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 التوجه العام    
بـدور جهـة   ) موئـل األمـم املتحـدة   (م املتحـدة للمـستوطنات البـشرية     يقوم برنامج األم    ١-١٢

وُتــستمد . االتــصال املعنيــة بتنفيــذ برنــامج املــستوطنات البــشرية داخــل منظومــة األمــم املتحــدة 
والية موئل األمم املتحدة من جدول أعمال املوئل، الذي اعتمده مؤمتر املتحـدة للمـستوطنات               

ويتمثل اهلدفان املزدوجان جلـدول     . ١٩٩٦طنبول بتركيا، يف عام     سايف  ) املوئل الثاين (البشرية  
أعمــال املوئــل يف تــوفري املــأوى املناســب للجميــع والتنميــة املــستدامة للمــستوطنات البــشرية يف 

) ٢٩-د (٣٣٢٧واسُتمدت أيضا والية موئل األمم املتحدة من القـرار          . عامل آخذ يف التحضر   
 مؤســسة األمــم املتحــدة للموئــل واملــستوطنات البــشرية؛ الــذي أنــشأت اجلمعيــة العامــة مبوجبــه

، الذي أنشأت اجلمعية مبوجبـه مركـز األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية            ٣٢/١٦٢والقرار  
، الـذي حولـت اجلمعيـة العامـة مبوجبـه جلنـة املـستوطنات البـشرية                 ٥٦/٢٠٦؛ والقرار   )املوئل(

ــشرية، مبــا يف     ذلــك مؤســسة األمــم املتحــدة للموئــل   ومركــز األمــم املتحــدة للمــستوطنات الب
وواليـة موئـل األمـم املتحـدة مـستمدة كـذلك           . واملستوطنات البشرية، إىل موئل األمم املتحدة     

مــن األهــداف اإلمنائيــة األخــرى املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا يف ذلــك األهــداف الــواردة يف إعــالن 
ما هـدف حتقيـق حتـسني كـبري يف     ، وال سـي )٥٥/٢قـرار اجلمعيـة العامـة    (األمم املتحدة لأللفيـة   
؛ واهلــدف ٢٠٢٠ مليــون مـن سـاكين األحيــاء الفقـرية حبلــول عـام     ١٠٠حيـاة مـا ال يقــل عـن    

املتعلــق بامليــاه واملرافــق الــصحية مــن خطــة التنفيــذ ملــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة، الــيت  
 علـى ميـاه     تسعى إىل خفـض نـسبة األشـخاص الـذين ليـست لـديهم سـبل مـستدامة للحـصول                   

ومــن خــالل قــرار اجلمعيــة  . ٢٠١٥الــشرب املأمونــة واملرافــق الــصحية األساســية حبلــول عــام  
، التزمــت الــدول األعــضاء مبواصــلة العمــل علــى حتقيــق هــدف مــدن بــال أحيــاء   ٦٥/١العامــة 

ــا يتجـــاوز األهـــداف احلاليـــة، عـــن طريـــق احلـــد مـــن ســـكان األحيـــاء الفقـــرية            فقـــرية، مبـ
 .معيشتهم وحتسني

ــراره         ٢-١٢ ــالل قـ ــن خـ ــدة، مـ ــم املتحـ ــل األمـ ــس إدارة موئـ ــب جملـ ــؤرخ ٢٣/١١وطلـ  املـ
ــسان ــل /ني ــرة       ٢٠١١أبري ــنوات للفت ــدهتا ســت س ــتراتيجية م ــة اس ــد خط ــامج أن يع ، إىل الربن
، تشكل األساس لإلطار االستراتيجي وبرنـامج العمـل وميزانيـة فتـرة الـسنتني               ٢٠١٩-٢٠١٤
ة مـن تنفيـذ اخلطـة االسـتراتيجية واملؤسـسية        وتراعي اخلطة الدروس املـستفاد    . ٢٠١٥-٢٠١٤

ــرة    ــران للخطــة االســتراتيجية    ٢٠١٣-٢٠٠٨املتوســطة األجــل للفت ــة يف اســتعراض لألق  املبين
ــذ اخلطــة         ــتعلقني بتنفي ــسنويني امل ــصف ال ــرحليني ن ــرين امل واملؤســسية املتوســطة األجــل والتقري

جي متــــوائم مــــع اخلطــــة واإلطــــار االســــتراتي. االســــتراتيجية واملؤســــسية املتوســــطة األجــــل
 .٢٣/١١ وفقا لقرار جملس اإلدارة االستراتيجية،
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وقد أوصـى اسـتعراض أقـران لتنفيـذ اخلطـة االسـتراتيجية واملؤسـسية املتوسـطة األجـل                     ٣-١٢
 بأن ينظر املدير التنفيذي املقبل ملوئـل األمـم املتحـدة            ٢٠١٠أجري يف عام    ) ٢٠١٣-٢٠٠٨(

يــق مواءمــة أفــضل مــع اجملــاالت الــيت تركــز عليهــا  يف وضــع هيكــل تنظيمــي جديــد هبــدف حتق 
وينبغي أن يكون الـدافع األويل ألي إعـادة تنظـيم مـن هـذا القبيـل هـو حتقيـق نتـائج يف                        . اخلطة

وقد بـدأ موئـل األمـم املتحـدة إعـادة النظـر يف هيكلـه التنظيمـي يف            . إطار جماالت تركيز اخلطة   
د يف االعتبـار التوصـيات الرئيـسية التاليـة          وأخـذ اهليكـل التنظيمـي اجلديـ       . ٢٠١١ فربايـر /شباط

إنـشاء هيكـل تنظيمـي لتحقيـق النتـائج املتوخـاة بـصورة أفـضل؛                : املنبثقة عن استعراض األقران   
ــشكل         ــة ب ــات الربناجمي ــد األولوي ــالغ؛ وحتدي ــة موحــدة للتخطــيط والرصــد واإلب ــشاء مهم وإن

ظيمـي اجلديـد مـع هيكـل        وجـرت مواءمـة اهليكـل التن      . شفاف؛ وإنـشاء مهمـة مـستقلة للتقيـيم        
 .الربنامج، مما يؤدي بالتايل إىل تبسيط احملاسبة واإلبالغ وتعزيز املساءلة والشفافية

وتتواءم الربامج الفرعية املواضيعية الفنية السبعة التالية مع اهليكل اجلديـد الـذي يتـألف                 ٤-١٢
 :من سبعة فروع خمتلفة

 واحلوكمة يف املناطق احلضرية؛ التشريعات واألراضي : ١الربنامج الفرعي   )أ(  

 التخطيط والتصميم احلضريان؛ : ٢الربنامج الفرعي   )ب(  

 االقتصاد احلضري؛ : ٣الربنامج الفرعي   )ج(  

 اخلدمات األساسية احلضرية؛ : ٤الربنامج الفرعي   )د(  

 اإلسكان وحتسني أوضاع األحياء الفقرية؛ : ٥الربنامج الفرعي   )هـ(  

 احلد من األخطار واإلصالح؛ : ٦رعي الربنامج الف  )و(  

 . البحوث وتنمية القدرات: ٧الربنامج الفرعي   )ز(  

. وتواجه املدن حتديات دميوغرافية وبيئية واقتـصادية واجتماعيـة ومكانيـة غـري مـسبوقة                ٥-١٢
ــن         ــن املتوقــع أن يقط ــو التحــضر، وم ــل حن ــع حتــول هائ ــد وق  أشــخاص مــن أصــل كــل    ٦فق

 يف املائـة  ٩٠وسـيقع أكثـر مـن    . ٢٠٣٠ملناطق احلضرية حبلول عام     أشخاص يف العامل يف ا     ١٠
ويف ظــل غيــاب . مــن هــذا النمــو يف أفريقيــا وآســيا وأمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب 

التخطيط العمراين الفعـال، مـن أهـم التحـديات الـيت تواَجـه اليـوم وسـتواجه يف العقـود القليلـة                       
إلسـكان وإمـدادات امليـاه والـصرف الـصحي للـسكان اآلخـذين              املقبلة كيفية تلبية احتياجات ا    
وعلــى البلــدان الناميــة، الــيت لــيس الكــثري منــها جمهــزا مبــا يكفــي  . يف التحــضر علــى حنــو ســريع

 يف ٦٠ملواجهة هذه التحديات، أن تتعامل مع زيادة كبرية يف أعداد الـشباب، حيـث سـيكون       
وعلـى العكـس، تواجـه البلـدان     . ٢٠٣٠ام  حبلـول عـ   ١٨املائة من سكاهنا احلضريني دون سن       
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املتقدمة واليت متر مبرحلة انتقالية حتـدي شـيخوخة سـكان املنـاطق احلـضرية واخنفـاض اخلـصوبة          
 . اللذين يتتطلبان زيادة الرعاية الصحية، والترفيه، والنقل واملرافق األخرى الالزمة لكبار السن

 كـبريا، هتديـدا خطـريا للتحـضر املـستدام،           ويشكل تغري املناخ، الذي يطرح حتديا بيئيـا         ٦-١٢
 يف املائـة مـن جممـوع    ٧٠إذ تتسبب املـدن بـشكل كـبري يف االحتـرار العـاملي ويف مـا يـصل إىل                  

وهذا يؤثر سلبا على سكان األحياء الفقـرية يف العـامل الـذين             . انبعاثات غازات الدفيئة يف العامل    
 مــن أنظمــة البنــاء وختطــيط اســتخدام  يقــدر عــددهم بنحــو بليــون وال يتمتعــون حبمايــة كافيــة  

ويف كــثري مــن البلــدان  . األراضــي وال ميلكــون مــا يكفــي مــن املــوارد لتحــسني ســبل عيــشهم   
ــة بــسبب عوامــل متعــددة، مــن بينــها التحــوالت      ــة الزراعي الناميــة، تــنجم تغــيريات يف اإلنتاجي

 عـن الـرتاع علـى       املتصلة بتغري املناخ يف أمنـاط الطقـس، وضـعف االسـتثمار يف الزراعـة، فـضال                
وهذه العوامل مـسؤولة جزئيـا عـن دفـع العديـد مـن سـكان املنـاطق الريفيـة إىل                     . املوارد القليلة 

وتـبني التجربـة أن معظـم مـدن البلـدان الناميـة تفتقـر إىل القـدرة          . االنتقال إىل املناطق احلـضرية    
و بنـاء املرونـة الالزمـة    على صياغة وتنفيذ تدابري للتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معـه، أ     
 .للتصدي بفعالية للكوارث ذات الصلة بتغري املناخ وغريها من الكوارث

. وتشكل إدارة النفايات والصرف الصحي شـاغال آخـر مـن الـشواغل البيئيـة الكـربى                  ٧-١٢
وأصــبحت إدارة البيئــة املعمــورة مــع التــصدي للتلــوث والتــدهور البيئــي حتــديا كــبريا يف مــدن   

 يف املائـة نـسبة   ٣٥تقدمة وحتديا قاهرا لكثري من املـدن يف العـامل النـامي، إذ تقـل عـن          البلدان امل 
 بليـون شـخص   ٢,٥وعلى الصعيد العـاملي، يفتقـر   . املدن القادرة على معاجلة مياهها املستعملة  

 بليون شـخص إىل ميـاه الـشرب املأمونـة؛         ١,٢إىل خدمات الصرف الصحي األساسية ويفتقر       
اوح بني ثلث ونصف النفايات الـصلبة الـيت ختلـف داخـل معظـم مـدن البلـدان                   وال جيمع ما يتر   

 .املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل

، جيري التحضر يف سـياق      ٢٠٠٨وبسبب األزمة االقتصادية العاملية اليت بدأت يف عام           ٨-١٢
دي اخنفـاض   وميكـن أن يـؤ    . يتسم بضعف االقتـصاد العـاملي نـسبيا، وحمدوديـة آفـاق االسـتثمار             

النمو االقتصادي إىل التأثري سلبا على حتسني أوضاع األحياء الفقرية وبرامج الوقايـة والتجديـد               
احلــضري ومبــادرات احلــد مــن الفقــر، الــيت عــادة مــا حتتــل مرتبــة متدنيــة مــن حيــث األولويــة،   

لبطالـة  زالـت نـسبة ا     ومـا . وتشكيل هتديد خطري على إمكانية حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة           
 وتزيــد بطالــة الــشباب ٢٠١٠ يف املائــة يف عــام ٦,٢مرتفعــة، إذ بلــغ معــدل البطالــة يف العــامل  

 .لة البالغني على الصعيد العامليمبقدرا ثالث مرات عن بطا
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وتعكــس التحــديات االجتماعيــة آثــار العوامــل الدميوغرافيــة واالقتــصادية ورمبــا البيئيــة    ٩-١٢
ــادة مــستويات الفقــر دا  ــادة    وتــشمل زي ــاء الفقــرية، وزي خــل املنــاطق احلــضرية، وانتــشار األحي

كمــا يــرتبط الفقــر يف املنــاطق احلــضرية  . مــستويات عــدم املــساواة وارتفــاع معــدالت اجلرميــة  
ومـع أن التحـضر جيلـب معـه     . باالستبعاد االجتماعي وتزايد عـدد الالجـئني واملـشردين داخليـا         

ــد مــ      ــضا العدي ــيح أي ــه يت ــشاكل، فإن ــد مــن امل ن الفــرص لوضــع اســتراتيجيات التخفيــف   العدي
 . والتكيف الالزمة للتصدي لتغري املناخ، وال سيما عن طريق التخطيط والتصميم احلضريني

، سينفذ موئل األمم املتحدة برنامج عمله مـن خـالل         ٢٠١٥-٢٠١٤وخالل الفترة    ١٠-١٢
بعـة لألمـم املتحـدة املعنيـة        وبصفة الربنامج جهـة التنـسيق التا      . الربامج الفرعية املواضيعية السبعة   

باملستوطنات البشرية، فإنه سيقود جهود الدعوة الرامية إىل التوعية مبـسائل التحـضر املـستدام؛               
ــاء القــدرات؛ ووضــع األدوات       ــسياسات؛ وبن ــة يف جمــال ال ــى األدل وإســداء مــشورة قائمــة عل

ــذ مــ      ــى تنفي ــستندة إىل أفــضل املمارســات؛ والعمــل عل ــايري امل شاريع إرشــادية؛ والقواعــد واملع
وتقدمي املساعدة إىل احلكومات والـسلطات احملليـة واملؤسـسات العامـة األخـرى املـسؤولة عـن                  

وستؤدي املكاتب اإلقليمية ملوئل األمم املتحدة دورا حامسا يف تنفيذ الـربامج            . املسائل احلضرية 
وغريهـم مـن   واملشاريع على الصعيدين القطري واإلقليمي، بالعمل بـشكل وثيـق مـع الـشركاء        

 . وكاالت األمم املتحدة

، املتعلــق بالتــشريعات واألراضــي واحلوكمــة يف املنــاطق ١وســيوفر الربنــامج الفرعــي  ١١-١٢
احلــضرية، الــدعم يف جمــال الــسياسات والــدعم التــشغيلي للحكومــات واملــدن يف مــا يتعلــق         

ة من جتربـة الـشبكة      وباالستفاد. بالتشريعات واألراضي واحلوكمة الرشيدة يف املناطق احلضرية      
العامليــة لوســائل اســتغالل األراضــي وبالــشراكة مــع املنظمــات احلكوميــة احملليــة، ســيعاجل موئــل 
األمم املتحدة املـشاكل املطروحـة والفـرص املتاحـة يف مـا يتعلـق باألراضـي احلـضرية وسـيدعم                     

اإلضـافة  وب. أيضا وضع تشريعات ومناذج حوكمة كافية ألغراض التعـاون فيمـا بـني البلـديات              
إىل ذلــك، ســريوج للمبــادئ التوجيهيــة الدوليــة املتعلقــة بالالمركزيــة وتعزيــز الــسلطات احملليــة   

 . االجتماعي واملشاركة اجملتمعيةواستفادة اجلميع من اخلدمات األساسية، فضال عن اإلدماج

ــي    ١٢-١٢ ــامج الفرع ــيزود الربن ــصميم احلــضريني، اإلدارات    ٢وس ــالتخطيط والت ــق ب ، املتعل
لية واحلكومات الوطنية مبجموعة من املنـاهج واملبـادئ التوجيهيـة واألدوات اجملربـة الالزمـة                احمل

ــدن مــن خــالل التخطــيط        ــساواة بــني امل ــاءة وامل ــدعم إدارة النمــو وحتــسني االســتدامة والكف ل
والتصميم على مستويات خمتلفة، أي على صعيد األحيـاء الفقـرية واألحيـاء واملـدن واملـستويني                 

وسريكز هذا الربنامج الفرعي أيضا علـى     . مي والوطين وما يتجاوز حدود الوالية الوطنية      اإلقلي
ــاخ           ــري املن ــار تغ ــف آث ــززا ختفي ــصميم احلــضريني أن يع ــيط والت ــا للتخط ــيت ميكــن هب ــة ال الكيفي
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وسيوىل اهتمام خاص للترويج، يف سـياق الالمركزيـة واحلوكمـة املتعـددة             . وإجراءات التكيف 
 مــن املبــادئ احليويــة، مــن قبيــل االســتفادة املثلــى مــن الكثافــة الــسكانية          املــستويات، لعــدد 

واالقتـصادية للمـستوطنات احلـضرية، وحـسب االقتــضاء، مـن االسـتخدام املخـتلط لألراضــي،        
 .لقدرة على االتصال على حنو أفضلوالتنوع، وا

ت ، املتعلــــق باالقتـــصاد احلــــضري، االســــتراتيجيا ٣وسيـــشجع الربنــــامج الفرعـــي    ١٣-١٢
والــسياسات احلــضرية الــيت تعــزز قــدرة املــدن علــى حتقيــق إمكاناهتــا بوصــفها حمركــات للتنميــة 

وسيـساهم الربنـامج الفرعـي،      . االقتصادية وأيضا تعزيز مسامهتها يف العمالـة وتكـوين الثـروات          
على وجه اخلصوص، يف صياغة وتنفيذ استراتيجيات وسياسـات حـضرية فعالـة داعمـة للتنميـة          

