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  مجلس إدارة
  ةبرنامج األمم المتحد
 للمستوطنات البشرية

 

  عشرونوال الرابعةالدورة 
  ٢٠١٣نيسان/أبريل  ١٩ -  ١٥نريويب، 

  *من جدول األعمال املؤقت ٧البند 
للمستوطنات المتحدة  األمم برنامج عمل برنامج

للموئل المتحدة  األممالبشرية وميزانية مؤسسة 
  ٢٠١٥-٢٠١٤والمستوطنات البشرية لفترة السنتين 

  ٢٠١٥-٢٠١٤برنامج العمل والميزانية المقترحان لفترة السنتين 
  إضافة
  المدير التنفيذي تقرير

  )٢٠١٣- ٢٠٠٨سطة األجل (تقرير مرحلي عن تنفيذ الخطة االستراتيجية والمؤسسية المتو 
  موجز

{ويشار إليها هنا  املرحلي الثالث عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية واملؤسسية املتوسطة األجل التقرير هذا التقريرميثل 
للمستوطنات البشرية (املوئل). فقد املتحدة  األممالذي سُيقدم إىل جملس إدارة برنامج  })٢٠١٣-٢٠٠٨( باخلطة

، إىل املدير التنفيذي تقدمي تقرير بصفة منتظمة عن ٢٠٠٩/أبريل نيسان ٣املؤرخ  ٢٢/٧بالقرار طلب جملس اإلدارة، 
وإىل جملس املتحدة  األممالتقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة إىل احلكومات عن طريق جلنة املمثلني الدائمني لدى موئل 

، واحلكومات، والسلطات املتحدة األممل اإلدارة. ويغطي هذا التقرير التقدم الذي حتقق عن طريق مسامهات موئ
 .٢٠١٢-٢٠١١ السنتني فرتةخرين يف جدول أعمال املوئل يف احمللية، والشركاء اآل

. وهي تبنيِّ أيضاً اإلصالحات )٢٠١٣-٢٠٠٨( الفنية الستة للخطة الرتكيز وتغطي الوثيقة التقدم احملرز يف جماالت
ا اتباعاً للتوصيات املنبثقة من عدة استعراضات، من بينها استعراض التنظيمية والربناجمية الرئيسية اليت جرى  االضطالع 

  .٢٠١٠الذي أجري يف عام  ٢٠١٣-٢٠٠٨للخطة االسرتاتيجية املؤسسية املتوسطة األجل األقران 
طة إجنازات هامة، من بينها إعادة اهليكلة املؤسسية والربناجمية؛ ووضع مشروع خاملتحدة  األمموقد حقق موئل 

ا ست سنوات للفرتة  ؛ وإنشاء ُنظم إدارية وأطر سياساتية جديدة. وكان اهلدف من ٢٠١٩- ٢٠١٤اسرتاتيجية مد
ا ومساءلتها وشفافيتها وأدائها الربناجمي. تلك   اإلصالحات هو حتسني فعالية املنظمة وكفاء

. ٢٠١٣- ٢٠٠٨ ت تركيز اخلطةتقدمًا مرضيًا صوب معظم النتائج املقررة جملاالاملتحدة  األمموحقق موئل 
، بينما لن تتحقق األهداف ٢٠١٣متضي على الطريق حنو حتقيق أهداف املؤشرات لعام  ٤إىل  ١فمجاالت الرتكيز 

، فإن أهداف املؤشرات متضي مجيعها على طريق التحقق ٦. أما فيما يتعلق مبجال الرتكيز ٥املقررة جملال الرتكيز 
  ئة املوارد غري املخصصة.باستثناء املؤشر املتعلق بتعب
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  مقدمة  - والً أ
استجابة لقرار جملس اإلدارة  ٢٠١٣- ٢٠٠٨للست سنوات املتحدة  األممُوضعت خطة موئل   -  ١
  .٢١/٢على اخلطة من خالل قراره املتحدة  األمم. وقد وافق جملس إدارة موئل ٢٠/١٩
) الدعوة، والرصد ١يلي: (وتضم اخلطة ستة جماالت تركيز يعزز كل منها اآلخر تشمل ما   -  ٢

) توفري األراضي واإلسكان ٣) التشارك يف ختطيط وإدارة وحوكمة املناطق احلضرية، و (٢والشراكة، و (
تعزيز نظم متويل  )٥) وجود البىن التحتية واخلدمات السليمة بيئياً وامليسورة التكلفة، و (٤لصاحل الفقراء، و (

 اإلدارة. وقد ُوضع إطار معياري وتشغيلي حمّسن لتعزيز االتساق بني ) التميز يف٦املستوطنات البشرية، و (
  املعياري والتشغيلي ولتحسني ربط السياسة العاملية باألنشطة اإلقليمية والقطرية.املتحدة  األممعمل موئل 

مشروعاً  ١٢رّكزت على تنفيذ بداية مبرحلة  ٢٠٠٨يف عام  ٢٠١٣-٢٠٠٨ وقد بدأ تنفيذ اخلطة  -  ٣
. وجيري تنفيذها بطريقة متجددة عن طريق ثالث وثائق برامج عمل وميزانية ‘‘املشاريع السريعة األثر’’من 

هي األوىل اليت جرت مواءمتها  ٢٠١٣-٢٠١٢ السنتني فرتةوثيقة برنامج العمل وامليزانية للفرتة سنتني. و 
  متاماً مع اخلطة.

 ٢٠١٠ُأجري يف عام  ٢٠١٣-٢٠٠٨ وشّكلت التوصيات املنبثقة من استعراض أقران للخطة  -  ٤
عام واإلصالحات اإلدارية اليت أجريت يف  ٢٠١١أساس االستعراض التنظيمي الذي أجري يف عام 

، املتحدة كانت إصالحًا ضروريًا وهامًا بالنسبة ملوئل األمم’’. وقد أشار االستعراض إىل أن اخلطة ٢٠١٢
  .‘‘ح التنظيميولكنها مل تتناول مجيع املسائل املتعلقة باإلصال

يقدَّم إىل جملس اإلدارة. ويعرض  ٢٠١٣- ٢٠٠٨ وهذا هو ثالث تقرير مرحلي عن تنفيذ اخلطة  -  ٥
التقرير التقدم احملرز بشأن إعادة اهليكلة التنظيمية والتطورات التحولية األخرى الرئيسية اليت حدثت حىت 

. وهو يقدم أيضًا إفادة عن التقدم احملرز حنو ٦واملبلغ عنها بالتفصيل يف جمال الرتكيز  ٢٠١٣/فرباير شباط
  حتقيق النتائج املقررة حسب كل جمال تركيز وبشأن اإلطار املعياري والتشغيلي احملّسن والقضايا الشاملة.

  ٢٠١٢و ٢٠١١الموارد في عامي  الستخدامالميزانية والتخصيص والنفقات   -  اً ثاني
  ة املقّدرة والتخصيص واملبلغ املستخدم للفرتة أدناه تلخيص للميزاني ١يرد يف اجلدول   -  ٦

إىل أن املخصصات  ذلك يرجعية أقل من املوارد املخصصة. و . وامليزانيات املقدرة اإلمجال٢٠١٢-٢٠١١
تعكس اإليرادات الفعلية، اليت تكون أقل يف معظم احلاالت من امليزانية املقدرة. ومعظم اإليرادات متأتية من 

ا إىل حد كبري صناديق خمصصة أو است ئمانية لألنشطة التشغيلية، اليت يقودها الطلب واليت يصعب التنبؤ 
، حيث ترتكز معظم األنشطة ٤و ٣و ٢وتتباين بني جماالت الرتكيز. وهذا ينعكس يف جماالت الرتكيز 

  .املتحدة األممالتشغيلية ملوئل 
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  ١اجلدول 
  (بدوالرات الواليات المتحدة) ٢٠١٢-٢٠١١لفترة لميزانية المقّدرة والتخصيص والمبلغ المستخدم لا

 
مجال 
  ١التركيز 

مجال 
 ٢التركيز 

مجال 
 ٣التركيز 

مجال 
 ٤التركيز 

مجال 
 ٥التركيز 

مجال 
 المجموع٦التركيز 

  ١٧٨,٥  ١٠,١  ٢١,٢  ٣٠,١  ٢٥,٤  ٢٣,٦  ٣٣,١ ٢٠١١املبلغ املقدر لعام 

  ١٩٦,٦  ٢٠,٣  ١٩,٠  ٣٤,٥  ٢٧,٧  ٣٧,٨  ٥٧,٣ ٢٠١٢املبلغ املقدر لعام 

  ٣١٧,٤  ١١,٧  ١٨,٣  ٧٨,٩  ١٠٦,٥  ٤٧,٢  ٥٤,٨ ٢٠١١املبلغ املخصص لعام 

  ٢٤١,٨  ١٩,٠  ١٦,٩  ٤٦,٤  ٥٧,٥  ٥٠,٧  ٥١,٣ ٢٠١٢املبلغ املخصص لعام 

  ٢٣٩,٧  ٨,٤  ١٣,١  ٦٣,١  ٨٤,١  ٣٠,١  ٤٠,٩ ٢٠١١املبلغ املستخدم يف عام 

  ١٩٢,٠  ١٧,٦  ١٣,٣  ٣٣,٥  ٤٦,٦  ٣٦,٨  ٤٤,١ ٢٠١٢املبلغ املستخدم يف عام 

٧٥ ٢٠١١معدل االستخدام يف عام   ٦٤  ٧٩  ٨٠  ٧١  ٧٢  ٧٦  

٨٦ ٢٠١٢معدل االستخدام يف عام   ٧٣  ٨١  ٧٢  ٧٩  ٩٢  ٧٩  

 ٢٠١١وفيما يتعلق مبعدالت استخدام املوارد، توجد تباينات داخل جماالت التنفيذ وبني عامي   -  ٧
يف املائة ولكن هذا املعدل حتّسن  ٧٦، كان متوسط معدل االستخدام يبلغ ٢٠١١ففي عام  .٢٠١٢و

. وهذا التحّسن العام يف معدالت االستخدام ُيالَحظ أيضًا يف معظم ٢٠١٢يف املائة يف عام  ٧٩وأصبح 
، ١ جمال الرتكيزجماالت الرتكيز يف العامني، ويعزى جزئيًا إىل التحسنات يف إجراءات تسيري األعمال. ويف 

إىل النفقات على أحداث رئيسية يف جمال  ٢٠١٢يعزى جزئيًا أيضًا معدل االستخدام األعلى يف عام 
لعام  للتنمية املستدامةاملتحدة  األممالدعوة، تضمنت الدورة السادسة للمنتدى احلضري العاملي ومؤمتر 

٢٠١٢.  

  واإلصالحات اإلداريةالتقدم المحرز في إعادة الهيكلة المؤسسية   -  اً ثالث
، عن طريق األمم املتحدة، إىل موئل ٢٠١٣-٢٠٠٨ طلب جملس اإلدارة، كجزء من تنفيذ اخلطة  -  ٨

-٢٠٠٨، إجراء استعراض هليكله التنظيمي لتيسري إعادة املواءمة املؤسسية من أجل تنفيذ اخلطة٢١/٢قراره 
شاورات واسعة النطاق، مبا يف ذلك مع بفعالية وكفاءة. وانطوت عملية االستعراض على إجراء م ٢٠١٣

  إدارة الشؤون اإلدارية.
بتنفيذ تغيريات حتّولية وحقق إجنازات هامة يف جمال اإلصالح التنظيمي، املتحدة  األمموقد قام موئل   -  ٩

مبا يف ذلك إعادة اهليكلة التنظيمية والربناجمية. وأنشئ هيكل تنظيمي جديد، يضم املكتب التنفيذي، وأربعة 
مكاتب إقليمية، ومكتب العالقات اخلارجية، وثالثة مكاتب لالتصال، ومكتب للمشاريع، ومكتب لإلدارة، 

التخطيط والتصميم احلضريان، و (ج)   (ب)  وسبعة فروع تغطي (أ) التشريعات واألراضي واحلوكمة احلضرية، و
ان وأحوال األحياء الفقرية، حتسني اإلسك  (هـ)  االقتصاد احلضري، و (د) اخلدمات األساسية احلضرية، و

تقرير االستكمال الرمسي عن يرد البحوث وتنمية القدرات. و  (ز) احلد من املخاطر وإعادة التأهيل، و (و) و
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الذي سُيقدم إىل املتحدة  األمماالستعراض التنظيمي يرد يف التقرير املرحلي للمدير التنفيذي عن أعمال موئل 
  ابعة والعشرين.جملس اإلدارة أثناء دورته الر 

وحتقيقًا ملبادئ إعادة اهليكلة التنظيمية، وهي حتسني الكفاءة واإلنتاجية واملساءلة والشفافية، أنشئ   - ١٠
ا بفعالية، وتعميم اجملاالت  مكتب مشاريع لتيسري توثيق التعاون بني الفروع املواضيعية، ووضع املشاريع وإدار

مل املعياري والتشغيلي على الصعيد القطري. وُوضع عدد من نظم الشاملة يف مجيع املشاريع، وتعميم الع
وسياسات اإلدارة. ويتسم باألمهية يف هذا الصدد نظام اإلدارة القائم على املشاريع، إىل جانب إطار 
السياسات اخلاص به، املقصود به أن يكفل اتساق اإلدارة اجليدة حلافظة مشاريع الوكالة وحتسني معدل 

