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البند  ٙمن جدكؿ األعماؿ ادلؤقت

استعراض نتائج مؤتمر األمم المتحدة لإلسكان
والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث)

استعراض نتائج مؤتمر األمم المتحدة لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة
تقرير المدير التنفيذي
أوالً  -مقدمة
أقرت اجلمعية العامة لؤلمم ادلتحدة ،يف قرارىا ٔ ،ٕ٘ٙ/ٚالوثيقة اخلتامية دلؤسبر األمم ادلتحدة ادلعٍت
ٔ-
باإلسكاف كالتنمية احلضرية ادلستدامة (ادلوئل الثالث) ادلعنونة ’’اخلطة احلضرية اجلديدة‘‘ ،اليت اعتمدىا رؤساء
الدكؿ كاحلكومات كالوزراء كادلمثلوف الرفيعو ادلستول يف كويتو يف تشرين األكؿ/أكتوبر  .ٕٓٔٙكيػُ َع ّد حدثان
اؼ الصريح الوارد يف اخلطة احلضرية اجلديدة بأف التوسع احلضرم مسألة اسًتاتيجية بالنسبة
جديدان رئيسيان االعًت ُ
للتنمية على ادلستويات الوطنية كدكف الوطنية كاحمللية .كقد كحدت الوثيقة اخلتامية للموئل الثالث رؤية التوسع
احلضرم باعتبارىا مصدران داخليان للتنمية كإجياد فرص العمل.
كاخلطة احلضرية اجلديدة ،اليت حلت زلل جدكؿ أعماؿ ادلوئل ادلعتَ َمد يف مؤسبر األمم ادلتحدة
ٕ-
للمستوطنات البشرية يف حزيراف/يونيو  ٜٜٔٙبوصفو اإلطار االسًتاتيجي للتوسع احلضرم ،ربدِّد معياران عادليان
جديدان للتنمية احلضرية ادلستدامة للسنوات العشرين القادمة ،حيث إهنا توفر خريطة طريق تغطي عقدين من
الزماف فيما يتعلق بالتوسع احلضرم ادلستداـ ،يف عامل آخذ يف التوسع احلضرم بشكل متزايد .كىي تشدد على
ضركرة االعًتاؼ بالتوسع احلضرم بوصفو زلركان للنمو احلضرم ادلستمر كالشامل كللتنمية االجتماعية كالثقافية
كالقدرة على الصمود كاحلماية البيئية ،كبقدرتو على اإلسهاـ يف ربقيق التنمية التحولية ادلستدامة.
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الشكل ٔ
مساهمة الخطة الحضرية الجديدة في أهداف التنمية المستدامة

احلد من أكجو
البلمساكاة (ىدؼ
التنمية ادلستدامة ٓٔ)
تعزيز النمو
االقتصادم ادلستمر
الشامل ادلستداـ
(أىداؼ التنمية
ادلستدامة  ٛكٓٔ
كٔٔ)

القضاء على الفقر
كاجلوع جبميع
أشكاذلما كأبعادمها
(ىدفان التنمية
ادلستدامة ٔ كٕ)

أىداؼ التنمية
ادلستدامة

ربقيق ادلساكاة بُت
اجلنسُت كسبكُت النساء
كالفتيات (ىدفا التنمية
ادلستدامة ٗ ك٘)

حماية البيئة (أىداؼ
التنمية ادلستدامة ٔٔ
كٕٔ كٖٔ)

• إدارة ادلدف

تعزيز القدرة على
الصمود (أىداؼ
التنمية ادلستدامة
ٔٔ كٕٔ كٖٔ)

• حوكمة ادلدف
• تنمية ادلدف
• سبويل ادلدف
• تصميم ادلدف
• زبطيط ادلدف

اخلطة احلضرية اجلديدة -
من خبلؿ معاجلة الطريقة
اليت يتم هبا ما يلي:

ربسُت الصحة كالرفاه
البشريُت (ىدؼ
التنمية ادلستدامة ٖ)

كيسهم تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة يف تنفيذ خطة التنمية ادلستدامة لعاـ ٖٕٓٓ كإضفاء الطابع
ٖ-
احمللي عليها بصورة متكاملة ،كيف ربقيق عدد من أىداؼ التنمية ادلستدامة كاايااها ،كال سيما اذلدؼ ٔٔ
(جعل ادلدف كادلستوطنات البشرية شاملة للجميع كآمنة كقادرة على الصمود كمستدامة) .كتتضمن أىداؼ
التنمية ادلستدامة ،كخباصة اذلدؼ ٔٔ ،بعض الغايات كادلؤشرات اليت ميكن قياس اخلطة احلضرية اجلديدة عليها.
كربدد اخلطة احلضرية اجلديدة بشكل عاـ أيضان كسائل التنفيذ للمدف ،كىو أمر بالغ األمهية لتحقيق اذلدؼ ٔٔ
كما بعده.
كتسهم اخلطة احلضرية اجلديدة أيضان ،بوضع خريطة طريق عملية ادلنحى للتنفيذ ،يف تنفيذ اتفاؽ
ٗ-
باريس بشأف تغَت ادلناخ ،كنتائج إطار ِسندام للحد من سلاطر الكوارث للفًتة ٕ٘ٔٓ–ٖٕٓٓ ،كخطة عمل
أديس أبابا الصادرة عن ادلؤسبر الدكيل الثالث لتمويل التنمية ،كمؤسبر القمة العادلي للعمل اإلنساين ،كالجتماع
العاـ الرفيع ادلستول بشأف التعامل مع التحركات الكبَتة لبلجئُت كادلهاجرين.

ثانياً  -الرحلة إلى كويتو :مساهمات موئل األمم المتحدة
٘-
يلي:

يف سياؽ العملية التحضَتية للموئل الثالث ككضع اخلطة احلضرية اجلديدة ،قاـ موئل األمم ادلتحدة دبا
(أ)

شارؾ يف فرقة عمل األمم ادلتحدة ادلعنية بادلوئل الثالث؛

(ب) شارؾ يف قيادة كحدة السياسات ادلعنية بالسياسات احلضرية الوطنية ،اليت تشكل أحد
العناصر الرئيسية يف اخلطة احلضرية اجلديدة ،كما قدـ الدعم التقٍت لعدد من كحدات السياسات؛
(ج) توىل أك شارؾ يف قيادة كضع  ٜٔمن أصل ٕٕ كرقة من كرقات الدراسات ادلواضيعية اليت
تشكل اللبنات األساسية اليت ترتكز عليها اخلطة احلضرية اجلديدة؛
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(د) ترأس الفريق العامل ادلعٍت خبطة األمم ادلتحدة احلضرية اجلديدة التابع للجنة الرفيعة ادلستول
ادلعنية بالربامج ،كادلؤلف من ٕٗ مؤسسة رئيسية من مؤسسات منظومة األمم ادلتحدة؛ كقاد إعداد كرقة
بعنواف ’’التوسع احلضرم كالتنمية ادلستدامة :مسامهة منظومة األمم ادلتحدة يف خطة حضرية جديدة‘‘ ،أقرىا
رللس الرؤساء التنفيذيُت ادلعٍت بالتنسيق يف فيينا يف نيساف/أبريل ٕٓٔٙ؛ كقاد إعداد بياف مشًتؾ جمللس
الرؤساء التنفيذيُت ،أُديل بو يف ادلوئل الثالث؛
(ق)
(ك)
ادلوئل الثالث؛
(ز)

أعد كنشر مبادئ توجيهية لوضع التقارير الوطنية ادلقدمة للموئل الثالث؛
عمل بشكل كثيق مع اللجاف االقتصادية اإلقليمية ،كدعم إعداد التقارير اإلقليمية ادلقدمة إىل
قدـ اخلربة الفنية يف إعداد التقرير العادلي للموئل الثالث؛
( World

(ح) أصدر العدد االفتتاحي من تقريره الرئيسي اجلديد ادلعنوف ’’التقرير عن مدف العامل‘‘
 ،)Cities Reportالذم قدـ معلومات أساسية مستندة إىل األدلة لفائدة العملية التحضَتية للموئل الثالث .ككاف
عنواف تقرير عاـ  ٕٓٔٙىو ’’التوسع احلضرم كالتنمية :طوالع ادلستقبل‘‘؛
يسر مشاركة طائفة كاسعة من اجلهات ادلعنية يف العملية التحضَتية للموئل الثالث ،مشلت
(ط)
َّ
منظمات حكومية كاَت حكومية من خبلؿ احلملة احلضرية العادلية ،شلا أدل إىل إصدار موقف مشًتؾ
بعنواف ’’ادلدينة اليت ضلتاج إليها‘‘ ،كأسس اجلمعية العامة للشركاء ،كىي زلفل تداكيل عريض القاعدة للشركاء
اَت احلكوميُت يهدؼ إىل بلوغ توافق يف اآلراء إزاء اخلطة احلضرية اجلديدة؛
(م) قدـ الدعم يف رلاؿ تنمية القدرات يف أفريقيا إىل احلكومات الوطنية كالشركاء بغرض تعزيز
جلاف ادلوئل الوطنية كإعداد التقارير الوطنية ادلقدمة إىل ادلوئل الثالث ،يف إطار برنامج تعزيز الشراكات من أجل
اخلطة احلضرية األفريقية .كدعم الربنامج أيضان صيااة موقف مشًتؾ للمنطقة األفريقية بشأف ادلوئل الثالث؛
(ؾ) دعم أنشطة فرقة العمل العادلية للحكومات احمللية كاإلقليمية ادلعنية خبطة التنمية دلا بعد عاـ
ٕ٘ٔٓ يف ضوء ادلوئل الثالث ،دبا يشمل إعداد كثيقة ادلوقف ادلعنونة ’’توصيات رئيسية للحكومات احمللية
كاإلقليمية من أجل ادلوئل الثالث‘‘ يف آذار/مارس  ،ٕٓٔٙكمشاركة رؤساء كزلافظي البلدات يف ثبلث دكرات
للجمعية العادلية للسلطات احمللية كاإلقليميةُ ،ع ِق َدت يف نيويورؾ كبواوتا ككويتو .كفرقة العمل العادلية عبارة عن
رلموعة تضم صبيع الشبكات الرئيسية للحكومات احمللية كاإلقليمية سبثل ٓٓٓ ٖٕٖ حكومة إقليمية بدءان من
البلدات الصغَتة إىل ادلدف الكربل كتشمل صبيع الرابطات الوطنية للحكم احمللي يف العامل.