ــة يف املنــاطق احلــضرية، وخاصــة          االقتــصادية  احملليــة، وإجيــاد فــرص عمــل وســبل عــيش الئق
وسيعمل موئل األمم املتحدة علـى تنفيـذ نتـائج مـؤمتر األمـم              . للشباب، وتعزيز متويل البلديات   

املتحدة للتنمية املستدامة يف ما يتعلـق مبـسألة إنـشاء اقتـصاد أخـضر يف سـياق التنميـة املـستدامة             
 .، بقدر ما ينطبق على التنمية احلضريةوالقضاء على الفقر

، املتعلق باخلدمات األساسـية يف املنـاطق احلـضرية، علـى           ٤وسريكز الربنامج الفرعي     ١٤-١٢
تعزيز السياسات واألطر املؤسسية لتوسيع نطاق االستفادة مـن اخلـدمات األساسـية يف املنـاطق                

جمـال الـسياسات واملـساعدة التقنيـة        وستقدم املساعدة يف    . احلضرية، اليت تستهدف فقراء املدن    
: وسيشمل الربنـامج الفرعـي أربـع جمموعـات برناجميـة هـي         . للبلدان الشريكة والسلطات احمللية   

ــصحي؛ و  ) أ( ــصرف الـ ــاه والـ ــضرية؛ و ) ب( امليـ ــات احلـ ــضري؛  ) ج( إدارة النفايـ ــل احلـ النقـ
 .والطاقة احلضرية )د( و

سكان وحتسني أوضاع األحياء الفقـرية، إىل       ، املتعلق باإل  ٥وسيدعو الربنامج الفرعي     ١٥-١٢
اتباع هنج ذي مسارين يركز على تعزيز العـرض وُيـسر تكـاليف املـساكن اجلديـدة مـن خـالل                     
تــوفري األراضــي املــزودة باخلــدمات وفــرص الــسكن علــى نطــاق واســع، ممــا ميكــن أن حيــد مــن  

يــاء الفقــرية علــى ظهــور أحيــاء فقــرية جديــدة، إىل جانــب تنفيــذ بــرامج لتحــسني أوضــاع األح 
صعيد املدن وعلى الصعيد الوطين من شأهنا حتسني ظـروف الـسكن ونوعيـة احليـاة يف األحيـاء                   

ويف سـياق هـذا العمـل، سيـشجع الربنـامج الفرعـي املـشاركة الفعالـة للـسكان                  . الفقرية احلاليـة  
 يف مـا يتعلـق   ومنظماهتم الشعبية يف مراحل الصياغة وحتديد األولويات والتنفيذ وما بعد التنفيذ     

 .اع األحياء الفقرية على حد سواءباألعمال الرمسية إلنشاء املساكن وحتسني أوض

، املتعلـق باحلـد مـن املخـاطر واإلصـالح، يف احلـد مـن                ٦وسيشارك الربنامج الفرعي     ١٦-١٢
املخاطر يف املناطق احلضرية واالستجابة لألزمات يف املناطق احلضرية من خـالل برنـامج املـدن                

نــة وبرنــامج إنعــاش املــستوطنات، علــى التــوايل، بالــشراكة مــع االســتراتيجية الدوليــة لألمــم  املر
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وسيتناول الربنامج الفرعـي املـدن   . املتحدة للحد من الكوارث ومحلة إنشاء مدن تتسم باملرونة     
ــى حــد ســواء        ــة مــن الكــوارث واالســتجابة للكــوارث عل ــة مــن حيــث الوقاي ــأثرة باألزم . املت

 األوليـة الرئيـسية للحـد مـن املخـاطر يف املنـاطق احلـضرية وإعـادة اإلعمـار يف                     وستتمثل النقـاط  
املـأوى واملـسكن؛ والبنيـات التحتيـة واخلـدمات األساسـية؛       : مرحلة ما بعد األزمات يف ما يلي    

ــصادي         ــاش االقتـ ــضرية؛ واالنتعـ ــة احلـ ــاخ والبيئـ ــري املنـ ــا؛ وتغـ ــي وحيازهتـ ــتخدام األراضـ واسـ
 .املعيشة وسبل

، املتعلــق بــالبحوث وتنميــة القــدرات، اهلــدف املتعلــق  ٧صــد الربنــامج الفرعــي وسري ١٧-١٢
وســيبلغ . باألحيــاء الفقــرية مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وجــدول أعمــال املوئــل بــصفة عامــة

التقريــر العــاملي عــن املــستوطنات البــشرية وحالــة املــدن يف العــامل احلكومــات وشــركاء جــدول  
وسينـشر موئـل األمـم املتحـدة إحـصاءات          . ل الرصد والتقيـيم العامليـة     أعمال املوئل بنتائج أعما   

رمسيــة علــى الــصعيد العــاملي مــن خــالل برنــامج املؤشــرات احلــضرية وســيدعم إنتــاج املعــارف   
ــة           ــات املتعلق ــع البيان ــيت جتم ــابر حــضرية، أي املراصــد احلــضرية ال ــشاء من ــة وإن احلــضرية احمللي

ــها  ــدروس   وســُتجمع املعلومــ . باملؤشــرات وحتلل ــة بأفــضل املمارســات وال ات واملعــارف املتعلق
املــستفادة يف مــا يتعلــق بالــسياسات والــربامج والترتيبــات املؤســسية الــيت تفــي بــالغرض لــشىت     
السياقات احلـضرية ونظـم تقـدمي اخلـدمات احلـضرية وسُتنـشر كجـزء مـن أنـشطة شـاملة علـى                       

نامج الفرعي اخلربة يف جمال تنميـة       وأيضا على الصعيد القطري، سيقدم هذا الرب      . نطاق الوكالة 
القدرات املؤسسية والفردية من أجل ضـمان اسـتفادة اجلهـات املعنيـة يف املنـاطق احلـضرية مـن                    

 .تنفيذ سياسات وبرامج قائمة على األدلة

وملعاجلــة أوجــه التفــاوت بــني الرجــل واملــرأة يف صــنع القــرار علــى مجيــع املــستويات    ١٨-١٢
ول علــى األراضــي واملــساكن، وكــذلك االســتفادة مــن الــربامج  واالختالفــات يف فــرص احلــص

املنفَّذة، سُيجري موئل األمم املتحدة تقييما لآلثار اجلنسانية جلميع الـربامج املعياريـة والتنفيذيـة      
وبغيـة حتديـد الفجـوات      . املقررة، وذلك متشياً مع خطة العمـل املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني              

سات واالسـتراتيجيات الالزمـة لـسدها، سـُيجري موئـل األمـم املتحـدة               اجلنسانية وإقـرار الـسيا    
وستتواصـل اجلهـود الـيت يبـذهلا موئـل األمـم املتحـدة يف جمـال           . حتليال جنسانيا جلميـع املـشاريع     

قــرار اجلمعيــة  (٢٠٠٥تــشجيع حــصول املــرأة املــأوى، وفقــا لنتــائج مــؤمتر القمــة العــاملي لعــام  
 ).٦٠/١العامة 

ــاظر لــه، فــإن مجيــع الفــروع     ومــع أن كــ ١٩-١٢ ل فــرع ســيقود تنفيــذ الربنــامج الفرعــي املن
وستظل اإلدارة القائمـة علـى النتـائج        . ستعمل عن كثب وستتعاون على تنفيذ األنشطة املقررة       

حتدد شكل ختطيط الربامج وتنفيذها ورصـدها واإلبـالغ عنـها، فـضال عـن تقيـيم موئـل األمـم                     
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التقرير، سـُيجري موئـل األمـم املتحـدة تقييمـا لنـسبة أكـرب               وخـالل الفتـرة املـشمولة بـ       . املتحدة
ــربامج   ــشاريع وال ــن امل ــضل      . بكــثري م ــستفادة وأف ــدروس امل ــضا ال ــامج العمــل أي ــشمل برن وسي

ــاملي    ــيات الـــصادرة عـــن دورات املنتـــدى احلـــضري العـ ــتنتاجات والتوصـ . املمارســـات واالسـ
وســتبذل جهــود خاصــة . اكاتوســيعمم موئــل األمــم املتحــدة مراعــاة البيئــة والــشباب والــشر 

 . اخلربات فيما بني بلدان اجلنوبلتعزيز التعاون بني الشمال واجلنوب وتبادل

ويف تنفيذ برنامج عمل موئل األمم املتحدة، سيتعاون وسيتآزر املوئـل مـع منظمـات                 ٢٠-١٢
وسـيعمل عـن كثـب      . األمم املتحدة األخرى هبدف حتقيق نتائجه املقررة علـى الـصعيد العـاملي            

مع احلكومات، والسلطات احمللية، واملؤسـسات املاليـة الدوليـة، واملـصارف اإلمنائيـة اإلقليميـة،                
والشراكات بني القطاعني العام واخلاص، واملنتديات الوطنيـة للموئـل، واملؤسـسات األكادمييـة              
والبحثيــة، والعديــد مــن شــركاء جــدول أعمــال املوئــل اآلخــرين، وفقــا الســتراتيجيته يف جمــال   

 ٢٠١٤ويشكل املنتدى احلضري العاملي املعقود كل سنتني واملقرر عقـده يف عـام              . راكاتالش
، آليتني مـن بعـض آليـات الـدعوة        ٢٠١٠مارس  /واحلملة احلضرية العاملية اليت استهلت يف آذار      

كومات وشـركاء   على الصعيد العاملي يف ما يتعلق مبسائل املستوطنات البشرية والتعاون مع احل           
 . املوئلجدول أعمال

  
 ١الربنامج الفرعي     
  اضي واحلوكمة يف املناطق احلضريةالتشريعات واألر    

  
اعتمــاد تــشريعات حــضرية متكينيــة وإقامــةوزيــادة فــرص احلــصول علــى األراضــي احلــضرية  : هــدف املنظمــة

  ضريةحوكمة المركزية تعزز التنمية احلضرية العادلة واملستدامة، مبا يف ذلك السالمة يف املناطق احل
  

  مؤشرات اإلجناز   من األمانة العامةاإلجنازات املتوقعة

زيــادة قــدرة احلكومــات احملليــة والوطنيــة وغريهــا     )أ(
من شركاء جدول أعمـال املوئـل علـى تنفيـذ تـشريعات
متكينيــة ترمــي إىل حتــسني اإلرشــاد وزيــادة الكثافــة يف
ــة يف ــل اإلدارة احمللي ــاطق احلــضرية، والتخطــيط ومتوي  املن

  املناطق احلضرية

ــا  )أ( ــة وغريهـ ــة واحملليـ ــات الوطنيـ ــدرة احلكومـ ــادة قـ زيـ
شـــركاء جــدول أعمـــال املوئــل الـــذين ينفـــذون مــن 

ــة يف ــادة الكثاف ــوانني متعلقــة بتحــسني اإلرشــاد وزي ق
املناطق احلضرية، والتخطيط ومتويـل اإلدارة احملليـة يف

  املناطق احلضرية
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  مؤشرات اإلجناز   من األمانة العامةاإلجنازات املتوقعة

لوطنيــة وغريهــا زيــادة قــدرة احلكومــات احملليــة وا   )ب(
من شركاء جدول أعمال املوئل علـى تنفيـذ بـرامج مـن
شأهنا حتسني أمن احليازة لصاحل الفئات الـضعيفة، مبـا يف
  ذلك النساء والشباب والسكان األصليون واألقليات

ــا  )ب( ــة وغريهـ ــة والوطنيـ ــات احملليـ ــدرة احلكومـ ــادة قـ زيـ
شركاء جدول أعمال املوئل الذي ينفذون بـرامج من

أهنا حتسني أمن احليازة لصاحل الفئات الـضعيفة،من ش 
مبــا يف ذلــك النــساء والــشباب والــسكان األصــليون

  واألقليات
زيــادة قــدرة احلكومــات احملليــة والوطنيــة وغريهــا     )ج(

من شركاء جدول أعمـال املوئـل علـى حتـسني عمليـات
  احلوكمة والالمركزية واملؤسسات والسالمة احلضرية

املــدن والــسلطات الوطنيــة وشــركاءزيــادة عــدد ‘ ١’  )ج(
جدول أعمال املوئل الذين زادوا قدرهتم على حتـسني

  عمليات احلوكمة واملؤسسات والسالمة احلضرية
زيــادة عــدد احلكومــات احملليــة والوطنيــة وغريهــا‘ ٢’    

مــن شـــركاء جــدول أعمـــال املوئــل الـــذين ينفـــذون
ــز ــة وتعزيــ ــة بالالمركزيــ ــة املتعلقــ ــادئ التوجيهيــ املبــ

لـــــسلطات احملليـــــة، واملبـــــادئ التوجيهيـــــة املتعلقـــــةا
اخلــــدمات األساســــية للجميــــع، واملبــــادئ بتــــوفري

  التوجيهية ملنع اجلرمية
    

 االستراتيجية    

يضطلع فـرع التـشريعات واألراضـي واحلوكمـة يف املنـاطق احلـضرية باملـسؤولية عـن                ٢١-١٢
 تغــيريات عامــة علــى املــستوى  وســيدعم الفــرع املــشاريع الــيت ُتــدخل . هــذا الربنــامج الفرعــي 

اإلداري، فضال عن املشاريع اليت حتقق نتائج مثل زيـادة اإلمـداد باألراضـي املـزودة باخلـدمات                  
وســتتحقق النتــائج املتوخــاة عــن طريــق جمموعــة مــن االســتراتيجيات   . ألغــراض توســيع املــدن 

 :ت املترابطة، على النحو التايلوالتدخال

ية تنكبُّ على توليـد املعـارف، ونـشر املعلومـات،           إنشاء ورعاية شبكة احلضر     )أ(  
وســتعتمد اســتراتيجية الــشبكة علــى . وممارســة الــدعوة وزيــادة أثــر التــدخالت إىل أقــصى حــد

اخلربة الداخلية يف مجع اجلهات املعنية الرئيسية يف إطار جـدول أعمـال مـشترك وقـيم مـشتركة          
ة معنية بزيادة الـسالمة يف املـدن يف        وباتباع نفس املبادئ، ستساهم شبكة عاملي     . وهدف موحد 

 احلوار وتبادل الرؤى بني املدن حول السياسات العامة للسالمة يف املناطق احلضرية؛

جتريب األدوات يف امليدان من خالل مشاريع إرشـادية سـريد بيـان بعـضها يف              )ب(  
 أدلة ومبادئ توجيهية؛
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ن شـركاء جـدول أعمـال    تنمية قـدرات الـسلطات احملليـة والوطنيـة وغريهـا مـ           )ج(  
املوئــل، مبــا يف ذلــك إجــراء تقيــيم شــامل لــألدوات مــن حيــث القــدرة لكــل جمــال مــن جمــاالت  

وستــستخدم أدوات، مثــل رســم معــامل ســري األعمــال، للنظــر بــصورة انتقاديــة إىل         . العمــل
املؤسسات وحتديد املمارسات غري الفعالة، وتـشجيع الـتعلم وتقـدمي الـدعم االستـشاري الـتقين             

 التدخالت أو اإلصالحات املقترحة؛ذي ميكنه مواءمة القدرات التنظيمية مع ال

ومــن الناحيــة  . تطــوير معــارف جديــدة وتوثيــق املمارســات اجليــدة احلاليــة        )د(  
القانونية، سيجري حتديد أدوات مثل التشريعات الالزمـة إلعـادة جتميـع األراضـي وختطيطهـا،                

. تــشريعات وتكييفهــا، حــسب االقتــضاء   مــن بــني أمــور أخــرى، وســيجري تطــوير هــذه ال      
وسـتحقق النتــائج املتوخـاة مــن خـالل تطبيــق األدوات واخلـدمات وعــن طريـق نــشر القــدرات      

 الداخلية وجتميع خربات الشركاء؛

العمل على نطاق اإلدارات احلكومية يف جمال التخطيط احلضري، واإلسـكان             )هـ(  
، ممــا ســيؤدي إىل تيــسري التــآزر واالتــساق  ومتويــل احلكومــة احملليــة يف منــاطق جغرافيــة حمــددة  

وســيجري أيــضا تبــادل اخلــربات واألدوات والوســائل الالزمــة للتخطــيط والتنفيــذ    . التنظيمــي
 والتقييم من أجل حتقيق تنسيق أفضل بني وداخل األنشطة اليت تتم قيادهتا من املقر وامليدان؛ 

يـــة لوســـائل اســـتغالل باالعتمــاد علـــى اخلـــربات املكتـــسبة مــن الـــشبكة العامل    )و(  
األراضـــي، سيـــستخدم عـــدد مـــن املبـــادرات، توجـــد يف صـــميمها آليـــة قانونيـــة علـــى شـــبكة 
اإلنترنــت، الجتـــذاب الـــشركاء، وتـــوفري قاعـــدة بيانـــات للتـــشريعات، وتـــوفري قائمـــة بأمســـاء  

وستـستهدف هـذه   . املستشارين القانونيني املعنيني بالشؤون احلـضرية، وبنـاء املعـارف ونـشرها         
وهبــدف تعزيـز وزيــادة  . ادرات احلكومـات الوطنيــة واملـدن وشــركاء جـدول أعمــال املوئـل    املبـ 

 واالتـصال ألغـراض     النتائج املتحققة من التدخالت، ستتيح هذه اآلليـة أيـضا وحـدتني للـدعوة             
 أنشطة احلوكمة؛

. اإلحاطة علما مبختلف اخلـصائص والتطـورات والتحـديات اإلقليميـة احلاليـة              )ز(  
ل املتعلــق باحلوكمــة والــتالحم االجتمــاعي والــسالمة يف املنــاطق احلــضرية تلــك  وســيعاجل العمــ

 اخلصوصيات وسيضع استراتيجيات وبرامج خاصة مبناطق حمددة وينفذها؛

وسـتحتاج بعـض    . سيكون من املهم تنفيذ أنشطة قطرية وعلى مستوى املـدن           )ح(  
 خالل املـشاركة    ل األخرى من  مسائل احلوكمة إىل بيئات مواتية وطنية وسيجري تناول املسائ        