  يع.تنفيذ املشار 
نظامًا الستحقاق ومساءلة املشاريع، وهو أداة بالغة األمهية لإلدارة املتحدة  األمموأنشأ موئل   - ١١

، واإلبالغ، وإدارة املعرفة. التخطيط والرصدتدمج إدارة املوارد املالية واإلدارية والبشرية والربامج واملشاريع، 
واإلبالغ املنسق، واإلدارة السليمة للشؤون املالية وهو يدعم حتسني صنع القرار، واملساءلة، والشفافية، 

  وللمشاريع.
ثالثة تفويضات رئيسية للسلطة إىل مديرين إقليميني، ورؤساء مكاتب،  ٢٠١٢وصدرت يف عام   - ١٢

دوالر؛  ٥٠٠ ٠٠٠ومنسقي فروع من أجل (أ) التوقيع على استعراضات امليزانية اليت تصل إىل مبلغ أقصاه 
عمليات السفر املمولة من املشاريع والتوقيع عليها وتنفيذها مباشرة والتنفيذ املباشر  و (ب) ختطيط مجيع

املوارد األساسية واملوافق عليها مسبقاً؛ و (ج) التوقيع على اتفاقات قانونية لعمليات السفر املمولة من 
زية وحّسنت امللكية متعددة ُتستخدم عادًة. وتفويضات السلطة هذه تيّسر حتقيق قدر كبري من الالمرك

  واملساءلة وتنفيذ املشاريع.
مهمة تقييم مستقلة مقرها يف املكتب التنفيذي، بينما أُدجمت مهام املتحدة  األمموقد أنشأ موئل   - ١٣

واإلبالغ عنه وأصبحت موجودة يف مكتب الشؤون اإلدارية، على النحو  والرصد إدارة رصد ختطيط الربامج
 واالستعراضات، مبا يف ذلك استعراض األقران املهنيني ملهمة التقييم الذي أجري يف املوصى به يف املراجعات

  .٢٠١٢عام 

  ٢٠١٩-٢٠١٤التقدم المحرز في وضع الخطة االستراتيجية للفترة   -  اً رابع
. ويف ضوء ذلك، ٢٠١٣األول/ديسمرب  كانونيف   ٢٠١٣-٢٠٠٨ سينتهي تنفيذ اخلطة احلالية  - ١٤

إىل املدير التنفيذي أن يضع، بالتشاور مع جلنة  ٢٣/١١يف قراره املتحدة  األممل طلب جملس إدارة موئ
، آخذًا يف احلسبان توصيات استعراض األقران ٢٠١٩-٢٠١٤املمثلني الدائمني، خطة اسرتاتيجية للفرتة 

ين ، لتقدميها إىل جملس اإلدارة يف دورته الرابعة والعشر )٢٠١٣- ٢٠٠٨(لخطة لواالستعراضات األخرى 
  عليها. واملوافقة

، ٢٠١١/يونيه حزيران ١٣ُعقدت يف  وقد وافقت جلنة املمثلني الدائمني، يف جلستها العادية اليت  - ١٥
. ويف اجللسة ٢٠١٩-٢٠١٤على مذكرة مفاهيمية وخريطة طريق بشأن وضع اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 

 ١٥ع اخلطة االسرتاتيجية. وقد اجتمع الفريق نفسها، أنشأت اللجنة فريق اتصال مفتوح العضوية لتيسري وض
االسرتاتيجية  لوضع مشروع اخلطة ٢٠١٢/يوليه متوز ٤و ٢٠١١/أغسطس آب ٢٤مرة خالل الفرتة ما بني 

  متبعاً يف ذلك إىل حد كبري خريطة الطريق املعتمدة.
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إدخال تعديالت عديدة وقد أقرت جلنة املمثلني الدائمني متامًا مشروع اخلطة االسرتاتيجية، بعد   - ١٦
. وسيقدَّم مشروع اخلطة ٢٠١٢/أغسطس آب ٢٢عليه، يف جلستها غري العادية اليت عقدت يف 

  االسرتاتيجية إىل جملس اإلدارة يف دورته الرابعة والعشرين كي ينظر فيه ويوافق عليه.
ت الرتكيز الستة يف موائمة تامة مع جماال األمم املتحدةاهليكل التنظيمي ملوئل  وستجري مواءمة  - ١٧

اخلطة االسرتاتيجية واإلطار االسرتاتيجي لفرتة السنتني، ووثائق برنامج العمل وامليزانية. ووثيقة برنامج العمل 
اليت سينظر فيها جملس اإلدارة أثناء الدورة الرابعة والعشرين متوائمة  ٢٠١٥- ٢٠١٤وامليزانية املقرتحني للفرتة 
ج اإلدارة القائمة على املشاريع، ٢٠١٩-٢٠١٤سرتاتيجية للفرتة متاماً مع مشروع اخلطة اال . وسيّتبع أيضاً 

مبا يكفل زيادة الشفافية واملساءلة والفعالية يف تنفيذ اخلطة. وسيوضع عدد من اآلليات ووثائق السياسات 
اية عام    اخلطة. من أجل تيسري تنفيذ ٢٠١٣قبل 

  حالة عملية استعراض الحوكمة  - اً خامس
. ٢٢/٥قد جرت عملية استعراض احلوكمة استجابة للطلب املقدم من جملس اإلدارة يف قراره ل  - ١٨

وحّدد تقرير ُقدم إىل جملس اإلدارة أثناء دورته الثالثة والعشرين أربع فئات رئيسية من التحديات، هي هيكل 
عنه، وتقدمي اخلدمات اإلدارية.  هيئات اإلدارة، واهليكل املايل، والدورات املالية، وختطيط العمل واإلبالغ

املتحدة  األمم، أن تدرس جلنة املمثلني الدائمني وأمانة موئل ٢٣/١٣رة، عن طريق قراره وطلب جملس اإلدا
، إن أمكن. ا السابعة والستنيدور  اجلمعية العامة يف سويًا خيارات اإلصالح وأن تقدما خطة عمل إىل

فتوح العضوية ووافقت اللجنة على اختصاصاته. وقد عمل الفريق وبناء على ذلك، أنشئ فريق استشاري م
  وعرض اخليارات األربعة التالية اليت تنعكس يف تقريره: ٢٠١٢بكد يف عام 

خيار اإلصالح اإلداري املتدرج: وهذا يستند إىل اهليكل احلايل ويُدخل تغيريات إدارية أو    (أ)  
  ة هيئات اإلدارة احلالية؛كمّية بصفة رئيسية بدون أن يغّري فنياً وظيف

للبيئة،  األمم املتحدةخيار جملس اإلدارة العاملي: متاشيًا مع التعزيز املؤسسي لربنامج   (ب)  
  يسعى هذا اخليار إىل تعزيز املنظمة عن طريق العضوية العاملية يف هيئة اإلدارة الرئيسية؛

بة أفضل على األنشطة من خيار اجمللس التنفيذي: وهذا اخليار يهدف إىل حتقيق رقا  (ج)  
  جانب هيئات اإلدارة وحتسني الكفاءة يف عملية صنع القرار؛

املتحدة  األممالنموذج اهلجني: هذا اخليار يستند إىل هياكل حوكمة برامج من قبيل هيئة   (د)  
التوازن  لشؤون الالجئني. وهو يسعى إىل حتقيقاملتحدة  األممللمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ومفوضية 

بني التمثيل (عن طريق إنشاء جملس إدارة يقدم التوجيه السياسي أو إنشاء جلنة تقدم ذلك التوجيه) 
  والكفاءة (بإنشاء جلنة تنفيذية ُتدخل صالحية صنع القرار بكفاءة ومجاعياً خبصوص األنشطة التشغيلية).

مقرراً، أثناء دورته الرابعة والعشرين يف وجيوز أن يتخذ جملس اإلدارة، استنادًا إىل هذه اخليارات،   - ١٩
  فعالية التكاليف.و ، آخذاً يف االعتبار اآلثار املالية والقانونية والسياسية، ٢٠١٣/أبريل نيسان
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  التقدم المحرز واإلنجازات التي تحققت في مجاالت التركيز الستة  -اً سادس
ثل يف تعزيز تركيز الربامج يتم ٢٠١٥-٢٠١٤اخلطة االسرتاتيجية كان بعض أهداف إدخال   - ٢٠

واتساقها وتواؤمها. وقد اختريت اإلدارة القائمة على النتائج كنهج لإلدارة لتحقيق النتائج املقررة. ويسلط 
  هذا الفرع الضوء على اإلجنازات اليت حتققت مقابل اإلجنازات املتوقعة لكل جمال من جماالت الرتكيز.

. فعلى سبيل املثال، يعكس ٢٠١٢و ٢٠١١الربامج يف عامي تنفيذ  وقد حتقق تقدم ملحوظ يف  - ٢١
 األممالتابع ألمانة  حتليل معدل تنفيذ برنامج العمل، استنادًا إىل النظام املتكامل ملعلومات الرصد والوثائق

تأثّر  ٢٠١٢. ومعدل التنفيذ يف عام ٢٠١٢يف املائة يف عام  ٩٢، معدل تنفيذ بلغ يف املتوسط املتحدة
بعملية إعادة اهليكلة، والتأخريات يف استالم بعض أموال اجلهات املاحنة، واملقررات اليت اختذها جملس  جزئياً 

اإلدارة بشأن العمليات التجريبية للتمويل األويل الواجب السداد ومرفق حتسني أحوال األحياء الفقرية، وهو 
  كان معناه ضرورة إلغاء بعض النواتج املقررة. ما

  : فعالية الدعوة، والرصد، والشراكات١تركيز مجال ال  -ألف 
هو إذكاء الوعي بقضايا التوسع احلضري املستدام لدى احلكومات  ١إن اهلدف من جمال الرتكيز   - ٢٢

والسلطات احمللية وشركاء جدول أعمال املوئل وحتسني رصد اجتاهات التوسع احلضري وظروفه. وتستند 
الشراكات اليت  إىل ثالث ركائز: (أ) الدعوة الفعالة، و(ب) ١رتكيز االسرتاتيجيات املستخدمة يف جمال ال

  تؤدي دوراً حفازاً يف حتقيق التوسع احلضري املستدام، و(ج) رصد ظروف واجتاهات التوسع احلضري.
اية عام  ١التقدم احملرز صوب أهداف مؤشرات حتقيق جمال الرتكيز  ٢يعرض اجلدول   - ٢٣ حبلول 

راز تقدم مرٍض فيما يتعلق ببعض اإلجنازات املتوقعة، حبيث ميضي ثالثة من ويتضح منه إح ٢٠١٢
كومات وشركاء جدول أعمال احل تقييم استخدام –اإلجنازات األربعة على الطريق. ومثة مؤشر واحد فقط 

اية يتخلف ختلفًا طفيفًا عن املوعد املستهدف وه -املتحدة  األمماملوئل اآلخرين للنواتج املعرفية ملوئل  و 
  .٢٠١٣عام 

  ٢ اجلدول
  ١االتجاهات في مؤشرات إنجاز مجال التركيز 

خط  مؤشر اإلجناز اإلجنازات املتوقعة
األساس 
٢٠٠٩ 

اهلدف 
٢٠١١ 

 الفعلي
٢٠١١ 

اهلدف 
٢٠١٣ 

 الفعلي
ديسمرب 
٢٠١٢ 

حتّسن   -١
مستوى الوعي بقضايا 

التوسع احلضري 
املستدام على كل من 
الصعيد احمللي والوطين 

 امليوالع

وجود اجتاه تصاعدي يف   ‘١’
تقرير حالة عدد عمليات تنزيل 

مدن العامل والتقرير العاملي عن 
 املستوطنات البشرية

٧٠١ ٨٧  ٠٠٠ ٢٢ ٠٠٠ ٢٥ ٠٠٠ ١٥ ٩١٠ ٧ 

عدد املؤسسات  ازدياد  ‘٢’
احلكومية واملؤسسات الشريكة يف 
جدول أعمال املوئل اليت تستخدم 

نات التقرير العاملي عن املستوط
وتقرير حالة مدن العامل  البشرية

وقاعدة بيانات أفضل املمارسات 

ال تتوافر 
 بيانات

ال تتوافر 
 بيانات

١٢٠ ٣٥٠ ٦٢ 
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خط  مؤشر اإلجناز اإلجنازات املتوقعة
األساس 
٢٠٠٩ 

اهلدف 
٢٠١١ 

 الفعلي
٢٠١١ 

اهلدف 
٢٠١٣ 

 الفعلي
ديسمرب 
٢٠١٢ 

 يف براجمها التعليمية والتدريبية
عدد البلدان اليت لديها   ‘٣’

 منتديات حضرية وطنية
٣٥ ٢٢ ٣٥ ١٩ ١٤ 

مشاركة   -٢
شركاء جدول أعمال 

املوئل بنشاط يف 
ياسة التوسع صياغة س

 احلضري املستدام

عدد الشراكات اليت   ‘١’
تسهم يف التوسع احلضري املستدام:

ال تتوافر 
 بيانات

٣٢٦ ٣١٩ ٢٤٨ ٢٥٦ 

 ٧٦ ٤٨ ٧٣ ٣٥ ٢٥ املنظمات الدولية  -
 ٥٥ ٥٢ ٤٠ ٤٥ ٤٥ احلكومات الوطنية  -
 ٤٣ ٥٥ ٤٨ ٤٥ ٣٨ السلطات احمللية  -
مؤسسات   -

 التدريب/اجلامعات
٣٥ ٣٧ ٢٠ ٣٢ ٢٥ 

 ١٣ ١٦ ١٢ ١٠ ٩ املؤسسات  -
 ٤٣ ٥٠ ٣١ ٣٦ ٢٦ منظمات القطاع اخلاص  -
 ٥٢ ٦٥ ٢٤ ٥٠ ٣٥ منظمات اجملتمع املدين  -
عدد اجملموعات الشبابية   ‘٢’

املشاركة يف صياغة وتنفيذ سياسات 
 برامج املستوطنات البشرية

١٢٠ ١٠٠ ١١٥ ٣٠ ٢٥ 

عدد برامج املستوطنات   ‘٣’
ليت تعّمم املنظور اجلنساين البشرية ا

 وتعزز متكني املرأة

٤٦ ٤٥ ٦٢ ٤٠ ٣٧ 

عدد الشراكات اليت   ‘٤’
تشجع املساواة بني اجلنسني يف 

 قضايا التوسع احلضري املستدام

ال تتوافر 
 بيانات

٢٢ ٣٠ ١٨ ٢٠ 

حتسني رصد   - ٣
ظروف واجتاهات 
التوسع احلضري 

 املستدام

عدد املراصد احلضرية احمللية 
طنية اليت تنتج األدلة الالزمة والو 

لرسم السياسات والتنفيذ بدعم من 
 موئل األمم املتحدة 

٢٥٠ ٢٠٠ ٢٣٧ ١٦٠ ١٣٥ 

حتّسن الوعي   - ٤
يف أوساط احلكومات 

والشركاء يف جدول 
أعمال املوئل مبسامهة 

تنمية االقتصاد 
احلضري ومتويله يف احلد 

من الفقر وحتقيق 
التنمية املستدامة 

 البشرية للمستوطنات

االجتاهات يف طلب احلكومات 
والشركاء احلكوميني اآلخرين 
واملهنيني احلصول على املعلومات 
واملنشورات اليت أنتجها موئل األمم 
املتحدة يف جمال تنمية االقتصاد 

 احلضري ونظم متويلها

٥٠٠ ١٤٧ ٠٠٠ ٢٥ ٠٢٩ ١١٢ ٠٠٠ ١٥ ٠٠٠ ٩ 
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إىل أن  ٢٠١٢أجري يف عام  ٢٠١٣-٢٠٠٨رتة تقييم خارجي لتنفيذ خطة الف وقد خلص  - ٢٤
حد كبري من  إىلإجياد وتعزيز الوعي بسياسات التوسع احلضري املستدام وبراجمه وممارساته كانا فعالني ’’

حيث اإلجنازات الكمية. وكان رصد هذه السياسات واملمارسات، يف إطار القيود البشرية واملالية، فعاًال 
  .‘‘أيضاً 

  الوعي بقضايا التوسع الحضري المستدام على المستويين الوطني والعالميتحّسن مستوى   -  ١
استمر تزايد مستوى الوعي بالتوسع احلضري املستدام يف أوساط احلكومات والسلطات احمللية   - ٢٥

وشركاء جدول أعمال املوئل اآلخرين، كما تدلل على ذلك املشاركة املتزايدة والنشطة من الشركاء يف 
. وحتسنت القدرة أيضًا على رصد اجتاهات التوسع احلضري املتحدة األممدعوة اخلاصة مبوئل منتديات ال

  وظروفه من ِقَبل احلكومات والسلطات احمللية وشركاء جدول أعمال املوئل.
، وقاعدة بياناته بشأن أفضل املتحدة األممويتزايد االهتمام بالتقارير الرئيسية اليت تصدر عن موئل   - ٢٦

 ١,٥أكثر من املتحدة  األممسات، ونواجته املعرفية األخرى، ويتزايد الطلب عليها. فقد سجل موئل املمار 
بعد أن كانت هذه العمليات تتجاوز قليالً  ٢٠١٢مليون عملية تنزيل ملنشورات من موقعه الشبكي يف عام 

وقد كشفت دراسة  ائة.يف امل ٤٠، وهو ما ميثل زيادة بنسبة قدرها ٢٠١١فحسب مليون عملية أثناء عام 
تستخدم التقريرين األول  من املؤسسات األكادميية والتدريبيةاستقصائية هم استخدام التقريرين أن عدداً كبرياً 

 حالة مدن العامل عن تقرير واآلخر بعنوان، )يف املائة ٧٤( التقرير العاملي عن املستوطنات البشرية بعنوان
يف املائة)،  ٩٠ريران يف أنشطة تدريبية على مستوى الدراسات العليا (يف املائة). وقد اسُتخدم التق ٦٩(

 ).يف املائة ٢٧يف املائة)، وصياغة السياسات ( ٣٤وبناء قدرات الشركاء يف التنمية (

 ‘‘املستقبل احلضري’’واجتذبت الدورة السادسة للمنتدى احلضري العاملي بشأن املوضوع العام   - ٢٧
، درجة عالية من متثيل شركاء جدول أعمال املوئل ٢٠١٢/سبتمرب أيلولإيطاليا، يف  ُعقدت يف نابويل، اليت
بلداً. وقد دلل هذا على أن ذلك املنتدى هو حمفل الدعوة األول بشأن قضايا التوسع احلضري.  ١٥٢من 

املنتدى احلضري ’’إىل أن  ٢٠١٢الذي أجري يف عام  ٢٠١٣-٢٠٠٨وقد خلص تقرير تقييم خطة الفرتة 
  .‘‘عامليني هامني للدعوة والتعلم حمفلني إىللعاملي واليوم العاملي للموئل يتحوالن بشكل مضطرد ا

  مشاركة شركاء جدول أعمال الموئل في صياغة سياسة التوسع الحضري المستدام  -  ٢
لقد حدثت زيادة يف مشاركة شركاء جدول أعمال املوئل يف صياغة سياسات التوسع احلضري   - ٢٨

املتحدة  األممم عن طريق املبادرات املشرتكة اليت نُفذت. فقد زادت اتفاقات التعاون مع شركاء موئل املستدا
اية عام  ٣٢٦إىل  ٢٠١١األول/ديسمرب  كانوناتفاقًا حىت   ٢٤٨من  . ومشلت هذه ٢٠١٢اتفاقًا حبلول 

منظمة من  ٤٣و مؤسسة، ١٣و سلطة حملية، ٤٣و حكومة وطنية، ٥٥منظمة دولية، و ٧٦الشراكات 
  مجعية مدنية تنفذ مبادرات مشرتكة شىت. ٥٢مؤسسة تدريبية، و ٣٥و منظمات القطاع اخلاص،

ويتزايد عدد وتنوع شركاء احلملة احلضرية العاملية، مما جيعل صوت احلملة أقوى لتعميم جدول   - ٢٩
حلملة مذكرات تفاهم مع موئل من شركاء ا ٥٢األعمال احلضري يف املنتديات الدولية. وقد وّقع أكثر من 

ايةاملتحدة  األمم   .٢٠١٠ شريكاً يف عام ٣٤، بعد أن كان هذا العدد ال يتجاوز ٢٠١٢عام  حىت 
وجرت تعبئة الشباب، عن طريق صندوق الشباب احلضري، لتعزيز صياغة السياسات بقيادة   - ٣٠

األعمال. ويقدم الصندوق دعمًا مالياً  الشباب وتبادل املعلومات وبناء القدرات يف جمال مهارات ريادة
 ٢١٣كان ما جمموعه   ٢٠١٢األول/ديسمرب  كانونملبادرات تنموية يقودها شباب يف البلدان النامية. وحىت  

بلدًا ناميًا قد استفادت من الصندوق، وهو ما ميثل زيادة مقارنًة  ٤٣جمموعة من جمموعات الشباب يف 
اية عا ٥٣باستفادة    .٢٠١٠م جمموعة حىت 
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  تحسُّن رصد ظروف واتجاهات التوسع الحضري المستدام  -  ٣
يتواصل تعّزز قدرة شركاء جدول أعمال املوئل على رصد اجتاهات وظروف التوسع احلضري   - ٣١

 ٢٠١٢الذي أجري يف عام  ٢٠١٣-٢٠٠٨املستدام على مستويات خمتلفة. فتقرير تقييم خطة الفرتة 
ّسن الرصد العاملي والوعي يف أوساط احلكومات والسلطات احمللية وشركاء هناك أدلة على حت’’خلص إىل أن 

فعدد املراصد احلضرية احمللية  ‘‘جدول أعمال املوئل اآلخرين بظروف واجتاهات املستوطنات البشرية.
 ٢٣٧قد زاد من املتحدة  األمموالوطنية اليت تنتج أدلة من أجل وضع السياسات والتنفيذ بدعم من موئل 

 .٢٠١٢األول/ديسمرب  كانونمرصداً يف   ٢٥٠إىل  ٢٠١١صداً يف عام مر 

وتستخدم احلكومات الوطنية واحمللية املبادئ التوجيهية بشأن املؤشرات احلضرية للمرصد احلضري   - ٣٢
ا السياسات.املتحدة  األممالعاملي ملوئل    من أجل إقامة مراصد حضرية وطنية وحملية كي تستنري 

  : التشارك في تخطيط وإدارة وحوكمة المناطق الحضرية٢تركيز مجال ال  -باء 
هو حتسني السياسات، وتعزيز املؤسسات، وحتسني التنفيذ يف جماالت  ٢إن حمور جمال الرتكيز   - ٣٣

الوارد  ٣التخطيط احلضري، وتغّري املناخ، والسالمة احلضرية، والتنمية االقتصادية احلضرية. ويبني اجلدول 
  حىت اآلن. ٢م احملرز صوب حتقيق أهداف مؤشرات إجناز جمال الرتكيز أدناه التقد

  ٣اجلدول 
  ٢االتجاهات في مؤشرات إنجاز مجال التركيز 

خط  مؤشر اإلنجاز اإلنجازات المتوقعة
األساس 
٢٠٠٩ 

الهدف 
٢٠١١ 

  الفعلي
٢٠١١ 

الهدف 
٢٠١٣ 

الفعلي 
ديسمبر 
٢٠١٢ 

حتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني   -١
للسياســـــــات والتشـــــــريعات 

ت يــــــــــدعم واالســــــــــرتاتيجيا
ــــــع يف ختطــــــيط  إدراج اجلمي
وإدارة وحوكمـــــــــة املنـــــــــاطق 

 احلضرية

ـــــيت   ‘١’ عـــــدد البلـــــدان ال
ا  ا وتشـــــريعا تـــــدمج سياســـــا
ا مبــادئ التوســع  واســرتاتيجيا

 احلضري املستدام

٥٦ ٥٦ ٣٩ ٤٤ ٢٨ 

ـــــــــــــــــدان   ‘٢’ عـــــــــــــــــدد البل
املعرضـــــــة لألزمـــــــات والبلـــــــدان 
اخلارجــــــة مــــــن األزمــــــات الــــــيت 
ا  ا وتشـــــريعا تـــــدمج سياســـــا
ا تــــــدابري للحــــــد  واســــــرتاتيجيا
من املخاطر احلضـرية والقابليـة 

ا  للتأثر 

١١ ١١ ١١ ١٠ ٩ 

مؤسســات معــززة   - ٢
تشــــــــــــجع ختطــــــــــــيط وإدارة 
وحوكمـــة املنـــاطق احلضـــرية 

 بصورة شاملة للجميع

عـــــدد املؤسســــــات يف البلــــــدان 
املســـتهدفة الـــيت تـــروج بنشـــاط 
ألبعـــــــــــاد التوســـــــــــع احلضـــــــــــري 

 املستدام

٥٥ ٦٠ ٥٣ ٥٠ ٢٩ 

ــــــــــــــــدن   - ٣ ــــــــــــــــام امل قي
بتخطــيط املنــاطق احلضــرية 
ــا وحوكمتهــا بصــورة  وإدار

 شاملة للجميع

عدد املدن اليت تقـوم بتخطـيط 
ــــــــــا  املنــــــــــاطق احلضــــــــــرية وإدار
وحوكمتهـــــــــا بصـــــــــورة شـــــــــاملة 

 للجميع

١٦٩ ٢٠٩ ١٤٧ ١٣٩ ١١٢ 
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. واعترب ٢ كيزإحراز تقدم كبري صوب حتقيق النتائج املقررة جملال الرت املتحدة  األممواصل موئل   - ٣٤
أعاله) التقدم احملرز فيما يتعلق باإلجنازات  ٣تقييم ُأجري استنادًا إىل أهداف املؤشرات الكمية (اجلدول 

  دعم البلدان يف حتسني السياسات وتنفيذها.املتحدة  األمماملتوقعة الثالثة مرضياً. ويواصل موئل 
إدراج الجميع في تخطيط وإدارة وحوكمة تحسين للسياسات والتشريعات واالستراتيجيات يدعم   -  ١

  المناطق الحضرية
إشراك ودعم احلكومات الوطنية والسلطات احمللية يف حتسني السياسات املتحدة  األممواصل موائل   - ٣٥

ا  والتشريعات واالسرتاتيجيات اليت تدعم التوسع احلضري املستدام. فعدد البلدان اليت تدمج تشريعا
ا واسرتات ا ختطيط وإدارة وحوكمة املناطق احلضرية بدعم من موئل وسياسا قد زاد من املتحدة  األمميجيا

  .٢٠١٢األول/ديسمرب  كانونبلداً حبلول   ٥٦إىل  ٢٠١١بلداً يف عام  ٣٩
وحتقق قدر كبري من التقدم أيضًا يف البلدان اخلارجة من النزاعات والبلدان املتضررة من الكوارث   - ٣٦

املخاطر احلضرية  ها تطبيق سياسات وتشريعات واسرتاتيجيات تدمج تدابري للحد منمن ٣٤حبيث بدأ 
ا، بعد أن كان هذا العدد ال يتجاوز  . فعلى ٢٠١٠األول/ديسمرب  كانونبلدًا يف   ١١والقابلية للتأثر 

تغّري  سبيل املثال، اعتمدت سري النكا وفيجي ونيبال سياسات وطنية بشأن تغّري املناخ تتناول جوانب
  املناخ املتعلقة باحلكم احلضري أو احمللي.

