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يوجز ىذا التقرير استجابة برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم ادلتحدة)
للقرارات اليت ازبذىا رللس اإلدارة يف دكرتو اخلامسة كالعشرين .كيُستكمل التقرير بإضافات
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أولً  -مقدمة
 -2يف إطار تنفيذ القرارات السبعة اليت ازبذىا رللس اإلدارة يف دكرتو اخلامسة كالعشرين ،كاصل برنامج
األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم ادلتحدة) اتباع هنجو الثالثي الشُّعب إزاء التوسع احلضرم
ادلستداـ كتنمية ادلستوطنات البشرية .كيربز ىذا النهج األعلية االسًتاتيجية لثالثة رلاالت تركز عليها اخلطة
االسًتاتيجية للفًتة  ،1029–102٢كىي :التشريعات كاألراضي كاحلوكمة يف ادلناطق احلضرية؛ كالتخطيط
كالتصميم احلضرياف؛ كاالقتصاد احلضرم كسبويل البلديات .كخالؿ الفًتة ادلشمولة هبذا التقرير ،مت الًتكيز أيضان
على تنفيذ السياسات احلضرية الوطنية ،كعلى التنفيذ احمللي من خالؿ التوسيع ادلقرر للمدف .كقد أُحرز تقدـ
كبري أيضان يف بقية رلاالت تركيز اخلطة االسًتاتيجية ،كىي :اخلدمات األساسية احلضرية؛ كربسني األكضاع
السكنية كاألحياء الفقرية؛ كاحل ّد من األخطار كاإلصالح؛ كالبحث كتنمية القدرات.

ثانياً -تنفيذ القرارات المتعلقة بالخطة الستراتيجية وبرنامج العمل والميزانية

 -1لقد ُّازبذت إجراءات زلددة لتنفيذ اخلطة االسًتاتيجية للفًتة  1029-102٢كبرنامج العمل كادليزانية
لفًتة السنتني  1027–102٢يف إطار قرارين ،علا :القرار  ٣/15ادلعنوف ’’اخلطة االسًتاتيجية للفًتة -102٢
 1029كبرنامج العمل كادليزانية لربنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية لفًتة السنتني ،‘‘1027-102٢
كالقرار  ٢/15ادلعنوف ’’تنفيذ اخلطة االسًتاتيجية للفًتة  .‘‘1029-102٢كيرد بياف للتقدـ احملرز يف تنفيذ
ىذين القرارين يف الفرعني ألف كباء أدناه.

ألف  -القرار  :3/52الخطة الستراتيجية للفترة  5102-5102وبرنامج العمل والميزانية لبرنامج األمم
المتحدة للمستوطنات البشرية لفترة السنتين 5102-5102
 -٣يف  ٣2كانوف األكؿ/ديسمرب  ،102٢كاف قد أُصلز ما رلموعو  ٢1يف ادلائة من النواتج ادلقررة لفًتة
السنتني  ،1027–102٢ككاف  29يف ادلائة من النواتج قيد اإلصلاز ،ك ٣9يف ادلائة مل يبدأ تنفيذىا بعد .كمت
الشركع يف ما رلموعو  229مشركعان جديدان يف الفًتة بني كانوف الثاين/يناير كتشرين األكؿ/أكتوبر ،102٢
زادت قيمتها اإلصبالية على  ٣07ماليني دكالر .كمن بني ادلشاريع اجلديدة يوجد  1٢مشركعان يف أفريقيا ك11
مشركعان يف آسيا ك 1٣يف أمريكا الالتينية كمنطقة البحر الكارييب ك 10يف الدكؿ العربية ،كمشركع كاحد يف
أكركبا.
 -٢كقد كاجو إصلاز الربامج عددان من الصعوبات خالؿ عاـ  .102٢فعقب بدء العمل بأداة أكموجا
للتخطيط ادلركزم للموارد ،شهدت بعض العمليات توسعان كبريان ،السيما استقداـ ادلوظفني كشراء السلع
كاخلدمات .كمن ضمن ادلعوقات الرئيسية األخرل االفتقار إىل ادلوارد األساسية لتغطية ازدياد الطلبات من الدكؿ
األعضاء يف األمم ادلتحدة .كنتيجة لذلك أصبح من الصعب اإلبقاء على حضور قُطرم ضمن البيئات اإلنسانية
كاإلظلائية من أجل تعزيز التوسع احلضرم ادلستداـ كادلستوطنات البشرية.
 -5كبالرغم من ىذه ادلعوقات ،سنح عدد من الفرص لتنفيذ خطة التوسع احلضرم كادلستوطنات البشرية.
كقد أدل اعتماد اخلطة احلضرية اجلديدة خالؿ مؤسبر األمم ادلتحدة ادلعين باإلسكاف كالتنمية احلضرية ادلستدامة
(ادلوئل الثالث) إىل توقع مستول أعلى من الدعم ادلايل من جانب الدكؿ األعضاء خلطة التوسع احلضرم
كادلستوطنات البشرية .كقد أتاحت خطة التنمية ادلستدامة لعاـ  ،10٣0دبا فيها اذلدؼ  22من أىدؼ التنمية
ادلستدامة ،ادلتمثل يف جعل ادلدف كادلستوطنات البشرية شاملة للجميع كآمنة كقادرة على الصمود كمستدامة،
كاألىداؼ األخرل ذات الصلة بالتوسع احلضرم ،فرصة أخرل إلبراز مسألة التوسع احلضرم على الصعيد
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العادلي .كمن ضمن الفرص األخرل اعتماد موئل األمم ادلتحدة لدل صندكؽ التكيف يف عاـ ،1025
كاالستكشاؼ النشط إلمكانية اعتماده لدل الصندكؽ األخضر للمناخ.
 -٢كقد استمر موئل األمم ادلتحدة يف ربسني تطبيق اإلدارة القائمة على النتائج كربقيق النتائج يف
تدخالتو ادلعيارية كالتشغيلية ،على النحو ادلعًتؼ بو يف تقييمات مستقلة مثل التقييم الذم أجرتو شبكة تقييم
أداء ادلنظمات ادلتعددة األطراؼ ،كالتقييم الذم أُجرم يف إطار اتفاؽ التعاكف بني موئل األمم ادلتحدة كالسويد.
كقد ربسنت قدرات ادلوظفني يف رلاؿ اإلدارة القائمة على النتائج على صبيع ادلستويات نتيجة للتدريب الذم قاـ
بو مكتب األمم ادلتحدة يف نريكيب دلوظفي ادلوئل كشركائو ،كالتدريب الذم نُظم يف مابوتو لصاحل ادلوظفني
العاملني يف كسط أفريقيا ،كيف أكرا لصاحل ادلوظفني يف غرب أفريقيا .كقد اكتمل إعداد دليل شامل لإلدارة
القائمة على النتائج – كىو أداة مرجعية ىامة  -فضالن عن إكماؿ منتجات للتدريب على اإلنًتنت كمكتبة
إلكًتكنية.
 -7كنُقحت اخلطة االسًتاتيجية دلوئل األمم ادلتحدة للفًتة  1029-102٢استجابة للوثيقة اخلتامية
للموئل الثالث ادلعنونة ’’اخلطة احلضرية اجلديدة‘‘ ،كخلطة التنمية لعاـ  10٣0كأىداؼ التنمية ادلستدامة،
كالسيما منها اذلدؼ  22ادلتعلق بادلدف كادلستوطنات البشرية ،كاخلطط الدكلية األخرية ذات الصلة بالتوسع
احلضرم ادلستداـ كادلستوطنات البشرية .كمن ادلتوقع أف يوافق رللس اإلدارة على اخلطة ادلنقحة يف دكرتو
السادسة كالعشرين .كيف ذلك السياؽ نُقح أيضان اإلطار االسًتاتيجي للفًتة  ،1029-1028شلا أسفر عن
إعداد برنامج العمل كادليزانية ادلقًتحني للفًتة .1029-1028
 -8كحىت هناية كانوف األكؿ/ديسمرب  ،102٢بينت األرقاـ األكلية أف إصبايل اإليرادات األساسية بلغ
 19٩9مليوف دكالر ،منها ادلخصصات من ادليزانية العادية البالغة  2٢٩2مليوف دكالر ( ٢7٩1يف ادلائة)،
كصندكؽ األغراض العامة للمؤسسة دببلغ  ٢٩8ماليني دكالر ( 2٢٩2يف ادلائة) ،كاألمواؿ ادلخصصة لدعم
الربامج دببلغ  22مليوف دكالر ( ٣٢٩8يف ادلائة) .كبلغ رلموع اإليرادات ادلخصصة  122٩٣مليوف دكالر ،منها
أمواؿ ادلؤسسة ادلرصودة ألغراض خاصة دببلغ  55٩7مليوف دكالر ( 1٢٩٢يف ادلائة) كصناديق التعاكف التقين
دببلغ  255٩5مليوف دكالر ( 7٣٩٢يف ادلائة).
 -9كخالؿ الفًتة ادلشمولة هبذا التقرير ،كاصل موئل األمم ادلتحدة تنفيذ اسًتاتيجية معززة لتعبئة ادلوارد
ترمي إىل توسيع قاعدة ماضليو لتشمل البلداف ذات االقتصادات الناشئة ،ككاصل توسيع حافظة مشاريعو ادلمولة
من اإليرادات ادلخصصة ،بوسائل منها خطط العمل اإلقليمية لتعبئة ادلوارد .ككاصل موئل األمم ادلتحدة أيضان
مشاركتو يف الفريق العامل ادلعين دبعاجلة ادلخاطر على نطاؽ منظومة األمم ادلتحدة الذم يركز على تعزيز
اإليرادات ادلتأتية من التربعات اخلارجة عن ادليزانية.
 -20كاستمر تبسيط عملية االسًتداد الكامل للتكاليف ،سبشيان مع ادلبادئ ادلبينة يف قرار اجلمعية العامة
 ،11٢/٢7توخيان دلزيد من الدقة يف توزيع التكاليف على ادلشاريع ،شلا أدل إىل تقليص ادلبالغ ادلستخدمة لدعم
ادلشاريع ادلخصصة باستخداـ ادلوارد األساسية .كمن ادلتوقع أف تزيد ادلبالغ ادلقدمة للمشاريع ادلخصصة خالؿ
عاـ  102٢على مبلغ الػ  1٩٢مليوف دكالر الذم ُخصص ذلذا الغرض حىت هناية عاـ  .1025كغلرم إسباـ
اخلطوات النهائية لتبسيط عملية اسًتداد التكاليف يف نظاـ أكموجا كاإلجراءات التنظيمية ،من أجل كفالة إدراج
تدابري اسًتداد التكاليف ضمن ادليزانيات كخطط التكاليف لكل مشركع.
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 -22كاستمر موئل األمم ادلتحدة يف ضبط النفقات األساسية من خالؿ طائفة كاسعة من التدابري ،تشمل
احلفاظ على مستويات منخفضة لتكاليف السفر ،كجعل التعيينات اجلديدة يف الوظائف ادلمولة من ادلوارد
األساسية مقصورة على الوظائف البالغة األعلية ،كزيادة مواءمة النفقات مع اإليرادات ادلتوقعة كزبصيص ادلوظفني
دبزيد من ادلركنة .بيد أف التربعات غري ادلخصصة استمرت يف االطلفاض.
باء  -القرار  :2/52تنفيذ الخطة الستراتيجية للفترة 5102-5102
 -21تناكؿ القرار  ٢/15ادلعركؼ أيضا باسم ’’القرار اجلامع‘‘ طائفة كاسعة من أشكاؿ العمل الفين دلوئل
األمم ادلتحدة ،كمت تنفيذه يف إطار كل من الربامج الفرعية السبعة لربنامج العمل كادليزانية ،حيث ركز كل برنامج
فرعي على الفقرات ذات الصلة من كثيقة ادلسائل الشاملة.
-0

