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إحاطة بشأن األنشطة املعيارية والتنفيذية ملوئل األمم املتحدة :الرتكيز على الربانمج القطري
ملصر ،والربانمج القطري للمكسيك ،واملشاركة مع صندوق التكيف
موجز
تعرض هذه الوثيقة ثالث نقاط دخول متميزة الستكشاف األنشطة املعيارية والتشغيلية ملوئل
األمم املتحدة .أوالً ،تسلط الضوء على أنشطة برانمج موئل األمم املتحدة القطري ملصر للنهوض
ابحلضرنة املستدامة وحتسني الظروف املعيشية للجميع .اثنياً ،تصف أنشطة الربانمج القطري ملوئل
األمم املتحدة للمكسيك لدعم مستوايت احلكومة املختلفة يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة .وأخرياً،
تناقش املشاركة العاملية ملوئل األمم املتحدة مع صندوق التكيف مع تغري املناخ لدعم اجملتمعات األكثر
ضعفاً .ولكل موضوع ،تصف الوثيقة السياق ،وتسلط الضوء على السياسات واالسرتاتيجيات ذات
الصلة ،وتقدم أمثلة على املشاريع التوضيحية عرب جماالت الرتكيز املختلفة وتقرتح قضااي منتقاة للمناقشة.
وهبذه الطريقة ،يهدف التقرير إىل إاتحة الفرص للمجلس التنفيذي ملوئل األمم املتحدة ملناقشة األنشطة
املعيارية والتنفيذية للموئل من خالل جمموعة متنوعة من املناظري املواضيعية واإلقليمية.
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ألف -الربانمج ال ُقطري ملصر
أوالا -مقدمة
 -1تستمر احلضرنة السريعة يف تغيري املشهد يف املدن يف مصر .وركزت اجملموعة الرمسية للسياسات اليت هتدف
إىل توجيه التوسع العمراين على إنشاء مدن جديدة ،وعمليات الردم الكربى هبدف استصالح األراضي البحرية،
وإنشاء مشاريع كربى للتنمية االقتصادية واحلضرية .إال أن هذه املشاريع الضخمة مل تتمكن من استيعاب  95يف
املائة من الزايدة يف عدد سكان احلضر ،اليت تكدست بدالً من ذلك يف التكتالت القائمة .وخالل السنوات
العشرين املاضية ،جذبت املدن اجلديدة أقل من  8يف املائة من السكان املصريني ،بينما ُخصص أكثر من  22يف
املائة من إمجايل استثمارات البنية التحتية للمدن اجلديدة (اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.)2017 ،
 -2وال يتوزع سكان احلضر يف مصر ابلتساوي بني مدهنا البالغ عددها  219مدينة ،إذ يعيش  68يف املائة
من إمجايل السكان يف ثالث مناطق ،هي منطقة القاهرة الكربى واإلسكندرية والدلتا؛ وهو ما ميثل  1.8يف املائة
من إمجايل مساحة مصر .وعالوة على ذلك ،فإن القرى واملدن القائمة ،اليت حتيط مبعظمها أراض زراعية قيّمة،
يهددها النمو احلضري السريع والعشوائي ،والتعدي السريع على األراضي الزراعية اململوكة للدولة يف شكل توسع
عمراين عشوائي وغري رمسي .وابلتايل ،يعيش اليوم أكثر من  16مليون نسمة من سكان املدن يف مستوطنات
عشوائية غري رمسية حول املناطق احلضرية.

اثني ا -األُطر الوطنية ذات الصلة

 -3متشياً مع اجلهود الدولية الرامية إىل تعزيز التنمية املستدامة من خالل أهداف التنمية املستدامة ،أطلقت
احلكومة املصرية اسرتاتيجية التنمية املستدامة :رؤية مصر لعام  .2030ويتضمن البعد البيئي السرتاتيجية
التنمية املستدامة ركيزة بيئية هتدف إىل ”احلفاظ على املوارد الطبيعية ودعم استخدامها الفعال واالستثمار فيها،
مع كفالة حقوق األجيال القادمة“ .وهتدف االسرتاتيجية أيضاً إىل هتيئة بيئة نظيفة وآمنة وصحية للموطنني تؤدي
إىل تنويع موارد اإلنتاج واألنشطة االقتصادية ،ودعم القدرة التنافسية ،وتوفري وظائف جديدة ،والقضاء على الفقر
وحتقيق العدالة االجتماعية‘‘ .وتشمل االسرتاتيجية أيضاً ركيزة للتنمية احلضرية هتدف إىل حتقيق ’’إدارة متوازنة
للتنمية املكانية لألراضي واملوارد هبدف استيعاب السكان وحتسني نوعية حياهتم‘‘.
 -4وأطلقت احلكومة املصرية أيضاً اخلطة االسرتاتيجية الوطنية للتنمية احلضرية لعام  ،2052واليت هتدف
إىل تطوير رؤية مستقبلية حتظى بتوافق آراء جمتمعي وهتدف إىل حتقيق التوازن يف التنمية املكانية واالقتصادية
واالجتماعية ،وفقاً لنظام بيئي حيافظ على الرتاث واملوارد ويوجه مصر إىل اقتصاد املعارف وجينّب التفاواتت البيئية
يف مستوايت الدخل واملعيشة.