ثالثاً  -ماذا تعني الخطة الحضرية الجديدة بالنسبة لموئل األمم المتحدة
يف إعبلف كويتو بشأف ادلدف كادلستوطنات البشرية ادلستدامة للجميع ،الوارد يف اخلطة احلضرية اجلديدة،
-ٙ
أكدت احلكومات على أمهية دكر موئل األمم ادلتحدة يف منظومة األمم ادلتحدة بوصفو مركز تنسيق معنيا
بالتوسع احلضرم ادلستداـ كتنمية ادلستوطنات البشرية ،يف رلاالت من بينها تنفيذ كمتابعة كاستعراض اخلطة
احلضرية اجلديدة ،بالتعاكف مع سائر كيانات األمم ادلتحدة.
كدعت احلكومات كذلك موئل األمم ادلتحدة ككيانات األمم ادلتحدة األخرل كرلموعات متعددة من
-ٚ
أصحاب ادلصلحة إىل إعداد توجيهات عملية مستندة إىل أدلة لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة كالبعد احلضرم
ث موئل األمم ادلتحدة على مواصلة عملو لتطوير ادلعارؼ ادلعيارية كتوفَت أدكات
كح ّ
ألىداؼ التنمية ادلستدامةُ .
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تنمية القدرات .كُكلِّف موئل األمم ادلتحدة بتنسيق إعداد التقارير اليت تقدـ كل أربع سنوات بالتعاكف الوثيق مع
سائر كيانات األمم ادلتحدة ،ككفالة مشولية عملية التنسيق على نطاؽ منظومة األمم ادلتحدة كاشتماذلا على
إسهامات من صبيع اجلهات الفاعلة ادلعنية.
كيقدـ الشكبلف البيانياف التالياف حملة عن معٌت اخلطة احلضرية اجلديدة بالنسبة دلوئل األمم ادلتحدة يف
-ٛ
ضوء الوالية القائمة للربنامج كاألدكار اجلديدة ادلكتسبة نتيجة للخطة احلضرية اجلديدة (الشكل ٕ)؛ كشرحان
لدكر مركز التنسيق الذم يؤديو موئل األمم ادلتحدة يف رلاؿ التوسع احلضرم ادلستداـ كادلستوطنات البشرية ،دبا
يف ذلك يف تنفيذ كمتابعة كاستعراض اخلطة احلضرية اجلديدة (الشكل ٖ).
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الشكل ٕ
ماذا تعني الخطة الحضرية الجديدة بالنسبة لموئل األمم المتحدة :موئل األمم المتحدة بوصفه مركز تنسيق معنيا بالتوسع الحضري المستدام والمستوطنات البشرية،
بما في ذلك في تنفيذ ومتابعة واستعراض الخطة الحضرية الجديدة (الخطة الحضرية الجديدة ،الفقرتان  561و.)575

الوالية الحالية

مركز تنسيق للتوسع
احلضرم ادلستداـ
كادلستوطنات البشرية
(اخلطة احلضرية
اجلديدة ،الفقرة ٘)ٔٙ

تطوير ادلعارؼ
ادلعيارية (اخلطة
احلضرية اجلديدة،
الفقرة )ٕٜٔ

الدور الجديد المنبثق عن الخطة الحضرية الجديدة

تنمية القدرات كاألدكات
(اخلطة احلضرية اجلديدة،
الفقرة )ٕٜٔ

مركز تنسيق لتنفيذ كمتابعة
كاستعراض اخلطة احلضرية
اجلديدة (اخلطة احلضرية
اجلديدة ،الفقرة ٔ)ٔٚ

تنسيق اإلببلغ بشأف
اخلطة احلضرية اجلديدة
(اخلطة احلضرية
اجلديدة ،الفقرات ٔٙٙ
ك ٔٙٚك)ٔٙٛ

كضع توجيهات عملية
مستندة إىل األدلة لتنفيذ
اخلطة احلضرية اجلديدة
كالبعد احلضرم ألىداؼ
التنمية ادلستدامة (اخلطة
احلضرية اجلديدة ،الفقرة
)ٕٔٛ

الدعوة كالتوعية
بشأف تنفيذ اخلطة
احلضرية اجلديدة
(اخلطة احلضرية
اجلديدة ،الفقرة
)ٜٔٙ
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الشكل ٖ
ماذا تعني الخطة الحضرية الجديدة بالنسبة لموئل األمم المتحدة :أداء دور مركز التنسيق
التنسيق على نطاق منظومة
األمم المتحدة

توفير تنمية القدرات
واألدوات
تنسيق إعداد التقرير الذي
يقدَّم كل أربع سنوات

الدعوة والتوعية وإشراك
أصحاب المصلحة

إعداد توجيهات عملية قائمة
على األدلة

رصد التقدم المحرز في
تنفيذ الخطة الحضرية
الجديدة

6

وضع المعارف المعيارية

دور موئل األمم
المتحدة كمركز تنسيق

تعزيز االتساق الالزم للدعم
المقدم للحكومات الوطنية
ودون الوطنية والمحلية
والشركاء اآلخرين
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رابعاً  -مواءمة الخطة االستراتيجية لموئل األمم المتحدة للفترة  1052-1054مع الخطة الحضرية
الجديدة
عقب اعتماد اخلطة احلضرية اجلديدة ،بدأ موئل األمم ادلتحدة يف استعراض توجهو االسًتاتيجي ،دبا
-ٜ
يشمل سياساتو كبرارلو ،لضماف االتساؽ مع اخلطة .كيتوافق برنامج العمل كادليزانية لفًتة السنتُت -ٕٓٔٙ
 ٕٓٔٚبالفعل توافقان تامان مع األىداؼ ذات الصلة كمها يكمبلف اخلطة احلضرية اجلديدة .كيف إطار عملية
ِّحت أيضان اخلطة االسًتاتيجية للفًتة ٕٗٔٓ ٕٜٓٔ-لضماف
استعراض منتصف ادلدة اليت جيريها الربنامج ،نػُق َ
كك ِضع أيضان اإلطار االسًتاتيجي
االتساؽ التاـ مع اخلطة احلضرية اجلديدة كمع سائر االتفاقات العادلية األخَتةُ .
كبرنامج العمل كادليزانية لفًتة السنتُت  ٕٜٓٔ-ٕٓٔٛلتوفَت إطار التنفيذ ادلتعلق باخلطة االسًتاتيجية.
ٓٔ -كتؤِّكد رلددان خطة التنمية ادلستدامة لعاـ ٖٕٓٓ كاخلطة احلضرية اجلديدة على أمهية عمل موئل
األمم ادلتحدة يف الربامج الفرعية السبعة الواردة يف اخلطة االسًتاتيجية للفًتة ٕٗٔٓ .ٕٜٓٔ-كلذلك سيواصل
موئل األمم ادلتحدة تنفيذ خطتو مع إدخاؿ بعض التعديبلت لزيادة تعزيز العناصر ادلتعلقة خبطة عاـ ٖٕٓٓ
كاخلطة احلضرية اجلديدة.
ٔٔ -فمثبلن ،باإلضافة إىل النهج الثبلثي احملاكر الذم يشدد على التشريعات كاألراضي كاحلوكمة يف ادلناطق
احلضرية؛ كالتخطيط كالتصميم احلضرياف؛ كاالقتصاد احلضرم كسبويل البلديات ،تدعو اخلطة احلضرية اجلديدة
أيضان إىل إدماج أبعاد أخرل (اذلياكل األساسية كاإلسكاف كالنظم اإليكولوجية كاألاذية) .كاستجابة لذلك،
سيواصل موئل األمم ادلتحدة تطوير النهج كاألدكات اليت تكفل ىذا التكامل يف مرحليت التخطيط كالتنفيذ.
كيُقتَػَرح تعميق العمل يف إطار بعض ادلواضيع اليت اكتسبت أمهية خاصة ضمن نطاؽ خطة عاـ ٖٕٓٓ كاخلطة
احلضرية اجلديدة ،مثل التخطيط كالتصميم احلضريُت كالتكنولوجيا؛ كالتخفيف من آثار اازات االحتباس
احلرارم ،كالتكيف كالقدرة على التأقلم مع آثار ادلناخ؛ كنوعية اذلواء كملوثات ادلناخ قصَتة األجل .كيف ما يتعلق
بتكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت ،تشدد خطة عاـ ٖٕٓٓ كاخلطة احلضرية اجلديدة على استخداـ تكنولوجيا
ادلعلومات كاالتصاالت لتعزيز التنمية احلضرية ادلستدامة من أجل اإلدماج االجتماعي كالقضاء على الفقر ،عن
طريق زيادة إمكانية احلصوؿ على اخلدمات احلضرية ادليسورة التكلفة على قدـ ادلساكاة ،كتوفَت ادلعلومات اذلامة
ادلتصلة بالطاقة احلديثة كادلتجددة كمياه الشرب ادلأمونة كادلرافق الصحية ،كخدمات تصريف النفايات بشكل
آمن ،كنظم النقل ادلستداـ ،ضمن أمور أخرل .كسيواصل موئل األمم ادلتحدة إدماج استخداـ تكنولوجيا
ادلعلومات كاالتصاالت يف برارلو.