التشريعات واألراضي والحوكمة في المناطق الحضرية
 -2٣خالؿ الفًتة ادلشمولة هبذا التقرير ،استجاب عمل الربنامج الفرعي دلوئل األمم ادلتحدة ادلعين
بالتشريعات كاألراضي كاحلوكمة يف ادلناطق احلضرية للفقرات  ٣ك ٢ك 5ك ٢ك 2٢من القرار .٢/15
 -2٢كطور موئل األمم ادلتحدة عددان من األدكات كادلنهجيات الستعراض األطر القانونية احلضرية
كإصالحها بصورة منهجية من أجل ربسني فعاليتها كإمكانية إنفاذىا .كطُبق األسلوب القانوين دلوئل األمم
ككضعت خرائط قانونية ألغراض قانوف التخطيط يف كل من
ادلتحدة أساسان على مراقبة التخطيط كالتشييدُ .
إكوادكر كركاندا كزامبيا كالفلبني كمصر كادلملكة العربية السعودية كموزامبيق.
 -25ككضع موئل األمم ادلتحدة أيضان إطار تقييم التخطيط ،كىو أداة للتقييم الذايت السريع ؽلكن أف
تستخدمها احلكومات احمللية كالوطنية للتحقق من فعالية أطرىا لقوانني التخطيط .كجرل اختبار اإلطار يف ركاندا
كالفلبني كمصر كادلملكة العربية السعودية كموزامبيق ككولومبيا .كطُورت أداة تقييم ماثلة ألغراض القوانني كالنظم
ادلتعلقة بادلستوطنات العشوائية يف سياؽ الربنامج التشاركي لتحسني أحواؿ األحياء الفقرية.
 -2٢كتوىل موئل األمم ادلتحدة إعداد كتقدمي العنصر التشريعي كالتنظيمي لنظاـ التخطيط السريع .كالنظاـ
عبارة عن رلموعة مواد تدريبية تستند إىل مبادئ موئل األمم ادلتحدة للتخطيط ادلستداـ لألحياء ،كإىل ادلبادئ
التوجيهية الدكلية بشأف التخطيط احلضرم كزبطيط األراضي ،كيتضمن التشريعات احلضرية ،كاجلوانب ادلالية
كاالقتصادية احلضرية ،كالتخطيط كالتصميم احلضريني.
 -27كسبت ذبربة صبيع األدكات كادلنهجيات كاختبارىا من خالؿ برامج ادلساعدة التقنية على الصعيد
القطرم ،دبا يف ذلك مشاريع توسيع ادلدف يف إطار برنامج ربقيق التنمية احلضرية ادلستدامة ،كذلك يف كل من
ركاندا كالفلبني ككولومبيا كمصر كموزامبيق.
 -28كعلى الصعيد العادلي ،أمكن زيادة الوعي بالتشريعات احلضرية كاالستفادة منها باستخداـ قاعدة
بيانات عادلية للقانوف احلضرم تسمى ’’ ‘‘UrbanLexكتضم ما يناىز  ٢00قانوف من  ٢8بلدان ،مصنفة يف
سبعة رلاالت للقانوف احلضرم ذات أعلية أساسية الستدامة ادلناطق احلضرية كتنميتها.
 -29كدعم موئل األمم ادلتحدة تنفيذ عنصر الشبكة العادلية لوسائل استغالؿ األراضي ادلسمى ’’مبادرة إدارة
األراضي إدارة حساسة للنزاعات يف سياؽ العالقة بني احلضر كالريف‘‘ .كأصلزت النواتج التالية :مذكرة توجيهية
عنواهنا’’ :األراضي كالنزاعات‘‘ كىي كاحد من مخسة عناصر مكونة جملموعة العُدد كالتوجيهات اذلادفة إىل منع
كإدارة النزاعات حوؿ األراضي كادلوارد الطبيعية ،كقد ُعرضت ادلذكرة يف آذار/مارس  102٢على فريق األمم
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ادلتحدة العامل ادلشًتؾ ادلعين بقضايا االنتقاؿ؛ كدراسة استكشافية عن حالة األراضي كالنزاعات عنواهنا’’ :ضلو
مشاركة منظومة األمم ادلتحدة على نطاؽ كاسع’’؛ كادلسودة الثانية ل ػ ػ ػ ’’التحليل اإلطارم لألراضي بوصفها أحد
األسباب اجلذرية للنزاعات‘‘.
كعقد منتدل ائتالؼ األرض كالنزاع يف كاشنطن العاصمة يف آذار/مارس  .102٢كحضره  ٢0مشاركان
ُ -10
من سلتلف الكيانات التابعة لألمم ادلتحدة كغري التابعة ذلا .كنُفذت أيضان مبادرات لتنمية القدرات ،دبا يف ذلك
التدريب الذم نُظم للموظفني ادلسؤكلني عن القطاعات يف إدارة الشؤكف السياسية يف نيويورؾ يف آذار/مارس
 ،102٢كادلناسبة الرفيعة ادلستول للتعلم دلدة يومني ادلخصصة لكبار مسؤكيل األمم ادلتحدة يف منطقة البحريات
الكربل بشأف األراضي كالنزاعات كادلوارد الطبيعية ،ادلعقودة يف كيغايل يف تشرين الثاين/نوفمرب .102٢
 -12كباإلضافة إىل ذلك ،اضطلع موئل األمم ادلتحدة جبهود الوساطة بشأف األراضي يف صبهورية الكونغو
الدؽلقراطية ،كأُبرمت اتفاقات لتنفيذ ظلوذج رلاؿ احليازة االجتماعية كغريه من األدكات الرئيسية يف العراؽ كلبناف،
كإلقامة شراكات من أجل بدء عمل الشبكة العادلية لوسائل استغالؿ األراضي يف ادلناطق ادلتضررة من النزاعات.
 -11كدعم موئل األمم ادلتحدة األنشطة األكلية لفرقة العمل العادلية للحكومات احمللية كاإلقليمية ادلعنية خبطة
التنمية دلا بعد عاـ  ،1025سبهيدان للموئل الثالث .كأدت فرقة العمل دكران أساسيان يف إمساع صوت احلكومات
احمللية خالؿ ادلفاكضات اليت سبت يف إطار ادلؤسبرات العادلية األخرية لألمم ادلتحدة كجداكؿ األعماؿ ذات الصلة
دبسؤكليات احلكومات احمللية.
 -1٣كاستمر موئل األمم ادلتحدة يف استضافة أمانة جلنة األمم ادلتحدة االستشارية للسلطات احمللية ككذلك
قدـ موئل األمم ادلتحدة ،من خالؿ اللجنة االستشارية يف الغالب ،الدعم دلساعلات اجلمعية العادلية للحكومات
احمللية كاإلقليمية يف أعماؿ ادلوئل الثالث .كعقدت اجلمعية ثالث جلسات ربضريية للموئل الثالث يف نيويورؾ
( 25أيار/مايو  ،)102٢كبوغوتا ( 2٢تشرين األكؿ/أكتوبر  ،)102٢ككويتو ( 2٢تشرين األكؿ/أكتوبر
.)102٢
 -1٢ككاصل برنامج ادلدف األكثر أمانان التابع دلوئل األمم ادلتحدة تطوير الشبكة العادلية للمدف األكثر أمانان
من أجل تعزيز منع اجلرؽلة كالعنف ،كتوطيد السالمة يف ادلدف .كقد انعكس ذلك يف أنشطة أفرقة العمل التقنية
التالية ادلعنية بادلدف األكثر أمانان اليت يقودىا الشركاء ،كيف ادلنتديات اإلقليمية اليت ساعدت على كضع مبادئ
توجيهية على نطاؽ منظومة األمم ادلتحدة بشأف ادلدف األكثر أمانان:
(أ)

الفريق العامل التقين ادلعين بالتآزر بني السالمة احلضرية كشلارسة بناء السالـ؛

(ب) الفريق العامل التقين ادلعين بتسخري التكنولوجيا احلضرية الذكية من أجل مدف أكثر أمانان؛
(ج) الفريق العامل التقين ادلعين بالشؤكف اجلنسانية كالشباب كادلدف األكثر أمانان؛
(د)

منتدل أفريقيا للسالمة احلضرية؛

(ق) منتدل آسيا كاحمليط اذلادئ للسالمة احلضرية.
 -15كشكلت العملية التحضريية للموئل الثالث ذركة األنشطة اليت اضطلعت هبا ىذه األفرقة يف رلاؿ
السالمة احلضرية ،اليت عقد برنامج ادلدف األكثر أمانان يف سياقها اجتماع الفرقة العاملة ادلعنية بورقة ادلسألة
اخلاصة جبعل ادلدف أكثر أمانان التابعة للموئل الثالث ،دبشاركة سبعة من كيانات األمم ادلتحدة.
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التخطيط والتصميم الحضريان
 -1٢خالؿ الفًتة ادلشمولة هبذا التقرير ،استجاب الربنامج الفرعي دلوئل األمم ادلتحدة ادلعين بالتخطيط
كالتصميم احلضريني للفقرات  ٢ك 5ك 7ك 8ك 9ك 21ك 28ك 15ك ٣5ك ٣٢من القرار .٢/15
 -17ككاصل موئل األمم ادلتحدة الًتكيز على تزكيد السلطات احمللية بالتوجيهات ادلتعلقة بادلعايري كاألدكات
كبناء الشراكات ،دعمان لتحسني السياسات كاخلطط كالتصاميم على مستول ادلدينة كاحلي .كيف ىذا الصدد،
استمرت يف آسيا كمنطقة البحر الكارييب التدريبات ادلستندة إىل الدليل ادلعنوف ’’التخطيط احلضرم لقادة
ادلدف‘‘ .كقد تُرجم الدليل اآلف من اإلنكليزية إىل سبع لغات أخرل.
 -18كنُظمت حلقات تدريب على التخطيط السريع لصاحل القادة ادلنتخبني كادلوظفني التقنيني التابعني
للسلطات احمللية ،كلصاحل اجملتمعات احمللية يف كل من كينيا كالفلبني كنيجرييا ،مع الًتكيز على عملية التخطيط
كالقرارات احلامسة ادلرتبطة بالتوسع كالتجدد احلضريني.
 -19كبدأ العمل بأداتني جديدتني الستخداـ األمكنة العامة يف عاـ  ،102٢حيث مت كضع الصيغة النهائية
ألداة جرد كتقييم األمكنة العامة على نطاؽ ادلدف كذبربتها يف نريكيب ،كطُورت أداة لتقييم األسواؽ يف ىاييت.
كغلرم تكييف األداتني كإجراء التقييمات يف ادلدف يف إثيوبيا كركاندا كالكامريكف ككينيا.
 -٣0كبدأ تدريب احلكومات احمللية على ادلبادئ التوجيهية الدكلية بشأف التخطيط احلضرم كزبطيط
األراضي يف عاـ  ،102٢كبدأت استخدامها عدة بلداف منها أفغانستاف كبيالركس كزمبابوم كسرم النكا
كالصني كفييت ناـ ككوسوفو كدكلة فلسطني.
 -٣2كيف إطار الربنامج العادلي لألمكنة العامة ،الذم يعمل على تركيج األمكنة العامة بوصفها عنصران رئيسيان
يف إقامة ادلدف ادلستدامة كربسني نوعية حياة سكاف ادلناطق احلضرية ،أصلز موئل األمم ادلتحدة  1٢مشركعان
خالؿ الفًتة ادلشمولة هبذا التقرير.
 -٣1كخالؿ عاـ  ،102٢عمل سلترب التخطيط كالتصميم احلضريني التابع للموئل على دعم اسًتاتيجيات
التخطيط على صعيد ادلدف ،كمشاريع زبطيط توسيع ادلدف كاألماكن البينية اخلالية كمشاريع التجديد احلضرم يف
أكثر من  ٣0مدينة يف  ٢0بلدان ،منها أفغانستاف كجنوب أفريقيا كالصوماؿ كغانا كالفلبني ككينيا كمياظلار
كىاييت.
 -٣٣كباإلضافة إىل ذلك ،أنشئت شبكة عادلية دلختربات التخطيط كالتصميم احلضريني دلساعدة احلكومات
احمللية على ربقيق التنمية احلضرية ادلستدامة .كعقدت الشبكة اجتماعات عادلية ألفرقة اخلرباء يف برشلونة بإسبانيا
كالبندقية بإيطاليا يف عاـ  102٢لتبادؿ منهجيات سلتربات التخطيط كمناقشة ادلمارسات الفعالة.
 -٣٢كقدـ موئل األمم ادلتحدة الدعم إىل  17من البلداف األعضاء يف سلتلف مراحل كضع كتنفيذ
السياسات احلضرية الوطنية .كنُشرت عدة مبادئ توجيهية كأدكات دلختلف مراحل العملية .كباإلضافة إىل ذلك
أُنشئت قاعدة بيانات دكلية للسياسات احلضرية الوطنية ،كبدأ العمل هبا خالؿ ادلوئل الثالث .كباإلضافة إىل
ذلك ،أطلق موئل األمم ادلتحدة ،يف شراكة مع منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية ،كمع ربالف ادلدف ،برنامج
السياسات احلضرية الوطنية ،ككاف ذلك أيضان خالؿ ادلوئل الثالث.
 -٣5كفيما يتعلق بالصحة ،أسهم موئل األمم ادلتحدة يف ادلوضوع الفرعي عن البيئة ادلعمورة كالصحة العامة
خالؿ ادلنتدل احلضرم الكارييب ادلعقود يف نيساف/أبريل  ،102٢من منظور األمكنة العامة .كخالؿ مؤسبر ادلوئل
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الثالث ،اضطلع موئل األمم ادلتحدة أيضان ،بالتعاكف مع منظمة الصحة العادلية كحكومة النركيج ،بتنظيم اجتماع
مواز بشأف التخطيط إلقامة مدف نظيفة كخضراء كصحية ،كىو اجتماع اجتذب أكثر من  80مشاركان.
 -٣٢كتعاكف موئل األمم ادلتحدة تعاكنا كثيقا مع مفوضية األمم ادلتحدة لشؤكف الالجئني كحكومة مقاطعة
توركانا (كينيا) على دعم زبطيط كتشييد مستوطنات يندمج فيها الالجئوف يف اجملتمعات ادلضيفة.
 -٣7كيف كانوف األكؿ/ديسمرب  ،1025خالؿ الدكرة احلادية كالعشرين دلؤسبر األطراؼ يف اتفاقية األمم
ادلتحدة اإلطارية بشأف تغري ادلناخ ،أصدر موئل األمم ادلتحدة ،بالتعاكف مع  ٢5شريكان من الشركاء ادلساندين،
منشورا عنوانو ’’ادلبادئ التوجيهية للتخطيط للعمل ادلناخي يف ادلدف‘‘ .كخالؿ عاـ  ،102٢أكفد موئل األمم
ادلتحدة كشركاؤه بعثات ميدانية إىل مدف اسكتلندا كموزامبيق كاذلند لتطبيق تلك ادلبادئ.
 -٣8كأصدر موئل األمم ادلتحدة منشورا بعنواف ’’التصدم لتغري ادلناخ يف إطار السياسات احلضرية الوطنية:
دليل السياسات من أجل ربقيق التنمية احلضرية ادلنخفضة االنبعاثات الكربونية كالقادرة على التكيف مع تغري
ادلناخ‘‘ كتقريرا بعنواف ’’التوسع احلضرم ادلستداـ يف إطار اتفاؽ باريس :استعراض مقارف للمساعلات احملددة
كطنيا يف العناصر احلضرية‘‘ ،باإلضافة إىل عدد من ادلنشورات األخرل ادلتعلقة بادلعايري.
 -٣9كقدـ موئل األمم ادلتحدة ادلساعدة ،يف شراكة مع منظمة احلكومات احمللية من أجل االستدامة،
كادلفوضية األكركبية ،ادلساعدة لعدد من ادلدف يف تقييم مدل تعرضها لتغري ادلناخ ،كيف إجراء تقييمات خط
األساس النبعاثات غازات االحًتار ،ككضع خطط العمل ادلناخي من خالؿ مشركع تعزيز اسًتاتيجيات التنمية
احلضرية ادلنخفضة االنبعاثات.
 -٢0كأخريا يف آب/أغسطس  ،1025يف تطور ؽلهد السبيل الضطالع موئل األمم ادلتحدة بدكر موسع يف
مساعدة ادلدف على التكيف مع تغري ادلناخ ،اعتمد صندكؽ التكيف موئل األمم ادلتحدة من ضمن الكيانات
ادلنفذة ادلتعددة األطراؼ .كقد اعتمد ادلوئل أيضان سياسة للضمانات البيئية كاالجتماعية تسمح لو دبواصلة
توسيع دكره يف تعميم مراعاة القضايا البيئية.
-3