اثلثا -موئل األمم املتحدة يف مصر

 -5يعمل موئل األمم املتحدة يف مصر منذ عام  2008لدعم احلضرنة املستدامة القادرة على دفع عجلة
التنمية وحتسني الظروف املعيشية للجميع .وخالل هذه الفرتة ،مت ّكن الربانمج من أن يهيئ نفسه كمركز امتياز
للحضرنة املستدامة ،ويوجه صياغة السياسات ،والتشريعات ،واحلوكمة ،واألدوات املتعلقة ابحلضرنة واملمارسات
احلضرية.

 -6وحتقق ذلك من خالل إنتاج املعارف واملشورة على نطاق واسع بشأن خمتلف املواضيع احلضرية وتوفري
املنابر املخصصة إلجراء حوارات بشأن القضااي احلضرية الرئيسية وإرساء شراكات نشطة مع شبكة واسعة من
أصحاب املصلحة الوطنيني واحملليني .وتضم هذه الشبكة مسؤولني حكوميني حمليني ووطنيني ،وقادة من اجملتمعات
احمللية ،وأكادمييني ،ومنظمات من اجملتمع املدين ،ومؤسسات مالية دولية ،وشركاء تنمية ،وجهات ماحنة ،ومكاتب
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إحصائية ،وقادة جمتمعيني على الصعيد الوطين واحمللي ،وممثلني عن شركات األعمال .وعززت هذه الشراكات
التعاونية القدرة على حتسني الفهم والتقييم للنظم والعمليات احمللية املعقدة ذات الصلة ابلتخطيط وامليزنة وتنفيذ
برامج التنمية احلضرية.
 -7ومن خالل مشاركة موئل األمم املتحدة يف مصر يف رائسة جمموعة شركاء التنمية املعنية ابلتنمية احلضرية
وأدائه لدور نشط للغاية يف فريق األمم املتحدة ال ُقطري بقيادته وهتيئته ابنتظام ملنابر احلوار بشأن التنمية احلضرية،
أصبح اآلن يف مركز جيد بصفته الوكالة التقنية الرائدة واجلهة املرجعية بشأن التنمية احلضرية واإلسكان يف البلد.
وأدى ذلك إىل إدماج التنمية احلضرية يف إطار شراكة األمم املتحدة من أجل التنمية وكذلك االعرتاف ابلتنمية
احلضرية كقطاع رئيسي وعامل أساسي ميكن أن يسرع وترية التقدم حنو التنمية املستدامة يف البلد.
 -8ومتكن الربانمج ال ُقطري ،مستفيداً من املكتب اإلقليمي للدول العربية الذي تستضيفه وزارة اإلسكان يف
القاهرة ،من تقدمي الدعم ملصر لكي تقوم بدور قيادي بني البلدان العربية بشأن عدد من التدخالت واألحداث.
ويتوافق ذلك إىل حد كبري مع السياسة اخلارجية ملصر ويقر به جيداً مجيع النظراء .وتتضمن أمثلة هذه املبادرة
الدعم املقدم إىل وزارة اإلسكان وصندوق تطوير املناطق العشوائية التابع هلا إلجراء دراسة حتليلية عن املناطق
العشوائية يف املنطقة؛ ودعم استضافة عدد من األحداث اإلقليمية واألفريقية بشأن التخطيط االسرتاتيجي
والسياسات احلضرية ونظام املدن؛ واستضافة حدث إقليمي بشأن اإلسكان واالنتعاش يف البلدان اخلارجة من
النزاعات.
 -9ومت ّكن الربانمج ال ُقطري ملصر من تقدمي الدعم بشكل فعال للحكومة يف صياغة السياسات ذات الصلة
ابملدن وتقدمي الدعم التشريعي واملؤسسي وكذلك تنمية قدرات أصحاب املصلحة الوطنيني .وكذلك ،متكن
الربانمج ،استناداً إىل احلوارات املكثفة والروابط املنتظمة والشراكات القوية اليت أقيمت مع أصحاب املصلحة
املعنيني ،من تطوير أدوات حضرية عاملية واعتمادها يف السياقات احمللية لتعظيم التأثري على التنمية احلضرية يف
وزودت هذه التدابري أيضاً أبدوات شاملة وتشاركية للدعوة واالتصال.
مصر ونوعية حياة املواطننيُ .