 على مستوى املدن؛
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ــار الكـــبرية         )ط(   ــتكون اآلثـ ــا، إذ سـ ــز عليهـ ــسريعة والتركيـ ــب الـ ــد املكاسـ حتديـ
ــة   ــة مهم ــضة التكلف ــدخالت املنخف ــاطق احلــضرية    . والت ــة يف املن ــدخالت القانوني وســيكون للت

ان الـذي   واجهات على مستوى املدن واملستوى دون الـوطين واملـستوى الـوطين، حـسب املكـ               
  ).مستوى الوالية واملستوى احمللياملستوى الوطين و(تسن فيه التشريعات يف بلد معني 

  
  ٢الربنامج الفرعي     
  التخطيط والتصميم احلضريان     

  
ــة: هــدف املنظمــة ــزا ومشــوال مــن الناحي ــر تركي ــسياسات واخلطــط والتــصاميم مــن أجــل مــدن أكث حتــسني ال

 تعزز التنمية احلضرية املستدامة وقادرة على االتكيف مـع تغـري املنـاخ علـىاالجتماعية وأفضل تكامال واتصاال
  مستوى املدينة واملستويني اإلقليمي والوطين

  
  مؤشرات اإلجناز   من األمانة العامةاإلجنازات املتوقعة

اعتمـــاد املـــدن الـــشريكة والـــسلطات اإلقليميـــة       )أ(
 مـدن   والوطنية سياسات وأطرا حمسنة لتخطيط وتصميم

  مركزة ومتكاملة ومترابطة

ــة  )أ( ــشريكة والـــسلطات اإلقليميـ ــدد املـــدن الـ ــادة عـ زيـ
والوطنية اليت اعتمدت سياسات وأطرا تـدعم ختطـيط
وتصميم مدن مركزة ومتـسمة بالـشمول مـن الناحيـة

  االجتماعية وبالتكامل والترابط
تعزيز قدرات املدن والسلطات اإلقليمية والوطنيـة         )ب(

خطــط وتــصاميم مــن أجــل مــدن مركــزة   علــى اعتمــاد 
ومتــسمة بالــشمول مــن الناحيــة االجتماعيــة وبالتكامــل

  والترابط

ــة  )ب( ــشريكة والـــسلطات اإلقليميـ ــدد املـــدن الـ ــادة عـ زيـ
ــة الــيت اعتمــدت خططــا وتــصاميم مــن أجــل والوطني
ــة ــن الناحيــ ــشمول مــ ــسمة بالــ ــزة ومتــ ــدن مركــ مــ

  االجتماعية وبالتكامل والترابط
املدن الشريكة والسلطات اإلقليميـة     تعزيز قدرات     )ج(

والوطنيــة علــى اعتمــاد سياســات واســتراتيجيات تــسهم
  يف التخفيف من أثر تغري املناخ والتكيف معه

ــة  )ج( ــشريكة والـــسلطات اإلقليميـ ــدد املـــدن الـ ــادة عـ زيـ
ــتراتيجيات ــات واسـ ــدت سياسـ ــيت اعتمـ ــة الـ والوطنيـ
 تسهم يف التخفيف من أثر تغري املناخ والتكيف معه

    
 االستراتيجية    

. يضطلع فرع التخطـيط والتـصميم احلـضريني باملـسؤولية عـن هـذا الربنـامج الفرعـي               ٢٢-١٢
واستنادا إىل امليزة النسبية اليت يتمتع هبا الربنامج الفرعـي ووفقـا خلطتـة االسـتراتيجية الـسداسية              

وتـستنري  . ٢ ، سيقود الربنامج الفرعي تنفيذ الربنـامج الفرعـي        ٢٠١٩-٢٠١٤السنوات للفترة   
استراتيجية حتقيق النتائج املتوخاة بأفـضل املمارسـات والـدروس املـستفادة القائمـة علـى األدلـة                  

 :وتتمثل استراتيجية تنفيذ برنامج العمل يف ما يلي. املستمدة من التجربة
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التــرويج، يف إطــار الالمركزيــة واحلوكمــة املتعــدد املــستويات وعــن طريــق          )أ(  
ية املتعددة، لعدد مـن املبـادئ احليويـة، مثـل االسـتفادة املثلـى مـن الكثافـة                  عمليات اجلهات املعن  

الــسكانية واالقتـــصادية يف املـــستوطنات احلـــضرية، حــسب االقتـــضاء، واالســـتخدام املخـــتلط   
لألراضـــي، والتنـــوع، وتعزيـــز رأس املـــال االجتمـــاعي، واالبتكـــار وحتـــسني االتـــصال هبـــدف 

وبوجــه خــاص، ســيؤكد النــهج  . يــل متطلبــات التنقــل االســتفادة مــن تكتــل االقتــصادات وتقل 
اجلديد ضرورة التخطيط املسبق للنمو السكاين يف املناطق احلضرية، علـى مراحـل، مـع مراعـاة                

وسيــستند . حجــم التحــديات واحلاجــة إىل إجيــاد فــرص العمــل وتنميــة رأس املــال االجتمــاعي  
ــيعزز التنميـــة ا   هـــذا ــة  حملليـــة يف النـــهج إىل القـــيم الثقافيـــة احملليـــة، وسـ ســـياق التنميـــة اإلقليميـ

 والعاملية؛ والوطنية

سيجري تفعيل التخطيط والتصميم احلضريني على كـل مـن املـستوى الـوطين        )ب(  
واإلقليمــي واحمللــي يف إطــار األخــذ بالالمركزيــة علــى النحــو املنــصوص عليــه بــصورة عامــة يف  

لسلطات احمللية وغريها مـن وثـائق موئـل     املبادئ التوجيهية املتعلقة باألخذ بالالمركزية وتعزيز ا      
 األمم املتحدة الرئيسية؛

ــة مبجموعــة مــن       )ج(   ــة والوطني ــة واحلكومــات دون اإلقليمي ــد اإلدارات احمللي تزوي
ــدعم إدارة النمــو وحتــسني االســتدامة      ــة الالزمــة ل ــة واألدوات اجملرب ــادئ التوجيهي ــاهج واملب املن

لتخطيط والتـصميم علـى مـستويات خمتلفـة، أي علـى            والكفاءة واملساواة بني املدن من خالل ا      
ــاء واملــدن واملــستويني اإلقليمــي والــوطين ومــا يتجــاوز حــدود       ــاء الفقــرية واألحي صــعيد األحي

 الوطنية؛ الوالية

ــدعم مــن        )د(   ــوطين واحمللــي، ب ــاء القــدرات علــى كــل مــن الــصعيد العــاملي وال بن
ــشرية،    ــوارد الب ــشمل امل ــرامج مكرســة، ت ــوارد،  اســتراتيجيات وب ــة امل  وتطــوير األدوات، وتنمي

 والتطوير التنظيمي، وعناصر تعزيز املؤسسات؛ 

االضطالع بدور حفاز من خالل تعزيز الشراكات القائمـة وإقامـة شـراكات                )هـ(  
ســتراتيجية جديــدة داخــل منظومــة األمــم املتحــدة، واملنظمــات غــري احلكوميــة، واملؤســسات    ا

يئات املالية اليت اجتمعت لديها املوارد املالية والبنيات التحتيـة          التعليمية واملؤسسات العلمية واهل   
 واخلربة الالزمة للعمل مع الربنامج الفرعي؛

العمــل يف إطــار فريــق األمــم املتحــدة القطــري علــى تعمــيم مراعــاة التخطــيط     )و(  
  .يوالتصميم احلضريني ضمن النهج العام لدعم القطاع احلضر
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  ٣الربنامج الفرعي     
  القتصاد احلضري ا    

  
حتـسني االسـتراتيجيات والـسياسات احلـضرية الـيت تـدعم التنميـة االقتـصادية الـشاملة، وإجيـاد: هدف املنظمـة  

  فرص عمل وسبل عيش الئقة وتعزيز متويل البلديات
  

  مؤشرات اإلجناز   من األمانة العامةاإلجنازات املتوقعة

ــاد      )أ( ــى اعتمـ ــشريكة علـ ــدن الـ ــدرات املـ ــسني قـ حتـ
  استراتيجيات داعمة للتنمية االقتصادية الشاملة

ــدت  )أ( ــيت اعتمـــ ــشريكة الـــ ــدن الـــ ــدد املـــ ــادة عـــ زيـــ
اســــتراتيجيات تــــدعم التنميــــة االقتــــصادية الــــشاملة

ــا ــددت، كمـ ــات الـــيت حـ ــى ذلـــك األولويـ ــدل علـ تـ
ــراكات ــة شـ والتحليـــل االقتـــصادي األساســـي وإقامـ

  استراتيجية
ــاد      )ب( ــى اعتمـ ــشريكة علـ ــدن الـ ــدرات املـ ــسني قـ حتـ

ــادة فــرص العمــل ــدعم زي ــرامج حــضرية ت سياســات وب
والفــرص االقتــصادية وحتــسني ســبل العــيش مــع التركيــز

  على شباب ونساء املناطق احلضرية

ادة عــدد املــدن الــشريكة الــيت اعتمــدت سياســاتيــز  )ب(
وبــــرامج تــــدعم زيــــادة فــــرص العمــــل والفـــــرص

ــصادية وحتــس  ــىاالقت ــز عل ني ســبل العــيش مــع التركي
  شباب ونساء املناطق احلضرية

ــة     )ج( ــوارد املاليـ ــادة املـ ــدابري لزيـ حتـــسني احللـــول والتـ
  املتاحة للمدن الشريكة

 زيادة كمية املوارد املالية اليت جتمعها املدن الشريكة  )ج(

    
 االستراتيجية    

نـامج الفرعـي باملـسؤولية عـن        سيضطلع فرع االقتصاد احلضري الذي يقود تنفيذ الرب        ٢٣-١٢
وهذا الربنامج الفرعي مكرس لتعزيز قدرة املـدن علـى إجيـاد مـوارد متكـن                . ٣الربنامج الفرعي   

من التنمية االقتصادية العادلة، وإجيـاد فـرص العمـل ومتويـل النمـو احلـضري، مـع التركيـز علـى           
وسـيتوىل الربنـامج   . ىاالحتياجات اخلاصة للشباب والنساء والشباب والفئات الـضعيفة األخـر    

. الفرعــي الريــادة يف تطبيــق النــهج االقتــصادية احلــضرية بغيــة حتقيــق هــدف التحــضر املــستدام    
وسيـــسعى الربنـــامج الفرعـــي إىل زيـــادة التـــدخالت وأداء دور حفـــاز، إىل جانـــب الـــشركاء   

. يلــهاالقــائمني، لبنــاء القــدرة علــى اتبــاع هنــج اقتــصادية متكاملــة إلدارة املــدن وختطيطهــا ومتو  
وسيستخدم الربنامج الفرعي أدوات للتحليل االقتصادي، واستراتيجيات وهنجـا لـدعم عناصـر             
التنمية االقتصادية، والصالت والروابط داخل عمل الربامج الفرعيـة األخـرى، مثـل التخطـيط،               

وتشمل االستراتيجيات املتعلقـة بتحقيـق      . واخلدمات احلضرية األساسية، واألراضي واإلسكان    
 :ئج املتوخاة ما يليالنتا
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ــى كــل مــن         )أ(   ــسيني عل ــشركاء الرئي ــة وال ــق املكاتــب اإلقليمي بالعمــل عــن طري
ــفات األدوات     ــامج الفرعــــي مواصــ ــيكيف الربنــ ــاملي واإلقليمــــي والــــوطين، ســ الــــصعيد العــ
ــا علـــى      ــرة إلدارة منوهـ ــول اقتـــصادية مبتكـ ــدن حبلـ ــد املـ ــسياسات لتزويـ ــتراتيجيات والـ واالسـ

 مستدام؛ حنو

ــن        باال  )ب(   ــدد م ــة يف اســتحداث ع ــم املتحــدة املتمثل ــل األم ــة موئ ــتناد إىل جترب س
جمموعات أدوات التنمية االقتصادية واإلدارة املالية احمللية، سـيعمل الربنـامج الفرعـي مـع املـدن                 

. من أجل وضع هنج متكاملة لتحسني إنتاجيتها وقدراهتا التنافسية باالسـتعانة بالقـدرات احملليـة              
طريــق دعــم تــصميم وتنفيــذ سياســات واســتراتيجيات للتنميــة االقتــصادية وســيتحقق هــذا عــن 

علــى نطــاق املــدن بالــشراكة مــع الــسلطات احملليــة وقــادة اجملتمعــات احملليــة والقطــاع اخلــاص      
 واملنظمات احلكومية الدولية األخرى؛

الــدعوة إىل اتبــاع أفــضل املمارســات يف جمــال التنميــة االقتــصادية علــى نطــاق   )ج(  
  اليت جيري تبادهلا من خالل تنفيذ املشاريع يف املدن الشريكة؛املدن،

حتديد ووضع واختبـار ونـشر األشـكال املناسـبة مـن التمويـل البلـدي لتمويـل                    )د(  
وسيعمل الربنامج الفرعي عن كثب مـع       . التنمية احلضرية يف املدن من أجل حتسني إدارة منوها        

 شريعية مواتية للبلديات للعمل وحتقيق التقدم؛فريق التشريعات احلضرية لكفالة وجود بيئة ت

مساعدة السلطات احمللية على حتسني الكفاءة التـشغيلية احلاليـة والوصـول إىل               )هـ(  
مــصادر التمويــل عــن طريــق بنــاء القــدرات علــى نــشر آليــات مبتكــرة لتوليــد الــدخل وتــسخري  

 التحتية احمللية؛األصول احمللية، مما سيؤدي إىل حتسني تقدمي اخلدمات والبنيات 

ــشباب اقتــصاديا باالســتناد إىل خــربة       )و(   ــتمكني ال دعــم تــصميم وتنفيــذ منــاذج ل
ريع صــندوق شــباب  موئــل األمــم املتحــدة يف تنفيــذ مراكــز جامعــة للخــدمات وإدارة مــشا       

 احلضرية؛ املناطق

زيادة سبل استفادة الشباب من مباشرة األعمال احلرة، وسبل كـسب الـرزق               )ز(  
ــدخل وو ــدرات        وال ــاء ق ــة إىل بن ــضل املمارســات الرامي ــن أف ــستمدة م ــة م ــرامج منوذجي ضــع ب

السلطات احمللية واملنظمات غري احلكومية املعنية بالشباب على تعمـيم مراعـاة تلـك املـسائل يف                 
 براجمها وخدماهتا؛
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تكثيف الشراكات اجلارية مع شركاء جدول أعمال املوئـل ومنظمـات األمـم        )ح(  
دن الشريكة بأحدث األدوات من أجل تعزيـز الـتالحم بـني الـسلطات احملليـة                املتحدة لتزويد امل  

وغريها من الشركاء الرئيسيني الغتنـام فـرص التنميـة االقتـصادية الناشـئة ومواجهـة التحـديات                  
 .اليت تطرحها البطالة وانعدام فرص توليد الدخل

  
  ٤الربنامج الفرعي     
  اخلدمات األساسية احلضرية    

  
زيادة املساواة يف احلصول علـى اخلـدمات األساسـية احلـضرية وحتـسني مـستوى معيـشة فقـراء: ةهدف املنظم 

  املناطق احلضرية
  

  مؤشرات اإلجناز   من األمانة العامةاإلجنازات املتوقعة

ــسلطات احملليــــة واإلقليميــــة       )أ( ــادة قــــدرات الــ زيــ
والوطنيـــة علـــى تنفيـــذ سياســـات لزيـــادة املـــساواة يف

اخلــدمات األساســية احلــضرية علــى حنــو  احلــصول علــى 
  مستدام

زيادة عدد الـسلطات احملليـة واإلقليميـة والوطنيـة الـيت  )أ(
تنفــــذ سياســــات ومبــــادئ توجيهيــــة بــــشأن تــــوفري

  اخلدمات األساسية للجميع

زيادة تدفق االسـتثمارات إىل اخلـدمات األساسـية           )ب(
ــرامج موئــل ــه ب ــز الــذي تقــوم ب احلــضرية بفــضل التحفي

   املتحدة يف البلدان الشريكةاألمم

زيـــادة حجـــم االســـتثمارات يف اخلـــدمات األساســـية  )ب(
ــع املنظمـــات ــشراكات مـ ــئة عـــن الـ ــضرية الناشـ احلـ

  األخرى
ــستدام للخــدمات      )ج( ــادة يف االســتخدام امل ــق زي حتقي

  األساسية احلضرية املستدامة يف املدن الشريكة
ملــــدنزيــــادة النــــسبة املئويــــة للمــــستهلكني يف ا‘ ١’  )ج(

الـــشريكة مـــع اخنفـــاض نـــصيب الفـــرد الواحـــد مـــن
  االستهالك احمللي للمياه

زيادة النسبة املئوية لألسر املعيشية الـيت تـستخدم‘ ٢’    
  الطاقة احلديثة يف املدن الشريكة

زيــادة النــسبة املئويــة للــسكان يف املــدن الــشريكة‘ ٣’    
  الذين يستخدمون وسائط النقل املستدامة

    
 يجيةتاالسترا    

يــضطلع فــرع اخلــدمات األساســية احلــضرية باملــسؤولية عــن تنفيــذ هــذا الربنــامج          ٢٤-١٢
 تعزيز الـسياسات واألطـر املؤسـسية        ٤ومن جماالت التركيز الرئيسية للربنامج الفرعي       . الفرعي

مــن أجــل زيــادة تكــافؤ فــرص احلــصول علــى اخلــدمات األساســية احلــضرية وحتــسني مــستوى   
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وســتوفر املــساعدة يف جمــال الــسياسات واملــساعدة التقنيــة إىل  .  احلــضريةمعيــشة فقــراء املنــاطق
إصـالح وتوسـيع البنيـات      ) أ: (سلطات املدن الشريكة والسلطات اإلقليمية والوطنية مـن أجـل         

