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 *من جدول األعمال المؤقت 8البند 
    

 تقييم عمل اليونيسف لمصلحة األطفال في المناطق الحضرية   
  

 الموجز**  
  

 موجز 
يرتبط النمو الحضــــــــــــــري ا تبــامــاا وستدــاا وــالتنمتــ  الممــــــــــــــتــدامــ   و ــ  يؤسر ف  التنمتــ  ا جتمــا تــ   

وا قتصـاية  والبييت   وتكـ ا المدو والتجمتاا الحضـرب  والمدو محر اا للنمو ا قتصـايي  ُس تممـاحم  نحو  
الوـقت ساـت  محرـ ااع لـتد    ف  المـاـة  من ُجمـال  الـناتم المحل  لل مير من البـلداو   ـيد ش ـلا تكــــــــــــــ ـا ف  60

ةعتكوو ف    -ملتا   مم   4,4شي  حو -ف  الماة  من س او التالم  56المماواة  ُس تكير التدديراا ُلى شّو 
ــب   تى  مدو  ــل الدرو الجا يل فوفداا لتدديراا   70ومن المتوقع شو تزبد حذه النمـــــــ ف  الماة  وحلول منتصـــــــ

وال مير من حؤ ء المنتدلين ينتل   لم    تاا ُلى منامق  ضــــــرب  مليوو  مــــــم  شســــــبو  1,4البنك الدول  ينتدا  
ــواةت    ــم  ف  منامق عكــ ــتومناا يير  اامت   واليو   ةعتي  حو ملتا   مــ ــواةتاا شو ف  ممــ الحال ف  عكــ

ــواةتاا ُلى ملتا ي    2030مليوو مفا تدربباا  ومن المتوقع وحلول  350من  ينلم   شو يزبد عدي قامن  التكــــــــ
  بع س او التالم   مم   شو  حو

ــلح  األمفال ف  المنامق    ةمـــتترق تدربر التديتم  تاةمل التديتم التالم  األول لتما اليو تمـــل لمصـ
الحضــرب ك  ما ةمــتفيد من األيل  الممــتداة من اســتتراق تحليا البتا اا وا تجاحاا التالمت   وتر تط ش مر  

 

 * E/ICEF/2021/1  
وـاللاـ  اك  ليزبـ  من موقع م تـت التديتم ةجري تتمتم الموجز التنفيـذي لتدربر التديتم وجمتع اللاـاا الرســــــــــــــمتـ   التدربر ال ـامـا متـا   ** 

 التاوع لليو تمل )ا ار الملحق( 
 مال ا ل قامت اليو تمل وإعداي حذه الوستد  و امللا   
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لبرازبا والفلبين وإســـــــــــبا تا  م تباا قم رباا لليو تمـــــــــــل وي اســـــــــــاا  ال  من  ممـــــــــــ   لداو ح ل  ليز وا  72من 
والجملو ب  التربت  المو ب   وترم   تاةم التدربر وتوصتات  ُلى تدوب  ا ستراتتجتاا الحضرب  والبرمج  الت  
ــتدام  والوفاء ور     تباشــــــــــرحا المنام   وما ةتزز متدل التدد  المحرز صــــــــــوة تحديق شحداو التنمت  الممــــــــ

 دام  المتنت  والتنمت  الممت 2030التنمت  

( الت  ضـربت التالم ف  19-) وفيد  2019ةحوي التديتم فصـالا ملحداا وكـ و جاةح  فيروك  و و ا  
ومع تمــا ا ا تكــا  الجاةح  ســرعاو ما اتضــم شو األزم   ا ت ششــد ما ت وو  ضــو اا   منتصــل جلوي التديتم 

ا  حو  ن الحا ا الممـــــجل    ف  الماة  م  90ف  المنامق الحضـــــرب   وحو  ضـــــو  يير تناســـــب   و لا  ول
ــل   ــرب  لليو تمـ ــتجاو  الحضـ ــاك تحليالا ا سـ ــا المتمم لتدربر التديتم على شسـ ــع الفصـ ضـ وترتيباا على سلك  وم

 « ف  سالس   لداو  ح ل البرازبا واللند وإسبا تا 19-تجاه جاةح  » وفيد

الحضــــــرب ك ُس ا تلى تت   تاةم التديتم شحمت  يو  اليو تمــــــل ف  تلبت  ا تتاجاا األمفال والبيياا   
 - الذي ت رق شةضاا ُلى ا تمال مماحم  المنام  مماحم ا شقوى ف   فاه األمفال والمنامق الحضرب -التديتم  

 ُلى التديد من التوصتاا الت  شملت التوصتاا األ بع الرةتم   ما ست ت   تا   شي اه 

 ب لالتوصتاا موجل  على األصتدة التالمت  واكقلتمت  والدم ر  1-1 

ــحاا  ()ش  ــدا  ُجراء تناتم  ةدد  توجيلاا واضــــــ ــتراتتجت  وإصــــــ ــرب  ا ســــــ تحديث المذ رة الحضــــــ
للم اتت الدم رب  وللكــر اء وكــ و  تتت  تتزبز اليو تمــل من يعملا لفمفال ف  المنامق الحضــرب   وما ف   

والكــــــــــــــراـ  ك وـتدلـيا المتوـقاا اللت لـت  سـلك مجـا ا تر يز التمـا البرامج  و  ـاـق ك و مـاسل التمـا البرامج  
الفربـدة شمـا   فـاه ال فـا ف  المنـامق الحضــــــــــــــربـ ك وبتـاو شيوا  المدر والم ـاتـت اكقلتمتـ  والم ـاتـت الدم ربـ   

 واللجاو الومنت ك

ُيالء األولوبـ  ُلى زبـاية التمـا ف  المنـامق الحضــــــــــــــربـ  وفق مجـا ا محـدية من  يـث  ()ة 
    ا ستراتتجت  الجديدة النتاةم واألحداو ضمن الر

المــت  ف  البلداو المنرفضــ  والمتوســ   الد ا وساا التكــواةتاا شو الممــتومناا يير   2-1 
الناامت  ُلى ُيالء األولوب  ُلى التتاما مع ا تتاجاا األمفال من  الل التما البرامج  األ مـــــــــــــت و ماسل  

 الكرا   المملى  وسلك وفق المزاةا النمبت  لليو تملل

وضع  لم شاما للمنام  وتنفيذه ورصوص المناصرة والكرا اا وجمع األموال لمصلح   ()ش 
 األمفال قامن  التكواةتاا الحضرب  والممتومناا يير الناامت ك

ُيالء األولوب  ف  البلداو ساا التكــــواةتاا ُلى حذا النلم الكــــاما للمنام  ضــــمن وساةق  ()ة 
 و  ط التما ساا الصل  التما البرامج  الدم ري 

تل   2-2  ــدةد  لفمفال وم   ُعاية توجت  التر يز ف  البلداو المرتفت  الد ا ُلى مباي ة المدو الصــــ
 تتميق المكا    ف  مناصرة  دوق ال فا ومكا    ال فال

ــدةد  لفمفال لتم ينلا من التوســــــع   ()ش  ــاءل  المتتلق ومباي ة المدو الصــــ ــا  الممــــ ضــــــبط ممــــ
 لداا استراتتجتاا مكتر اا ف  المنامق الحضرب  ف  البلداو المرتفت  الد ا فحمتك وصفلا ج
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والنار ُلى المرامر المحدق  والمـــــــمت  المرتب   واعتراو -ضـــــــرو ة ســـــــت  اليو تمـــــــل  ()ة 
ــدةد  لفمفال ــفلا صــــ ــراا األمراو المتنت  مما  -اليو تمــــــل والمدو والبلدةاا شو اعتمايحا للا  وصــــ ُلى ُشــــ

ا )على ممـتوى الو ةاا شو على الح وماا الومنت ( شو مجامع الف ر )مما الجامتاا( الت  ةم نلا  الح وما
 تحّما ممؤولتاا المحاسب  المرتب   وتملت  ا عتراو/ا عتماي استناياا ُلى  اا  قوي من الرصد والتديتم 

ــا   واك مـاة  - 3  ف  المـدو  ضــــــــــــــرو ة ُـقدا  اليو تمــــــــــــــل على  بط التمـا البرامج  اك مــــــــــــ
و م  وا ســـتمما  ف  البنت  التحتت  والردماا من شـــ  لما تدليا المرامر والتترق   والحواضـــر   اراا ألو الحل

 للا ف  شوساط الم او المت سربن  عالوة على مماعدة المدو ف  التحل  ومزبد من المرو   

التناتمت  ضـمن موففيلا وف   نيتلا على ضـرو ة ُقدا  اليو تمـل على التوسـع ف  الدد ة  - 4 
 األصتدة  اف  يعماا لر   التنمت  الحضرب ل

ضرو ة ا تلاء الم اتت اكقلتمت  والم اتت الدم رب  من صتاي  مجا ا تر يزحا الحضرب   ()ش 
ــمت   داط اتصـــــــال  ــتاقاتلا وشولوباتلا من  يث التما البرامج  والكـــــــرا اا   ما ينبا  للا تمـــــ  ف  ضـــــــوء ســـــ

تل  تنميق التما البرامج  الحضري ف  الم اتت الدم رب   ويعم     ضرب  وم  

 ةحوي البند المايك عناصر المدر  المرفوع  لتناة  المجلس التنفيذي  
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 مقدمة  -  أوال  

تتزايد متد ا فدر األمفال وإقصــــــاةلم  وصــــــفلا من الاواحر الحضــــــرب   ف  مر من  صــــــل شمفال   - 1
الـتالم ةعتكــــــــــــــوو ف  الـمدو  الـتاا  و مير منلم ف  التكــــــــــــــواةـتاا وف  مـنامق يير  اـامـت   وتـلك األ قا  ف   

 2,5الم  نحو ســـــــــيزبد عدي قامن  الحضـــــــــر ف  الت  2050مربدلا ُلى الزباية  الل األعوا  المدبل ل فبحلول 
ف  الماة  من حذا النمو ســــــت وو ف  شفربستا ووســــــتا  وجما حذا النمو ســــــت وو ف     90ملتا   مــــــم ك علماا و و 

ــم   ومن المتوقع وحلول   ــم  التاا ملتا   مــ ــتومناا يير الناامت   وح  مواقع تضــ ــواةتاا والممــ غتاحت التكــ
من قامن    -ملتا   مـــــــــم  2شي  حو -شو ة وو وا د من  ا ش بت  ششـــــــــراص على ممـــــــــتوى التالم   2030

ــاو   وبحلول   ــر  حو الفياا التمرب  الكــ ــ ا ت  لدامن  الحضــ ــواةتاا  وف  الوقت سات   تميا التر يب  المــ التكــ
 عاماا من التمر  18ست وو يالبت  س او الحضر ف  التالم يوو  2030التا  

 
 1الك ا   

 )متوقع( 2030-2018النمو الحضري،   
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لتس عما اليو تمــل لمصــلح  األمفال ف  المنامق الحضــرب  والكــ ء الجديد  فدد   زا المنام    - 2
ــدا حــا المتنوو  على األمفــال و  ــ  التنمتــ  الحضــــــــــــــربــ    (1)2012وضــــــــــــــع األمفــال ف  التــالم ف  ُصـــــــــــــ

ُعداي وستدتين يا ليتين والات  األحمت   شّوللما ح   سلك وشعدت المذ رة الحضـــــــرب  ا ســـــــتراتتجت  التما الملم 
(Urban 101( )2016   وح  ومنزلـ  وستدـ  مرجعتـ  لجلوي التنمتـ   سم جـاءا المـذ رة ا ســــــــــــــتراتتجتـ  ف  )

سم  ( “المذ رة الحضـرب  ا سـتراتتجت ”وكـ و عما اليو تمـل لمصـلح  األمفال ف  المنامق الحضـرب  )  2017
ــتراتتجت  لليو تمـــــــل    وفيلا شقرا  تحدةاا النمو الحضـــــــري المتمـــــــا ا 2021-2018صـــــــد ا الر   ا ســـــ

ــتاقاا   ديا تلك الوساةق شحم شولوباا عما اليو تمــــــل ف    وضــــــرو ة يعم اليو تمــــــل لفمفال ف  تلك المــــ
المنامق الحضـــــــــرب   وش بد للا تبصـــــــــير الجلوي المبذول  كعداي وساةق البرامم الدم رب  و  ط التما الدم رب   

 نام  على جمتع ممتوباا عما الم
 

 2الك ا   

 2050-1950سكان الحضر والريف في العالم،   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 ( 2019 المتحدة  األمم منكو اا من) األ داث شحمل 2018 التالم ف  الحضري  التوسع توقتاا لالمصد  
  
وعلى    2021-2018ة ت  التديتم ف  توقيت تت ل فت  اليو تمل على مراجت  الر   ا ستراتتجت    - 3

ــا ا المفتدر   ــري المتمـــــ ــع الحضـــــ ــتراتتجت  جديدة  وبجت تذليا تحدةاا عديدة من  ينلا التوســـــ ُعداي     اســـــ
وحدوق ال فا جراء  للممــــاواة ف  عالم تتزايد فت  وتيرة التوســــع الحضــــري  فضــــالا عن تبديد المرامر المحدق 

الممتومناا يير الناامت  شو التكواةتااك وسلك ُسا ش ايا البلداو الوفاء والتزاماتلا المدر ة ف  شحداو التنمت  
ــمى من التديتم ح  تحليا عما المنام    ــتدام       يترلل ش د عن الر ت  ومن سم  فإّو الااة  األســـ الممـــ

 حضرب  سعتاا ُلى تبصير اتجاحاا التما ف  الممتدبا المتواصا لمصلح  األمفال ف  البيياا ال