 -10وبناء على املبادرات املذكورة أعاله ،يقدم موئل األمم املتحدة يف مصر الدعم للحكومة املصرية من أجل
وجيسد ذلك من خالل تسليط الضوء على القيم اإلجيابية
تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة بشكل أكثر فعاليةُ .
والثروة اليت تنتجها عملية احلضرنة ،بتعزيز ممارسات اإلدارة واحلوكمة احلضرية على الصعيدين الوطين واحمللي املصممة
ُ
وفقاً للسياقات احمللية ،ودعم التوزيع املنصف للتنمية الناشئة عن احلضرنة ،وكفالة التنمية الشاملة اليت ال يتخلف
عنها أحد.

 -11وعمل الربانمج يف مصر عن كثب مع احلكومية املصرية وأصحاب املصلحة احملليني لدعم الرؤى
واألولوايت الوطنية ،مع تعزيز التوافق والتقدم احملرز حنو اهلدف التنظيمي وجماالت التغيري .وينعكس هذا األمر
وحتلل وفقاً جملاالت التغيري يف اخلطة االسرتاتيجية
بوضوح يف حافظة املشاريع احمللية واألنشطة املقررة ،اليت تُقسم ُ
اجلديدة للفرتة  ،2023-2020على النحو التايل:
-1

احلد من التفاوت املكان والفقر يف اجملتمعات عرب التسلسل الريفي احلضري املتصل
 -12يف مصر ،يدعم موئل األمم املتحدة حتويل عقليات املتخصصني وصانعي القرارات من السياسات القائمة
على العرض إىل التخطيط وامليزنة لتوفري اخلدمات األساسية على أساس الطلب واملعارف واألثر .ويدعم الربانمج
أيضاً احلكومة يف اعتماد هنج يركز على حقوق البشر والسكان ويستخدم ُهنجاً مبتكرة حملية وغري تقليدية ومنخفضة
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التكلفة لضمان استخدام املوارد بشكل أكثر كفاءة للحد من الفجوات اجلغرافية وتعزيز ُسبل الوصول إىل اخلدمات
األساسية امليسورة التكلفة.
 -13فعلى سبيل املثال ،ينعكس ذلك بوضوح يف حافظة التنقل احلضري إذ تُبذل جهود مكثفة مع خمتلف
أصحاب املصلحة إلنتاج املعارف والدالئل واحلوارات اليت مت ّكن من االنتقال من التخطيط للسيارات إىل التخطيط
للبشر وقدرهتم على الوصول ،وترشيد االستثمارات يف التنقل من أجل منح األولوية لوسائل النقل العام ووسائل
النقل املنخفضة التكلفة اليت ال تشكل ضغطاً على امليزانية الوطنية ،وتنشئ شبكات نقل عام متكاملة .وابملثل،
يف قطاع املياه والصرف الصحي ،يعمل موئل األمم املتحدة يف مصر منذ ثالث سنوات بشكل وثيق مع أصحاب
املصلحة الوطنيني واحملليني وجمموعات التنمية لتقدمي حلول مبتكرة وتدخالت قائمة على األدلة تدعم حتويل هذا
القطاع إىل الربجمة والتنفيذ القائمني على األثر .وعالوة على ذلك ،يقدَّم الدعم أيضاً لتقييم وتطوير األماكن العامة
الشاملة للجميع داخل املراكز احلضرية الرئيسية لضمان وجود نظام متوازن يدار بشكل جيد لألماكن العامة ميكن
أن جيلب املزيد من االتساق وسبل العيش للنسيج احلضري املصري.

 -14وقدم موئل األمم املتحدة يف مصر دعماً طويل األمد للحكومة املصرية بشأن حتسني سُبل احلصول على
األراضي والسكن املناسب وامليسور التكلفة .وعمل الربانمج كثرياً ،ابلتعاون الوثيق مع شركائه اإلمنائيني (وخاصة