السياسات احلضرية الوطنية باعتبارها أحد املداخل الرئيسية للتنمية املتحدة  األممويشجع موئل   - ٣٧
بشأن التخطيط احلضري  دولية احلضرية املستدامة. وحتقق إجناز هام يف عملية وضع مبادئ توجيهية

  ار السياسة احلضرية الوطنية.واإلقليمي، باستكمال وضع إط
يف حتسني ختطيط وإدارة وحوكمة املناطق املتحدة  األمموقد أسهم استخدام النهج التشاركي ملوئل   - ٣٨

احلضرية يف أفغانستان وإندونيسيا وباكستان وبنغالديش وسري النكا وكمبوديا ومنغوليا وميامنار، مبا يشمل 
جمتمعية من االنتعاش إىل التنمية كوسيلة لبناء جمتمعات قادرة على تشجيع انتقال ال انقطاع فيه وبقيادة 

  الصمود.
يف اجلهود العاملية بشأن قضية تغري املناخ املتحدة  األمموكانت إحدى املسامهات الرئيسية ملوئل   - ٣٩

دن وتغّري : امل٢٠١١التقرير العاملي عن املستوطنات البشرية  املعنون الرئيسي املطبوعهي مسامهته عن طريق 
توثيقًا مستندًا إىل أدلة بشأن الصالت بني تغّري املناخ واملدن، وقد أدى التقرير إىل زيادة  ، الذي يقدماملناخ

  الوعي بآثار تغّري املناخ، وإىل زيادة فهم تلك اآلثار.
قد أُطلقت بشأن السالمة احلضرية تكتسب اعرتافًا عاملياً. و املتحدة  األممما زالت أعمال موئل و   -  ٤٠

ا أن تدعم املدن يف منع اجلرمية احلضرية وحتسني السالمة احلضرية. شبكة   عاملية لزيادة سالمة املدن يُقصد 
  مؤسسات معززة تشجع تخطيط وإدارة وحوكمة المناطق الحضرية بصورة شاملة للجميع  -  ٢

ة وحوكمة املناطق احلضرية حتقق قدر كبري من التقدم صوب تعزيز املؤسسات لتشّجع ختطيط وإدار   - ٤١
بصورة شاملة للجميع. فعدد املؤسسات املعززة اليت تشّجع ختطيط وإدارة وحوكمة املناطق احلضرية قد زاد 

. ويؤكد التقييم اخلارجي ٢٠١٢األول/ديسمرب  كانونمؤسسة يف   ٥٥إىل  ٢٠١١مؤسسة يف عام  ٥٣من 
يف التعزيز املتحدة  األممن أعمال موئل أ ٢٠١٢الذي أجري يف عام  )٢٠١٣-٢٠٠٨(طة اخللتنفيذ 

  املؤسسي فعالة وذات صلة باحتياجات احلكومات والبلديات.



HSP/GC/24/5/Add.1 

11 

  تحسين تنفيذ إدراج الجميع في تخطيط وإدارة وحوكمة المناطق الحضرية  -  ٣
 على الطريق لتحقيق النتائج املقررة يف دعم املدن لتنفيذ إدراج اجلميع يفاملتحدة  األممميضي موئل   - ٤٢

ختطيط وإدارة وحوكمة املناطق احلضرية. فعدد املدن والبلديات يف البلدان املستهدفة اليت تشجع بنشاط 
اية عام  ١٦٩أبعاد التوسع احلضري املستدام قد زاد إىل  يف  ١٣٢، بعد أن كان يبلغ ٢٠١٢حبلول 

  .٢٠١٠ عام
، حبيث أصبحت تساعد ٢٠٠٨ عام ، منذ إطالقها يف‘‘املدن وتغّري املناخ’’وقد توسعت مبادرة   -  ٤٣
من املدن والبلديات، معظمها يف آسيا وأفريقيا، وكذلك يف أمريكا الالتينية بدرجة حمدودة. وقد توصلت  ٤٣

ا تطورت ٢٠١٢االستنتاجات اليت انبثقت من تقييم منتصف املدة للمبادرة، الذي أجري يف عام  ، إىل أ
  ق وذي مهام توجيهية ودعوية قوية على مجيع املستويات.بفعالية إىل مشروع رئيسي متعدد املناط

  : توفير األراضي واإلسكان لصالح الفقراء٣مجال التركيز   - جيم
ينصب اهتمام جمال الرتكيز هذا على حتسني احلصول على األراضي واإلسكان، وأمن احليازة،   - ٤٤

يف املتحدة  األمما القبيل. واخنراط موئل وحتسني أحوال األحياء الفقرية واحليلولة دون نشوء أحياء من هذ
قضايا األراضي واإلسكان يعتمد على التزام احلكومات بإجراء إصالحات يف السياسات وله مدخل متميز 
يف البلدان اليت متر حباالت ما بعد انتهاء الكوارث وما بعد انتهاء النزاعات، حبيث ميثل تقدمي املساعدة 

  كان واألراضي إحدى األولويات العليا.بشأن القضايا املتصلة باإلس
أدناه التقدم احملرز يف مؤشرات اإلجناز املتعلقة باإلجنازات املتوقعة الثالثة جملال  ٤ويبنيَّ يف اجلدول   - ٤٥

  .٣الرتكيز 
  ٤اجلدول 

  ٣االتجاهات في مؤشرات إنجاز مجال التركيز 
خط مؤشر اإلنجاز اإلنجازات المتوقعة

األساس 
٢٠٠٩ 

الهدف 
٢٠١١

  الفعلي
٢٠١١

الهدف 
٢٠١٣

  الفعلي
ديسمبر 
٢٠١٢

تنفيــــــــــــــــــــــــــــذ   -١
سياســـــــــــــات حمّســـــــــــــنة 
بشــــــــــــــــأن األراضــــــــــــــــي 

 واإلسكان

مـــدى قيـــام البلـــدان املســـتهدفة العاملـــة مـــع 
بتنفيـــــذ السياســـــات املتحـــــدة  األمـــــمموئـــــل 

املتعلقـــة باألراضـــي واإلســـكان واملمتلكـــات  
كمـــا يتضـــح مـــن عـــدد البلـــدان يف خمتلـــف 

 ياساتمراحل تنفيذ تلك الس

٣٧ ٣٢ ٣٧ ٣٠ ٢٨ 

زيـــــادة أمـــــن   - ٢
 احليازة

زيادة عـدد البلـدان والشـركاء الـذين يقومـون 
بتنفيــــــذ سياســــــات لتحســــــني أمــــــن احليــــــازة 
وخفـــض عـــدد عمليـــات اإلخـــالء القســـري 

 املتحدة  األممبالتعاون مع موئل 

٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٥ ١٩ 

تعزيــــــــــــــــــــــــــــــز   - ٣
سياســــــــــــات حتســــــــــــني 
أحوال األحياء الفقرية 

شــــــوء واحليلولــــــة دون ن
 أحياء من هذا القبيل

درجــة تنفيــذ سياســات احليلولــة دون نشــوء 
األحيـــــاء الفقـــــرية وحتســـــني أحـــــوال املوجـــــود 
منهـــــا يف البلـــــدان املســــــتهدفة، بـــــدعم مــــــن 

، كمـا تتضـح مـن زيـادة املتحدة األممموئل 
عدد البلدان يف املراحـل املختلفـة مـن تنفيـذ 
ـــــــاء  ـــــــة دون نشـــــــوء األحي سياســـــــات احليلول

 ني أحوال املوجود منهاالفقرية وحتس

٣٣ ٢٨ ٣٣ ٢٦ ٢٤ 
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حتقق تقدم مرٍض يف الدعوة للسياسات واستحداث األدوات واستخدامها يف جماالت األراضي   - ٤٦
واإلسكان وأمن احليازة وحتسني أحوال األحياء الفقرية واحليلولة دون نشوء أحياء من هذا القبيل. وقد مت 

. ولكن ٢٠١٣أعاله فيما يتعلق بعام  ٤ملتوقعة الثالثة الواردة يف اجلدول بلوغ األهداف املتعلقة باإلجنازات ا
  العمل ما زال مستمراً لوجود طلب متزايد على الدعم التقين بشأن توفري األراضي واإلسكان لصاحل الفقراء.

  تنفيذ سياسات محّسنة بشأن األراضي واإلسكان  -  ١
مبا يف ذلك نظم احلصول واحليازة، وواصل موئل حدث حتّسن يف سياسات األراضي واإلسكان،   - ٤٧
بلدًا متر مبراحل خمتلفة من إعداد إصالحات يف جمال األراضي  ٣٧العمل مع الشركاء يف املتحدة  األمم

واإلسكان، أو تنفيذها أو استكماهلا. وبعد النجاح الذي حققته الشبكة العاملية لوسائل استغالل األراضي 
ا األربع األو  ، ٢٠١٢الثاين/يناير  كانون)، بدأت مرحلة ثانية من التنفيذ يف  ٢٠١١- ٢٠٠٧ىل (يف سنوا

  بتشديد أكرب على التنفيذ على الصعيد القطري عن طريق الشراكات، وتنمية القدرات، وتعبئة املوارد.
ونوقش مشروع إطار اسرتاتيجية عاملية لإلسكان مع شركاء املوئل يف الدورة السادسة للمنتدى   - ٤٨
ُعقد يف الرباط يف  الذي ؤمترامليف وكذلك  ٢٠١٢اليت عقدت يف نابويل، يف أيلول/سبتمرب  ضري العاملي،احل

ائيًا على األحياء الفقرية: حتٍد عاملي لعام ’’بشأن موضوع  ٢٠١٢الثاين/نوفمرب  تشرين ، ‘‘٢٠٢٠القضاء 
. وقد أسهمت هذه ٢٠١٢سمرب األول/دي كانونويف مؤمتر املدن األفريقية الذي ُعقد يف داكار يف  

األحداث يف زيادة فهم التحوالت احلالية يف سياسة اإلسكان وممارساته يف خمتلف أحناء العامل يف سياق 
توسع حضري سريع. وتستخدم عشرة بلدان (إكوادور، وأوغندا، وتونس، وزامبيا، والسلفادور، والسنغال، 

لتقييم اإلسكان املالئم من أجل تقييم املتحدة  األمم وغانا، وفييت نام، ومالوي، ونيبال) أدوات موئل
  نظمها اخلاصة بتوفري اإلسكان.