 احتدى التديتم  مالث ياةاا  ح ل - 4

__________ 

  www.unicef.org/publications/files/SOWC_2012-Main_Report_EN_13Mar2012.pdfمتا  من  (1) 
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تديتم ـمدى ا تـباط  ملمم اليو تمــــــــــــــل  تحديق  ـتاةم التمـا لمصــــــــــــــلحـ  األمـفال ف  البيـياا  ()ش 
 الحضرب   وما ف  سلك فلم شوج  ا  تباط  ين تلك النُّلم والمتاقاا المحلت ك 

ى فلم شوفى للنتاةم الت   ددتلا اليو تمـــــــــل  تى ا و لمصـــــــــلح  األمفال ف  الوقوو عل ()ة 
   البيياا الحضرب   وما ف  سلك قد ة المنام  على ُشراا شصحاة المصلح  واألمفالك

تجلت  المما ساا الحميدة والد وك الممتفاية من مرتلل النُّلم الممتدام  تجاه التما ف   ()ل 
 البيياا الحضرب  

( ةدد  تحليالا 19-و ُلى ما ســـــلل شّو الفصـــــا الم ما المتن  وجاةح  فيروك  و و ا ) وفيدةضـــــا - 5
ــيل   ــري  شما األســـــ ــتجاو  الم اتت الدم رب  المالس  التاوت  لليو تمـــــــل  وسلك من مناو   ضـــــ ورصـــــــوص اســـــ

رة للفصا الم ما فل ل  اكضافت  المؤمّ 

ــ  الموا ي مما « ف  البيياا الحضـــــــرب   19-ما حو ت سير » وفيد ()ش  ــامل  البيياا  تتضـــــ شـــــ
التكــواةتاا والممــتومناا يير الناامت   حا  كــفت الجاةح  موامن الضــتل األســاســت  والرتت  ف  شوســاط  

 األمفال والمنامق الحضرب  

« ف  البيياا الحضرب   ما النُّلم الحضرب  19- تف استجا ت اليو تمل لجاةح  » وفيد ()ة 
 ا ستجاو  للجواةم الت  تضرة الحضر  ما الد وك الممتفاية األوسق صل  وا ستتداي و 

ــتجاو  » وفيد ()ل  ــتفاية من اســـ «  ما الم و اا المحو ب  الالز  19-والنار ُلى الد وك الممـــ
 ُي اجلا ف  ُما  التما البرامج  الحضري الممتدبل  والنمب  لليو تمل 

  
 والمنهجية   النطاق : التقييم   نهج  -   ثانيا  

وصـف  عام   اعتمد التديتم  لجاا قاةماا على  ارب  وتديتماا قاةماا على الم و اا  واسـتملا سلك  وضـع   - 6
 ارب  واضــــح  للتايير وصــــتايتلا سم تنستحلا ورصــــوص  ا  لم من النلم المالس  المــــاةدة  تال التما ف   

 اتت الدم رب  لليو تمــــــــل المنامق الحضــــــــرب  المحدية من  الل وضــــــــع  رب   مبدةت  للتدا بر المــــــــنوب  للم
ــ  من  الل مدا الا مع     2018اعتبا اا من  وعلى شســـاك تلك الررب    دي فربق التديتم النلم المالس  الرةتمـ

شحم الممـت للتين ومن  الل تحليا الوساةق  علماا و و تلك النلم ح  المتنت  وتما المنام  لمصـلح  األمفال  
 دامع والتدا ا الد اعيين ف  التما البرامج  ف  المنامق الحضرب   وب  لا تتمم والت

ــم :القطاعي النهج ()ش  ــلح  التما يتمــــ ــرب  المنامق ف  األمفال لمصــــ  النلم حذا وفق  الحضــــ
  سـلك وبكــــــــــــــمـا الد ـاعـاا  متتـدية مجـا ا ف  ش مر شو وا ـداا  ق ـاعـاا  ة ـال شـ   شي الد ـاا  محـدي عمـا ـو ـ  

   لفمفال و اتف  م مو     ضـــــــــــرب    يي   توفير المنايي الحضـــــــــــري  التما مجال ف  للمنام  الجديد المجال
  الد ــاعــاا أل ــد تنتم  ُيا ة شو وزا ة قتــايه يتولى مــا ويــالبــاا  وــا  تتــاجــاا  ا حتــداء ُلى النلم حــذا وبميــا

 مباي اا  شــــ ال  الد اع  التما يترذ ما ويالباا   ش مر شو وا دة   لدة  شو  مدين  ف    تنفيذه سلك وبدترو  المتنت  
 ال وا ئك لحا ا استجاو  شو مرتص 

 تـــد لين  ين اســــــــــــــتراتتج  مناو  من الجمع على النلم حـــذا ين وي  :التكاااملي النهج ()ة 
    ط من ممـتفيداا  الد اعاا  متتدي  رامج  عما شو/و الد اعاا متتدية مجا ا  ين شو ش مر شو ق اعيين
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تل   البلدة  شو المدين  ممــــــــــتوى  على   ينلا ما ف  والتنمــــــــــيق اكيمال مع المتنوع  الد اع  التما   تحمــــــــــين وم  
  الحضرب ك المنامق ف  األمفال لمصلح  التما شسناء البر امم ت اما

 المحلت  للح وماا تتتم منصــــــ  عن  با ة  المباي ة حذه :لألطفال الصااااديقة المدن  مبادرة ()ل 
   البلدة  شو المدين  ممتوى  على ال فا  دوق  اتفاقت  تنفيذ ا  ربن المصلح  وألصحاة

تت لل المنلجت  الرةتمـــــ  للتديتم من ي اســـــاا  ال  مدا     ُس تحما فاةدة  اصـــــ  على صـــــتيد فلم  - 7
 تتتاا ت سير المـتاق ف   جا  التد ا  وسـعتاا ُلى تتمـير األ ذ  نلم مدا و  عمدا ي اسـاا الحال  التديتمت  

 مـــــت المـــــتاقل ف  تم الفصـــــام المـــــتاقل   - يمما شم ن-المالس  الرةتمـــــ  فصـــــالا مزبداا ُلى الفصـــــا  ين النلم 
اك مـــــــا   للنلجين األولين  وش تم اللجاو الومنت  وبلداو التما البرامج  للنلم المالث  واســـــــتلدفت  -اك ماة 

 عين  ي اساا الحال  الدم رب  مزبجاا من ممتوباا الد ا الدم ري و جم التما البرامج  

وتولى فربق التديتم مراجتـ  ش مر من   اعتمـد التديتم على  م ضــــــــــــــرم من البتـا ـاا ال متـ  وال تتتـ   - 8
وستد  ومجموعاا  تا اا و ام ترص اليو تمـــل وييرحا   ما شجربت مدا الا ومناقكـــاا لمجموعاا    1000

ســــاا  ال  متمد  ف   وشجربت ي ا ممــــتجيت   346تر يز على الصــــتيد الدم ري واكقلتم  والتالم  ومكــــا    
ــبا تا والجملو ب  التربت  المــــــو ب   وترلا سلك ُ ســــــال وتماا   ممــــــ   لداو  ح ل  ليز والبرازبا والفلبين وإســــ

 2925شـــــــــما  U-Reportميدا ت  ُلى  ليز والبرازبا وإســـــــــبا تا   ما شجري اســـــــــتدصـــــــــاء ُل ترو   عبر شياة 
 مفالا ف  الفلبين  70ممتجيباا ف  البرازبا  مكفوعاا واستدصاء و ق  شما 

واكضاف  ُلى  ط    2021-2018استلدو التديتم من  يث الن اق تا ت ل مدة الر   ا ستراتتجت    - 9
(  وف   ين اســتمر التر يز على الفترة 2020ُلى   2016األســاك للر   ا ســتراتتجت  للتما الحضــري )من 

ــملت عمالا  ــاا الحال  شــــــــــ ــاود  عليلا  شما من النا ت   األ يرة المذ و ة و فاا  ُ  شو ي اســــــــــ  رامجتاا و تاةم ســــــــــ
الموضـــو ت  فإو التما البرامج  الحضـــري لليو تمـــل يتدامع مع التما الد اع  للمنام  )الصـــح  والتاذة  
والتتلتم و ماة  ال فا وتوفير الماء و دماا الصـرو الصـح  والنااف  للجمتع  والمـتاسـ  ا جتما ت (  ومع  

ا )اك مــــــا    والبتا اا واأليل   والكــــــرا اا  وا  ت ا   وا تصــــــال من شجا التنمت   التما المتتدي الد اعا
 وتنمت  المراحدين ومكا  تلم  والتجز والنوا ا جتماع ( 

ــيل  التديتم األوفى تفصــــيالا ف   ا  - 10 ــلمــــل  من شســ ا  وى التديتم على شحداو  ةتمــــ  سالس   واقترو ومــ
 ( 1 ال  )ا ار الجدول 
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 1الجدول   

 أهداف التقييم وأسئلته  
 
 تقييم مدى ارتباط ُنُهج اليونيسف في المناطق الحضرية بتحقيق نتائج تصبُّ في مصلحة األطفال - 1
مـا ش واا النُّلم الت  تـ  ـذ  لـا الم ـاتـت الدم ربـ  لتحديق النتـاةم لفمفـال  شـــــــــــــــاملـ  النتـاةم المتتلدـ  وحدوق ال فـا وعـد   1-1

 المماواة والنوا ا جتماع   وسلك شسناء التما ف  المنامق الحضرب   ما حو شسلوة عمللا  
وتما اليو تمل لمصلح  األمفال ف  المنامق الحضرب  ومع ُلى شي مدى تتمق النُّلم مع المذ رة ا ستراتتجت  المتنت    1-2

   2021-2018الر   ا ستراتتجت  
ــتنـــــد)ة( ُلى األيلــــ  وبمراع  )تمراع (  1-3 حــــا النلم )النملمم( المّتبع )المّتبتـــــ ( ف  التمـــــا وــــالمنـــــامق الحضــــــــــــــربــــ  ممــــــــــــ

 المحدية   ا  تتاجاا
و م   ُلى ُلى شي مدى تمــتند  ملمم التما ف  المنامق الحضــر  1-4 ب  ُلى فلم ســديد للمــتاق المحل   وما ف  سلك ســتاق الحل

 شي مدى ح  مرا ت  للمماواة والمناو  الجنما    
 ُلى شي مدى تتصدى النُّلم لمحر اا التايير ف  المكلد الحضري   1-5

 ق الحضريةالوقوف على فهم أوفى للنتائج التي حققتها اليونيسف حتى اآلن لمصلحة األطفال في المناط - 2
 ما شحم النتاةم المتحدد   تى ا و  وما ف  سلك النتاةم المتتلد  وحدوق ال فا وبالحد من التبايناا الحضرب    2-1
 حا  دست  تاةم يير مدصوية   2-2
 ُلى شي مدى  ا ت النُّلم المرتلف  فتال  ف  التما يا ا المنامق الحضرب    2-3
تواصا مع شصحاة المصلح  المتنيين ورصوص  ملمجلا ف  التما يا ا المنامق ُلى شي مدى  جحت اليو تمل ف  ال 2-4

 الحضرب   
 ما ممتوى مكا    قامن  الحضر المت سربن ف  النُّلم الت   ديتلا اليو تمل   2-5

ة، اسااتج ا الممارساااح الحميدة والدروم المسااتفادة مف ملتلف النُّهج المسااتدامة تجاف العمل في المناطق الحضااري - 3
 وذلك لتبصير االتجاهاح المستقبلية

 ما ح  المما ساا الحميدة والد وك الممتفاية   3-1
 حا من  لول مبت رة ساا  واعث محلت  ينبا  التر يز عليلا   3-2
 ُلى شي مدى ةم ن التوسع ف  تلك النُّلم شو ت را حا ف  ستاقاا ش رى   3-3
ل  على النُّلم الحالت  على شســـــاك محر اا التايير ف  المـــــتاق   3-4 الحضـــــري  ما ح  النُّلم الجديدة و/شو التتديالا الممد ل

 وبجد  واليو تمل اتباعلا لتحديق النتاةم المنكوية  ماا و تفاا لمصلح  األمفال ف  المنامق الحضرب   
  

 أهم نتائج التقييم  -   ثالثا  

 شحداو التديتم ةدد  حذا الدمم شحم  تاةم التديتم اتماقاا مع  - 11
 

 نتائج  بتحقيق  الحضاارية  المناطق في  اليونيسااف  ُنُهج  ارتباط  مدى تقييم:  1 الهدف  - ألف  
 األطفال مصلحة في تصبُّ 

ا تلى التديتم ُلى ُةجاي سالس   ملمم  ةتمـــــــــــــ  للتما مع األمفال ف  المنامق الحضـــــــــــــرب ل )ش( النلم  - 12
ــدةـد  لفمـفال  و للـا تن وي على  مـاسل مرتلـف   )ل(  الت ـامل ك )ة( النلم الد ـاع ك و مـباي ة المـدو الصــــــــــــ

ومرتصـ  واألق ا  محا التنفيذ  وقد عولت تلك النُّلم على سالس  شمممر شو توجيلاا عما مرتلف  صـاي ة عن  
تحدي المذ رة   اليو تمـل ورصـوص الح وم  الحضـرب  والمحلت   وبرصـوص مباي ة المدو الصـدةد  لفمفال 
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 سـتراتتجت   مس   اةز شسـاسـت  للتما البرامج  ف  البيياا الحضـرب   ل نلا   تفصـا الر واا  الحضـرب  ا
ــ  للتتاوو   و م  المحلت  فتحدي ش بت  مجا ا  ةتمــــ ــع البر امم وتنفيذه  شما توجت  الحل المدر  اتباعلا ف  وضــــ