ضـمان الكفـاءة والفعاليـة املؤسـسية        ) ب( التحتية واخلدمات احلضرية ملواكبة تزايد الطلـب؛ و       
ــدمي اخلــدمات؛ و  ــو) ج( يف تق ــاطق احلــضرية      ت ــة لفقــراء املن ــة مــن اخلدم . فري مــستويات كافي

يلي االستراتيجيات الالزمة لتحقيق النتـائج يف اجملموعـات الربناجميـة األربـع وهـي امليـاه                  ما ويف
 :والصرف الصحي، وإدارة النفايات احلضرية، والتنقل يف املناطق احلضرية والطاقة احلضرية

كومــات يف البلــدان الناميــة يف ســعيها إىل حتقيــق  دعــم اجلهــود الــيت تبــذهلا احل   )أ(  
وســيتم حتقيــق هــذا مــن خــالل  . األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة املتعلقــة بامليــاه والــصرف الــصحي  

ــز املؤســسي ملقــدمي اخلــدمات واملــشاركة يف      مــشاريع إرشــادية علــى مــستوى املــدن، والتعزي
ارسـة الـدعوة ودعـم العمليـات     وسـُيركَّز أيـضا علـى مم   . السياسات الوطنية وعمليات اإلصالح   

السياسية املتصلة باملياه والصرف الصحي وعلـى تنظـيم مناسـبات لرفـع مـستوى بـروز مـسائل                   
ــاطق احلــضرية ودجمهــا يف    ــاه والــصرف الــصحي لــصاحل فقــراء املن  الــسياسات واملمارســات املي

 القطاعية؛

ــصل       )ب(   ــات الـ ــال إدارة النفايـ ــيني يف جمـ ــاعلني احمللـ ــدرات الفـ ــز قـ ــاه تعزيـ بة وامليـ
وســيقدم الــدعم للمــشاريع اإلرشــادية التجريبيــة، مبــا يف ذلــك املــساعدة التقنيــة يف   . املــستعملة

 إنشاء نظم جمتمعية إلدارة النفايات الصلبة؛

سيعزز الربنامج الفرعـي خيـارات التنقـل املـستدام مـع التركيـز بـشكل خـاص               )ج(  
ــدان ال    ــاطق احلــضرية يف البل ــةعلــى احتياجــات فقــراء املن ــسية هــي   . نامي وســتكون املهمــة الرئي

ــة احلــضرية، واخنفــاض       ــسهم يف حتــسني اإلنتاجي تــشجيع سياســات واســتثمارات النقــل الــيت ت
وسـيجري التركيـز    . استهالك الطاقة، وحتـسني ظـروف عـيش وعمـل سـكان املنـاطق احلـضرية               

ــة جمــاالت اســتراتيجية هــي    ــى ثالث ــة و    : عل ــشر املعرف ــاملي؛ ون ــصعيد الع ــى ال ــدعوة عل ــدمي ال تق
املـساعدة التقنيـة يف وضـع أطــر الـسياسات الوطنيـة؛ واســتراتيجيات االسـتثمار لـتمكني التنقــل        

 املستدام يف املناطق احلضرية؛

زيــادة فــرص احلــصول علــى خــدمات الطاقــة احلديثــة والنظيفــة واملوثــوق هبــا     )د(  
 تكنولوجيـات  وسيجري التركيز أيـضا علـى كفـاءة الطاقـة واسـتخدام      . لفقراء املناطق احلضرية  

الطاقة املتجددة عن طريق تشجيع تلك التكنولوجيات وتعمـيم تـدابري كفـاءة اسـتخدام الطاقـة                 
وستـشمل األنـشطة الرئيـسية      . يف سياسات اإلسكان وقوانني البناء واملمارسات يف جمـال البنـاء          

ــة املــستدامة واملــشاركة      ــة الطاقــة للتنمي ــة بأمهي ــدعوة والتوعي يف وضــع املــشاريع اإلرشــادية وال
 السياسات والتشريعات؛
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سيحفز الربنامج الفرعي تدفق االستثمارات إىل اخلـدمات األساسـية احلـضرية            )هـ(  
. عن طريق إقامة شراكات استراتيجية مع املصارف اإلمنائيـة اإلقليميـة واجلهـات املاحنـة الثنائيـة                

ف اإلمنائيــة املــوارد وســيوفر موئــل األمــم املتحــدة املــوارد الــسابقة لالســتثمار وســتوفر املــصار   
وسُيـضطلع هبـذا الـدور احلفـاز        . الالزمة للعناصر اليت تتطلب كثافـة رأس املـال مـن التـدخالت            

مــن خــالل مــشاريع إرشــادية علــى مــستوى املــدن، والتعزيــز املؤســسي ملقــدمي اخلــدمات           
وسيـشارك الربنـامج الفرعـي يف الـدعوة         . واملشاركة يف السياسات الوطنية وعمليات اإلصالح     

مــع شــركاء التنميــة اآلخــرين مبــا يلــزم مــن مــوارد ماليــة لتكــرار املــشاريع النموذجيــة الناجحــة   
 .وتوسيع نطاقها

  
  ٥الربنامج الفرعي     
  اإلسكان وحتسني أوضاع األحياء الفقرية    

  
  زيادة فرص احلصول على السكن الالئق وحتسني مستوى املعيشة يف األحياء الفقرية احلالية: هدف املنظمة

  
  مؤشرات اإلجناز   من األمانة العامةاإلجنازات املتوقعة

تنفيذ االصالحات والسياسات والـربامج يف جمـال          )أ(
  اإلسكان

زيادة عدد الـسلطات احملليـة واإلقليميـة والوطنيـة‘ ١’  )أ(
اليت تنفذ سياسات وبرامج لإلسـكان املـستدام تـسهم

  يف حتسني فرص احلصول على السكن الالئق
زيادة عـدد البلـدان الـيت تـسعى إىل إعمـال احلـق ‘٢’    

ــسكن الالئـــق كعنـــصر مـــن عناصـــر احلـــق يف يف الـ
مستوى معيشي الئق، وال سيما يف احلد مـن حـاالت

  اإلخالء القسري غري القانوين
ــة‘ ٣’     ــوانني وأنظم ــذ ق ــيت تنف ــدان ال ــدد البل ــادة ع زي

  للبناء املستدام
 األحيــاء تنفيــذ سياســات وبــرامج حتــسني أوضــاع  )ب(

  الفقرية ومنع ظهور هذه األحياء
زيادة عدد سلطات املدن والسلطات الوطنيـة القـادرة  )ب(

ــرية ــاء الفق ــرامج حتــسني أوضــاع األحي ــذ ب ــى تنفي عل
  ومنع ظهور هذه األحياء

تعزيـــز قـــدرة الفئـــات الـــضعيفة املـــستهدفة علـــى     )ج(
  حتسني ظروف معيشتها

ــادة عــدد الفئــات الــضعيفة القــادرة    )ج(  بــشكل أفــضلزي
  على حتسني ظروف معيشتها
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 الستراتيجيةا    

يضطلع فـرع اإلسـكان وحتـسني أوضـاع األحيـاء الفقـرية باملـسؤولية عـن تنفيـذ عـن                      ٢٥-١٢
وسيقدم هذا الربنامج الفرعي مسامهة موضوعية وتدرجيية من أجـل تنفيـذ            . ٥الربنامج الفرعي   

وتـــستند . ستهدفان األحيـــاء الفقـــريةإعـــالن األلفيـــة وخطـــة جوهانـــسربج للتنفيـــذ اللـــذين يـــ  
استراتيجية تنفيذ برنامج العمل إىل هنج ذي مسارين يركز علـى حتـسني العـرض والقـدرة علـى        
حتمل تكاليف املساكن اجلديدة، مما سيحد من ظهـور أحيـاء فقـرية جديـدة، إىل جانـب تنفيـذ                    

 ظـروف الـسكن     برامج على نطـاق املـدن لتحـسني أوضـاع األحيـاء الفقـرية مـن شـأهنا حتـسني                   
 :وباختصار، تتمثل االستراتيجية يف ما يلي. ونوعية احلياة يف األحياء الفقرية احلالية

 ٢٠٠٠الشروع يف تقييم نتائج االستراتيجية العامليـة لتـوفري املـأوى حـىت عـام                  )أ(  
لفهم إجنازاهتا وإخفاقاهتا من خالل حتليل دراسات حاالت إفراديـة وحتديـد أفـضل املمارسـات                

 لنهج والطرائق املبتكرة باالستناد إىل الدروس املستفادة؛وا

 مـــن خـــالل عمليـــة ٢٠٢٥وضـــع اســـتراتيجية عامليـــة لإلســـكان حـــىت عـــام    )ب(  
تــشاركية، مبــا يــشمل إجــراء حــوارات إقليميــة ووطنيــة بــشأن سياســات اإلســكان تــستهدف    

وتــروج . قــريةإدخــال حتــسينات علــى جمــال تــوفري الــسكن الالئــق وحتــسني أوضــاع األحيــاء الف
ــاد        ــوذجي يف سياســات وممارســات اإلســكان واعتم ــيري من ــة لإلســكان لتغ االســتراتيجية العاملي

 سياسات قائمة على األدلة ومستنرية؛

سيعزز الربنامج الفرعي زيادة فـرص احلـصول علـى الـسكن الالئـق، وحتـسني                  )ج(  
 مـــن خـــالل مخـــس أوضـــاع األحيـــاء الفقـــرية ومنـــع ظهـــور هـــذه األحيـــاء واإلدارة اجملتمعيـــة 

الــدعوة؛ وإدارة املعــارف؛ وإســداء املــشورة يف جمــال الــسياسات؛  : اســتراتيجيات شــاملة تــضم
وتنمية القدرات على كل من الصعيد العاملي واإلقليمي واحمللي؛ ودعم التنفيذ علـى الـصعيدين               

 وستوضــع توجيهــات لــدعم الــشركاء يف تنفيــذ واليــاهتم وأدوارهــم يف تــوفري . الــوطين واحمللــي
السكن وحتسني أوضاع األحيـاء الفقـرية ومنـع ظهـور هـذه األحيـاء ويف تنميـة القـدرات علـى                      
كل من الصعيد العـاملي والـوطين واحمللـي علـى تعزيـز اسـتدامة تـوفري الـسكن وحتـسني أوضـاع                       

وسـُتدعم هـذه التوجيهـات باسـتراتيجيات وبـرامج          . األحياء الفقرية ومنع ظهـور هـذه األحيـاء        
طوير التنظيمـي   ذلك عناصر املوارد البشرية وتطوير األدوات وتنمية املوارد والت        مكرسة، مبا يف    

 والتعزيز املؤسسي؛

تعزيز فرص حتقيق أثر على الصعيد القطري من خـالل القيـام بـدور حفـاز يف                   )د(  
اجلهود املتضافرة اليت تبذهلا اجلهات الفاعلة الرئيسية، مبا يف ذلـك احلكومـات الوطنيـة واحملليـة،             

اجملتمع املدين، واألوساط األكادميية، والقطاع اخلـاص، ووسـائط اإلعـالم، واجلهـات الفاعلـة               و
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انظــر قــرار اجلمعيــة العامــة  (الدوليــة وغريهــا عــن طريــق تــشجيع إنــشاء جلــان وطنيــة للموئــل    
لتويل الريادة يف التنمية احلضرية وتنمية اإلسكان وحتسني أوضـاع األحيـاء الفقـرية              ) ٦٢/١٩٨

 .ر هذه األحياءومنع ظهو
  

 ٦الربنامج الفرعي     
  احلد من األخطار واإلصالح    

  
زيادة مرونة املدن إزاء آثار األزمات الطبيعية واليت من صنع اإلنسان والقيام باإلصـالح بـسبل: هدف املنظمة 

  تعزز التنمية احلضرية املستدامة
  

  مؤشرات اإلجناز   من األمانة العامةاإلجنازات املتوقعة

حتسني سياسات واستراتيحيات وبرامج احلـد مـن          )أ(
األخطار احلـضرية املعتمـدة لزيـادة مرونـة املـدن وغريهـا

  من املستوطنات البشرية

زيــادة النــسبة املئويــة للحكومــات احملليــة واإلقليميــة  )أ(
والوطنيــة الــيت أدرجــت احلــد مــن األخطــار احلــضرية

  وإدارهتا يف خططها الرئيسية للتنمية
ادة فعالية انتعاش املستوطنات وتدخالت إعـادة    زي  )ب(

البنــاء مــن أجــل حتقيــق االســتدامة يف األجــل الطويــل يف
  املدن واملستوطنات البشرية األخرى

ــشريكة‘ ١’  )ب( ــدن الــــ ــة للمــــ ــسبة املئويــــ ــادة النــــ زيــــ
ــرامج ــذت ب ــيت نف ــشرية األخــرى ال ــستوطنات الب وامل

  إعادة بناء مستدامة يف املناطق احلضرية
ــاالت‘ ٢’     ــذة يف حــ ــدد التــــدخالت املنفــ ــادة عــ زيــ

الطــوارئ الــيت تــدمج التنميــة واحلــد مــن األخطــار يف
  األجل الطويل

مسامهة االستجابة لألزمات الـيت تقـوم هبـا بـرامج             )ج(
إصالح املآوي يف اسـتدامة ومرونـة املـدن واملـستوطنات

  البشرية األخرى

يت تـسهمزيادة النسبة املئوية لربامج إصالح املـآوي الـ     )ج(
  يف توفري مساكن دائمة مرنة يف مواجهة الكوارث

    
 االستراتيجية    

، ٦يــضطلع فــرع احلــد مــن األخطــار واإلصــالح باملــسؤولية عــن الربنــامج الفرعــي      ٢٦-١٢
ويقــود األنــشطة املتــصلة باحلــد مــن األخطــار وحــاالت الطــوارئ واإلنعــاش املبكــر يف املنــاطق   

 الدعم التقين وسريصد املشاريع املندرجـة حتـت مـسؤوليته،           وسيقدم الربنامج الفرعي  . احلضرية
وتتمثـل اسـتراتيجية تنفيـذ الربنـامج        . مبا يف ذلك أنشطة إدارة املعارف املتصلة باملواضـيع الفنيـة          

 :الفرعي يف ما يلي



A/67/6 (Prog. 12)
 

20 12-27511 
 

ــار وإنعـــاش       )أ(   ــد مـــن األخطـ ــال احلـ ــع أعمـ ــذ مجيـ ــم تنفيـ تيـــسري التنـــسيق ودعـ
قوم هبا موئل األمم املتحـدة يف املنـاطق احلـضرية مـن خـالل               املستوطنات وإصالح املآوي اليت ي    

ــروع املواضــيعية األخــرى         ــة والف ــب اإلقليمي ــة، واملكات ــات امليداني ــتقين للعملي ــدعم ال ــدمي ال تق
 للربنامج؛

ــة     )ب(   ــادئ التوجيهيــ ــستفادة، واألدوات، واملبــ ــدروس املــ ــارف، والــ ــد املعــ توليــ
 ئل األمم املتحدة؛واستعراض السياسات يف ما يتعلق مبشاريع مو

ــشراكات والتواصــل فيمــا بــني الوكــاالت ألغــراض        )ج(   ــاون وال ــسامهة يف التع امل
التدخالت يف حاالت الطوارئ الرامية إىل تقـدمي الـدعم الطويـل األجـل يف اجملـال الـتقين وبنـاء                     
القــدرات للبلــدان الــيت تواجــه أزمــات أو هــي بــصدد اخلــروج منــها ســعيا إىل حتــسني الكفــاءة   

 ري االنتعاش املبكر وفقا لسياسات موئل األمم املتحدة؛وتيس

تقدمي مدخالت فنية إىل املنظمـات األعـضاء يف اللجنـة الدائمـة املـشتركة بـني                   )د(  
الوكاالت على الصعيدين العاملي والقطري من أجـل تعزيـز إنعـاش املـستوطنات وإعـادة بنائهـا                  

 على حنو مستدام؛

لتحفيــز ) كلمــا أمكــن ذلــك(مويــل اإلنــساين حتقيــق اســتفادة قــصوى مــن الت   )هـ(  
 اإلنعاش املبكر؛

استخدام موارد التمويل اإلنساين لتلبية االحتياجات العاجلـة وحتفيـز اإلنعـاش              )و(  
املبكر للمـستوطنات مـن خـالل تنفيـذ سياسـات موئـل األمـم املتحـدة الـيت تعـاجل املـستوطنات                       

ية وأفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة لــربط  البــشرية واألزمــات؛ والتعــاون مــع الوكــاالت اإلنــسان 
 العمل اإلنساين بعمليات ختطيط التنمية على املستويني احمللي والوطين؛

تيسري تصميم وتنفيذ الربامج املستدامة للحد مـن أخطـار الكـوارث مـن أجـل                )ز(  
بنـاء قـدرة األمـم واجملتمعـات علـى مواجهـة            : ٢٠١٥-٢٠٠٥دعم إطار عمـل هيوغـو للفتـرة         

 ث واملبادرات األخرى للحد من أخطار الكوارث احلضرية؛ الكوار

ــستوطنات          )ح(   ــة بامل ــبة متعلق ــة مناس ــة وتنظيمي ــر قانوني ــى وضــع أط ــشجيع عل الت
البــشرية تتنــاول مــسائل احلقــوق يف األراضــي، وأمــن احليــازة، وتنــشيط االقتــصاد والتنميــة          

ة األساســية، وختطـيط االســتخدام  االقتـصادية احملليــة يف األجـل الطويــل، وتـوفري البنيــات التحتيـ    
 االستراتيجي لألراضي واستعادة البيئات احلضرية؛
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سيــشجع الربنــامج الفرعــي مجيــع بــرامج ومــشاريع مــا بعــد األزمــات املرتبطــة   )ط(  
باحلــد مــن األخطــار، ومــشاريع إنعــاش املــستوطنات وإصــالح املــآوي مــن أجــل دمــج أنــشطة   

  .لقدرات مصممة مع أهداف طويلة األجلاستراتيجية وإضافية وموجهة حنو تنمية ا
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  ٧الربنامج الفرعي     
  البحوث وتنمية القدرات     

