العودة إلى األجندة
بيان التحالف الدولي للموئل بمناسبة استعراض تنفيذ برنامج األجندة الحضرية الجديدة )NUA+5( 5+
مع استعراض السنوات الخمس المتأخر والمعني بتنفيذ أجندة األمم المتحدة الحضرية الجديدة  ،وهي األجندة العالمية الثالثة للموئل منذ عام  ،1976يشارك التحالف الدولي للموئل هذه
الذكرى السنوية من خالل االحتفال بمرور  45عاما من مرافقته للسياسات العالمية المتعاقبة للمستوطنات البشرية ومساهمته فيها .كما نرحب أيضا بالتقرير األخير الذي يصدره كل
أربع سنوات األمين العام لألمم المتحدة ،والذي يحتوي على ذخيرة غنية من الجهود العالمية التي تبذلها الدول ودوائرها الحكومية ،ووكاالت األمم المتحدة ،والمجتمع المدني،
والقطاع الخاص في إطار المواضيع التشغيلية الرئيسية لألجندة الحضرية الجديدة :السياسات الحضرية ،والحوكمة الحضرية ،والتخطيط الحضري ،والتمويل والتكنولوجيا الخاصين
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بالبلديات.
وفي الوقت نفسه ،نشعر بالقلق ألنه برغم صعوبة إجراء تقييم شامل ،فمن الواضح أن العديد من البلدان ال تزال تفتقر إلى الوعي باألجندة الحضرية الجديدة وكيفية تنفيذها ،أو كيف قد
يساعد هذا في التعجيل بإنجاز أهداف التنمية المستدامة وغير ذلك من أطر السياسات .2وبما أن  25بلدا فقط قدمت تقاريرا مرحلية بشأن تنفيذ األجندة الحضرية الجديدة حتى اآلن،
لن يكون إجراء استعراضا شامال لتنفيذ األجندة الحضرية الجديدة ممكنا في الوقت الحالي .ويخلص التقرير الذي يصدر كل أربع سنوات إلى أن "تنفيذ األجندة الحضرية الجديدة
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ورصدها يظل إلى حد كبير غير مكتمل".

3

ومن منظور أجندات الموئل على مدى الخمس وأربعين عاما السابقة ،نشعر باالستياء إزاء افتقار األجندة الحضرية الجديدة إلى االهتمام الالزم ،وخاصة بعد أن كرسنا كل هذا الوقت
والجهد وغيرهما من الموارد نحو تبني هذه األجندة .غير أن هذا يتبع نمطا لم يقبل فيه موئل األمم المتحدة بأي تقارير تقييمية لجدول أعمال الموئل الثاني المهمل في عملية الموئل
الثالث ،أو أي إشارة إلى االلتزامات السابقة للموئل الثاني منذ عام  .1996وهذه المرة ،كما كان الحال بالنسبة للتقارير المتعاقبة حول تنفيذ جدول أعمال الموئل المقدمة إلى الجمعية
العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي 5ال يشير هذا التقرير الذي يقدم كل أربع سنوات إلى أي تعهدات منصوص عليها في السياسة العالمية للمستوطنات البشرية لعام .2016
ونحن قلقون أيضا من أن تؤدي هذه المعاملة مرة أخرى إلى أن يلقى محتوى األجندة الحضرية الجديدة نفس القدر من عدم االهتمام والنسيان الذي لحق بسابقيه.
االلتزامات والتعهدات
تشير األجندة الحضرية الجديدة إشارة عابرة إلى التزامات الدول في مجال حقوق اإلنسان ،بشكل عام 6،تجاه حقوق الالجئين و"دعم اإلعمال التدريجي للحق في السكن الالئق للجميع
باعتباره عنصرا من عناصر الحق في مستوى معيشي الئق" 8على وجه الخصوص . .غير أن تقرير السنوات األربع ال يعكس تنفيذ هذه االلتزامات السابقة والدائمة والملزمة .وذلك
على الرغم من اإلطار الشامل لميثاق األمم المتحدة والمدخالت ذات الصلة ألصحاب المصلحة بورشة العمل التحضيرية لتقرير السنوات األربع ،بما في ذلك عيادة حقوق اإلنسان
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التابعة لها.
