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برنامج عمل برنامج األمم المتحدة
للمستوطنات البشرية وميزانية مؤسسة األمم
المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية
لفترة السنتين 6102-6102

برنامج العمل والميزانية المقترحان لفترة السنتين 6102-6102
التقرير المرحلي السنوي لعام  6102عن تنفيذ الخطة االستراتيجية للفترة 6102 - 6102
تقرير المدير التنفيذي
أوالً  -مقدمة
 - 7يُعد ىذا التقرير أوؿ تقرير مرحلي سنوي عن تنفيذ اخلطة االسًتاتيجية للفًتة  3173-3172اليت
وافق عليها رللس إدارة موئل األمم ادلتحدة يف دورتو الرابعة والعشرين .وغلري تنفيذ اخلطة االسًتاتيجية من
خالؿ ثالثة أُطر اسًتاتيجية وثالث ميزانيات برنارلية متتالية للفًتات  ،3172-3172و،3171 -3172
و .3173-3172وقد بدأ تنفيذ اخلطة االسًتاتيجية يف عاـ  ،3172ويستند إىل الدروس ادلستفادة وإصلازات
اخلطة االسًتاتيجية وادلؤسسية ادلتوسطة األجل األوىل دلوئل األمم ادلتحدة لفًتة الست سنوات .3172-3112
ويستجيب ىذا التقرير للقرار  72/32ادلؤرخ  73نيساف/أبريل  ،3172والذي وافق رللس اإلدارة مبوجبو على
اخلطة االسًتاتيجية للفًتة  ،3173-3172والذي طلب فيو إىل ادلدير التنفيذي تقدمي تقرير سنوي إىل
احلكومات ،من خالؿ جلنة ادلمثلُت الدائمُت ،وإىل رللس اإلدارة يف دورتو اخلامسة والعشرين عن التقدـ احملرز يف
تنفيذ اخلطة االسًتاتيجية وأنشطة برنامج العمل.
 - 3ويقدـ التقرير السنوي لعاـ  3172معلومات حتليلية عن التقدـ احملرز يف حتقيق النتائج واإلصلازات
ادلتوقعة يف كل رلاؿ من رلاالت تركيز اخلطة االسًتاتيجية على ادلستويات العادلية واإلقليمية والوطنية .وىو يقدـ
أيضاً حالة ادلوارد ادلالية من حيث ما مت ختطيطو وختصيصو واستخدامو يف عاـ  .3172وقد أُعد التقرير دتشياً
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مع مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج ،ويشرح التقدـ احملرز ضلو حتقيق االصلازات ادلتوقعة ،وأىداؼ ادلؤشرات،
والنواتج ادلخططة يف عاـ  .3172وقد ُعزز ىذا التقرير بفضل خطة قياس األداء الذي يركز على نتائج اخلطة
االسًتاتيجية اليت تتضمن خطوط أساس للمؤشرات وغايات جلميع اإلصلازات ادلتوقعة من كل رلاؿ من رلاالت
الًتكيز ،واليت حسنت بشكل ملحوظ من عمليات ختطيط الربنامج ،ورصده ،واإلبالغ عنو يف موئل األمم
ادلتحدة.

ثانياً  -النهج االستراتيجي للتحضر
 - 2أحرز موئل األمم ادلتحدة تقدماً كبَتاً يف سعيو ألف يصبح برنارلاً لألمم ادلتحدة يتسم بالفعالية
وسع نطاؽ مفهومو ليعاجل حاجات التحضر يف ادلستوطنات البشرية
والكفاءة يف رلاؿ التحضر ادلستداـ .فقد ّ
جبميع أنواعها ،من القرى وبلدات األسواؽ إىل ادلدف الكربى وادلدف الضخمة يف العامل .واستكمل برنارلو
اإلصالحي وتنسيقو الربنارلي ،فتسٌت لو أف ػلقق نتائج تتفق مع اخلطة االسًتاتيجية اليت اعتمدهتا الدوؿ
األعضاء .وعلى الرغم من أنو ال تزاؿ ىناؾ حتديات يف معاجلة حاالت النقص يف ادليزانية األساسية ،فقد خطا
الربنامج خطوات واسعة يف التكيف مع بيئة التمويل احلالية ،ودتكن يف الوقت نفسو ،وفوؽ كل شئ ،من حتقيق
ادلراد بشكل أفضل فيما ؼلص واليتو األساسية.
 - 2ويف إطار اخلطة االسًتاتيجية للفًتة  ،3173-3172اعتمد موئل األمم ادلتحدة هنجاً أكثر اتساماً
بالطابع االسًتاتيجي والتكاملي يف معاجلة التحديات والفرص اليت تطرحها ادلدف وادلستوطنات البشرية يف القرف
احلادي والعشرين استناداً إىل افًتاضُت .األوؿ ىو االرتباط اإلغلايب ،الذي مت التحقق منو جتريبياً بُت التحضر
والتنمية ،والذي يبُت بوضوح أنو ؽلكن استخداـ التحضر كأداة قوية لتحويل القدرات اإلنتاجية ومستويات
الدخل يف البلداف النامية .غَت أف ىذا يتطلب حتوالً يف عقلية مقرري السياسات من رؤية التحضر كمشكلة إىل
رؤيتو كأىداؼ للتنمية.
 - 2ويتمثل االفًتاض الثاين يف أف التحديات الرئيسية اليت تواجو ادلدف وادلستوطنات البشرية اليوـ تعزى إىل
قصور يف النظم األساسية اليت ينهض عليها األداء الكفء والفعاؿ للمدف وادلستوطنات البشرية ،وال سيما النظم
التشريعية والتصميمية وادلالية احلضرية .وتشمل ىذه التحديات البطالة ،وال سيما بُت الشباب؛ وأوجو عدـ
ادلساواة االجتماعية واالقتصادية ،اليت تتجلى أحياناً كثَتة يف نشوء األحياء الفقَتة وتضخم القطاع غَت الرمسي،
واألظلاط غَت ادلستدامة الستهالؾ الطاقة ،والزحف احلضري العشوائي ،وتزايد انبعاثات غازات االحتباس
احلراري.
 - 2ويُعد النهج االسًتاتيجي وادلتكامل الذي اعتمده موئل األمم ادلتحدة لتنفيذ اخلطة االسًتاتيجية
اجلديدة للفًتة  3173-3172هنجاً تكاملياً بدالً من أف يكوف قطاعياً ،وحتويلياً بدالً من أف يكوف رلزءاً،
وسبل كسب العيش،
ويربط التحضر يف ادلستوطنات البشرية بالتنمية ادلستدامة عن طريق الًتكيز على الرخاءُ ،
وفرص العمل ،وخاصة فيما بُت الشباب .وقد اعتُمد هنج ذو ثالثة أفرع يركز على التشريع احلضري ،والتخطيط
والتصميم احلضريُت ،وادلالية واالقتصاد احلضريُت ،وىو يناظر رلاالت الًتكيز الثالثة األوىل للخطة االسًتاتيجية
للفًتة  ،3173-3172وؽلكن النظر إليو على أنو روافع كفيلة بتحويل ادلدف وادلستوطنات البشرية إىل مراكز
تتمتع بقدر أكرب من االستدامة البيئية واالقتصادية واالجتماعية .واستُحدث أيضاً رلاؿ تركيز رابع ،أو برنامج
فرعي ،وىو اخلدمات احلضرية األساسية ،ألف عدداً كبَتاً من سكاف ادلدف يف البلداف النامية ما زالوا يفتقروف إىل

2

HSP/GC/25/5/Add.2

فرص الوصوؿ إىل اخلدمات األساسية ،وال سيما ادلياه والصرؼ الصحي ،وكذلك إىل خدمات موثوؽ هبا إلدارة
النفايات ،وإىل النقل العاـ ادلستداـ ،والطاقة ادلنزلية ادلأمونة.
 - 1ويتمثل ظلوذج األعماؿ األساسي دلوئل األمم ادلتحدة يف حتسُت عملو ادلعياري على ادلستوى ادليداين.
وبناءً على ذلك ،استُهلت برامج ومشاريع جديدة لتنفيذ النهج االسًتاتيجي والتكاملي اجلديد ،أو مت توسيع
نطاقها خالؿ عامي  3172و ،3172وتضمن ذلك برنامج حتقيق التنمية ادلستدامة ،وبرنامج مستقبل مدف
ادلملكة العربية السعودية ،وثالثة مشاريع للتنمية احلضرية ادلستدامة على مستوى الواليات يف نيجَتيا.

ثالثاً  -إدارة البرنامج
 - 2وكاف أحد اإلصلازات الرئيسية فيما يتعلق بتنفيذ اخلطة االسًتاتيجية يتمثل يف االتساؽ الكامل بُت
ىيكل الربنامج وعملو الفٍت .فاألفرع ادلواضيعية اجلديدة السبعة تتسق اتساقاً تاماً مع اخلطة االسًتاتيجية اليت
تغطيها ست سنوات ،واإلطار االسًتاتيجي الذي يغطي سنتُت ،ومع برنامج العمل وادليزانية لفًتة السنتُت.
ويتسق كل برنامج فرعي اتساقاً تاماً مع رلاؿ الًتكيز ادلناظر لو يف اخلطة االسًتاتيجية ،ويتحقق عن طريق أحد
الفروع ومجيع ادلكاتب اإلقليمية يف هنج ادلصفوفة.
 - 3وواصل موئل األمم ادلتحدة تنفيذ هنج ادلصفوفة اجلديد وادلرتبط بنهج ادلشاريع بالنسبة للعمل ادلعياري
والتنفيذي على حد سواء .ولكل مشروع بداية واضحة وهناية واضحة ،وميزانية واضحة وختصيص واضح للموارد
البشرية لفًتة ادلشروع.
 - 71وقد أحرز موئل األمم ادلتحدة تقدماً ملحوظاً يف تعزيز فعاليتو وكفاءتو يف الفًتة ادلنقضية منذ الدورة
الرابعة والعشرين جمللس اإلدارة .فقد دتكن من عمل ادلزيد مبوارد أقل ،وطور بطريقة نشطة ظلوذج األعماؿ
األساسي اخلاص بو وادلتمثل يف النهوض بالعمل ادلعياري الذي يضطلع بو يف ادليداف ،واستخداـ ما يتحقق من
نتائج دلواصلة عملو ادلعياري .ولكن تبُت لدى تنفيذ ىذا التحوؿ أف أدوات اإلدارة والتنظيم ادلتاحة دلوئل األمم
ادلتحدة ال تالئم بشكل كامل الغرض ادلتوخى ،وتقلل بقدر كبَت كفاءة موئل األمم ادلتحدة من الناحيتُت
التنفيذية والتكاليفية ،مقارنة بكياناتو الشقيقة يف األمم ادلتحدة ،وكذلك ادلنافسُت من خارج ادلنظمة.
ألف  -تطبيق النهج ذي الثالثة أفرع
-0