القتصاد الحضري وتمويل البلديات
 -٢2استجابة للفقرات  5ك ٢ك 22من القرار  ،٢/15نفذ موئل األمم ادلتحدة عددان من األنشطة ادلتصلة
بالتنمية االقتصادية احمللية .كأعد كنشر كرقات مناقشة بشأف االستفادة من االقتصادات البلدية كدكر ادلدف يف
التحوؿ اإلنتاجي .كنظم ادلوئل أيضان تدريبات صباعية يف رلاؿ التقييم االقتصادم احمللي بغرض توسيع ادلدف يف
كل من أثيوبيا كموزامبيق كيف رلاؿ التنمية االقتصادية احمللية كأسباب معيشة الشباب يف كينيا.
حسن ادلوئل قدرات ادلدف الشريكة على اعتماد االسًتاتيجيات
 -٢1كفيما ؼلص اجلوانب التشغيليةَّ ،
احلضرية اليت تدعم النمو االقتصادم الشامل يف كل من الفلبني ككولومبيا ككينيا كمصر كموزامبيق كنيجرييا.
 -٢٣كمت تعزيز القدرات على كضع االسًتاتيجيات ادلكانية لدعم التنمية االقتصادية احمللية ،بواسطة مشاريع
مندرجة ضمن برنامج ربقيق التنمية احلضرية ادلستدامة يف بعض ادلدف يف ركاندا كالفلبني كمصر كموزامبيق .كقُدـ
الدعم لست مدف أخرل يف إعداد تقييمات االقتصاد احمللي ،منها مدينتاف يف ىاييت كأربع مدف يف كينيا.
 -٢٢كاستجابة للفقرات  11ك ٣2ك ٣٣من القرار  ،٢/15أنتج موئل األمم ادلتحدة منشورات غري متكررة
عن الالجئني الشباف ،كالشباف كاألراضي ،كتكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت ،كاحلوكمة احلضرية كالشباف.
ككذلك نظم اجتماعان لفريق خرباء بشأف قدرة الرياضة على توجيو التغري االجتماعي ،كنظم تدريبات صباعية
7
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للمستفيدين من منح صندكؽ الشباب يف كولومبيا ككينيا كموريشيوس كنيباؿ ،كعن بناء القدرات ألعضاء
منتدل شارؾ الشبايب يف دكلة فلسطني.
 -٢5كفيما يتعلق بالنواتج التشغيلية ذات الصلة بالشباب ،قُدمت اخلدمات االستشارية كادلساعدة التقنية
إلحدل عشرة مدينة يف الربازيل كجامايكا كصبهورية الكونغو الدؽلقراطية كزمبابوم كالصوماؿ ككينيا كمصر
كنيجرييا (مدينتاف) كاذلند كاليمن.
 -٢٢كنفذت أربعة برامج تشغيلية للشباب .كاستند برنامج الشباب كسبل العيش يف عملو إىل ثالثة مشاريع
زلورية ىي :صندكؽ الشباب احلضرم (الذم تدعمو حكومة النركيج) كصندكؽ اذلند للشباب كصندكؽ لوت
للشباب .كنُفذ مخسة عشر مشركعان يف إطار صندكقي اذلند كلوت ،بينما قدـ صندكؽ الشباب منذ إنشائو يف
عاـ  1009الدعم إىل  177رلموعة شبابية يف  70بلدان ناميان ك 271مدينة.
 -٢7كمت توسيع نطاؽ ظلوذج مراكز اخلدمات الشبابية الشاملة عن طريق زلاكاة ادلشركع األكيل ادلنفذ يف
كيغايل يف  19من مقاطعات ركاندا الػبالغ عددىا  ٣0مقاطعة ،كجزء من برنامج الشباب كاألماكن العامة.
كيعمل الربنامج أيضان مع الشباب يف األحياء احلضرية الفقرية ،حيث يستحدث ظلاذج جديدة عن كيفية تطوير
األماكن العامة .كباإلضافة إىل ذلك ،أنشئت مراكز جديدة للخدمات الشبابية الشاملة دلا بعد النزاع يف غوما
جبمهورية الكونغو الدؽلقراطية ،كمقديشو.
 -٢8ككجزء من برنامج ما بعد النزاع ،عمل موئل األمم ادلتحدة عن كثب مع كيانات األمم ادلتحدة
الشقيقة كاجملتمع ادلدين كمبعوث األمني العاـ ادلعين بالشباب لدعم اعتماد قرار رللس األمن )1025( 1150
ادلتعلق بصوف السالـ كاألمن الدكليني.
 -٢9ككجزء من برنامج الشباب كاحلوكمة ،نُفذ مشركع سوؽ االبتكارات ضمن مبادرة االبتكار يف كينيا،
دبساعدة شركة إريكسوف للبحوث كمؤسسة سامسونغ .كيشجع ادلشركع الشباب الكينيني على االبتكار من
خالؿ سباؽ دلطورم الربامج يهدؼ إىل إغلاد حلوؿ دلشاكل النقل العاـ احمللي كاحليز كاإلسكاف .كيف إطار
مبادرة االبتكار يف كينيا ،أُنشئت ستة مراكز شبابية لتكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت كريادة األعماؿ ،كتلقى
أكثر من  ٣0 000شاب تدريبان يف رلاؿ التعلم اإللكًتكين.
 -50كنفذ موئل األمم ادلتحدة أيضان عددان من األنشطة ادلتعلقة بتمويل البلديات ،استجابة للفقرات 20
ك 22ك 2٣من القرار  ٢/15كفيما يتعلق باجلانب ادلعيارم ،أصدر منشورات غري متكررة عن سبويل عمليات
التوسيع ادلقررة للمدف ،كاألماكن البينية اخلالية ،كتوفري التمويل لقادة ادلدف ،كالضرائب على ادلمتلكات،
ادلعجلة لعمليات التوسيع ادلقررة للمدف .ككذلك نظم ادلوئل اجتماعات ألفرقة اخلرباء
كتقييمات اجلدكل ادلالية َّ
حوؿ التمويل القائم على استغالؿ األراضي كتقاسم قيمة األراضي.
 -52كفيما يتعلق باجلانب التشغيلي ،قدـ موئل األمم ادلتحدة الدعم االستشارم كالدعم يف رلايل بناء
القدرات لعدد كبري من السلطات احلضرية من أجل ربسني قدراهتا على إدرار الدخل .كيف الصوماؿ أنشئت
نظم زلسنة لإلدارة ادلالية يف  25مقاطعة.
 -51ككضعت مدف كاغاياف دم أكرك كإيلويلو كسيالم بالفلبني اللمسات األخرية على ظلاذجها ادلالية
لعمليات توسيع ادلدف ادلقررة يف عاـ  .1025كيف أفغانستاف أدل ربسني أساليب مسح األراضي كتسجيلها
كإعداد فواتري الضرائب كتسجيلها إىل زيادة يف اإليرادات بنسبة  25يف ادلائة يف أربع مدف.
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 -5٣كيف ىاييت ككينيا ،مسحت ثالثة مشاريع لزيادة اإليرادات بتهيئة الظركؼ لتحسني سبويل البلديات كتعزيز
التنمية االقتصادية الشاملة للجميع .كيف مقاطعة كيامبو بكينيا أدت ىذه النتيجة إىل زيادة يف اإليرادات قدرىا
 ٢0يف ادلائة خالؿ الفًتة بني عامي  102٢ك.102٢
-2