ا موئل   - ٤٩ والشركاء اآلخرون إىل إنشاء شبكة املتحدة  األمموأدت أنشطة الدعوة والشراكة اليت قام 
ة األساسية لتلك للمعرفة القانونية احلضرية تسلط الضوء على دور التشريعات احلضرية وحتّسن فهم األمهي

التشريعات بالنسبة للتنمية احلضرية. وتضم عضوية الشبكة القانونية احلضرية حاليًا املركز األفريقي للمدن، 
والشبكة العاملية لوسائل استغالل األراضي، واملنتدى العاملي املعين بالقانون والعدالة والتنمية، ومن املتوقع أن 

  ة.ينضم مزيد من املنظمات إىل الشبك
  زيادة أمن الحيازة  -  ٢

بلدًا (بعد أن كان  ٢٩مع احلكومات وشركاء جدول أعمال املوئل يف املتحدة  األممعمل موئل   - ٥٠
اية عام  ٢٤هذا العدد يبلغ  )، حبيث طّبق سياسات ترمي إىل التحسني التدرجيي ألمن ٢٠١٠بلدًا يف 

، مثة اسرتاتيجيات لتعزيز اإلعمال التام واملتدرج احليازة وخفض عمليات اإلخالء القسري. وإضافة إىل ذلك
جًا قائمًا على احلقوق يف وضع وسياسات  للحق يف اإلسكان املالئم ُوضعت و/أو جرى صقلها، تتضمن 

، ودولة بوليفيا املتعددة القوميات، وكولومبيا). وأظهرت بلدان (إكوادور، وبريو، وفنزويالاإلسكان يف مخسة 
إعادة تكييف األراضي تنطوي على  دية قطرية (أنغوال، وتركيا، وكولومبيا، واهلند) أنأربع دراسات إفرا

  إمكانات كبرية إلتاحة أراٍض حضرية مزودة باخلدمات على حنو شامل وميكن التوسع فيه.
كاً. وقدم شري ٥٠وقدرة وتأثري الشبكة العاملية لألدوات املتعلقة باألراضي يتزايدان وأصبح هلا اآلن   - ٥١

، إضافة إىل اإلسهام يف العمليات املتعلقة بسياسة األراضي، دعمًا مباشرًا ملبادرتني املتحدة األممموئل 
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إقليميتني بشأن السياسة املتعلقة باألراضي من أجل دول أفريقيا ودول شرق الكارييب. ففي أفريقيا، قدم 
بشأن السياسة املتعلقة باألراضي، مبا يف ذلك إعداد الدعم التقين للمبادرة األفريقية املتحدة  األممموئل 

). ويف عام ٢٠١٢) وخطة التنفيذ (٢٠١١اإلطار واملبادئ التوجيهية بشأن السياسة املتعلقة باألراضي (
بأن يقود عنصر تنمية القدرات يف العملية، حبيث ميّكن البلدان املتحدة  األمم، صدر تكليف ملوئل ٢٠١٢

  نفيذ سياسات بشأن األراضي يف صاحل الفقراء.األفريقية من وضع وت
 األممومتثل قضايا األراضي وحقوق امللكية جمالني رئيسيني من جماالت أولوية مشاركة موئل   - ٥٢

بلداً على  ٢٢يف مشاريع وبرامج إدارة الكوارث يف حاالت ما بعد انتهاء األزمات، اليت تغطي اآلن املتحدة 
املشاركة بنشاط يف تدخالت رئيسية يف جماالت املأوى املتحدة  األمم نطاق العامل. وقد واصل موئل

واإلسكان وامللكية وتنسيق اإلنعاش املبكر يف إطار األفرقة القطرية اإلنسانية عن طريق حافظة عملياته، مبا 
والعراق،  يف ذلك يف باكستان، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وجنوب السودان،

  وكوبا، وموزامبيق، وهاييت.
  تشجيع سياسات تحسين أحوال األحياء الفقيرة والحيلولة دون نشوء أحياء من هذا القبيل  -  ٣

املستمرة صوب حتقيق املتحدة  األممجرى تنفيذ عدد من األنشطة كجزء من مسامهة موئل   - ٥٣
مليون شخص على  ١٠٠حتّسن كبري يف حياة دال من األهداف اإلمنائية لأللفية بشأن إحداث  ٧ الغاية

األقل من سكان األحياء الفقرية. وقد خلص التقييم اخلارجي للخطة االسرتاتيجية واملؤسسية املتوسطة 
ترى أن الدعم املقدم ’’إىل أن البلدان الشريكة  ٢٠١٢الذي أجري يف عام  ٢٠١٣- ٢٠٠٨األجل للفرتة 

شوء أحياء فقرية وحتسني أحوال األحياء الفقرية املوجودة يسهم للحيلولة دون ناملتحدة  من موئل األمم
إجيابيًا يف حتسني حالة سكان األحياء الفقرية يف األجل األطول عن طريق وجود سياسات لإلسكان ومتويل 
لإلسكان وأمن للحيازة يف صاحل الفقراء، وأن التحسينات القصرية األجل على نطاق كبري ستتطلب 

  .‘‘أموال كبرية كي يكون هلا أثر أوسع نطاقاً عمليات ضخ رؤوس 
وقد انتهى ثالثون بلدًا من مناطق أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ من إعداد مالحمها   - ٥٤

احلضرية الوطنية وانتهت أيضاً، يف املتوسط، من إعداد ثالثة مالمح للمدن لكل منها عن طريق الربنامج 
حياء الفقرية. وتعتمد هذه املبادرة على الدروس املستفادة أثناء مشروع وضع التشاركي لتحسني أحوال األ

  مالمح سريعة للقطاع احلضري من أجل االستدامة.
بلدًا إضافيًا جديدًا من مناطق أفريقيا،  ١٤مع  ٢٠١٢يف عام املتحدة  األمموقد عمل موئل   - ٥٥

ية. والتزمت ستة بلدان رمسيًا بالتمويل املشرتك ألنشطة والبحر الكارييب، واحمليط اهلادئ، وآسيا، والدول العرب
بلدان  ١٠. وإضافة إىل ذلك، تكرر املتحدة األممحتسني أحوال األحياء الفقرية بتقدمي أموال إضافية ملوئل 

(ال سيما بابوا غينيا اجلديدة، والرأس األخضر، وفيجي، والكامريون، وكينيا، والنيجر، ونيجرييا) ذلك النهج 
ا.عن    طريق التمويل اخلاص 

  : إقامة البنى التحتية والخدمات الحضرية األساسية السليمة بيئياً ٤مجال التركيز   - دال
يتناول جمال الرتكيز هذا قضايا املياه والصرف الصحي، وإدارة النفايات، والنقل، والتنقل احلضري،   - ٥٦

دف إىل توسيع إمكانية احلصول  على خدمات بىن حتتية حضرية أساسية سليمة والطاقة. وهذه القضايا 
بيئيًا مع تركيز خاص على السكان احملرومني من اخلدمات والسكان الذين ال حيصلون على اخلدمات 
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، عن طريق الصندوق االستئماين للمياه والصرف والصحي، شراكات املتحدة األممالكافية. وقد أقام موئل 
ومصارف إمنائية إقليمية من أجل بناء القدرات وإتاحة إمكانية  اسرتاتيجية مع منظمات متعددة األطراف

وشركائه أثر حتفيزي على إصالحات املتحدة  األمماحلصول على متويل استثماري. وللدعم املقدم من موئل 
السياسات الوطنية لتحسني إمكانية احلصول على اخلدمات احلضرية األساسية، مما يسفر عن اعتماد آليات 

أدناه التقدم احملرز يف مؤشرات اإلجناز يف جمال  ٥ستهدف األسر املعيشية الفقرية. ويبني اجلدول متويلية ت
اية عام    .٢٠١٢الرتكيز هذا حىت 

  ٥اجلدول 
  ٤االتجاهات في مؤشرات إنجاز مجال التركيز 

خط مؤشر اإلنجاز اإلنجازات المتوقعة
األساس 
٢٠٠٩

  الهدف
٢٠١١ 

  الفعلي
٢٠١١ 

  الهدف
٢٠١٣ 

  فعلـيال
٢٠١٢ 

إطـــــــــــــــــــــــــــــار   -١
سياســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايت 
ومؤسســـــــايت متكيـــــــين 
يعــزز توســيع إمكانيــة 
الوصـــــــــول إىل البـــــــــىن 
التحتيــــــة واخلـــــــدمات 
احلضــــــــــرية الســــــــــليمة 

 بيئياً 

ـــــدان   ‘١’ عـــــدد البل
الــــــــــيت تعتمــــــــــد تــــــــــدرجييا 
سياســـــــــــات ذات صـــــــــــلة 
ـــــــــــــــــدف إىل توســـــــــــــــــيع 
إمكانيــة الوصــول إىل بــىن 
حتتيـــة وخـــدمات حضـــرية 

 سليمة بيئياً 

٣٧ ٣٧ ٣٦ ٣٠ ٢٨ 

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد   ‘٢’
املؤسســــــــات يف البلــــــــدان 
ــــــيت تعتمــــــد  املســــــتهدفة ال
تـــدرجيياً آليـــات مؤسســـية 
توســــع إمكانيــــة الوصــــول 
إىل بـــىن حتتيـــة وخـــدمات 

 حضرية سليمة بيئياً 

١٣١ ١٢٠ ١٢٦ ١٠٥ ٨١ 

ازديــــــــاد عــــــــدد   ‘٣’  
األشخاص يف اجملتمعات 
ــــذين  ــــة املســــتهدفة ال احمللي
تتــــــوافر لــــــديهم إمكانيــــــة 
الوصـــــــــول إىل خـــــــــدمات 

ــــــىن التحتيــــــة احلضــــــرية  الب
الســليمة بيئيــاً بــدعم مــن 

  املتحدة  األممموئل 

٨٢٥ ٠٠٠  ١ ٥٠٠ ٠٠٠  ١ ٢٨٠ ٠٠٠  ٢ ٠٠٠ ٠٠٠  ١ ٥٨١ ٨٠٠  

زيـــــــــــــــــــــــــــــادة   - ٢
ـــــــــة  الكفـــــــــاءة والفعالي
املؤسســــتني يف تــــوفري 
ـــــــــــــــــــىن التحتيـــــــــــــــــــة  الب
واخلـــــدمات احلضـــــرية 

النســــبة املئويــــة   ‘١’
ملقـــــــــــــــــدمي اخلــــــــــــــــــدمات 
(مرافــــــق امليــــــاه والصــــــرف 

ـــــــــــــــــــــذين الصـــــــــــــــــــــحي ) ال
 األمـــــــميـــــــدعمهم موئـــــــل 

٣٣  ٤٠  ٥٠  ٨٠  ٧٠  
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خط مؤشر اإلنجاز اإلنجازات المتوقعة
األساس 
٢٠٠٩

  الهدف
٢٠١١ 

  الفعلي
٢٠١١ 

  الهدف
٢٠١٣ 

  فعلـيال
٢٠١٢ 

ـــــى املتحـــــدة  األساسية القـــــادرين عل
يف املائــــــــــة  ٩٥اســــــــــرتداد 

علـــــــــــــــى األقـــــــــــــــل مــــــــــــــــن 
التكـــــــــــــاليف التشـــــــــــــغيلية 
للخــــــــــــدمات وتكــــــــــــالف 

 صيانتها

النســــبة املئويــــة   ‘٢’
ملستهلكي اخلدمات اليت 
تقـــــــــــــــــدمها املنظمـــــــــــــــــات 

 األمـــــــمالشـــــــريكة ملوئـــــــل 
الذين أعربـوا عـن املتحدة 

خلـــــدمات رضـــــاهم عـــــن ا
 املقدمة

٥٨  ٦٢  ٦٥  ٩٠  ٧٠  

حتّســــــــــــــــــــــــن   - ٣
تلبيــــــــــــــــــــــة طلــــــــــــــــــــــب 
املســـــــــتهلكني علـــــــــى 
ـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــىن التحتي الب
واخلـــــدمات احلضـــــرية 
األساســــــــية املتســــــــمة 
بالكفاءة واالسـتدامة 

 البيئية

النســـــــــــــــــــــــــــبة املئويـــــــــــــــــــــــــــة 
ـــــــــــــذين  للمســـــــــــــتهلكني ال
يعتـــــربون خـــــدمات البـــــىن 
التحتيـــــــــــــــــــــة احلضـــــــــــــــــــــرية 
األساســـــــــــية األولويـــــــــــات 
الـــــــــــــــثالث األوىل بـــــــــــــــني 

م ذات احتي اجــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 األولوية

ال تتوافر 
  بيانات

٨٠  ٨٠  ٨٥ ال تتوافر  
 بيانات

أعاله) أنه قد مت جتاوز اإلجنازين  ٥يتضح من تقييم التقدم احملرز بشأن مؤشرات اإلجناز (اجلدول   - ٥٧
ما. وقد حتققت األهداف ٢و ١املتوقعني  ما على الطريق لبلوغ األهداف املتعلقة جبميع مؤشرا مبكراً  أو أ

كان أعلى كثرياً مما كان متوقعا يف مرحلة التخطيط. وكانت هناك املتحدة   األممألن الطلب على دعم موئل 
  بسبب القيود املالية. ٢٠١٢يف عام  ٣صعوبة يف قياس مؤشرات اإلجناز املتعلقة باإلجناز املتوقع رقم 

  على الخدماتإطار سياساتي ومؤسسي تمكيني يعزز توسيع إمكانية الحصول   -  ١
يتزايد عدد احلكومات اليت تعتمد أطرًا تشريعية ومؤسسية متكينية تدعم توسيع إمكانية احلصول   - ٥٨

 كانونعلى اخلدمات احلضرية األساسية وتزيد من كفاءة وفعالية مؤسسات املياه والصرف الصحي. وحىت  
) يعمل صوب ٢٠١٠لداً شريكًا يف عامب ٢٥بلداً شريكًا (مقارنًة مبا يبلغ  ٣٧، كان ٢٠١٢األول/ديسمرب 

املساعدة التقنية والدعم املؤسسي حلوار بشأن املتحدة  األمماعتماد سياسات مالئمة بعد تقدمي موئل 
  السياسات.
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وكان جمموع عدد األشخاص الذين حيصلون على خدمات بىن حتتية حضرية أساسية سليمة بيئياً   - ٥٩
اية عام  ١,٥٨هاء يبلغ ز املتحدة  األممبدعم من موئل  مقارنًة مبا يبلغ  ٢٠١٢مليون شخص حبلول 

اية عام  ١,٢٦   .٢٠١٠مليون شخص يف 
والشركاء دورًا حتفيزيًا هامًا يف منتديات الدعوة اليت تدعم اخلدمات املتحدة  األمموقد أدى موئل   - ٦٠

