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أنشطة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية،
بما في ذلك مسائل التنسيق

أنشطة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
إضافة
تقرير مرحلي مشترك َّ
مقدم من المدير التنفيذي لكل من برنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج
األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
موجز
يقدِّم هذا التقرير حمل ة عام ة عن التقدمم احملر  ي تةر السنتن   2072-2073ي تعزيز التعاون
بن برنامج األمم املتحد للبيئ ة وبرنامج األمم املتحد للمستوطنات البشري ة .ويعرض التقرير أيضاً حمل ة
عام ة عن األنشط ة الرئيسي ة اليت مت تيها هذا التعاون.

أولا  -مقدمة
 - 7من خالل جهود شراك ة بن برنامج األمم املتحد للبيئ ة وبرنامج األمم املتحد للمستوطنات البشري ة
مشةرك بن الوكالتن رأسه املديران التنفيذيان املعنيان ،حدَّد
(موئل األمم املتحد ) ،واليت تكلَّلت بانعقاد اجتماع ر
الربناجمان عدداً من أوجه التآ ر  ي أعماهلما ،وهي تتصل خصوصاً بوجود ُم ُدن صامد متوائم ة وذات كفاء  ي
املستعمل ة .وبغي ة اكتساب أقصى ميز من أوجه
استخدام املوارد وتتصل بنقل وتنقمل مستدامن وبالنفايات واملياه
ر
التآ ر هذهِ ،
عمال أيضاً على تعزيز أوجه التكامل  ي أنشطتهما املتصل ة بذلك .ورغم أن الربناجمن يكفالن
جماالت متميِّز من اخلرب الفني ة ،تتوتّر هلما اخلرب الفني ة املطلوب ة لتمثيل وتشجيع أعمال كل منهما بشأن املـُدن
املستدام ة.
_____________________
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 - 2ويواصل برنامج البيئ ة وموئل األمم املتحد استعراض التقدمم من خالل عقد مؤمترات التحاور من بُعد
ملشةرك للعمليات والتنسيق .وتتمثَّل الوالي ة
كل شهر بغي ة تنسيق تعاوهنما بشكل أتضل من خالل الفريق ا ر
املسند إىل هذا الفريق  ي تنسيق شراك ة املـُدن املراعي ة للبيئ ة ،والفريق هو الوسيل ة األساسي ة لإلشراف على تنفيذ
الصعد احمللي ة واإلقليمي ة والوطني ة
األنشط ة املشةرك ة .إضات ة إىل ذلك ،جتري متابع ة سائر أشكال التعاون على ُ
والعاملي ة.
تعز بدرج ة كبري أيضاً التعاون بن الربناجمن خالل تةر السنتن  2072-2073بإجراء
 - 3وقد ّ
استعراض خارجي إلطار الشراك ة للفةر  2073-2002والتط مور التايل وإطالق شراك ة املـُدن املراعي ة للبيئ ة.

ثانيا  -التعاون العام بين برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة

ألف  -استعراض خارجي

 - 2ماانفك برنامج األمم املتحد للمستوطنات البشري ة (موئل األمم املتحد ) وبرنامج األمم املتحد للبيئ ة
يتعاونان على مر السنن ،من خالل واليات التكامل بينهما  ي جماالت التنمي ة احلضري ة والبيئ ة العاملي ة ،مع
يتسن إدماج
هدف تعميم االعتبارات البيئي ة  ي تقرير السياسات احلضري ة احمللي ة والوطني ة والعاملي ة ،حبيث ّ
املنظورات احلضري ة  ي تقرير السياسات البيئي ة على املستويات احمللي ة والوطني ة والعاملي ة ،واسةرعاء االهتمام إىل
حلقات االتصال بن القضايا البيئي ة احمللي ة والعاملي ة .وقد مت إيالء اهتمام متزايد إىل ضرور إدماج االعتبارات
صلب أعمال كال الربناجمن .وقام برنامج البيئ ة وموئل األمم املتحد   ،ي إطار الشراك ة للفةر
البيئي ة احلضري ة  ي ُ
 ،2073-2002بتنشيط تعاوهنما هبدف توتري خدمات أتضل وأمشل للحكومات احمللي ة والوطني ة .وكان اهلدف
للمدن صوت
هو متكن املـُدن من إجراء تقييم أتضل لالهتمامات البيئي ة احمللي ة وحتديد أولويات هلا وأن يكون ُ
بتغري املناخ .ومن شأن توتري الدعم للبلدان واملـُدن  ي
 ي املناقشات البيئي ة والوطني ة والعاملي ة ،وخباص ة تيما يتعلّق م
يتسن هلا إقام ة روابط بن االهتمامات العاملي ة والقضايا
سعيها لتنفيذ املعايري العاملي ة واالتفاقات واالتفاقيات أن ّ
احمللي ة.
 - 5وبالنظر إىل أن إطار الشراك ة القائم كان ينتهي  ي كانون األول/ديسمرب ُ ،2073عقد اجتماع رتيع
املستوى بن املديرين التنفيذين لربنامج البيئ ة وموئل األمم املتحد  ي آذار/مارس  2073لتقييم التعاون بن
املشةرك للجوانب اخلاص ة بربناجميهما  ي املستقبل .و ي ذلك
الربناجمن واستكشاف طرق لتعزيز التعاون والتنفيذ ر
املتبادل ة للتعاون واتفقا على ضرور إقام ة إطار جديد
االجتماع ،أعاد املديران التنفيذيان التأكيد على الفوائد ر
وتقرر إجراء استعراض خارجي لتوجيه عملي ة صياغ ة هذا التعاون
أكثر تعالي ة للتعاون كوسيل ة للمضي لألمامَّ .
املصادت ة  ي
نجز  ،وإبرا التح ّديات
ر
مستقبالً ،مع التشديد بشكل خاص على تقييم التقدمم ،وحتديد النتائج املـُ ر
الطريق .وساعدت نتائج هذا االستعراض بشكل مباشر  ي إعداد شراك ة جديد بن الربناجمن.
املشةرك بن الوكالتن،
 - 6وروجد االستعراض اخلارجي أن إطار الشراك ة كان مفيداً  ي تعزيز احلوار والتعاون ر
وهو ما يوليه موظفو كل من برنامج البيئ ة وموئل األمم املتحد اهتماماً كبرياً .ومع ذلك ،مل يكن هناك  ي نفس
الوقت سوى وعي بسيط بإطار الشراك ة  ي مقر الربناجمن ،وكان الوعي متدنّياً بشكل عام  ي املكاتب اإلقليمي ة.
ووجد االستعراض أيضاً أن التعاون بن الوكالتن على املستوى اإلقليمي كان دائماً أقوى عندما كانت املكاتب
اإلقليمي ة للربناجمن  ي نفس املدين ة.
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 - 1وأبدى موظفو برنامج البيئ ة وموئل األمم املتحد معاً اهتماماً بتعزيز الشراك ة ،بيد أهنم توقَّعوا عقبات
مشةرك بشأن املزايا النسبي ة لكل برنامج؛ وثالثاً،
عديد  :أوالً ،عدم وجود رؤي ة مشةرك ة؛ ثانياً ،عدم وجود تهم ر
املشةرك للعمليات والتنسيق كان مفيداً ،أن
وجد االستعراض ،رغم أن الفريق ر
عدم وجود حواتز للتعاون .وأخرياً ،ر
يتكون منهم الفريق وتواصالً حمدوداً
نظام العضوي ة الذي ال يتسم بالتناوب ترض عبئاً ثقيالً على األتراد الذين َّ
مع الوحدات األخرى داخل الربناجمن.
 - 2ونتيج ة لذلك ،عرض االستعراض اخلارجي عدداً من التوصيات من أجل حتسن الشراك ة خالل الفةر
يتوجب تنفيذ األنشط ة القائم ة وصوالً إىل استكماهلا ،ينبغي االهتداء باألولويات
 ،2076-2072وبينما َّ
الربناجمي ة االسةراتيجي ة  ي التعاون مستقبالً .وينبغي أن تشمل هذه األولويات أوالً رؤي ة مشةرك ة مع رسائل
رئيسي ة؛ وثانياً ،أوصاف واضح ة للمزي ة النسبي ة والقيم ة املضات ة لكل من الربناجمن؛ وثالثاً ،خط ة تنفيذ ذات
أهداف ومؤشرات وأدوار واضح ة؛ ورابعاً ،خط ة رصد وتقييم حمدد التكاليف .وأُسديت املشور أيضاً لربنامج
البيئ ة وملوئل األمم املتحد بتحسن الروابط بن األولويات العاملي ة والعمل اإلقليمي؛ وتعزيز وتنويع القياد
املشةرك للعمليات والتنسيق ؛ ولتحسن االتصاالت بن الوكالتن .ومع املضي أبعد من ذلك،
بالتناوب للفريق ر
اقةرح االستعراض أن يضع الربناجمان سياس ة كامل ة النطاق للتعاون .وأخرياً ،نُ ِ
صح الربناجمان بتعميم عمل الشراك ة
 ي أدوات الربجم ة لديهما واستغالل ترص التمويل املمكن ة املتاح ة  ي إطار الشرحي ة السادس ة ملرتق البيئ ة العاملي ة.
المدن المراعية للبيئة
باء  -شراكة ُ
 - 9أُطلِقت شراك ة املـُدن املراعي ة للبيئ ة ،أثناء انعقاد املنتدى احلضري العاملي  ي نيسان/أبريل  .2072وقد
املوجه ة من املديرين التنفيذين لربنامج البيئ ة وموئل األمم املتحد لزياد وضوح
أقيمت الشراك ة استجاب ة للدعو َّ
الرؤي ة والصور بشأن الربناجمن  ي الفةر اليت تسبق انعقاد مؤمتر األمم املتحد لإلسكان والتنمي ة احلضري ة
املقرر أن يُع رقد  ي عام  ،2076وبالتايل يُظهر بشكل أوضح الفوائد والقيم ة املضات ة
املستدام ة (املوئل الثالث) ّ
ُختريت
هلذا التعاون .وتستفيد الشراك ة بشكل مباشر من االستعراض املستقل الذي أُجري  ي عام  .2073وقد أ ر
أولويات برنامج الشراك ة من خالل استعراض منهجي وعملي ة تشاور استناداً إىل أمهي ة األنشط ة املعني ة  ي جدول
األعمال العاملي وإمكاناهتا  ي ياد جوانب القو لكل برنامج .وتشمل آليات التنفيذ وضع خطوط أساس
ومعايري بشأن املـُدن اخلضراء املراعي ة للبيئ ة ،وإعداد منرب للمعرت ة بشأن أتضل املمارسات وتنفيذ اخلدمات
املشةرك ة املق ّدم ة للحكومات الوطني ة واحمللي ة.
االستشاري ة ر
 - 70وتشمل جماالت األولوي ة :أوالً ،وجود ُمدن صامد متوائم ة وذات كفاء  ي استخدام املوارد؛ وثانياً،
نقل وتنقمل ُمستدامان؛ وثالثاً ،إدار النفايات واملياه املستعمل ة.