الخدمات األساسية الحضرية
ُ -5٢كضع الربنامج الفرعي دلوئل األمم ادلتحدة ادلتعلق باخلدمات األساسية احلضرية استجابة للفقرتني 1٣
ك 1٢من القرار .٢/15
 -55كازدادت األمواؿ ادلتاحة يف الصندكؽ االستئماين للخدمات األساسية احلضرية خالؿ الفًتة ادلشمولة
هبذا التقرير ،بفضل دعم عدد من احلكومات كادلصارؼ اإلظلائية اإلقليمية كمؤسسات منظومة األمم ادلتحدة
كمنظمات القطاع اخلاص.
 -5٢كنُفذ عدد من األنشطة ادلتعلقة بادلياه كالصرؼ الصحي يف إطار الصندكؽ االستئماين كمصادر أخرل،
منها ما يلي:
(أ) ادلبادرة العادلية لتوسيع نطاؽ الرصد ،اليت قامت بوضع كاختبار منهجيات الرصد يف سبعة
بلداف رائدة ،ىي :األردف كأكغندا كبنغالديش كبريك كالسنغاؿ كفيجي كىولندا؛
(ب) التحالف العادلي لشراكات اجلهات ادلشغلة دلرافق ادلياه ،الذم قدـ الدعم ألكثر من  100من
مرافق ادلياه اليت زبدـ أكثر من  2٩5مليوف زبوف؛
ِ
إلمدادات ادلياه ادلراعيةُ للفقراء يف ادلدف يف ركاندا ،اليت ُكضعت يف إطار
(ج) التسعريةُ اجلديدة
عنصر التدريب كبناء القدرات من ادلرحلة الثانية من مبادرة توفري ادلياه كالصرؼ الصحي يف منطقة حبرية
فيكتوريا؛
(د) ربسني ادلرافق الصحية يف ادلستوطنات ادلنخفضة الدخل يف منطقة موانزا جبمهورية تنزانيا
ادلتحدة ،يف إطار مشركع مبادرة ادلياه كالصرؼ الصحي دلنطقة موانزا  -حبرية فيكتوريا ،الذم يهدؼ إىل تسليم
ما يزيد على  ٣00مرفق صحي لتلبية احتياجات الصرؼ الصحي لنحو  150 000شخص؛
(ق) ربسني ادلياه كالصرؼ الصحي كالنظافة الصحية يف مستوطنيت مزكزك ككاركنغا شبو احلضريتني
يف مالكم ،هبدؼ إتاحة إمدادات ادلياه ادلستدامة كربسني خدمات الصرؼ الصحي لػ ػ ػ  52 000مستفيد؛
(ك) إقامة ىياكل أساسية للماء كالصرؼ الصحي كالنظافة الصحية تكوف مقاكمة للفيضانات يف
اجملتمعات احمللية ادلعرضة للكوارث يف غانا ،مسحت بتيسري االستفادة بصورة مستدامة من مرافق ادلياه كالصرؼ
الصحي كالنظافة الصحية ادلقاكمة للكوارث يف  1٢5رلتمعان زلليان تتبع  1٢مقاطعة ،لفائدة  100 000من
السكاف؛
(ز) إقامة ىياكل أساسية ريفية صغرية مقاكمة لتغري ادلناخ يف صبهورية الك الدؽلقراطية الشعبية،
صلحت يف تزكيد حوايل  200 000شخص دبياه الشرب ادلأمونة كحوايل  11٣ 000شخص دبرافق الصرؼ
الصحي احملسنة؛
(ح) برنامج الصندكؽ العادلي للمرافق الصحية يف نيباؿ ،الذم دعم اذلدؼ الوطين ادلتمثل يف إتاحة
خدمات الصرؼ الصحي دلائة يف ادلائة من السكاف حبلوؿ عاـ 1027؛
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(ط) اإلدارة الالمركزية للمياه ادلستعملة يف صبهورية تنزانيا ادلتحدة ،اليت دعمت عملية ذبربة نظاـ
المركزم إلدارة ادلياه ادلستعملة يف دار السالـ.
 -57كقد مت االضطالع باألنشطة التالية يف رلاؿ التنقل احلضرم:
(أ) مشركع ’’( Solutionsاحللوؿ)‘‘ كمبادرة التنقل بالطاقة الكهربائية يف ادلدف ،اليت دعمت
اعتماد كسائل التنقل احلضرم ادلستدامة يف أكركبا كيف مناطق أخرل من العامل؛
(ب) ادلبادرة التحويلية للتنقل احلضرم ،اليت هتدؼ إىل تعبئة أكثر من بليوف دكالر لتمويل مشاريع
التنقل احلضرم ادلستدامة؛
(ج) مشركع تشجيع النقل ادلستداـ يف مدف شرؽ أفريقيا ،الذم ساعد على كضع خطة اخلدمات
للممر األكؿ للنقل السريع باحلافالت يف نريكيب ،كيُتوقع أف يكلف  8٢7مليوف دكالر؛
(د) كضع خطة للتنقل احلضرم ادلستداـ لبلدة ركيرك بكينيا ،اليت قدمت الدعم للبلدة من أجل
كضع خطة لتطوير تسهيالت ادلشي كركوب الدراجات؛
(ق)

تقدمي ادلساعدة التقنية لوضع خريطة طريق للنقل السريع باحلافالت يف بوغور بإندكنيسيا؛

(ك)

إسداء ادلشورة بشأف كضع خطة للتشارؾ يف الدراجات يف حيدر أباد باذلند.

 -58كنُفذ عدد من األنشطة يف رلاؿ الطاقة احلضرية:
ُكضع مشركع يتعلق بتعزيز الكفاءة يف استخداـ الطاقة يف ادلباين يف شرؽ أفريقياُ ،كضع يف
(أ)
إطاره ’’ميثاؽ ادلباين اخلضراء‘‘ ،كقُدـ الدعم من أجل كضع قوانني كطنية إلقامة ادلباين ذات الكفاءة يف
استخداـ الطاقة يف أكغندا كصبهورية تنزانيا ادلتحدة؛
(ب) ادلؤسبر اإلقليمي ادلعين بالطاقة كادلدف كادلناخ ادلعقود يف ياكندم بالكامريكف ،الذم حضره
مشاركوف من أكثر من  10بلدان أفريقيان؛
(ج) التدريب العملي للشباب يف رلاؿ الطاقة ادلتجددة ،الذم تلقى  ٢0شابان يف إطاره تدريبات يف
رلاالت مصادر الطاقة ادلتجددة ،كاحلصوؿ على الطاقة النظيفة ،كتكنولوجيا الطاقة ادلتجددة؛
(د) إدماج تدابري الكفاءة يف استخداـ الطاقة كادلوارد يف ادلناىج اجلامعية ،شلا مسح دلوئل األمم
ادلتحدة بالتعاكف مع جامعات شرؽ أفريقيا اليت لديها برامج تدريبية يف رلاؿ ادلعمار ،من أجل استعراض
مناىجها بغية إدماج تدابري الكفاءة يف استخداـ الطاقة كادلوارد فيها.
 -59كأخريان ،يف رلاؿ إدارة النفايات الصلبة ،كاصل موئل األمم ادلتحدة تنفيذ مشركع إدارة النفايات الصلبة
بطريقة فوكوكا (مدافن القمامة الصحية شبو ادلفتوحة للهواء) يف مقاطعة كيامبو بكينيا.
-2

اإلسكان وتحسين األحياء الفقيرة
 -٢0استند الربنامج الفرعي دلوئل األمم ادلتحدة ادلعين باإلسكاف كربسني األحياء الفقرية بصورة مباشرة إىل
الفقرتني  2٢ك 27من القرار  ٢/15كبصورة غري مباشرة إىل الفقرات  ٢ك ٢ك 20ك 21ك 25ك 15ك٣8
ك.٢٢
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 -٢2كمنذ أيار/مايو  ،1025شجع موئل األمم ادلتحدة هنج إعادة كضع مسألة اإلسكاف يف صميم
السياسات ادلتعلقة بادلدف .كعلى مدل العامني ادلاضيني ،تلقت  ٢٢حكومة زللية ككطنية اخلدمات االستشارية
دلوئل األمم ادلتحدة يف رلاؿ اإلسكاف .كيف تشرين األكؿ/أكتوبر  ،1025نشر موئل األمم ادلتحدة كرقة ادلوقف
ادلعنونة ’’اإلسكاف يف الصميم‘‘ من أجل الدعوة إىل اتباع هنج متكامل لتوفري السكن.
 -٢1كقد شكلت كرقة ادلناقشة عن موضوع اإلسكاف (رقم  ،)10اليت أُعدت قُبيل مؤسبر ادلوئل الثالث
بالشراكة مع مفوضية األمم ادلتحدة حلقوؽ اإلنساف كمكتب األمم ادلتحدة خلدمات ادلشاريع كمنظمة الصحة
العادلية كىيئة األمم ادلتحدة للمساكاة بني اجلنسني كسبكني ادلرأة ،برىانان قويان على الدكر الطليعي الذم يضطلع بو
ادلوئل إلعطاء مكانة زلورية دلسألة اإلسكاف يف ادلدف ادلستدامة.
 -٢٣كساعد موئل األمم ادلتحدة على إعداد أك ربديث تسعة موجزات كطنية عن اإلسكاف (يف أفغانستاف
كأنغوال كسرم النكا كالسلفادكر كغيانا ككوبا كليربيا كليسوتو كمصر) ،كمخس سياسات إسكاف كطنية (يف
أفغانستاف كزامبيا كسرم النكا كغانا كليسوتو) كثالث اسًتاتيجيات لتنفيذ سياسات اإلسكاف الوطنية (يف غانا
كليسوتو كموزامبيق) .ككذلك افتتح ادلوئل قاعدة بيانات بانوراما العادلية لإلسكاف اليت تتضمن قائمة للممارسات
الرشيدة لدل احلكومات احمللية كالوطنية يف صبيع أضلاء العامل.
 -٢٢ككاصل ادلوئل أيضان الدعوة إلقامة الشراكات كتيسريىا من أجل كضع تصاميم ادلساكن اخلضراء
كتشييدىا ،فضالن عن اعتماد احللوؿ اليت ربقق الكفاءة يف استخداـ الطاقة .كيف أيار/مايو  ،1025أنشأ موئل
األمم ادلتحدة الشبكة العادلية لإلسكاف ادلستداـ ،اليت أصبحت تضم اآلف  21جهة شريكة من ادلمارسني ،كما
تشكل نظامان مهمان لتعلم األقراف.
 -٢5كباإلضافة إىل ذلك ،كفل موئل األمم ادلتحدة امتالؾ احلكومات األدكات الالزمة إلقامة ادلنازؿ
ادلستدامة بيئيان ،كساعد على إعداد كتركيج النهج التشاركي لتقييم كمعايرة ادلوائل ادلستدامة ،كىو أداة لتصميم
ادلساكن سلصصة لصناع القرار كادلصممني احلضريني .كتوفر ىذه األداة تقييمان مسبقان لالستدامة البيئية للمشاريع
يف البلداف النامية.
 -٢٢كلزيادة تعزيز إدارة ادلعارؼ كتشجيع استخداـ مواد البناء ادلستدامة ،اشًتؾ موئل األمم ادلتحدة مع
شبكة إيكوسور ( - )EcoSurكىي الشبكة اذلادفة إىل كفالة ادلوائل ادلستدامة إيكولوجيان كاقتصاديان  -يف تنظيم
ادلؤسبر اخلامس ادلعين دبواد البناء اإليكولوجية ،يف ريوبامبا بإكوادكر يف الفًتة من  21إىل  2٢تشرين
األكؿ/أكتوبر .102٢
 -٢7كشكل إدراج الغاية  2-22اخلاصة بأىداؼ التنمية ادلستدامة (ضماف حصوؿ اجلميع على مساكن
كخدمات أساسية مالئمة كآمنة كميسورة التكلفة ،كرفع مستول األحياء الفقرية ،حبلوؿ عاـ  )10٣0نتيجة من
نتائج جهود التوعية اليت بذذلا موئل األمم ادلتحدة كطائفة كاسعة من الشركاء.
 -٢8كخالؿ مؤسبر قم ػ ػة األمػ ػم ادلتحػ ػدة العتماد خطػ ػة التنميػ ػة دل ػا بع ػ ػد عاـ  ،1025ادلعق ػ ػود ف ػ ػي نيويورؾ
يف أيلوؿ/سبتمرب  ،1025أُقر الربنامج التشاركي لتحسني األحياء الفقرية باعتباره برنارلان رائدان لتحقيق الغاية
 2-22من خالؿ الشراكة الثالثية األطراؼ اليت يقيمها بني ادلفوضية األكركبية ،كرلموعة دكؿ أفريقيا كالبحر
الكارييب كاحمليط اذلادئ ،كموئل األمم ادلتحدة .كشكل ىذا اإلقرار أساسان دلبادرة ’’النهوض بسكاف األحياء
الفقرية -إحداث التغيري يف حياة بليوف نسمة‘‘ اليت نُفذت يف إطار احلملة احلضرية العادلية.
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 -٢9كباإلضافة إىل ذلك ،أدل إقرار الربنامج إىل إبراـ االتفاؽ من أجل توسيع نطاؽ الربنامج التشاركي
لتحسني األحياء الفقرية ليشمل صبيع بلداف أفريقيا كمنطقة البحري الكارييب كاحمليط اذلادئ البالغ عددىا 79
بلدان ،كتيسري التعلم كتبادؿ اآلراء بني األقراف يف صبيع أضلاء العامل من خالؿ شبكة ل ُعمد ادلدف كادلخططني
كاجلامعات.
 -70كتوىل موئل األمم ادلتحدة ،باالشًتاؾ مع حكومة جنوب أفريقيا ،إعداد كرقة ادلعلومات األساسية
لالجتماع ادلواضيعي للموئل الثالث بشأف ادلستوطنات العشوائية ادلعقود يف بريتوريا يف نيساف/أبريل .102٢
 -72كخالؿ عامي  1025ك ،102٢عمل موئل األمم ادلتحدة مع  2٢0حكومة زللية ك ٢2حكومة
كطنية إلعداد اسًتاتيجيات لتحسني األحياء الفقرية يف ادليداف ككضع اسًتاتيجيات كقائية أساسية .كتعزز صبيع
ىذه االسًتاتيجيات اتباع هنج قائم على اجملتمعات احمللية كتدرغلي كتكاملي.
 -71كيف أفريقيا ،نفذت تسعة بلداف كتسع مدف مشاريع ذبريبية استنادان إىل تلك االسًتاتيجيات .كيف كينيا
اعتمد الربنامج التشاركي لتحسني األحياء الفقرية هنجان تشاركيان لتخطيط األحياء ،السيما فيما يتعلق بتنظيم
حيازة األراضي .كستتاح الفرصة حلوايل  ٣ 7٢5أسرة معيشية لتحسني مساكنها كاحلصوؿ على خدمات
البلديات.
 -7٣كتقدـ صبيع احلكومات ادلشاركة الدعم للتنفيذ من خالؿ التمويل ادلشًتؾ ،كقد رحبت بنهج الصناديق
اليت تديرىا اجملتمعات احمللية ،مع الًتكيز بوجو خاص على احتياجات النساء كالشباب .فعلى سبيل ادلثاؿ،
استحدثت جلنة غا ماشي ( )Ga Mashieللتنمية اجملتمعية يف أكرا خدمة للتمويالت الصغرل يف شراكة مع
مصرؼ زللي من أجل دعم ادلشاريع التجارية الصغرية اليت تديرىا النساء كالشباف من التجار.
 -7٢كيف اجملموع ،شارؾ  ٢ماليني من سكاف األحياء الفقرية يف تنفيذ الربنامج التشاركي لتحسني األحياء
الفقرية ،كأُتيحت الفرصة لػ ػ ػ  500 000من سكاف تلك األحياء لالطالع على الصناديق اليت تديرىا اجملتمعات
احمللية.
-2