ياه بدور قيادي يف تكوين فرقة اضطلع التحالف العاملي لشراكات مشغلي مرافق امل األساسية احلضرية. فقد
للمياه املعنية بتنمية قدرات مشغلي مرافق املياه، اليت أُطلقت يف األسبوع العاملي املتحدة  األممعمل هيئة 
ا. وقد  ٢٠١٢للمياه عام  يف استكهومل لتوفري جهة واحدة من أجل مرافق املياه اليت تسعى إىل تنمية قدر

 وردت يف تقييم الصندوق االستئماين للمياه والصرف الصحي الذي حدث ذلك استجابة للتوصية اليت
  .٢٠١١أجري يف عام 

تعزيز قدرته على تشجيع التنقل احلضري بإقامة شراكات مع منظمات املتحدة  األمموواصل موئل   - ٦١
ركز املعهد احلكومات احمللية من أجل االستدامة، وماسرتاتيجية، من بينها الرابطة الدولية للنقل العام، و 

  العاملي للموارد بشأن النقل املستدام.
  زيادة كفاءة وفعالية المؤسسات  -  ٢

زاد عدد املؤسسات اليت تعتمد تدرجييًا آليات مؤسسية لتوسيع إمكانية احلصول على اخلدمات   - ٦٢
يف  ١٢٣، بعد أن كان يبلغ ٢٠١٢يف عام  ١٣١األساسية من أجل حتسني كفاءة وفعالية املؤسسات إىل 

بني املدن واملرافق املشاركة حدوث زيادة بنسبة  ٢٠١١. وقد اتضح من استقصاء أجري يف عام ٢٠١٢عام 
يف املائة على األقل من تكاليف تشغيل  ٩٥يف املائة يف عدد مقدمي اخلدمات الذين يسرتدون  ٢٠

  اخلدمات وصيانتها.
  اسية المتسمة بالكفاءة واالستدامة البيئيةتعزيز طلب المستهلكين على البنى التحتية والحضرية األس  -  ٣

على الرغم من أنه قد حتقق الكثري لتحفيز طلب املستهلكني على البىن التحتية واخلدمات احلضرية   - ٦٣
األساسية املتسمة بالكفاءة واالستدامة البيئية، كان من الصعب قياس التقدم احملرز بشأن هذا املؤشر 

ية اليت انبثقت من استقصاءات ألوجه انعدام اإلنصاف احلضرية أجريت يف بفعالية. ولكن النتائج األول
يف املائة من مستهلكي منظمات مقدمي اخلدمات  ٧٥بلدات تطل على حبرية فيكتوريا كشفت أن  ١٠

يف  ٦٥أبلغوا عن رضاهم عن اخلدمات املقدمة، بعد أن كان التقدير املنقح هو  األمم املتحدةالشريكة ملوئل 
  .٢٠١١- ٢٠١٠السنتني  لفرتة املائة

  : نُظم تمويل المستوطنات البشرية٥مجال التركيز   - هاء
هو زيادة التمويل املستدام لإلسكان امليسور التكلفة  ٥كان االهتمام الرئيسي جملال الرتكيز   - ٦٤

ال الرتكيز هذا جمل قرر أن يتحقق اإلجنازان املتوقعانواالجتماعي وللبىن التحتية ذات الصلة به. وكان من امل
أساسًا عن طريق العمليات التجريبية لتوفري التمويل األويل الواجب السداد، وبرنامج صندوق قروض 

الوارد أدناه التقدم  ٦متجددة، ومرفق حتسني أحوال األحياء الفقرية، وبرنامج يوفر منحاً. ويبني اجلدول 
اية عام احملرز بشأن مؤشرات اإلجناز يف جمال الرتكيز هذا حبلو    .٢٠١٢ل 
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  ٦اجلدول 
  ٥االتجاهات في مؤشرات إنجاز مجال التركيز 

 خط األساس مؤشر اإلنجاز اإلنجازات المتوقعة
٢٠٠٩ 

  الهدف
٢٠١١ 

  الفعلي
٢٠١١ 

  الهدف
٢٠١٣ 

  الفعلي
ديسمبر 
٢٠١٢ 

مبــــــــالغ التمويــــــــل   -١
الــــيت مت مجعهــــا مــــن أجـــــل 
خمــــــــــــــــــــــــزون اإلســــــــــــــــــــــــكان 
االجتمــــــــــــــــاعي امليســــــــــــــــور 

ت التكلفــــــــــــــــــــة والزيــــــــــــــــــــادا
يـرتبط بـه  املسجلة فيـه ومـا
 من بنية حتتية

قيمـــــة القـــــروض التجاريـــــة   ‘١’
واإلعانـــــــــــات احلكوميـــــــــــة واملـــــــــــنح 
املقدمة من اجلهات املاحنة املتاحة 
ملشــــاريع متويــــل املســــاكن امليســــورة 
التكلفــــــة، وعمليــــــات التحســــــني، 
والبـــــــــــىن التحتيـــــــــــة األساســـــــــــية يف 
ـــــــــــــدان واجملتمعـــــــــــــات احملليـــــــــــــة  البل

 املستهدفة

١,٨٤ 
نمليو   

١١٤,٤ 
 مليون

٢٢,٨ 
 مليون

٢٠٢,٦ 
 مليون

ال تتوافر 
 بيانات

النســـــــبة املئويـــــــة لقـــــــروض   ‘٢’  
اإلســـكان الـــيت تقـــدمها املصـــارف 
ومؤسســـــــــات التمويـــــــــل املتنـــــــــاهي 
الصـــــغر احملليـــــة واملوجهـــــة للفئـــــات 
العشــــرية ذات الــــدخل املــــنخفض 
و/أو األشـــــــــخاص ذوي الـــــــــدخل 

  غري النظامي

ال تتوافر 
  بيانات

٥ ال تتوافر  
  ياناتب

١٠ ال تتوافر  
  بيانات

الزيادة يف أنشطة   - ٢
متويـــــــل البلـــــــديات ومتويـــــــل 
 اإلسكان امليسور التكلفة

األموال اليت مت مجعها واسـتخدامها 
لتمويــــــــــــل البلــــــــــــديات لإلســــــــــــكان 
امليســور التكلفــة وملــا يــرتبط بــه مــن 

 بىن حتتية أساسية

 ٣,٧ماليني ٦,٨صفر مليون
 ماليني

١٠,٠ 
 ماليني

ال تتوافر 
 بيانات

مل يتحقق تقدم كبري صوب أهداف املؤشرات نتيجة للقرار الذي اختذه جملس اإلدارة أثناء دورته   - ٦٥
جتري سوى  أعاله. وال ٦الثالثة والعشرين بوقف األنشطة التشغيلية للربناجمني املشار إليهما يف اجلدول 

ل. ولكن، يبلغ معدل سداد مجيع القروض متابعة عمل الشركاء املنفّذين للمشاريع اليت كانت جارية بالفع
  يف املائة. ١٠٠املقدمة كجزء من برنامج العمليات التجريبية لتوفري التمويل األويل الواجب السداد 

ا أربع سنوات لربنامج العمليات   - ٦٦ ويف أعقاب تقييم خارجي لفرتة التنفيذ التجريبية البالغة مد
املتحدة  األممسداد، قرر جملس اإلدارة يف دورته الثالثة والعشرين أن موئل التجريبية للتمويل األويل الواجب ال

ينبغي أن يكف عن العمل كمقرض مباشر وذلك نتيجة الرتفاع التكاليف اإلدارية إلنشاء برنامج إقراض 
موئل دائم يف املنظمة واالفتقار إىل متويل تراكمي من أجل أنشطة اإلقراض. وبدًال من ذلك، تقرر أن يرّكز 

على اجلوانب املعيارية للربنامج اليت أظهر فيها خربة وقدرة. وتقرر حتديد وكالة شريكة لديها املتحدة  األمم
خربة ذات صلة يف جمال اإلقراض املباشر لكي تدير ذلك اجلانب من الربنامج. ومن دواعي األسف أنه مل 

املقدمة ملشاريع كجزء من العمليات  يتم حىت اآلن حتديد شريك مالئم. ومع ذلك فإن القروض اخلمسة
يف املائة حىت  ١٠٠التجريبية لتوفري التمويل األويل الواجب السداد تسدَّد يف مواعيدها ويبلغ معدل سدادها 

   .٢٠١٢األول/ديسمرب  كانوندوالر كتسديدات للقروض حىت   ٥٢٥ ٠٠٠اآلن، حبيث مت حتصيل حنو 
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ائي خارجي لربنام  - ٦٧  ٢٠١١ج مرفق حتسني أحوال األحياء الفقرية أجري يف عام وقد خلص تقييم 
إىل أن األثر الرئيسي هلذا الربنامج القائم على تقدمي منح كان يف جمال تعزيز مرافق التمويل احمللية وأثر تلك 
املرافق على السياسات الوطنية بشأن متويل املستوطنات البشرية لصاحل الفقراء. وقد أُغلق مرفق حتسني 

ا ٢٠١١األول/ديسمرب  كانونياء الفقرية يف  األح تدي  . وما زالت الدروس املستفادة من الربنامج 
ا موئل  على الصعيد القطري املتحدة  األمماألنشطة العامة لتحسني أحوال األحياء الفقرية اليت يقوم 

  وكذلك العمل املعياري على الصعيد العاملي.
  ي اإلدارة : التميُّز ف٦مجال التركيز   -  واو

يئة بيئة متكينية لتحقيق اإلجناز الفعال للنتائج املقررة جملاالت الرتكيز  ٦املقصود مبجال الرتكيز   - ٦٨ هو 
. ويُعرض يف اجلدول ٢٠١٣-٢٠٠٨االسرتاتيجية واملؤسسية املتوسطة األجل للفرتة  اخلمسة األخرى للخطة

  .٦جمال الرتكيز  الوارد أدناه التقدم احملرز بشأن مؤشرات إجناز ٧
  ٧اجلدول 

  ٦االتجاهات في مؤشرات إنجاز مجال التركيز 
خط األساس  مؤشر اإلنجاز اإلنجازات المتوقعة

٢٠٠٩ 
الهدف 
٢٠١١ 

الفعلي 
٢٠١١ 

الهدف 
٢٠١٣ 

  الفعلي
٢٠١٢ 

متكني املوظفني   - ١
من حتقيق النتائج 

 املقررة يف اخلطة 

النسبة املئوية للموظفني الذين تتواءم   ‘١’
م مع توصيفهم الوظيفي  جمموعات مهارا

 املمتثل للخطة
٩٩ ١٠٠ ٩٩ ١٠٠ ٦٠ 

إبالغ املوظفني عن حتّسن تبادل   ‘٢’
 ١املعلومات واملعرفة (مبقياس يتدرج من 

 هي أعلى درجة) ٥، حيث ٥إىل 
٢,٦ ٢,٥ 

ال تتوافر 
 بيانات

٢,٥٥ ٤ 

 خمتارة على حنو ميتثل للقواعد ومعايري اجلودة: االخنفاض يف الوقت الذي يُنفق يف تبويب عمليات أعمال  ‘٣’

متوسط الوقت الذي يستغرقه استعراض   •
جلنة استعراض املشاريع/الفريق 

 االستشاري للمشاريع (باأليام)
٨ ٨ ٨ ٨ ٩ 

متوسط الوقت الذي يستغرقه شراء   •
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 (باأليام)
١٧ ٣٥ ٢١ ٤٠ ٦٧ 

الذي تستغرقه املوافقة  متوسط الوقت  •
 علىي اتفاقات التعاون (باأليام)

٨ ٨ ٨ ١٠ ١١,٦ 

متوسط الوقت الذي تستغرقه عملية   •
 األمماالختيار للتوظيف يف موئل 

 (باأليام)املتحدة 
١٥٠ ١٣٠ ١٧٠ ١٥٠ ٢٧٤ 

مواءمة املؤسسة   - ٢
لتحقيق نتائج اخلطة 

- ٢٠٠٨للفرتة 

التعاون إبالغ املوظفني عن زيادة   ‘١’
األفقي (بني الُشعب، وبني جماالت 

 )٥إىل  ١الرتكيز، مبقياس يتدرج من 
٢,٧ ٢,٥ 

ال تتوافر 
 بيانات

٢,٥٦ ٤ 
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خط األساس  مؤشر اإلنجاز اإلنجازات المتوقعة
٢٠٠٩ 

الهدف 
٢٠١١ 

الفعلي 
٢٠١١ 

الهدف 
٢٠١٣ 

  الفعلي
٢٠١٢ 

حتقيق النسبة املئوية من القرارات   ‘٢’ ٢٠١٣
الرئيسية املتعلقة بإعادة اهليكلة، كما 

ا االستعراض التنظيمي   أوصى 

ال تتوافر 
 بيانات

١٠٠  ٥٠  ١٠٠  ٨٦  

ق مبادئ تطبي  - ٣
اإلدارة القائمة على 

 النتائج

النسبة املئوية للربامج واملشاريع اليت   ‘١’
 تسهم يف نتائج جماالت الرتكيز

٩٥  ٩٨  ٩٨  ١٠٠  ١٠٠  

االستعداد للخضوع للمساءلة عن   ‘٢’
 ٢٠١٣-٢٠٠٨نتائج خطة الفرتة 

 ٥، حيث ٥إىل  ١(مبقياس يتدرج من 
 هي أعلى درجة) 