مع الح ومـاا الومنتـ    مع الح ومـاا المحلتـ   يير ش ـ  ةفتدر ُلى التر يز الحضــــــــــــــري وإلى قواســــــــــــــم الربط
ــدةد  لفمفال قد مضـــــــــــت ألوتد مدى ف  وضـــــــــــع   واكقلتمت   ومن الجدير والمال ا  شو مباي ة المدو الصـــــــــ

ل ن ُمـا  التمـا لتس   األحـداو وإمـا  عمـا للنتـاةم المرجوة من التمـا ف  المـدو وـبالتتـاوو مع المجتمتـاا 
ــتلدفاا و  مؤشــــــراا  ملتدةاا  تدليا التفاوتاا ف  المنامق الحضــــــرب    ا ُ   عالوة على سلك      ةحدي ممــــ

 فإّو المباي ة لم يمؤ ذ  لا ُ  على سبيا المكروا الجا ب  ف  البلداو المكمول  والبر امم 

ا تلى التديتم ُلى شو عما اليو تمـــــــل لمصـــــــلح  األمفال ف  المنامق الحضـــــــرب  متتلق ف  جا ت  - 13
ر ة ف  الر   ا سـتراتتجت  وف  المذ رة الحضـرب  ا سـتراتتجت   ومع   بير من  واألحداو وا سـتراتتجتاا المد

 سلك  سم  شوج  للدصو  ف  ُما  التما ا ستراتتج  الداةم  فضالا عن فجواا ف  التوجت  المتتلق و ل

التمـا المتر ز ـوالمـنامق الحضــــــــــــــرـب  حو عمـا  :2021-2018اللطاة االساااااااااتراتيجياة،  ()ش 
متدا ا و بتتت    يد شو الر   ا ســـتراتتجت  تدر  محصـــالا ومررجاا  ضـــرب  محدية على ممـــتوى عما  

)شو ةحـتا  ـا مـفا ف   يـي  ـم موـ    اتـف ( يو مـا تحـدـيد لالســــــــــــــتراتتجـتاا  4المنامـ  ضــــــــــــــمن مجـال اللـدو 
 األحداو األ رىكواألحداو المرتص  والحضر على صتيد مجا ا 

  تحوي المذ رة الحضـــــــرب  ا ســـــــتراتتجت  ُما  عما  المذكرة الحضااااارية االساااااتراتيجية: ()ة 
 رامج  مدترو والمؤشــــراا ساا الصــــل  للر اةز الرمس ساا األولوب   فضــــالا عن افتدا حا لبتاو الممــــؤولتاا  

حماا الموجل  ُلى تحديق النتاةم والموا ي المنوم  ومدر اليو تمــــــــل على الصــــــــتيد الدم ري من  يث الممــــــــا
ــ  والحضــــــــر  ومن سم  يلز  شو تصــــــــو  المذ رة  الت  ينبا  لليو تمــــــــل اتباعلا ف  التما   “ال تتت ”المرتصــــــ

التما البرامج  الحضــري ف  المــتاقاا المرتلف   على   “ماهت ” لمصــلح  األمفال ف  المنامق الحضــرب   و
 مع  ام   وم   ضرب  متددة شو ةدتر ا والتوجت  المناست  تال التفاعا 

ــا    - 14 ــتكـــــــ ــرب   حمال الممـــــــ ــبين اسنين فدط ير زاو على التما ف  المنامق الحضـــــــ ةحوي المدر منصـــــــ
الحضــــــري األول  وا تصــــــاصــــــ  توفير المتاه و دماا الصــــــرو الصــــــح  والنااف  الصــــــحت  ف  الحضــــــرك  

حو م تت شــــــرق وســــــتا والمحتط   -و الحما منتمــــــت ُلى شــــــعب  البرامم  ولم ةمدد  ســــــوى م تت ُقلتم  وا د 
تتولى  على اسـتحداث منصـت ا تصـاصـ   ضـري  يير ش    ال شـايا  التاا ومـبت  دص التموبا  -اللايئ

ــتا   ــرق وسـ ــرب  )شـ ــلح  األمفال ف  المنامق الحضـ ــل لمصـ ــيق عما اليو تمـ ــ  ا جتما ت  تنمـ ــتاسـ و داا المـ
تو ه و ـداا ا تصـــــــــــــــال من شجـا التنمتـ  )شو وبـا  والمحتط اللـايئ  وشمرب ـا الالتينتـ  والبحر ال ـا بب (  شو ت

ووســـط وســـتا(  شو و داا توفير المتاه و دماا الصـــرو الصـــح  والنااف  الصـــحت  )شـــرق شفربستا والجنوة  
األفربد (  شما المنامق ساا المتد ا األعلى من التوسع الحضري ومن التفاوتاا واألزماا الحضرب  األشد  

ــل فيلا ــمال شفربستا  وجنوة  ُلحا اا فلتس لليو تمـ ــط وشـ ــرق األوسـ ــال محدية و  ميزا تاا )الكـ   جلاا اتصـ
 وستا  ويرة شفربستا ووس لا( 

ا تلى التدربر ُلى شو النلم ساا المدد ة األقوى على تحديق  تاةم على صـــــــــتيد  فال   دوق ال فا   - 15
م تباا قم رباا   72 تكـــــا اا  فمن شصـــــا  او النلمل األقا ا -شيل النلم الت امل -والحد من التفاوتاا الحضـــــرب  

مكـا  اا ف  التما البرامج  الحضـري اسـتتاو  ممـ  منلا فدط  نلم ت امل  ف  عمللا لمصـلح  األمفال ف   
وبوجـد  وعـاو من النمـاسل   المـنامق الحضــــــــــــــرـب   وح  ال ـاةـن  ف ل  نااليةي والبرازـبا ولبـناو وبيرو والفلبين 
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ــمن النلم الت امل  يتتحاو للبل داو تنفيذ اســـــــتجاو  مرتلف  شو ش مر تجاه الممـــــــتوباا المرتلف  من البيياا ضـــــ
الحضــــرب ل )ش( النموسل الداةم على ا عتماي لزباية المتوســــ اا ضــــمن البلدةاا على الن اق الم لوة يا ا 

مترضــــــين  البلد المتن ك و)ة(  موسل الكــــــرا   ف  المدو ال بيرة  المدترو والتر يز على األمفال والمراحدين ال
ــيق من األولوباا  ــين  المحامين  ن اق ضــ يترتت على النلم الت امل  ف  األما ن األ رى   للر ر والملمكــ

ا  تتــال ُلى ش واا مرتلفــ  من النمــاسل للتتــامــا مع شوجــ  التفــاوا المكــــــــــــــتر ــ   ين المنــامق الحضــــــــــــــربــ  
و م  المحلت  الصـــــــدةد  لل  فا ف  الفلبين النموسلل الو يد والمرصـــــــوصـــــــ  ومن د  وتينلا  وقد  او تدقيق الحل

 ما شو الح وم  تمنم ا عتراو الرســم   الراضــع كيا ة الح وم  المحلت   مع ممــاعدة تدنت  من اليو تمــل 
و م  المحلت  الصدةد  لل فا(  ما ةجتا حذا النموسل ش مر ش ذاا ومدوماا ا ستدام     )عن مربق  تم الحل

تمـا الد ـاع  ف  المـنامق الحضــــــــــــــرـب   ُ  شو التديتم ا تلى ُلى على الريم من شــــــــــــــيوا األ ـذ ـوال - 16
اســتراتتجتاا وتوجيلاا ق ا ت  محدوية للااة  ورصــوص التما ف  المــتاقاا الحضــرب   واقتصــر اســتحداث  
اســـتراتتجت  شـــامل  للمنامق الحضـــرب  على ق اا توفير المتاه و دماا الصـــرو الصـــح  والنااف  الصـــحت    

صــح  توجيلاا وكــ و التحصــين ف  البيياا الحضــرب  فدط  سم   ز  ش رى عام  للتوجت   فتما  از الد اا ال
مـما ما ة وو للتموبا الـتا  لفمـفال شو   تـتا  األولوباا الجارافـت   وح   ز  مفـيدة شةضــــــــــــــاا ف  تصــــــــــــــمتم 

ى لم  البرامم ف  المنامق الحضـــــــــــــرب   تى وإو افتدر التوجت  لمناو   ضـــــــــــــري محدي  شما الد اعاا األ ر 
تمــتحدث اســتراتتجتاا محدية و  توجيلا محدياا لت يتف النُّلم البرامجت  مع المــتاقاا الحضــرب    ذلك تتا   

ا لتزاماا األسـاسـت  ُزاء ”النُّلم الد ا ت  ف  المـتاقاا اك مـا ت  من ا فتدا  ُلى التوجت  وكـ و  تتت  ت بيق 
 ســــــتجاو  الراصــــــ  والمدين   وما يراع  ســــــماا البيياا شسناء تصــــــمتم ا  “األمفال ف  مجال التما اك مــــــا  

الحضــــــــــــــربــ  ممــا ال مــافــ  وعــد  الناــامتــ  واألمــاو على ال رق والنام المتدــدة المتكــــــــــــــــاو ــ  والتنوا وتتــدي 
 الفاعل     الجلاا

و م  البلدة   علماا   - 17 ــتاقاا الحل يتمـــــم النلم الت امل  و لم مباي ة المدو الصـــــدةد  لفمفال ومراعاة ســـ
)ل( ا  تتال ُلى تدوب  اعتبا اا الممـاواة     لما يتكـ الو وفتا )ش( اتفاقت   دوق ال فاك )ة( الالمر زب ك وو

ف  تنفيذ الردماا ا جتما ت  النو ت   يير شو  لم المباي ة المذ و  و فاا ير ز على مناصــــــــــرة  دوق ال فا  
ــت  النو ت  لفمفال و  لتدليا  ف  المنامق الحضـــــرب   فلو يير مصـــــمم للتوســـــع ف  تددةم الردماا األســـــاســـ

ــرب  موبل  األمد )البرازبا والفلبين( ف  تنفيذ  ــرلعت البلداو ساا البرامم الحضــــــــ ــرب   وقد شــــــــ التبايناا الحضــــــــ
المباي ة شوا ر التمتينتاا  ل ن شوج  الدصو  فيلا اض را البلداو ُلى التحول صوة النلم الت امل  للتما  

تحديق  تاةم على ممــــــــــــتوى المررجاا تر ز على تدليا التبايناا ف  مرتلل  البرامج  الحضــــــــــــري من شجا 
البلدةاا المكـــــمول  والتما  وتمتاز النماسل األقوى وإيمال النلم الت امل  ف   ر امم اليو تمـــــل الدم ري  ف   

 ما ةالت ماوع المباي ة الجا بت  على تنفيذ مباي ة المدو الصدةد  لفمفال 

ُلى ا  تتال ُلى مزبد من التوجت  ورصـــــــــوص التما البرامج  الحضـــــــــري  سلك و و ا تلى التديتم   - 18
المذ رة الحضــــــرب  ا ســــــتراتتجت    تحدي شحدافاا ومؤشــــــراا لر اةز األولوب  الرمس  و  تدر  ممــــــؤولتاا و   

نذ ُضــفاء  موا ي المدر تجاه الممــتوى الدم ري  تى يتمــنى اكســلا  من المدر ف  تحديق النتاةم الحضــرب   وم
ال اوع الرســــــم  على المذ رة الحضــــــرب  ا ســــــتراتتجت   دث التوســــــع ف  التوجت  البرامج  من  الل فصــــــا  
موضــــــــوع  مرتص وال فا ف  المنامق الحضــــــــرب   وسلك ضــــــــمن مجموع  األيواا الجديدة لتحليا الحال    

ــرب  ف  الب ــاةا الحضـ ــرة ودوة  وتلدو الرؤب  الحامل  للتوجت  ُلى زباية ا حتما  والدضـ رامم الدم رب   وح   اضـ
ــع الحضـــــري   ــتتراق وساةق البرامم الدم رب  يؤ د شو الوع   ت سير التوســـ ف  تحليا الحال   ومع سلك  فإّو اســـ
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ف  تحلـيا الحـاـل  شو ف  وحوسلـا   يمتلرجم ـوالضــــــــــــــرو ة ف  التمـا البرامج  لمصــــــــــــــلحـ  األمـفال ف  المـنامق  
 الحضرب  

ــدةد  األمفال ف  المنامق الحضــــــــرب  ا تلى التديتم ُلى شو ا - 19 لنلم الت امل  و لم مباي ة المدو الصــــــ
تم نا من التد ا ف  مجموع   بيرة متنوع  من الدضــــاةا الحضــــرب  من  الل التوســــع ف  مكــــا    شصــــحاة  
ــالا عن   ــتوى الو ة /منامست   فضـــــــ ــملت شمرافاا ُقلتمت /على ممـــــــ ــلح  ورالو الح وماا المحلت   فكـــــــ المصـــــــ

الومنتـ   و  ةحـدي توجتـ  اليو تمــــــــــــــل الحـال  ورصــــــــــــــوص التمـا مع الح ومـاا المحلتـ  شةـ  الممــــــــــــــتوبـاا 
و م  الحضـــــرب  الفتال    و م  الحضـــــرب  األوســـــع   اقاا واأل مر تتديداا  ل ن الحل اســـــتراتتجتاا لتفتيا  اا  الحل

والنام والمؤسـمـاا   تدتضـ  مكـا    على الممـتوى الومن  والممدم    والدد اا البلدة   ويو  الد اا الراص 
 المتاست  

ــتاقاا الحضـــرب   - 20 ــتيد محر اا التايير ف  المـ ــ  فربق التديتم ُما  عما لتوجت  التحليا على صـ ش كـ
وبمــــــــتند ُما  التما ُلى سالس  شوتاي متكــــــــاو   للتايير  ح ل )ش( اك صــــــــاو   )ولإلجاو  عن شســــــــيل  التديتم( 