الحد من األخطار وإعادة التأىيل
 -75استند العمل يف إطار الربنامج الفرعي دلوئل األمم ادلتحدة ادلتعلق باحلد من األخطار كإعادة التأىيل
إىل الفقرات  15ك 1٢ك ٣9ك ٢5من القرار .٢/15
 -7٢كقد كاصل موئل األمم ادلتحدة التأثري على أساليب االستجابة حلاالت الطوارئ يف ادلدف كادلستوطنات
البشرية األخرل كربسينها من خالؿ عضويتو يف اللجنة الدائمة ادلشًتكة بني الوكاالت .ككاصل ادلوئل قيادة
أعماؿ اللجنة الدائمة ادلشًتكة بني الوكاالت ادلعنية بالتصدم لتحديات الشؤكف اإلنسانية يف ادلناطق احلضرية،
كأنشأ موقع بوابة إلكًتكنية للطوارئ من أجل تعزيز إدارة ادلعارؼ كتبادذلا.
 -77كطواؿ عاـ  ،102٢أسهم موئل األمم ادلتحدة يف تعزيز تركيز اجلهات العاملة يف رلاؿ ادلساعدة
اإلنسانية الدكلية على السكاف ادلشردين نتيجة للطوارئ يف ادلناطق احلضرية ،دبا يف ذلك كضع هنج جديدة
لإلنعاش كاالستجابة من خالؿ الربرلة على أساس ادلناطق ،كإشراؾ السلطات احمللية ،كمشاركة اجملتمعات احمللية
ادلتضررة سعيان لتعزيز ادلساءلة .كقد اتضح ىذا الًتكيز يف بعض عمليات االستجابة للكوارث يف عاـ  ،102٢دبا
يف ذلك يف إكوادكر كىاييت ،كيف حاالت الطوارئ كعمليات اإلنعاش اجلارية يف أفغانستاف كاجلمهورية العربية
السورية كالصوماؿ كالعراؽ.
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 -78كدعم موئل األمم ادلتحدة تدخالت اإلنعاش كالتعمري يف ادلستوطنات يف عدة بلداف يف عامي 1025
ك ،102٢دبا يف ذلك اجلمهورية العربية السورية كجنوب السوداف كالصوماؿ كالعراؽ كليربيا كنيباؿ كىاييت.
كاضطلع ادلوئل أيضان بقيادة أك دعم عمليات تقييم االحتياجات بعد الكوارث يف إكوادكر كسرم النكا كىاييت،
كقدـ كجهات نظر مستنرية كىامة بشأف ادلسائل احلضرية كالنهج الشاملة القائمة على اجملتمع لتحقيق االنتعاش.
 -79كنتيجة دلشاركة موئل األمم ادلتحدة يف اجملموعة العادلية للمأكل ،كإعارة موظف تابع للموئل لشغل
كظيفة منسق اجملموعة دلنطقة األمريكتني ،أُعدت كرقة عن اذلجرة بعنواف ’’احللم الكويب‘‘ .كالغرض من تلك
الورقة ىو التوعية ،بوصفها خطوة أكىل ضلو ربسني الظركؼ ادلعيشية للمهاجرين الكوبيني يف الواليات ادلتحدة
األمريكية.
 -80كفيما يتعلق بربامج إعادة تأىيل ادلأكل ،قدـ موئل األمم ادلتحدة الدعم للحلوؿ ادلستدامة يف رلاؿ
ادلأكل يف العراؽ كلبناف ،كدلعاملة األشخاص ادلشردين داخليان كالالجئني معاملة كرؽلة ،كتقدمي خدمات دعم ذات
نوعية أفضل ذلم .كقد ربقق ذلك جزئيان عن طريق ذبديد الًتكيز على ادلبادئ ادلتعلقة برد ادلساكن كادلمتلكات
لالجئني كادلشردين ،بوصفها مبادئ توجيهية قائمة على احلقوؽ إلقامة ادلأكل كإعادة توطني األشخاص
ادلشردين داخليان.
 -82كيف عاـ  ،102٢مت الشركع يف ثالثة مشاريع جديدة يف إطار برنامج توصيف قدرة ادلدف على الصمود
ادلعنوف ’’جعل ادلدف مستدامة كقادرة على الصمود :تنفيذ إطار سندام للحد من سلاطر الكوارث للفًتة
 10٣0-1025على الصعيد احمللي‘‘ كىو مشركع مولتو ادلديرية العامة للتعاكف الدكيل كالتنمية التابعة للمفوضية
األكركبية ،كنُفذ يف شراكة مع  1٢مدينة .كبرنامج ’’القدرة على الصمود أماـ تغري ادلناخ يف ادلناطق احلضرية‘‘،
كىو برنامج مدتو أربع سنوات مولو برنامج أفق عاـ  1010التابع للمفوضية األكركبية ،يركز على البحوث
التطبيقية يف رلاؿ قدرة ادلدف على الصمود أماـ ادلخاطر اليت تشكلها تداعيات تغري ادلناخ على النظم ادلائية،
كذلك يف برشلونة بإسبانيا ،كلشبونة ،كبريستوؿ بادلملكة ادلتحدة لربيطانيا العظمى كأيرلندا الشمالية؛
العدد لصانعي القرارات يف رلاؿ تعزيز االمتثاؿ دلبادئ البناء القادر على
كمشركع ’’ادلبادئ التوجيهية ك ُ
الصمود‘‘ ،كىو مشركع سبولو اسًتاتيجية األمم ادلتحدة الدكلية للحد من الكوارث ،كيتضمن أربع دراسات
إفرادية ُذبرل يف إندكنيسيا كباكستاف كالفلبني كىاييت.
 -81كيف كانوف الثاين/يناير  102٢اضطلع برنامج توصيف قدرة ادلدف على الصمود ببعثة لتحديد النطاؽ
يف مدينة ياكوتسك باالرباد الركسي الستكشاؼ التحديات اليت تواجهها ادلدف الواقعة يف ادلناخات القاسية.
كأسفرت البعثة عن إبراـ مدينة ياكوتسك اتفاقان لالنضماـ إىل الربنامج ،كالستضافة شبكة القطب الشمايل
للمدف القادرة على الصمود .ككذلك أعد الربنامج كنسق مؤسبر ’’أسبوع برشلونة للقدرة على الصمود‘‘ ،الذم
اجتذب حوايل  ٣00مشارؾ من أكثر من  50مدينة.
 -8٣كتتعاكف  2٣مدينة إضافية يف  2٣بلدان بصورة مباشرة مع برنامج توصيف قدرة ادلدف على الصمود،
كصبيعها أعدت أك ىي بصدد إعداد سياسات كاسًتاتيجيات كبرامج للحد من ادلخاطر كتعزيز القدرة على
الصمود .كقد استمر الربنامج أيضان يف القياـ بدكر األمانة لربنامج تعاكف ميديلني بشأف القدرة على الصمود
احلضرم.
 -8٢كقد قاـ أكثر من  50شلثالن للوكاالت اإلنسانية بإعداد اسًتاتيجية حضرية يف إطار التحالف العادلي
لألزمات احلضرية ،الذم بدأ العمل خالؿ مؤسبر القمة العادلي للعمل اإلنساين ادلعقود يف اسطنبوؿ بًتكيا يف
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أيار/مايو  ،102٢شلا مسح بتضافر جهود أكثر من  70من الوكاالت كادلؤسسات كاجلمعيات اإلنسانية
كاإلظلائية كاألكادؽلية كادلهنية كالتزامها دبيثاؽ التصدم لألزمات احلضرية.
 -85كضمن رلتمع ادلمارسني العادلي ،يُعترب الربنامج بصورة متزايدة برنارلان يتضمن آليات على أعلى
ادلستويات ادلمكنة لتعزيز كربقيق القدرة على الصمود احلضرم كالتأثري على خطط ادلدف كادلناطق كالبلداف يف
رلاؿ التنمية احلضرية ادلستدامة.
-2

البحوث وتنمية القدرات
 -8٢يستند العمل يف إطار الربنامج الفرعي دلوئل األمم ادلتحدة ادلتعلق بالبحوث كتنمية القدرات إىل فقرتني
رئيسيتني من فقرات القرار  ٢/15علا الفقرتاف  19ك.٣2
 -87كيركز اذلدؼ  22من أىداؼ التنمية ادلستدامة ،بغاياتو العشر ،على جعل ادلدف كادلستوطنات البشرية
شاملة للجميع كآمنة كقادرة على الصمود كمستدامة .كمنذ أف قامت اللجنة اإلحصائية بإنشاء فريق اخلرباء
ادلشًتؾ بني الوكاالت ادلعين دبؤشرات األىداؼ اإلظلائية ادلستدامة ،مل ينفك موئل األمم ادلتحدة يقدـ الدعم
كادلساعدة للمكاتب اإلحصائية الوطنية ،دبا يف ذلك من خالؿ االجتماع الثالث للفريق ،ادلعقود يف مكسيكو
سييت خالؿ الفًتة من  ٣0آذار/مارس إىل  2نيساف/أبريل  .102٢كقد استُضيف االجتماع باالشًتاؾ مع
ادلعهد الوطين ادلكسيكي لإلحصاء كاجلغرافيا ( )Instituto Nacional de Estadística y Geografíaككزارة خارجية
ادلكسيك.
 -88كتوىل موئل األمم ادلتحدة أيضان تنسيق ما تقدمو الكيانات األخرل يف منظومة األمم ادلتحدة من
مساعلات تتعلق باستعراض كصقل ادلؤشرات اخلاصة باذلدؼ  22كاألىداؼ األخرل للتنمية ادلستدامة اليت
تتضمن أبعادان حضرية ،كترأس عملية صبع البيانات الوصفية ادلتعلقة بنفس األىداؼ .كباإلضافة إىل ذلك ،أعد
موئل األمم ادلتحدة دليالن إلطار الرصد العادلي للهدؼ  22سيساعد البلداف كادلدف على ربديد الغايات
الوطنية.
 -89كفضالن عن ذلك ،قدـ موئل األمم ادلتحدة ادلشورة لعدة بلداف كمدف يف جهودىا الرامية إىل إدماج
عمليات التخطيط على الصعيدين الوطين كاحمللي يف االستجابة دلؤشرات أىداؼ التنمية ادلستدامة .كما شرع يف
إعداد أدكات كمبادئ توجيهية زلددة ادلراد منها توفري خدمات استشارية تقنية للدكؿ من أجل تكييف ادلؤشرات
للسياؽ احمللي على مستول ادلدف.
 -90كقد أعد ادلرصد العادلي للحضر التابع دلوئل األمم ادلتحدة عينة عادلية من ادلدف ادلكلفة باإلبالغ عن
اذباىات كظركؼ كتطورات التوسع احلضرم يف العامل .كتستند العينة حاليان إىل بيانات من  100مدينة بشأف
توسيع ادلناطق احلضرية خالؿ الفًتة بني عامي  2990ك ،1025كستستخدـ دلواصلة رصد تطور ادلدف يف صبيع
أضلاء العامل.
 -92كأحرز موئل األمم ادلتحدة ،بالتعاكف الوثيق مع اللجاف اإلقليمية لألمم ادلتحدة ،تقدمان يف التحضري
لالجتماعات اإلقليمية لتقييم احتياجات الرصد كاإلبالغ ،دبا يف ذلك التدريب كتنمية القدرات يف رلاؿ صبع
البيانات كالرصد.
 -91كنفذ موئل األمم ادلتحدة عددان من األنشطة الرامية إىل تعميق ادلعرفة بالتوسع احلضرم ادلستداـ
كادلستوطنات البشرية .كنشر ادلوئل التقرير عن مدف العامل لعاـ  102٢ادلعنوف ’’التوسع احلضرم كالتنمية :آفاؽ
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ادلستقبل‘‘ الذم ىو دبثابة الطبعة األكىل من السلسلة ،عقب دمج تقريريني سنويني عادليني رئيسيني سابقني
للموئل علا :التقرير العادلي عن ادلستوطنات البشرية ،كالتقرير عن حالة مدف العامل .ككاف اذلدؼ من الطبعة
األكىل تقييم التطورات احلضرية على مدل العقدين ادلاضيني ،هبدؼ اإلسهاـ يف كضع خطة حضرية جديدة
للقرف احلادم كالعشرين.