تحقيق برنامج التنمية الحضرية المستدامة
 - 77ؽلثل برنامج حتقيق التنمية ادلستدامة أحد أىم وسائل موئل األمم ادلتحدة دلعاجلة عملية التحضر من
ادلنظور االسًتاتيجي اجلديد .وتركز منهجية عمل الربنامج على ثالثة رلاالت رئيسية يتعُت تناوذلا بصورة متزامنة،
بوصفها اسًتاتيجية متكاملة ذات ثالثة أفرع للنهوض بالتحضر ادلستداـ :التشريع احلضري ،والتصميم احلضري،
والتمويل احلضري .ويستند برنامج حتقيق التنمية ادلستدامة إىل ما للتحضر الذي يُدار على ضلو سليم من
إمكانات جتعل منو قوة حتويلية مؤثرة لتحقيق التنمية ادلستدامة بيئياً واقتصادياً واجتماعياً .وقد بدأ الربنامج يف
مخسة بلداف ينفذ فيها بصفة جتريبية ،وىي كولومبيا ،ومصر ،وموزامبيق ،والفلبُت ،ورواندا.
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برنامج مستقبل مدن المملكة العربية السعودية
 - 73استهل موئل األمم ادلتحدة برنامج مستقبل مدف ادلملكة العربية السعودية كجزء من هنجو اجلديد
اخلاص بالتحضر االسًتاتيجي وادلتكامل .والغرض من الربنامج ىو ادلساعلة يف التحضر ادلستداـ بادلملكة العربية
السعودية عن طريق التحليل القائم على أدلة ،ووضع خيارات للسياسة ،ويلي ذلك تنفيذ إجراءات حتقق ادلنافع
3

HSP/GC/25/5/Add.2

من ادلدف ادلًتابطة وادلتكاملة وادلتواصلة ،وادلندرلة اجتماعياً ،وادلنتجة على النحو الذي يروج لو موئل األمم
ادلتحدة .ويستلزـ الربنامج إجراء حتوؿ أساسي يف الطريقة اليت تُدار هبا مدف ادلملكة العربية السعودية ،ويف رؤية
مستقبلها كي تصبح مدناً مستدامة .ويشجع الربنامج التخطيط القائم على ادلشاركة ،ويوفر مزيداً من الفرص
إلقامة الشراكات ،ويساعد احلكومات احمللية لسبع عشرة مدينة صغَتة ومتوسطة وكبَتة على أف تفهم وحتدد
ادلشاكل بشكل أفضل ،وأف تصمم وتنفذ خيارات للتخطيط احلضري للمستقبل.
-3

برامج على مستوى الواليات في نيجيريا
 - 72خالؿ الفًتة ادلشمولة بالتقرير ،أطلق موئل األمم ادلتحدة ثالثة برامج على مستوى الواليات يف
صممت مجيعاً على أساس النهج االسًتاتيجي اجلديد دلوئل األمم ادلتحدة ،والنهج التكاملي للتحضر،
نيجَتياُ ،
أي برنامج التجديد االجتماعي االقتصادي واحلضري لوالية أوندو ،وبرنامج ىيكل ادلدينة والتخطيط احلضري
لوالية كوغي ،وبرنامج التخطيط احلضري االجتماعي االقتصادي لوالية زانفارا .واذلدؼ العاـ ذلذه الربامج ىو
حتسُت الظروؼ االجتماعية واالقتصادية ونوعية حياة السكاف يف الواليات الثالث.
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األدوات
 - 72استحدث موئل األمم ادلتحدة أيضاً أدوات جديدة لتيسَت تنفيذ النهج ذي األفرع الثالث ،مبا يف ذلك
سلترب التخطيط والتصميم احلضريُت ،ومؤشر رخاء ادلدف ،وقاعدة بيانات القوانُت احلضرية.

-5

مختبر التخطيط والتصميم الحضريين
 - 72تتمثل أحد ادلبادرات اذلامة اليت استحدثها موئل األمم ادلتحدة لتيسَت تنفيذ النهج االسًتاتيجي اجلديد
للتحضر يف سلترب التخطيط والتصميم احلضريُت الذي يستجيب لطلبات مقدمة من احلكومات احمللية واإلقليمية
والوطنية للحصوؿ على مساعدة يف التخطيط احلضري ادلستداـ .وقد اضطلع ادلخترب بعدة تكليفات وثيقة الصلة
الختبار وتعميم مبادئ وُهنج التنمية احلضرية ادلستدامة دلوئل األمم ادلتحدة .وقد شارؾ على وجو اخلصوص،
وبطريقة مباشرة يف وضع خطط مفاىيمية للتوسعات ادلخططة للمدف يف كولومبيا ،وكينيا ،والفلبُت ،ورواندا؛
واسًتاتيجيات على نطاؽ ادلدف يف الصُت؛ وسد الفجوات يف ادلدف ادلخططة يف كولومبيا .وقد نشط ادلخترب يف
تطوير مفهوـ للجيل اجلديد من ادلدف يف مصر .وعالوة على ذلك ،كاف ادلخترب أداة إليفاد بعثات استشارية
واستحداث أدوات للتخطيط والتقييم ،واستخدامها يف تقييم خطط رئيسية يف ثالثة بلداف رائدة.
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مبادرة رخاء المدن
 - 72عكف موئل األمم ادلتحدة منذ الدورة الرابعة والعشرين جمللس اإلدارة على تنفيذ مبادرة رخاء ادلدف وفقاً
للنهج االسًتاتيجي جلديد .ويقيس مؤشر رخاء ادلدف احلالة الراىنة للمدف من حيث األبعاد اخلمسة للرخاء،
وىي اإلمكانية ،والبنية التحتية ،ونوعية احلياة ،واإلنصاؼ ،واالستدامة البيئية .ويوفر ادلؤشر تصوراً عن مدى قوة
أو ضعف عوامل الرخاء يف ادلدينة ،شلا يتيح دلقرري السياسات أف ػلددوا الفرص ورلاالت العمل اليت ؽلكن أف
تفضي إىل حتقيق الرخاء .ويعمل موئل األمم ادلتحدة يف الوقت احلاضر مع  21مدينة وحكومة وطنية شريكة
من أجل إنتاج مؤشرات لرخاء ادلدف ،ودلساعدة صانعي القرار على تصميم تدخالت سياسية قائمة على أدلة.

-2

قاعدة بيانات القوانين الحضرية
 - 71استحدث موئل األمم ادلتحدة أيضاً قاعدة بيانات القوانُت احلضرية كي تكوف أداة لسد فجوة
ادلعلومات القائمة يف رلاؿ القوانُت احلضرية .ودتثل اذلدؼ احملدد ذلذه القاعدة يف العمل على تعزيز اإلطار
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القانوين يف ادلناطق احلضرية باستحداث أداة حبث تضم قوانُت حضرية من مجيع الدوؿ األعضاء يف األمم
ادلتحدة .وتتناوؿ قاعدة البيانات سبعة رلاالت للقوانُت احلضرية تتسم بأعلية حامسة ،وتعد جوىرية الستدامة
ادلناطق احلضرية وتنميتها .وؽلكن البحث يف القوانُت حبسب ادلوضوع وادلنطقة والبلد .ويُربط كل قانوف بكلمات
مفتاحية ؽلكن البحث فيها ،ويرد وصف لو بواسطة ملخص إيضاحي قصَت .وتشكل ادللخصات قيمة مضافة
ىامة ألهنا تزيد من فرص الوصوؿ إىل الصكوؾ عن طريق وصف وظائفها األساسية واآلليات ذات الصلة
بالقوانُت احلضرية .وؽلثل حالياً يف قاعدة البيانات أربعوف بلداً عرب ست قارات.
باء  -مجاالت تميز موئل األمم المتحدة
-0

الشبكة العالمية ألدوات إدارة األراضي
 - 72اتسعت الشبكة العادلية ألدوات إدارة األراضي لتشمل  22شريكاً و  3772عضواً .وقد تولت
اجملموعات ادلسؤولية ادلتزايدة عن تنفيذ خطة الشبكة (رلموعة اجملتمع ادلدين احلضري ،ورلموعة اجملتمع ادلدين
الريفي ،وادلنظمات ادلتعددة األطراؼ/الثنائية ،واذليئات ادلهنية الدولية ،وادلؤسسات الدولية للبحث والتدريب)،
واليت تعمل معاً بشكل متزايد وبطريقة أكثر تنسيقاً.
 - 73وقد استحدثت الشبكة على مر السنُت كثَتاً من األدوات واألطر والنُهج ادلناصرة للفقراء وادلراعية
للمنظور اجلنساين ،واليت استُخدمت يف أكثر من  21بلداً .وقد استخدمت ثالث أدوات على نطاؽ كبَت:
ظلوذج رلاؿ احليازة االجتماعية ،والتعدادات التشاركية ،ومعايَت التقييم على أساس ادلساواة بُت اجلنسُت .وقد
استكملت األدوات أو النهج التسعة التالية ومن ادلقرر تنفيذىا يف عاـ  :3172إطار استمرارية احلقوؽ يف
األراضي ،وإعادة ترتيب األراضي على ضلو تشاركي وشامل ،وسجالت األراضي ادلناصرة للفقراء ،ومؤشرات
األراضي ،وخدمات تقدير التكاليف واإلدارة ادلالية لألراضي ،والتمويل القائم على األراضي ،ومعايَت استجابة
الشباب بالنسبة لألراضي ،ودليل قضايا الشباب ادلتعلقة باألراضي ،وآلية اجلهات الفاعلة من غَت الدوؿ
إلصالح سياسة األراضي ،وكذلك آلية تقييم القدرة لتنفيذ السياسات على ادلستوى القطري.
 - 31وكانت ىناؾ مشاركة على نطاؽ كامل يف مجهورية الكونغو الدؽلقراطية وأوغندا .ففي مجهورية الكونغو
الدؽلقراطية ،مت تعزيز عمليات التنسيق لتنفيذ إصالح األراضي واستعراض األطر القانونية والعرفية اليت يقودىا
البلد لكي حتصل ادلرأة على األراضي .ويف أوغندا ،أُعد بياف لعدد  23مستوطنة غَت نظامية حوؿ ادلناطق
احلضرية لتوفَت اخلدمات بشكل أفضل وحتسُت أمن احليازة .ويف أوغندا مت توثيق ادلعلومات بشأف  211مزارع يف
منطقة كاالنغاال بصورة منتظمة هبدؼ احلد من النزاعات ادلتعلقة باألراضي وحتسُت أمن احليازة.
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مبادرة المدن وتغير المناخ
 - 37عن طريق مناصرة موئل األمم ادلتحدة لعمل اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ وادلشاركة
يف ىذا العمل ،يوجد اعًتاؼ واسع النطاؽ بأوجو الًتابط بُت ادلدف وتغَت ادلناخ ،ودور السلطات احمللية يف
التصدي لتغَت ادلناخ .فمنذ إطالؽ الربنامج الرائد دلبادرة ادلدف وتغَت ادلناخ يف أربعة بلداف تشملها التجربة يف عاـ
 ،3112وسعت ادلبادرة نطاقها وتأثَتىا بطريقة ملفتة لتصبح برنارلاً عادلياً يضم أكثر من  21مدينة .وتيسر
ىذه ادلبادرة وضع وتنفيذ سياسات واسًتاتيجيات مناصرة للفقراء ومبتكرة بشأف تغَت ادلناخ من جانب ادلدف
الشريكة ،واليت تتصدى لتأثَتات تغَت ادلناخ ،وتساعد على احلد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري .فعن
طريق ادلشاريع الرائدة اجلارية لتشجيع اسًتاتيجيات إظلائية تقوـ على خفض االنبعاثات يف ادلناطق احلضرية،
يعمل موئل األمم ادلتحدة مع مدف مشاركة يف أربعة اقتصادات ناشئة لوضع خطط من أجل خفض انبعاثات
5
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غازات االحتباس احلراري .وقد بادر موئل األمم ادلتحدة بإطالؽ مبادرتُت عادليتُت متعدديت الشراكات يف مؤدتر
القمة ادلعٍت بادلناخ الذي ُعقد يف عاـ  3172حلشد وتعجيل العمل العادلي بشأف قضية تغَت ادلناخ يف ادلدف.
العمد العادلي ىو دتكُت ادلدف من االلتزاـ علناً بإجراء خفض كبَت يف انبعاثات غازات
والغرض من اتفاؽ ُ
االحتباس احلراري؛ واإلعالف عن األىداؼ واخلطط القائمة؛ وتقدمي تقارير عن التقدـ احملرز سنوياً ،باستخداـ
نظاـ قياس موحد جديد يتوافق مع ادلمارسات الدولية.
-3