خامساً  -نحو تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة
ٕٔ -يتطلب تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة طائفة كاسعة من النهج ،تشمل أنشطة الدعوة كالبحوث كتوليد
ادلعارؼ ،كتوفَت ادلبادئ التوجيهية كاألطر من أجل التنفيذ ،كادلساعدة التقنية ،كبناء القدرات ،كالرصد كاإلببلغ.
نشر مبادئ توجيهية للتنفيذ كإطار ألنشطة الرصد كاإلببلغ اليت تقوـ هبا احلكومات كالشركاء
توضع كتُ َ
كجيب أف َ
اآلخركف .كمن األدكات اجلديدة ادلبتكرة مبادرة ازدىار ادلدف ،كىي إطار عادلي للرصد مت تكييفو ألنشطة الرصد
كاإلببلغ اليت تقوـ هبا احلكومات بشأف اخلطة احلضرية اجلديدة كأىداؼ التنمية ادلستدامة ،بدعم تقٍت كتوجيو
مقدمُت من موئل األمم ادلتحدة.
ٖٔ -كمن أجل تيسَت قراءة اخلطة احلضرية اجلديدة يف إطار عملي كفء للتنفيذ ،قاـ موئل األمم ادلتحدة
بتحليل اخلطة احلضرية اجلديدة باستخداـ إحدل عشرة فئة ،كبشكل منفصل من خبلؿ منظور اجملاالت الشاملة
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األربعة ادلبينة يف خطتو االسًتاتيجية (حقوؽ اإلنساف كادلساكاة بُت اجلنسُت كالشباب كتغَت ادلناخ).
كتشكل ’’الركائز‘‘ اإلحدل عشرة التالية إطاران مرتبان ،على النحو التايل :مبادئ األمم ادلتحدة كقيمها؛ كالركابط
القائمة بُت التوسع احلضرم كالتنمية ادلستدامة؛ كالسياسات احلضرية الوطنية ،كالقواعد كاألنظمة؛ كالتخطيط
كالتصميم احلضرياف؛ كسبويل التوسع احلضرم؛ كاخلدمات األساسية احلضرية؛ كاإلسكاف كربسُت أكضاع األحياء
الفقَتة؛ كاحلد من ادلخاطر؛ كالبحوث كتنمية القدرات؛ كالتنفيذ احمللي (انظر
خدـ األداة لتحسُت فهم اخلطة احلضرية اجلديدة
 .)http://nua.unhabitat.org/dev/list1.htm#كمن ادلتوقع أف تُستَ َ
على الصعيدين الداخلي كاخلارجي ،كالًتكيج للخطة ،كلزيادة الدعم ادلقدـ للتنمية احلضرية ادلستدامة.
ٗٔ -كعلى الرام من كجود العديد من التحديات ادلقبلة ،ربددت مواعيد هنائية صارمة ،كيتعُت تقدمي
التقرير األكؿ عن تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة إىل اجلمعية العامة يف دكراها الثانية كالسبعُت يف عاـ ،ٕٓٔٚ
كيتعُت كذلك تقدمي آخر ادلستجدات ادلتعلقة بتنفيذ اذلدؼ ٔٔ من أىداؼ التنمية ادلستدامة إىل ادلنتدل
السياسي الرفيع ادلستول ادلعٍت بالتنمية ادلستدامة يف عاـ .ٕٓٔٛ
٘ٔ -كيف ىذا السياؽ ،تتسم اإلجراءات التالية بأمهية حامسة :كضع مبادئ توجيهية لدعم البلداف من
خبلؿ إطار عمل لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة؛ كالدعوة كالتوعية كإشراؾ أصحاب ادلصلحة يف تنفيذ كرصد
اخلطة احلضرية اجلديدة كاإلببلغ عنها؛ كرصد تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة ،دبا يشمل إعداد التقارير ادلرحلية
العادلية؛ كالتنسيق على نطاؽ منظومة األمم ادلتحدة يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة .كىذه اإلجراءات مًتابطة
كيعزز أحدىا اآلخر .كسيلزـ توافر التزاـ راسخ كمسامهات من اجلهات الفاعلة ذات الصلة لضماف تلقي
تعليقات رلدية تؤدم إىل كضع سياسات فعالة كتعزيز التنفيذ.
 -ٔٙكيقدـ ىذا الفرع عرضان موجزان ألنشطة التنفيذ اليت يضطلع هبا موئل األمم ادلتحدة كشركاؤه ،يف
سلتلف اجملاالت ادلواضيعية كادلناطق ادلشمولة بعملو.
ألف  -إطار عمل لتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة
ضع موئل األمم ادلتحدة إطار عمل لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة (ميكن االطبلع على مشركع
َ -ٔٚك َ
إطار العمل على الرابط التايل .)http://nua.unhabitat.org/ :كحيدد إطار العمل العناصر األساسية لتنفيذ اخلطة
احلضرية اجلديدة ،كيبُت اجلهة اليت ينبغي أف تتوىل قيادة كل عنصر ،كيقًتح سبل قياس التقدـ احملرز ،كيرسي
الركابط مع أحكاـ اخلطة احلضرية اجلديدة.
 -ٔٛكإطار العمل عبارة عن دليل عادلي تطبيقي عملي ادلنحى للحكومات كالشركاء اآلخرين من أجل
تيسَت تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة ،كىو يأخذ بعُت االعتبار نقاط بداية متنوعة كفقان دلختلف احلاالت
كمستويات التنمية ادلوجودة يف البلداف .كيشكل اإلطار كثيقة حية سيجرم مواصلة صقلها كاستكماذلا دبواد
داعمة ،تشمل أدكات كدراسات حاالت لكل رلاؿ من رلاالت العمل.
كذب َّمع العناصر الرئيسية إلطار العمل ضمن مخس فئات ىي :السياسات احلضرية الوطنية؛
-ٜٔ
ُ
كالتشريعات كالقواعد كاألنظمة احلضرية؛ كالتصميم احلضرم ادلتكامل كالتخطيط اإلقليمي؛ كسبويل التوسع
احلضرم؛ كالتنفيذ احمللي .كشبة أمهية للمبادئ الشاملة ادلتمثلة يف ادلشاركة كالشفافية كربديد األكلويات بنفس قدر
أمهية صبيع العناصر تقريبان ،كإف مل جير تناكذلا صراحة.
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ٕٓ -كمن أجل إعداد إطار العمل ،أجرل موئل األمم ادلتحدة دراسة حملتول اخلطة احلضرية اجلديدة ،كقاـ
بفهرسة العناصر ضمن ٘ٔ رلاالن للتنفيذ ،بدءان دببادئ كقيم األمم ادلتحدة ،كذبسيدان للربامج الفرعية السبعة
(التشريعات كاألراضي كاحلوكمة يف ادلناطق احلضرية؛ كالتخطيط كالتصميم احلضرياف؛ كاالقتصاد احلضرم كسبويل
البلديات؛ كاخلدمات احلضرية األساسية؛ كإلسكاف كربسُت أحواؿ األحياء الفقَتة؛ كاحلد من ادلخاطر كإعادة
التأىيل كاإلصبلح كادلركنة احلضرية ،كالبحث كتنمية القدرات) كادلسائل األربع الشاملة (حقوؽ اإلنساف كتغَت
ادلناخ كادلساكاة بُت اجلنسُت كالشباب) اخلاصة دبوئل األمم ادلتحدة .كستساعد األداة الشركاء كادلوظفُت على
اإلحالة بسرعة إىل اخلطة احلضرية اجلديدة كربديد صلتها جبوانب زلددة من األعماؿ اليومية للتوسع احلضرم
ادلستداـ.
باء -