 -9٣كبالتعاكف مع ادلفوضية األكركبية ،نشر ادلوئل أيضان التقرير عن حالة مدف االرباد األكركيب يف عاـ
 ،102٢ادلعنوف ’’مدف رائدة ضلو مستقبل أفضل‘‘ ،الذم صدر يف تشرين األكؿ/أكتوبر  .102٢كأكمل موئل
األمم ادلتحدة إعداد ادلرحلة األكىل من األحباث ادلتعلقة حبالة ادلدف األفريقية لعاـ  ،1027اليت تتضمن ربليل
التدفقات ادلالية من أجل التنمية احلضرية .كأدرجت نتائج ادلرحلة األكىل يف صلب التقرير عن التوقعات
االقتصادية يف أفريقيا لعاـ  102٢الذم أصدرتو منظمة التعاكف كالتنمية يف ادليداف االقتصادم يف أيار/مايو
.102٢

 -9٢كخالؿ الفًتة ادلشمولة هبذا التقرير ،كاصل موئل األمم ادلتحدة تطوير مؤشر ازدىار ادلدف ،الذم يقيس
مدل االزدىار على الصعيد احمللي مقارنة بالغايات الرئيسية للخطة احلضرية اجلديدة ،كاذلدؼ  22من أىداؼ
التنمية ادلستدامة ،كسائر الغايات ذات الصلة بادلدف من خطة التنمية ادلستدامة .كقد مت اآلف تطبيق ادلؤشر يف
أكثر من  ٢00مدينة يف صبيع أضلاء العامل.
 -95كتزداد مبادرة ازدىار ادلدف أعلية يف أمريكا الالتينية كمنطقة البحر الكارييب بوصفها رلاالن رئيسيان للتعاكف
التقين ضمن أعماؿ موئل األمم ادلتحدة .كتعمل مبادرة إقليمية جديدة الزدىار ادلدف يف الوقت الراىن على
توفري اخلدمات االستشارية التقنية يف كل من إكوادكر كباراغوام كالربازيل كبنما كبريك كاجلمهورية الدكمينيكية
كالسلفادكر ككوستاريكا ككولومبيا كادلكسيك.

ثالثاً  -تنفيذ القرارات األخرى
ألف  -القرار  :0/52مساىمة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في خطة التنمية لما بعد عام
 5102من أجل تعزيز التنمية الحضرية المستدامة والمستوطنات البشرية
 -9٢ركز موئل األمم ادلتحدة ،يف تنفيذه للمقرر  ،2/15على الفقرات  1ك ٣ك ٢ك 7ك 9ك 20ك22
ك .2٣كسبحور كثري من العمل حوؿ السياسات احلضرية الوطنية باعتبارىا أداة لتوفري اذليكل كالتنظيم كالتوجيو
لعملية التوسع احلضرم على الصعيد الوطين ،فيسخر فرص التوسع احلضرم ،كؼلفف من آثاره اخلارجية السلبية
كيعزز التوسع احلضرم الذم يتسم حبسن التخطيط كاإلدارة.
 -97كجرل ربديد السياسة احلضرية الوطنية كأداة رئيسية لدعم تنفيذ كرصد أىداؼ التنمية ادلستدامة
كاخلطة احلضرية اجلديدة ،كجرل اختيارىا موضوعان لوحدة السياسات  ٣التابعة للموئل الثالث ،كىي الوحدة
اليت اشًتؾ يف قيادهتا موئل األمم ادلتحدة مع منظمة التعاكف كالتنمية يف ادليداف االقتصادم .كأصدرت كحدة
السياسات كثيقة إطارية ككرقة سياسات ،يف حني أبرز فريق اخلرباء التابع ذلا  20توصيات رئيسية للخطة
احلضرية اجلديدة.
 -98كيدؿ اعتماد اذلدؼ  22من أىداؼ التنمية ادلستدامة على اعًتاؼ دكيل كاضح بضركرة النمو
احلضرم ادلستداـ كالشامل للجميع .كسيصعب ربقيق العديد من الغايات ادلرتبطة بأىداؼ التنمية ادلستدامة
دكف تناكؿ ما ػلدث يف ادلناطق احلضرية ،على النحو ادلعًتؼ بو يف كرقة سياسة صادرة عن ادلوئل الثالث أعدهتا
كحدة السياسات .٣
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 -99كتشمل أنشطة موئل األمم ادلتحدة كادلشاركة يف عمليات السياسات احلضرية الوطنية ،على سبيل
ادلثاؿ ال احلصر ،التقييمات القطرية؛ كإسداء ادلشورة بشأف تنظيم العمليات الوطنية كمشاركة أصحاب ادلصلحة؛
كتوثيق أفضل ادلمارسات الرامية إىل دعم العمليات الوطنية؛ كاخلدمات االستشارية ،دبا يف ذلك الدعم التقين
لعملية الصياغة؛ كتيسري احلوار الوطين  -اإلقليمي بشأف اإلصالحات؛ كتصميم إطار رصد السياسات العامة؛
كاستعراض السياسات كتقييمها؛ كتنمية القدرات يف عمليات السياسات احلضرية الوطنية على النطاؽ الكامل
للجهات الفاعلة ادلعنية؛ كنشر السياسات احلضرية الوطنية .كتشمل البلداف اليت قدـ موئل األمم ادلتحدة
اخلدمات االستشارية ذلا األرجنتني ،كأنغوال ،كركاندا ،كزامبيا ،كزصلبار يف صبهورية تنزانيا ادلتحدة ،كالسوداف،
كالكامريكف ،كليربيا ،كمياظلار.
 -200كحدد موئل األمم ادلتحدة يف عملو ادلعيارم عددان من ادلنطلقات ضلو الركابط احلضرية  -الريفية ،دبا يف
ذلك ما يلي:
الريفية؛

(أ)

تدفق ادلنتجات كاخلدمات كادلعلومات عرب ادلساحات اجلغرافية بني ادلناطق احلضرية كادلناطق

(ب) االنتقاؿ كاذلجرة بني ادلناطق احلضرية كالريفية؛
(ج) التوسع احلضرم الريفي  -تنمية ادلدف الصغرية كمتوسطة احلجم؛
(د)

نظم األمن الغذائي ك ’’السلسلة ادلستدامة‘‘ للجميع.