الحد من األخطار واإلصالح
 - 33أحرز موئل األمم ادلتحدة والشركاء تقدماً كبَتاً يف العمليات ادليدانية يف حاالت ما بعد النزاع وحاالت
ما بعد الكوارث الطبيعية على حد سواء ،تشمل إعادة بناء ادلساكن ،والبنية التحتية للمياه والصرؼ الصحي،
ومراكز رلتمعية ،ومدارس ،وكذلك أنشطة التوسط يف النزاعات حوؿ األراضي ،وإصالح احلكومة احمللية ،وزيادة
أمن احليازة وفرص توفَت ُسبل كسب العيش للمشردين داخلياً والالجئُت .وتتضح قيمة موئل األمم ادلتحدة من
زيادة الطلب على تدخلو ودعمو ،للمساعدة على حتسُت فهم العالقة بُت النشاط اإلنساين واإلنعاش ادلستمر
وادلستداـ القائم على بناء الصمود يف ادلستوطنات البشرية .ويعمل موئل األمم ادلتحدة والشركاء حالياً ،بدعم
حاسم من اجلهات ادلاضلة يف كل من أفغانستاف ،ومجهورية أفريقيا الوسطى ،ومجهورية الكونغو الدؽلقراطية،
وىاييت ،والعراؽ ،ولبناف ،وموزامبيق ،وباكستاف ،والفلبُت ،والصوماؿ ،وجنوب السوداف ،وسري النكا،
واجلمهورية العربية السورية ،واألراضي الفلسطينية احملتلة ،وبلداف يف غرب أفريقيا تأثرت بأزمة مرض فَتوس
اإليبوال.
 - 32وقد كاف ألفغانستاف تاريخ طويل يف النزاع الذي أسفر عن عدد كبَت من الالجئُت ،وادلشردين داخلياً،
وادلهاجرين من ادلناطق الريفية .وقد بادر موئل األمم ادلتحدة بعملية إعادة توطُت ادلشردين داخلياً ،بتوفَت أمن
احليازة اإلضايف ،واخلدمات األساسية ،وفرص كسب العيش .وعمل موئل األمم ادلتحدة أيضاً على حتسُت أمن
احليازة وعائدات البلدية عن طريق ضريبة ادللكية .ومنذ عاـ  ،3172مت تسجيل ضلو  22 111ملكية عن طريق
برنامج دلوئل األمم ادلتحدة والشركاء خاص بتسجيل ادللكية والضرائب من أجل زيادة العائدات البلدية .ويف عاـ
 ،3172استفادت  3111أسرة معيشية مشردة داخلياً من حتسُت أمن احليازة واحلصوؿ على اخلدمات
األساسية.
 - 32ويف عاـ  ،3172اتسعت حافظة موئل األمم ادلتحدة يف الدوؿ العربية بنحو ثالثة أمثاؿ مقارنة بالعاـ
السابق ،نتيجة برامج قطرية جديدة يف العراؽ ،واألردف ،واجلمهورية العربية السورية .ودتكن موئل األمم ادلتحدة
من زيادة جهوده اخلاصة باإلنعاش اإلنساين للبلداف ادلتأثرة باألزمات يف اجلمهورية العربية السورية ،عن طريق
مساعدة السلطات البلدية لتوفَت ادلياه والصرؼ الصحي للمجتمعات احمللية ادلضيفة؛ ودعم األسر ادلضيفة لتوفَت
ادلأوى؛ والعمل مع مصارؼ ومستثمرين لزيادة توفَت اإلسكاف ادليسر الذي ؽلكن أف ؼلدـ الالجئُت والسكاف
ادلضيفُت .وكاف موئل األمم ادلتحدة يقدـ أيضاً الدعم لعملية إعادة البناء واالستقرار يف مجهورية الكونغو
الدؽلقراطية ،اليت تأثرت لعقود بالنزاع ادلدين الذي أسفر عن أعداد كبَتة من السكاف ادلشردين وادلعرضُت.
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وسبل كسب العيش ،والفرص لشباب ونساء الحضر
دعم العمالة الزائدةُ ،

 - 32يتمثل اذلدؼ الرئيسي لربنامج الشباب التابع دلوئل األمم ادلتحدة يف ادلساعدة على تصميم وتنفيذ
ظلاذج للتمكُت االقتصادي واالجتماعي من أجل الشباب والنساء يف ادلناطق احلضرية بالبلداف النامية .فقد مت
دتكُت الشباب احلضري وتعزيز قدراهتم بواسطة منح صغَتة ،ومساعدة تقنية ،وبناء القدرات عن طريق صندوؽ
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الشباب احلضري بدعم مايل من حكومة النرويج .وقد استفاد ما رلموعو  311رلموعة يقودىا شباب من
 712مدينة يف  22بلداً من ادلنح الصغَتة لتنفيذ ادلشاريع .ولتحسُت استدامة األنشطة ادلمولة ،أدخل موئل
األمم ادلتحدة برنارلاً لإلرشاد باستخداـ التعلم اإللكًتوين بالتعاوف مع شركة سامسونغ يف مجهورية كوريا ،وشركة
باسف يف أدلانيا .وىناؾ  77مرشداً ناشطاً يساعدوف على تعميق الوعي بعمل موئل األمم ادلتحدة فيما يتعلق
بقضايا الشباب احلضريُت.
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مبادرة الموئل لشبكات الجامعات
 - 32يعد التعاوف مع اجلامعات جزءاً ال يتجزأ من اسًتاتيجية جعل ادلعرفة والبحوث وادلمارسة أقرب إىل
بررلة موئل األمم ادلتحدة وإىل التنفيذ ،وكذلك أقرب إىل ادلدف واحلكومات الوطنية .وعن طريق اذلدؼ الطويل
األجل إلنشاء جيل جديد من ادلمارسُت احلضريُت ،فإف مبادرة ادلوئل لشبكات اجلامعات ،واليت تعد شراكة بُت
موئل األمم ادلتحدة واألوساط األكادؽلية ،تعمل بانتظاـ مع جامعات ومؤسسات أخرى قائمة على ادلعرفة .وقد
زاد عدد ادلمارسُت احلضريُت ادلعنيُت بالشراكة من  7222شريكاً فردياً يف عاـ  3172إىل  7212حبلوؿ هناية
عاـ  ،3172ومن  722عضواً مؤسسياً (جامعات) يف عاـ  3172إىل  .723وزادت ىذه ادلبادرة من فرص
الوصوؿ إىل زلاضرات التعليم العادي عن التحضر ادلستداـ ،مبا يف ذلك سلسلة احملاضرات احلضرية العادلية اليت
تعد مزاراً مألوفاً على ادلوقع الشبكي دلوئل األمم ادلتحدة (ضلو  2111زيارة يف أقل من شهر).
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البرنامج التشاركي لتحسين أحوال األحياء الفقيرة
 - 31يُعد موئل األمم ادلتحدة الوكالة الرائدة يف تنفيذ الغايتُت (ج) و(د) للهدؼ  1من األىداؼ اإلظلائية
لأللفية .فقد زاد الربنامج التشاركي لتحسُت أحواؿ األحياء الفقَتة من الوعي وادلعرفة بالتحديات اخلاصة
باألحياء الفقَتة واحلاجة إىل إسكاف مناصر للفقراء .وقد وضع ضلو  22يف ادلائة يف عاـ  3172من البلداف
األفريقية اعتمادات يف ادليزانيات الوطنية لإلسكاف ادلناصر للفقراء ،ويُعد ختفيض الفقر احلضري أحد أولويات
إطار عمل األمم ادلتحدة للمساعدة اإلظلائية يف  27بلداً .وباإلضافة إىل االلتزامات اليت أُعلنت يف إعالف الرباط
عاـ  ،)7(3173وإعالف كيغايل عاـ  ،)3(3172فإف الربنامج التشاركي يتوسع مبساعدة التعاوف فيما بُت بلداف
اجلنوب .ويتضح تأثَت الربنامج من قياـ البلداف خالؿ السنوات الثالث األخَتة بإدخاؿ  22تغيَتاً ذات صلة
بالسياسات .فقد أنشأ موئل األمم ادلتحدة شبكة تضم  721مدينة ،و 311رلتمع زللي ،و 22بلداً يف إقليم
أفريقيا ومنطقة الكارييب واحمليط اذلادئ وحده ،تنفذ مجيعها اسًتاتيجيات لتحسُت أحواؿ األحياء الفقَتة.
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االستعداد لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
 - 32طبق موئل األمم ادلتحدة ادلعايَت احملاسبية الدولية للقطاع العاـ يف كانوف الثاين/يناير  ،3172وىو ما
يتطلب النهوض بالنظم ادلالية دلوئل األمم ادلتحدة ،وشلارساتو وموارده البشرية من أجل حتقيق أفضل ادلمارسات
الدولية اليت وضعتها ىذه ادلعايَت .ويف تشرين األوؿ/أكتوبر  ،3172استكمل رللس مراجعي حسابات األمم
ادلتحدة ومراجعو احلسابات اخلارجيوف مراجعة خاصة لالنتقاؿ إىل ادلعايَت احملاسبية الدولية ،شلا أعطى تقديراً
إغلابياً عاماً النتقاؿ موئل األمم ادلتحدة إىل ادلعايَت احملاسبية الدولية ،مع توصيات قليلة بإدخاؿ حتسينات طفيفة
مت تنفيذىا.
(.http://unhabitat.org/rabat-declaration )7
(.http://unhabitat.org/sustainable-urbanization-for-poverty-eradication-kigali-declaration )3
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االستعداد لتنفيذ نظام أوموجا لتخطيط موارد المؤسسات
 - 33استكمل موئل األمم ادلتحدة معظم أعمالو التحضَتية استعداداً لنشر نظاـ أوموجا لتخطيط موارد
ادلؤسسات ،وادلقرر أف ينفذ يف حزيراف/يونيو  .3172وتعد ىذه مبادرة رئيسية سيتم تنفيذىا يف حدود ادلوارد
ادلتاحة ،وأشركت الربنامج بكاملو يف حتويل أساليب العمل ،والذي سيؤدي إىل حتسُت الكفاءة ،وتبسيط
أساليب العمل ،وضوابط داخلية أفضل ،ومزيد من الشفافية.