 - 77و ي جمال املـُدن الصامد املتوائم ة وذات الكفاء  ي استخدام املوارد ،يهدف الربناجمان إىل تعزيز تف مهم
لألثر الذي سوف تةركه كفاء استخدام املوارد على صمود ومواءم ة املـُدن .وجملال األولوي ة هذا تركيز عاملي،
وع ِقد حىت اآلن نشاطان مشةركان أساسيان .األول ،وح ّد برنامج البيئ ة وموئل األمم املتحد صفوتهما  ي إعداد
ُ
منسق لرصد استخدام املوارد على مستوى الـ ُمدن .ويُعتررب هذا النشاط جزءاً من برنامج العمل للمبادر
إطار َّ
العاملي ة اليت يقودها برنامج األمم املتحد للبيئ ة بشأن املـُدن اليت تتميّز بكفاء  ي استخدام املوارد .ويشارك موئل
األمم املتحد بشكل كامل  ي إعداد اإلطار وقد عرض أن ُُيري اختباراً جتريبياً له  ي كيغايل و ي دا نانغ  ،ي
مقةرح  ي اإلطار العشري للربامج بشأن أمناط االستهالك واإلنتاج
تييت نام .ويتمثّل النشاط الثاين  ي إعداد ر
املستدامن ،مع الةركيز على االستخدام املستدام لألرض  ي املناطق احلضري ة .ويتص ّدر موئل األمم املتحد
ر
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ِ
املقةرح ،الذي سوف
يستكمل برنامج البناء والتشييد املستدام  ي إطار السنوات العشر .ومتاشياً
اجلهود  ي إعداد ر
مع اإلجراء املتفق عليه من جملس إطار السنوات العشر ،سوف تُقدَّم مذكر مفاهيمي ة للمقترـررح إىل أمان ة اإلطار
من أجل استعراضها وعندئذ سوف يُقره اجمللس قبل إدراجه  ي قائم ة الربامج قيد إطار السنوات العشر.
 - 72و ي جمال النقل والتنقمل ،يدعم برنامج البيئ ة وموئل األمم املتحد خط ة عمل املناخ  ي كينيا ،مع متويل
مشةرك
من إدار التنمي ة الدولي ة التابع ة للمملك ة املتحد لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالي ة ،من أجل مشروع ر
خلفض االنبعاثات املناخي ة من قطاع النقل  ي املـُدن الكربى  ي كينيا .إضات ة إىل ذلك ،اختتم برنامج البيئ ة
وموئل األمم املتحد والبنك الدويل مؤخراً املنتدى األول للنقل املستدام  ي أتريقيا ،الذي التقى تيه خرباء وو راء
لوضع أولويات اإلجراءات األساسي ة واستعراضها لتعزيز النقل املستدام  ي أتريقيا .واعترمد املنتدى خط ة عمل
للنقل املستدام  ي أتريقيا.

مشةرك بن الوكالتن  ي إطار آلي ة الرصد العاملي
 - 73و ي جمال إدار املياه
املستعمل ة والنفايات ،أُبرم اتفاق ر
ر
تيما يتعلق برسم خريط ة للمياه املستعمل ة وجود املياه .وجتري اآلن عملي ة مسح الستكشاف إمكاني ة
االضطالع بأنشط ة مشةرك ة  ي ٍ
عدد من املـُدن ،وأساساً  ي آسيا واحمليط اهلادئ و ي أتريقيا.

ثالث ا  -األنشطة الرئيسية

المدن المراعية للبيئة
ألف  -شراكة ُ

ُ - 1مدن قادرة على الصمود وذات كفاءة في استخدام الموارد

 - 72يهدف موئل األمم املتحد وبرنامج البيئ ة ،بالةركيز على ُمدن قادر على الصمود والتواؤم وذات كفاء
 ي استخدام املوارد إىل تعزيز تهم أتضل لألثر الذي تستطيع الكفاء  ي استخدام املوارد أن تةركه على صمود
املدن وقدرهتا على التواؤم وإىل بناء دعم سياسي من أجل إنشاء مبادرات مبتكر ذات صل ة وتنطوي على
مشارك ة طائف ة عريض ة من أصحاب املصلح ة .و ي إطار هذا املوضوع الواسع ،يرِّكز الربناجمان اهتمامهما على
ثالث ة جماالت حمدَّد  :التواؤم القائم على النظام البيئي على مستوى املدين ة؛ وتدتمقات املوارد املتكامل ة؛ واحل ّد من
الزحف احلضري .ومن خالل تعاون موئل األمم املتحد وبرنامج البيئ ة معاً ،سوف ينشئان قياسات أساسي ة
لتدتقات املوارد على نطاق املدين ة ،واستعراض أُطر التشريع والتخطيط اخلاص ة باملـُدن والعاصم ة ،وتنفيذ مشاريع
إيضاحي ة تعمل على حتسن الصمود والقدر على التواؤم وكفاء استخدام املوارد على مستوى املدين ة من خالل
إعاد تطوير عمليات الردم والتكثيف واملواقع املصاب ة بالتل موث ،ومراجع ة اخلطط اخلاص ة باملدين ة واإلقليم.
 - 75وقد بدأ موئل األمم املتحد وبرنامج البيئ ة تعالً  ي املشارك ة  ي تعبئ ة املوارد من أجل جمال الةركيز .ومن
بن االحتماالت هذه ناتذ التمويل اليت اتتتحت حديثاً  ،ي إطار الشرحي ة السادس ة ملرتق البيئ ة العاملي ة ،من أجل
هنج متكامل للمدن .وقد واتق مرتق البيئ ة العاملي ة تعالً على عنصر التواؤم القائم على النظام اإليكولوجي من
أجل تنفيذه  ي آسيا (بوتان وكمبوديا ومجهوري ة الو الدميقراطي ة الشعبي ة وميامنار) و ي أمريكا الالتيني ة ومنطق ة
البحر الكارييب (السلفادور ،جامايكا واملكسيك) .وقيد النظر اآلن مقةرح مماثل من الربناجمن من أجل نيبال
وقُدِّم  ي إطار املقةرح إىل املبادر الدولي ة املتعلّق ة باملناخ تكر من أجل التواؤم القائم على النظم اإليكولوجي ة.