  
تعزيز املعارف املتعلقة مبسائل التوسع احلضري املستدام والقدرة على صياغة وتنفيـذ سياسـات: هدف املنظمة 

  وبرامج قائمة على األدلة على كل من املستوى الوطين واحمللي والعاملي
  

  مؤشرات اإلجناز   من األمانة العامةزات املتوقعةاإلجنا

عـــدد املراصـــد احلـــضرية الـــيت تـــستخدم أدوات‘ ١’  )أ(  حتسني رصد الظروف واالجتاهات احلضرية  )أ(
  موئل األمم املتحدة وأساليبه وبياناته للرصد

زيـــادة عـــدد املكاتـــب اإلحـــصائية الوطنيـــة الـــيت‘ ٢’    
  ُتصدر بيانات ومؤشرات حضرية

حتسني املعرفة مبسائل التحضر املـستدام علـى كـل            )ب(
  من الصعيد احمللي والوطين والعاملي

زيادة النسبة املئويـة للحكومـات احملليـة والوطنيـة‘ ١’  )ب(
الـــيت اســـتخدمت املنـــشورات الرئيـــسية ملوئـــل األمـــم
املتحدة، وقاعدة بياناتـه ألفـضل املمارسـات، وأدواتـه

  وبناء القدراتومبادئه التوجيهية للتدريب 
زيادة عدد الدول اليت تـصدر تقـارير وطنيـة عـن‘ ٢’    

ــة ــسياسات احملليـ ــيط الـ ــز ختطـ املـــدن مـــن أجـــل تعزيـ
  والوطنية

ــة    )ج( ــة واحملليـــ ــادة قـــــدرات الـــــسلطات الوطنيـــ زيـــ
  والشركاء على وضع وتنفيذ سياسات وبرامج مستنرية

ــيت‘ ١’  )ج( ــة الـ ــة والوطنيـ ــسلطات احملليـ ــدد الـ ــادة عـ زيـ
 املعلومـــات القائمـــة علـــى األدلـــة لوضـــعتـــستخدم

  السياسات والربامج
حتقيــق زيــادة يف عــدد الــسياسات والــربامج الــيت‘ ٢’    

  تستخدم املعلومات القائمة على األدلة
    

 االستراتيجية    

وتتمثـل اسـتراتيجية    . ٧يقود فرع البحوث وتنمية القـدرات تنفيـذ الربنـامج الفرعـي              ٢٧-١٢
ع وتلخـــيص وترمجـــة البيانـــات إىل معـــارف تـــدعم يف وقـــت الحـــق الربنـــامج الفرعـــي يف مجـــ

وحتديـدا، ســيقوم الربنــامج  . سياســات مــستنرية بقـدر أكــرب مــن خـالل تنميــة القــدرات   صـياغة 
 :الفرعي مبا يلي
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التعاون مع طائفة من الشركاء االستراتيجيني من أجل حتقيق نتائج فعالـة مـن                )أ(  
 دخالت؛ حيث التكلفة وحتقيق أقصى أثر من الت

ــوعي مــن خــالل إنتــاج جمموعــة مهمــة مــن املعلومــات، عــن طريــق        )ب(   ــادة ال زي
لمـضي قـدما جبـدول      منشورات خمتارة، مبا يف ذلك التقارير الرئيسية، اليت تعمم بلغات خمتلفة ل           

 األعمال احلضري؛

إجراء ونشر حبـوث عـن مواضـيع رئيـسية وناشـئة، مثـل أزمـة الـسكن املاليـة،                      )ج(  
ــتغريات االجتماعيــة يف املــدن وآفــاق املــستقبل يف املنــاطق    واالســتبعاد  يف املــدن األوروبيــة، وال

وستوضـع املعـارف واالبتكـارات الناشـئة عـن البحـوث العامليـة يف               . احلضرية، بناء على الطلب   
سياق الوقائع اإلقليمية واحملليـة وسـتوجه مـن خـالل أدوات وبـرامج لتنميـة القـدرات صـممت                

 خصيصا للغرض؛

العمل مع الشركاء الرئيـسيني، مثـل املراصـد احلـضرية، واملكاتـب اإلحـصائية                 )د(  
الوطنيــة واملؤســسات األكادمييــة ومؤســسات التــدريب التابعــة للحكومــات احملليــة فيمــا يتعلــق   

، وتقنيـــات نظـــام املعلومـــات UrbanInfoبرصـــد الظـــروف احملليـــة والوطنيـــة ودمـــج براجميـــات 
 ائل السياسات احلضرية؛ اجلغرافية ومعارف حمددة بشأن مس

تنميـة القـدرات علـى إعــادة اهليكلـة التنظيميـة، وحتليــل سـري األعمـال وإعــادة          )هـ(  
 اهلندسة، والتنسيق العمودي، والتعلم والتعليم والتدريب للسلطات احمللية والوطنية والشركاء؛

تعزيز الـصلة بـني املعلومـات واملعـارف وصـنع القـرارات علـى مـستوى املـدن                     )و(  
  .ومستويات احلكم األخرى، لتعزيز كفاءة التنسيق

  
 الواليات التشريعية     
  قرارات اجلمعية العامة    

  
  إنشاء مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية )٢٩-د (٣٣٢٧

التقريــر العــاملي عــن املــستوطنات البــشرية والتقــارير الدوريــة عــن التعــاون  ٣٤/١١٤
  يدان املستوطنات البشريةواملساعدة الدوليني يف م

  إعالن بشأن املدن واملستوطنات البشرية األخرى يف األلفية اجلديدة  ٢٥/٢-دإ
  تقرير األمني العام عن البيئة واملستوطنات البشرية  ٥٣/٢٤٢
  إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية  ٥٥/٢
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ــشرية ومركــز ودور ووظ      ٥٦/٢٠٦ ــستوطنات الب ــة امل ــة ومركــز جلن ــز والي ــةتعزي يف
  )املوئل(مركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 

  ٢٠١٥-٢٠٠٥، “املاء من أجل احلياة”العقد الدويل للعمل،   ٥٨/٢١٧
)املوئــل الثــاين(تنفيــذ نتــائج مــؤمتر األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية     ٥٩/٢٣٩

 )موئل األمم املتحدة(وتعزيز برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 
  ٢٠٠٥نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام   ٦٠/١
  الكوارث الطبيعية وقلة املناعة إزاءها  ٦١/٢٠٠
  تغري املناخ وتداعياته احملتملة على األمن  ٦٣/٢٨١
تنفيذ نتائج مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة ونتـائج دورة اجلمعيـة  ٦٤/١٣٥

  العامة االستثنائية الرابعة والعشرين
  مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوا  ٦٤/٢١٣
  متحدون لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية: الوفاء بالوعد  ٦٥/١
حتقيــق النمــو االقتــصادي املطــرد الــشامل املنــصف مــن أجــل القــضاء علــى  ٦٥/١٠

  الفقر وبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية
نية الــيت تقــدمها األمــم املتحــدة يف حــاالتتعزيــز تنــسيق املــساعدة اإلنــسا  ٦٥/١٣٣

  الطوارئ
تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية واملــساعدة الغوثيــة الطارئــة إىل هــاييت وتأهيلــها  ٦٥/١٣٥

وإنعاشــها وتعمريهــا تــصديا حلالــة الطــوارئ اإلنــسانية فيهــا، مبــا يف ذلــك
  اآلثار املدمرة للزلزال

ن أجــل الــتعمري إىل ســانت فنــسنتتقـدمي املــساعدة الطارئــة واملــساعدة مـ    ٦٥/١٣٦
وجزر غرينادين وسانت لوسيا وهـاييت وغريهـا مـن البلـدان املتـضررة مـن

  إعصار توماس
  ٢٠٠٨متابعة السنة الدولية للصرف الصحي،   ٦٥/١٥٣
  التعاون الدويل للتخفيف من أثر ظاهرة النينيو  ٦٥/١٥٨
)املوئــل الثــاين(بــشرية تنفيــذ نتــائج مــؤمتر األمــم املتحــدة للمــستوطنات ال    ٦٥/١٦٥

 )موئل األمم املتحدة(وتعزيز برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 
  إعالن األمم املتحدة للتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان  ٦٦/١٣٧
  االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث  ٦٦/١٩٩
الكـوارث الطبيعيـة، ميـدان   التعاون الدويل يف تقدمي املساعدة اإلنسانية يف          ٦٦/٢٢٧

  من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية
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  قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي     
  

  التنفيذ املنسق جلدول أعمال املوئل  ٢٠٠٣/٦٢
تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات والربامج يف منظومـة األمـم  ٢٠١١/٦

  املتحدة
    ةاملستوطنات البشري  ٢٠١١/٢١

  قرارات جملس اإلدارة    
  

ــم  ١٩/٤ ــامج األم ــشرية وبرن ــم املتحــدة للمــستوطنات الب ــامج األم ــني برن ــاون ب التع
  املتحدة للبيئة

تنفيذ ورصد هدف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية املتعلـق بالنـهوض حبيـاة  ١٩/٥
  سكان األحياء الفقرية

  وطنات البشريةتعزيز مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملست  ١٩/١١
  تنمية املستوطنات البشرية يف األراضي الفلسطينية احملتلة  ١٩/١٨
  الشباب واملستوطنات البشرية  ٢٠/١
أفضل املمارسات والسياسات السليمة والتشريعات التمكينيـة لـدعم التحـضر  ٢٠/٦

  املستدام وبلوغ األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً
  نسني يف تنمية املستوطنات البشريةاملساواة بني اجل  ٢٠/٧
  مدراء برامج املوئل واملكاتب اإلقليمية  ٢٠/١٥
  تعزيز إشراك اجملتمع املدين يف نظم اإلدارة احمللية  ٢٠/١٦
 التقييم وإعادة اإلعمار يف أعقاب الرتاعات والكوارث الطبيعية واالصطناعية  ٢٠/١٧
  ليةتطبيق الالمركزية وتقوية السلطات احمل  ٢٠/١٨
  الدورة الثالثة عشرة للجنة التنمية املستدامة  ٢٠/٢٠
  ٢٠١٣-٢٠٠٨اخلطة االستراتيجية واملؤسسية املتوسطة األجل للفترة   ٢١/٢
  مبادئ توجيهية بشأن الالمركزية وتقوية السلطات احمللية  ٢١/٣
ــذاب  ٢١/٧ ــة اجتـ ــام واخلـــاص بغيـ ــاعني العـ ــوافز الـــشراكة املـــستدامة بـــني القطـ حـ

 ات كبرية من القطاع اخلاص يف جمال إسكان ذوي الدخل املنخفضاستثمار
آلية مالية أفريقية ملنع نشوء األحيـاء الفقـرية وحتـسني األحيـاء/صندوق أفريقي  ٢١/٨

  الفقرية القائمة
ــز مؤســسة األمــم املتحــدة للموئــل واملــستوطنات البــشرية     ٢١/١٠ ــة: تعزي آليــات مالي

  التحتية لصاحل الفقراءجتريبية من أجل اإلسكان والبنية
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  حقوق املرأة يف األرض وامللكية وسبل احلصول على التمويل  ٢١/٩
  الدورة الثالثة ملؤمتر األمم املتحدة لإلسكان والتنمية املستدامة  ٢٢/١
  املدن وتغري املناخ  ٢٢/٣
  تعزيز تنمية الشباب يف املناطق احلضرية  ٢٢/٤
  صول على اخلدمات األساسية للجميعاملبادئ التوجيهية بشأن سبل احل  ٢٢/٨
  املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف التنمية احلضرية املستدامة  ٢٣/١
  دعم اإلسكان ملصلحة الفقراء  ٢٣/٣
التنميــة احلــضرية املــستدامة مــن خــالل الوصــول إىل األمــاكن العامــة احلــضرية  ٢٣/٤

  ذات النوعية
  املنتدى احلضري العاملي  ٢٣/٥
  اخلطوة التالية: تنمية الشباب احلضري  ٢٣/٧
  الدورة الثالثة ملؤمتر األمم املتحدة لإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة  ٢٣/٨
االستراتيجيات واألطر العاملية والوطنية لتحـسني حيـاة قـاطين األحيـاء الفقـرية  ٢٣/٩

  مبا يتجاوز غاية األهداف اإلمنائية لأللفية
لية ملوئل األمم املتحـدة يف جمـال االقتـصاد احلـضري واآلليـاتاألنشطة املستقب  ٢٣/١٠

املالية لالرتقاء باملناطق احلضرية وتوفري اإلسكان واخلدمات األساسية للفقـراء
  يف املناطق احلضرية

ــرة  ٢٣/١١ ــشرية لفت ــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات الب ــة برن ــامج عمــل وميزاني برن
  ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني

 املنــــسق للمبــــادئ التوجيهيــــة املتعلقــــة بإمكانيــــة حــــصول اجلميــــعالتنفيــــذ  ٢٣/١٢
ــز علــى ــة وتعزي ــة املتعلقــة بالالمركزي ــادئ التوجيهي اخلــدمات األساســية، واملب

  السلطات احمللية
  إدارة برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية  ٢٣/١٣
ــادة أ       ٢٣/١٤ ــستدامة مــن خــالل سياســات لزي ــة احلــضرية امل ــق التنمي ــدنحتقي ــان امل م

  ومكافحة اإلجرام احلضري
  وضع استراتيجية عاملية لإلسكان  ٢٣/١٦
حتقيــق التنميــة احلــضرية املــستدامة مــن خــالل زيــادة فــرص احلــصول بــصورة  ٢٣/١٧

  متكافئة على األراضي والسكن واخلدمات األساسية والبىن التحتية
يـة منـها والتخفيـف مـناحلد من خماطر الكوارث الطبيعية والتأهـب هلـا والوقا           ٢٣/١٨