ــع ال )ل( النام   حضـــــــــري والتر تط )التناتم الم ا   للتايير(  ووالكـــــــــمول )لمت  ؤب  التايير(  )ة( التوســـــــ
 الت تتت  المتددة )ُيا ة التايير وتنفيذه( 

  تواج  المنام  ف  الجا ت األ بر من عمللا ا تجاحين الرةتمــين ف  المــتاقاا الحضــرب   وحمال   - 21
و الجدي من ممـا اا المدو  )ش( النمو اكقصـاة  و صـرصـ  التر تط الت  تدصـ  الفدراء الحضـر والملاجرو 

)ة( شـيوا ا تدا  الناامت   ما ف   ال  التدي المتزايد من قامن  الممـتومناا   المر    تر ت اا  اامتاا  و
ومع وصـول عدي قامن  التكـواةتاا ُلى ملتا   مـم  وكـتى مدو التالم وا تمالت    يير الناامت  والتكـواةتاا 
ت  ا تتاجاا األمفال المترضـين للر ر ف  المنامق الحضـرب      فإّو تلب2030تضـاعل حذا التدي وحلول 

ستما ف  التكواةتاا وف  الممتومناا يير الناامت  ينبا  شو ت ت  ف  صدا ة عما اليو تمل البرامج  ف  
ــرب   ــواةت ( الحضـ والد وك الممـــتفاية من البرازبا والفلبين ومن   البلداو الت  ةكـــتع فيلا ا تدا  الناامت  )التكـ

لداو ش رى شـلدا توسـتاا  ضـرب  مب رة تبين ش   ما ُو ةحدث النمو الحضـري يير المنصـل )متممالا ف    
األ تاء الفديرة والتكـــــواةتاا والمنامق شـــــب  الحضـــــرب  والمواقع المترضـــــ  للر ر يا ا المدو(  تى ةصـــــبم  

ل فاا   ربن  افذة محدوية ةم نلم من  الللا  وشما  اليو تمـل وشـر اء التنمت  ا  تدا ما تبتات  المـلبت  صـعباا ومم  
التتاوو مع البلداو والمدو للتصــدي للتوســع الحضــري يير المنصــل وللتتاما مع التر تط الكــاما من شجا  
الحد من الفدر ومن المرامر البييت ك فبدوو سلك ســترلل عما اليو تمــل من و اة  م امنل الضــتل اللت لت  

تايير األمر الذي ســــــيؤّسر على شمفال الحضــــــر  والراوط  ين التر تط  الممــــــبب  للفدر وللمرامر  ما ح   ال 
ــمن  ماسل   ــده ف  البرازبا ما حو ُ  ف   داةاا فلو ه ضـــ ــري  ما يتجلى على ششـــ ــاة  والتنل الحضـــ اكقصـــ
التما البرامج  الحضـري ف  المدو ال بيرة  وحذه الحستد  تمـتلم المراعاة ف  ُما  التما البرامج  الحضـري   

  والتوجت  التدن  الواف  مدتر  ا 

ــب  لليو تمـــــــل  وجما قوام  الحال  لدى المنام    - 22 ــري مجا ا جديداا للااة  والنمـــــ ةتد التر تط الحضـــــ
ل ن تر يز التد بت منصـــّت  صـــراا على تر تط الندا والمـــالم     منصـــرو ُلى التما التحضـــيري والتد بت 

ُحمال مجا ا ش رى ملم  ضـــمن ا لتر تط الحضـــري الممـــتجيت لل فا مما األما ن  على ال رق  ما ةتن  
التام  الم مو     ما شو تلك المجا ا ف  البلداو الت  واشــــــــــــرا ومباي اا للتر تط الحضــــــــــــري وللبيي  مما  
جلوي مباي ة المدو الصدةد  لفمفال قد اتممت وصار الن اق ولم تتصد لمحر اا التايير المبين  ف  التديتم 

ت  على   اق مناوم  األمم المتحدة وكــــ و المدو والممــــتومناا البكــــرب  األ مر شما اا  شو ف  المبايئ التوجيل
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توجت  التوسع الحضري من  ”وف   ين يوجد توجت  على حيي   تيت اليو تمل الموسو  والتنواو   (2)(2019)
توجيـلاا عملـتاا    ُ  شـ     ةـدد  (3)(2018) “ تـيت للتر تط الحضــــــــــــــري الممــــــــــــــتجـيت لفمـفال شجـا األمـفالل

وعلى الريم من شو ال مير من  لداو ي اســـــــــاا   للم اتت الدم رب  ورصـــــــــوص التر تط الممـــــــــتجيت لفمفال 
الحال  ت ت  ف  صـــدا ة جلوي م افح  تاير المناي  يبدى التر يز الموج  ُلى الحد من مرامر ال وا ث وإيا ة 

لتما البرامج  الحضــــري  ولم يمبت تصــــدي شي من  تاير المناي شو الت قلم مت  تر يزاا ضــــييالا على ممــــتوى ا
 البلداو لدضاةا التدحو  البيي  المتتلد   تلوث اللواء والماء والنفاةاا 

ــرب  ل  ا تباط وسيق   - 23 ــلح  األمفال ف  المنامق الحضـــــــ ــل لمصـــــــ ا تلى التديتم ُلى شّو عما اليو تمـــــــ
و م  المحلت   وسلك  مـــــت ُما  التما الت م ين  األوســـــع   اقاا  و مـــــت التر يز الدوي  وتدا ا قوي مع الحل

وعلى الريم من صـل  سلك التراوط ومحرا التايير المتتلق  نام الت تف المتددة  فإّو   على مكـا    المراحدين 
التمــا البرامج  على ممــــــــــــــتوى المــدينــ  يا ــا المــدو ال بيرة المتدــدة ُ مــا  ــدش ف  الالو  مؤ راا عبر النملمم  

 ـ  توجـد فجواا ف  ال مير من األوتـاي األ رى المتتلدـ   لـذا المحرا  وقـد  صـــــــــــــــد التديتم المرتلفـ   علمـاا وـ 
فجواا تتتلق وكــــــــرا   اليو تمــــــــل مع الد اا الراص  والتدا ا مع  ام متددة متتلد  والتوســــــــع الحضــــــــري  

ــتيد المحل   تحرص وتض الم اتت   والتر تط الحضــــــــري  وبالتموبا التا  المرصــــــــص لفمفال على الصــــــ
علـماا ـو و النـماسل الـداةـم  على ا تالو    رـب  واللجـاو الومنـت  على التـتاـما مع تـلك المت ـتاا ممــــــــــــــتدبالا الدم 

النُّلم تد ا شو المــتاســ  البلدة  والموا ي ف  المدو الصــايرة وال بيرة مرحو   و مممر التما الراصــ  والمــتاســاا 
ــتوى الم لوة ف    الومنت  واكقلتمت  وبالتحوبالا النددة    ما تد ا ش   من المتتذ  تحديق النتاةم على ممـــــــ

ــاعدة )من الداعدة ُلى الدم (  ــراا مع المدو على النُّلم الصــــــــ ــدق ما ة وو سلك ف     ال التر يز  صــــــــ وشصــــــــ
 األزماا اك ما ت  الت  ت اى فروفلا م تا اا سربتاا على الموا ي البلدة  

  
 اآلن حتى اليونيساااااااااف حققتهااا التي للنتااائج أوفى فهم على الوقوف:2الهاادف  – باااا  

 الحضرية المناطق في األطفال لمصلحة

ــاقاا ف  عرق التدا بر ف  النماسل الداةم  على ا عتماي )الرتم  - 24 جاءا  تاةم المررجاا األ مر اتمــــ
و م  المحلت  الصـدةد  لل فا )  رى المند ج  (( مدا    وجمتع النماسل األ“ موسل ا عتماي”البلدي وتدقيق الحل

ضــــــمن النلم الت امل   يلت  ف  سلك النماسل الداةم  على الكــــــرا   على ممــــــتوى المدين    ذلك يش ت  ماسل  
مباي ة المدو الصـــــدةد  لفمفال على ُصـــــدا  تدا بر والنتاةم على ممـــــتوى المررجاا  ل نلا اقتصـــــرا على  

  والضـــرو ة مع النتاةم المتتلد  والحد من  ُما  عمللا من  يث األحداو والنتاةم  وح  مت تاا لتمـــت متفد
و م  البلدة   التفاوا  ةممـــــاحم النلم الت امل  و لم المباي ة ف  متالج  المررجاا  وبكـــــما سلك تحمـــــين الحل
ــتندة ُلى األيل   يير شو التديتم  لفمفال ومكــــــا    المراحدين والتنمــــــيق  ين الد اعاا والر ط المحلت  الممــــ

 ف   و ت  الر ط المتبت  ضمن النلم الوا د ومن  لم   ر    ا تلى ُلى تباين ملم

 صـــــــــد التديتم تد جاا ملماا على صـــــــــتيد الدد ة على  صـــــــــد التما لمصـــــــــلح  األمفال ف  المنامق   - 25
الحضـــــــــــرب   ُس  كـــــــــــل عن فروقاا ملحوف  ف  )ش( التصـــــــــــمتم  والمدى الزمن  كعداي التدربر  وشياء  ام  

اا وإتا تلا ورصـــوص األمفال ف  المنامق الحضـــرب   وبصـــف  عام   اســـتممر  )ة(  و ت  البتا  الرصـــدك و

__________ 

 (2) HSP/HA/1/2/Add.3  

 (3) www.unicef.org/publications/files/UNICEF_Shaping_urbanization_for_children_handbook_2018.pdf  
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النلم الت امل  والنلم اك مــــــــا   الد اع  ف   ام شقوى  واقترو سلك وممد ا ملم من  يث الموا ي البكــــــــرب  
تل  ُيا ة جمع البتا اا والتحدق من صحتلا وإعداي التدا بر  لا     )من اليو تمل ومن الكر اء( وم  

 ا  النموسل الت امل  و على ي جاا ا تمــــاق  وصــــف   اا   صــــد من  ين جمتع النُّلم المتبت    - 26
ومع سلك  فدد ا تلى التديتم ُلى شو النتاةم   و   ير ز على النتاةم على ممــتوى المررجاا والنمــب  لفمفال 

ــنواا  متى لم ت ن التدا بر ال ك  تتا  ُ  وا تلاء الدو ة ــنوب  شو الدو ب  م لباا ملزماا شي وتد وضـــع سـ وحذا   مـ
ــد واك الل والدد ة على اقتفاء مدى التدد   حو تحديق النتاةم  تتمـــــق  ماسل   ــتاو  اا  الرصـــ ــ    ُضـــ من شـــ
ا عتماي مع البتا اا المجمت  على الصـــــتيد البلدي  و  يتمـــــنى فصـــــا النتاةم وفق ممـــــتوباا شي ى للوقوو  

شما على صــــــتيد  موسل الرتم البلدي فإو م تت اليو تمــــــل والبرازبا  على التفاوا يا ا الن اق الحضــــــري 
ةكـــــــــــجع على مزبد من التفصـــــــــــيا للبتا اا يا ا البلدةاا من شجا تجاوز المتوســـــــــــ اا وتحديد األ تاء شو  

ومع سلك    توجد  تا اا وكــ و عدي البلداا الت  واشــرا تحليالا  المنامق الت  تت لت  ضــو اا ششــد  كــاماا 
لذا يتتاما  موسل ا عتماي مع حذه الفجوة من  الل تصـــــــــمتم شياة تدقيق على ممـــــــــتوى   حذا النوا شوفى من 

ــاا للر ر   الداةرة الجارافت    سلك و و جمع البتا اا على حذا الممـــتوى ةممـــاحم ف   صـــد الدواةر األ مر تترضـ
تبصــير جلوي التر تط المحل   شي ساا ا  تكــا  الموســع للتكــواةتاا والممــتومناا يير الناامت   من شجا 

 وقرا اا ا ستمما  

 ما شو  تاةم التما لمصـــــــلح  األمفال ف  المنامق الحضـــــــرب  فاحرة شةضـــــــاا ف  النُّلم اك مـــــــا ت   - 27
ُعداي التدا بر يالباا ما ةحدي البمـــــــــــط )شيل عدي   الد ا ت  ف  الفلبين وف  الجملو ب  التربت  المـــــــــــو ب   ل ن 

ر تصـــــنتف تلك المت تاا  األمفال المكـــــمولين( ي وو المدا  )شيل ُجمال  عدي األمفال المحتاجين(  ما ةتمـــــّ
على حيي   تاةم على ممـــــــتوى المررجاا  ومع سلك  فإّو ممـــــــتوى النتاةم المتحدد  ة كـــــــل عن قتم  النُّلم  

 المحدية والمجا ا  مت المنّفذ والتتاوو مع المل اا الح ومت  المحلت  

ــدةد  لفمفال الدا ل  ضــــــــــــمن حذا التديتم  مفتدرة ُلى ُيا ة قوب  سبت شو  ماسل مبا - 28 ي ة المدو الصــــــــــ
الدم رب   وتكـــــما شحم  داط   - ممـــــتندة ُلى النتاةم  وسلك ف  البلداو المرتفت  الد ا وف  المـــــتاقاا البرامجت 

 الضتل ما يل ل

ــ ” ـا مـديـن  مرشــــــــــــــحـ  ح   ()ش  مـا محلـت  تنفري  تحلـيا فرـبد للحـاـل  وبر ـ  ع “ ـاـل   ـاصــــــــــــ
وبتحدي ا تتا  المدو المرشــــــــح  لالعتراو ودرا  ةفري  ا  ال     اضــــــــت  للميزا ت  اســــــــتناياا ُلى سلك التحليا 