 - 76إضات ة إىل ذلك ،يسعى موئل األمم املتحد للحصول على متويل من أجل القياس على نطاق عاملي
للتو مسع اجلغرا ي للمناطق احلضري ة وتال م هذا مع مستوى نصيب الفرد من استخدام املوارد .وهذا سوف يساعد
املـُدن على تهم التنا الت املرتبط ة مبتابع ة تختلف أمناط املستوطنات واختاذ مقررات مستند إىل األدل ة بشأن كيف
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توجه النمو مستقبالً بطريق ة مناسب ة مكانياً .ويقوم موئل األمم املتحد أيضاً بقياس االهتمام لدى عدد من
ّ
مناطق املدن حول العامل  ي املشارك ة  ي دراس ة استطالعي ة ملشروع جترب ة إيضاحي ة بشأن احل ّد من الزحف
احلضري ،وهذا سوف يرتبط مبقةرح من أجل إطار السنوات العشر لربامج بشأن أمناط االستهالك واإلنتاج
املستدام ة.
 - 2النقل والتنقل المستدامان
  - 71ي جمال النقل والتنقمل املستدامن ،يأخذ الربناجمان مام املبادر  ي التد مخالت اليت تقع ضمن جماالت
يوجه األعمال بشأن التخطيط احلضري ملعاون ة املدن
كل منهما اخلاص ة بامليز النسبي ة .تموئل األمم املتحد ّ
على جتنمب األمناط غري املستدام ة للنقل  ي املقام األول ،قبل أن تصبح بنياهتا األساسي ة حبيس ة ال حراك هلا.
ويتص ّدر برنامج البيئ ة مام املبادر  ي عنصر التكنولوجيا والسياسات  ي هذه األعمال ،مقدِّماً العون للمدن
والبلدان على إدخال التكنولوجيات والسياسات واملعايري املعني ة بقطاع نقل حيث خترج منه انبعاثات منخفض ة
ويكون أكثر استدام ة ،ويتصدر الربناجمان بذل اجلهود ملعاون ة املدن على التح مول إىل طرق مستدام ة للنقل.
 - 72ويشةرك برنامج البيئ ة وموئل األمم املتحد  ي تنفيذ عنصر النقل  ي خط ة عمل املناخ  ي كينيا بدعم
من إدار التنمي ة الدولي ة  ي اململك ة املتحد  .وسوف يرّكز برنامج البيئ ة على استحداث معيار خاص بالوتر  ي
وقود السيارات  ي كينيا ،وسياس ة لوسائل نقل غري آلي ة ،إىل جانب مقررات لالستثمار  ي نريويب ،بينما سريّكز
موئل األمم املتحد على خط ة النقل املتكامل  ي كيامبو كمبادر حنو تطوير سياس ة نقل عام متكامل ة من أجل
املنطق ة احلضري ة لنريويب .وهذه اجلهود تستفيد من املشروع املعين بتعزيز حلول النقل املستدام ملدن شرق أتريقيا،
ويقوم بتنفيذها حالياً موئل األمم املتحد .
 - 79ونظّم برنامج البيئ ة وموئل األمم املتحد والبنك الدويل وحكوم ة كينيا الدور االتتتاحي ة ملنتدى النقل
املستدام ألتريقيا  ي الفةر من  21إىل  37تشرين األول/أكتوبر  ي مكتب األمم املتحد  ي نريويب .واتتتح
الدور الو اري ة رئيس مجهوري ة كينيا ،السيد أوهورو كينياتا واألمن العام لألمم املتحد وحضرها ممثلون من 23
بلداً أتريقياً .وشهد األسبوع أيضاً عقد دور للخرباء ملد يومن وأجريت مناقشات عديد وجلسات تدريب
بشأن النقل املستدام  ي أتريقيا.
تضمن  73من اإلجراءات
 - 20واعتمد منتدى النقل املستدام ألتريقيا إطار عمل للنقل املستدام  ي أتريقياَّ ،
الرئيسي ة ذات األولوي ة مع حتديد مواعيد مني ة هنائي ة .وتقرر أن يواصل برنامج البيئ ة استضات ة أمان ة منتدى النقل
املستدام ألتريقيا ،بدعم من موئل األمم املتحد والبنك الدويل .وسوف تشارك هاتان اهليئتان أيضاً لدعم تنفيذ
إطار عمل املنتدى.
 - 3النفايات والمياه المستعملة
 - 27ينصب الةركيز الثالث  ي الشراك ة على النفايات واملياه املستعمل ة .وهذا يستفيد من املبادرات القائم ة
الثالث :الشراك ة العاملي ة بشأن إدار النفايات وهي شراك ة مفتوح ة باب العضوي ة أطلقها برنامج البيئ ة  ي عام
2070؛ والتقرير بشأن إدار النفايات الصلب ة  ي مدن العامل :املياه والصرف الصحي  ي مدن العامل عام
2070؛ وترق ة العمل التابع ة لألمم املتحد املعني ة بإدار املياه املستعمل ة؛ واملبادر العاملي ة بشأن املياه املستعمل ة،
اليت يشارك  ي رئاستها الربناجمان .واهلدف من جمال الةركيز هذا هو اختيار ُمدن لكي تتبع اسةراتيجيات متكامل ة
إلدار النفايات اليت تشمل إدار النفايات الصلب ة واملياه املستعمل ة معاً.
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 - 22وُيري موئل األمم املتحد وبرنامج البيئ ة حالياً مشاورات مع أصحاب املصلح ة األساسين لتحديد