جيم  -مجاالت تحتاج إلى تعزيز
-0

اإليرادات غير المخصصة
 - 21يواجو موئل األمم ادلتحدة ،كغَته من كيانات األمم ادلتحدة ،التمويل ادلتضائل ،خاصة من حيث ادلوارد
غَت ادلخصصة اخلارجة عن ادليزانية ،واليت تُعد حالياً غَت كافية وال ؽلكن التنبؤ هبا .وادلفروض أف التمويل غَت
ادلخصص يغطي أنشطة يف برنامج العمل ادلعتمد وكذلك ادلوارد البشرية .وقد اعتمد موئل األمم ادلتحدة هنجاً
الشعب استجابة ذلذه ادلسألة ذات األولوية ،مبا يف ذلك تعزيز اسًتاتيجيتو لتعبئة ادلوارد ،واستهداؼ
متعدد ُ
جهات ماضلة مؤسسية جديدة وسابقة ،وكذلك القطاع اخلاص
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الموقع الشبكي لموئل األمم المتحدة
 - 27ػلتاج ادلوقع الشبكي دلوئل األمم ادلتحدة إىل حتسُت جلعلو ميسراً ومالئماً للمستخدـ بدرجة أكرب .فقد
تبُت أف حتديد مواقع الوثائق وفتحها ؽلثالف حتدياً بالنسبة للمستخدمُت ،مبن فيهم بعض أعضاء جلنة ادلمثلُت
الدائمُت لدى موئل األمم ادلتحدة .وغلري التصدي ذلذه القضية باعتبارىا مسألة عاجلة ،خاصة وأف معظم
وثائق الدورة اخلامسة والعشرين جمللس اإلدارة سيلزـ تنزيلها من ادلوقع الشبكي.

-3

رصد المشاريع
 - 23ينفذ موئل األمم ادلتحدة برنامج عملو عن طريق مشاريع ،دتشياً مع نظاـ إدارتو القائم على ادلشاريع.
فجميع ادلشاريع تُستمد اآلف من برنامج العمل لفًتة السنتُت ،وال تتواءـ بصورة كاملة مع اخلطة االسًتاتيجية
لفًتة الست سنوات  .3173-3172وقد أنشئت فرؽ استشارية لضماف أف تكوف ادلشاريع ادلقًتحة قابلة
للتنفيذ من الناحية التقنية وادلالية ،وتركز على النتائج ،وتعكس القيم األساسية دلوئل األمم ادلتحدة ،مبا يف ذلك
القضايا الشاملة .غَت أنو يلزـ مواصلة تعزيز الرصد ادلنهجي للمشاريع أثناء التنفيذ.

رابعاً  -التنفيذ العام لبرنامج العمل للفترة 6105-6102
 - 22أحرز موئل األمم ادلتحدة تقدماً كبَتاً ضلو حتقيق االصلازات ادلتوقعة كما يتضح من ادلساعلات ادلقدمة
على ادلستويات العادلية واإلقليمية والقطرية .وأحرز موئل األمم ادلتحدة تقدماً طيباً ضلو حتقيق أىداؼ ادلؤشر،
حيث أف  22يف ادلائة من األىداؼ يف سبيلها ألف تتحقق حبلوؿ هناية عاـ  ،3172وأف ضلو  73يف ادلائة من
األىداؼ تتخلف قليال عن ادلوعد ادلقرر ،و 2يف ادلائة فقط منها يُعد دوف نقطة الوسط.

 - 22ويبُت الشكل األوؿ التقدـ احملرز يف تنفيذ برنامج العمل ادلعتمد للفًتة  3172-3172حبلوؿ هناية
عاـ  ،3172مقدراً على أساس العمل ادلخطط لفًتة السنتُت بكاملها ،بينما يبُت الشكل الثاين التقدـ ادلقدر
على أساس العمل ادلخطط لعاـ  3172فقط كما ينعكس يف برنامج ادلعلومات ادلتكامل للرصد والوثائق.
وحبلوؿ هناية عاـ  ،3172كاف قد استكمل ضلو  22يف ادلائة من نواتج برنامج العمل لفًتة السنتُت ،وكاف 32
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يف ادلائة غلري تنفيذىا ،بينما مل يبدأ العمل يف  22يف ادلائة .ويبُت الشكل الثاين أف  21يف ادلائة من برنامج
العمل لعاـ  3172قد استكمل ،وأف  22يف ادلائة كاف ال يزاؿ قيد التنفيذ .وغلري حتقيق تقدـ يف عدد كبَت من
النواتج يف معظم رلاالت الًتكيز ،ومن ادلتوقع أف يزداد معدؿ التنفيذ ويقًتب من ذلك ادلعدؿ يف برنامج العمل
للفًتة  ،3172-3173والذي بلغ  33يف ادلائة بشكل عاـ لفًتة السنتُت.
الشكل األوؿ
الحالة العامة لتنفيذ برنامج العمل للفترة 6105-6102

مل يبدأ

نُفػػذ

قيد التنفيذ

الشكل الثاين
الحالة العامة لتنفيذ برنامج العمل لعام 6102

قيد التنفيذ

نُف ػػذ

األداء العام للميزانية
 - 22يبُت جدوؿ االحتياجات من ادلوارد لربنامج العمل للفًتة  3172-3172ميزانية برنامج العمل
ادلعتمدة لفًتة السنتُت  ،3172-3172ولعاـ  ،3172وادلخصص واإلنفاؽ للعاـ ،ومعدؿ استخداـ ادلوارد.
وادليزانية ىي تلك اليت اعتمدىا رللس اإلدارة مبوجب مقرره  72/32ادلؤرخ  73نيساف/أبريل  .3172ويُعد
ادلخصص إنفاقاً أُذف بو على أساس التوقعات احملدثة لإليرادات وإعادة ترتيب ادلوارد يف بداية عاـ  ،3172ويبُت
اإلنفاؽ ادلوارد ادلستخدمة لتنفيذ برنامج العمل خالؿ العاـ حىت  27كانوف األوؿ/ديسمرب  ،3172بناءً على
أرقاـ أولية قابلة للتغيَت حىت إقفاؿ احلسابات ادلالية السنوية.
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االحتياجات من الموارد لبرنامج العمل لفترة السنتين 6105-6102
(مباليُت دوالرات الواليات ادلتحدة)
ميزانية -3172
3172

ميزانية عاـ
3172

ادلخصص لعاـ
3172

إنفاؽ عاـ 3172

معدؿ االستخداـ
()4

الفئة
األغراض العامة للمؤسسة
ادليزانية العادية
األغراض اخلاصة للمؤسسة
التعاوف التقٍت

22 271
32 327
732 722
313 223

33 213
77 221
27 232
717 327

3 122
71 237
22 371
717 222

3 331
77 212
22 223
721 222

713
771
21
22

المجموع

322 528

022 622

652 260

663 202

 - 22تتكوف ادليزانية األولية ادلخططة لعاـ  ،3172والبالغة  731,3مليوف دوالر ،وىو ما يعادؿ  21يف
ادلائة من ادليزانية ادلعتمدة لفًتة السنتُت ( 3172-3172انظر اجلدوؿ) ،شلا يلي :صندوؽ األغراض العامة
للمؤسسة مببلغ  33,2مليوف دوالر أو  73يف ادلائة من إمجايل ادليزانية؛ وادليزانية العادية لألمم ادلتحدة مببلغ
 77,2مليوف دوالر أو  2يف ادلائة؛ وصندوؽ األغراض اخلاصة للمؤسسة مببلغ  27,2مليوف دوالر أو  27يف
ادلائة؛ وصندوؽ التعاوف التقٍت مببلغ  717,3مليوف دوالر أو  27يف ادلائة من إمجايل ادليزانية.
 - 21وقد زاد ادلخصص اإلمجايل لعاـ  3172ليصبح  323,3مليوف دوالر ،وىو ما يتجاوز ادليزانية
ادلخططة والبالغة  731,3مليوف دوالر مببلغ  22مليوف دوالر أو  23يف ادلائة الستيعاب مستوى لتنفيذ حافظة
ادلشاريع ادلخصصة أعلى من ادلستوى ادلخطط أصالً .وذلذا ،فإف ادلخصص للتعاوف التقٍت مببلغ  717,2مليوف
دوالر أصبح  11,3مليوف دوالر أو بزيادة قدرىا  23يف ادلائة عن ادليزانية ادلخططة والبالغة  717,3مليوف
دوالر ،يف حُت أف احلساب ادلخصص لألغراض العامة للمؤسسة بلغ  22,3مليوف دوالر ،وىو ما ؽلثل زيادة
قدرىا  2,2مليوف دوالر أو  77يف ادلائة عن ادليزانية األصلية .وكاف ادلخصص حلساب األغراض العامة
للمؤسسة والبالغ  3,2مليوف دوالر أقل مببلغ  72مليوف دوالر أو  21يف ادلائة من ادليزانية األصلية البالغة
 33,2مليوف دوالر ،دتشياً مع ادلستويات ادلتوقعة لإليرادات والطوعية غَت ادلخصصة .وكاف ادلخصص يف ادليزانية
العادية على النحو ادلرصود يف ادليزانية.
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الشكل الثالث
المخططة واإلنفاق لعام 6102
الميزانية العامة ُ

بماليين دوالرات األمريكية
ميزانية عاـ 3172
ُسلصص عاـ 3172
إنفاؽ عاـ 3172
معدؿ االستخداـ

 - 22وكاف اإلنفاؽ العاـ يف عاـ  3172مببلغ  332,2مليوف دوالر ،وىو ؽلثل معدؿ االستخداـ للموارد
ادلخصصة بنسبة  22يف ادلائة .وكانت معدالت االستخداـ ،وىي  771يف ادلائة للميزانية العادية ،و 713يف
ادلائة لصندوؽ األغراض العامة للمؤسسة ،أعلى بدرجة طفيفة بسبب دفع تكاليف ادلوظفُت األساسيُت .وكاف
معدؿ االستخداـ حلساب األغراض اخلاصة للمؤسسة  21يف ادلائة وللتعاوف التقٍت  22يف ادلائة .ويُعد معدؿ
االستخداـ ادلايل العاـ بنسبة  22يف ادلائة أعلى من معدؿ تنفيذ الربنامج بنسبة  21يف ادلائة ،والذي استكمل
يف عاـ ( 3172و  22يف ادلائة قيد التنفيذ)كما يتضح من الشكل الثاين .وىذا يُعزى بصورة جزئية إىل أف تلك
األنشطة اليت ال تزاؿ قيد التنفيذ رمبا اقًتبت من االستكماؿ ،ولذلك كانت ذلا مستويات منخفضة من اإلنفاؽ
ادلتوقع .وتتفاوت معدالت االستخداـ ادلايل على نطاؽ رلاالت الًتكيز الفردية ،إذ تًتاوح من  22يف ادلائة إىل
 713يف ادلائة.