وحدات التخطيط احلضري احمللية يف احملافظات الرائدة) ،لدعم اختبار أدوات وممارسات خمتلفة إلدارة األراضي
بغية حتسني التخطيط التفصيلي ملناطق توسع املدن اليت ال تتمكن فيها الفئات الضعيفة املتعددة من االستفادة
املطور حديثاً إلعادة تكييف األراضي على تنقيح قانون البناء
من القيمة املتزايدة للحضرنة .وأثر النموذج احمللي ّ
املصري ،لكي يشدد على دور أكثر فعالية للسلطات احمللية .وابإلضافة إىل ذلك ،م ّكن الربانمج من حتويل التفكري
املتعلق ابإلصالح احلضري للمناطق الداخلية من االقتصار على معاجلة املناطق العشوائية وغري اآلمنة املتدهورة،
لكي يشمل كذلك تطوير مناطق املخلفات احملتملة واليت يُساء استخدامها ،وتوفري االستفادة من هذه الفرص
املهدرة لألراضي القيّمة ضمن خمطط تشاركي على مستوى املدينة برمتها يرّكز على السياق املصري.
ُ
 -15ومتشياً مع االسرتاتيجية العاملية لإلسكان واسرتاتيجية اإلسكان يف املنطقة العربية ،يتوىل مكتب موئل
األمم املتحدة يف مصر صياغة أول نسخة من مالمح اإلسكان يف مصر يف عام  ،2017اليت أاتحت فهماً شامالً
لقطاع اإلسكان يف مصر يركز على برامج اإلسكان لذوي الدخل املنخفض .وابإلضافة إىل ذلك ،يستعد الربانمج
حالياً إلطالق أول نسخة من االسرتاتيجية الوطنية لإلسكان يف مصر سيسرتشد هبا قطاع اإلسكان خالل السنوات
العشرين القادمة .وتعزز االسرتاتيجية اجلديدة حتوالً كبرياً يف النماذج يتصور دور احلكومة كعامل متكيين لدعم
أسواق اإلسكان الفعالة والدينامية والشاملة ،مع الرتكيز على اإلسكان امليسور التكلفة للجميع .وميثل هذا حتوالً
مهماً من دور احلكومة احلايل الذي تقوم فيه احلكومة أيضاً بتوفري السكن .وهذا التحول يف االسرتاتيجية مينح
األولوية ملعاجلة الوحدات الشاغرة ،واحلفاظ على املخزون احلايل ،وتوسيع نطاق السكن املستأجر املعروض حديثاً
هبدف تعظيم آاثر ذلك على القدرة على حتمل تكلفة السكن على املدى القصري واملتوسط.

 -16وعالوة على ذلك ،يقدم موئل األمم املتحدة يف مصر دعماً متعمقاً للتمكني من حتقيق النمو الفعال
للمستوطنات وجتديدها .ويتحقق ذلك من خالل الدعم املقدم لعمليات ختطيط التنمية احلضرية وللقدرات يف
جمال رصد التغريات احلضرية والنمو احلضري واالستجابة هلا بشكل مستمر .ومن خالل دعم اهليئة العامة للتخطيط
حمسنة للتخطيط احلضري االسرتاتيجي وأدوات الرصد احلضري ،يدعم الربانمج حتديد
العمراين لتطبيق عمليات ّ
مالمح القطاعات احلضرية الرئيسية اليت مت ّكن من حتديد األولوايت احمللية لتدخالت التنمية ،مع مراعاة أدوار
املستوطنات احلضرية والريفية املختلفة .ويقدم الربانمج أيضاً دعماً واسع النطاق للهيئة العامة للتخطيط العمراين
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وهيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة ملواءمة ختطيط املدن اجلديدة وتصميمها مع املبادئ الدولية لضمان حتقيق شكل
شامل وتنافسي ومنصف وإنتاجي ومستدام للتنمية احلضرية .وتوضح مدينة العلمني اجلديدة ورأس احلكمة يف
الساحل الشمايل الغريب تكامل التحليل املكاين مع حتليل القيمة وسلسلة اإلمداد ،إلنشاء جمتمع حضري جديد
ذي قاعدة اقتصادية قوية قادرة على توفري فرص العمل وجذب فرص االستثمار اليت ستجذب بدورها السكان
املستهدفني وتضمن عملية مستدامة للتنمية احلضرية يف هذه املنطقة .وتتبىن احلكومة حالياً هذا التحول يف هنج
ختطيط املدن اجلديدة.
-2

تعزيز الرخاء املشرتك للمدن واملناطق
 -17يستخدم موئل األمم املتحدة يف مصر تدخالت رائدة ونتائج مستندة إىل األدلة إلثراء املشورة السياساتية
الوطنية املقدمة إىل احلكومة .وساعد هذا املكتب ال ُقطري على إظهار اإلمكاانت القوية لتحويل حتدايت احلضرنة
احلالية إىل فرص للتنمية .فعلى سبيل املثال ،ميكن أن يؤدي ارتفاع النمو السكاين والكثافة السكانية اليت كانت
تعترب سابقاً حتدايت تنموية ،إذا أُديرت جيداً ،إىل تفاعالت اجتماعية أفضل حتفز املعارف واالستثمارات وتوفري
فرص العمل والرفاه االجتماعي واالقتصادي.