هذه الصيغة الخاصة باألجندة الحضرية الجديدة لاللتزامات والتعهدات من جانب الدول وأجهزتها هي معيار وضع قواعد األمم المتحدة ،وال يزال جميع أصحاب المصلحة بحاجة إلى
فهم وتنفيذ احترام حقوق اإلنسان وحمايتها وإعمالها في سياق المدن والمستوطنات البشرية باعتبارها جزء ال يتجزأ من األجندة الحضرية الجديدة .إن إعمال حقوق اإلنسان  -من
بين الركائز الثالث الهادفة لألمم المتحدة ،والتي تفوض كافة الهيئات والهيئات التابعة لميثاق األمم المتحدة  -هو مفتاح الحفاظ على حياة جميع البشر بكرامة من خالل تقرير المصير؛
وعدم التمييز؛ والمساواة بين الجنسين؛ وسيادة القانون؛ واإلعمال التدريجي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والحد األقصى من الموارد المتاحة؛ والتعاون الدولي 10 .وهذا
األساس الذي يجمع بين إعمال حقوق االنسان والتنمية المستدامة ،هو موضوع فجوة يتعين مألها عند تنفيذ األجندة الحضرية الجديدة ورصده وتقييمه.
وعلى نحو غير مفسر ،فإن التقرير الحالي المعني بتنفيذ األجندة الحضرية الجديدة ال يتطرق إلى تعهدات األجندة بتحقيق التنمية الحضرية المستدامة ومعالجة األمولة المتزايدة
لإلسكان والسلع والخدمات الرئيسية عن طريق ضمان الوظائف االجتماعية والبيئية لألرض والمدينة 11ودعم اإلنتاج االجتماعي لإلسكان والموئل 12،في الوقت الذي يتجاهل فيه
التزام األجندة المعاد تأكيده باإلعمال الكامل والتدريجي للحق اإلنساني في السكن المالئم 13.وفضال عن ذلك ،فإن األجندة تعد أيضا بتعزيز الدول ودعمها لالقتصاد االجتماعي
واقتصاد التضامن ،بالعمل في كل من االقتصاد الرسمي وغير الرسمي 14.وأخيرا ،ال تقر أي من المبادئ التوجيهية لموئل األمم المتحدة الخاصة بالتقارير الوطنية بشأن تنفيذ األجندة
الحضرية الجديدة( ،15التقرير الرباعي الحالي أو إطار الرصد الحضري العالمي الجديد على مستوى النظام) 16يعترف باتساق بالحاجة إلى وقف اإلخالءات القسرية ،على الرغم من
التزام األجندة الحضرية الجديدة بمنعها (تمشيا مع الحظر الملزم لممارستها بموجب القانون الدولي) ،عالوة على التزام الدول بموجب المعاهدة بتقديم التقارير الدورية عن مثل هذه
الحاالت وتأثيراتها ،17والتعهدات المتجددة بوقف اإلخالءات أثناء تفشي الكوفيد( .1918-بيد أن إطار الرصد الحضري العالمي على مستوى النظام يتضمن المعايير القانونية للسكن
المالئم)( .بيد أن هذا اإلطار يتضمن المعايير القانونية لإلسكان المالئم).
وفي حين يغفل تقرير التنفيذ اإلشارة إلى تعهدات األجندة الحضرية الجديدة ،إال أنه يعتمد بشكل عشوائي على تعهدات معينة كمواضيع لإلبالغ عن مبادرات التنمية الحضرية .ودون
اإلشارة إلى التعهدات المقابلة والمتعلقة باألجندة الحضرية الجديدة ،يسلم التقرير بالدور األساسي الذي تؤديه الحكومات المحلية في تنفيذها ، 19ويدون الجهود المبذولة لتحقيق
الالمركزية 20وجمع البيانات 21،بما في ذلك عمليات جمع البيانات التي تقودها المجتمعات المحلية والتي يقوم بها المواطنون 22 ،على سبيل المثال.