خامساً  -التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية لفترة الست سنوات في كل مجال من مجاالت
التركيز وفي كل مكتب
ألف -

التوجيه التنفيذي واإلدارة
 - 23بلغ معدؿ تنفيذ الربنامج يف إطار التوجيو التنفيذي واإلدارة لفًتة السنتُت  22يف ادلائة دلا استكمل،
و 73يف ادلائة قيد التنفيذ ،و 21يف ادلائة مل يبدأ .ويبلغ معدؿ تنفيذ برنامج العمل لعاـ  12 :3172يف ادلائة
دلا استكمل ،و 32يف ادلائة قيد التنفيذ.
 - 21وقد أُحرز تقدـ ضلو حتقيق مخسة إصلازات من بُت ستة إصلازات متوقعة .وكانت األىداؼ بالنسبة لتسع
مؤشرات من بُت  73مؤشراً لإلصلاز يف سبيلها لإلصلاز ،وػلتمل حتقيقها حبلوؿ هناية عاـ  ،3172بينما تتخلف
ثالثة أىداؼ عن ادلوعد ادلخطط .وقد أُحرز تقدـ متوسط يف التصدي لإلصلاز ادلتوقع بشأف تعبئة اإليرادات
األساسية .وقد مت ذلك عن طريق مجلة أمور من بينها تنفيذ اسًتاتيجية معززة لتعبئة ادلوارد ،وحتديد اجلهات
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ادلاضلة غَت التقليدية ،والعمل مع جهات ماضلة سابقة ومع القطاع اخلاص .غَت أف نتائج ىذا العمل ستستغرؽ
بعض الوقت لكي تتحقق.
التقدم المحرز واإلنجازات الرئيسية
 - 27حتسن اتساؽ السياسات على مستوى منظومة األمم ادلتحدة بشأف ادلستوطنات البشرية ،وىذا يُعزى
جزئياً إىل مساعلة موئل األمم ادلتحدة عن طريق ورقات للسياسة ،والدعوة وادلشاركة يف سلتلف ادلناسبات
والعمليات .وعقد اجمللس االقتصادي واالجتماعي جزأه األوؿ ادلتعلق بالتكامل عن موضوع التحضر( ،)2بينما
يقود موئل األمم ادلتحدة جدوؿ أعماؿ التحضر يف اللجنة الربنارلية الرفيعة ادلستوى .ويوضح ىدؼ التنمية
ادلستدامة عن قضايا ادلدف وادلستوطنات البشرية يف خطة التنمية دلا بعد عاـ  3172االعًتاؼ ادلتزايد داخل
األمم ادلتحدة بدور ادلدف يف التنمية ادلستدامة .وقد زادت مشاركتو شركاء جدوؿ أعماؿ ادلوئل ومنظومة األمم
ادلتحدة يف قضية التنمية احلضرية ادلستدامة ،كما يتضح من مشاركتهم يف العمليات التحضَتية دلؤدتر األمم
ادلتحدة ادلعٍت باإلسكاف والتنمية احلضرية ادلستدامة (ادلوئل الثالث) ،وعمليات خطة التنمية دلا بعد عاـ .3172
وال يزاؿ ادلنتدى احلضري العادلي  -الذي حضر دورتو السابعة  33 111شخص من  721بلداً  -منرب
ادلناصرة األوؿ للتحضر ادلستداـ.
 - 23ويعكس ادلستوى احلايل الستخداـ التقييم يف موئل األمم ادلتحدة ثقافة التقييم اليت ظهرت بعد إنشاء
وحدة تقييم مستقلة يف عاـ  ،3173واعتماد سياسة التقييم اخلاصة مبوئل األمم ادلتحدة يف عاـ ،3172
واإلدارة احملسنة القائمة على النتائج .وقد حددت تقييمات موئل األمم ادلتحدة رلاالت التحسُت ،وحسنت
ادلساءلة ،وساعلت يف حتسُت الربامج وادلشاريع .وقد أحرز موئل األمم ادلتحدة تقدماً يف تنفيذ توصيات التقييم
على كافة ادلستويات .وحدث اطلفاض ملحوظ يف تعرض موئل األمم ادلتحدة للمخاطر ،وادلسؤوليات والدعاوى
القانونية يف عاـ  ،3172وكسب الربنامج مجيع القضايا القانونية الست اليت ُرفعت ضده .وواصل موئل األمم
ادلتحدة حتسُت الشفافية يف تنفيذ وإدارة برارلو ومشاريعو عن طريق إتاحة وثائقو على ادلوقع الشبكي للمبادرة
الدولية لشفافية ادلعونة .وفيما يتعلق بادلؤشر عن زيادة اإليرادات األساسية دلوئل األمم ادلتحدة ،حدث اطلفاض
يف اإليرادات األساسية من  72,2مليوف دوالر يف عاـ  3172إىل  2,2مليوف دوالر يف عاـ .3172
باء  -مجال التركيز األول :التشريعات واألراضي والحوكمة في المناطق الحضرية
 - 22أُحرز تقدـ مرض ضلو حتقيق مجيع اإلصلازات ادلتوقعة الثالثة جملاؿ الًتكيز  7حيث تسَت مجيع أىداؼ
ادلؤشرات يف طريقها إىل التنفيذ حبلوؿ هناية عاـ  .3172وفيما يتعلق باألداء ادلايل ،زاد ادلخصص لعاـ ،3172
من ميزانية أولية لعاـ  3172قدرىا  32,2مليوف دوالر ،إىل  23,3مليوف دوالر الستيعاب مستوى أعلى من
أنشطة التعاوف التقٍت اليت تشكل ما يصل إىل  27,1يف ادلائة من رلموع التنفيذ.
التقدم المحرز واالنجازات الرئيسية
 - 22تزايدت قدرة احلكومات احمللية والوطنية والشركاء اآلخرين يف جدوؿ أعماؿ ادلوئل على تنفيذ تشريعات
تساعد على حتسُت توسيع وتكثيف وختطيط ودتويل يف ادلناطق احلضرية .فهناؾ وعي متزايد باحلاجة إىل إجراء
( )2تتمثل وظيفة ىذا اجلزء يف دمج مجيع إسهامات الدوؿ األعضاء ،واجمللس االقتصادي واالجتماعي ،ومنظومة األمم ادلتحدة
وأصحاب ادلصلحة اآلخرين ذوي الصلة من أجل تنفيذ والية اجمللس ،على النحو ادلعًتؼ بو يف الوثيقة اخلتامية دلؤدتر األمم
ادلتحدة للتنمية ادلستدامة (قرار اجلمعية العامة  )22/322بشأف تعزيز التكامل بُت أبعاد التنمية ادلستدامة الثالثة على ضلو متوا ٍز.
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حتسينات على األطر القانونية احلضرية .وزاد عدد عمليات اإلصالحات القانونية ذات الصلة من  73إىل 37
يف عاـ  .3172وجتري تسع عمليات قانونية جديدة عن التخطيط ادلعياري واألطر التشريعية يف كل من مصر،
وكينيا ،ومياظلار ،ونيجَتيا ،والفلبُت ،وادلملكة العربية السعودية .وتتخذ بلداف أخرى خطوات لتحسُت أطرىا
القانونية احلضرية ،من بينها الربازيل ،وكوبا ،وادلكسيك ،ولبناف ،وغينيا بيساو ،والعراؽ .ولتعزيز التخطيط القائم
على أدلة وادلستند إىل أطر تشريعية فعالة وحتليل تشريعي ،استمر العمل االستشاري بشأف برنامج موئل األمم
ادلتحدة لتحقيق التنمية ادلستدامة يف مصر ،وموزامبيق ،والفلبُت ،ورواندا .وبالتعاوف مع خرباء ومؤسسات شريكة
اسًتاتيجية ،وضع موئل األمم ادلتحدة إطارين قانونيُت لتيسَت العمل بشأف إعادة ترتيب األراضي على ضلو
تشاركي .وحتققت النتائج يف إطار مبادرة رائدة عادلية ،ومشروع إعادة ترتيب األراضي على ضلو تشاركي وشامل،
والذي ؼلترب هنجاً تشاركياً شامالً وقابالً للتطبيق من الناحية ادلالية جتاه إعادة ترتيب األراضي ،مع مكوف عملي
يف ميديلُت (كولومبيا).
 - 22وأُحرز تقدـ كبَت يف تعزيز قدرة ومعارؼ ومهارات احلكومات احمللية والوطنية وغَتىا من شركاء جدوؿ
أعماؿ ادلوئل لتنفيذ برامج من شأهنا حتسُت أمن احليازة لصاحل الفئات الضعيفة .وغلري تنفيذ هنج استمرارية
احلقوؽ يف األراضي باعتباره الطريق األكثر فعالية لتحقيق أمن احليازة على نطاؽ كبَت .وغلري حالياً اختبار
النموذج احمللي ألمن احليازة على األدوات العرفية لألراضي على ادلستوى القطري يف عدد من البلداف ،من بينها
كولومبيا ،وىاييت ،وكينيا ،وأوغندا ،بينما غلري التصدي لقضايا حيازة األراضي يف بلداف ما بعد انتهاء النزاع يف
كل من أفغانستاف ،ومجهورية الكونغو الدؽلقراطية ،وليبَتيا ،والصوماؿ ،والعراؽ .وأُحرز تقدـ ضلو االعًتاؼ
باحلاجة إىل ُهنج إلدارة األراضي ادليسرة وادلناصرة للفقراء وادلراعية للمنظور اجلنساين .وىناؾ اعًتاؼ عادلي متزايد
بأف النظم التقليدية إلدارة األراضي ليست مناسبة للبلداف النامية .وقد حتققت تسوية عادلية عندما استهل
الشركاء يف الشبكة العادلة ألدوات إدارة األراضي ،والبنك الدويل ،واالحتاد الدويل دلاسحي األراضي هنج إدارة
األراضي ’’ادلتوافق مع الغرض‘‘ يف عاـ .3172
 - 22وأُحرز تقدـ ضلو حتسُت السياسات واخلطط واالسًتاتيجيات اليت تعزز احلكم الالمركزي واإلدارة
والسالمة احلضريتُت الشاملتُت .وارتفع عدد شركاء احلكومات احمللية والوطنية اليت طوعت مبادئ توجيهية دولية
عن الالمركزية وحصوؿ اجلميع على اخلدمات األساسية من  21إىل  ،21ومن  73إىل  72على الًتتيب.
وأحرزت بلداف تقدماً يف ىذا الصدد مثل أفغانستاف ،والربازيل ،ومصر ،وجامايكا ،وكينيا ،وموزامبيق ،ونيجَتيا.
وللتعجيل بالتنفيذ الفعاؿ لربنامج ادلدف األكثر أماناً والشبكة العادلية للمدف األكثر أماناً ادلرتبطة بو ،يواصل موئل
األمم ادلتحدة تقدمي الدعم للمدف ،وبناء القدرات دلنع اجلرائم احلضرية وحتسُت األمن احلضري يف األرجنتُت،