مـُدن ذات طائف ة متنوع ة من الكثاتات السكاني ة ومعدالت النمو .و ي هناي ة األمر ،يتمثل اهلدف  ي أن تضع
عشر مدن على األقل من هذه املدن اسةراتيجيات متكامل ة بشأن إدار النفايات ولتنفيذ مشروعن ميدانين على
األقل يثبتان جدوى وضع اسةراتيجي ة شامل ة للنفايات ،وكذلك إنشاء نظام من أجل نشر املعرت ة املتولِّد من
املشاريع التجريبي ة.
 - 23ونظَّمت املبادر العاملي ة ملياه الصرف الصحي ،برئاس ة كلتا املؤسستن ،حدثاً  ي استكهومل  ي
آب/أغسطس  2072لتقاسم املعرت ة وتعزيز إدار وإعاد استخدام مياه الصرف الصحي .ويعمل برنامج البيئ ة
ممول من
وموئل األمم املتحد أيضاً بشأن استحداث إطار رصد َّ
موسع معين مبياه الصرف الصحي وجود املياهَّ ،
الوكال ة السويسري ة للتنمي ة والتعاون ،وقائم ة مرجعي ة ومبادئ توجيهي ة من أجل تقييم املخاطر اليت يتعرض هلا
اجلنسان بشأن املياه املستعمل ة ،سيعمل على تقييم مشاريع الصرف الصحي القائم ة  ي جورجيا وغانا ومجهوري ة
تنزانيا املتحد  .وأخرياً ،شارك الربناجمان ،بالتعاون مع الشراك ة العاملي ة بشأن املياه ومنظم ة اليونسكو  ،ي رئاس ة
دور تقني ة بشأن إدار مياه الصرف الصحي وجود املياه أثناء انعقاد أسبوع املياه األتريقي اخلامس الذي نظمه
اجمللس الو اري األتريقي املعين باملياه  ي داكار  ي أيار/مايو .2072
باء  -شراكات أخرى
 - 22قدَّم موئل األمم املتحد وبرنامج البيئ ة دعماً تقنياً للفريق العامل املفتوح باب العضوي ة التابع للجمعي ة
العام ة واملعين بأهداف التنمي ة املستدام ة ،وال سيما من خالل قيادهتما املشةرك ة جملموع ة تضم ما يزيد على 75
وكال ة تابع ة لألمم املتحد معني ة مبوضوع املدن واملستوطنات البشري ة املستدام ة .و ي تشرين األول/أكتوبر سن ة
 ،2073تصدَّر موئل األمم املتحد وبرنامج البيئ ة العمل  ي صياغ ة وثيق ة قضايا للنظر للدول األعضاء  ي الفريق
العامل املفتوح باب العضوي ة الذي أجرى تقييماً للتحديات والفرص احلالي ة ذات الصل ة باملدن واملستوطنات
البشري ة املستدام ة ،وخلص أيضاً تختلف املقةرحات بشأن طريق ة معاجل ة هذا املوضوع  ي أهداف التنمي ة املستدام ة.
وبالعمل معاً ،قاد الربناجمان الفريق املشةرك بن الوكاالت  ي العديد من املمارسات ،هبدف توطيد األهداف اليت
اقةرحتها منظوم ة األمم املتحد ومنظمات دولي ة أخرى  ي إطار هدف ُحمتر رمل معين باملدن واملستوطنات البشري ة
املستدام ة .وكان عليهما بعد ذلك أن قاما بإعاد صياغ ة وتوحيد القائم ة املختصر باألهداف ووضع أولويات
هلذه األهداف املقةرح ة من الدول األعضاء  ي الفريق العامل املفتوح العضوي ة.
 - 25وواصل برنامج البيئ ة وموئل األمم املتحد التعاون بشأن املبادر اليت يقودها موئل األمم املتحد بشأن
تغري املناخ .وباالستفاد من األنشط ة القائم ة
وتغري املناخ وتقدمي الدعم املباشر للمدن  ي التعامل مع آثار م
املدن م
 ي المي ،تيجي ،اضطلع الربناجمان بتقييم ملدى التعرض م
لتغري املناخ على مستوى املدن وأصدرا تقريراً شامالً
بتغري املناخ ،مبا  ي ذلك
بشأن اخليارات تيما يتعلق بالتكيمف القائم على النُظم اإليكولوجي ة واإلجراء اخلاص م
بتغري املناخ من أجل آبيا ومن
إعاد تأهيل أشجار املنغروف .إضات ة إىل ذلك ،أُعدت تقييمات ملدى التأثر م
وتغري
أجل
ماكاسر  ي إندونيسيا ،من خالل املمارسات التعاوني ة .وتيما يتعلق بآبيا ،مشل هذا مبادر املدن م
َّ
وشعب ة السياسات البيئي ة،
املناخ وهي مبادر موئل األمم املتحد  ،ترع املياه العذب ة والنُظم اإليكولوجي ة البحري ةُ ،
ومكتب منطق ة احمليط اهلادئ التابع لربنامج البيئ ة وأمان ة الربنامج البيئي اإلقليمي؛ وتيما يتعلق مباكاسر ،كانت
وتغري املناخ التابع ة ملوئل األمم املتحد  ،واملكتب اإلقليمي لربنامج البيئ ة آلسيا واحمليط اهلادئ
مبادر املدن م
وبرنامج األمم املتحد اإلمنائي.
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 - 26و ي الدور السابع ة للمنتدى احلضري العاملي ،عقد موئل األمم املتحد اجتماعاً لشركاء مبادر املدن