الدعوة والتوعية وإشراك أصحاب المصلحة في تنفيذ ورصد الخطة الحضرية الجديدة واإلبالغ عنها
ٕٔ -حىت يتسٌت للحكومات كأصحاب ادلصلحة استخداـ اخلطة احلضرية اجلديدة بفعالية بوصفها أداة
للتنمية ،جيب عليهم أف يفهموىا كيستوعبوىا كيدعموىا بشكل تاـ .ككلما فهم مقررك السياسات كسائر
أصحاب ادلصلحة الرئيسيُت اخلطة احلضرية اجلديدة ،كلما أمكنها تفعيل التغيَتات يف السياسات كالربامج
كزبصيص ادلوارد لدعم التوسع احلضرم ادلستداـ كتنمية ادلستوطنات البشرية على صبيع ادلستويات .كاذلياكل
القائمة ،مثل ادلنتدل احلضرم العادلي كجلاف ادلوئل الوطنية كالشبكات ادلتخصصة القائمة ىي أيضان أدكات قوية
لزيادة فهم اخلطة احلضرية اجلديدة كحشد الدعم ذلا.
ٕٕ -كيف إطار جهود التوعية كاالتصاؿ ادلبذكلة لبلوغ أقصى حد شلكن من التعريف باخلطة احلضرية
اجلديدة ،ساىم ادلدير التنفيذم يف طائفة كاسعة من ادلنشورات ادلتعلقة باخلطة احلضرية اجلديدة ،من بينها
مقاالت إعبلمية كمقاالت رأم يف كسائط اإلعبلـ احمللية كالدكلية ،كمقدمات كمقاالت يف منشورات علمية،
كرسائل فيديو يف مناسبات دكلية ،كصبيعها متاحة على ادلوقع الشبكي دلوئل األمم ادلتحدة .كإضافة إىل ذلك،
يعكف موئل األمم ادلتحدة على كضع اسًتاتيجية لبلتصاؿ كالدعوة على نطاؽ الربنامج بشأف اخلطة احلضرية
اجلديدة كأىداؼ التنمية ادلستدامة.
ٖٕ -كاستكماالن ذلذه الدعوة العادلية ،يعتزـ موئل األمم ادلتحدة تيسَت ادلداكالت كاحلوارات كادلناقشات يف
مناطق كبلداف سلتارة بُت اإلدارات كادلؤسسات احلكومية ذات الصلة ،دبا يشمل اجملالس التشريعية كاجلهات
عرض يف
صاحبة ادلصلحة ادلتعددة القطاعات كمنظومة األمم ادلتحدة ،بشأف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة .كسيُ َ
دكرات ادلنتدل احلضرم العادلي ما يسهم بو أصحاب ادلصلحة كالسلطات احمللية كالقطاع اخلاص كاجلهات
األخرل من اَت الدكؿ يف تلك ادلناقشات كاحلوارات ،دبا يكفل إمكانية تبادؿ ىذه ادلعارؼ على نطاؽ أكسع.
كبالًتكيز على شراكات أصحاب ادلصلحة ادلتعددين القائمة على القضايا (العبلقات الرأسية) كالركابط الشاملة
ذبسد ىذه الشبكات الطبيعة ادلتعددة التخصصات للتوسع احلضرم كتنمية
لعدة قطاعات (الشراكات األفقية)ِّ ،
ادلستوطنات البشرية كنطاؽ ادلسائل ادلشمولة باخلطة احلضرية اجلديدة.
ٕٗ -كجلاف ادلوئل الوطنية موارد زلتملة قوية تصلح لتصدُّر جهود تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة على
ادلستويُت الوطٍت كاحمللي ،كتعزيز الركابط مع االتفاقات الدكلية ذات الصلة ،مثل خطة عاـ ٖٕٓٓ كإطار
ِسندام كاتفاؽ باريس.
ٕ٘ -كشبة ضركرة أساسية ،من أجل ربقيق التنمية احلضرية ادلستدامة ،دلنتديات كشبكات أصحاب
ادلصلحة ادلتعددين ،اليت يسرت مشاركة رلموعة مو َّسعة مؤلفة من ٘ٔ جهة من اجلهات ادلعنية يف عملية ادلوئل
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الثالث من خبلؿ برنامج للشراكة ،من بينها منظمات اجملتمع ادلدين كاحلكومات احمللية كالقطاع اخلاص
كاألكساط البحثية كالنقابات العمالية كالربدلانيوف كادلنظمات ادلهنية كصباعات الشباب كاجلماعات النسائية.
كميكن مداكمة كتعزيز ىذا الصوت ادلنظم كادلتسق ألاراض تنفيذ كرصد اخلطة احلضرية اجلديدة كاإلببلغ عنها.
 -ٕٙكميكن للشبكات األخرل الكائنة من قَػْبل أف تؤدم دكران رئيسيان يف نشر كتنفيذ اخلطة احلضرية
اجلديدة كاإلببلغ عنها .فتنوع الشركاء يف الشبكة العادلية لوسائل استغبلؿ األراضي ،على سبيل ادلثاؿ ،ميكن أف
يسهم يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة من خبلؿ تطوير األدكات كتنمية القدرات.
 -ٕٚكأشارت اخلطة احلضرية اجلديدة إىل أمهية مداكمة ادلشاركة يف جهود متابعتها كاستعراضها مع رابطات
احلكومات احمللية كدكف الوطنية ادلمثَّلة يف اجلمعية العادلية للسلطات احمللية كاإلقليمية .كسيقوـ موئل األمم
ادلتحدة ،من خبلؿ جلنة األمم ادلتحدة االستشارية للسلطات احمللية ،بدعم تعزيز صوت احلكومات احمللية يف
منظومة األمم ادلتحدة يف عملية التنفيذ .كقد أعيد تنشيط العضوية يف اللجنة االستشارية للسلطات احمللية ،كىي
بصدد التحوؿ إىل منرب لتكوف ذلا مشاركة أقول كتأثَت سياسايت أشد مع كيانات األمم ادلتحدة؛ كستصبح
كتكمل اللجنة
كذلك آلية للمعلومات اآلنية كتبادؿ ادلعارؼ؛ كقناة للمشاركة كاحلوار مع الدكؿ األعضاءِّ .
أنشطة الدعوة اليت تقوـ هبا فرقة العمل العادلية للحكومات احمللية كاإلقليمية.
 -ٕٛكيشكل القطاع اخلاص شريكان رئيسيان يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة ،كال سيما يف توفَت اذلياكل
األساسية كاخلدمات احلضرية .كتوفر الشراكات يف ىذا اجملاؿ إمكانيات احللوؿ اَت التقليدية البلزمة لتحقيق
التحوؿ احلضرم كتيسَت التمويل ادلبتكر دلبادرات التنمية احلضرية ادلستدامة كاالستثمار فيها .كإضافة إىل ذلك،
على الصعيد احمللي ،يرتبط االستثمار اخلاص ارتباطان كثيقان بتمويل البلديات ،من حيث سبويل اذلياكل األساسية
احمللية .كمن مث سيضع موئل األمم ادلتحدة اسًتاتيجية نشطة للقطاع اخلاص ترمي إىل االستفادة من مناذج
الشراكة االبتكارية بُت القطاعُت العاـ كاخلاص اليت أثبتت جدكاىا ،كإىل تعزيز الشراكات مع احلكومات احمللية
كدكف الوطنية كالوطنية لتهيئة بيئة مواتية الستثمارات القطاع اخلاص االسًتاتيجية من أجل ادلدف ادلستدامة .كيعٍت
ذلك ،من الناحية العملية ،توافر الظركؼ الداعمة من خبلؿ القواعد كاألنظمة لتمكُت القطاع اخلاص من إقامة
شراكات بُت القطاعُت العاـ كاخلاص كمشاريع مشًتكة كاالستثمار فيها .كعلى صعيد أكثر عادلية ،سيستند
عمل موئل األمم ادلتحدة مع القطاع اخلاص إىل األصوؿ كادلبادئ التوجيهية الواردة يف االتفاؽ العادلي لؤلمم
ادلتحدة .كيف ىذا الصدد ،سيعمل موئل األمم ادلتحدة بشكل كثيق مع الربنامج العادلي للمدف ادلتضامة لتعزيز
الشراكات الفعالة بُت القطاعُت العاـ كاخلاص يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة بوجو خاص ،كيف تنفيذ عمل
الربنامج بوجو عاـ.
جيم  -بعض الشراكات التي تطورت بعد الموئل الثالث
 -ٕٜعمل موئل األمم ادلتحدة مع الشركاء يف تنفيذ أىداؼ التنمية ادلستدامة كاخلطة احلضرية اجلديدة من
خبلؿ مذكرات تفاىم جار كضعها يف صيغتها النهائية أك سبق التوقيع عليها بالفعل .كىذا يشمل مذكرة تفاىم
من ادلقرر توقيعها بُت اللجنة االقتصادية كاالجتماعية لغريب آسيا كجامعة الدكؿ العربية كموئل األمم ادلتحدة،
بشأف تنفيذ اايات التنمية ادلستدامة ادلتصلة بادلناطق احلضرية ،كاخلطة احلضرية اجلديدة؛ كبُت منظمة ادلدف
ادلتحدة كاحلكومات احمللية  -فرع الشرؽ األكسط كارب آسيا كموئل األمم ادلتحدة ،بشأف تنفيذ الغايات
ادلتصلة بأىداؼ التنمية ادلستدامة احلضرية كاخلطة احلضرية اجلديدة؛ كبُت اللجنة االقتصادية ألمريكا البلتينية
كمنطقة البحر الكارييب كموئل األمم ادلتحدة ،دبا يشمل االشًتاؾ يف إعداد خطة عمل إقليمية؛ كبُت رلموعة
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دكؿ أفريقيا كمنطقة البحر الكارييب كاحمليط اذلادئ كموئل األمم ادلتحدة ،بشأف اجلهود ادلتبادلة ادلبذكلة لتحقيق
التحوالت احلضرية يف سياؽ تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة (قيد النظر مع أمانة رلموعة دكؿ أفريقيا كمنطقة
البحر الكارييب كاحمليط اذلادئ).
ٖٓ-

كتشمل الشراكات كجهود التعاكف اجلديدة ما ىو قائم مع اجلهات التالية:











جامعة نيويورؾ
ادلؤسسة الدكلية لقادة ادلدف
جلاف األمم ادلتحدة اإلقليمية
مكاتب اإلحصاء الوطنية
مركز ادلفوضية األكركبية للبحوث ادلشًتكة
البنك الدكيل
اجمللس الكورم للتقييم العقارم
مؤسبر ادلدف (أمريكا البلتينية كمنطقة البحر الكارييب)
الشبكة اإلقليمية للتحسُت ادلتكامل لؤلحياء
شبكة التمويل اإلقليمية للتنمية احلضرية ادلستدامة