وشيلي ،وكينيا ،وادلكسيك ،والفلبُت ،وجنوب أفريقيا.
جيم  -مجال التركيز  :6التخطيط والتصميم الحضريان
 - 21أُحرز تقدـ ضلو حتقيق اإلصلازات ادلتوقعة الثالثة ،كما أف مجيع أىداؼ ادلؤشرات السبعة يف طريقها إىل
التنفيذ يف عاـ  .3172ويتضح األداء ادلايل لعاـ  3172يف الشكل الثالث .ففيما يتعلق باألداء ادلايل لعاـ
 ،3172زاد ادلخصص يف عاـ  3172من ميزانية أولية قدرىا  32,2مليوف دوالر ،إىل  23,3مليوف دوالر
الستيعاب مستو ٍى أعلى لألنشطة ادلخصصة للمؤسسة وأنشطة التعاوف التقٍت.
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التقدم المحرز واإلنجازات الرئيسية
 - 22أُحرز تقدـ كبَت كما يتضح من اعتماد عدد من السلطات احلضرية واإلقليمية والوطنية الشريكة
لتحسُت السياسات الوطنية واحلضرية واألطر ادلكانية ،من أجل مدف أكثر تركيزاً ومشوالً ،وأفضل تكامالً
واتصاالً ،والعدد ادلتزايد من السلطات احمللية والوطنية الشريكة اليت تستعرض وتضع سياسات وأطراً مكانية بدعم
من موئل األمم ادلتحدة والشركاء ،مبا يف ذلك بوركينا فاسو ،ومدغشقر ،ورواندا ،والصوماؿ ،وجنوب السوداف.
ويتضمن اإلطار التشخيصي للسياسات الوطنية واحلضرية هنجاً متكامالً من ثالث ُشعب يركز على التصميم
احلضري القانوين ،والركائز ادلالية للتحضر ادلستداـ .وقد اخترب ىذا النهج بنجاح يف كولومبيا ،ومصر ،وموزامبيق،
والفلبُت ،ورواندا ،واستخدـ يف كوسوفو ومنغوليا بالنسبة للتقييم السريع للسياسات احلضرية .وتوفر ادلبادئ
التوجيهية الدولية عن التخطيط احلضري واإلقليمي ،واليت وضعت يف عاـ  ،3172إطاراً عادلياً لتحسُت
السياسات ،واخلطط ،والتصاميم من أجل التحضر ادلستداـ .ويتمثل أحد اإلصلازات الرئيسية يف وضع مبادئ
توجيهية دولية عن التخطيط احلضري واإلقليمي ،تشكل إطاراً عادلياً لتحسُت السياسات واخلطط والتصاميم،
وتنفيذ عمليات أكثر تكامالً ومشوالً من الناحية االجتماعية ،وأفضل تكامالً وترابطاً ،وأقاليم تعزز التحضر
ادلستداـ.
 - 23واستكملت خطط مفاىيمية للتوسعات ادلخططة للمدف بالنسبة دلدينة سانتا ماريا (كولومبيا) ،ومدينة
بنها (مصر) ،ومدينيت سيالي وكيسومو (كينيا) ،ومدينيت ليلو وكافاياف دي أورو (الفلبُت) ،ومدينيت نياغًتا
وأروباغو (رواندا) .ووضعت اسًتاتيجيات وخطط على نطاؽ ادلدف ،وخطط دللء الفراغات ،وخطط لتنمية
بلدات جديدة ،أسفرت عن حتسُت االسًتاتيجية على نطاؽ ادلدف يف مدينة أوزو بالصُت .ووضعت خطة
خاصة مبلء الفراغات يف ادلدف بالنسبة دلنطقة كانزالريا اجملاورة دلدينة ميديلُت يف كولومبيا ،واعتُمدت يف عاـ
 3172خطة مفاىيمية جديدة لبلدة يف مدينة العلمُت (مصر).
 - 21وأُحرز تقدـ يف حتسُت السياسات واخلطط واالسًتاتيجيات بعد أف تزايد عدد ادلدف الشريكة
والسلطات اإلقليمية والوطنية اليت اعتمدت سياسات وخططاً واسًتاتيجيات تساىم يف التخفيف من آثار تغَت
ادلناخ والتكيف معو من  72إىل  73يف عاـ  .3172ويف إطار مبادرة ادلدف وتغَت ادلناخ ،استكملت  72مدينة
وثائق تقييم مدى التعرض لتغَت ادلناخ .وباإلضافة إىل ذلك ،مت تعميم خطط عمل خاصة بتغَت ادلناخ لتصبح
خططاً قانونية يف مدينة أبيا (ساموا) ،ويف مدف الفاو ،وكاغايا دي أورو ،ولويلو ،وىوالنغابو (الفلبُت).
وأصبحت خطط ادلدف وتغَت ادلناخ اآلف خططاً معًتفاً هبا عادلياً .وقد ساىم موئل األمم ادلتحدة بدرجة كبَتة يف
نتائج مؤدتر القمة ادلعٍت بادلناخ ادلعقود يف نيويورؾ يف أيلوؿ/سبتمرب  ،3172وكذلك يف العمليات اجلارية ضمن
اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ .وساىم موئل األمم ادلتحدة والشركاء بدرجة كبَتة يف مبادرات
رئيسية أثناء قمة ادلناخ ،حيث قاد ادلدير التنفيذي دلوئل األمم ادلتحدة مسار عمل ’’ادلدف‘‘ ،واستهل 2
العمد؛ وحتالف القيادات لتمويل أنشطة مكافحة تغَت ادلناخ؛
مبادرات دلدف متعددة الشركاء ،وىي :اتفاؽ ُ
ومبادرة التنقل بالطاقة الكهربائية؛ ومبادرة التعجيل بادلدف القادرة على الصمود.
دال  -مجال التركيز  :3االقتصاد الحضري
 - 27أُحرز تقدـ ضلو حتقيق مجيع اإلصلازات ادلتوقعة الثالثة بالنسبة جملاؿ الًتكيز  2حيث تأخذ مجيع أىداؼ
ادلؤشرات طريقها إىل التحقيق يف عاـ  .3172وفيما يتعلق بأداء ادليزانية ،اطلفض ادلخصص لعاـ  3172يف
ميزانية أولية لعاـ  3172قدرىا  73مليوف دوالر إىل  72مليوف دوالر دتشياً مع التوقعات ادلستكملة عن
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اإليرادات واالحتياجات من ادلوارد ،مع ختصيص مستوى أعلى لألنشطة ادلخصصة للمؤسسة ،ومستوى أقل
ألنشطة التعاوف التقٍت.
التقدم المحرز واإلنجازات الرئيسية
 - 23أُحرز تقدـ ضلو حتسُت قدرة ادلدف الشريكة على اعتماد اسًتاتيجيات داعمة للنمو االقتصادي .فقد
أعدت ثالث مدف شريكة ،وىي بوغوتا يف كولومبيا ،وأكورو يف نيجَتيا ،ومدينة سيالي يف الفلبُت خططاً
للتنمية االقتصادية احمللية ،بينما حددت  2مدف شريكة أخرى أولوياهتا بناءً على تقييمات زللية .ففي كولومبيا،
وضعت  32مؤسسة خطط عمل بعد الدعم الذي قدمو موئل األمم ادلتحدة لتصميم وتنفيذ اسًتاتيجية زللية
للتنمية االقتصادية.
 - 22وأُحرز تقدـ ضلو حتسُت قدرة ادلدف ادلستهدفة على اعتماد سياسات وبرامج حضرية داعمة لزيادة
العمالة ،وسبل كسب العيش ،والفرص ،مع الًتكيز على شباب ونساء احلضر .ومنذ بدء صندوؽ الشباب
احلضري يف عاـ  ،3112دعم الصندوؽ  311رلموعة من الشباب موجودة يف  22بلداً نامياً إىل جانب 712
مدينة مبنح صغَتة دلشاريع تنمية رلتمعية يقودىا الشباب .ويف اذلند ،تدعم النافذة الوطنية لصندوؽ الشباب
احلضري  73مبادرة يقودىا الشباب تعزز فرص كسب العيش والفرص االقتصادية .وغلري تعزيز ظلوذج ’’مركز
تدريب الشباب‘‘ ،الذي بدأ ببلداف يف شرؽ أفريقيا (كينيا ،ورواندا ،وأوغندا ،ومجهورية تنزانيا ادلتحدة) ،بعدد
من البلداف األفريقية األخرى.
 - 22وقد حتسنت قدرات ادلدف الشريكة على حتديد خيارات لتمويل خطط التوسعات للمدف .وارتفع عدد
ادلدف الشريكة اليت اعتمدت برامج واسًتاتيجيات لتحسُت التمويل البلدي واحلضري من  2إىل  72يف عاـ
 .3172وادلدف اجلديدة الست ىي بربره ،وبوراما ،وشيخ يف الصوماؿ ،وبندر بيال ،وأيل ،وجاريفاف يف
بونت الند .ويف أفغانستاف ،يقوـ مواطنوف يف ادلستوطنات استفادوا من إعادة ترتيب األراضي بدفع عائدات
الضرائب البلدية ،اليت زادت بنحو  72يف ادلائة ،بينما زادت  72منطقة يف أرض الصوماؿ ووالية بونت الند،
والصوماؿ من عائد ضريبة ادلباين وادلمتلكات ،واليت بلغت ما بُت  72و 32يف ادلائة من العائدات ادلتولدة .وقد
ساعلت الشبكة العادلية ألدوات إدارة األراضي يف اجلهود ادلبذولة لتحسُت العائدات احمللية لألراضي ،وأعدت
أيضاً حزمة تدريبية دلوظفي احلكومة.
هاء  -مجال التركيز  :2الخدمات األساسية الحضرية
 - 22أُحرز تقدـ ضلو حتقيق اإلصلازات ادلتوقعة الثالثة ،ومن احملتمل حتقيق أىداؼ ادلؤشرات حبلوؿ هناية عاـ
 .3172ويتضح من تقييم األداء ادلايل جملاؿ الًتكيز (انظر الشكل الثالث) أف ادلخصص اإلمجايل لعاـ 3172
من ميزانية أولية لعاـ  3172قدرىا  27,1مليوف دوالر زاد إىل ما رلموعو  21,3مليوف دوالر ليضع يف اعتباره
اطلفاض مستوى أنشطة األغراض اخلاصة للمؤسسة وزيادة كبَتة يف مستوى أنشطة التعاوف التقٍت.
التقدم المحرز واإلنجازات الرئيسية
 - 22أُحرز تقدـ ضلو تنفيذ سياسات ومبادئ توجيهية من أجل حتقيق ادلساواة يف فرص احلصوؿ على
اخلدمات األساسية احلضرية ادلستدامة ،كما يتضح من الزيادة يف عدد السلطات اليت اختذت إجراءات ذات
صلة يف عاـ  ،3172مقارنة بعاـ  ،3172بدعم من موئل األمم ادلتحدة والشركاء  -من  722إىل 722
سلطة زللية ،ومن  31إىل  33سلطة وطنية ،ومن مخس إىل ست سلطات إقليمية .وحتسنت قدرات ادلؤسسات
15