 -202كأدمج موئل األمم ادلتحدة يف األدكات توصيات سلتلفة من أجل تعزيز الركابط احلضرية الريفية ،كعند
توفري اخلدمات االستشارية الرامية إىل تقدمي الدعم للبلداف يف عملية كضع السياسات احلضرية الوطنية .فعلى
سبيل ادلثاؿ ،أثناء تقدمي اخلدمات االستشارية يف الكامريكف ،كاف تعزيز الركابط احلضرية  -الريفية كاحدان من
اجلوانب الرئيسية اليت مت النظر فيها عند كضع السياسات احلضرية الوطنية يف البلد.
 -201كفيما يتعلق بوضع كنشر األدكات كادلمارسات اجليدة الرامية إىل تعزيز الركابط احلضرية الريفية ،بدأ
موئل األمم ادلتحدة يف صبع ادلمارسات الدكلية اجليدة اليت تعزز الركابط احلضرية الريفية .كستكوف ىذه الدراسات
أساسان لتطوير األدكات احملددة كادلمارسات اجليدة كتساىم يف التعلم من األقراف .كؼلطط لنشر خالصة
للممارسات اجليدة من أجل الركابط احلضرية  -الريفية خالؿ .1027
 -20٣كفيما يتعلق بالتآزر مع ادلنظمات احلكومية الدكلية كاجلهات صاحبة ادلصلحة من أجل تعزيز الركابط
احلضرية  -الريفية ،نظم موئل األمم ادلتحدة اجتماعان لفريق خرباء بشأف ادلوضوع ،كعقد االجتماع يف مونترييا،
كولومبيا ،يف تشرين األكؿ/أكتوبر  .1025كضم االجتماع أكثر من  10مشاركان كطنيان كدكليان من البلداف
النامية كادلتقدمة على السواء .كنشر فريق اخلرباء بيانان بعنواف ”دكر ادلدف ادلتوسطة يف تعزيز الركابط بني ادلناطق
احلضرية كالريفية من أجل تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة“.
 -20٢ككذلك قدـ موئل األمم ادلتحدة الدعم للدكؿ يف مساعيها لتعزيز قدرات السلطات احمللية كدكف
الوطنية كالوطنية يف رلاؿ زبطيط كإدارة التوسع احلضرم ادلستداـ من أجل مواجهة التحديات القائمة كالناشئة،
لتغري ادلناخ عرب النطاؽ ادلتواصل من ادلستوطنات البشرية؛ كنشر دليل السياسات من
دبا يف ذلك االستجابة ُّ
أجل التنمية احلضرية منخفضة االنبعاثات الكربونية كالقادرة على التكيف مع ادلناخ ،ادلعنوف ”التصدم لتغري
ادلناخ يف السياسات احلضرية الوطنية“.
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باء  -القرار  :5/52تعزيز الملكية الوطنية والقدرة التشغيلية
 -205فيما يتعلق بالقرار  ،1/15ركز موئل األمم ادلتحدة يف الفقرة  ،2على تنفيذ قرار اجلمعية العامة
 11٢/٢7بشأف االستعراض الشامل للسياسات الذم غلرم كل أربع سنوات يف برنامج عمل برنامج ادلوئل،
ككذلك على الفقرات  1ك ٣ك ٢ك 5ك ٢ك 7ك 8ك.9
 -20٢كعمل موئل األمم ادلتحدة يف سياؽ قرار  11٢/٢7دلواصلة تطوير كفاءة األنشطة التشغيلية ،كبشكل
أساسي عن طريق تنفيذ النظاـ ادلركزم لتخطيط ادلوارد ،أكموجا .كيهدؼ ىذا العمل إىل ربسني العمليات
األساسية لتسيري األعماؿ ،من قبيل ادلشًتيات ،كادلوارد البشرية ،كاستقداـ ادلوظفني كالسفر كاالجتماعات.
 -207كيعتمد ادلوئل على الركابط بني األعماؿ التشغيلية كادلعيارية لبناء اخلربات كالقدرات من أجل تقدمي
ادلشورة بشأف السياسات الصحيحة الرامية إىل دعم التوسع احلضرم ادلستداـ .كيواصل كضع الربامج استنادان إىل
النهج الثالثي (الذم يركز على التشريعات كاألراضي كاحلوكمة يف ادلناطق احلضرية؛ كالتخطيط كالتصميم
احلضريني؛ كاالقتصاد احلضرم كسبويل البلديات) من أجل ربقيق تكامل أفضل بني اجملاالت ادلختلفة لقدرات
كمعارؼ ادلنظمة.
 -208كقد مثلت آلية الوثائق للربامج القطرية للموئل أداة زبطيط أساسية لتوضيح التحديات ادلتعلقة بالتنمية
احلضرية الوطنية .كتقدـ اآللية أيضان حملة عامة عن االحتياجات ادلتعلقة بالسياسة احلضرية الوطنية كاحلوكمة
احلضرية ،مع تسليط الضوء على أكلويات التوسع احلضرم الوطين كادلستوطنات البشرية .كباإلضافة إىل ذلك،
فإهنا تؤيد إدراج مسائل التنمية احلضرية يف إطار عمل األمم ادلتحدة للمساعدة اإلظلائية سبشيان مع هنج كحدة
العمل يف األمم ادلتحدة ”أمم متحدة كاحدة“.
 -209كأصدر موئل األمم ادلتحدة رلموعة من ادلبادئ التوجيهية كصمم ظلوذجان جديدان لوثائق الربامج القطرية
للموئل ،يأخذ يف االعتبار دكرات إطار عمل ادلساعدة اإلظلائية على الصعيد الوطين ،كيقيم رابطة مباشرة مع
اذلدؼ  22من أىداؼ التنمية ادلستدامة ،كمع اخلطة احلضرية اجلديدة .ككضعت اثنتا عشرة كثيقة لربامج ادلوئل
القطرية يف أربع مناطق كغلرم إعداد ادلزيد منها.
 -220كيقيم ادلوئل تعاكنان اسًتاتيجيان سليمان مع اجملموعات الوزارية اإلقليمية .ففي أفريقيا ،كاصل التعاكف القائم
مع ادلؤسبر الوزارم األفريقي ادلعين باإلسكاف كالتنمية احلضرية ،كادلسمى اآلف اللجنة الفرعية ادلعنية بادلستوطنات
البشرية كالتنمية احلضرية التابعة للجنة االرباد األفريقي التقنية ادلتخصصة رقم  ،8ادلعنية باخلدمات العامة،
كاحلكومة احمللية ،كالتوسع احلضرم ،كالالمركزية ،تركيزه على كضع اخلطة احلضرية اجلديدة ألفريقيا كمساعلة يف
أىداؼ التنمية ادلستدامة كيف العملية التحضريية للموئل الثالث .كيف اجتماع ربضريم للموئل الثالث عقد يف
أبوجا يف شباط/فرباير  ،102٢اعتمد الوزراء األفارقة ادلعنيوف باإلسكاف كالتنمية احلضرية إعالف أبوجا للموئل
الثالث ،الذم أيده بعد ذلك رؤساء الدكؿ األفريقية يف كيغايل يف سبوز/يوليو .102٢
 -222كيف الدكرة الرابعة كالعشرين للجمعية العامة للوزراء كالسلطات ادلسؤكلة الرفيعة ادلستول يف قطاع
اإلسكاف كالتنمية احلضرية يف أمريكا الالتينية كمنطقة البحر الكارييب ،الذم عقد يف جامايكا يف آب/أغسطس
 ،1025بدأ موئل األمم ادلتحدة مشاكرات بشأف مشركع اخلطة االسًتاتيجية اإلقليمية اليت من ادلقرر مواءمتها
مع اخلطة االسًتاتيجية دلوئل األمم ادلتحدة للفًتة .1029-102٢
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كيسر موئل األمم ادلتحدة اجتماعان حامسان للمكتب التنفيذم جمللس جامعة الدكؿ العربية الوزارم ادلعين
َّ -221
باإلسكاف كالتشييد ،عقد يف القاىرة يف أيار/مايو  1025هبدؼ مواءمة اآلراء بشأف اسًتاتيجية مشًتكة من
أجل توطني خطة العاـ  10٣0كأىداؼ التنمية ادلستدامة يف ادلنطقة العربية ،كال سيما اذلدؼ ( 22أم إضفاء
الطابع احمللي عليها).
 -22٣كقدـ ادلوئل أيضان الدعم للمؤسبر الوزارم السادس آلسيا كاحمليط اذلادئ ادلعين باإلسكاف كالتنمية
احلضرية كالذم ُعقد يف نيودذلي باذلند يف كانوف األكؿ/ديسمرب  .102٢ككاف موضوع ادلؤسبر ىو ”األشكاؿ
الناشئة يف ادلناطق احلضرية :استجابات السياسات كىياكل احلوكمة يف سياؽ اخلطة احلضرية اجلديدة“.
 -22٢ككضع ادلوئل أيضان اسًتاتيجيات إقليمية ألفريقيا ،كالدكؿ العربية ،كآسيا كاحمليط اذلادئ ،كأمريكا
الالتينية كمنطقة البحر الكارييب .كتشكل ىذه االسًتاتيجيات ،باعتبارىا خطط أعماؿ ،كسائل مالئمة لدفع
تغيري السياسات كالربرلة ،ككذلك لتحديد أكلويات مسائل التوسع احلضرم ادلستداـ كادلستوطنات البشرية
ادلستدامة على الصعد اإلقليمية كالوطنية.
 -225كقاـ موئل األمم ادلتحدة بتنفيذ عدد من ادلبادرات ذات الصلة بالقرار :1/15
(أ) مشركع بشأف تنمية القدرات يف اخلطة احلضرية اجلديدة يعزز اإلدارة احلضرية كالتخطيط
احلضرم ادلتكامل استنادان إىل البيانات ،مع دمج التصميم احلضرم ،كاالقتصاد كسبويل البلديات كالتشريعات؛
(ب) برنامج لتنمية قدرات حساب األمم ادلتحدة اإلظلائي بشأف ادلساءلة كإضفاء الطابع احمللي على
أىداؼ التنمية ادلستدامة يف مدف أمريكا الالتينية ،كينفذ بالتعاكف مع اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية كمنطقة
البحر الكارييب؛
(ج) التعاكف الذم تقيمو شراكة موئل األمم ادلتحدة مع اجلامعات يف صبيع أضلاء العامل ،كادلعركفة
باسم مبادرة ادلوئل للجامعات ( ،)Habitat UNIمع ادلدف يف جهودىا الرامية إىل ربقيق التنمية احلضرية
ادلستدامة ،مع توثيق التجارب يف البوابة الشبكية للمبادرة (.)uni.unhabitat.org
جيم  -القرار  :2/52دعم برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية للعملية التحضيرية لمؤتمر األمم
المتحدة لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث) ،ودور لجان الموئل الوطنية في
التحضير لو وتنفيذه
 -22٢أسهم موئل األمم ادلتحدة يف صبيع مراحل العملية التحضريية للموئل الثالث ،على النحو ادلطلوب يف
الفقرة  5من القرار  5/15كقدـ ادلساعلات التقنية من قبيل كرقات ادلسائل إىل اخلطة احلضرية اجلديدة ،كساىم
أيضان يف كحدات السياسات التابعة للموئل الثالث .كشارؾ موئل األمم ادلتحدة يف إعداد كرقات ادلسائل للموئل
الثالث ،فقاـ بدكر القيادة يف  28كرقة من الورقات البالغ عددىا  11كرقة .كقاـ بدكر الريادة يف إعداد الورقة ٣
للموئل الثالث ،بشأف جعل ادلدف أكثر أمنان؛ كالورقة  ،5بشأف القواعد كالتشريعات؛ كالورقة  ،8بشأف التخطيط
كالتصميم احلضرم كادلكاين؛ كالورقة  ،20بشأف الركابط بني ادلناطق احلضرية كالريفية؛ كالورقة  ،22بشأف
ادلساحات العامة؛ كالورقة  10بشأف اإلسكاف؛ كالورقة  ،11بشأف ادلستوطنات العشوائية .كباإلضافة إىل ذلك،
قدـ موئل األمم ادلتحدة الدعم التقين جلميع كحدات السياسات للموئل الثالث ،فشارؾ يف قيادة الوحدة ادلعنية
بالسياسات احلضرية الوطنية.
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 -227كفيما يتعلق دبساعلة منظومة األمم ادلتحدة ،قاـ موئل األمم ادلتحدة بدكر رئيسي من خالؿ فريق عمل
األمم ادلتحدة ادلعين بادلوئل الثالث .كأنشئ فريق العمل يف كانوف الثاين/يناير  1025كيضم شلثلني عن أكثر من
 ٢0ككالة من ككاالت األمم ادلتحدة كصناديقها كبرارلها ،كيهدؼ إىل تعبئة منظومة األمم ادلتحدة ضلو العملية
التحضريية للموئل الثالث .كتشمل ادلساعلة اليت قدمها فريق عمل األمم ادلتحدة ما يلي :إعداد  11كرقة من
كرقات ادل سائل (ادلذكورة أعاله) بشأف مواضيع تتناكؿ ادلسائل احلضرية اذلامة؛ كتقدمي اخلدمات االستشارية إىل
كحدات السياسات كاالجتماعات ادلواضيعية كاإلقليمية؛ كتقدمي التوصيات الرئيسية إىل اخلطة احلضرية اجلديدة
من خالؿ اجتماعات أفرقة اخلرباء الشاملة لقطاعات متعددة؛ كتنظيم اجللسات االستثنائية ،كمناسبات
كمعارض األمم ادلتحدة يف جناح األمم ادلتحدة الواحدة خالؿ مؤسبر ادلوئل الثالث.
 -228كباإلضافة إىل ذلك ،كاصل موئل األمم ادلتحدة رئاسة الفريق العامل ادلعين خبطة األمم ادلتحدة احلضرية
اجلديدة كالتابع للجنة الرفيعة ادلستول ادلعنية بالربامج .كقاـ الفريق العامل ،الذم يضم شلثلني عن  1٢منظمة
أساسية داخلة يف منظومة األمم ادلتحدة ،بإعداد كرقة بعنواف ”التوسع احلضرم كالتنمية ادلستدامة :مساعلة
منظومة األمم ادلتحدة يف خطة حضرية جديدة“ ،كما أعد البياف ادلشًتؾ جمللس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة
األمم ادلتحدة ادلعين بالتنسيق ،كادلقدـ إىل ادلوئل الثالث .كقاـ رللس الرؤساء التنفيذيني بإقرار الورقة كالبياف
ادلشًتؾ يف اجتماعو ادلعقود يف فيينا يف نيساف/أبريل  .102٢كقدمت الورقة إىل اللجنة التحضريية للموئل
الثالث يف دكرهتا الثالثة ،اليت عقدت يف سورابايا ،إندكنيسيا ،يف سبوز/يوليو  ،102٢يف حني قدـ البياف ادلشًتؾ
للمجلس إىل ادلوئل الثالث يف تشرين األكؿ/أكتوبر .102٢
 -229كاستجابة للفقرتني  ٢ك ،٢قاـ موئل األمم ادلتحدة ،بالعمل الوثيق مع اللجاف االقتصادية اإلقليمية،
بتقدمي الدعم إلعداد التقارير اإلقليمية للموئل الثالث .كعلى الصعيد الوطين ،قدـ ادلوئل الدعم يف إعداد عدد
من ادلنتديات احلضرية الوطنية كالتقارير الوطنية للموئل الثالث يف أفريقيا كآسيا كأمريكا الالتينية ،ككذلك لتعبئة
جلاف ادلوئل الوطنية كغريىا من ادلنابر الوطنية بشأف األعماؿ التحضريية للموئل الثالث.
 -210كعزز موئل األمم ادلتحدة ادلشاركة الواسعة كالفعالة كاحملسنة ،كادلساعلة من جانب اجملموعات الرئيسية
كأصحاب ادلصلحة اآلخرين يف صبيع مراحل عملية ادلوئل الثالث .كنظم الشركاء يف احلملة احلضرية العادلية
العديد من التجمعات اجلامعية للمفكرين يف رلاالت الشؤكف احلضرية كنشركا بياف ”ادلدينة اليت
ضلتاجها“ ادلؤلف من تسعة مبادئ بشأف كيفية ربقيق التنمية احلضرية ادلستدامة لكي ؽلثل مساعلة يف اخلطة
احلضرية اجلديدة .ككانت اجلمعية العامة للشركاء كىي منرب مستقل لشركاء ادلوئل الثالث ،مبادرة خاصة للحملة
احلضرية العادلية تتألف من  2٢رلموعة تأسيسية شريكة من مؤسسات منظومة األمم ادلتحدة كاجلهات ادلعنية
األخرل .كتضم اجلمعية عددان كبريان من ادلنظمات كاخلرباء كاجلهات الفاعلة يف اجملاؿ احلضرم من صبيع أضلاء
العامل ،لالستفادة من مشاركة اجلهات صاحبة ادلصلحة كمساعلتها يف ادلؤسبر ،مع القياـ بدكر ىاـ يف األعماؿ
التحضريية للموئل الثالث كيف ادلؤسبر نفسو.
 -212كبالنظر إىل كالية ادلوئل على السلطات احمللية ،فقد شارؾ بفعالية يف أنشطة فرقة العمل العادلية ادلعنية
باحلكومات احمللية كاإلقليمية خلطة التنمية دلا بعد عاـ  1025من أجل ادلوئل الثالث ،اليت أنتجت كثيقة توافقية
بعنواف ”توصيات رئيسية للحكومات احمللية كاإلقليمية من أجل ادلوئل الثالث“.
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 -211كخالؿ مؤسبر ادلوئل الثالث ،اشًتؾ ادلوئل مع ادلنظمات ادلختصة يف عدد كبري من ادلناسبات اجلانبية
كمناسبات التواصل اليت تركز على السياسات ،كاخلطط كالربامج على الصعد احمللية كالوطنية كاإلقليمية كالعادلية
من أجل تعزيز دكر التوسع احلضرم ادلستداـ بوصفو زلركان للتنمية ادلستدامة.
دال -القرار  2/52المبادئ التوجيهية الدولية بشأن التخطيط الحضري واإلقليمي
 -21٣استجابة للقرار  ،٢/15ركز ادلوئل على أربعة رلاالت رئيسية يف جهوده الرامية إىل تعزيز تنفيذ ادلبادئ
التوجيهية الدكلية بشأف التخطيط احلضرم كزبطيط األراضي :كضع األدكات كبناء القدرات؛ كادلشاريع التجريبية؛
كبناء الشراكات كنشر ادلبادئ التوجيهية كالتوعية.
-0