على  دا  ممــتنداا ف  المدا  األول ُلى تلك الوساةق يو ما يليا على النتاةم المددم   يير شو عملت ل ا  تتا   
ليو تمــل وشــر اةلا ومــبت ا تدا   اصــت  المدا    ف  ما  ين  عملتٌ   متف  الموا ي وممــتلل   للوقت والنمــب  ل

 المؤشراا المعتا ب ك

لمــا  ــاو شياء المــدو يير مؤسر ف  عملتــ  ا عتراو  ةصــــــــــــــبم منم ا عتراو وــالمبــاي ة  ()ة 
ُعداي التدا بر الذات ت   مجازف  جمتم  والممت  والنمب  لليو تمل  ُس تتتمد التملت  ودوة على ا لتزاماا وعلى 

ــ و وفاء شة  مدين  متتمدة من   ــما   محدوية  التاا وكــــ وسلك وفق ولتاا يير  افت  لضــــــماو الجوية  وسم  ضــــ
 اليو تمل واعتبا حا صدةد  لل فا  تحديق النتاةم الم لوب  لمصلح  األمفال   

وإسـبا تا  شيى التر يز الدوي على مكـا    ال فا ف  مباي ة المدو الصـدةد  لفمفال ف   ا من  ليز  - 29
ُلى مفلو  مفـايه شو حـذا حو الارق األول من المبـاي ة  فـا صــــــــــــــرو ا  تبـاه عن ا  تتـال ُلى ُ راز النتـاةم  

ــاء على التمييز  ــلح  األمفال والدضــــــ ــا    ال فا عبر المباي ة وعلى   لمصــــــ ومع سلك  فإّو التر يز على مكــــــ
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( مما مكــــــــا    المراحدين ف  صــــــــنع الدرا  الومن   النُّلم الت املت  قد وّلد شةضــــــــاا  تاةم ُةجا ت  )يير متوقت 
ــبا تا(  فضــــــــالا عن مجموع  من األمفال  ربج  هتا ا   ــاا اكقلتمت  )ُســــــ ــتاســــــ ) ليز( ومما الت سير ف  المــــــ

 المكا    الذين يدوا مكا  ين و يوا  قتاية  ف   لداتلم وو ةاتلم )البرازبا( 

ــتراتتجتاا مرتلف   - 30 ــتمحدست اســــ تل  التتاما الفتال مع شوج  اســــ للنُّلم المالس  وللنماسل المنبمد  عنلا وم  
 التفاوا ف  ما  ين المنامق الحضرب ل

ةم ن للنموسل الداةم على ا عتماي ضـــــمن النلم الت امل  شو ةحدق النتاةم على الصـــــتيد  ش() 
لمــــاود   علماا و و النمــــر  الحالت  تا ت  موســــت  ف  النمــــرتين الحالت  وا “الرتم البلدي”وقد  دق  الم لوة 

ف  الماة   على التوال   من البلدةاا ف  المنامق شــب   80ف  الماة  و  85ح  األ بر  تى ا و )ُس تكــما 
الجاف  ومنامق األمازوو الدا و ت (  يير شو متدل النجا  المؤيي ُلى  يا ا عتماي يير متا  والنمـــب  لدو ة 

- 2013ك ف   ين شو متدل النجا  ف  الدو ة المــــــاود  )2020ماا و  لا تنتل  ف  الحالت   عل “الرتم البلدي”
ف  الماة  من جمتع البلدةاا  71ف  الماة   شما والنمـــب  لنموسل ا عتماي فدد شـــلد مكـــا      29(  لغ 2016

اا من البلدةاا ف  الماة   وحو ما ةتن  شو عدياا  بير   21  وبلغ متدل  جا لا  2019الفلبينت  ف  التدقيق لتا  
 قد شفلر تحميناا لمصلح  األمفال وفق مجموع  متنوع  من المؤشراا المرصص  لتدليا التفاواك

ــؤولتاا المرتلف  المنوم   ة()  ــدةد  لفمفال والممـــــــ ــتتين وتض  ماسل مباي ة المدو الصـــــــ تمـــــــ
شجا يعم البلدةاا األصار   والح وماا يوو الومنت  شامل  الليياا اكقلتمت  والمنامست  والمحلت  األ رى من

فممالال ةدو  النموسل اكســـــــــــــــبا   من المـباي ة على ا عتراو   ـوالبـلدـةاا فحمــــــــــــــت  ـ ا وـ ا الليـياا    جـماا 
المحلتـ  الت  تمـــــــــــــــاعـد الـدواةر اكيا بـ  األصــــــــــــــار التـاوتـ  للـا  ممـا األ تـاء  وال ـا يلـدو )المجلس المحل (  

 والما  وميو يداي )المرا ز(  وييرحاك  

ــا ت  ومستاك للحدة من شجا  ل()  ــتتين النلم الداةم على المن د  المتن  وا ســـــتجاو  اك مـــ ةمـــ
 تحديد المدو والبلداو ساا ا  تتال األعام من التد الا الممتلدف  

شســفر اسناو من النُّلم والنماسل المند ج  تحتلا عن ُ رال اســتراتتجتاا مرتلف  للتتاما مع التفاوا  - 31
  د  الحضرب ليا ا المن

على الريم من تصـمتم النماسل الداةم  على ا عتماي ضـمن النلم الت امل  تصـمتماا يتتم  ش() 
ــتت   ــرب   ُ  شو البلداو قد وضـــــــــ ــمن المن د  الحضـــــــــ ــ اا  د ا من التتاما مع التفاوتاا ضـــــــــ  فع المتوســـــــــ

 ى الممتومن كاستراتتجتاا وشيواا للتتاما مع م امن ضتل محدية على الصتيد الفريي وممتو 

تحاى النمـاسل الـداةمـ  على الكــــــــــــــرا ـاا ف  المـدو ال بيرة ـوالمـدد ة األقوى على الحـد من  ة() 
شوج  التفاوا ضــــمن المنامق الحضــــرب    و لا مصــــمم  للحد من التبايناا على صــــتيد ُتا   الردماا ف   

  ا مدين  من المدوك

ا مع األمفال واألســر األشــد ضــتفاا من ين وي  موسل المباي ة على اســتراتتجتاا للتواصــ  ل() 
شجا التتاما مع التبايناا ضـمن المن د  الحضـرب  عبر وليتين  ةتمـتين  حمال هتا ا مكـا    األمفال يا ا 
ــا   م مو   لفمفال   ــتلدف  الت  تتتم ممـ ــتفاا ف  المدو ال بيرة  والردماا ا جتما ت  الممـ ــد ضـ األ تاء األشـ

   عرقت  ولفياا الالجيين  الملمكين المنتمبين ألقلتاا
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تتتاوو اليو تمــــــــــــل ف   ا  لم من النلم و ا  موسل قم ري مع ممــــــــــــتوباا مرتلف  من الح وم    - 32
اســــــــــــتناياا ُلى ي ج  الممــــــــــــؤولت  عن النموسل وإلى ممــــــــــــتوى التنمــــــــــــيق )الومن  التا  ش  يو  ( ومدى ت سير  

 الالمر زب ل

ــاوو مع الح ش()  ــ  األقوى من التتـ ــد جـ ــاي  وف  فلرا الـ ــ  ف   موسل ا عتمـ ــاا الومنتـ  ومـ
يير شو النماسل المالس    موسل المباي ة ف   ليز وف  ا ســـــــتجاو  اك مـــــــا ت  ف  الجملو ب  التربت  المـــــــو ب  

ــراو على   ــؤول  عن اكشــــــ ــلدا  روز الوزا اا واكيا اا الممــــــ ــتيد الومن  شــــــ ساا التتاوو الدوي على الصــــــ
ا اا األســـــــــاســـــــــت  المتنت  وردم  ال فا واألســـــــــرة  واعتبا حا الكـــــــــربك األ رز  الح وماا المحلت   د ا من الوز 

 لليو تملك

ــل مع الح وماا الومنت  واكقلتمت  وا تالو النُّلم والنماسل  ة()  ــا    اليو تمــــــــــ ترتلل مكــــــــــ
حديق  الدم ربـ ك فف   ـا ا البلـداو األ مر ش ـذاا وـالالمر زبـ  ةتـد سلـك ممــــــــــــــتوى ملمـاا من اكيا ة الح ومتـ  لت

النتاةم على الصـــــــــــــتيد الم لوة  وفلرا الد ج  األقوى من المكـــــــــــــا    مع الح وماا اكقلتمت  و  وماا  
الو ةاا ف   ماسل الرتم البلدي ف  البرازبا وف   موسل المباي ة ف  ُســـــــــــــبا تا  ومرّي سلك ُلى الممـــــــــــــؤولتاا  

 البلدينك  ال بيرة المتتلد  والرفاه المو ل  ُلى الح وم  اكقلتمت  ف   ال 

ــتاســـــــ  البلدة  وموا يحا ف  المدو ال بيرة  ل()  ــلتم و و ســـــ تمـــــــتند  ا النماسل الدم رب  ُلى التمـــــ
ــاا الومنت  واكقلتمت  وبالتحوبالا المالت   وب    من المتتذ  تحديق   ــتاسـ ــايرة ح   حن و مممر التما للمـ والصـ

ــا  على النُّلم ا ــتيد الم لوة من  الل ا قتصـــــــــ ــاعدة شي من الداعدة ُلى الدم  ف   النتاةم على الصـــــــــ لصـــــــــ
وشصـــــــــدق ما ة وو سلك ف  األزماا اك مـــــــــا ت  الت  ت اى فروفلا م تا اا ســـــــــربتاا على   التتاوو مع المدو 

الموا ي البلدة   ل ن النلم الت املت  و ملمم المباي ة تجتا من المحافاين والح وماا البلدة  شصحاةل المصلح   
وتميا اللجاو ُلى التر يز   شو المجالس المكتر    ين الد اعاا ف  ياةرة المماءل  األحم  فتما تتوسع اللجاو 

على شـر اء اليو تمـل التدليديين ف  الردماا ا جتما ت   وف   ين ةم نلا تدوب  التنمـيق لمصـلح  األمفال  
والنـدا   ُ  ش ـلا تلـما ق ـاعـاا ش رى ملـم  للتـما البرامج  الحضــــــــــــــري  مـما التر تط الحضــــــــــــــري  والبيـي  

 وييرحا   

ـــبا ـتا مع   - 33 تتـاوـ ت النمـاسل المتبتـ  ضــــــــــــــمن النلم الت ـامل  و لم المـباي ة ف  البرازـبا والفلبين وإســــــــــــ
ــلح  ف  المجتمع من  ا ل الح وم  مما المناماا يير الح ومت     ــحاة المصــــــــــ مجموع  متنوع  من شصــــــــــ

تصـمتم المباي اا واكشـراو عليلا ف    وبممـاحم شصـحاة المصـلح  حؤ ء ف   والجامتاا  والمؤسـمـاا البحمت  
  المدو ال بيرة على الصــــــــتيدي ن الومن  واكقلتم   ويالباا ما تتتم  براا عملت  يير متوفرة لدى اليو تمــــــــل 
ومن سم  ةممـاحم شصـحاة المصـلح  يير الح وميين على الصـتيد المحل  ف  البلدةاا الصـايرة وعلى ممـتوى  

ولم ةدل التديتم على شممل  جيدة للكـرا اا   لر ط المحلت  لمصـلح  األمفال األ تاء ف  الممـاعدة ف  تنفيذ ا
ل ن البلداو المكـمول   د اسـاا   مع الد اا الراصك  ا  ا ت التالقاا تتاقدة  شو جا ح   حو جمع األموال 

 الحال   ا ت  للا  اغب  ف  التوسع ف  التتاوو مع الد اا الراص ف   ا  لم من النملم   

ةدل التديتم على يليا يامغ على ُفضاء مكا    المجتمع ُلى الت سير ف  الدرا اا والر ط  وف  لم   - 34
النمـاسل المنبمدـ  عن النلم الت ـامل   جـد شو الرتم البلـدي ف  البرازبـا ةتدـد منتـديي ن اجتمـاعيي ن  فتمـا تتتـاوو  

وتتد مكــا    األمفال   المجتمع مع مناماا المجتمع المد   الت  تمما مصــالم   “منصــ  المرا ز الحضــرب ”
ــ  للنلم الت ـامل  ولنلم المـباي ة  واقترو سـلك ـوال مير من ا  ت ـا اا على   والمراحدين من المــــــــــــــمـاا الرةتمــــــــــــ
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ــرب   ومن النماسل الدم رب  )الرتم البلدي  والمباي ة ف    ــتوى المدين  لمواجل  التفاوا يا ا المن د  الحضــ ممــ
ومع سلك  لم ةدم يليا يامغ على شو هتا ا مكا         األمفال والمراحدين ُسبا تا( ما  جم ف  ت ستس مكا  

األمفال تصــا ُلى األمفال والمراحدين األ مر تترضــاا لإلقصــاء والتلمتي على ممــتوى التما   ما شو النُّلم  
ــنع الدرا  الحضــــري  ــباة ف  الت سير الفتل  ف  صــ ــا    الكــ   ومن الجدير ترتلل من  يث مدى ترجمتلا مكــ

ــري    ــنع الدرا  الحضــ ــراا يا لت  تدتف  مدى ت سير األمفال ف  صــ ــش مؤشــ والمال ا  شو  موسل المباي ة ينكــ
 ل ن سلك الت سير ةميا ُلى صار الحجم وا قتصا  على البلدةاا األصار  جماا 

  
: اسااااتج ا الممارساااااح الحميدة والدروم المسااااتفادة مف ملتلف النُّهج 3الهدف   –  جيم  