  حدهتا كمسامهة يف التنمية احلضرية املستدامة
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	12-1 يقوم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) بدور جهة الاتصال المعنية بتنفيذ برنامج المستوطنات البشرية داخل منظومة الأمم المتحدة. وتُستمد ولاية موئل الأمم المتحدة من جدول أعمال الموئل، الذي اعتمده مؤتمر المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) في اسطنبول بتركيا، في عام 1996. ويتمثل الهدفان المزدوجان لجدول أعمال الموئل في توفير المأوى المناسب للجميع والتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في عالم آخذ في التحضر. واستُمدت أيضا ولاية موئل الأمم المتحدة من القرار 3327 (د-29) الذي أنشأت الجمعية العامة بموجبه مؤسسة الأمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية؛ والقرار 32/162، الذي أنشأت الجمعية بموجبه مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)؛ والقرار 56/206، الذي حولت الجمعية العامة بموجبه لجنة المستوطنات البشرية ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بما في ذلك مؤسسة الأمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية، إلى موئل الأمم المتحدة. وولاية موئل الأمم المتحدة مستمدة كذلك من الأهداف الإنمائية الأخرى المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية (قرار الجمعية العامة 55/2)، ولا سيما هدف تحقيق تحسين كبير في حياة ما لا يقل عن 100 مليون من ساكني الأحياء الفقيرة بحلول عام 2020؛ والهدف المتعلق بالمياه والمرافق الصحية من خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، التي تسعى إلى خفض نسبة الأشخاص الذين ليست لديهم سبل مستدامة للحصول على مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية الأساسية بحلول عام 2015. ومن خلال قرار الجمعية العامة 65/1، التزمت الدول الأعضاء بمواصلة العمل على تحقيق هدف مدن بلا أحياء فقيرة، بما يتجاوز الأهداف الحالية، عن طريق الحد من سكان الأحياء الفقيرة وتحسين معيشتهم.
	12-2 وطلب مجلس إدارة موئل الأمم المتحدة، من خلال قراره 23/11 المؤرخ نيسان/أبريل 2011، إلى البرنامج أن يعد خطة استراتيجية مدتها ست سنوات للفترة 2014-2019، تشكل الأساس للإطار الاستراتيجي وبرنامج العمل وميزانية فترة السنتين 2014-2015. وتراعي الخطة الدروس المستفادة من تنفيذ الخطة الاستراتيجية والمؤسسية المتوسطة الأجل للفترة 2008-2013 المبينة في استعراض للأقران للخطة الاستراتيجية والمؤسسية المتوسطة الأجل والتقريرين المرحليين نصف السنويين المتعلقين بتنفيذ الخطة الاستراتيجية والمؤسسية المتوسطة الأجل. والإطار الاستراتيجي متوائم مع الخطة الاستراتيجية، وفقا لقرار مجلس الإدارة 23/11.
	12-3 وقد أوصى استعراض أقران لتنفيذ الخطة الاستراتيجية والمؤسسية المتوسطة الأجل (2008-2013) أجري في عام 2010 بأن ينظر المدير التنفيذي المقبل لموئل الأمم المتحدة في وضع هيكل تنظيمي جديد بهدف تحقيق مواءمة أفضل مع المجالات التي تركز عليها الخطة. وينبغي أن يكون الدافع الأولي لأي إعادة تنظيم من هذا القبيل هو تحقيق نتائج في إطار مجالات تركيز الخطة. وقد بدأ موئل الأمم المتحدة إعادة النظر في هيكله التنظيمي في شباط/فبراير 2011. وأخذ الهيكل التنظيمي الجديد في الاعتبار التوصيات الرئيسية التالية المنبثقة عن استعراض الأقران: إنشاء هيكل تنظيمي لتحقيق النتائج المتوخاة بصورة أفضل؛ وإنشاء مهمة موحدة للتخطيط والرصد والإبلاغ؛ وتحديد الأولويات البرنامجية بشكل شفاف؛ وإنشاء مهمة مستقلة للتقييم. وجرت مواءمة الهيكل التنظيمي الجديد مع هيكل البرنامج، مما يؤدي بالتالي إلى تبسيط المحاسبة والإبلاغ وتعزيز المساءلة والشفافية.
	12-4 وتتواءم البرامج الفرعية المواضيعية الفنية السبعة التالية مع الهيكل الجديد الذي يتألف من سبعة فروع مختلفة:
	(أ) البرنامج الفرعي 1: التشريعات والأراضي والحوكمة في المناطق الحضرية؛ 
	(ب) البرنامج الفرعي 2: التخطيط والتصميم الحضريان؛ 
	(ج) البرنامج الفرعي 3: الاقتصاد الحضري؛ 
	(د) البرنامج الفرعي 4: الخدمات الأساسية الحضرية؛ 
	(هـ) البرنامج الفرعي 5: الإسكان وتحسين أوضاع الأحياء الفقيرة؛ 
	(و) البرنامج الفرعي 6: الحد من الأخطار والإصلاح؛ 
	(ز) البرنامج الفرعي 7: البحوث وتنمية القدرات. 
	12-5 وتواجه المدن تحديات ديموغرافية وبيئية واقتصادية واجتماعية ومكانية غير مسبوقة. فقد وقع تحول هائل نحو التحضر، ومن المتوقع أن يقطن 6 أشخاص من أصل كل 10 أشخاص في العالم في المناطق الحضرية بحلول عام 2030. وسيقع أكثر من 90 في المائة من هذا النمو في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وفي ظل غياب التخطيط العمراني الفعال، من أهم التحديات التي تواجَه اليوم وستواجه في العقود القليلة المقبلة كيفية تلبية احتياجات الإسكان وإمدادات المياه والصرف الصحي للسكان الآخذين في التحضر على نحو سريع. وعلى البلدان النامية، التي ليس الكثير منها مجهزا بما يكفي لمواجهة هذه التحديات، أن تتعامل مع زيادة كبيرة في أعداد الشباب، حيث سيكون 60 في المائة من سكانها الحضريين دون سن 18 بحلول عام 2030. وعلى العكس، تواجه البلدان المتقدمة والتي تمر بمرحلة انتقالية تحدي شيخوخة سكان المناطق الحضرية وانخفاض الخصوبة اللذين يتتطلبان زيادة الرعاية الصحية، والترفيه، والنقل والمرافق الأخرى اللازمة لكبار السن. 
	12-6 ويشكل تغير المناخ، الذي يطرح تحديا بيئيا كبيرا، تهديدا خطيرا للتحضر المستدام، إذ تتسبب المدن بشكل كبير في الاحترار العالمي وفي ما يصل إلى 70 في المائة من مجموع انبعاثات غازات الدفيئة في العالم. وهذا يؤثر سلبا على سكان الأحياء الفقيرة في العالم الذين يقدر عددهم بنحو بليون ولا يتمتعون بحماية كافية من أنظمة البناء وتخطيط استخدام الأراضي ولا يملكون ما يكفي من الموارد لتحسين سبل عيشهم. وفي كثير من البلدان النامية، تنجم تغييرات في الإنتاجية الزراعية بسبب عوامل متعددة، من بينها التحولات المتصلة بتغير المناخ في أنماط الطقس، وضعف الاستثمار في الزراعة، فضلا عن النزاع على الموارد القليلة. وهذه العوامل مسؤولة جزئيا عن دفع العديد من سكان المناطق الريفية إلى الانتقال إلى المناطق الحضرية. وتبين التجربة أن معظم مدن البلدان النامية تفتقر إلى القدرة على صياغة وتنفيذ تدابير للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، أو بناء المرونة اللازمة للتصدي بفعالية للكوارث ذات الصلة بتغير المناخ وغيرها من الكوارث.
	12-7 وتشكل إدارة النفايات والصرف الصحي شاغلا آخر من الشواغل البيئية الكبرى. وأصبحت إدارة البيئة المعمورة مع التصدي للتلوث والتدهور البيئي تحديا كبيرا في مدن البلدان المتقدمة وتحديا قاهرا لكثير من المدن في العالم النامي، إذ تقل عن 35 في المائة نسبة المدن القادرة على معالجة مياهها المستعملة. وعلى الصعيد العالمي، يفتقر 2.5 بليون شخص إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية ويفتقر 1.2 بليون شخص إلى مياه الشرب المأمونة؛ ولا يجمع ما يتراوح بين ثلث ونصف النفايات الصلبة التي تخلف داخل معظم مدن البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل.
	12-8 وبسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في عام 2008، يجري التحضر في سياق يتسم بضعف الاقتصاد العالمي نسبيا، ومحدودية آفاق الاستثمار. ويمكن أن يؤدي انخفاض النمو الاقتصادي إلى التأثير سلبا على تحسين أوضاع الأحياء الفقيرة وبرامج الوقاية والتجديد الحضري ومبادرات الحد من الفقر، التي عادة ما تحتل مرتبة متدنية من حيث الأولوية، وتشكيل تهديد خطير على إمكانية تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وما زالت نسبة البطالة مرتفعة، إذ بلغ معدل البطالة في العالم 6.2 في المائة في عام 2010 وتزيد بطالة الشباب بمقدرا ثلاث مرات عن بطالة البالغين على الصعيد العالمي.
	12-9 وتعكس التحديات الاجتماعية آثار العوامل الديموغرافية والاقتصادية وربما البيئية وتشمل زيادة مستويات الفقر داخل المناطق الحضرية، وانتشار الأحياء الفقيرة، وزيادة مستويات عدم المساواة وارتفاع معدلات الجريمة. كما يرتبط الفقر في المناطق الحضرية بالاستبعاد الاجتماعي وتزايد عدد اللاجئين والمشردين داخليا. ومع أن التحضر يجلب معه العديد من المشاكل، فإنه يتيح أيضا العديد من الفرص لوضع استراتيجيات التخفيف والتكيف اللازمة للتصدي لتغير المناخ، ولا سيما عن طريق التخطيط والتصميم الحضريين. 
	12-10 وخلال الفترة 2014-2015، سينفذ موئل الأمم المتحدة برنامج عمله من خلال البرامج الفرعية المواضيعية السبعة. وبصفة البرنامج جهة التنسيق التابعة للأمم المتحدة المعنية بالمستوطنات البشرية، فإنه سيقود جهود الدعوة الرامية إلى التوعية بمسائل التحضر المستدام؛ وإسداء مشورة قائمة على الأدلة في مجال السياسات؛ وبناء القدرات؛ ووضع الأدوات والقواعد والمعايير المستندة إلى أفضل الممارسات؛ والعمل على تنفيذ مشاريع إرشادية؛ وتقديم المساعدة إلى الحكومات والسلطات المحلية والمؤسسات العامة الأخرى المسؤولة عن المسائل الحضرية. وستؤدي المكاتب الإقليمية لموئل الأمم المتحدة دورا حاسما في تنفيذ البرامج والمشاريع على الصعيدين القطري والإقليمي، بالعمل بشكل وثيق مع الشركاء وغيرهم من وكالات الأمم المتحدة. 
	12-11 وسيوفر البرنامج الفرعي 1، المتعلق بالتشريعات والأراضي والحوكمة في المناطق الحضرية، الدعم في مجال السياسات والدعم التشغيلي للحكومات والمدن في ما يتعلق بالتشريعات والأراضي والحوكمة الرشيدة في المناطق الحضرية. وبالاستفادة من تجربة الشبكة العالمية لوسائل استغلال الأراضي وبالشراكة مع المنظمات الحكومية المحلية، سيعالج موئل الأمم المتحدة المشاكل المطروحة والفرص المتاحة في ما يتعلق بالأراضي الحضرية وسيدعم أيضا وضع تشريعات ونماذج حوكمة كافية لأغراض التعاون فيما بين البلديات. وبالإضافة إلى ذلك، سيروج للمبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة باللامركزية وتعزيز السلطات المحلية واستفادة الجميع من الخدمات الأساسية، فضلا عن الإدماج الاجتماعي والمشاركة المجتمعية.
	12-12 وسيزود البرنامج الفرعي 2، المتعلق بالتخطيط والتصميم الحضريين، الإدارات المحلية والحكومات الوطنية بمجموعة من المناهج والمبادئ التوجيهية والأدوات المجربة اللازمة لدعم إدارة النمو وتحسين الاستدامة والكفاءة والمساواة بين المدن من خلال التخطيط والتصميم على مستويات مختلفة، أي على صعيد الأحياء الفقيرة والأحياء والمدن والمستويين الإقليمي والوطني وما يتجاوز حدود الولاية الوطنية. وسيركز هذا البرنامج الفرعي أيضا على الكيفية التي يمكن بها للتخطيط والتصميم الحضريين أن يعززا تخفيف آثار تغير المناخ وإجراءات التكيف. وسيولى اهتمام خاص للترويج، في سياق اللامركزية والحوكمة المتعددة المستويات، لعدد من المبادئ الحيوية، من قبيل الاستفادة المثلى من الكثافة السكانية والاقتصادية للمستوطنات الحضرية، وحسب الاقتضاء، من الاستخدام المختلط للأراضي، والتنوع، والقدرة على الاتصال على نحو أفضل.
	12-13 وسيشجع البرنامج الفرعي 3، المتعلق بالاقتصاد الحضري، الاستراتيجيات والسياسات الحضرية التي تعزز قدرة المدن على تحقيق إمكاناتها بوصفها محركات للتنمية الاقتصادية وأيضا تعزيز مساهمتها في العمالة وتكوين الثروات. وسيساهم البرنامج الفرعي، على وجه الخصوص، في صياغة وتنفيذ استراتيجيات وسياسات حضرية فعالة داعمة للتنمية الاقتصادية المحلية، وإيجاد فرص عمل وسبل عيش لائقة في المناطق الحضرية، وخاصة للشباب، وتعزيز تمويل البلديات. وسيعمل موئل الأمم المتحدة على تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في ما يتعلق بمسألة إنشاء اقتصاد أخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، بقدر ما ينطبق على التنمية الحضرية.
	12-14 وسيركز البرنامج الفرعي 4، المتعلق بالخدمات الأساسية في المناطق الحضرية، على تعزيز السياسات والأطر المؤسسية لتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الأساسية في المناطق الحضرية، التي تستهدف فقراء المدن. وستقدم المساعدة في مجال السياسات والمساعدة التقنية للبلدان الشريكة والسلطات المحلية. وسيشمل البرنامج الفرعي أربع مجموعات برنامجية هي: (أ) المياه والصرف الصحي؛ و (ب) إدارة النفايات الحضرية؛ و (ج) النقل الحضري؛ و (د) والطاقة الحضرية.
	12-15 وسيدعو البرنامج الفرعي 5، المتعلق بالإسكان وتحسين أوضاع الأحياء الفقيرة، إلى اتباع نهج ذي مسارين يركز على تعزيز العرض ويُسر تكاليف المساكن الجديدة من خلال توفير الأراضي المزودة بالخدمات وفرص السكن على نطاق واسع، مما يمكن أن يحد من ظهور أحياء فقيرة جديدة، إلى جانب تنفيذ برامج لتحسين أوضاع الأحياء الفقيرة على صعيد المدن وعلى الصعيد الوطني من شأنها تحسين ظروف السكن ونوعية الحياة في الأحياء الفقيرة الحالية. وفي سياق هذا العمل، سيشجع البرنامج الفرعي المشاركة الفعالة للسكان ومنظماتهم الشعبية في مراحل الصياغة وتحديد الأولويات والتنفيذ وما بعد التنفيذ في ما يتعلق بالأعمال الرسمية لإنشاء المساكن وتحسين أوضاع الأحياء الفقيرة على حد سواء.
	12-16 وسيشارك البرنامج الفرعي 6، المتعلق بالحد من المخاطر والإصلاح، في الحد من المخاطر في المناطق الحضرية والاستجابة للأزمات في المناطق الحضرية من خلال برنامج المدن المرنة وبرنامج إنعاش المستوطنات، على التوالي، بالشراكة مع الاستراتيجية الدولية للأمم المتحدة للحد من الكوارث وحملة إنشاء مدن تتسم بالمرونة. وسيتناول البرنامج الفرعي المدن المتأثرة بالأزمة من حيث الوقاية من الكوارث والاستجابة للكوارث على حد سواء. وستتمثل النقاط الأولية الرئيسية للحد من المخاطر في المناطق الحضرية وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الأزمات في ما يلي: المأوى والمسكن؛ والبنيات التحتية والخدمات الأساسية؛ واستخدام الأراضي وحيازتها؛ وتغير المناخ والبيئة الحضرية؛ والانتعاش الاقتصادي وسبل المعيشة.
	12-17 وسيرصد البرنامج الفرعي 7، المتعلق بالبحوث وتنمية القدرات، الهدف المتعلق بالأحياء الفقيرة من الأهداف الإنمائية للألفية وجدول أعمال الموئل بصفة عامة. وسيبلغ التقرير العالمي عن المستوطنات البشرية وحالة المدن في العالم الحكومات وشركاء جدول أعمال الموئل بنتائج أعمال الرصد والتقييم العالمية. وسينشر موئل الأمم المتحدة إحصاءات رسمية على الصعيد العالمي من خلال برنامج المؤشرات الحضرية وسيدعم إنتاج المعارف الحضرية المحلية وإنشاء منابر حضرية، أي المراصد الحضرية التي تجمع البيانات المتعلقة بالمؤشرات وتحللها. وستُجمع المعلومات والمعارف المتعلقة بأفضل الممارسات والدروس المستفادة في ما يتعلق بالسياسات والبرامج والترتيبات المؤسسية التي تفي بالغرض لشتى السياقات الحضرية ونظم تقديم الخدمات الحضرية وستُنشر كجزء من أنشطة شاملة على نطاق الوكالة. وأيضا على الصعيد القطري، سيقدم هذا البرنامج الفرعي الخبرة في مجال تنمية القدرات المؤسسية والفردية من أجل ضمان استفادة الجهات المعنية في المناطق الحضرية من تنفيذ سياسات وبرامج قائمة على الأدلة.
	12-18 ولمعالجة أوجه التفاوت بين الرجل والمرأة في صنع القرار على جميع المستويات والاختلافات في فرص الحصول على الأراضي والمساكن، وكذلك الاستفادة من البرامج المنفَّذة، سيُجري موئل الأمم المتحدة تقييما للآثار الجنسانية لجميع البرامج المعيارية والتنفيذية المقررة، وذلك تمشياً مع خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وبغية تحديد الفجوات الجنسانية وإقرار السياسات والاستراتيجيات اللازمة لسدها، سيُجري موئل الأمم المتحدة تحليلا جنسانيا لجميع المشاريع. وستتواصل الجهود التي يبذلها موئل الأمم المتحدة في مجال تشجيع حصول المرأة المأوى، وفقا لنتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 (قرار الجمعية العامة 60/1).
	12-19 ومع أن كل فرع سيقود تنفيذ البرنامج الفرعي المناظر له، فإن جميع الفروع ستعمل عن كثب وستتعاون على تنفيذ الأنشطة المقررة. وستظل الإدارة القائمة على النتائج تحدد شكل تخطيط البرامج وتنفيذها ورصدها والإبلاغ عنها، فضلا عن تقييم موئل الأمم المتحدة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، سيُجري موئل الأمم المتحدة تقييما لنسبة أكبر بكثير من المشاريع والبرامج. وسيشمل برنامج العمل أيضا الدروس المستفادة وأفضل الممارسات والاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن دورات المنتدى الحضري العالمي. وسيعمم موئل الأمم المتحدة مراعاة البيئة والشباب والشراكات. وستبذل جهود خاصة لتعزيز التعاون بين الشمال والجنوب وتبادل الخبرات فيما بين بلدان الجنوب.
	12-20 وفي تنفيذ برنامج عمل موئل الأمم المتحدة، سيتعاون وسيتآزر الموئل مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى بهدف تحقيق نتائجه المقررة على الصعيد العالمي. وسيعمل عن كثب مع الحكومات، والسلطات المحلية، والمؤسسات المالية الدولية، والمصارف الإنمائية الإقليمية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمنتديات الوطنية للموئل، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، والعديد من شركاء جدول أعمال الموئل الآخرين، وفقا لاستراتيجيته في مجال الشراكات. ويشكل المنتدى الحضري العالمي المعقود كل سنتين والمقرر عقده في عام 2014 والحملة الحضرية العالمية التي استهلت في آذار/مارس 2010، آليتين من بعض آليات الدعوة على الصعيد العالمي في ما يتعلق بمسائل المستوطنات البشرية والتعاون مع الحكومات وشركاء جدول أعمال الموئل.
	البرنامج الفرعي 1
	التشريعات والأراضي والحوكمة في المناطق الحضرية
	هدف المنظمة: زيادة فرص الحصول على الأراضي الحضرية واعتماد تشريعات حضرية تمكينية وإقامة حوكمة لامركزية تعزز التنمية الحضرية العادلة والمستدامة، بما في ذلك السلامة في المناطق الحضرية
	الإنجازات المتوقعة من الأمانة العامة
	مؤشرات الإنجاز
	(أ) زيادة قدرة الحكومات المحلية والوطنية وغيرها من شركاء جدول أعمال الموئل على تنفيذ تشريعات تمكينية ترمي إلى تحسين الإرشاد وزيادة الكثافة في المناطق الحضرية، والتخطيط وتمويل الإدارة المحلية في المناطق الحضرية
	(أ) زيادة قدرة الحكومات الوطنية والمحلية وغيرها من شركاء جدول أعمال الموئل الذين ينفذون قوانين متعلقة بتحسين الإرشاد وزيادة الكثافة في المناطق الحضرية، والتخطيط وتمويل الإدارة المحلية في المناطق الحضرية
	(ب) زيادة قدرة الحكومات المحلية والوطنية وغيرها من شركاء جدول أعمال الموئل على تنفيذ برامج من شأنها تحسين أمن الحيازة لصالح الفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء والشباب والسكان الأصليون والأقليات
	(ب) زيادة قدرة الحكومات المحلية والوطنية وغيرها من شركاء جدول أعمال الموئل الذي ينفذون برامج من شأنها تحسين أمن الحيازة لصالح الفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء والشباب والسكان الأصليون والأقليات
	(ج) زيادة قدرة الحكومات المحلية والوطنية وغيرها من شركاء جدول أعمال الموئل على تحسين عمليات الحوكمة واللامركزية والمؤسسات والسلامة الحضرية
	(ج) ’1‘ زيادة عدد المدن والسلطات الوطنية وشركاء جدول أعمال الموئل الذين زادوا قدرتهم على تحسين عمليات الحوكمة والمؤسسات والسلامة الحضرية
	’2‘ زيادة عدد الحكومات المحلية والوطنية وغيرها من شركاء جدول أعمال الموئل الذين ينفذون المبادئ التوجيهية المتعلقة باللامركزية وتعزيز السلطات المحلية، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية للجميع، والمبادئ التوجيهية لمنع الجريمة
	الاستراتيجية