 -18وينعكس هذا بوضوح يف إطار الدعم التقين الذي يقدمه موئل األمم املتحدة للحكومة لصياغة سياسة
حضرية وطنية يف مصر يتمثل هدفها الرئيسي يف وضع رؤية وهدف مشرتكني يعززان حتقيق تنمية حضرية أكثر
حتويالً وإنتاجية ومشولية وقدرة على الصمود على املدى الطويل .وتدعو السياسة احلضرية الوطنية إىل فعالية مبادئ
التنمية احلضرية واألدوات املالية وهياكل احلوكمة املدعومة لتوليد الرخاء املشرتك للمدن واألقاليم .ويتمثل أحد
العناصر املهمة يف السياسة احلضرية الوطنية يف معاجلة انعدام التوازن يف نظام املدن ،من حيث حجم السكان
والقدرة التنافسية .وابإلضافة إىل ذلك ،تعاجل السياسة احلضرية الوطنية املصرية عن كثب آاثر الرتابط الوطين،
والروابط احلضرية الريفية ومتكني التنمية االقتصادية احمللية على القيمة اإلمجالية للحضرنة.

 -19ويستعني موئل األمم املتحدة أيضاً بعمله املكثف يف جمال اإلدارة املالية احمللية يف عدد من احملافظات
(حالياً يف القليوبية وقنا ويف أسيوط يف عام  )2020إلسداء مشورة فعالة بشأن النهوض ابإلدارة احمللية املتجاوبة
املخولة من أجل تقدمي اخلدمات األساسية والسلع العامة بطريقة فعالة .ويتحقق ذلك من خالل تنشيط آليات
ُ
التمويل احمللية ،وأدوات حتصيل قيمة األراضي ،ودعم أدوات إدارة وختصيص املالية العامة احمللية واملركزية.
 -20وأخرياً ،يدعم الربانمج كذلك احلكومة من أجل إعداد املبادئ التوجيهية للمدن الذكية لقياس وتطبيق
احللول الذكية يف املدن املصرية .وسيُطبق هذا الربانمج يف املدن احلالية واجلديدة على حد سواء يف شراكة قوية مع
املؤسسات التقنية الوطنية ،واجلامعات العامة واخلاصة ومراكز البحوث ،وشركاء التنمية والقطاع اخلاص.
-3

تعزيز اإلجراءات املتعلقة ابملناخ وحتسني البيئة احلضرية
 -21بناء على أولوايت مصر الواردة يف بالغ مصر الوطين الثالث التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري
املناخ ( )2016واالسرتاتيجية الوطنية ملصر بشأن التكيف مع تغري املناخ واحلد من خماطر الكوارث (،)2011
يبذل موئل األمم املتحدة جهوداً كبرية لتعميم تغري املناخ يف عمليات التخطيط احلضري والرصد.
 -22ويعمل الربانمج أيضاً عن كثب مع وزارة اإلسكان (املؤسسة العامة املعنية ابلتخطيط العمراين) وبرانمج
األمم املتحدة اإلمنائي لضمان تعميم تغري املناخ يف املبادئ التوجيهية واألدوات اخلاصة ابلتخطيط احلضري لضمان
إجياد مدن ومستوطنات بشرية مصرية أكثر قدرة على الصمود أمام املناخ .ويدعم الربانمج أيضاً رصد معلومات
تغري املناخ يف مدن الدلتا من خالل جهوده الرامية إىل إنشاء مراصد حضرية .وتُرشد هذه املعلومات جمموعة من
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السياسات والتوصيات لتحسني تعميم تغري املناخ يف القطاع احلضري ،كما توجه إجراءات حمددة لتغري املناخ يتعني
إدراجها يف ختطيط وإدارة املدن يف املستقبل ،ومدوانت ومعايري البنية التحتية.
 -23وكذلك ،ينسق الربانمج يف مصر حالياً مع وزارة البيئة لدعم مصر يف إجناز التزاماهتا الوطنية والدولية
املتعلقة بتغري املناخ من خالل دعم إنتاج املعارف بشأن أثر تغري املناخ ،ودعم قدرات التأقلم احلالية للتقليل من
خماطر الكوارث على مستوى اجملتمع يف اجملاالت ذات األولوية ،وتطوير املباين والبىن التحتية اليت أتخذ خماطر تغري
املناخ بعني االعتبار.
 -24وابإلضافة إىل ذلك ،يدعم موئل األمم املتحدة حالياً وزارة التنمية احمللية خبطة تنمية متكاملة ملنطقة
سانت كاترين لضمان محاية أصوهلا الرتاثية واإليكولوجية.
-4