 المستدامة تجاف العمل في المناطق الحضرية، وذلك لتبصير االتجاهاح المستقبلية

ترضـع الد وك الممـتفاية والمما سـاا الحميدة للتحليا وفداا لمجا ا األولوب  ف  المذ رة الحضـرب   - 35
  3ا ستراتتجت   وسلك  مت المبين ف  الك ا 

 
 3الك ا   

 رية االستراتيجيةمجاالح األولوية في المذكرة الحض  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 خدماح اجتماعية نوعية - 1 

ــار  جماا  ()ش  ــتحدس  للبلدةاا األصـ عمدا الفلبين والبرازبا ُلى ت يتف النماسل الت املت  الممـ
   تناســــت المدو ال بيرة  شما  موسل منصــــ  المرا ز الحضــــرب  و موسل المدو ساا األولوب  فل  شقا تر يزاا 

ــتلا  موسل المباي ة  ملجاا  على  ــر    ما اســـــ ــ  البلدة  مدا    منلا على تدليا التفاوتاا المترســـــ ــتاســـــ تنفيذ المـــــ
متمايزة ف  المدو ال بيرة والصــــايرة شةضــــاا  وسلك لتتمــــير تددةم ممــــتوى شفضــــا من الردماا ومكــــا    شوفى  

 وشجدى من جا ت األمفالك
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النلم الت امل  و لم المباي ة ُلى تتزبز  تؤيي المما ســـــــــــاا الحميدة ف  النماسل ضـــــــــــمن ()ة 
التر يز على الستاية والممـؤولت   والتماح  مع المؤسـمـاا والمـتاسـاا الومنت  واكقلتمت  الح ومت   فضـالا عن  

 ُس اء التنميق  ين الد اعاا  واكيا ة الداةم  على النتاةم  والكرا ااك  

ــ  من  (ل)  ــاحماا ملموســــ اليو تمــــــل ف  البلداو ساا النُّلم األقوى  سبت وجوي مد الا وممــــ
مما تنفيذ  رامم ق ا ت   وتددةم المنلجتاا وشمممر التما للنموسل  وتتمـــير  ناء الدد اا  والمناصـــرة  وتجمتع  

 شصحاة المصلح  لتحفيز التما الجماع  
 

 بيئة مأمونة نظيفة - 2 

ــاا  ميدة ف  توفير المتاه و دماا ()ش  ــد التديتم مما ســـــــ ــح  والنااف    صـــــــ الصـــــــــرو الصـــــــ
الصـــحت  من  يث اســـتلداو التكـــواةتاا والمنامق يير الناامت  وفق  ال النلجين الت امليين ) موسل المدو  
ُعـاية ـت حـيا الكــــــــــــــب ـ  ف  الجملو ـب    ــا ـت  الد ـا ـت  ) موسل  ساا األولوـب  ف  الفلبين( وا ســــــــــــــتجـاـو  اك مــــــــــــ

 المو ب (ك التربت 

دو األولوب  األ بع المكـــــــــمول  وتما اليو تمـــــــــل ف  الفلبين مع  تتتاما   ط التما ف  م ()ة 
مت لـباا الحـد من مرـامر ال وا ث ـواعتـبا حـا ش ـد المجـا ا المكــــــــــــــتر ـ  )النموسل الو ـيد اـلذي  ـفذ سـلك  مـا  
 صــــــــد التديتم(   ما عمدا الر ط ُلى الربط  ين مؤشــــــــراا المررجاا ووضــــــــع   ط محلت  ممرا ت  لل فا  

يير ش     يتضــم  وا التوجت  المتبع ف  وضــع تلك الر ط   مرامر ال وا ث وإيا تلا على صــتيد الحد من 
 شو لبناء الدد ااك

ــا ت   ()ل  ــتجاو  لفزماا اك مــ ــتراتتجت  محدية لالســ ــد التدربر شو اليو تمــــل لتس لديلا اســ  صــ
يلا  وصــفلا مفتدرة ُلى الحضــرب   وشو اســتجاواا الم اتت الدم رب  ت وو عبر  لم ق اع   وعايةا ما يمنار ُل

 الرصوصت  الحضرب ك 

ُعاية  ناء  ()ي  ــرب  ساا التر يز على  لم ةدل التديتم على شممل  لإلجراءاا اك مـــــــــا ت  الحضـــــــ
المنامق المدمرة وفق مبايئ التر تط الحضـــــــــري الممـــــــــتجيت لل فا من شجا  ناء مدو صـــــــــامدة وصـــــــــدةد   

وحذا جا ت من التما ةم ن التتاما مت    البناء وصـو ة شفضـا تن وي  ا شزم  على فرصـ  كعاية  لفمفال 
تل   ناء  3عبر التر تط الحضـري الممـتجيت لل فا )وفق األولوب   قم  من المذ رة الحضـرب  ا سـتراتتجت ( وم  

   يياا ش مر شما اا واستدام ا لفمفال ف  ستاقاا األزمااك

و  البيي  المتتلد  و  واا تلوث اللواء وييرحا  لم يمبت قتا  شي  لد والتصـــدي لدضـــاةا التدح )ه( 
 من ش واا التلوث والنفاةااك 

يوجد جلد قوي ف   موسل منصـــــــــــــ  المرا ز الحضـــــــــــــرب  ف  البرازبا و موسل المباي ة ف   ()و 
ـــبا ـتا لتلبتـ  ا تـتاجـاا شمفـال الالجيين والملـاجربن من  الل الرـدمـاا ا جتمـا تـ  والرعـاـة  الصــــــــــــــحتـ   ُســــــــــــ

 كلزام  ا والتتلتم
 

 التلطيط والتمويل الحضريان المتأقلمان - 3 

التر تط الحضــري مجال جديد والنمــب  لليو تمــل  وما زال التما التحضــيري يالباا علت   ()ش 
رلا شي من البلداو المكــــــــــــمول   د اســــــــــــاا الحال  ف  تنفيذ يو اا التد بت على التر تط   ُلى ا و  ولم ةكــــــــــــ 
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الفلبين  وح  الدو اا الممــــــتحدس  ف  مدر المنام   ومع سلك  فإّو تلك  الحضــــــري الممــــــتجيت لل فا ســــــوى 
الدو اا متر زة على تر تط  دماا الندا  ململ   ذلك ال مير من الجوا ت األ رى ف  التر تط الممــــتجيت 

 لل فاك  

ــدةد  لفمفال   ()ة  التديتم ف  البلداو المكــــمول   د اســــاا الحال  ضــــمن  لم مباي ة المدو الصــ
ل  ليز وإســبا تا(  كــل عن مما ســاا واعدة من الكــباة الناجحين ف  الم الب  وكــوا ا ش مر شما اا وزباية )شي

ومع سلك  فدد  ال األمفال مكــا    محدوية   الممــا اا الترفيلت  ضــمن هتا ا مكــا  تلم لمصــلح  األمفال 
 ف  التر تط الفتل  لتلك المرافق  وف  تصمتملاك  

مـفال ضــــــــــــــمن  لم المـباي ة  ـاـ ت  ـبا ة عن وـساةق منفصـــــــــــــــل  ويير  الر ط المحلـت  لف ()ل 
وف   ا ا اســــــتمناةت  مما  ال  مدين  مالد  اكســــــبا ت    يث  مرتب   والر ط األوســــــع   اقاا لتنمت  المدو 

تكـ ا الر   المحلت  لمصـلح  األمفال جا باا من     المدين  لتحديق الكـمول ا جتماع   فدد  صـد التديتم 
 قوباا على وضع  راةط  اشف  لموامن التلمتي واكقصاء الم ا    مكفوع   تد الا من قبيا ا  تداء تر يزاا 

ــا    األمفال ف    ــ او معتا ب   ومع سلك  فلم ةدم يليا على مكــ ــواةت  وترصــــتص و داا ُســ والمنامق التكــ
 تلك التملتااك  

مـاا المحلتـ  اقتضــــــــــــــى ت وبر  التمـا على  موسل المـدو ساا األولوبـ  الـذي تنفـذه الح و  ()ي 
قد اا موفف  اليو تمــــل لتا   ضــــرو ة فلم ا قتصــــاي المــــتاســــ   وإيا ة المالتاا التام   والتما البرامج  

 المت اما 
 

 مشاركة األطفال وأصحاب المصلحة اآلخريف - 4 

والنُّلم المكــــــــمول   ا تلى التديتم ُلى  صــــــــر شممل  محدوية لمكــــــــا    المجتمع ف  البلداو  ()ش 
سبت وجوي منتديين اجتماعيين ف   ا  مــــــــر  ضــــــــمن تصــــــــمتم   “الرتم البلدي”ف   موسل   د اســــــــاا الحال  

النلم  وف   موسل المباي ة ف  ُســـــبا تا يوصـــــى وستا  لجن  مكـــــّ ل  على الصـــــتيد البلدي والتنمـــــيق مع جمتع  
ومع سلك  فلم   الصــحت  واألســر وييرحم  شصــحاة المصــلح  الرا جيين  مما المتلمين وا تصــاصــي  الرعاة 

 ت ن تلك اللجن   تا اا ُلزامتاا ُ  ف  من د  وا دةك

ــ  ف  النلم الت امل  و لم المباي ة ف   ليز  ()ة  ــم   ةتمــــ ــا    األمفال والمراحدين ســــ تتد مكــــ
ــتفاية ل ــاا ممـــــ ــاا  ميدة وي وســـــ ــبا تاك علماا و و البلداو المالس  شفرزا مما ســـــ ــا    األمفال  والبرازبا وإســـــ مكـــــ

 والمراحدين 
 

 تعزيز األدلة - 5 

وتبدى شحمت  البتا اا اكيا ب  من شحم الد وك الممــــــتفاية  وف  البلداو ساا  ام الرصــــــد  ()ش 
ــت  وبتا اا المدين   ــاســـ ــتممر ف    األقوى )البرازبا والفلبين( يوجد ت ا ق  ين األيل  األســـ شما النُّلم األقوى فتمـــ

ــر اء( يعماا للتحدق  التد بت وف  التوجت ــل والح وم  والكـ ــرب  قوب  )من اليو تمـ   المنلج  وتحاى وموا ي وكـ
من صـح  البتا اا وتحليللا   ما ا تلت البلداو من واقع ا   كـاو وا سـتردا  ُلى شو جوية البتا اا تتحمـن  

 ومرو  الوقتك 
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المؤشــراا من الجوا ت ا ســتدصــاءاا المنزلت  الموســت  مما ا ســتدصــاء المجمع المتتدي  ()ة 
األسـاسـت  شةضـاا ف  النُّلم الحضـرب  لليو تمـل  ُس ةدد   تا اا ملم  لتبصـير تحليالا الحا ا الومنت  ويوو  

ومع سلك  فدد اعتمد عدي محدوي من ي اســــــــاا الحال  على اســــــــتدصــــــــاءاا   الومنت   و ســــــــتجالء األولوباا 
وا الزمن  ال بير  ين ا ســـتدصـــاءاا وتوليد عدي  او  موســـت   قتفاء التما البرامج  الحضـــري ومـــبت التفا

من التيناا ساا األ جا  ال افت  كجراء تحليا  تا   ضـــــــمن المن د  الحضـــــــرب  وحماا عن موامن الضـــــــتل  
  والت سرك مما التكواةتاا والممتومناا يير الناامت ك

ناول والتحليا البتا اا اســــتتراق ا  تتاجاا اك مــــا ت  ف  الجملو ب  التربت  المــــو ب  يت ()ل 
المحدية الد اعاا على الصـــــــــتيد األصـــــــــار من المدامتاا واســـــــــتردا  مستاك للحدة على ممـــــــــتوى التجمع  

ومع سلك  فمن الملم  يمما   المــ ا   عبر تديتم ا  تتاجاا المتتدية الد اعاا تديتماا مكــتر اا  ين الو ا ا 
عى تدوبـ  الدـد ة اكيا بـ  للمناومـ  على ا ســــــــــــــتجـاوـ  شتتم الوصــــــــــــــول وومجـدا قـد اا   ومتـ  محلتـ  شو يمرا 

 لال تتاجاا اك ما ت ك

الملــاجروو والالجيوو مــدمجوو ف  قواعــد البتــا ــاا الحــالتــ  ومجــا ا الصــــــــــــــحــ  والتتلتم  ()ي 
ــنتف النام للتجمتاا الناز    وقد   والرفاه ف  البرازبا  وسلك من  الل ُي ال تتديا مبت ر على  تتت  تصـــــــــ

  استجاو  ُ ما ت  عبر  موسل منص  المرا ز الحضرب  واستردا   تا اا ُيا ب   شتا  سلك

يتوقل اسـتنمـاي النلم والنماسل الحضـرب  و جا  التوسـع فيلا  الل التديتم على عاملين واألسـاك    - 36
 تمــل على  حمال ا  تباط والفاةدة الملموســ  للمــ او ف  ســتاقاا جارافت  ش رى )عواما  ا جت (  والتزا  اليو 

  ا الممتوباا والمكا    ف  التما البرامج  الحضري ف  ُما  البر امم الدم ري )عاما يا ل (ل  

مّ ن اسـتنمـاي النلم الت امل  و لم المباي ة وممـتوى شفضـا ف  البلداو  التواما الرا جت ل ()ش 
 ساال

 وماا المحلت  سـل    النلم الالمر زي تجاه تددةم الردماا األسـاسـت   شي  يث ة وو للح ‘1’ 
 شقوى ف  اتراس الدرا اا المتتلد  وا ستمما اا ف  الردماا لمصلح  األمفال واألسرك

 ام البتا اا اكيا ب  الموسوق  للد اعاا األساست  وما يتتم ا قتفاء المنتام لمتدل التدد   ‘2’ 
 ف  تنفيذ الر ط المحلت  لمصلح  األمفالك