وتغري املناخ ،مبا  ي ذلك برنامج البيئ ة ،الستعراض تقدمه احملر على مدى السنوات األربع املاضي ة على املستوين
م
املعياري والتشغيلي وللنظر  ي كيفي ة إقام ة هيكل استشاري يتسم بطابع رمسي أكثر لدعم املبادر .
 - 21و ي إطار املبادر العاملي ة اليت يقودها برنامج البيئ ة من أجل املدن ذات الكفاء  ي استخدام املوارد،
يركز التعاون بن الربناجمن على عنصرين :األول تكامل كفاء استخدام املوارد  ي خطط وسياسات تنمي ة املدن؛
والثاين ،تطوير أدوات قياس ومؤشرات لتقييم كفاء استخدام املوارد  ي املدن .وسيوتِّر موئل األمم املتحد
املشور بشأن اختيار مدن ملمارس ة االختبار التجرييب املتصل باستخدام مورد القياس والتتبع ،وسيكون مرتبطاً
بشكل وثيق مع العنصر الشامل اخلاص ببناء القدرات  ي هذين اجملالن من جماالت الةركيز .عالو على ذلك،
يواصل موئل األمم املتحد القيام بدوره  ي اجمللس االستشاري للمبادر العاملي ة مع توتري الدعم االسةراتيجي من
أجل تطورها مستقبالً.
 - 22ويتعاون موئل األمم املتحد وبرنامج البيئ ة أيضاً  ي جمال املباين املراعي ة للبيئ ة من أجل اإلسكان
املستدام .ودأب الربناجمان على العمل  ي منشور مشةرك بشأن املباين املراعي ة للبيئ ة  ي اإلسكان االجتماعي،
وهو يهدف إىل ربط قطاع اإلسكان االجتماعي مع مبادئ البناء املراعي للبيئ ة ،وحتديد أدوات مؤسسي ة مالي ة
وتقني ة متصل ة بالسياسات العام ة ،أو يهدف إىل حتديد إجراءات لدعم املباين املراعي ة للبيئ ة .وسوف تُنفَّذ النتائج
اليت ترد  ي املنشور خالل إطار الشبك ة العاملي ة التابع ة ملوئل األمم املتحد املعني ة باإلسكان املستدام.
 - 29ويواصل موئل األمم املتحد وبرنامج البيئ ة أيضاً بذل جهودمها املشةرك ة لتنسيق براجمهما اخلاص ة
بالنشاط ولصياغ ة مبادرات تعاوني ة  ي ميدان املباين املراعي ة للبيئ ة من أجل اإلسكان املستدام وامليسور التكلف ة،
هبدف املسامه ة  ي الربنامج بشأن التشييد واملباين املستدام ة  ،ي إطار السنوات العشر ،واالسةراتيجي ة العاملي ة
لإلسكان .وبصف ة خاص ة ،شارك موئل األمم املتحد  ي ترق ة العمل املعني ة بتخضري سلسل ة إمدادات قطاع البناء
 ي إطار مبادر برنامج األمم املتحد للبيئ ة اخلاص ة باملباين املستدام ة واملناخ ،واليت أسفرت عن صدور تقرير تقين
وع ِمل موئل األمم املتحد أيضاً  ي اللجن ة التوجيهي ة املعني ة مبشاريع جتريبي ة
ختضري سلسل ة إمدادات قطاع البناء .ر
حديث ة  ي بنغالديش واهلند  ي إطار مبادر اإلسكان االجتماعي املستدام.
جيم  -المالمح الرئيسية اإلقليمية
 - 30أعد برنامج البيئ ة  ،ي أتريقيا ،و ي إطار برنامج موئل األمم املتحد مع والي ة كوجي ،نيجرييا ،عنصراً
من أجل إعداد خط ة إدار متكامل ة للنفايات الصلب ة ،واتباع هنج شامل اسةراتيجي ومنهجي إ اء إدار النفايات
الصلب ة استناداً إىل منوذج الةرتيب اهلرمي إلدار النفايات” :التجنب ،التقليل ،إعاد االستخدام ،إعاد التدوير،
االستعاد والتخلص“.
 - 37وجتري حالياً مناقشات بشأن األنشط ة الساحلي ة  ي كوت ديفوار وأنشط ة إدار النفايات  ي كينيا.
إضات ة إىل ذلك ،خيطِّط برنامج البيئ ة وموئل األمم املتحد أيضاً من خالل تعاون جديد مشةرك بن أتريقيا
وممول من جامع ة توجني  ي شانغهاي ،لتوجيه سلسل ة من دورات التدريب املشةرك بشأن قضايا البيئ ة
والصن َّ
احلضري ة  ي عشر مدن أتريقي ة ،كعنصر من عناصر شراك ة برنامج البيئ ة وموئل األمم املتحد املعني ة باملدن املراعي ة
األولي ة املستفاد  ي املدن التجريبي ة ،سوف يتم تكرار مشروع التدريب املشةرك  ي
للبيئ ة .واستناداً إىل الدروس َّ
أماكن أخرى  ي املنطق ة.
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 - 32و ي آسيا ،انربى برنامج البيئ ة وموئل األمم املتحد لوضع مقةرح ملشروع شامل يهدف إىل إدخال
إجراء التكيمف القائم على النُظم اإليكولوجي ة  ي املدن الكربى .وبينما قاد برنامج البيئ ة العملي ة ،قام موئل األمم
املتحد بتنسيق التحليل على مستوى املدين ة تيما يتعلق بكولومبو ،وداتاو (الفلبن) وكامتاندو .وقام برنامج البيئ ة