يستشهد التقرير أيضًا بالعديد من مشاريع "المدن الذكية"  23،مع الحكومات الوطنية التي توجه تنمية "المدينة الذكية" بما يتجاوز المفهوم التكنولوجي إلى "نهج يتضمن مبادئ
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اإلدماج وحقوق اإلنسان واالستدامة البيئية".التأكيد المثير للجدل ال زال يتعين إثباته.
مشاركة أصحاب المصلحة

ويلزم إشراك مختلف الدوائر واألوساط المعنية لدعم تنفيذ األجندة الحضرية الجديدة ،على النحو المطلوب في قرار الجمعية العامة رقم  71/235،26من أجل تعزيز العمل التعاوني
بشأن االسكان والتنمية الحضرية المستدامة 27.وقد الحظ تقرير السنوات األربع الصادر في عام  2018أن "التفاعالت اإليجابية المهمة تتحقق عندما يتم تبني حوكمة وشراكات
متعددة القطاعات ومتعددة أصحاب المصلحة"28.وقد وعد التقرير بأن تقرير عام " 2022سوف يتضمن أيضا مدخالت طوعية من الدول األعضاء ومساهمات من منظومة األمم
المتحدة ،والمنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ،والشركاء وأصحاب المصلحة ،باستخدام منصات المشاركة المقترحة في التقرير الحالي" 29 .ويذكر تقرير عام  2018كذلك أن
"األجندة الحضرية الجديدة تتطلب أن يكون االبالغ عن التقدم المحرز في تنفيذها بقيادة البلدان ،وأن يحدد عملية شاملة تدمج االجراءات التي تتخذها طائفة واسعة من أصحاب
المصلحة ،مكملة عمل الحكومات الوطنية ،بما في ذلك جمع البيانات والمعلومات واستخدامها في صياغة السياسات" 30.وعلى سبيل المثال" ،تعمل المنصات المستقلة وشبكات
أصحاب المصلحة ،مثل المنصة العالمية للحق في المدينة والجمعية العامة للشركاء ،على تعزيز المراقبة ورفع التقارير من أسفل إلى أعلى بشأن األجندة واألهداف" 31 .ويوصي
التقرير بأن "تعمل منظومة األمم المتحدة على تعزيز المنصات القائمة ألصحاب المصالح المتعددين والتي تعمل على تيسير المشاركة واالنخراط على كافة المستويات ،ودعم الدول
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األعضاء في إعداد التقارير حول األجندة واألهداف".
ومع التقدير الكامل لهذه المبادئ النظرية واإلرادة واالستعداد للمشاركة بخبرتهم المتنوعة عميقة الجذور ،ال يزال التحالف الدولي للموئل وشركاؤه يتطلعون إلى وفاء موئل األمم
المتحدة بالوعد الذي قطعه منذ عام  2019بتيسير إنشاء آلية ذاتية التنظيم لمشاركة أصحاب المصلحة 33.بيد أن االرادة السياسية والمؤسسية تبدو غير متوفرة على جميع المستويات
للوفاء بهذا التعهد المبدئي.