	12-21 يضطلع فرع التشريعات والأراضي والحوكمة في المناطق الحضرية بالمسؤولية عن هذا البرنامج الفرعي. وسيدعم الفرع المشاريع التي تُدخل تغييرات عامة على المستوى الإداري، فضلا عن المشاريع التي تحقق نتائج مثل زيادة الإمداد بالأراضي المزودة بالخدمات لأغراض توسيع المدن. وستتحقق النتائج المتوخاة عن طريق مجموعة من الاستراتيجيات والتدخلات المترابطة، على النحو التالي:
	(أ) إنشاء ورعاية شبكة الحضرية تنكبُّ على توليد المعارف، ونشر المعلومات، وممارسة الدعوة وزيادة أثر التدخلات إلى أقصى حد. وستعتمد استراتيجية الشبكة على الخبرة الداخلية في جمع الجهات المعنية الرئيسية في إطار جدول أعمال مشترك وقيم مشتركة وهدف موحد. وباتباع نفس المبادئ، ستساهم شبكة عالمية معنية بزيادة السلامة في المدن في الحوار وتبادل الرؤى بين المدن حول السياسات العامة للسلامة في المناطق الحضرية؛
	(ب) تجريب الأدوات في الميدان من خلال مشاريع إرشادية سيرد بيان بعضها في أدلة ومبادئ توجيهية؛
	(ج) تنمية قدرات السلطات المحلية والوطنية وغيرها من شركاء جدول أعمال الموئل، بما في ذلك إجراء تقييم شامل للأدوات من حيث القدرة لكل مجال من مجالات العمل. وستستخدم أدوات، مثل رسم معالم سير الأعمال، للنظر بصورة انتقادية إلى المؤسسات وتحديد الممارسات غير الفعالة، وتشجيع التعلم وتقديم الدعم الاستشاري التقني الذي يمكنه مواءمة القدرات التنظيمية مع التدخلات أو الإصلاحات المقترحة؛
	(د) تطوير معارف جديدة وتوثيق الممارسات الجيدة الحالية. ومن الناحية القانونية، سيجري تحديد أدوات مثل التشريعات اللازمة لإعادة تجميع الأراضي وتخطيطها، من بين أمور أخرى، وسيجري تطوير هذه التشريعات وتكييفها، حسب الاقتضاء. وستحقق النتائج المتوخاة من خلال تطبيق الأدوات والخدمات وعن طريق نشر القدرات الداخلية وتجميع خبرات الشركاء؛
	(هـ) العمل على نطاق الإدارات الحكومية في مجال التخطيط الحضري، والإسكان وتمويل الحكومة المحلية في مناطق جغرافية محددة، مما سيؤدي إلى تيسير التآزر والاتساق التنظيمي. وسيجري أيضا تبادل الخبرات والأدوات والوسائل اللازمة للتخطيط والتنفيذ والتقييم من أجل تحقيق تنسيق أفضل بين وداخل الأنشطة التي تتم قيادتها من المقر والميدان؛ 
	(و) بالاعتماد على الخبرات المكتسبة من الشبكة العالمية لوسائل استغلال الأراضي، سيستخدم عدد من المبادرات، توجد في صميمها آلية قانونية على شبكة الإنترنت، لاجتذاب الشركاء، وتوفير قاعدة بيانات للتشريعات، وتوفير قائمة بأسماء المستشارين القانونيين المعنيين بالشؤون الحضرية، وبناء المعارف ونشرها. وستستهدف هذه المبادرات الحكومات الوطنية والمدن وشركاء جدول أعمال الموئل. وبهدف تعزيز وزيادة النتائج المتحققة من التدخلات، ستتيح هذه الآلية أيضا وحدتين للدعوة والاتصال لأغراض أنشطة الحوكمة؛
	(ز) الإحاطة علما بمختلف الخصائص والتطورات والتحديات الإقليمية الحالية. وسيعالج العمل المتعلق بالحوكمة والتلاحم الاجتماعي والسلامة في المناطق الحضرية تلك الخصوصيات وسيضع استراتيجيات وبرامج خاصة بمناطق محددة وينفذها؛
	(ح) سيكون من المهم تنفيذ أنشطة قطرية وعلى مستوى المدن. وستحتاج بعض مسائل الحوكمة إلى بيئات مواتية وطنية وسيجري تناول المسائل الأخرى من خلال المشاركة على مستوى المدن؛
	(ط) تحديد المكاسب السريعة والتركيز عليها، إذ ستكون الآثار الكبيرة والتدخلات المنخفضة التكلفة مهمة. وسيكون للتدخلات القانونية في المناطق الحضرية واجهات على مستوى المدن والمستوى دون الوطني والمستوى الوطني، حسب المكان الذي تسن فيه التشريعات في بلد معين (المستوى الوطني ومستوى الولاية والمستوى المحلي).
	البرنامج الفرعي 2 
	التخطيط والتصميم الحضريان 
	هدف المنظمة: تحسين السياسات والخطط والتصاميم من أجل مدن أكثر تركيزا وشمولا من الناحية الاجتماعية وأفضل تكاملا واتصالا تعزز التنمية الحضرية المستدامة وقادرة على االتكيف مع تغير المناخ على مستوى المدينة والمستويين الإقليمي والوطني
	الإنجازات المتوقعة من الأمانة العامة
	مؤشرات الإنجاز
	(أ) اعتماد المدن الشريكة والسلطات الإقليمية والوطنية سياسات وأطرا محسنة لتخطيط وتصميم مدن مركزة ومتكاملة ومترابطة
	(أ) زيادة عدد المدن الشريكة والسلطات الإقليمية والوطنية التي اعتمدت سياسات وأطرا تدعم تخطيط وتصميم مدن مركزة ومتسمة بالشمول من الناحية الاجتماعية وبالتكامل والترابط
	(ب) تعزيز قدرات المدن والسلطات الإقليمية والوطنية على اعتماد خطط وتصاميم من أجل مدن مركزة ومتسمة بالشمول من الناحية الاجتماعية وبالتكامل والترابط
	(ب) زيادة عدد المدن الشريكة والسلطات الإقليمية والوطنية التي اعتمدت خططا وتصاميم من أجل مدن مركزة ومتسمة بالشمول من الناحية الاجتماعية وبالتكامل والترابط
	(ج) تعزيز قدرات المدن الشريكة والسلطات الإقليمية والوطنية على اعتماد سياسات واستراتيجيات تسهم في التخفيف من أثر تغير المناخ والتكيف معه
	(ج) زيادة عدد المدن الشريكة والسلطات الإقليمية والوطنية التي اعتمدت سياسات واستراتيجيات تسهم في التخفيف من أثر تغير المناخ والتكيف معه
	الاستراتيجية

	12-22 يضطلع فرع التخطيط والتصميم الحضريين بالمسؤولية عن هذا البرنامج الفرعي. واستنادا إلى الميزة النسبية التي يتمتع بها البرنامج الفرعي ووفقا لخطتة الاستراتيجية السداسية السنوات للفترة 2014-2019، سيقود البرنامج الفرعي تنفيذ البرنامج الفرعي 2. وتستنير استراتيجية تحقيق النتائج المتوخاة بأفضل الممارسات والدروس المستفادة القائمة على الأدلة المستمدة من التجربة. وتتمثل استراتيجية تنفيذ برنامج العمل في ما يلي:
	(أ) الترويج، في إطار اللامركزية والحوكمة المتعدد المستويات وعن طريق عمليات الجهات المعنية المتعددة، لعدد من المبادئ الحيوية، مثل الاستفادة المثلى من الكثافة السكانية والاقتصادية في المستوطنات الحضرية، حسب الاقتضاء، والاستخدام المختلط للأراضي، والتنوع، وتعزيز رأس المال الاجتماعي، والابتكار وتحسين الاتصال بهدف الاستفادة من تكتل الاقتصادات وتقليل متطلبات التنقل. وبوجه خاص، سيؤكد النهج الجديد ضرورة التخطيط المسبق للنمو السكاني في المناطق الحضرية، على مراحل، مع مراعاة حجم التحديات والحاجة إلى إيجاد فرص العمل وتنمية رأس المال الاجتماعي. وسيستند هذا النهج إلى القيم الثقافية المحلية، وسيعزز التنمية المحلية في سياق التنمية الإقليمية والوطنية والعالمية؛
	(ب) سيجري تفعيل التخطيط والتصميم الحضريين على كل من المستوى الوطني والإقليمي والمحلي في إطار الأخذ باللامركزية على النحو المنصوص عليه بصورة عامة في المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأخذ باللامركزية وتعزيز السلطات المحلية وغيرها من وثائق موئل الأمم المتحدة الرئيسية؛
	(ج) تزويد الإدارات المحلية والحكومات دون الإقليمية والوطنية بمجموعة من المناهج والمبادئ التوجيهية والأدوات المجربة اللازمة لدعم إدارة النمو وتحسين الاستدامة والكفاءة والمساواة بين المدن من خلال التخطيط والتصميم على مستويات مختلفة، أي على صعيد الأحياء الفقيرة والأحياء والمدن والمستويين الإقليمي والوطني وما يتجاوز حدود الولاية الوطنية؛
	(د) بناء القدرات على كل من الصعيد العالمي والوطني والمحلي، بدعم من استراتيجيات وبرامج مكرسة، تشمل الموارد البشرية، وتطوير الأدوات، وتنمية الموارد، والتطوير التنظيمي، وعناصر تعزيز المؤسسات؛ 
	(هـ) الاضطلاع بدور حفاز من خلال تعزيز الشراكات القائمة وإقامة شراكات استراتيجية جديدة داخل منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات التعليمية والمؤسسات العلمية والهيئات المالية التي اجتمعت لديها الموارد المالية والبنيات التحتية والخبرة اللازمة للعمل مع البرنامج الفرعي؛
	(و) العمل في إطار فريق الأمم المتحدة القطري على تعميم مراعاة التخطيط والتصميم الحضريين ضمن النهج العام لدعم القطاع الحضري.
	البرنامج الفرعي 3 
	الاقتصاد الحضري 
	هدف المنظمة: تحسين الاستراتيجيات والسياسات الحضرية التي تدعم التنمية الاقتصادية الشاملة، وإيجاد فرص عمل وسبل عيش لائقة وتعزيز تمويل البلديات
	الإنجازات المتوقعة من الأمانة العامة
	مؤشرات الإنجاز
	(أ) تحسين قدرات المدن الشريكة على اعتماد استراتيجيات داعمة للتنمية الاقتصادية الشاملة
	(أ) زيادة عدد المدن الشريكة التي اعتمدت استراتيجيات تدعم التنمية الاقتصادية الشاملة كما تدل على ذلك الأولويات التي حددت، والتحليل الاقتصادي الأساسي وإقامة شراكات استراتيجية
	(ب) تحسين قدرات المدن الشريكة على اعتماد سياسات وبرامج حضرية تدعم زيادة فرص العمل والفرص الاقتصادية وتحسين سبل العيش مع التركيز على شباب ونساء المناطق الحضرية
	(ب) زيادة عدد المدن الشريكة التي اعتمدت سياسات وبرامج تدعم زيادة فرص العمل والفرص الاقتصادية وتحسين سبل العيش مع التركيز على شباب ونساء المناطق الحضرية
	(ج) تحسين الحلول والتدابير لزيادة الموارد المالية المتاحة للمدن الشريكة
	(ج) زيادة كمية الموارد المالية التي تجمعها المدن الشريكة
	الاستراتيجية

	12-23 سيضطلع فرع الاقتصاد الحضري الذي يقود تنفيذ البرنامج الفرعي بالمسؤولية عن البرنامج الفرعي 3. وهذا البرنامج الفرعي مكرس لتعزيز قدرة المدن على إيجاد موارد تمكن من التنمية الاقتصادية العادلة، وإيجاد فرص العمل وتمويل النمو الحضري، مع التركيز على الاحتياجات الخاصة للشباب والنساء والشباب والفئات الضعيفة الأخرى. وسيتولى البرنامج الفرعي الريادة في تطبيق النهج الاقتصادية الحضرية بغية تحقيق هدف التحضر المستدام. وسيسعى البرنامج الفرعي إلى زيادة التدخلات وأداء دور حفاز، إلى جانب الشركاء القائمين، لبناء القدرة على اتباع نهج اقتصادية متكاملة لإدارة المدن وتخطيطها وتمويلها. وسيستخدم البرنامج الفرعي أدوات للتحليل الاقتصادي، واستراتيجيات ونهجا لدعم عناصر التنمية الاقتصادية، والصلات والروابط داخل عمل البرامج الفرعية الأخرى، مثل التخطيط، والخدمات الحضرية الأساسية، والأراضي والإسكان. وتشمل الاستراتيجيات المتعلقة بتحقيق النتائج المتوخاة ما يلي:
	(أ) بالعمل عن طريق المكاتب الإقليمية والشركاء الرئيسيين على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والوطني، سيكيف البرنامج الفرعي مواصفات الأدوات والاستراتيجيات والسياسات لتزويد المدن بحلول اقتصادية مبتكرة لإدارة نموها على نحو مستدام؛
	(ب) بالاستناد إلى تجربة موئل الأمم المتحدة المتمثلة في استحداث عدد من مجموعات أدوات التنمية الاقتصادية والإدارة المالية المحلية، سيعمل البرنامج الفرعي مع المدن من أجل وضع نهج متكاملة لتحسين إنتاجيتها وقدراتها التنافسية بالاستعانة بالقدرات المحلية. وسيتحقق هذا عن طريق دعم تصميم وتنفيذ سياسات واستراتيجيات للتنمية الاقتصادية على نطاق المدن بالشراكة مع السلطات المحلية وقادة المجتمعات المحلية والقطاع الخاص والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى؛
	(ج) الدعوة إلى اتباع أفضل الممارسات في مجال التنمية الاقتصادية على نطاق المدن، التي يجري تبادلها من خلال تنفيذ المشاريع في المدن الشريكة؛
	(د) تحديد ووضع واختبار ونشر الأشكال المناسبة من التمويل البلدي لتمويل التنمية الحضرية في المدن من أجل تحسين إدارة نموها. وسيعمل البرنامج الفرعي عن كثب مع فريق التشريعات الحضرية لكفالة وجود بيئة تشريعية مواتية للبلديات للعمل وتحقيق التقدم؛
	(هـ) مساعدة السلطات المحلية على تحسين الكفاءة التشغيلية الحالية والوصول إلى مصادر التمويل عن طريق بناء القدرات على نشر آليات مبتكرة لتوليد الدخل وتسخير الأصول المحلية، مما سيؤدي إلى تحسين تقديم الخدمات والبنيات التحتية المحلية؛
	(و) دعم تصميم وتنفيذ نماذج لتمكين الشباب اقتصاديا بالاستناد إلى خبرة موئل الأمم المتحدة في تنفيذ مراكز جامعة للخدمات وإدارة مشاريع صندوق شباب المناطق الحضرية؛
	(ز) زيادة سبل استفادة الشباب من مباشرة الأعمال الحرة، وسبل كسب الرزق والدخل ووضع برامج نموذجية مستمدة من أفضل الممارسات الرامية إلى بناء قدرات السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالشباب على تعميم مراعاة تلك المسائل في برامجها وخدماتها؛
	(ح) تكثيف الشراكات الجارية مع شركاء جدول أعمال الموئل ومنظمات الأمم المتحدة لتزويد المدن الشريكة بأحدث الأدوات من أجل تعزيز التلاحم بين السلطات المحلية وغيرها من الشركاء الرئيسيين لاغتنام فرص التنمية الاقتصادية الناشئة ومواجهة التحديات التي تطرحها البطالة وانعدام فرص توليد الدخل.
	البرنامج الفرعي 4 
	الخدمات الأساسية الحضرية
	هدف المنظمة: زيادة المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية الحضرية وتحسين مستوى معيشة فقراء المناطق الحضرية
	الإنجازات المتوقعة من الأمانة العامة
	مؤشرات الإنجاز
	(أ) زيادة قدرات السلطات المحلية والإقليمية والوطنية على تنفيذ سياسات لزيادة المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية الحضرية على نحو مستدام
	(أ) زيادة عدد السلطات المحلية والإقليمية والوطنية التي تنفذ سياسات ومبادئ توجيهية بشأن توفير الخدمات الأساسية للجميع
	(ب) زيادة تدفق الاستثمارات إلى الخدمات الأساسية الحضرية بفضل التحفيز الذي تقوم به برامج موئل الأمم المتحدة في البلدان الشريكة
	(ب) زيادة حجم الاستثمارات في الخدمات الأساسية الحضرية الناشئة عن الشراكات مع المنظمات الأخرى
	(ج) تحقيق زيادة في الاستخدام المستدام للخدمات الأساسية الحضرية المستدامة في المدن الشريكة
	(ج) ’1‘ زيادة النسبة المئوية للمستهلكين في المدن الشريكة مع انخفاض نصيب الفرد الواحد من الاستهلاك المحلي للمياه
	’2‘ زيادة النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تستخدم الطاقة الحديثة في المدن الشريكة
	’3‘ زيادة النسبة المئوية للسكان في المدن الشريكة الذين يستخدمون وسائط النقل المستدامة
	الاستراتيجية