٢,٩ ٢,٨ 
ال تتوافر 
 بيانات

٢,٩ ٣,٠ 

توافر املوارد   - ٤
املالية لتحقيق نتائج 

- ٢٠٠٨خطة الفرتة 
٢٠١٣ 

 درجة حتقيق املوارد املستهدفة للتمويل غري املخصص وللتمويل املخصص:  ‘١’

 ٩,٢ ٢٠ ١٦,٩ ٢٧,٨ ١٩,١ غري املخصص (مباليني الدوالرات)  •

 ١٣٠,٢ ١٤٣,١ ١٨٢,٣ ١٢٦,٠ ٩٩,٥ املخصص (مباليني الدوالرات)  •

- ٢٠٠٨النسبة املئوية للموارد غري املخصصة واملوارد املخصصة املوزعة على جماالت تركيز خطة الفرتة   ‘٢’
٢٠١٣: 

٨٠ غري املخصصة  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  

٦١ املخصصة  ٧٤  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  

لبلوغ أهداف  حتقق قدر كرب من التقدم، حبيث ميضي معظم اإلجنازات املتوقعة على الطريق  - ٦٩
الوارد أعاله. ولكن ليس من املرجح بلوغ  ٧على النحو املبني يف اجلدول  ٢٠١٣املؤشرات احملددة لعام 

  هدف مؤشر تعبئة املوارد غري املخصصة، نتيجة إىل حد كبري للوضع االقتصادي الصعب.
  تمكين الموظفين من تحقيق النتائج المحددة في الخطة   -  ١
يف املائة من املوظفني متوائمة  ٩٩ملوظفني حتسنًا ملحوظًا حبيث أصبحت مهارات حتّسن متكني ا  - ٧٠

. ويتواصل متكني املوظفني عن طريق برامج تنمية املهارات ٢٠١٢األول/ديسمرب  كانونمع وظائفهم حبلول  
، ٢٠١٢يو /ماأياروالتدريب. ويف ظل اجملاالت املواضيعية اجلديدة واهليكل التنظيمي اجلديد الذي صدر يف 

  جتري إعادة النظر يف أداة جرد املهارات من أجل زيادة حتسني جدواها يف ضوء هذه اإلصالحات.
املتحدة  األممدورات خمتلفة. وأدخل موئل  ١٠موظف تدريبًا يف  ٢٠٠وقد تلقى أكثر من   - ٧١

للسياسات بشأن قضايا سلسلة من حلقات احلوار احلضري الدراسية اليت وّفرت منتدى ممتازاً لتبادالت حّية 
التوسع احلضري املستدام. وتسهم النظم والعمليات واألدوات اجلديدة واحملّدثة لتيسري إجراءات العمل يف 

  حتسني الكفاءة وأداء املوظفني.
واستمر حتسني السياسات والنظم اجلديدة إلجراءات تسيري األعمال خبفض تكاليف املعامالت   - ٧٢

ا. وصدرت ثالثة تف إىل مديرين إقليميني، ورؤساء مكاتب  ٢٠١٢ويضات رئيسية للسلطة يف عام ومد
وفروع. وأوضح نظام اإلدارة القائمة على املشاريع والسياسة الداعمة له العمليات البالغة األمهية ومنح مزيداً 

تخدام من تفويضات السلطة للمديرين اإلقليميني ومنسقي الفروع. وأدت السياسات املتعلقة بإنشاء واس
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صندوق داخلي للتنمية وصندوق للطوارئ إىل تبسيط عمليات احلصول على مشاريع تنموية وطارئة جديدة 
  وتنفيذها.

اإلقليمي (جلان استعراض الربامج  ونظرائهم على املستوىوأدى إنشاء الفريق االستشاري للربامج   - ٧٣
ة. وجيتمع الفريق االستشاري للربامج سابقاً) إىل توحيد إجراءات التشغيل وتفويضات السلطة املمنوح

أسبوعياً، مما أدى إىل حدوث اخنفاض ملحوظ يف الوقت وتكاليف املعامالت يف عمليات املوافقة وإىل تعزُّز 
  مواءمة الربامج واتساقها وتركيزها على النتائج.

-٢٠٠٨لفترة مواءمة المؤسسة لتحقيق نتائج الخطة االستراتيجية والمؤسسية المتوسطة األجل ل  -  ٢
٢٠١٣  

صوب مواءمة املؤسسة على حنو مناسب  ٢٠١٢-٢٠١١ السنتني فرتةحتقق تقدم جيد أثناء   - ٧٤
لتحقيق النتائج احملددة يف اخلطة عن طريق تنفيذ عدد من قرارات اإلصالح التنظيمي املوصوفة يف الفرع ثالثاً 

  أعاله.
ا يلي: (أ) منظمة مصفوفية منبسطة بدرجة واخلصائص الرئيسية للهيكل التنظيمي اجلديد هي م  - ٧٥

منظمة  (د) أكرب، و (ب) منظمة قائمة على املشاريع، و (ج) منظمة مرنة تعمل من خالل أفرقة مرنة، و
ذات تفويض واضح للسلطة حىت مستوى املشاريع و (هـ) إدارة املشاريع امليدانية القائمة والعمل املتعلق 

ج للمساءلة قائم على املشاريع.بالسياسة املعيارية عن طريق اتب   اع 
  تطبيق مبادئ اإلدارة الفعالة القائمة على النتائج  -  ٣

 األمم، تواؤم كامل بني برنامج عمل موئل )٢٠١٣-٢٠٠٨(طة اخليوجد، للمرة األوىل يف عمر   - ٧٦
املتحدة  األمم . ومن مث فإن مجيع املشاريع اليت أعدها موئل)٢٠١٣-٢٠٠٨( لفرتة السنتني واخلطةاملتحدة 
وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  )٢٠١٣-٢٠٠٨( أسهمت يف حتقيق النتائج املقررة يف اخلطة ٢٠١٢يف عام 
. ويكفل الفريق االستشاري للربامج ونظراؤه اإلقليميون إسهام مجيع املشاريع يف النتائج ٢٠١٣-٢٠١٢

ج وتواؤمها. وأزال التواؤم الكامل عبء اإلبالغ وعزز كثرياً اتساق الربام )٢٠١٣-٢٠٠٨( احملددة يف اخلطة
. وحتسنت تدرجييا التقارير )٢٠١٣-٢٠٠٨( املتعدد الذي كانت تتسم به أول فرتيت سنتني من اخلطة

وأصبحت أكثر حتليًال وتركيزًا على النتائج. واهلدف من نظام  )٢٠١٣- ٢٠٠٨( املرحلية عن تنفيذ اخلطة
، هو تعزيز اإلدارة القائمة على النتائج ألنه ٢٠١٢بدأ تطبيقه يف عام  استحقاق ومساءلة املشاريع، الذي

  يدمج الركائز الرئيسية، وهي التخطيط والرصد والتقييم، وييسر جتميع النتائج على مجيع املستويات.
، ٢٠١٢و ٢٠١١موظفًا على اإلدارة القائمة على النتائج يف عامي  ٢٥٠ومت تدريب أكثر من   - ٧٧
مديرو برامج املوئل وموظفون من ثالثة مكاتب إقليمية. وخلص تقييم حلالة اإلدارة القائمة على  يف ذلك مبا

إىل أنه قد حتقق قدر كبري من التقدم من حيث تزويد  ٢٠١٢أجري يف عام املتحدة  األممالنتائج يف موئل 
  هارات بطريقة متسقة.املوظفني باملهارات والقدرات، ولكن يلزم بذل مزيد من اجلهد يف تطبيق تلك امل

، أن ٢٠١٢، أجري يف عام املتحدة األمموتبني من استعراض أقران ملهمة التقييم يف موئل   - ٧٨
معقولة ومتوازنة وجيدة النوعية. وتؤثر التقييمات على صنع القرار، املتحدة  األممالتقييمات اليت جيريها موئل 

  طريقة أكثر اتساقاً.واملساءلة، والتخطيط، ولكن من الالزم تطبيقها ب
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-٢٠٠٨تعزيز الموارد المالية لتحقيق الخطة االستراتيجية والمؤسسية المتوسطة األجل للفترة   -  ٤
٢٠١٣  

 مليون دوالر لألموال غري املخصصة ٦٠,٤تبلغ  ٢٠١٣-٢٠١٢املالية لفرتة السنتني  التوقعاتإن   - ٧٩
مليون دوالر  ١٤١,٥غري خمصصة و مليون دوالر ٣٠مليون دوالر لألموال املخصصة كمخت  ٢٨٣

، مل تكن األهداف احملددة لتلك السنة قد ٢٠١٢األول/ديسمرب  كانون. وحىت  ٢٠١٢خمصصة لعام 
ماليني دوالر  ٩,٢بالنسبة للموارد املخصصة وال بالنسبة للموارد غري املخصصة، إذ مت استالم  حتققت ال

. ونتيجة حلالة التمويل العاملية ٢٠١٢ن اهلدف لعام يف املائة م ٣لألموال غري املخصصة، وهو ما ميثل 
مليون دوالر. وفيما يتعلق باملوارد  ٢٠مليون دوالر إىل  ٣٠,١من  ٢٠١٣املستمرة، خفِّض اهلدف لعام 

يف  ٩٢، وهو ما ميثل ٢٠١٢األول/ديسمرب  كانون ٣١مليون دوالر حبلول  ١٣٠,٢املخصصة، مت استالم 
   .٢٠١٢لعام  املائة من املبلغ املستهدف

إىل املبادرة الدولية للشفافية يف املعونة لزيادة الشفافية مع أصحاب املتحدة  األمموقد انضم موئل   - ٨٠
اية عام  مشروع حاليًا مبا ١٠٠املصلحة واستطاع أن يبلغ عن  . ومت يف ٢٠١٢يتماشى مع املبادرة حىت 

. ٢٠١٣- ٢٠١٢مع النرويج والسويد للفرتة  وضع الصيغة النهائية التفاقي تعاون ٢٠١٢/أبريل نيسان
بتعزيز جهوده لتعبئة املوارد. وتوزَّع مجيع املوارد غري املخصصة واملوارد املخصصة املتحدة  األممويقوم موئل 

  على جماالت الرتكيز.
  التقدم المحرز في اإلطار المعياري والتشغيلي المعزَّز  - سابعاً 

 األمموالتشغيلي املعزز هو تعزيز فعالية الدعم املقدم من موئل  كان القصد من اإلطار املعياري  - ٨١
. ٢٠١٣-٢٠٠٨للدول األعضاء يف تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية واملؤسسية املتوسطة األجل للفرتة املتحدة 

ويركز اإلطار على االتساق الداخلي وحتسني التنسيق بني العمل املعياري والعمل التشغيلي، وتكامل 
  اتساق الربامج على الصعيد القطري.السياسات، و 

إطاراً  ٤٥، كانت قضايا املستوطنات البشرية قد أُدجمت يف ٢٠١٢األول/ديسمرب  كانونوحبلول    - ٨٢
خطة تنمية وطنية. وإضافة إىل وثائق الربامج  ٤٠للمساعدة اإلمنائية ويف املتحدة  األمممن أطر عمل 

املتحدة  األمموثيقة، اليت أُعدت بالفعل، دعم موئل  ٣٣ددها القطرية للموئل اليت متثل اجليل األول، وع
  بلداً. ١٩إعداد اجليل الثاين من الوثائق القطرية يف 

، أن اخنراط موئل ٢٠١١، أجري يف عام ‘‘أمم متحدة واحدة’’وتبني من تقييم خارجي ملبادرة   - ٨٣
ورة املنظمة وساهم يف توسيع نطاق حافظة يف البلدان التجريبية الستة قد رفع مستوى بروز صاملتحدة  األمم

وتأثرياته املتحدة  األممإىل أن أمهية دعم موئل ) ٢٠١٣- ٢٠٠٨(مشاريعها. وخلص تقييم لتنفيذ اخلطة 
احملّفزة قد تزيد عندما يكون موجهًا صوب االحتياجات اليت حيددها أصحاب املصلحة على الصعيدين 

. وتعمل املنتديات ‘‘أمم متحدة واحدة’’ مبادرة ال يتجزأ من الوطين واحمللي وعندما يكون الدعم جزءاً 
مبادئ  املتحدة األمماحلضرية الوطنية كمحافل للدعوة للتأثري على السياسات وتنفيذها. ووضع موئل 

اية عام  توجيهية لتوحيدها ومواءمتها مع أولويات االسرتاتيجية اجلديدة من أجل زيادة تأثريها. وحبلول 
اية عام  ١٧منتدى حضريًا وطنياً، بعد أن كان عدد تلك املنتديات يبلغ  ٣٥قد أنشئ  كان  ٢٠١٢ يف 
٢٠١٠.   
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وكان تزايد الوعي بقضايا التوسع احلضري املستدام واضحًا طيلة فرتة اإلبالغ ويتضح من تزايد   - ٨٤
قوى يف املنتديات الدولية التحدث بصوت أ عدد وتنوع شركاء احلملة احلضرية العاملية، مما مّكن احلملة من
شريكًا للحملة، بعد أن كان عدد الشركاء  ٥٢ومن تعميم جدول األعمال احلضري. ويوجد اآلن أكثر من 

اية عام  ٣٤ال يتجاوز  سأغّري ’’وشركاؤه إطالق محالت املتحدة  األمم. وقد يّسر موئل ٢٠١١حبلول 
ا للمواطنني واملدن يف عدة مدن من أجل إذكاء الوعي بالقضايا  ‘‘مدينيت احلضرية وبالطرق اليت ميكن 

  واملنظمات العمل سوياً لتحقيق مستقبل حضري أفضل وأكثر استدامة.