HSP/GC/25/5/Add.2

والكيانات احمللية والوطنية على تقدمي اخلدمات األساسية احلضرية للجميع ،كما يتضح من حتسن فرص احلصوؿ
على ادلياه والصرؼ الصحي ،مبا يف ذلك يف الدوؿ اذلشة مثل الصوماؿ وجنوب السوداف .ويف غانا ،يستفيد
 322رلتمعاً زللياً يف  37منطقة من برامج ادلياه والصرؼ الصحي ،بينما يف مالوي حتسنت فرص احلصوؿ
على ادلياه والصرؼ الصحي بالنسبة لسلطتُت زلليتُت .وقد زادت نسبة ادلستهلكُت يف ادلدف الشريكة الذين
ؽلكنهم احلصوؿ على خدمات ادلياه والصرؼ الصحي ادلستدامة من  21يف ادلائة (قرابة  7,2مليوف شخص)
إىل  22يف ادلائة ( 7,222مليوف شخص) يف عاـ .3172
 - 21وأُحرز تقدـ ضلو زيادة تدفق االستثمار يف اخلدمات األساسية احلضرية يف البلداف الشريكة .وبلغ حجم
االستثمار يف اخلدمات األساسية احلضرية ،والذي حفزه عمل موئل األمم ادلتحدة  22,2مليوف دوالر ،زيادة
عن خط أساس قدره  21مليوف دوالر يف عاـ  .3172وتُعزى ىذه الزيادة إىل شراكة مع مؤسسات مالية
وشركاء يف التنمية ،مبا يف ذلك  712ماليُت يورو دلشروع مياه موانزا ،و 2,2مليوف دوالر مت تأمينها من وزارة
الشؤوف اخلارجية والتجارة والتنمية (كندا) دلشروع عن ادلياه والصرؼ الصحي والنظافة جملتمعات زللية معرضة
للكوارث يف مشاؿ غانا .وتُعزى الزيادة إىل مشاريع للمياه والصرؼ الصحي استهلت يف كينيا ،ومجهورية الو
الدؽلقراطية الشعبية ،وجنوب السوداف ،ومجهورية تنزانيا ادلتحدة .ويف رلاؿ الطاقة احلضرية يف مستوطنة كيبَتا غَت
الرمسية يف نَتويب ،كينيا ،مت تزويد ضلو  2 111أسرة بنظم نظيفة لإلضاءة النهارية (مصابيح تعمل بالطاقة
الشمسية) أتاحت ذلا احلصوؿ على إضاءة أثناء النهار دوف استخداـ الشموع أو مصابيح الكَتوسُت ،بينما يف
ياوندي بالكامَتوف ،مت تزويد ما رلموعو  2 111أسرة من بُت  21 111أسرة باإلضاءة عن طريق مصابيح
تعمل بالطاقة الشمسية .وقد أدى كال ادلشروعُت إىل زيادة يف متوسط احلصوؿ على اإلضاءة بالطاقة النظيفة
بنسبة  2يف ادلائة.
واو  -مجال التركيز  :5اإلسكان وتحسين أحوال األحياء الفقيرة
 - 22أُحرز تقدـ ٍ
مرض ضلو حتقيق مجيع اإلصلازات ادلتوقعة الثالثة ،وتسَت أىداؼ مؤشراهتا يف طريقها إىل
التحقيق حبلوؿ هناية عاـ  .3172ومن حيث أداء ادليزانية (انظر الشكل الثالث) ،زاد ادلخصص اإلمجايل لعاـ
 ،3172من ميزانية أولية لعاـ  3172قدرىا  21,3مليوف دوالر ،إىل ما رلموعو  27,2مليوف دوالر ليضع يف
اعتباره موارد األغراض العامة للمؤسسة اليت اطلفضت بدرجة كبَتة ،واطلفاضاً طفيفاً يف مستوى أنشطة األغراض
اخلاصة للمؤسسة ،ومستوى أعلى بدرجة كبَتة ألنشطة التعاوف التقٍت.
التقدم المحرز واإلنجازات الرئيسية
 - 23حتسن الوعي وادلعرفة كما يتضح من زيادة الطلبات يف عاـ  3172على تقدمي الدعم لصياغة
سياسات لإلسكاف وحتسُت أحواؿ األحياء الفقَتة ومنع نشوء أحياء فقَتة على ضلو مستداـ وشامل ،دتشياً مع
اسًتاتيجية اإلسكاف العادلية .فقد طلبت حكومة ليسوتو مساعدة من موئل األمم ادلتحدة لصياغة اسًتاتيجيات
إسكاف وطنية ،بينما تقوـ ليبَتيا وغيانا بإعداد دراسات قطرية .وتقوـ السنغاؿ وأوغندا يف أعقاب استكماؿ
دراستيهما عن اإلسكاف بوضع سياساهتما لإلسكاف ،ومتابعة اإلصالحات يف القطاعات ذات الصلة مبساعدة
من موئل األمم ادلتحدة.
 - 21وارتفع عدد البلداف الشريكة اليت تعمل من أجل اإلعماؿ التدرغلي للحق ادلسكن الالئق باعتباره
عنصراً من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب ،مبا يف ذلك ختفيض عمليات اإلخالء القسري غَت
القانوين ،من ستة بلداف يف عاـ  3172إىل عشر بلداف يف عاـ  .3172وتشمل ىذه البلداف فيجي ،حيث
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أظهر استعراض أُجري يف عاـ  3172إعماالً واضحاً للحق يف ادلسكن الالئق باعتباره أحد عناصر احلق يف
مستوى معيشي مناسب؛ وفانواتو ،حيث اعًتفت وزارة األراضي باحلاجة إىل محاية حقوؽ اإلنساف وكرامتو يف
عملية إعادة توطُت اجملتمعات احمللية اليت أُخليت من منطقة محاية ادلياه؛ وبابوا غينيا اجلديدة ،حيث غَتت
احلكومة الوطنية موقفها من سكاف األحياء الفقَتة الذين مل يعد يُنظر إليهم على أهنم مستوطنوف غَت قانونيُت
ومؤقتوف .وتنفذ تسعة بلداف شريكة ،من بينها ساموا ،قوانُت وأنظمة للبناء ادلستداـ بدعم من موئل األمم
ادلتحدة والشركاء.
 - 27وساعد الربنامج التشاركي لتحسُت أحواؿ األحياء الفقَتة على زيادة العمل واالستثمار يف حتسُت
األحياء الفقَتة ومنع نشوئها يف  22بلداً وأكثر من  721مدينة على نطاؽ دوؿ أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط
اذلادئ .ونتيجة لزيادة الزخم والتوسع يف الربنامج التشاركي لتحسُت أحواؿ األحياء الفقَتة ،تنفذ عدة بلداف
اسًتاتيجيات لتحسُت أحواؿ األحياء الفقَتة أو منع نشوئها ،وإف كانت يف مراحل سلتلفة .وقد أعدت تسعة
بلداف (بنن ،وبوتسوانا ،وجيبويت ،وليسوتو ،ورواندا ،وسانت فنسنت وغرينادين ،وتوغو ،وتوفالو ،وفانواتو) أو
تقوـ بإعداد دراسات وطنية وحضرية موجزة عن ادلدف يف ادلرحلة األوىل من ىذا الربنامج .ويقوـ  72بلداً (أنتيغوا
وباربودا ،وبوروندي ،والرأس األخضر ،والكونغو ،وكوت ديفوار ،وفيجي ،وغامبيا ،وىاييت ،وجامايكا،
ومدغشقر ،ومايل ،وموريشيوس ،وناميبيا ،ونيجَتيا ،وبابوا غينيا اجلديدة ،وجزر سليماف ،وترينيداد وتوباغو،
وأوغندا) بإعداد خطط عمل لتحسُت أحواؿ األحياء الفقَتة على ادلستوى احمللي ،وتدخالت دلنع نشوئها ،يف
حُت تنفذ تسعة بلداف (بوركينا فاسو ،والكامَتوف ،ومجهورية الكونغو الدؽلقراطية ،وغانا ،وكينيا ،ومالوي،
وموزامبيق ،والنيجر ،والسنغاؿ) يف ادلرحلة الثالثة مشاريع تشاركية لتحسُت أحواؿ األحياء الفقَتة.
زاي  -مجال التركيز  :2الحد من األخطار واإلصالح
 - 23أُحرز تقدـ ضلو حتقيق اإلصلازات ادلتوقعة ،وتعد مجيع أىداؼ ادلؤشرات يف سبيلها ألف تتحقق حبلوؿ
هناية عاـ  .3172ويوضح أداء ادليزانية لعاـ ( 3172انظر الشكل الثالث) أف اإلمجايل ادلخصص لعاـ 3172
من ميزانية أولية لعاـ  3172قدرىا  23,3مليوف دوالر ،قد زاد إىل ما رلموعو  22,2مليوف دوالر ليضع يف
اعتباره االطلفاض الكبَت يف موارد األغراض العامة للمؤسسة ،والزيادات الكبَتة يف مستوى أنشطة األغراض
اخلاصة للمؤسسة وأنشطة التعاوف التقٍت.
التقدم المحرز واإلنجازات الرئيسية
 - 22يشَت تقييم خارجي أخَت (تقييم شركة باسف )3172 ،إىل أف تدخالت موئل األمم ادلتحدة ساعلت
يف حتسُت حياة األفراد واجملتمعات احمللية اليت تأثرت بكوارث من صنع البشر وكوارث طبيعية عن طريق حتسُت
أمن احليازة واإلسكاف للمشردين داخلياً والعائدين يف العراؽ ،وسري النكا ،واجلمهورية العربية السورية ،وحتسُت
فرص احلصوؿ على اخلدمات األساسية ،مثل ادلياه والصرؼ الصحي يف أفغانستاف ،وجنوب السوداف ،واألراضي
الفلسطينية احملتلة .واستفاد بعض النازحُت من مبادرات طويلة األجل ،مثل برنامج اإلسكاف الشعيب يف األردف،
وادلهارات احملسنة لتشييد إسكاف ادلستفيدين يف سري النكا ،وإنشاء ىياكل إلدارة الكوارث يف الفلبُت.
 - 22وكانت ىناؾ حتسينات يف سياسات واسًتاتيجيات وبرامج احلد من األخطار احلضرية لزيادة قدرة ادلدف
وادلستوطنات البشرية األخرى على الصمود .وقد نفذت حكومات أفغانستاف ،وإندونيسيا ،ومجهورية الو
الدؽلقراطية الشعبية ،ومياظلار ،ونيباؿ ،وباكستاف ،والفلبُت ،وسري النكا ،وتايلند ،وفييت ناـ سياسات
ومبادرات ختطيط فعالة باستخداـ ادلساعدة التقنية دلوئل األمم ادلتحدة عن طريق محلة ’’تعزيز قدرات ادلدف على
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الصمود‘‘ ،من أجل التصدي للموجة اجلديدة من األخطار ادلرتبطة بالتحضر يف آسيا .وتقوـ الوزارات التنفيذية
وشركاء آخروف يف أفغانستاف ،ومجهورية الو الدؽلقراطية الشعبية ،ومياظلار ،ونيباؿ ،وسري النكا ،وفييت ناـ
بتنفيذ إطار عمل ىيوغو للفًتة  ،3172-3112وبناء الصمود يف ادلدف.
 - 22وكانت ىناؾ بعض التحسينات يف التدخالت الرامية إىل إنعاش ادلستوطنات وإعادة إعمارىا من أجل
حتقيق االستدامة الطويلة األجل يف ادلدف وادلستوطنات البشرية األخرى .واستجابة إلعصار ىاياف يف الفلبُت،
استُخدمت عملية تطوير ادلالجئ اجملتمعية باالعتماد على ’’الناس‘‘ لتشييد أكثر من  111مسكن دائم ،و31
مشروعاً للبنية التحتية اجملتمعية ،وتدريب أكثر من  7 111شخص .ويف العراؽ ،حصل أكثر من  2 111نازح
داخلي من الفئات الضعيفة على  7 221مأوى مؤقت سابق التجهيز يف منطقة كردستاف ،بينما حصلت
 23 111أسرة يف سري النكا على أمن احليازة واإلسكاف الالئق ،وحصل  211 111شخص على فرص
زلسنة للحصوؿ على اخلدمات األساسية حبلوؿ هناية عاـ .3172
حاء  -مجال التركيز  :2البحوث وتنمية القدرات
 - 22أُحرز تقدـ ضلو حتقيق اإلصلازات ادلتوقعة الثالثة ،ويُعد حتقيق أىداؼ ادلؤشرات الستة يف طريقو إىل
التنفيذ حبلوؿ هناية عاـ  .3172وتعكس النتائج احملققة مساعلة موئل األمم ادلتحدة والشركاء يف ىذا اجملاؿ من
رلاالت الًتكيز.
التقدم المحرز واإلنجازات الرئيسية
 - 21كاف ىناؾ حتسن يف رصد األوضاع واالجتاىات احلضرية كما يتضح من عدد ادلراصد احلضرية اليت
تستخدـ أدوات موئل األمم ادلتحدة وأساليبو وبياناتو للرصد .وزاد عدد ادلكاتب اإلحصائية الوطنية الشريكة اليت
تصدر بيانات ومؤشرات حضرية ،وأصبح ادلرصد احلضري العادلي دلوئل األمم ادلتحدة نقطة مرجعية للمراصد
احمللية حوؿ العامل.
 - 22وكانت ىناؾ حتسينات ملحوظة يف معرفة قضايا التحضر ادلستداـ على ادلستويات احمللية والوطنية
والعادلية ،كما يتضح من زيادة عدد احلكومات احمللية والوطنية اليت استخدمت ادلطبوعات الرئيسية وقواعد
بيانات أفضل ادلمارسات بالنسبة لصياغة السياسات  311 -حكومة زللية يف عاـ  3172بزيادة عشر
حكومات عن عاـ  - 3172ؽلكن أف تسهم بدرجة كبَتة يف زيادة الطلب على مؤشر رخاء ادلدف .وأكد تقييم
خارجي أخَت( )2أف التقارير الرئيسية دلوئل األمم ادلتحدة توفر معرفة قائمة على أدلة عن ادلستوطنات البشرية،
واالجتاىات والتحديات احلضرية .فقد أصبحت التقارير أدوات ىامة لزيادة الوعي ،والتوعية بالسياسات على
ادلستويات العادلية واإلقليمية والوطنية ،وعلى مستوى ادلدف ،وتقوـ ادلدف والبلداف الشريكة بإصدار تقارير بدعم
من موئل األمم ادلتحدة والشركاء.
 - 23وأُحرز تقدـ يف بناء قدرة السلطات الوطنية واحمللية والشركاء على وضع وتنفيذ سياسات وبرامج
مستنَتة تعزز التحضر ادلستداـ .وزاد أيضاً عدد السياسات والربامج اليت تستخدـ معلومات قائمة على أدلة .ومت
جتاوز ىديف ادلؤشرين ذلذا اإلصلاز ادلتوقع يف عاـ  ،3172إذ ارتفع من  71يف عاـ  3172إىل  ،711ومن 71