العمل بفعالية على منع حدوث األزمات احلضرية والتصدي هلا
 -25يف مصر ،يؤدي التحول املتعدد اجلوانب االجتماعي-االقتصادي والسياسي على الصعيدين احمللي
واإلقليمي إىل معدالت تنذر ابخلطر من اهلجرة الداخلية واخلارجية .ويعيش معظم هؤالء املهاجرين يف مناطق
التوسع شبه احلضرية (اليت تكون يف الغالب عشوائية) أو يف أحياء داخل املدن اجلديدة ،خاصة يف منطقة القاهرة
الكربى .ودعا هذا التغري السريع يف الرتكيبة الدميغرافية للمدن إىل إجراء حتليل أكثر مشوالً للنمو والتجديد احلضريني
من منظور التناسق االجتماعي .وعمل موئل األمم املتحدة يف مصر ابلتعاون الوثيق مع الفرقة املعنية ابخلطة
اإلقليمية لالستجابة الحتياجات الالجئني السوريني من أجل دعم سبل العيش الشاملة للجميع واحلصول املنصف
على السكن واخلدمات األساسية للمجتمعات املستقبلة واملهاجرة على حد سواء .وكذلك ،يعمل موئل األمم
املتحدة حالياً مع عدد من وكاالت األمم املتحدة إلثبات األثر الذي قد حيدثه نظام أكثر توازانً للمدن واألقاليم
على اهلجرة الداخلية.
 -26ويُتوخى تعزيز ذلك أيضاً من خالل تنفيذ عناصر االسرتاتيجية الوطنية لإلسكان اليت تقدم دعماً قوايً
للحصول الشامل واملنصف على اإلسكان املناسب وامليسور التكلفة .وابإلضافة إىل ذلك ،ستم ّكن املبادئ
التوجيهية واألدوات املقدمة من خالل الربانمج التشاركي للتطوير احلضري على مستوى املدينة يف مصر من توفري
منوذج أكثر فعالية ومشولية لإلصالح احلضري وتوفري اخلدمات الشاملة .وسيعزز الدعم الوثيق لتنفيذ هذه النهج
النهوض حبقوق مجيع السكان أثناء عملية اإلصالح ويضمن أن يتقاسم مجيع السكان القيم الناجتة عن عمليات
التطوير هذه.
 -27ويتمثل أحد األهداف املهمة للربانمج يف اإلصالح احلضري الشامل للجميع واسرتاتيجيات املنع اليت
تتجاوز التحسينات املادية والبيئية وتكفل دمج مجيع األحياء السكنية يف األبعاد السياسية واالجتماعية والثقافية
واالقتصادية للمدن بغية ختفيف الفقر والالمساواة يف اجملال احلضري وعدم ترك أحد خلف الركب.

رابعا -املشاريع املنتقاة
-1

حيّنا – مشروع متكامل للتنمية احلضرية

امليزانية 8.4 :ماليني دوالر أمريكي؛ اجلهات املاحنة :أمانة الدولة للشؤون االقتصادية يف سويسرا 3 ،ماليني
دوالر أمريكي من التمويل احلكومي؛ الفرتة2023-2018 :

 -28من خالل التنفيذ واالختبار الدقيقني يف ثالث حمافظات رائدة ،يعمل هذا املشروع عن كثب مع
السلطات احمللية إلاتحة املشاركة الفعالة للمجتمعات احمللية ابستخدام أدوات تفاوض المركزية بشأن األراضي
6
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ومتكني السلطات احمللية من التخطيط والتسجيل لقيمة احلضرنة بكفاءة وفعالية يف مناطق التوسع احلضري على
وجه التحديد .وسيُعزز ذلك أيضاً من خالل تطوير وتطبيق آلية متويل حملية ابإلضافة إىل التخطيط والتصميم
احلضري وإدارة األراضي على حنو شفاف وفعال ،وحتسني اإلدارة املالية العامة والتمويل القائم على األراضي،
والسياسات واللوائح احلضرية .ويهدف املشروع إىل حتسني إدارة األراضي والتخطيط التفصيلي وتوفري البنية التحتية
وحتسني إدارة املالية العامة والتمويل القائم على األراضي.
 -2دعم االبتكار يف قطاع املياه والصرف الصحي يف مصر
امليزانية 1.6 :مليون دوالر أمريكي؛ اجلهات املاحنة :شركة كوكاكوال ،ومبادرة تزويد أفريقيا ابملاء
 )for Africaوحكومة مصر؛ الفرتة2021-2019 :