ٖٔ -كإضافة إىل ذلكُ ،ذبرل مناقشات بشأف الشراكات هبدؼ إقامة شبكات للدعم يف بلداف نصف
الكرة اجلنويب .فعلى سبيل ادلثاؿ ،يبحث موئل األمم ادلتحدة يف إقامة شراكة مع ربالف ادلدف اإلنسانية ،كىو
عبارة عن شراكة ىولندية بُت القطاعُت العاـ كاخلاص اهدؼ إىل التنمية اجملتمعية كالتوسع احلضرم ادلستداـ يف
مدف الدلتا ،بدءان دبانيبل كجاكرتا .كيف أمريكا البلتينية كمنطقة البحر الكارييب ،يعكف موئل األمم ادلتحدة
كاللجنة االقتصادية ألمريكا البلتينية كمنطقة البحر الكارييب كاجتماع الوزراء كالسلطات الرفيعة ادلستول لقطاع
اإلسكاف كالتنمية احلضرية يف أمريكا البلتينية كمنطقة البحر الكارييب ،على دراسة إمكانية تكييف اإلطار العادلي
من خبلؿ خطة عمل إقليمية متعددة الشركاء ،من أجل تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة؛ كالتعاكف مع شبكة
ادلتطوعُت لدعم تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة كاذلدؼ ٔٔ من أىداؼ التنمية ادلستدامة من خبلؿ تقدمي
ادلساعدة التقنية األساسية للبلديات الصغَتة يف أمريكا البلتينية كمنطقة البحر الكارييب.
ٕٖ -كقد ازبذت الشراكة ادلتطورة بُت موئل األمم ادلتحدة كاالرباد األكركيب عدة اذباىات مواضيعية .ففي
رلاؿ السياسات اإلقليمية كاحلضرية ،مت تعزيز الشراكة بواسطة ثبلثة التزامات طوعية أعلنتها ادلفوضية األكركبية يف
كويتو ،كما يلي:
تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة من خبلؿ اخلطة احلضرية لبلرباد األكركيب :ستتوافر خطة
(أ)
عمل كاحدة لكل موضوع من ادلواضيع احملددة ذات األكلوية كعددىا ٕٔ .كستتضمن خطط العمل مدخبلت
سياساتية (لزيادة التنظيم كالتمويل كادلعارؼ) ،كستَع ِرض ادلمارسات اجليدة كادلشاريع ادلقرر نقلها كتوسيع نطاؽ
تطبيقها يف االرباد األكركيب؛
تعزيز التعاكف بُت ادلدف من أجل التنفيذ الفعاؿ :يلتزـ االرباد األكركيب بتوسيع نطاؽ
(ب)
الفرص ادلتاحة للتعاكف بُت ادلدف على الصعيدين اإلقليمي كالدكيل بغرض اإلسهاـ يف تفعيل القدرات النامية
للخطة احلضرية اجلديدة ،كتعزيز تبادؿ احللوؿ احلضرية ،كالتعلم ادلتبادؿ على صبيع ادلستويات كمن جانب صبيع
اجلهات الفاعلة؛
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طرح تعريف عادلي للمدف
(ج)
كضع تعريف عادلي قائم على السكاف للمدف كادلستوطنات :سيُ َ
عرض النتائج على رلموعة متنوعة من أصحاب ادلصلحة للتعليق عليو.
كادلستوطنات على سبيل االختبار كستُ َ
كسيعتمد األسلوب اجلديد على تعريف ’’ادلدينة‘‘ ادلعموؿ بو يف االرباد األكركيب كمنظمة التعاكف كالتنمية يف
ادليداف االقتصادم كعلى درجة التوسع احلضرم اخلاصة باالرباد األكركيب.
ٖٖ -كجار النظر مع أمانة رلموعة دكؿ أفريقيا كمنطقة البحر الكارييب كاحمليط اذلادئ يف إبراـ مذكرة تفاىم
بُت رلموعة دكؿ أفريقيا كمنطقة البحر الكارييب كاحمليط اذلادئ كموئل األمم ادلتحدة ،بشأف اجلهود ادلتبادلة
ادلبذكلة لتحقيق التحوالت احلضرية يف سياؽ تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة.
ٖٗ -كافتُتِح مركز ادلياه احلضرية ،كىو شبكة من الشركاء ذلا ىدؼ مشًتؾ ىو ربسُت إدارة ادلياه يف ادلناطق
احلضرية ،بواسطة موئل األمم ادلتحدة ،كالشراكة العادلية للمياه ،كادلعهد الدكيل إلدارة ادلياه ،كرللس ادلياه العادلي،
كالرابطة الدكلية للمياه ،كمعهد ستوكهومل الدكيل للمياه ،كمنظمة  ،Akvoكجامعة جنوب فلوريدا .كسيقوـ موئل
األمم ادلتحدة باستضافة ادلركز.

ٖ٘ -كمت توقيع اتفاؽ أكيل مع البنك اإلسبلمي للتنمية من أجل التعاكف بشأف بناء القدرات يف ما يتعلق
دبرافق ادلياه العامة يف الدكؿ األعضاء بالبنك اإلسبلمي للتنمية ،من خبلؿ إقامة شراكات مع متعهدم خدمات
ادلياه كالتدخبلت ادلشًتكة للمتابعة كبناء القدرات.
دال -

األنشطة المضطلع بها دعماً لتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة

-5

على الصعيد العالمي
ُع ِق َدت مناسبة جانبية على ىامش اجتماع اللجنة اإلحصائية لؤلمم ادلتحدة يف نيويورؾ يف ٙ
-ٖٙ
آذار/مارس  ،ٕٓٔٙصبعت بُت جهات فاعلة كخرباء للتناقش كالتداكؿ بشأف توفَت بيانات متكاملة عالية اجلودة
آنية موثوقة يسهل االطبلع عليها ،لدعم كتتبع التقدـ احملرز يف تنفيذ خطة عاـ ٖٕٓٓ كاإلببلغ عنو ،مشلت
مناقشات بشأف كضع كقبوؿ تعريف عادلي للمستوطنات كادلدف ،كالقدرة على توفَت بيانات مقارنة ألاراض
ادلؤشرات ادلتعلقة بادلناطق احلضرية كادلستوطنات البشرية.
 -ٖٚكيعمل موئل األمم ادلتحدة باالشًتاؾ مع ادلديرية العامة للتعاكف الدكيل كالتنمية التابعة للمفوضية
األكركبية يف عدة مبادرات اهدؼ إىل ذبريب العناصر الرئيسية لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة على مستول ادلدف
كعلى الصعيد القطرم .كاذلدؼ ىو زيادة قدرة ادلدف على زبطيط كتنفيذ برامج التنمية احلضرية ادلستدامة من
خبلؿ التمويل ادلختلط ،الذم جيمع بُت األمواؿ الوطنية كدكف الوطنية كبُت التمويل من ادلؤسسات ادلالية الدكلية
كالقطاع اخلاص.
 -ٖٛكبدأ العمل يف مبادرة التنقل احلضرم التحويل اليت أطلقتها الوزارة األدلانية االربادية للتعاكف
االقتصادم كالتنمية ككل من الشركاء التالُت :مصرؼ التنمية اآلسيوم؛ كفريق قيادة ادلدف األربعُت ادلعٍت بادلناخ؛
كالوكالة األدلانية للتعاكف الدكيل؛ كمؤسسة األنديز للتنمية؛ كمصرؼ معهد االئتماف العمراين العادلي للتنمية
()Global KfW Development Bank؛ كمنظمة احلكومات احمللية من أجل االستدامة؛ كمعهد سياسات النقل
كالتنمية؛ كالشراكة من أجل نقل مستداـ كمنخفض الكربوف؛ كموئل األمم ادلتحدة؛ كمعهد ادلوارد العادلية؛ كىذه
ادلبادرة البالغ قيمتها ٖ ٔ.بليوف دكالر ستساعد ادلدف كادلناطق احلضرية الكربل يف البلداف ذات االقتصادات
النامية كالناشئة يف إجياد حلوؿ لنظم النقل ادلثقلة فوؽ الطاقة لديها.
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كش ِرع يف خطة عمل كويتو بشأف التنقل احلضرم ادلستداـ ،كىي زلفل عادلي مفتوح يتسم الشفافية،
-ٖٜ
ُ
بإجراء مناقشات عن سبل إدراج أحكاـ النقل الواردة يف اخلطة احلضرية اجلديدة داخل االلتزامات الطوعية
القائمة يف رلاؿ النقل ادلتعهد هبا يف مؤسبر األمم ادلتحدة ادلعٍت بالتنمية ادلستدامة كادلبينة يف خطة العمل العادلية
ادلتعلقة بادلناخ ،ضمن مواضع أخرل.
-1

أفريقيا

ٓٗ -تُ ِرصبَت اخلطة احلضرية اجلديدة إىل اللغات الرمسية الست لؤلمم ادلتحدة ،كإىل الربتغالية لنشرىا يف
البلداف األفريقية اخلمسة الناطقة بالربتغالية.
ٔٗ -كجيرم كضع مذكرة مفاىيمية لكي تنظر فيها احلكومة البلجيكية من أجل دعم تنفيذ اخلطة احلضرية
اجلديدة يف أفريقيا.
ٕٗ -كشارؾ موئل األمم ادلتحدة يف تنظيم اجتماع فريق خرباء بشأف موضوع ’’اخلطة احلضرية اجلديدة
كالعائد الدميغرايف :االستثمار لصاحل الشباب يف أفريقيا‘‘ أثناء االجتماع السنوم ادلشًتؾ العاشر للجنة االرباد
األفريقي الفنية ادلتخصصة للشؤكف ادلالية كالنقدية كالتخطيط كالتكامل االقتصاديػَّ ُْت ،ادلعقود يف داكار يف
آذار/مارس .ٕٓٔٚ
ٖٗ -كيف اجتماع إلحدل اللجاف ادلشًتكة بُت الوزارات ُع ِقد يف ياكندم يف كانوف األكؿ/ديسمرب ٕٓٔٙ
إلعداد السياسات احلضرية الوطنية ادلرتبطة بالقيم كادلبادئ الواردة يف اخلطة احلضرية اجلديدة ،أُطلِع رللس الوزراء
على اخلطة احلضرية اجلديدة كأجريت مناقشات بشأف اآلثار ادلًتتبة عليها بالنسبة الكامَتكف.