الدد ة المناســب  البكــرب  والمالت  للوفاء والممــؤولتاا الوفتتت  المنوم  والح وماا المحلت   ‘3’ 
 و فاءة ف  المنامق الحضرب ك 

ــع فيلا  التواما الدا لت ل ()ة  ــرب  والتوسـ ــاي النلم الحضـ ــتنمـ ــ   سـ من التواما الدا لت  الرةتمـ
  متنت  والتما مع األمفال ف  المنامق   نجا  حو التزا  اليو تمــــــــــل على  ا الممــــــــــتوباا  وصــــــــــفلا منام

شي شو  جا  شي  لم يتمما ف  الدد ة  الحضـــــرب   وبترصـــــتص الموا ي المناســـــب  للتما البرامج  الحضـــــري 
 على ُفلا  النتاةم الت  تتتمد  دو حا على ا ستمما  ف  اكيا ة الداةم  على النتاةم 

  
 اللاتمة  -  رابعا  

 األساست  للتديتم مرتب  وفق ترتيت شحداو التديتم   ف  ما يل   تاو النتاةم - 37
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 نتائج  بتحقيق  الحضاارية  المناطق في  اليونيسااف  ُنُهج  ارتباط  مدى تقييم:  1الهدف   -ألف   
 األطفال مصلحة في تصبُّ 

ــ  للتما مع األمفال ف  المنامق   - 38 ــتتين والنلم المالس  الرةتمـــــــ ا تلى التديتم ُلى شو اليو تمـــــــــل تمـــــــ
)ل( مباي ة المدو الصــدةد  لفمفال  ول ا منلا   الحضــرب   شيل )ش( النلم الت امل ك )ة( النلم الد اع ك و

ين وي النلم الت ــامل  على  لجين مرتلفينل  موسل    مــاسل محــدية منبمدــ  منلــا ترتلل وــا تالو البلــداو 
ســ  من شمممر التمــا المرتلفــ  لــدى ا عتمــاي  والنموسل الدــاةم على الكــــــــــــــرا ــ   تمــــــــــــــتنــد النلم المالســ  ُلى سال

و م  المحلت   والتوجت  المتن    ــتراتتجت   والتوجت  المتن  والحل ــرب  ا ســــــ اليو تمــــــــل  ش  وح  المذ رة الحضــــــ
 ومباي ة المدو الصدةد  لفمفال  و ا منلا صاي  عن قمم مرتلل لدى اليو تمل 

ُعداي ا - 39 ــمن  ام  ــ  ضــــــ ــل ةمتاز  ا ُما  عما و حداف  الراصــــــ ــتى  لتدا بر لدى اليو تمــــــ فتما تمــــــ
ُعـداي  ـماسل للتـما البرامج  الحضــــــــــــــري  ملـتدـة  ف  سـلك ـوالتوجـت  الـتا ر ألمممر التـما  المـ اـتت الدم رـب  ُلى 

ومن الالفت شو  لم المباي ة حو النلم الو يد المكــــتما   ورصــــوص تصــــمتم البرامم  مــــت المــــتاق الدم ري 
والنتاةم وش ذا و  البلداو ف  ســــــــبيا تنفيذ التما الحضــــــــري على  على ُما  عما ممح م من  يث األحداو 

ف   ين شو النلجين ا  ربن ةرفداو ف  ترجم  شولوباتلما ُلى ُما  عما  رامج  ممــــــــتند    “حيي  مكــــــــروا”
 ُلى النتاةم  سم ُلى  لم قا ا للتنفيذ وا ستمرا  على صتيد التما البرامج  الحضري   

ــتيد الدم ري  التاا   افا ل ن التديتم ا تلى شة - 40 ــاا ُلى شو  لم المباي ة من واقع تنفيذه على الصـــــــــ ضـــــــــ
و وج  الدصـو  الت  تكـما )على سـبيا الممال   الحصـر(  ام اكيا ة الممـتندة ُلى النتاةم  وح   ام ترفق  
ــاحماا ف  تحديق البر امم الدم ري لليو تمـــــــــل ــتوى المررجاا شو وممـــــــ    ف   بط ا عتراو  نتاةم على ممـــــــ

وبضاو ُلى سلك ش   ولما  او شياء المدو   يؤسر ف  عملت  ا عتراو فإو منم ا عتراو من  الل المباي ة 
ةكــــ ا   راا جمــــتماا ةمس ومــــمت  اليو تمــــل  ُس تتتمد التملت  اعتماياا  بيراا على ا لتزاماا وإعداي التدا بر  

 الذاتت  يو ما ولتاا  افت  لضماو الجوية   

لنلم الت ـامل  حو صـــــــــــــــا ـت المدـد ة األقوى على ُفلـا  النتـاةم المتتلدـ  وحدوق ال فـا  سبـت شو ا - 41
 وبالحد من التبايناا الحضرب  

 
 اآلن حتى اليونيسف حققتها التي للنتائج أوفى فهم على الوقوف: 2 الهدف - باا 

لمصــــــــــــــلحـ  ال ـفا ف  ا تلى التديتم ُلى وجوي صــــــــــــــو ة مرتل ـ  ف  مـا يتتلق ـوإفـلا   ـتاةم التمـا  - 42
و م    المنامق الحضـــــرب   مع التوســـــع ف  التر يز على النتاةم على ممـــــتوى التملتاا  وصـــــفلا من قبيا الحل

ـن  والرـدمـاا المتززة لل ـفا  ــ و  ـتاةم المررجـاا وعلى   البـلدـة  المحمــــــــــــــّ ولبتض البـلداو شو تتـد تـدا بر وكــــــــــــ
الممــتلدو المتمما ف  مجموع  من مجا ا  ممــتوى الت سيراا ف  شوســاط األمفال الحضــربين ضــمن الن اق 

ــ و الحد من التبايناا ضـــــــــــمن المن د     دوق ال فا  ُعداي تدا بر وكـــــــــ يير شو  لداا وا داا )البرازبا( ومددو ه 
ُعداي تدا بر ورصـــوص   الحضـــرب  الوا دة  ــدةد  لفمفال فتتذ  عليلا  شما البلداو الت  تنفذ مباي ة المدو الصـ

ررجـاا مع التر يز على الحـد من التبـاينـاا  على الريم من التوقتـاا  تاير سلـك  النتـاةم على ممــــــــــــــتوى الم
ومع سلك  فدد ا تلى التديتم ُلى وجوي موامن ضــــتل   وفضــــا ال تيت الجديد وشمممر عما الرصــــد الممــــتحدس  

ــرب   ــتمما  اللاةا ف  الوقت والموا ي البكـ ــد مدتر   وإ فاق ف  التنب  ُلى ا سـ والربراا ممـــتمرة ف   ام الرصـ
 التدنت  الالزم  لستاك النتاةم على ممتوى المررجاا والت سير لمصلح  األمفال قتاساا فتا ا  
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ــاا  ملجـاا مرتلـف  للمـدو ال بيرة  ُس اّتبتـت مروـ   ش بر ف  اللـتا ـا البـلدـة   - 43 اســــــــــــــتحـدـست البـلداو شةضــــــــــــ
النتاةم ساا األولوب ك علماا و و  لمصــــــلح  األمفال مع التر يز الكــــــديد على مجموع  شصــــــار من المجا ا و 

النتاةم لمصلح  األمفال ف  المنامق الحضرب   اضرة شةضاا ف  النلم اك ما ت   وب و   اق النتاةم المنجزة 
ُ ما يوضــــــــم قتم  النُّلم الداةم  على المجا ا  ال تنفيذحا والتتاوو مع المــــــــل اا الح ومت   وشصــــــــدق ما  

اا الصـرو الصـح  والنااف  الصـحت   فلو الد اا الذي مضـى ألوتد مدى  ة وو سلك ف  توفير المتاه و دم
 ف  تحديد استراتتجت  مميزة لالستجاو  اك ما ت  ف  المنامق الحضرب  

 
 النُّهج  ملتلف مف  المسااااتفادة  والدروم الحميدة  الممارساااااح  اسااااتج ا:  3 الهدف  -  جيم  

 المستقبلية االتجاهاح لتبصير وذلك الحضرية، المناطق في العمل تجاف المستدامة

وجد التديتم ف  الجا ت األ بر من  شو المما ســـــــاا الحميدة مرصـــــــوية ف  مر ز التديتم ورصـــــــوص  - 44
ــاســـــــــــــــت  لفمـفال    مجـا ا عمـا المنامـ  التدلـيدـة  المتممـل  ف  قوة البـتاـ اا واأليـل   وتدوـب  الرـدمـاا األســــــــــــ

ــاا الحميدة عن قتم  التنمــــيق الد اع    والتتاوو مع الح وماا المحلت  ومع المراحدين   ما ت كــــل المما ســ
البكــــــرب   –واكيا ة الداةم  على النتاةم ف  المدو   يد ش لا ت كــــــل شةضــــــاا عن ا ســــــتمما  ال بير ف  الموا ي 

 منلا والتدنت  

ــ  اكيمال الت امل  مع تحديق شحداو   - 45 ــرب  تدتضـــــــ ــتفاية الملم  شو النُّلم الحضـــــــ من الد وك الممـــــــ
ك سلك و و النلم الت امل  ف  المنامق الحضــرب  ف   “مكــا بع جا بت ”البرامم الدم رب   شي ش  تمنفذ على حيي  

ــا ـت المـدد ة األقوى على تحديق  ـتاةم ترص   دوق ال ـفا والحـد من  البـلداو المكــــــــــــــموـل  ـوالبرامم حو صــــــــــــ
وبتنفيذ  لم ت امل  ضـمن صـفوف   سـتت اليو تمـل شو ةدو  البر امم )ش( على ممـوياا   التفاوتاا الحضـرب  

من سـت  واضــــــــــــــحـ  وممبـت  ف  تحلـيا الحـاـل ك )ة( وب وو متـ اـما مع البرـ امم الدم ريك و)ل( يرتبط ـواللـتاـ ا 
ــتاســـــاا الومنت  ويوو الومنت ك و)ي( يمدعم والتر  تط الدوي وبإما  عما قوي للرصـــــد وفق   ط عما  والمـــ

 ومؤشراا قا ل  للمدا     

« قد  صـــد 19-ةضـــاو لما ســـلل شو الفصـــا الم ما المتن  واســـتجاو  اليو تمـــل لجاةح  » وفيد - 46
 سالس  ي وك ملم  لتبصير ا ستجاواا الممتدبلت  لحا ا ال وا ئ ف  المتاقاا الحضرب   

الم اتت الدم رب  ساا البرامم الحضـــــرب  الداةم  تم نت من ا ســـــتجاو  ومـــــرع  على  الدرم األول: - 47
الصــتيد الم لوة  فاســتتا ت ف  ســبيا سلك والبتا اا والمنصــاا والتالقاا الداةم  والفتا لحماة  التجمتاا  

 الم ا ت  وضماو استمرا ب  الردماال

ــتتين وال ()ش  ــو ه والبرازبا  يث اســـــــ ــ  المرا ز  فلر سلك ف  شقوى صـــــــ مدوماا الداةم  لمنصـــــــ
تل  ا ســتجاو  لجاةح  » وفيد   « 19-الحضــرب  ولنموسل الرتم البلدي  واقترو سلك وإي ال تتديالا عليلما وم  

وبالمما  شم ن للكــــــب   ال بيرة من المدو الصــــــدةد  لل فا ف  ُســــــبا تا شو تمــــــتفيد من التد بباا وجلوي  ناء 
من  الل الموففين البـلديين وعبر المـد الا التدنتـ  اســــــــــــــتجالءا لر ط  الدـد اا المكــــــــــــــتر ـ   ين الد ـاعـاا 
 التتاف  الممتمدة من اللجن  الومنت ك  

وتى ا ســتمما  ال بير من م تت اليو تمــل والبرازبا ف  تدوب  البتا اا سما اا عاتم  شسناء  ()ة 
رافت  الم ا ت  والوباةت  الموجوية  ا ســـــــــــــتجاو  للجاةح ك ُس تم ن الم تت الدم ري من اســـــــــــــتردا  البتا اا الجا
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والفتا على ممــتوى المدو والبلدةاا ف  ســبيا وضــع  رب   للمنامق األ مر تضــر اا  وسلك لتحديق اســتجاو   
 يقتد  األحداو والتنفيذ  

مضــــــــت  رامم اليو تمــــــــل ف  مدو مومباي وســــــــو اا وش مد وواي اللندة  ألوتد مدى ف   ()ا 
جاو   وسلك وفضا  رامم اليو تمل الحالت  ف  تلك المدو  و لا مّ نت اليو تمل  التر تط ا ستتدايي وا ست

وف    « 19-من توفتف الكـرا اا الحالت  ف  تنفيذ اسـتجاو  واسـت  الن اق متتدية الد اعاا لجاةح  » وفيد
البرازبا   الوقت سات   لم يتم ن الم تت الدم ري ف  اللند من تحديق الممــــتوى  فمــــ  من النتاةم الممــــجل  ف 

   ومرّي سلك ُلى ا تدا  التما البرامج  الحضري على ممتوى الد ر وفق  لم ت امل  

ــتممرا فيلا اليو تمــــــل  الدرم الثاني:  - 48 ــتتداي يمؤت  سما ه  فف  البلداو الت  اســــ ــتمما  ف  ا ســــ ا ســــ
يب  للصـــــــــــدماا )ممال  لال تداء والجاحزب  وا ســـــــــــتتداي  ما ح  الحال ف   ام الحماة  ا جتما ت  الممـــــــــــتج