(Replenish

 -29يهدف هذا املشروع إىل دعم احلصول املعزز واملنصف على املياه النظيفة والصرف الصحي النظيف من
خالل اختبار احللول املبتكرة يف قطاع املياه والصرف الصحي وتوسيع نطاقها .ويتضمن املشروع أحبااثً مكثفة
وأنشطة لبناء القدرات إلاتحة ختطيط التدخالت وتنفيذها واحلفاظ عليها .ويتوافق هذا املشروع بشكل وثيق مع
الرؤية املصرية واحلمالت الوطنية الرامية إىل إذكاء الوعي أبمناط االستهالك والتأكيد على أمهية احللول البديلة
ومشاركة اجملتمع .ويعتمد املشروع على تدخل منوذجي ّزود أكثر من  180000نسمة مبياه نظيفة بنسبة  5يف
املائة من التكلفة التقليدية مع تعزيز قدرهتم على الصمود أمام تغري املناخ واألخطار البيئية .واليوم ،يستفيد أكثر
من  500 000مستفيد من تكرار املشروع التجرييب استناداً إىل دراسة اجلدوى واخلطة الوطنيتني اللتني أعدمها
موئل األمم املتحدة .وبناء على ذلك ،طلبت احلكومة إىل موئل األمم املتحدة أن يستنسخ هذا املفهوم يف قطاع
الصرف الصحي مع تبين حتول يف التفكري حنو عملية ختطيط وميزنة أكثر اعتماداً على األثر واملعارف.
-3

حافالت النقل السريع
امليزانية 1.4 :مليون دوالر أمريكي؛ اجلهات املاحنة :هيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة ،وهيئة األمم املتحدة
للمرأة؛ الفرتة2021-2019 :
 -30يتوافق هذا املشروع مع حتول النموذج الفكري الذي يقوده موئل األمم املتحدة للتأكيد على أن التنقل
يتعلق ابلقدرة على الوصول وليس جمرد النقل .ويهدف مشروع حافالت النقل السريع إىل حتسني وسائل النقل
العام من خالل التخطيط والتصميم وطرح مناقصة ألول نظام حلافالت النقل السريع يربط اجملتمعات اجلديدة
ابلقاهرة .وسيقلل هذا املشروع من االعتماد على السيارات الشخصية .ويُتوقع أن حتمل حافالت النقل السريع
 126 000راكب يومياً من خالل خدماهتا السريعة واملنتظمة .وأيد موئل األمم املتحدة إنشاء وحدة تنظيم نقل
عام لتنظيم شبكات النقل يف املدن اجلديدة وصياغة واليتها ،يف إطار هيكل عمل هيئة اجملتمعات العمرانية
اجلديدة.

خامسا -قضااي للمناقشة
’‘1

كيف جيري تعميم وتسريع وترية اإلصالحات والدعم السياسايت املقدم إىل حكومة مصر لتعزيز التنمية
احلضرية املستدامة؟

’‘2

كيف نستفيد من احلضرنة اجلارية القرتاح تدابري فعالة لتطوير نظام مدن أكثر فعالية هبدف حتسني القدرة
التنافسية واإلنتاجية للمدن املصرية كنهج بديل للحضرنة املستدامة؟
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’‘3

كيف ميكن حتديد األولوايت وحتقيق التوازن فيما يتعلق بتخصيص االستثمارات للمدن اجلديدة واحلالية
لدعم توزيع سكاين أكثر توازانً مع احلصول املنصف على اخلدمات الكافية وقدرة املدن اجلديدة على
توليد الدخل وتوفري فرص عمل؟

’‘4

تشكل البطالة أحد التحدايت االقتصادية واالجتماعية الرئيسية إذ يبلغ معدل البطالة أكثر من  10يف
املائة وتبلغ املعدالت بني الشباب والنساء ضعف ذلك تقريباً .وتتوفر نسبة  80يف املائة من فرص العمل
يف املدن .فكيف ميكن استغالل ذلك كنقطة انطالق وتسريع؟

’‘5

كيف ميكن لالسرتاتيجية الوطنية لإلسكان أن تساعد يف معاجلة مشكلة الوحدات الشاغرة واالستفادة
منها يف السوق ،وكيف ميكن هلذا األمر أيضاً أن يعاجل النمو املستمر للمناطق العشوائية؟