وضع األدوات وبناء القدرات
 -21٢استجابة للفقرة  ٢من قرار ادلوئل  ،٢/15كضع ادلوئل دليالن كرلموعة أدكات من أجل التنفيذ احمللي
للمبادئ التوجيهية ،حبيث تشمل رلموعة من األساليب دلساعدة احلكومات كغريىا من اجلهات صاحبة
ادلصلحة يف استعراض كإصالح نظم التخطيط اخلاصة هبا ،دبا يف ذلك استمارة للتقييم الذايت كإطار للرصد.
 -215كباإلضافة إىل ذلك ،كمن أجل تيسري تكييف ادلبادئ التوجيهية كتنمية قدرات الفئات ادلعنية
بالتخطيط ،كضعت رلموعة مواد تعليمية تشمل دليل ادلدرب ككتاب التمارين العملية للمشاركني.

-5

المشاريع التجريبية
 -21٢كمت تنزيل ادلبادئ التوجيهية أكثر من  200 000مرة ،كانطلقت يف أربعة بلداف (إندكنيسيا ،كبيالركس
كصبهورية إيراف اإلسالمية كالياباف) ،كنفذت أنشطة التوعية بادلبادئ التوجيهية يف سياقات كبلداف سلتلفة.
 -217كباإلضافة إىل ذلك ،غلرم اختبار ادلبادئ التوجيهية ،بالتعاكف مع الدكائر كالسلطات احمللية ادلعنية
بالتخطيط ،كذلك من أجل تطوير كاستعراض كتنفيذ التخطيط احلضرم كاإلقليمي كأطر السياسات يف أربعة
بلداف (بيالركس كالصني كادلملكة العربية السعودية كدكلة فلسطني).
 -218كقدـ موئل األمم ادلتحدة أيضان ادلساعدة التقنية إىل الصني كسرم النكا يف شكل تقييم سريع خلططها
اإلظلائية اإلقليمية كاحمللية .كنظمت مناسبة تدريبية كاحدة كحلقتاف دراسيتاف يف مينسك من أجل ربسني
عمليات كنتائج زبطيط ادلدف كاألحياء.

-3

إقامة الشراكات
 -219استجابة للفقرة  5من القرار ،التُمست إسهامات الشركاء كمشاركتهم من أجل توفري اخلربة الفنية
كالتحقق من صحة زلتول ادلوارد ادلتعلقة بتنفيذ ادلبادئ التوجيهية .كأيدت اجلمعية الدكلية دلخططي ادلدف
كاألقاليم ،كمنظمة ادلدف كاحلكومات احمللية ادلتحدة ،كاللجنة االقتصادية ألكركبا اعتماد ادلبادئ التوجيهية بتوفري
قنوات لنشرىا كالتحقق منها.
 -2٣0كجرل تنظيم عدد من أحداث التدريب كالتوعية خالؿ العاـ  ،102٢دبا يف ذلك مناسبة لتدريب
ادلتخصصني يف التخطيط من أجل توطني ادلبادئ التوجيهية ،نظمت خالؿ ادلؤسبر الثاين كاخلمسني للجمعية
الدكلية دلخططي ادلدف كاألقاليم الذم عقد يف ديرباف ،جبنوب أفريقيا ،يف سبوز/يوليو 102٢؛ كتوزيع رلموعة
التوطني على احلكومات احمللية يف ادلؤسبر اخلامس دلنظمة ادلدف كاحلكومات احمللية ادلتحدة ،ادلنعقد يف بوغوتا يف
تشرين األكؿ/أكتوبر 102٢؛ كنظمت مناسبة تدريب للجمعية الدكلية دلخططي ادلدف كاألقاليم ،كمنظمة ادلدف
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كاحلكومات احمللية ادلتحدة ،بشأف استخداـ رلموعة التوطني ،كذلك يف ادلوئل الثالث يف تشرين األكؿ/أكتوبر
.102٢
 -2٣2كانضم مركز األمم ادلتحدة للتنمية اإلقليمية كاللجنة االقتصادية ألكركبا إىل اجلهود الرامية إىل تنفيذ
ادلبادئ التوجيهية .كباإلضافة إىل ذلك ،أعلنت حكومة الياباف التزامها بإنشاء منرب لتنفيذ ادلبادرات الدكلية
للتخطيط احلضرم كزبطيط األراضي.
-2

نشر المبادئ التوجيهية والتوعية
 -2٣1كمن أجل ضماف االنتشار من ادلستول العادلي إىل ادلستول احمللي ،تُرصبت ادلبادئ التوجيهية إىل
اللغات العربية كالصينية كالفرنسية كاإلندكنيسية كاليابانية كالفارسية كالربتغالية كالركسية كاإلسبانية كالفييتنامية.
 -2٣٣ككضعت عدة أدكات للتواصل ،دبا يف ذلك شريط فيديو شبكي بعنواف ”ادلبادئ التوجيهية الدكلية
بشأف التخطيط احلضرم كاإلقليمي :خالصة“ ،يوجز ادلبادئ التوجيهية ،كيصنفها حسب إصلازاهتا الرئيسية،
باإلضافة إىل العالمات ادلرجعية ،كصحائف الوقائع كالنشرات ادلعدة للدكرة الثالثة للجنة التحضريية للموئل
الثالث ،كللموئل الثالث نفسو.
 -2٣٢كباإلضافة إىل ذلك ،مت نشر ادلبادئ التوجيهية يف سلسلة من ادلناسبات األخرل .كيف ادلوئل الثالث،
عقدت ست مناسبات لتشجيع ادلبادئ التوجيهية كتعزيز الشراكات القائمة.
 -2٣5كأخريان ،مثلما شجعت الفقرة  ٢من القرار ،تُذكر ادلبادئ التوجيهية يف شبانية من مقاالت اجملالت
كادلقاالت األكادؽلية كيف عدد كبري من ادلنشورات عرب كسائط التواصل االجتماعي .كأشري إليها صراحة يف
الرسالة اليت كجهها األمري تشارلز كيل عهد ادلملكة ادلتحدة إىل ادلوئل الثالث .كيشار إليها أيضان يف اخلطة
احلضرية اجلديدة كوسيلة للتنفيذ الفعاؿ.

ىاء -القرار  :2/52إصالحات الحوكمة لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
 -2٣٢يف القرار  ،7/15قرر رللس اإلدارة تعزيز الدكر الرقايب جمللس اإلدارة كجلنة ادلمثلني الدائمني من خالؿ
الطلب إىل اللجنة بإنشاء فريق عامل معين بالربنامج كادليزانية .كحىت آذار/مارس  ،1027كاف الفريق العامل
ادلعين بالربنامج كادليزانية قد عقد أربعة اجتماعات رمسية ،يف أيلوؿ/سبتمرب  ،1025كيف آذار/مارس كتشرين
األكؿ/أكتوبر  ،102٢كيف شباط/فرباير  ،1027كاستمر كل اجتماع يومني ،كأسفر عن توصيات عملية رئيسية
إىل ادلدير التنفيذم دلوئل األمم ادلتحدة .كعقد الفريق العامل أيضان سبعة اجتماعات غري رمسية يف الفًتة ما بني
حزيراف/يونيو  1025كشباط/فرباير .1027
 -2٣7كيف االجتماع الرمسي األكؿ الذم عقد يف أيلوؿ/سبتمرب  ،1025ركزت مناقشات الفريق العامل على
تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية لعاـ  1025بشأف تقييم برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية
( ،)E/AC.51/2015/2كاحلالة ادلالية للربنامج ،كتعبئة ادلوارد ،كربويل أساليب العمل كربديد ادلوقع االسًتاتيجي
دلوئل األمم ادلتحدة .كقدـ الفريق العامل توصيات إىل ادلدير التنفيذم ،دبا يف ذلك بشأف احلاجة إىل تعزيز مهاـ
االتصاؿ كالعالقات اخلارجية يف الربنامج.
 -2٣8كيف االجتماع الثاين الذم ُعقد يف آذار/مارس  ،102٢ركزت مناقشات الفريق العامل على حالة تنفيذ
التوصيات ادلنبثقة عن تقرير التقييم لعاـ  1025الصادر عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية ،كعلى الرقابة،
كاالسًتاتيجيات اإلقليمية كالقطرية ،كاسًتاتيجية االتصاؿ اخلاصة دبوئل األمم ادلتحدة ،كربويل أساليب العمل
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كربديد ادلوقع االسًتاتيجي للربنامج ،كال سيما يف ضوء خطة العاـ  10٣0كأىداؼ التنمية ادلستدامة كاتفاؽ
باريس بشأف تغري ادلناخ كالنتائج ادلتوقعة للموئل الثالث .كقدمت أمانة ادلوئل أيضان حملة عامة عن حالة تنفيذ
التوصيات اليت قدمها الفريق العامل يف اجتماعو األكؿ.
 -2٣9كيف االجتماع الثالث يف تشرين األكؿ/أكتوبر  ،102٢ناقش الفريق العامل :توقعات حافظة ادلشاريع
دلوئل األمم ادلتحدة؛ كحالة توصيات التقييم الذم أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية لألمم ادلتحدة؛
كاسًتاتيجية االتصاؿ؛ كاسًتاتيجية تعبئة ادلوارد؛ كتنفيذ برنامج العمل كادليزانية ،دبا يف ذلك كثائق الربامج القطرية
للموئل كخططو االسًتاتيجية اإلقليمية؛ كاحلالة ادلالية ،كادليزانية ،كالتنفيذ.
 -2٢0كيف االجتماع الرمسي الرابع ،يف شباط/فرباير  ،1027ركز الفريق العامل على تنفيذ برنامج العمل؛
كاحلالة ادلالية دلوئل األمم ادلتحدة؛ كميزانية فًتة السنتني 1027-102٢؛ كادليزانية ادلقًتحة للفًتة -1028
1029؛ كالتقييم ادلستقل دلوئل األمم ادلتحدة ادلتفق عليو يف ادلوئل الثالث؛ كحالة تنفيذ توصيات ىيئات الرقابة
التابعة لألمم ادلتحدة.
 -2٢2كشارؾ ادلدير التنفيذم ككبار ادلديرين دلوئل األمم ادلتحدة يف كل اجتماع من اجتماعات الفريق
العامل ،كأعرب األعضاء عن تقديرىم للمناقشات ادلفتوحة كالصرػلة كالزاخرة بادلعلومات اليت دارت أثناء
االجتماعات .كترد يف تقرير ادلدير التنفيذم عن أعماؿ الفريق العامل ادلعين بالربنامج كادليزانية
( )HSP/GC/26/2/Add.1معلومات أكثر تفصيالن ،دبا يف ذلك ما يتعلق دبجموعة التوصيات العملية الرئيسية.
__________
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