بتنسيق حتليالت مماثل ة تيما يتعلق خبولنا (بنغالديش ومانيال) ،وتعاون الربناجمان بشأن تطوير التقييم جلهود
ماكسار اجلاري ة حالياً لتعبئ ة املوارد الال م ة .وبالتعاون أيضاً مع مبادر بيئ ة الفقر املشةرك ة بن برنامج البيئ ة وموئل
األمم املتحد  ،عرض بنجاح على مرتق البيئ ة العاملي ة مشروع يضم أربع ة بلدان بشأن التكيمف القائم على النُظم
مفصل ة من أجل الوثيق ة الكامل ة للمشروع تيما يتعلق ببوتان
اإليكولوجي ة .وُيري حالياً وضع استعدادات َّ
ومجهوري ة الو الدميقراطي ة الشعبي ة وميامنار ونيبال.
ممول ة من مرتق البيئ ة العاملي ة ويشةرك  ي
 - 33ويعترب برنامج الدعم العاملي للخط ة الوطني ة للتكيمف مبادر َّ
تنفيذها برنامج البيئ ة وبرنامج األمم املتحد اإلمنائي .وقد قربِل جملس الربنامج العاملي للدعم موئل األمم املتحد
 ي اآلون ة األخري باعتباره منظم ة شريك ة .وهذا سوف ِّ
ميكن موئل األمم املتحد من التأثري على عمليات إعداد
خرائط طريق من أجل اخلطط الوطني ة للتكيمف ،وبالتايل ضمان مزيد من املشارك ة على مستوى املدن.
تغري
 - 32و ي ميامنار ،يشةرك موئل األمم املتحد وبرنامج البيئ ة حالياً  ي تنفيذ برنامج التحالف من أجل م
تغري املناخ .وهلذا
وممول من االحتاد األورويب ،وهو جزء من برنامج التحالف العاملي ملواجه ة م
املناخ  ،ي ميامنارَّ ،
الربنامج ثالث ة أهداف عريض ة :األول ،إذكاء الوعي لدى أصحاب املصلح ة؛ والثاين ،بناء قدر احلكومات؛
والثالث ،بيان التدخالت التجريبي ة الناجح ة .وكجزء من بناء القدرات ،سوف يضع الربنامج سياس ة واسةراتيجي ة
تغري املناخ وإعداد خطط تنفيذ مواضيعي ة .وسوف يكفل أيضاً أن يتم تعميم االعتبارات احلضري ة
وطني ة ملواجه ة م
 ي السياسات الوطني ة املعني ة باملناخ منذ البداي ة .و ي الوقت نفسه ،سوف يُظ ِهر العنصر امليداين  ،ي إطار اهلدف
تغري املناخ وخيارات التخفيف من أثره  ي السياقات احلضري ة والريفي ة ،و ي داخل النُظم
الثالث ،التكيمف مع م
اإليكولوجي ة .وسوف يستمر الربنامج ملد أربع سنوات حىت عام .2071
 - 35و ي منطق ة احمليط اهلادئ ،أعد موئل األمم املتحد وبرنامج البيئ ة وأمان ة الربنامج اإلقليمي املعين بالبيئ ة
وتغري املناخ ،مذكر مفاهيم أيدها
 ي احمليط اهلادئ ،بالتعاون مع تيجي وساموا والعمل من خالل مبادر املدن م
جملس األمان ة وحالياً ُيري إعداد مقةرح من أجل مشروع يضم أربع ة بلدان بشأن التكيمف القائم على النُظم
اإليكولوجي ة  ي منطق ة احمليط اهلادئ .وسوف يقدِّم هذا املشروع مزيداً من الدعم الشامل  ي التخطيط وسوف
يستلزم تنفيذ عد مبادرات رائد جتريبي ة.
 - 36و ي أمريكا الالتيني ة ومنطق ة البحر الكارييب ،بدأت املكاتب اإلقليمي ة التابع ة للربناجمن  ي تنفيذ أعمال
مشةرك ة بشأن خط ة عمل إقليمي ة هتدف إىل تعزيز صياغ ة وتنفيذ برامج إقليمي ة  ي اجملاالت التالي ة :أوالً ،سياس ة
اقتصادي ة كلي ة بشأن البيئ ة واالستثمارات من أجل االنتقال إىل مدن مراعي ة للبيئ ة؛ وثانياً ،التخطيط والتصميم
احلضري من أجل مدن صامد متوائم ة وذات كفاء  ي استخدام املوارد؛ وثالثاً ،النقل والتنقل املستدامان؛
ورابعاً ،إدار متكامل ة للنفايات الصلب ة .وقد أعد الربناجمان مذكر تفاهم إلضفاء الطابع الرمسي على شراكاهتما
ووضع خط ة عمل لتعزيز املدن املستدام ة  ي املنطق ة.
 - 31ومتاشياً مع شراك ة املدن املراعي ة للبيئ ة ،تناقش املكاتب اإلقليمي ة التابع ة للربناجمن  ي أمريكا الالتيني ة
أيضاً وضع برنامج جديد  ي هاييت يركز على املدن الساحلي ة املراعي ة للبيئ ة  ي جنوب البلد .واهلدف منه على
تخصص ة الغرض للتعامل مع
نطاق واسع هو إدماج االعتبارات البيئي ة  ي تقرير السياس ة احلضري ة والتوصي ة بتدابري َّ
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قضايا النفايات الصلب ة واملياه املستعمل ة والصرف والتآكل الساحلي ،وتيضانات األهنار واحلماي ة؛ وكفاء
استخدام املوارد والتخطيط احلضري على نطاق أوسع  ي إطار هنج متكامل ملستجمعات املياه واإلدار
الساحلي ة.