إعادة تأكيد تعهدات ومساهمات التحالف الدولي للموئل
وبالتأمل في النتائج التي توصل إليها التقرير الجديد الذي يصدر كل أربع سنوات والخبرة المكتسبة في التفاوض بشأن األجندة الحضرية الجديدة ورصدها ،نلتزم بالمساهمة في إحراز
المزيد من التقدم في المجاالت التالية المتعلقة بااللتزام بتنفيذ األجندة:
● زيادة العلم بوجود األجندة الحضرية الجديدة داخل دوائرنا كمكمل أكثر تحديدا لاللتزامات القانونية والتعهدات السياسية األخرى لدولنا وأجهزتها ،بما في ذلك الحكومات
والسلطات المحلية؛
● سد الثغرات المعيارية والتشغيلية في رفع التقارير بشأن تنفيذ األجندة الحضرية الجديدة ورصدها وإعداد التقارير التقييمية الخاصة بها ،وال سيما فيما يتعلق بإظهار ورفع
الوعي بالصالت بين التعهدات المحددة لألجندة الحضرية الجديدة وما يقابلها من التزامات سابقة دائمة وملزمة في مجال حقوق اإلنسان؛
● العمل مع موئل األمم المتحدة على تطوير والسعي للحصول على التمويل طويل األجل والمتوقع ،والقدرة المؤسسية ،واإلرادة السياسية المعللة من أجل تنفيذ ورصد األجندة
الحضرية الجديدة ،واآللية ذاتية التنظيم الخاصة بمشاركة أصحاب المصلحة والتي طال انتظارها وال تزال هناك حاجة إليها ،وذلك بالتعاون مع جمعية موئل األمم المتحدة
وفروعها؛
● دعم األولويات واالحتياجات والخبرات التي يعرب عنها المواطنون والمجتمعات المحلية ،وال سيما النساء ،واألشخاص والمجتمعات المحلية الفقيرة ،وكبار السن ،والشعوب
األصلية ،والشعوب التي تعيش تحت االحتالل ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،والشباب واألقليات والفئات المهمشة األخرى ،فضال عن المنظمات التي تدعمهم.
يدعو التحالف الدولي للموئل إلى ما يلي:
● العمل من أجل اتباع نهج كلي في تنفيذ األجندة الحضرية الجديدة ،مع إعطاء األولوية لتعهداتها األكثر تقدمية ،بما في ذلك التعهدات المذكورة أعاله ،ولكنها ال تزال مغفلة من
أدوات وممارسات الرصد واإلبالغ حتى اآلن؛
● وعلى وجه الخصوص ،تحقيق الوظيفة االجتماعية للممتلكات واالراضى والمستوطنات البشرية عن طريق تعزيز المصالح االجتماعية والثقافية والبيئية الجماعية مقابل
السياسات االقتصادية الليبرالية الجديدة ومصالح الشركات التي يحركها السوق;
● تعزيز ودعم اإلنتاج االجتماعي لإلسكان والموئل ،كما تعهدت الدول بالقيام به في األجندة الحضرية الجديدة؛
● كفالة تفعيل مبادئ وممارسات اقتصاد التضامن القائمة على المشاركة واإلنصاف بوصفها من وظائف تنفيذ األجندة الحضرية الجديدة؛
● تفعيل اإلدارة الديمقراطية للمدن واألقاليم ،وضمان ممارسة جميع سكان المستوطنات البشرية لحقهم اإلنساني في المشاركة الفعالة في العمليات السياسية واإلنمائية المحلية
وعمليات إدارة المدن؛
● إنفاذ الحظر المفروض على عمليات اإلخالء القسري والجبر الكامل لهذه االنتهاكات الجسيمة 34وفقا للقانون الدولي35؛
● الجهات المسؤولة ،بما في ذلك الدول وأجهزتها واألطراف المسؤولة األخرى ،أن تقوم بتعويض ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان المتصلة بالموئل ،سواء في أوقات
السلم أو في أوضاع الصراع واالحتالل والحرب؛
● توفيق الفجوة الرقمية التي تفصل الشمال والجنوب ،والطبقات االجتماعية-االقتصادية داخل الدول؛
● تنفيذ الالمركزية الحقيقية بالقدرات والموارد الالزمة في المجال المحلي لضمان قدرة الحكومات والسلطات المحلية على اتخاذ القرارات الفعالة إلعمال حقوق اإلنسان للسكان
في سياق المستوطنات البشرية.
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