ٗٗ -كيف ٔ شباط/فرباير  ،ٕٓٔٚأَكفَ َدت تواو بعثة رفيعة ادلستول للتباحث مع موئل األمم ادلتحدة
بشأف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة يف تواو .كىناؾ تبادؿ مستمر لآلراء كمناقشات جارية مع تواو بشأف ما
سيقدمو موئل األمم ادلتحدة من دعم الستعراض السياسة احلضرية الوطنية كالقواعد ادلتعلقة باألراضي يف تواو.
٘ٗ -كتعكف كزارة النقل كاذلياكل األساسية كاإلسكاف كالتنمية احلضرية يف كينيا على كضع صيغة شعبية
للخطة احلضرية اجلديدة ،سيكوف ذلا مصفوفة للتنفيذ كآلية للمتابعة سيجرم إدراجهما يف مرفق يربز أدكار
ُمػختَػلَف اجلهات صاحبة ادلصلحة .كسًتكز الصيغة اجلديدة على األكلويات الكينية.
 -ٗٙكيف كينيا أيضانُ ،ع ِقد يف منطقة حبَتة إليمنتيتا اجتماع تقٍت بشأف مؤشرات ادلستوطنات البشرية
ادلتعلقة بأىداؼ التنمية ادلستدامة ،أكضح أثناءه موئل األمم ادلتحدة دكره اإلشرايف على تسعة من ادلؤشرات
البالغ عددىا ٘ٔ ادلتعلقة باذلدؼ ٔٔ من أىداؼ التنمية ادلستدامة.
-ٗٚ
-٣

كيعكف موئل األمم ادلتحدة على االتصاؿ حبكومة موريتانيا لدعم مبادرات اإلسكاف الوطنية.

منطقة آسيا والمحيط الهادئ
 -ٗٛيف منطقة آسيا كاحمليط اذلادئ ،ساعد موئل األمم ادلتحدة على تعميم كتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة
يف ادلؤسبر الوزارم السادس دلنطقة آسيا كاحمليط اذلادئ ادلعٍت باإلسكاف كالتنمية احلضرية ،ادلعقود يف نيودذلي يف
الفًتة من ٗٔ إىل  ٔٙكانوف األكؿ/ديسمرب  .ٕٓٔٙكناقش ادلشاركوف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة دلنطقة
آسيا كاحمليط اذلادئ يف دكرة استثنائية عقدت يف ٘ٔ كانوف األكؿ/ديسمرب  ،ٕٓٔٙقامت خبلذلا عدة أفرقة
عاملة دائمة بتعديل نطاقها ادلواضيعي كفقان للرؤية الشاملة للخطة احلضرية اجلديدة.
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 -ٜٗكسيعمل موئل األمم ادلتحدة مع حكومة الياباف لتعزيز السياسات احلضرية الوطنية يف منطقة آسيا
كاحمليط اذلادئ .كاستنادان إىل االجتماعات التحضَتية ادلعقودة أثناء االجتماع اإلقليمي للموئل الثالث كما بعد
ذلك ،جار إنشاء منرب لتشجيع احلوار السياسايت بُت احلكومات الوطنية كادلدف بشأف السياسات احلضرية
الوطنية .كاستضافت حكومة الياباف كموئل األمم ادلتحدة ندكة كطنية بشأف تعزيز ادلنرب اإلقليمي دلنطقة آسيا
كاحمليط اذلادئ ادلعٍت باخلطة احلضرية اجلديدة كالتخطيط احلضرم الوطٍتُ ،ع ِق َدت يف مدينة فوكوكا يف ٕٛ
شباط/فرباير  .ٕٓٔٚكسيجرم ربديد ادلزيد من ادلبادرات أثناء الدكرة السادسة كالعشرين جمللس إدارة موئل
األمم ادلتحدة كالدكرة التاسعة للمنتدل احلضرم العادلي.
ٓ٘ -كادلناقشات جارية لعقد اجتماع لفريق من اخلرباء أك جلمع من أصحاب ادلصلحة بشأف اخلطة
احلضرية اجلديدة كإضفاء الطابع احمللي على أىداؼ التنمية ادلستدامة ،مع اللجنة االقتصادية كاالجتماعية آلسيا
كاحمليط اذلادئ كالبنك الدكيل كمنظمة ادلدف ادلتحدة كاإلدارات احمللية دلنطقة آسيا كاحمليط اذلادئ يف تشرين
تقرر مؤقتان عقده يف إندكنيسيا .كبدأ العمل يف مبادرات لؤلماكن العامة احلضرية يف نيباؿ
األكؿ/أكتوبر َّ ،ٕٓٔٚ
كالصُت.
ٔ٘-

كسيتضمن تقرير قادـ بشأف ادلدف يف باكستاف مبادئ كعناصر اخلطة احلضرية اجلديدة.

ٕ٘ -كقد طلبت حكومة تيمور-ليشيت مساعدة موئل األمم ادلتحدة لصيااة برنامج كطٍت لئلسكاف
االجتماعي.
ٖ٘ -كجار كضع السياسات احلضرية الوطنية يف جزر سليماف.
كع ِقد منتدل الشركاء لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة معان يف منطقة آسيا كاحمليط اذلادئ ،الذم نظمو
ٗ٘-
ُ
موئل األمم ادلتحدة ككزارة التنمية االجتماعية كاألمن البشرم يف تايلند ،يف بانكوؾ يف الفًتة من ٖٕ إىل ٕ٘
كانوف الثاين/يناير .ٕٓٔٚ
-4

الدول العربية
٘٘ -دعم موئل األمم ادلتحدة جامعة الدكؿ العربية يف إعدادىا لوثيقة معنونة ’’ضلو خطة حضرية عربية‘‘،
بشأف مواءمة اسًتاتيجيات التوسع احلضرم الوطنية كاإلقليمية مع اخلطة احلضرية اجلديدة .كىي تعترب كثيقة
توجيهية إلضفاء الطابع احمللي على االسًتاتيجية العربية لئلسكاف كالتنمية احلضرية ادلستدامة لعاـ ٖٕٓٓ .كجار
حاليان كضع خطة تنفيذ ،بناءن على رلموعة ادلؤشرات ادلقًتحة ادلستمدة من مؤشر ازدىار ادلدف.
 -٘ٙكأُعلِن يف ادلوئل الثالث بدء العمل يف الربنامج العريب اإلقليمي ادلعٍت بالسياسات احلضرية الوطنية

ادلستدامة الشاملة القائمة على األدلة يف رلموعة سلتارة من الدكؿ العربية ،كىو يشمل مخسة بلداف (األردف
كادلغرب كلبناف كالسوداف كتونس).

 -٘ٚكجار كضع برنامج إقليمي بشأف األماكن العامة ،كسيجرم تنفيذ تدخلُت ذبريبيُت يف طرابلس كجزيرة
جربة بتونس.
-٘ٛ
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أوروبا
 -ٜ٘يف إطار التعاكف الدكيل اخلاص باالرباد األكركيب ،أصبح التوسع احلضرم ادلستداـ حاليان مًتسخان
بوصفو زلركان رئيسيان للتنمية ادلستدامة يف البياف ادلنقح لتوافق اآلراء األكركيب بشأف التنمية كيف مستقبل شراكة
االرباد األكركيب مع دكؿ أفريقيا كدكؿ منطقة البحر الكارييب كاحمليط اذلادئ.
ٓ -ٙكعرض موئل األمم ادلتحدة األطر القانونية كادلتعلقة باألراضي ضمن اخلطة احلضرية اجلديدة على
كفود االرباد األكركيب يف اجتماع عقد يف برككسل يف  ٛشباط/فرباير  ٕٓٔٚضم كيانات االرباد األكركيب ذات
الصلة العاملة يف رلاؿ التوسع احلضرم.
ٔ -ٙكمن ادلقرر عقد حلقة دراسية دكلية متعددة التخصصات بشأف اخلطة احلضرية اجلديدة كتنفيذىا يف
كلية احلقوؽ جبامعة برشلونة يف تشرين األكؿ/أكتوبر .ٕٓٔٚ
ٕ -ٙكقد ىيأ مؤسبر الطرؽ احلضرية لبلداف الشماؿ األكركيب ادلعقود يف ستوكهومل يف ٔٙكانوف
األكؿ/ديسمرب  ،ٕٓٔٙفرصة إلجراء ادلناقشات ادلتعلقة بقضايا السياسات احلضرية يف بلداف كمدف الشماؿ
األكركيب ،على سبيل ادلتابعة للموئل الثالث.

-6

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
ٖ -ٙبُ ِذلَت جهود ،يف شراكة مع مركز ادلمارسُت يف رلاؿ اإلسكاف احلضرم ،كمنظمة ادلوئل من أجل
البشرية ،كربالف ادلدف ،للتعجيل بتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة كاذلدؼ ٔٔ من أىداؼ التنمية ادلستدامة يف
أمريكا البلتينية كمنطقة البحر الكارييب من خبلؿ نشر كنقل كتكييف الدركس ادلستفادة ،كتيسَت تبادؿ
ادلمارسات ،كنشر البحوث التطبيقية ،كتعزيز الركابط بُت ادلمارسُت كاألقراف كاجلهات صاحبة ادلصلحة
كالقطاعات كالبلداف.
ٗ -ٙكقاـ موئل األمم ادلتحدة ،مع عدد من الشركاء اإلقليميُت الرئيسيُت (منظمة مَتكوسيوداديس
( ،)Mercociudadesكارباد أمريكا البلتينية للمدف كالبلديات كالرابطات ،كادلنتدل األيبَتم األمريكي كالكارييب
للممارسات ال ُفضلى ،ككزارة االقتصاد كالصناعة كالقدرة على التنافس يف إسبانيا ،كجامعة  ،)EAFITبتوجيو نداء
عاـ للموافاة بادلمارسات احلضرية اليت ميكن أف تلهم تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة يف أمريكا البلتينية كمنطقة
البحر الكارييب .كمت ربديد أربع شلارسات ملهمة (ساك باكلو ،الربازيل؛ ككوريدابات ،كوستاريكا؛ ككوينكا،
إكوادكر؛ ككانيو مارتُت بينيا ،بورتوريكو) ،لبلستعانة هبا كمرجع للبلديات كادلدف األخرل يف ادلنطقة .كسيواصل
موئل األمم ادلتحدة االستعانة بأداة الدعوة العامة لدعم أنشطة الدعوة كإرساء الشعور بادلسؤكلية ،ككذلك نقل
ادلمارسات ادللهمة يف ما بُت بلداف اجلنوب صوب تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة.
٘ -ٙكافتتح ادلدير التنفيذم دلوئل األمم ادلتحدة يف آذار/مارس  ٕٓٔٚدراسة دبلوـ بشأف اخلطة احلضرية
اجلديدة يف معهد مونتَتم للتكنولوجيا كالتعليم العايل ادلرموؽ يف ادلكسيك.
-ٙٙ

كجار كضع السياسات احلضرية الوطنية يف األرجنتُت.