رابع ا  -التعاون مستقبالا

صل إىل
ُ - 32كلِّفت منظوم ة األمم املتحد   ،ي التحضري للموئل الثالث بإعداد هنج ُمتّسق للتحضر والتو م
اتفاق بشأن اخلصائص الرئيسي ة واملبادئ ملدين ة مستدام ة .وأيّد جملس الرؤساء التنفيذين  ي منظوم ة األمم
تخصص الغرض حمدَّد األجل،
املتحد املعين بالتنسيق  ،ي أول دور عادي ة  ي سن ة  ،2072إنشاء تريق عامل َّ
 ي إطار اللجن ة الرتيع ة املستوى املعني ة بالربامج  ،ي جدول أعمال حضري جديد لألمم املتحد .
 - 39وأُسنِ ردت للفريق العامل املهام التالي ة :أوالً ،إعداد مسامه ة متسق ة من منظوم ة األمم املتحد  ي املوئل
الثالث  ي شكل ورق ة سياسات عن التحضر والتنمي ة املستدام ة حنو جدول أعمال حضري جديد لألمم املتحد ؛
ثانياً ،كفال ة وجود اتساق  ي السياسات من خالل إطار على مستوى املنظوم ة من أجل التعاون بشأن تنفيذ
أبعاد التحضر املستدام خلط ة التنمي ة ملا بعد عام  ،2075على أنه اشتقاق من ورق ة السياسات السابق ة الذكر،
وثالثاً ،عرض حال ة أعمال منظوم ة األمم املتحد بشأن القضايا احلضري ة .وسوف يواصل برنامج البيئ ة وموئل
األمم املتحد املسامه ة بشكل ناشط  ي إعداد الورق ة.
متفرغ لدعم موئل
 - 20وقد واتقت أملانيا على أن تقدِّم التمويل  ي سن ة  2075لوظيف ة موظف تين مبتدئ ّ
األمم املتحد وبرنامج األمم املتحد للبيئ ة  ي تنفيذ ورصد شراك ة املدن املراعي ة للبيئ ة .وقد يساهم تقدمي دعم
مماثل من أجل مناطق تختار ذات أولوي ة  ي الشراك ة  ي تعزيز تطورها  ي الفةر السابق ة النعقاد املوئل الثالث.

 - 27وعلى مدى السنتن القادمتن ،سوف يكون تركيز التعاون مهم بن برنامج البيئ ة وموئل األمم املتحد
على بدء تنفيذ شراك ة املدن املراعي ة للبيئ ة وتعميم توصيات نوعي ة أخرى نامج ة من االستعراض اخلارجي  ي سن ة
 2073لألثر وتعالي ة التعاون السابق .ومما له أمهي ة خاص ة هي التوصيات بشأن تعميق الرؤي ة املشةرك ة وتوضيح
املزايا النسبي ة للربناجمن ،وإقرار خط ة تنفيذ قائم ة على النتائج واعتماد سياس ة للتعاون.
 - 22وسوف تشمل سياس ة التعاون القضايا التالي ة :العملي ة والقواعد املتعلق ة بتعبئ ة املوارد من أجل املبادرات
املفضل ة من أجل التنفيذ املشةرك؛ والنفقات العام ة  ي املشاريع املشةرك ة؛ والتمثيل غري املتعادل
املشةرك ة .واآلليات ّ
على املستوى القطري؛ واالعتبارات اخلاص ة باملوارد البشري ة ،مثل حواتز املوظفن ،واحملاسب ة الوقتي ة لعمل املوظفن
وتقييم األداء ،وقواعد اإلدار والتسلسل اإلداري تيما يتعلق بالعمل املشةرك؛ والبعثات املشةرك ة والتمثيل املتبادل؛
والدعوات حلضور املناسبات؛ وتعميم مسائل الشباب وحقوق اإلنسان واملسائل اجلنساني ة .ومن املعتزم عقد
اجتماع رتيع املستوى  ي الربع األول من سن ة  ،2075هبدف أساسي وهو استعراض وتقييم التعاون  ي إطار
شراك ة املدن املراعي ة للبيئ ة.
_______________
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