جملو ـب  اـلدومينـ او ويواتتـما  وو ـة  ـتامـيا ـ ايو اللـندـة ( اتمــــــــــــــم شياء الح وـماا وـدد  ش بر من المروـ   ف   
ــتجاو  عبر التحوبالا النددة   ــ  الدربت  ا ســـــ و ا ت المدو والو ةاا الت  واجلت  ا ا ما ة  ف  الماضـــــ
« من   وم   19-عزو ا ســــــتجاو  التاجل  لجاةح  » وفيد فممالال ةم ن شفضــــــا اســــــتتداياا على وج  التمو  

و ة   يرا  واللند ُلى  براا الو ة  الم تمــــــــب  واســــــــتمما اتلا المبذول  لالســــــــتتداي لل وا ئ وا ســــــــتجاو  ُواو  
ــا اا  ــا اا المدمرة مملت من الح وماا     2019وتفكــــــــــ  فيروك  يباه ف    2018فتضــــــــ فف  شعداة التتضــــــــ

ُعـداي   ط  محلـت  كيا ة ال وا ث  ـلذا تم ـنت اكيا اا المحلـت   و ـة   يرا  من التنفـيذ المب ر لحجر  المحلـت  
« ف   19-صــــــــح  مر ط وتدا ير مراقب  صــــــــحت  على الصــــــــتيد المحل  وتد تمــــــــجيا شولى  ا ا » وفيد

 الصين   

ــ  19- كــــــــــــفت جاةح  » وفيدالدرم الثالث:  - 49 ــاشــــــــــ   وشولوباا    د من “ تت ”« عن موامن حكــــــــــ
 مراعاتلا ف  صمتم عما اليو تمل ممتدبالال

ف   ال  البرازبا  لم يد ل الم تت الدم ري المتاه و دماا الصـــــــــــرو الصـــــــــــح  والنااف   ()ش 
الصــــــــــــــحتـ  ف  شي من النموسجين الت ـامليين المتبتين لـدةـ   وسلـك على الريم من اعتبـا  المتـاه والصــــــــــــــرو  

زايا الجاةح  من  دة تلك   رب  المنرفضـــــــــ  الموا ي الصـــــــــح  من شحم موامن الحرماو ف  المنامق الحـضــــــــ 
 «ك19-الموامن  ما اض ر الم تت الدم ري ُلى اعتبا حا من األولوباا ف  سبيا ا ستجاو  لجاةح  » وفيد

يش ت اليو تمــــــــل ف  اللند على التما ومواقع تمــــــــجا فيلا مؤشــــــــراا المرشة وال فا شي ى  ()ة 
ل ن الجــاةحــ  ش رزا وجالء التــديــد من موامن   ف  المنــامق الربتتــ   النتــاةم  ول ــالمــا  ــا ــت تلــك المواقع

الضــــتل واللكــــاشــــ  الملم  ف  المدو    ســــتما ف  المنامق التكــــواةت   األمر الذي ةمــــتوجت اســــتجاو  من  
 اليو تملك

ــبا تا ف  ُما  مد التلا المتتلد   ()ل  ــتاا ملم  من جا ت اللجن  الومنت  كســـ صـــــد ا توصـــ
والتر تط للتتاف  من الجاةح   ومن شحملا المدتر اا المتتلد  والتر تط الحضـري الممـتدا  الصـديق لل فا   

ــمن الفجواا ف  تديتم التما البرامج  لليو تمــــــــــل  ــنف  ضــــــــ ــا    ف    وح  من المجا ا المصــــــــ وحذه المكــــــــ
والصـــــح  والكـــــمول والذ اء   التر تط الحضـــــري وستد  الصـــــل  وإةجاي مدو ش مر ش ذاا ومت لباا البيي  واألماو

 جيداا لمواجل  الجواةم الممتدبلت  المنا    وممتتّدة استتداياا 
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 التوصياح  -  أوال  

  2توصتاا التديتم منصوص عليلا ف  الجدول  - 50
 

 2الجدول   

 توصياح التقييم  

 الممؤولت  )ش(التوصتاا 
ممــــــتلدف  على األصــــــتدة التالمت  واكقلتمت  ف  ما يل  موجز  توصــــــتاا محدية  - 1 1-ش   

 والدم رب ل

تحديث المذ رة الحضرب  ا ستراتتجت  الحالت  وإصدا  ُجراء تناتم  ةدد   ()ش 
توجيلاا واضــــــــحاا للم اتت الدم رب  وللكــــــــر اا وكــــــــ و  تتت  قتا  اليو تمــــــــل  تتزبز يعملا 

التر يز و  ــاق التمــا البرامج   لفمفــال ف  المنــامق الحضــــــــــــــربــ   ومــا ف  سلــك مجــال 
ــرا    و تتت  التتاما مع المتوقاا اللت لت  الفربدة شما   فاه  و ماسل التما البرامج  والكــــــــــ
ــتم األيوا  المنوم  ومدر المنام  وبم اتبلا اكقلتمت   ــرب   وتوضـ ال فا ف  المنامق الحضـ

 والدم رب  وباللجاو الومنت ك
التمــــا ف  المنــــامق الحضــــــــــــــربــــ  مع تحــــديـــد  ُيالء األولوبــــ  ُلى زبــــاية ()ة 

 مجا ا/ممتلدفاا واضح  للنتاةم المرجوة ف  الر   ا ستراتتجت  الجديدةك
ــتمما   ()ل  ــع   ط التما ومدتر اا ا ســــ ــاعدة الم اتت الدم رب  ف  وضــــ ممــــ

تل  تنفيذ     التنمت  الحضرب  المندح    وم  

قتاية شـــــــــعب  البرامم  قمـــــــــم 
التر تط البتــا ــاا والتحليــا و 

 والرصد

ُيالء األولوبـ  ف  البلـداو المنرفضـــــــــــــــ  والمتوســــــــــــــ ـ  الـد ـا ساا التكــــــــــــــواةتـاا  1-2 2-ش
والممــتومناا يير الناامت  ُلى التتاما مع ا تتاجاا األمفال من  الل النماسل األ مــت 

 من التما البرامج  والكرا    وسلك وفق المزاةا النمبت  الت  تتمتع  لا اليو تملل 

ضــع  لم شــاما للمنام  وتنفيذه ورصــوص المناصــرة والكــرا اا وجمع و  ()ش 
 األموال لمصلح  األمفال قامن  التكواةتاا الحضرب  والممتومناا يير الناامت ك

ُيالء األولوب  ف  البلداو ساا التكواةتاا للوساةق ولر ط التما البرامجت   ()ة 
 يا ا الد رك

اســــــــــــــتراتتجتـ  عـالمتـ  وإقلتمتـ  لـدعم اكجراءاا المترـذة ُعـداي شــــــــــــــرا ـاا  ()ل 
 لمصلح  األمفال ف  التكواةتااك

 نـاء تحـالفـاا وتدوبـ  الدـد اا المحلتـ  على صــــــــــــــتيـد جمع البتـا ـاا يا ـا  ()ي 
ــما سلك  ــرب   وبكــ ــتجالء  ال  األمفال ف  المنامق الحضــ ــرب  وتحليللا  ســ المن د  الحضــ

ا عديدة ومحدية وحيث تا   الدضــــــــاةا المتتلد   و دة اســــــــتدصــــــــاةت  مجمت  ساا مؤشــــــــرا
وا تدا  الناامت  وبحيث ت فا تفصـــــــيالا شوفى يا ا ا ســـــــتدصـــــــاءاا )الفي  التمرب   والنوا 

 ا جتماع   من د  عكواةت /يير عكواةت   ُلخ(ك
التكـــــــــــــــا ا مع و ــا ا األمم المتحــدة األ رى لتتزبز جلوي المنــاصــــــــــــــرة  ()ه 

يــت   تتــاجــاا األمفــال  وا  تدــاء التكـــــــــــــــا    وــ وضـــــــــــــــاا للتر تط التمرا   الممــــــــــــــتج 
التكــــــــــواةتاا  وتوفير ممــــــــــا اا عام  م مو   لفمفال  و ام  دا صــــــــــدةد  لفمفال  مع 

 مراعاة الدضاةا المتتلد  والنفاةاا الحضرب  وبالتدحو  البيي  

قتاية شـــــــــعب  البرامم  قمـــــــــم 
البتــا ــاا والتحليــا والتر تط 

ت  والرصـــــــــد  الم اتت اكقلتم
 والدم رب  

ُعــاية تر يز مبــاي ة المــدو الصـــــــــــــــدةدــ  لفمفــال ف  البلــداو المرتفتــ  الــد ــا و تــ   2-2 
  تتميق المكا    ف  مناصرة  دوق ال فا وتتزبز مكا    ال فال

ــعب  جمع  ــعب  البرامم  شــــ شــــ
األموال من الد ــاا الرــاص 
وإقــــامــــ  الكــــــــــــــرا ــــاا متــــ   

 الم اتت اكقلتمت  والدم رب 
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 الممؤولت  )ش(التوصتاا 
ضــــبط ممــــا  الممــــاءل  المتتلق ومباي ة المدو الصــــدةد  لفمفال لتم ينلا  ()ش    

اســــتراتتجتاا مكــــتر اا ف  المنامق الحضــــرب  ف  البلداو المرتفت  من التوســــع  وصــــفلا جلداا  
 الد ا فحمتك

والنار ُلى المرامر المحدق  والمـــــــــــــمت  جراء اعتراو اليو تمـــــــــــــل ومدو  ()ة 
وبلدةاا  وصـــــفلا صـــــدةد  للبيي  شو اعتماي تلك الصـــــف  للا  فينبا  لليو تمـــــل التتاوو مع 

شو المحلت ( شو مرا ز الف ر )مما الجامتاا(   الكـــــــــر اء المناســـــــــبين مما الح وم  )الومنت 
الت  ةم ن للا ا تمال تبتاا الممـــــاءل  عن عملت  ا عتراو/ا عتماي  على شو ة وو سلك 

 ممتنداا ُلى  اا  قوي للرصد والتديتم 

ينبا  لليو تمــــــــــــل التتاما مع التراوط  ين التما اك مــــــــــــا   واك ماة  ف  المدو  - 3 3-ش
و م  ُلى  والبلداا  وشو تنار ف   تتت  ُفضــاء ا ســتمما  ف  البنت  التحتت  والردماا والحل
الحد من ا   كــاو على المرامر والتترق للا ف  األوســاط المــ ا ت  المت سرة  وف   تتت  

 مدو على زباية صمويحا  مماعدة ال

ينبا  لليو تمــــــــــــــل التما على تتزبز قد ة الجاحزب  ف  المنامق الحضــــــــــــــرب  من  3-1
 مناو  مراا للتديد من المرامر  مع  بط سلك والصموي المنا   وبالتدحو  البيي   

ا لتزاماا األســــاســــت  تجاه  ”ينبا  لليو تمــــل وضــــع توجت  ُضــــاف  وكــــ و ت بيق   3-2
والمنامق الحضــرب   على شو ةكــما   اق  التكــواةتاا   “التما اك مــا   لاألمفال ف  مجا

 والممتومناا يير الناامت  

مـ ـتـــــــت اـلـترـ ــتط ـلـل ـوا ئ  
شــــــــــــــعبــــ  البرامم والم ــــاتـــت 

 الدم رب  

ينبا  لليو تمــل التوســع ف  الدد ة التناتمت  من  يث التوفتف واللت ا اللندســ   - 4 4-ش
ــتوباا يعماا  وبنبا  شو ةكــــــــــــما سلك الموقع  لر   التنمت  الحضــــــــــــرب  على جمتع الممــــــــــ

المؤســمــ  المناســت لال تصــاصــيين الحضــربين الدليل  التدي لدى المنام   مع اســتحداث 
ــتما ما يتصـــــا منلا  ــرب     ســـ ــتوباا للتتاما مع المكـــــ الا الحضـــ  اا  يعم متتدي الممـــ

  والتكواةتااك مع تتمير ُقام  الكرا اا و كد الموا يل

ــري ف   ()ش  ــتاي  موامن تر يزحا الحضـــــ ينبا  للم اتت اكقلتمت  والدم رب  صـــــ
 ما ينبا  للا تمــمت   داط اتصــال   ضــوء ســتاقاتلا وشولوباتلا على صــتيد البرامم والكــرا   

تل  تنميق التما البرامج  الحضري ف  الم اتت الدم رب   ويعم      ضرب  وم  

قتاية شـعب  البرامم  الم اتت 
 اكقلتمت 

  
 مقرر  مشروع  -   ثانيا  

 :التنفيذي المجلس إن 

 تديتم عمــــا اليو تمــــــــــــــل لمصــــــــــــــلحــــ  األمفــــال ف  البييــــاا الحضــــــــــــــربــــ   وموجزه  يحيط علماااا   
(E/ICEF/2021/3(    ــ ــتجاو  اكيا ة وكــ ــتراتتجت  لليو تمــــل  E/ICEF/2021/4( واســ ( وتديتم الر   ا ســ

 ( E/ICEF/2021/6( واستجاو  اكيا ة وك  لا )E/ICEF/2021/5  وموجزحا )2018-2021

  

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/3
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/4
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/5
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/6
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 المرفق 

  الحضرية  المناطق  في  األطفال   لمصلحة  اليونيسف  عمل  تقييم   

 الحضرب   المنامق ف  األمفال لمصلح  اليو تمل عما تديتم تدربر على الماسا الملحق ةكتما   - 1
  المما   لديوي  اراا  وسلك

ــا  الــــتــــدــــربــــر - 2 ــبــــ ــــ  الــــمــــوقــــع مــــن مــــتـــــ ــاوــــع الــــتــــدــــيــــتــــم لــــمــــ ــــتـــــــت الكـــــــــــــــ ل لــــلــــيــــو ــــتمـــــــــــــــــل الــــتـــــ
www.unicef.org/evaluation/executive-board  
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