-ٙٚ
ٖٕٓٓ.

كجار كضع اسًتاتيجية كطنية لكوبا من أجل تيسَت تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة كخطة عاـ
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 -ٙٛكسيوضع تقرير إقليمي جديد عن تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة يف مدف أمريكا البلتينية كمنطقة
البحر الكارييب ،باالشًتاؾ مع مصرؼ التنمية للبلداف األمريكية.
 -ٜٙكجار مناقشة إنشاء مرفق دكف إقليمي لدعم بلداف أمريكا الوسطى يف تنظيم مشاريع عملية دبوجب
معايَت اخلطة احلضرية اجلديدة مع مصرؼ أمريكا الوسطى للتكامل االقتصادم.
ٓ -ٚكتعكف رلموعة مؤلفة من أربع مؤسسات رئيسية ذلا أنشطة يف أمريكا البلتينية كمنطقة البحر
الكارييب (موئل األمم ادلتحدة ،كمؤسسة رككفيلر ،كمنظمة احلكومات احمللية من أجل االستدامة ،كمنظمة
مَتكوسيوداديس) على توحيد جهودىا لتهيئة بيئة مواتية يف أمريكا البلتينية كمنطقة البحر الكارييب لفائدة ادلنابر
اإلقليمية الناشئة الرامية إىل دعم تنفيذ جوانب زلددة من اخلطة احلضرية اجلديدة.
هاء-

االجتماعات المقبلة المتعلقة بتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة
ٔ -ٚسيشمل مؤسبر القمة لتحويل أفريقيا ،الذم سيُع َقد يف كيغايل يف أيار/مايو  ،ٕٓٔٚجلسة عن ادلدف
الذكية بقيادة رئيس ركاندا ،السيد بوؿ كااامي.
ٕ -ٚكزبطط حكومة كينيا لعقد اجتماع رفيع مستول بشأف الصيغة الشعبية للخطة احلضرية اجلديدة
اخلاصة بكينيا.
ٖ -ٚكرتبت اللجنة االقتصادية كاالجتماعية آلسيا كاحمليط اذلادئ كإندكنيسيا اجتماعان لفريق من اخلرباء
بشأف اخلطة احلضرية اجلديدة كإضفاء الطابع احمللي على أىداؼ التنمية ادلستدامة ،من ادلقرر عقده يف تشرين
األكؿ/أكتوبر .ٕٓٔٚ
ٗ -ٚكستقوـ حكومة الصُت/مركز التنمية احلضرية كموئل األمم ادلتحدة باستضافة منتدل دكيل رفيع
ادلستول بشأف التنمية احلضرية ادلستدامة يف شينغدك بالصُت يومي ٕٔ كٕٕ سبوز/يوليو .ٕٓٔٚ
٘ -ٚكبالتعاكف مع جامعة أكتاكا ،سيصبح ادلؤسبر الدكيل الثاين ادلعٍت بالتوسع احلضرم ادلستداـ يف كندا
كالصُت كأفريقيا :التنمية احلضرية الذكية :اإلجراءات من ادلستول احمللي إىل العادلي ،ادلقرر عقده يف ياكندم يف
الفًتة من ٕٔ إىل ٗٔ كانوف األكؿ/ديسمرب  ،ٕٓٔٚكاحدان من أكؿ ادلؤسبرات الشاملة لعدة قارات اليت تتناكؿ
التحديات احملددة يف اخلطة احلضرية اجلديدة.
-ٚٙ
.ٕٓٔٚ

كسيُع َقد ادلنتدل الوزارم العريب الثاين لئلسكاف كالتنمية احلضرية يف ادلغرب يف كانوف األكؿ/ديسمرب

 -ٚٚكسيشمل ادلنتدل العريب للتنمية ادلستدامة لعاـ  ٕٓٔٚمناسبة جانبية بشأف الغايات احلضرية
ألىداؼ التنمية ادلستدامة كتنفيذىا يف صبيع أضلاء ادلنطقة العربية ،سيجرم خبلذلا تسليط الضوء على اخلطة
احلضرية اجلديدة.
 -ٚٛكسيُع َقد اجتماع دلنتدل كزراء اإلسكاف كالتنمية احلضرية يف أمريكا البلتينية كمنطقة البحر الكارييب يف
بوينس آيرس يف حزيراف/يونيو  ٕٓٔٚدلناقشة ادلسامهات ادلقدمة لوضع خطة عمل إقليمية لتنفيذ اخلطة احلضرية
اجلديدة يف أمريكا البلتينية كمنطقة البحر الكارييب.

16

HSP/GC/26/4

 -ٜٚكسيقوـ منتدل كزراء اإلسكاف كالتنمية احلضرية يف أمريكا البلتينية كمنطقة البحر الكارييب كاللجنة
االقتصادية ألمريكا البلتينية كمنطقة البحر الكارييب كموئل األمم ادلتحدة بتنظيم مؤسبر للمدف يف سانتيااو دم
شيلي يف آب/أاسطس  ٕٓٔٚإلحراز تقدـ يف التخطيط خلطة العمل اإلقليمية لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة.
ٓ -ٛك ُعقد ادلؤسبر السنوم للبنك الدكيل بشأف األراضي كالفقر يف كاشنطن يف آذار/مارس ٕٓٔٚ
كرس للخطة احلضرية اجلديدة كإدارة األراضي يف سياؽ التحوؿ احلضرم.
كسيُ َّ

ٔ -ٛكسيشارؾ موئل األمم ادلتحدة يف تنظيم مؤسبر بعنواف ’’تعزيز اخلطة احلضرية اجلديدة كالتنمية احلضرية
ادلستدامة يف ركسيا كمنطقة رابطة الدكؿ ادلستقلة‘‘ يف مدينة سانت بطرسربغ باالرباد الركسي ،يف الفًتة من ٔ
إىل ٖ حزيراف/يونيو ( ٕٓٔٚتؤَّكد التواريخ الحقان) .كسيشمل ادلؤسبر جزءان رفيع ادلستول كمنتدل عامان ،حيث
يوفر منربان دلناقشة التحديات ادللموسة كادلبادرات كاآلثار ادلًتتبة على الربامج اليت تعزز التنمية احلضرية ادلستدامة
على ثبلثة مستويات :مدينة سانت بطرسربغ؛ كاالرباد الركسي؛ كمنطقة رابطة الدكؿ ادلستقلة األكسع نطاقان.
ٕ -ٛكسيهيئ مؤسبر ’’تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة‘‘ ادلقرر عقده يف ملبورف بأسًتاليا يومي ٗ ك٘
أيار/مايو  ،ٕٓٔٚالفرصة األكىل يف ادلنطقة األسًتالية اآلسيوية كجنوب شرؽ آسيا للعاملُت يف رلاالت
التخطيط ،كاذلياكل األساسية ،كالتنمية االقتصادية ،كاإلدماج االجتماعي ،كادلساكاة ،كالبيئات احلضرية
ادلستدامة ،لبحث اآلثار ادلًتتبة على اخلطة احلضرية اجلديدة كالشركع يف كضع خريطة طريق لتنفيذىا.
واو-

مرفق تنفيذ للتنمية الحضرية المستدامة
ٖ -ٛاستجابة العتماد أىداؼ التنمية ادلستدامة (ال سيما اذلدؼ ٔٔ على سبيل ادلثاؿ ال احلصر) كاخلطة
احلضرية اجلديدة ،يتصدر موئل األمم ادلتحدة كرلموعة البنك الدكيل مبادرة متعددة الشركاء لتحفيز التنفيذ
الفعاؿ ادلنسق ادلعجل للتنمية احلضرية ادلستدامة ادلتكاملة .كذبمع ادلبادرة اجلديدة العديد من شركاء التنمية،
داخل منظومة األمم ادلتحدة كخارجها يف إطار اذلدؼ ادلشًتؾ ادلتمثل يف ربسُت الدعم ادلقدـ إىل البلداف كادلدف
يف ربقيق أىداؼ التنمية ادلستدامة كتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة .كإحدل السمات الرئيسية ذلذا اجلهد اجلديد
ىي إقامة منرب للشراكات بُت القطاعُت العاـ كاخلاص يشمل  ٖٛشركة عادلية ،كتتوىل حكومة ىولندا دعمو.
كسيقيم موئل األمم ادلتحدة أيضان شراكة مع االتفاؽ العادلي لؤلمم ادلتحدة ،كىو شبكة األعماؿ األساسية لؤلمم
ادلتحدة.
موجها ضلو االستثمار حيركو الطلب إزاء التوسع احلضرم ادلستداـ القائم على
ٗ -ٛكسيتبع ادلرفق هنجان َّ
الظركؼ كاالحتياجات احمللية .كسيعمل بوصفو أداة حفازة لبلستثمارات التحولية يف التنمية احلضرية الواسعة
النطاؽ ،كبوصفو آلية لتيسَت الشراكة التعاكنية .كىذا يشمل اجلمع بُت الشركاء ادللتزمُت كاجلهات صاحبة
يوجو اىتماـ مبكر لدعم البيئة
ادلصلحة ادلعنية كصبيع مستويات احلكومة كالقطاع اخلاص .كمن ادلتوخى أف َّ
ادلواتية البلزمة جلذب االستثمارات كتعزيزىا كإدامتها – مثبلن من خبلؿ كضع سياسات حضرية كطنية كأشكاؿ
أخرل من التشريعات اليت تتناكؿ مسائل من قبيل حيازة األراضي كالتخطيط كسلطة اإليرادات البلدية.
٘ -ٛكسيوفر إطار العمل ادلتعلق بتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة األساس لتلك التدخبلت ادلبدئية عن طريق
تزكيد احلكومات الوطنية كاحمللية ،ككذلك أصحاب ادلصلحة اآلخرين ،دبا يلزـ من مبادئ توجيهية كأدكات
كبرامج أخرل لبناء القدرات جيرم توفَتىا بالتعاكف مع الشركاء الرئيسيُت .كإضافة إىل ذلك كبالنظر إىل
اخلصائص اإلقليمية ،يعكف موئل األمم ادلتحدة ،جنبان إىل جنب مصرؼ التنمية للبلداف األمريكية كمنظمة
مَتكوسيوداديس ،على تعزيز ’’شبكة‘‘ زلددة لؤلمواؿ (العامة كاخلاصة) للتنمية احلضرية ادلستدامة اهدؼ إىل
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اهيئة كتيسَت بيئة مواتية لزيادة االستثمارات اجليدة يف ادلشاريع احلضرية ادلتكاملة اليت ميكن أف ذبسد اخلطة
احلضرية اجلديدة يف ادليداف.