( )2تقييم التقارير الرئيسية دلوئل األمم ادلتحدة :احلالة العادلية للمستوطنات البشرية وتقرير حالة ادلدف يف العامل
.Michael Cohen and Willem van Vliet assisted by Desiree Lavecchia and Tizai Mauto, 2014
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يف عاـ  3172إىل  31على الًتتيب .وقد حتقق ىذا عن طريق مبادرات التدريب وتنمية القدرات اليت
استفادت منها مائة سلطة زللية ووطنية شريكة يف عاـ .3172

سادساً  -القضايا الشاملة
 - 11مت إضفاء الطابع ادلؤسسي للقضايا الشاملة األربع ،وىي تغَت ادلناخ ،واالعتبارات اجلنسانية ،والشباب،
وحقوؽ اإلنساف يف موئل األمم ادلتحدة ،ويتم ذلك على مستوى الربامج وادلشاريع .وغلري تعميم القضايا
الشاملة بصورة منتظمة يف مجيع ادلشاريع اليت تستعرضها األفرقة االستعراضية للربنامج .وتدعم جهات التنسيق
تعميم القضايا الشاملة أثناء إعداد الربامج وتنفيذىا ،وتوفر أدوات لبناء قدرات الشركاء ،وتعميق الوعي يف
رلاالهتم.
ألف  -االعتبارات الجنسانية
 - 17أدرلت االعتبارات اجلنسانية يف عمليات فرز واعتماد ادلشاريع اليت يرعاىا صندوؽ الشباب احلضري.
واستخدمت أدوات جنسانية يف رلاالت العمل ادلواضيعية ،مبا يف ذلك عن طريق إصدار أدلة عن البحوث
احلضرية وتنمية القدرات ،والربنامج التشاركي لتحسُت أحواؿ األحياء الفقَتة ،ورلموعة األدوات اجلنسانية
للحملة احلضرية العادلية .ىذا باإلضافة إىل تعميم ادلنظور اجلنساين يف عمل موئل األمم ادلتحدة بشأف احلد من
األخطار احلضرية ،والتخطيط والتصميم احلضريُت ،كما يتضح من برنامج األماكن العامة عن سالمة ادلرأة،
ومشاركة النساء والشباب يف تصميم وإدارة األماكن العامة.
باء  -الشباب
 - 13يُستخدـ هنج ذو شقُت لتعميم قضايا الشباب يف العمل ادلعياري والتنفيذي دلوئل األمم ادلتحدة ،وعلى
نطاؽ منظومة األمم ادلتحدة .ويواصل الربنامج القياـ بدور رائد يف توضيح صورة وخطة الشباب احلضري على
ادلستوى العادلي .ويف عاـ  ،3172ساىم موئل األمم ادلتحدة يف أوؿ تقرير عن خطة العمل ادلعنية بالشباب
على نطاؽ منظومة األمم ادلتحدة ،ويف إعالف كولومبو عن الشباب ادلعنوف ’’إدراج الشباب يف خطة التنمية دلا
بعد عاـ  ،)2(‘‘3172وادلستخدـ كمرجع خلطة التنمية دلا بعد عاـ  3172ويف األعماؿ التحضَتية لعمليات
ادلوئل الثالث .ويف إطار موئل األمم ادلتحدة ،مت إدماج الشباب يف العمل ادلتعلق مبختلف اجملاالت ادلواضيعية
مثل األراضي ،واالقتصاد احلضري ،واحلوكمة ،والتخطيط احلضري ،وخاصة يف األماكن العامة ،والسالمة
احلضرية ،والربامج التشاركية لتحسُت أحواؿ األحياء الفقَتة ،واخلدمات األساسية احلضرية ،مبا يف ذلك الطاقة
ادلستدامة ،والبحوث ،وتنمية القدرات.
جيم  -تغير المناخ
 - 12يدخل تغَت ادلناخ يف اجملاالت ادلواضيعية دلوئل األمم ادلتحدة هبدؼ ادلساعلة يف ادلدف القادرة على
الصمود .فال تزاؿ مبادرة ادلدف وتغَت ادلناخ ،اليت أُطلقت يف عاـ  ،3112القوة احملركة لعمل موئل األمم ادلتحدة
بشأف تغَت ادلناخ يف البيئة احلضرية .وتواصل منظومة األمم ادلتحدة االعًتاؼ مبساعلة القطاع احلضري يف تغَت
ادلناخ ،كما يتضح من مؤدتر القمة ادلعٍت بادلناخ عاـ  ،3172الذي شكلت فيو ’’ادلدف‘‘ موضوعاً رئيسياً.
وباإلضافة إىل ذلك ،فإف ادلدير التنفيذي دلوئل األمم ادلتحدة توىل قيادة مسار العمل بشأف ’’ادلدف‘‘ الذي
()2

.http://commonwealthyouthcouncil.org/wp-content/uploads/2014/05/colombo-declaration-on-youth-final.pdf
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انتهى بعقد مؤدتر القمة .ونتيجة لذلك ،أُطلقت  2مبادرات اسًتاتيجية للمدف ادلتعددة الشركاء تتضمن عدة
رلاالت مواضيعية يف مؤدتر القمة ادلعٍت بادلناخ (مبادرة اتفاؽ العُمد ،وحتالف القيادات لتمويل أنشطة مكافحة
آثار تغَت ادلناخ يف ادلدف ،ومبادرة التنقل بالطاقة الكهربائية يف احلضر ،ومبادرة التعجيل بادلدف القادرة على
الصمود) لإلسراع بإحراز تقدـ بشأف خطة ادلدف وتغَت ادلناخ.
 - 12ويف عاـ  ،3172حقق موئل األمم ادلتحدة تأثَتاً على ادلستوى العادلي من حيث تعزيز ادلعرفة عن
طريق مساعلات يف تقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولية ادلعنية بتغَت ادلناخ ،بإدراج فصل عن التكيف
احلضري يتضمن أكثر من  21اقتباساً من منشورات موئل األمم ادلتحدة أو مقاالت أعدىا موظفو ادلوئل
مؤخراً.
دال  -حقوق اإلنسان
 - 12أُحرز تقدـ ضلو تعميم النهج القائم على حقوؽ اإلنساف لضماف أف تسَت عملية التحضر على مبادئ
حقوؽ اإلنساف .فقد أُعدت مواد توجيهية وإعالمية سلتلفة ،من بينها االستعراض الدوري الشامل ،وصحيفة
وقائع منقحة عن عمليات اإلخالء القسري (أعدىا موئل األمم ادلتحدة ومفوضية األمم ادلتحدة السامية حلقوؽ
اإلنساف) ،وكتيب عن تقييم آثار عمليات اإلخالء القسري ،ووثيقة معنونة ’’ادلرأة واإلسكاف :البنية التحتية
للحياة اليومية‘‘ ،والكتيب الذي دعمو ادلوئل عن إعماؿ حقوؽ اإلنساف يف ادلياه وخدمات الصرؼ الصحي.

سابعاً  -الفرص والتحديات والدروس المستفادة
ألف  -الفرص
 - 12سيوفر استخداـ ادلبادئ التوجيهية الدولية للتخطيط احلضري وختطيط األراضي يف خطة التنمية دلا بعد
عاـ  ،3172وعقد ادلوئل الثالث على حد سواء فرصة للنهوض بالتخطيط والتصميم احلضريُت على ضلو
مستداـ.
 - 11ويوفر مؤشر رخاء ادلدف ،وخاصة مؤشراتو ادلكانية وادلتغَتات األخرى اليت ترتبط ارتباطاً قوياً جبدوؿ
األعماؿ احلضري اجلديد ،رلاالً تقنياً ومعرفياً واضحاً بالنسبة دلوئل األمم ادلتحدة.
باء  -التحديات
 - 12إف تلبية الطلب ادلتزايد من جانب سلتلف البلداف والشركاء على أدوات الشبكة العادلية ألدوات إدارة
األراضي دتثل حتدياً .فيلزـ ادلزيد من ادلوارد من أجل تقدمي الدعم جلميع اجلهات الفاعلة اليت تود استخداـ ىذه
األدوات.
 - 13كما أف تطبيق القواعد واللوائح اإلدارية لألمم ادلتحدة ،وخاصة فيما يتعلق بالوقت الالزـ لتعيُت
ادلوظفُت وشراء السلع وتوفَت اخلدمات ،يقلل من قدرة موئل األمم ادلتحدة على التنافس يف حتقيق كفاءة التنفيذ،
خاصة بالنسبة للربامج التنفيذية.
 - 21ويواجو موئل األمم ادلتحدة ،مثل كيانات األمم ادلتحدة األخرى ،مشاكل من حيث عدـ كفاية ادلوارد
غَت ادلخصصة اخلارجة عن ادليزانية ،وعدـ القدرة على التنبؤ هبا لتغطية األنشطة األساسية لربنامج عملو وموارده
البشرية.
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جيم  -الدروس المستفادة
 - 27يساعد التآزر والتعاوف على ضلو زلسن بُت فروع موئل األمم ادلتحدة ومكاتبو اإلقليمية على تعزيز هنج
ادلصفوفة للربنامج.
 - 23ومع أف ادلوئل ػلرز تقدماً ضلو حتقيق النتائج ادلخططة ،فإنو حباجة إىل أف يوضح النتائج عن طريق
تقييماتو وتقدمي دليل واضح على النتائج احملققة.
___________
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