	12-24 يضطلع فرع الخدمات الأساسية الحضرية بالمسؤولية عن تنفيذ هذا البرنامج الفرعي. ومن مجالات التركيز الرئيسية للبرنامج الفرعي 4 تعزيز السياسات والأطر المؤسسية من أجل زيادة تكافؤ فرص الحصول على الخدمات الأساسية الحضرية وتحسين مستوى معيشة فقراء المناطق الحضرية. وستوفر المساعدة في مجال السياسات والمساعدة التقنية إلى سلطات المدن الشريكة والسلطات الإقليمية والوطنية من أجل: (أ) إصلاح وتوسيع البنيات التحتية والخدمات الحضرية لمواكبة تزايد الطلب؛ و (ب) ضمان الكفاءة والفعالية المؤسسية في تقديم الخدمات؛ و (ج) توفير مستويات كافية من الخدمة لفقراء المناطق الحضرية. وفي ما يلي الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق النتائج في المجموعات البرنامجية الأربع وهي المياه والصرف الصحي، وإدارة النفايات الحضرية، والتنقل في المناطق الحضرية والطاقة الحضرية:
	(أ) دعم الجهود التي تبذلها الحكومات في البلدان النامية في سعيها إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي. وسيتم تحقيق هذا من خلال مشاريع إرشادية على مستوى المدن، والتعزيز المؤسسي لمقدمي الخدمات والمشاركة في السياسات الوطنية وعمليات الإصلاح. وسيُركَّز أيضا على ممارسة الدعوة ودعم العمليات السياسية المتصلة بالمياه والصرف الصحي وعلى تنظيم مناسبات لرفع مستوى بروز مسائل المياه والصرف الصحي لصالح فقراء المناطق الحضرية ودمجها في السياسات والممارسات القطاعية؛
	(ب) تعزيز قدرات الفاعلين المحليين في مجال إدارة النفايات الصلبة والمياه المستعملة. وسيقدم الدعم للمشاريع الإرشادية التجريبية، بما في ذلك المساعدة التقنية في إنشاء نظم مجتمعية لإدارة النفايات الصلبة؛
	(ج) سيعزز البرنامج الفرعي خيارات التنقل المستدام مع التركيز بشكل خاص على احتياجات فقراء المناطق الحضرية في البلدان النامية. وستكون المهمة الرئيسية هي تشجيع سياسات واستثمارات النقل التي تسهم في تحسين الإنتاجية الحضرية، وانخفاض استهلاك الطاقة، وتحسين ظروف عيش وعمل سكان المناطق الحضرية. وسيجري التركيز على ثلاثة مجالات استراتيجية هي: الدعوة على الصعيد العالمي؛ ونشر المعرفة وتقديم المساعدة التقنية في وضع أطر السياسات الوطنية؛ واستراتيجيات الاستثمار لتمكين التنقل المستدام في المناطق الحضرية؛
	(د) زيادة فرص الحصول على خدمات الطاقة الحديثة والنظيفة والموثوق بها لفقراء المناطق الحضرية. وسيجري التركيز أيضا على كفاءة الطاقة واستخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة عن طريق تشجيع تلك التكنولوجيات وتعميم تدابير كفاءة استخدام الطاقة في سياسات الإسكان وقوانين البناء والممارسات في مجال البناء. وستشمل الأنشطة الرئيسية المشاريع الإرشادية والدعوة والتوعية بأهمية الطاقة للتنمية المستدامة والمشاركة في وضع السياسات والتشريعات؛
	(هـ) سيحفز البرنامج الفرعي تدفق الاستثمارات إلى الخدمات الأساسية الحضرية عن طريق إقامة شراكات استراتيجية مع المصارف الإنمائية الإقليمية والجهات المانحة الثنائية. وسيوفر موئل الأمم المتحدة الموارد السابقة للاستثمار وستوفر المصارف الإنمائية الموارد اللازمة للعناصر التي تتطلب كثافة رأس المال من التدخلات. وسيُضطلع بهذا الدور الحفاز من خلال مشاريع إرشادية على مستوى المدن، والتعزيز المؤسسي لمقدمي الخدمات والمشاركة في السياسات الوطنية وعمليات الإصلاح. وسيشارك البرنامج الفرعي في الدعوة مع شركاء التنمية الآخرين بما يلزم من موارد مالية لتكرار المشاريع النموذجية الناجحة وتوسيع نطاقها.
	البرنامج الفرعي 5 
	الإسكان وتحسين أوضاع الأحياء الفقيرة
	هدف المنظمة: زيادة فرص الحصول على السكن اللائق وتحسين مستوى المعيشة في الأحياء الفقيرة الحالية
	الإنجازات المتوقعة من الأمانة العامة
	مؤشرات الإنجاز
	(أ) تنفيذ الاصلاحات والسياسات والبرامج في مجال الإسكان
	(أ) ’1‘ زيادة عدد السلطات المحلية والإقليمية والوطنية التي تنفذ سياسات وبرامج للإسكان المستدام تسهم في تحسين فرص الحصول على السكن اللائق
	’2‘ زيادة عدد البلدان التي تسعى إلى إعمال الحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق، ولا سيما في الحد من حالات الإخلاء القسري غير القانوني
	’3‘ زيادة عدد البلدان التي تنفذ قوانين وأنظمة للبناء المستدام
	(ب) تنفيذ سياسات وبرامج تحسين أوضاع الأحياء الفقيرة ومنع ظهور هذه الأحياء
	(ب) زيادة عدد سلطات المدن والسلطات الوطنية القادرة على تنفيذ برامج تحسين أوضاع الأحياء الفقيرة ومنع ظهور هذه الأحياء
	(ج) تعزيز قدرة الفئات الضعيفة المستهدفة على تحسين ظروف معيشتها
	(ج) زيادة عدد الفئات الضعيفة القادرة بشكل أفضل على تحسين ظروف معيشتها
	الاستراتيجية

	12-25 يضطلع فرع الإسكان وتحسين أوضاع الأحياء الفقيرة بالمسؤولية عن تنفيذ عن البرنامج الفرعي 5. وسيقدم هذا البرنامج الفرعي مساهمة موضوعية وتدريجية من أجل تنفيذ إعلان الألفية وخطة جوهانسبرج للتنفيذ اللذين يستهدفان الأحياء الفقيرة. وتستند استراتيجية تنفيذ برنامج العمل إلى نهج ذي مسارين يركز على تحسين العرض والقدرة على تحمل تكاليف المساكن الجديدة، مما سيحد من ظهور أحياء فقيرة جديدة، إلى جانب تنفيذ برامج على نطاق المدن لتحسين أوضاع الأحياء الفقيرة من شأنها تحسين ظروف السكن ونوعية الحياة في الأحياء الفقيرة الحالية. وباختصار، تتمثل الاستراتيجية في ما يلي:
	(أ) الشروع في تقييم نتائج الاستراتيجية العالمية لتوفير المأوى حتى عام 2000 لفهم إنجازاتها وإخفاقاتها من خلال تحليل دراسات حالات إفرادية وتحديد أفضل الممارسات والنهج والطرائق المبتكرة بالاستناد إلى الدروس المستفادة؛
	(ب) وضع استراتيجية عالمية للإسكان حتى عام 2025 من خلال عملية تشاركية، بما يشمل إجراء حوارات إقليمية ووطنية بشأن سياسات الإسكان تستهدف إدخال تحسينات على مجال توفير السكن اللائق وتحسين أوضاع الأحياء الفقيرة. وتروج الاستراتيجية العالمية للإسكان لتغيير نموذجي في سياسات وممارسات الإسكان واعتماد سياسات قائمة على الأدلة ومستنيرة؛
	(ج) سيعزز البرنامج الفرعي زيادة فرص الحصول على السكن اللائق، وتحسين أوضاع الأحياء الفقيرة ومنع ظهور هذه الأحياء والإدارة المجتمعية من خلال خمس استراتيجيات شاملة تضم: الدعوة؛ وإدارة المعارف؛ وإسداء المشورة في مجال السياسات؛ وتنمية القدرات على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والمحلي؛ ودعم التنفيذ على الصعيدين الوطني والمحلي. وستوضع توجيهات لدعم الشركاء في تنفيذ ولاياتهم وأدوارهم في توفير السكن وتحسين أوضاع الأحياء الفقيرة ومنع ظهور هذه الأحياء وفي تنمية القدرات على كل من الصعيد العالمي والوطني والمحلي على تعزيز استدامة توفير السكن وتحسين أوضاع الأحياء الفقيرة ومنع ظهور هذه الأحياء. وستُدعم هذه التوجيهات باستراتيجيات وبرامج مكرسة، بما في ذلك عناصر الموارد البشرية وتطوير الأدوات وتنمية الموارد والتطوير التنظيمي والتعزيز المؤسسي؛
	(د) تعزيز فرص تحقيق أثر على الصعيد القطري من خلال القيام بدور حفاز في الجهود المتضافرة التي تبذلها الجهات الفاعلة الرئيسية، بما في ذلك الحكومات الوطنية والمحلية، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، ووسائط الإعلام، والجهات الفاعلة الدولية وغيرها عن طريق تشجيع إنشاء لجان وطنية للموئل (انظر قرار الجمعية العامة 62/198) لتولي الريادة في التنمية الحضرية وتنمية الإسكان وتحسين أوضاع الأحياء الفقيرة ومنع ظهور هذه الأحياء.
	البرنامج الفرعي 6
	الحد من الأخطار والإصلاح
	هدف المنظمة: زيادة مرونة المدن إزاء آثار الأزمات الطبيعية والتي من صنع الإنسان والقيام بالإصلاح بسبل تعزز التنمية الحضرية المستدامة
	الإنجازات المتوقعة من الأمانة العامة
	مؤشرات الإنجاز
	(أ) تحسين سياسات واستراتيحيات وبرامج الحد من الأخطار الحضرية المعتمدة لزيادة مرونة المدن وغيرها من المستوطنات البشرية
	(أ) زيادة النسبة المئوية للحكومات المحلية والإقليمية والوطنية التي أدرجت الحد من الأخطار الحضرية وإدارتها في خططها الرئيسية للتنمية
	(ب) زيادة فعالية انتعاش المستوطنات وتدخلات إعادة البناء من أجل تحقيق الاستدامة في الأجل الطويل في المدن والمستوطنات البشرية الأخرى
	(ب) ’1‘ زيادة النسبة المئوية للمدن الشريكة والمستوطنات البشرية الأخرى التي نفذت برامج إعادة بناء مستدامة في المناطق الحضرية
	’2‘ زيادة عدد التدخلات المنفذة في حالات الطوارئ التي تدمج التنمية والحد من الأخطار في الأجل الطويل
	(ج) مساهمة الاستجابة للأزمات التي تقوم بها برامج إصلاح المآوي في استدامة ومرونة المدن والمستوطنات البشرية الأخرى
	(ج) زيادة النسبة المئوية لبرامج إصلاح المآوي التي تسهم في توفير مساكن دائمة مرنة في مواجهة الكوارث
	الاستراتيجية

	12-26 يضطلع فرع الحد من الأخطار والإصلاح بالمسؤولية عن البرنامج الفرعي 6، ويقود الأنشطة المتصلة بالحد من الأخطار وحالات الطوارئ والإنعاش المبكر في المناطق الحضرية. وسيقدم البرنامج الفرعي الدعم التقني وسيرصد المشاريع المندرجة تحت مسؤوليته، بما في ذلك أنشطة إدارة المعارف المتصلة بالمواضيع الفنية. وتتمثل استراتيجية تنفيذ البرنامج الفرعي في ما يلي:
	(أ) تيسير التنسيق ودعم تنفيذ جميع أعمال الحد من الأخطار وإنعاش المستوطنات وإصلاح المآوي التي يقوم بها موئل الأمم المتحدة في المناطق الحضرية من خلال تقديم الدعم التقني للعمليات الميدانية، والمكاتب الإقليمية والفروع المواضيعية الأخرى للبرنامج؛
	(ب) توليد المعارف، والدروس المستفادة، والأدوات، والمبادئ التوجيهية واستعراض السياسات في ما يتعلق بمشاريع موئل الأمم المتحدة؛
	(ج) المساهمة في التعاون والشراكات والتواصل فيما بين الوكالات لأغراض التدخلات في حالات الطوارئ الرامية إلى تقديم الدعم الطويل الأجل في المجال التقني وبناء القدرات للبلدان التي تواجه أزمات أو هي بصدد الخروج منها سعيا إلى تحسين الكفاءة وتيسير الانتعاش المبكر وفقا لسياسات موئل الأمم المتحدة؛
	(د) تقديم مدخلات فنية إلى المنظمات الأعضاء في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات على الصعيدين العالمي والقطري من أجل تعزيز إنعاش المستوطنات وإعادة بنائها على نحو مستدام؛
	(هـ) تحقيق استفادة قصوى من التمويل الإنساني (كلما أمكن ذلك) لتحفيز الإنعاش المبكر؛
	(و) استخدام موارد التمويل الإنساني لتلبية الاحتياجات العاجلة وتحفيز الإنعاش المبكر للمستوطنات من خلال تنفيذ سياسات موئل الأمم المتحدة التي تعالج المستوطنات البشرية والأزمات؛ والتعاون مع الوكالات الإنسانية وأفرقة الأمم المتحدة القطرية لربط العمل الإنساني بعمليات تخطيط التنمية على المستويين المحلي والوطني؛
	(ز) تيسير تصميم وتنفيذ البرامج المستدامة للحد من أخطار الكوارث من أجل دعم إطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث والمبادرات الأخرى للحد من أخطار الكوارث الحضرية؛ 
	(ح) التشجيع على وضع أطر قانونية وتنظيمية مناسبة متعلقة بالمستوطنات البشرية تتناول مسائل الحقوق في الأراضي، وأمن الحيازة، وتنشيط الاقتصاد والتنمية الاقتصادية المحلية في الأجل الطويل، وتوفير البنيات التحتية الأساسية، وتخطيط الاستخدام الاستراتيجي للأراضي واستعادة البيئات الحضرية؛
	(ط) سيشجع البرنامج الفرعي جميع برامج ومشاريع ما بعد الأزمات المرتبطة بالحد من الأخطار، ومشاريع إنعاش المستوطنات وإصلاح المآوي من أجل دمج أنشطة استراتيجية وإضافية وموجهة نحو تنمية القدرات مصممة مع أهداف طويلة الأجل.
	البرنامج الفرعي 7 
	البحوث وتنمية القدرات 
	هدف المنظمة: تعزيز المعارف المتعلقة بمسائل التوسع الحضري المستدام والقدرة على صياغة وتنفيذ سياسات وبرامج قائمة على الأدلة على كل من المستوى الوطني والمحلي والعالمي
	الإنجازات المتوقعة من الأمانة العامة
	مؤشرات الإنجاز
	(أ) تحسين رصد الظروف والاتجاهات الحضرية
	(أ) ’1‘ عدد المراصد الحضرية التي تستخدم أدوات موئل الأمم المتحدة وأساليبه وبياناته للرصد
	’2‘ زيادة عدد المكاتب الإحصائية الوطنية التي تُصدر بيانات ومؤشرات حضرية
	(ب) تحسين المعرفة بمسائل التحضر المستدام على كل من الصعيد المحلي والوطني والعالمي
	(ب) ’1‘ زيادة النسبة المئوية للحكومات المحلية والوطنية التي استخدمت المنشورات الرئيسية لموئل الأمم المتحدة، وقاعدة بياناته لأفضل الممارسات، وأدواته ومبادئه التوجيهية للتدريب وبناء القدرات
	’2‘ زيادة عدد الدول التي تصدر تقارير وطنية عن المدن من أجل تعزيز تخطيط السياسات المحلية والوطنية
	(ج) زيادة قدرات السلطات الوطنية والمحلية والشركاء على وضع وتنفيذ سياسات وبرامج مستنيرة
	(ج) ’1‘ زيادة عدد السلطات المحلية والوطنية التي تستخدم المعلومات القائمة على الأدلة لوضع السياسات والبرامج
	’2‘ تحقيق زيادة في عدد السياسات والبرامج التي تستخدم المعلومات القائمة على الأدلة
	الاستراتيجية

	12-27 يقود فرع البحوث وتنمية القدرات تنفيذ البرنامج الفرعي 7. وتتمثل استراتيجية البرنامج الفرعي في جمع وتلخيص وترجمة البيانات إلى معارف تدعم في وقت لاحق صياغة سياسات مستنيرة بقدر أكبر من خلال تنمية القدرات. وتحديدا، سيقوم البرنامج الفرعي بما يلي:
	(أ) التعاون مع طائفة من الشركاء الاستراتيجيين من أجل تحقيق نتائج فعالة من حيث التكلفة وتحقيق أقصى أثر من التدخلات؛ 
	(ب) زيادة الوعي من خلال إنتاج مجموعة مهمة من المعلومات، عن طريق منشورات مختارة، بما في ذلك التقارير الرئيسية، التي تعمم بلغات مختلفة للمضي قدما بجدول الأعمال الحضري؛
	(ج) إجراء ونشر بحوث عن مواضيع رئيسية وناشئة، مثل أزمة السكن المالية، والاستبعاد في المدن الأوروبية، والتغيرات الاجتماعية في المدن وآفاق المستقبل في المناطق الحضرية، بناء على الطلب. وستوضع المعارف والابتكارات الناشئة عن البحوث العالمية في سياق الوقائع الإقليمية والمحلية وستوجه من خلال أدوات وبرامج لتنمية القدرات صممت خصيصا للغرض؛
	(د) العمل مع الشركاء الرئيسيين، مثل المراصد الحضرية، والمكاتب الإحصائية الوطنية والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات التدريب التابعة للحكومات المحلية فيما يتعلق برصد الظروف المحلية والوطنية ودمج برامجيات UrbanInfo، وتقنيات نظام المعلومات الجغرافية ومعارف محددة بشأن مسائل السياسات الحضرية؛ 
	(هـ) تنمية القدرات على إعادة الهيكلة التنظيمية، وتحليل سير الأعمال وإعادة الهندسة، والتنسيق العمودي، والتعلم والتعليم والتدريب للسلطات المحلية والوطنية والشركاء؛
	(و) تعزيز الصلة بين المعلومات والمعارف وصنع القرارات على مستوى المدن ومستويات الحكم الأخرى، لتعزيز كفاءة التنسيق.
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