سادساً -رصد تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة ،بما يشمل إعداد التقارير المرحلية العالمية
 -ٛٙيف إعبلف كويتو بشأف ادلدف كادلستوطنات البشرية ادلستدامة للجميع ،طلب رؤساء الدكؿ
كاحلكومات كالوزراء كادلمثلوف الرفيعو ادلستول موافااهم بتقرير عن التقدـ احملرز يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة
كل أربع سنوات ،كمن ادلقرر تقدمي التقرير األكؿ خبلؿ الدكرة الثانية كالسبعُت للجمعية العامة.
 -ٛٚكسيقدِّـ ىذا التقرير ربليبلن نوعيان ككميان للتقدـ احملرز يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة كالغايات
كاألىداؼ ادلتفق عليها دكليان ذات الصلة بالتوسع احلضرم ادلستداـ كادلستوطنات البشرية .كسيستند التحليل إىل
احلكومات الوطنية كدكف الوطنية كاحمللية ،كموئل األمم ادلتحدة ،كالكيانات األخرل
األنشطة اليت تضطلع هبا
ُ
ذات الصلة يف منظومة األمم ادلتحدة ،كأصحاب ادلصلحة ادلعنيوف دبا يدعم تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة
كتقارير رللس إدارة موئل األمم ادلتحدة.
 -ٛٛكسيتوىل موئل األمم ادلتحدة تنسيق إعداد ىذا التقرير ،بالتعاكف الوثيق مع الكيانات ادلعنية األخرل
يف منظومة األمم ادلتحدة ،مع ضماف مشولية عملية التنسيق كإجرائها على نطاؽ منظومة األمم ادلتحدة .كسيقدَّـ
التقرير إىل اجلمعية العامة عن طريق اجمللس االقتصادم كاالجتماعي لؤلمم ادلتحدة ،كسيدعم أيضان عمل ادلنتدل
السياسي الرفيع ادلستول ادلعٍت بالتنمية ادلستدامة ربت رعاية اجلمعية العامة ،هبدؼ كفالة االتساؽ كالتنسيق
كالركابط التعاكنية مع جهود متابعة كاستعراض خطة عاـ ٖٕٓٓ.
 -ٜٛكيرتبط تنفيذ كرصد اخلطة احلضرية اجلديدة كاإلببلغ عنها ارتباطان كثيقان بأىداؼ التنمية ادلستدامة
ادلتعلقة بادلسائل احلضرية ،كال سيما اذلدؼ ٔٔ .كميكن لئلطار العادلي دلبادرة ازدىار ادلدف أف يساعد الدكؿ يف
جهود الرصد كاإلببلغ لتجنب االزدكاجية؛ كيف اعتماد معايَت متماثلة؛ كتزكيدىا بآليات للمقارنة كبإمكانية
ذبميع القيم على الصعيد الوطٍت باستخداـ رلموعة متسقة من ادلدف كادلؤشرات.
ٓ -ٜكقد شرع موئل األمم ادلتحدة يف مبادرات سلتلفة ،يف إطار التحضَت لدكره الرصدم كدكره يف تنسيق
تقرير اخلطة احلضرية اجلديدة الذم يصدر كل أربع سنوات .فقد أنشأ إطاران عادليان كزلليان للرصد للخطة احلضرية
اجلديدة كأىداؼ التنمية ادلستدامة جار تنفيذه بالفعل يف عدة مدف .كأنشئت مبادرة ادلؤشرات العادلية لؤلراضي
لدعم رصد مؤشرات أىداؼ التنمية ادلستدامة ادلتصلة باألراضي ،بالتعاكف مع الشبكة العادلية لوسائل استغبلؿ
األراضي .كعقد موئل األمم ادلتحدة أكؿ اجتماع فٍت بشأف العمل ادلنهجي ادلتعلق بوضع ادلؤشرات ألىداؼ
التنمية ادلستدامة ادلتصلة بادلستوطنات البشرية .كيف ما يلي بعض ادلبادرات اجلارية األخرل يف مراحل سلتلفة من
اإلصلاز:
العمل بشأف الصبلت القائمة بُت اخلطة احلضرية اجلديدة كمؤشرات أىداؼ التنمية
(أ)
ادلستدامة احلضرية .كسيُختَتَم العمل بإعداد إطار للرصد كالبيانات الفوقية كإقامة شراكات مع مؤسسات
ألاراض الرصد؛
إعداد قواعد بيانات للخطة احلضرية اجلديدة كأىداؼ التنمية ادلستدامة ،كال سيما اذلدؼ
(ب)
ٔٔ ،تسفر عن تعزيز كتوسيع نطاؽ العينة العادلية للمدف؛
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كضع أدكات كتقنيات جديدة ،مثل ربليل البيانات ادلكانية ،كىو أمر ىاـ لتصنيف
(ج)
ادلعلومات على مستول ادلواقع؛
(د)

توفَت ككضع مبادئ توجيهية للرصد كاإلببلغ؛

(ق)

دعم الدكؿ األعضاء من خبلؿ الدكرات التدريبية كاَتىا من تدابَت بناء القدرات؛

(ك)
احلضرية اجلديدة؛

كضع التقرير ادلقبل ادلعنوف ’’تقرير عن حالة مدف العامل‘‘ ،مع الًتكيز على تنفيذ اخلطة

كضع أدكات كمبادئ توجيهية إلضفاء الطابع احمللي على اخلطة احلضرية اجلديدة كأىداؼ
(ز)
التنمية ادلستدامة ،كتوفَت التدريب كتنمية القدرات على صبيع مستويات احلكومة يف رلاالت التنفيذ كالرصد
كاإلببلغ.
ٔ -ٜيتوخى موئل األمم ادلتحدة أف يضطلع ادلرصد احلضرم العادلي جبمع كربليل البيانات ادلتعلقة بتنفيذ
اخلطة احلضرية اجلديدة؛ كأف تتوىل مبادرة ازدىار ادلدف دعم الرصد كاإلببلغ عن اخلطة احلضرية اجلديدة
كأىداؼ التنمية ادلستدامة ادلتصلة بادلسائل احلضرية ،باستخداـ نسخة موسعة من العينة العادلية للمدف كقواعد
بيانات مواضيعية رئيسية أخرل تليب متطلبات القضايا احلامسة األمهية للخطة احلضرية اجلديدة ،مثل التشريعات
احلضرية كالتخطيط كالتمويل كاإلسكاف.
ٕ -ٜكسيجرم دعم أعماؿ الرصد كاإلببلغ ذات الصلة باخلطة احلضرية اجلديدة بواسطة مبادرات موئل
األمم ادلتحدة القائمة ،كمنها قاعدة بيانات السياسات احلضرية الوطنية ،اليت تقدـ ربليبلن نوعيان حلالة السياسات
احلضرية الوطنية؛ كبرنامج  ،UrbanLexالذم يضم رلموعة من التشريعات احلضرية من صبيع أضلاء العامل؛ كرصد
تنفيذ ادلبادئ التوجيهية الدكلية بشأف البلمركزية كإتاحة اخلدمات األساسية كادلبادئ التوجيهية الدكلية بشأف
التخطيط احلضرم كاإلقليمي؛ ك’’قاعدة البيانات العادلية لتمويل البلديات‘‘ الناشئة؛ كادلبادرة العادلية للمؤشرات
ادلتعلقة باألراضي.

سابعاً  -األنشطة المقبلة
ٖ -ٜسيواصل موئل األمم ادلتحدة تعزيز درجة تأىبو لتنفيذ كرصد اخلطة احلضرية اجلديدة كاإلببلغ عن
تنفيذىا كأداء األدكار األخرل اليت ُككل هبا نتيجة اخلطة احلضرية اجلديدة.

ٗ -ٜكيعكف موئل األمم ادلتحدة حاليان على إصلاز استعراض منتصف ادلدة خلطتو االسًتاتيجية للفًتة
ٕٗٔٓ .ٕٜٓٔ-كأيضان ،يف ضوء اخلطة احلضرية اجلديدة كهبدؼ تعزيز فعالية موئل األمم ادلتحدة ،من ادلقرر
الشركع يف تقييم مستقل دلوئل األمم ادلتحدة على النحو ادلطلوب يف اخلطة احلضرية اجلديدة .كسيتضمن تقرير
التقييم توصيات لتعزيز فعالية موئل األمم ادلتحدة ككفاءتو كخضوعو للمساءلة كدكره اإلشرايف.
٘ -ٜكمن شأف نتائج التقييم كتقرير تقييم منتصف ادلدة للخطة االسًتاتيجية دلوئل األمم ادلتحدة للفًتة
ٕٗٔٓ ٕٜٓٔ-أف يوفرا ادلزيد من اإلرشاد يف توجيو اخلطوات كاإلجراءات التالية ادلتخذة من أجل تنفيذ اخلطة
احلضرية اجلديدة.
_______________
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