  التقدم المحرز في القضايا الشاملة بما في ذلك الشؤون الجنسانية والشباب والكوارث  -ثامناً 
أن يكفل انعكاس القضايا الشاملة املتحدة  األمم، إىل موئل ٢١/٢طلب جملس اإلدارة، يف قراره   - ٨٥

  يف تنفيذ اإلطار املعياري والتشغيلي املعزز.
  القضايا الجنسانية  -ألف 

تؤدي وحدة تنسيق ودعم القضايا اجلنسانية دورًا رئيسيًا يف إضفاء الطابع املؤسسي على تعميم   - ٨٦
. وقد حتقق تقدم املتحدة األمموئل مراعاة املنظور اجلنساين واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة داخل م

صوب تنفيذ خطة العمل بشأن املساواة بني اجلنسني. وكان من اإلجنازات الرئيسية بشأن القضايا اجلنسانية 
إنشاء فريق استشاري يتمثل دوره األساسي يف إسداء املشورة للمدير التنفيذي بشأن  ٢٠١٢يف عام 

ىت اآلن وثائق التخطيط الرئيسية وغريها من الوثائق وأسهم فيها. القضايا اجلنسانية. وقد استعرض الفريق ح
  وأنشئ نظام جهات تنسيق موحدة، وأنشئت أيضاً فرقة عمل جنسانية.

إىل  ٢٠١١أجري يف عام املتحدة  األمموقد أشار تقييم لربنامج تعميم املنظور اجلنساين يف موئل   - ٨٧
ي درجة عالية من مراعاة املنظور اجلنساين. واختذت املنظمة أن العمل املتعلق باملياه والصرف الصحي يبد

خطوات كبرية أيضًا لتعزيز أمن حيازة املرأة وحتدت أوجه انعدام املساواة بني اجلنسني ذات الطابع اهليكلي. 
  وحيقق العمل بشأن احلوكمة واألمن يف املدن وبشأن السالمة احلضرية للنساء والفتيات تقدماً ملحوظاً.

  إدارة الكوارث  -باء 
يف جعل املدن املتضررة بالكوارث والنزاعات أكثر صمودًا وجعل املتحدة  األممأسهم موئل   - ٨٨

املتحدة  األمم. وكانت هناك زيادة كبرية يف الدعم املقدم من موئل ات احمللية أكثر أمنًا وازدهارااجملتمع
ي يشكل جانبًا كبريًا من حافظة مشاريعه. وتغطي للبلدان املتضررة من الكوارث واخلارجة من النزاعات، الذ

بلدًا على نطاق العامل. وقد ذكر التقرير  ٢٢إلدارة الكوارث املتحدة  األمماآلن مشاريع وبرامج موئل 
يتزايد املتحدة  موئل األمم’’أن  ٢٠١٢الذي ُأجري يف عام  )٢٠١٣- ٢٠٠٨(التقييمي املستقل خلطة 

يف اجملاالت احلضرية وأن اجلهات الفاعلة يف اجملال اإلنساين تلتمس خربته اعتباره ذا اختصاص حمدد 
  .‘‘لتحسني نوعية براجمها

يف جمال إدارة الكوارث نتيجة لإلصالحات التنظيمية. املتحدة  األمموقد تعززت قدرة موئل   - ٨٩
يل ألنشطة ما قبل تيسر توفري التمويل األو فسياسات وإجراءات الطوارئ وصناديق التنمية الداخلية 

  االستثمار وتكفل استجابة سريعة لطوارئ ما بعد األزمات، حسب االقتضاء.
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للحد من خماطر الكوارث، حبيث املتحدة  األممومكتب املتحدة  األمموتعززت الشراكة بني موئل   - ٩٠
ادرة على جعل املدن ق’’تتعاون الوكالتان بشأن بناء مدن صامدة يف مواجهة الكوارث من خالل محلة 

دعم تنفيذ إطار هيوغو املتحدة  األمموبرنامج توصيف قدرة املدن على الصمود. ويواصل موئل  ‘‘الصمود
الثاين/نوفمرب  تشرينللعمل، عن طريق املشاركة املستمرة مع مكتب احلد من خماطر الكوارث وشركائه. ويف 

للتنمية ملا بعد املتحدة  األممخلطة شارك يف التخطيط االسرتاتيجي لتنقيحات إلطار عمل هيوغو  ٢٠١٢
  .٢٠١٥عام 
لشؤون املتحدة  األمملتحسني التنسيق والفعالية مع مفوضية املتحدة  األمموتشمل جهود موئل   - ٩١

الالجئني يف حاالت ما بعد الكوارث اتفاقات بشأن قوائم احتياطية، وتركيزاً متجدداً على املساءلة عن طريق 
 التعّلم عن طريق التوثيق السنوي للممارسات اجليدة بشأن إصالح املأوى. وقدمت الرصد والتقييم، وحتسني

  الوكالة املساعدة أثناء األزمات اإلنسانية يف سري النكا والسلفادور والفلبني وكوبا وليبيا وموزامبيق.
اللجنة  ملشاركته يفاملتحدة  األممعلى موئل  ٢٠١٢ويثين تقييم يف منتصف املدة أجري يف عام   - ٩٢

الدائمة املشرتكة بني الوكاالت، اليت أدت إىل حتّسن بروز القدرة التقنية املوجودة لدى املنظمة يف امليدان 
اإلنساين. وقدمت الوكالة كذلك مساعدة تقنية للوكاالت واحلكومات واجملتمعات احمللية يف أفغانستان، 

لشؤون الالجئني يف املتحدة  األممنت أيضًا مع مفوضية ومجهورية الكونغو الدميقراطية، والعراق، وليربيا وتعاو 
  إعداد شهادات استئجار للمشردين داخلياً والالجئني الذين يتلقون مساعدات إسكانية.

  مع الشباب الحضريالمتحدة  األممالتقدم المحرز في عمل موئل   - جيم
ضري برامج معيارية وبرامج بشأن الشباب احلاملتحدة  األمميشمل العمل الذي يضطلع به موئل   - ٩٣

تشغيلية على السواء. والقضايا املتعلقة بالشباب ُتدمج يف عمل الوكالة عن طريق التعميم وعن طريق الربامج 
أنه  ٢٠١١املكّرسة للشباب. وأكدت استنتاجات انبثقت من تقييم مستقل لربنامج الشباب أُبرم يف عام 

املتحدة  األمملشباب يف املناطق احلضرية. وكشف أيضًا أن موئل هام وأن تقدمًا قد ُأحرز يف التعامل مع ا
أدى دورًا بالغ األمهية يف ربط الشباب باجلهات الفاعلة األخرى املعنية بقضايا الشباب احلضري، من قبيل 

  البلديات والقطاع اخلاص.
ج عن طريق جملسه تعزيز دور الشباب يف حوكمته ومشاركته يف الرباماملتحدة  األمموواصل موئل   - ٩٤

االستشاري للشباب املنتخب اجلديد املتسم بالتوازن بني اجلنسني. ويسدي اجمللس املشورة للمنظمة بشأن 
االسرتاتيجيات الفعالة إلشراك الشباب يف التوسع احلضري املستدام. وجيري تسليط الضوء على مسامهة 

لدعوة واستنتاجات البحوث املستندة إىل أدلة الشباب يف التنمية احلضرية املستدامة عن طريق منتديات ا
منشورين رئيسيني مها: املتحدة  األممواملوثقة يف التقارير الرئيسية والنواتج املعرفية األخرى. وقد أصدر موئل 

  .ومتكني الشباب من أجل التنمية احلضرية ٢٠١٢/٢٠١٣تقرير حالة الشباب احلضري للفرتة 
للشباب احلضري حمفل دعوة رئيسيًا للشباب للدعوة للقضايا اهلامة وأصبحت اجلمعية العاملية   - ٩٥

/سبتمرب أيلولشابًا اجلمعية عند انعقادها يف  ٤٥٠بالنسبة هلم عل الصعيد العاملي، حبيث حضر حنو 
٢٠١٢.  

لتقدمي الدعم املايل ملبادرات التنمية اليت  ٢٠٠٨وقد أنشئ صندوق الشباب احلضري يف عام   - ٩٦
جمموعة من  ٢١٣كان ما جمموعه   ٢٠١٢األول/ديسمرب  كانونباب يف البلدان النامية. وحبلول  يقودها الش
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 ١١٥مليون دوالر من الصندوق، مقارنة مبا يبلغ  ٢,٧بلدًا قد حصلت على  ٤٣جمموعات الشباب يف 
اية عام  ان مشروعًا بشأن صياغة السياسات يف أذربيج ١١. ومشلت مشاريع الشباب ٢٠١١جمموعة يف 

وإندونيسيا والربازيل وزامبيا وسرياليون وكولومبيا وكينيا ومصر ونيبال واهلند. ويتوجب على املنظمات اليت 
تطلب احلصول على متويل، لكي تكون مؤهلة لذلك، أن تشرك الفتيات والشابات يف صنع القرار على 

  مجيع مستويات املنظمة.
وذج مراكز موارد الشباب اجلامعة، ويف شراكة مع عن طريق من ،املتحدة األمموَدَعم موئل   - ٩٧

وأصحاب املصلحة اآلخرين، املراكز األصلية األربعة يف أوغندا  األمم املتحدةالسلطات احمللية ووكاالت 
ومجهورية تنزانيا املتحدة ورواندا وكينيا وأنشأ مراكز جديدة يف بوركينا فاسو وبوروندي ومجهورية الكونغو 

ا توفر أماكن الدميقراطية وجن وب السودان وموريشيوس ونيجرييا واهلند. وجيري التوسع يف املراكز اجلامعة أل
  آمنة الخنراط الشباب ومشاركتهم يف عملية صنع القرار.

والتدريب بشأن مراكز الشباب اجلامعة قد مّكن الشباب من احلصول على متويل من املؤسسات   - ٩٨
عمليات صنع القرار على مستويات شىت.  عن فرص العمل، واملشاركة يف املالية، واكتساب معرفة ومعلومات

ويف رواندا، حقق املشروع التجرييب للمركز اجلامع يف كيغايل جناحًا وقررت احلكومة تكرار النموذج يف خمتلف 
يف أحناء البلد عن طريق هياكلها الالمركزية. واعرتف وزير الشباب وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

، بفعالية منوذج املراكز اجلامعة وذكر أن الوزارة كانت ٢٠١٢/يونيه حزيرانرواندا، يف مقابلة أجريت معه يف 
تبحث عن منوذج لتكرره وأن مفهوم مركز الشباب اجلامع قد تبني أنه األكثر مشوًال. وختطط الوزارة اآلن 

مستوى املناطق ومستوى القطاعات يف خمتلف موقعًا مبا يف ذلك على  ٤٥٠لتكرار منوذج املركز اجلامع يف 
  أحناء البلد عن طريق اسرتاتيجية متكني الشباب لالستفادة من الفرص العاملية.

  الخطوات المقبلة  - تاسعاً 
وما زال تأمني احلصول على موارد غري خمصصة ميثل حتديًا ال سيما يف مواجهة استمرار القيود   - ٩٩

  االقتصادية العاملية.
عمل  بالثناء يف تعميم القضايا اجلنسانية يف جماالت الرتكيز، يلزموبينما حتققت إجنازات جديرة   - ١٠٠
هو أكثر لتعميم املنظور اجلنساين يف الوثائق واملنشورات الرئيسية من قبيل وثائق التخطيط والتقارير  ما

  الرئيسية.

  الخطوات المقبلة  -  اشراً ع
بئة املوارد. وسيتضمن ذلك تنفيذ خطوات لتعزيز جهوده يف جمال تعاملتحدة  األممسيتخذ موئل   - ١٠١

  االسرتاتيجية اجلديدة لتعبئة املوارد واالستعانة بدعم خارجي إضايف.
  وستعزز الوكالة املكاسب اليت حتققت من اإلصالحات املؤسسية والربناجمية واإلدارية.  - ١٠٢
باإلسكان والتنمية الثالث املعين املتحدة  األمموسيوىل اهتمام خاص لألعمال التحضريية ملؤمتر   - ١٠٣

  .٢٠١٥للتنمية ملا بعد عام املتحدة  األمماحلضرية املستدامة (املوئل الثالث) واملشاركة يف عمليات خطة 
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وستوضع الصيغة النهائية للعناصر املتبقية من خريطة الطريق إلعداد وتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية   - ١٠٤
طوط األساس واألهداف جلميع مؤشرات ، مبا يف ذلك حتديد خ٢٠١٩- ٢٠١٤لست سنوات للفرتة 

  اإلجناز.
وستعزز املنظمة وحدة تعميم املنظور اجلنساين بتوفري ما يلزم هلا من قدرة وأدوات، بالتعاون الوثيق   - ١٠٥

  مع الفريق االستشاري املعين بالقضايا اجلنسانية.
_______________  