ابء -الربانمج ال ُقطري للمكسيك
أوالا -معلومات أساسية

 -31املكسيك بلد متوسط الدخل لديه حكومة جديدة ملتزمة بتنفيذ خطط التنمية العاملية وتق ّدر العمل
املتعدد األطراف وتقر ابلعمل املعياري والتنفيذي ملوئل األمم املتحدة .وتنفذ احلكومة مشاريع حتويلية واسعة النطاق
ملحة على الصعيد الوطين ،من قبيل الفقر والال مساواة واخنفاض النمو االقتصادي والتفاواتت
تعاجل قضااي ّ
اإلقليمية يف البالد.
 -32وترتبط هذه املشاريع ارتباطاً قوايً ابخلطة االسرتاتيجية ملوئل األمم املتحدة للفرتة  ،2023-2020السيما
مبجال التغيري ( 1احلد من الفقر والتفاوت املكاين يف اجملتمعات احلضرية والريفية) ،وجمال التغيري ( 2تعزيز الرخاء
املشرتك للمدن واملناطق) وجمال التغيري ( 4منع حدوث األزمات احلضرية والتصدي هلا بشكل فعال).
 -33ومع االرتقاء إىل بلد ذي دخل متوسط أعلى واملشاركة يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،
مل يعد التعاون التقين الثنائي األطراف يف املكسيك يعتمد على دعم اجلهات املاحنة ،وابت يعتمد على العالقات
بني النظراء/العمالء اليت تفرض مطالب قوية ذات توقعات تنفيذ عالية ملوئل األمم املتحدة.
 -34وطور موئل األمم املتحدة على مدى فرتة مضت تراوحت بني  3و 4سنوات تعاوانً تقنياً يستند إىل
العمل املعياري/التنفيذي ،فيما يتعلق بتنفيذ مبادرة ازدهار املدن اليت أطلقها املوئل يف أكثر من  300بلدية وتكتل
حضري يف البلد .وأفضى هذا العمل إىل إنتاج جمموعة كبرية من البياانت واملعلومات ،وضعت املكسيك كحكومة
رائدة يف تنفيذ هذا اإلطار املعياري العاملي .وابإلضافة إىل االستفادة من خط األساس الفريد لالزدهار احلضري
الذي أُنشئ من خالل مبادرة ازدهار املدن ،طلبت احلكومة احلالية إىل الوكالة أن تقدم الدعم التقين والفين يف
املشاريع االسرتاتيجية اليت تشكل جزءاً من خطة التنمية.

اثنيا -العمل ’’كعامل إلجياد احللول‘‘

 -35يف الوقت احلاضر ،يركز عمل موئل األمم املتحدة يف املكسيك بشكل رئيسي على اجملاالت االسرتاتيجية
التالية اليت تتمتع فيها الوكالة أبكرب ميزة نسبية:
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’‘1

التخطيط اإلقليمي واحلضري لدعم النمو االقتصادي والرخاء املشرتك ومعاجلة التفاواتت
اإلقليمية؛

’‘2

دعم إعداد السياسات واخلطط ورؤى املدن والتخطيط اجملتمعي للحكومات احمللية من خالل
اخلدمات االستشارية واملبادئ التوجيهية وتنمية القدرات؛
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’‘3

تقدمي احللول التقنية للحكومات احمللية يف جمال تقدمي اخلدمات األساسية ،واألراضي واإلسكان،
واألماكن العامة للحد من التفاواتت املكانية والفقر؛

’‘4

تزويد احلكومة املركزية والسلطات احمللية ابألدلة واملدخالت التقنية الالزمة الختاذ القرارات وتقييم
النتائج واآلاثر؛

’‘5

ربط التنمية احلضرية بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة يف املدن اليت أُطلقت فيها مبادرة ازدهار
املدن.

 -36ويعمل موئل األمم املتحدة يف املكسيك على زايدة التفاعل بني العمل املعياري والتنفيذي إىل أقصى
حد ،وتعزيز العالقات بني املقر الرئيسي واملكتب اإلقليمي واملكتب ال ُقطري( ،)1ويساهم يف ربط جماالت التغيري
يف اخلطة االسرتاتيجية ،ويهيئ الظروف الالزمة لتطوير مكتب متعدد األقطار ألمريكا الوسطى (املكسيك ،وأمريكا
الوسطى وجزر الكارييب الكربى).
 -37وتشكل الزايدة يف احلافظة من ميزانية سنوية قدرها حوايل مليون دوالر أمريكي إىل  8ماليني دوالر
أمريكي يف أقل من ستة أشهر اعرتافاً واضحاً مبكتب موئل األمم املتحدة يف املكسيك كشريك حمرتم ،ووكالة للتميز
واالبتكار ،ومنظمة تنتج املعارف املتخصصة ،وتدعمها أحدث التحليالت والقواعد واملبادئ التوجيهية املخصصة.

اثلثا-

املشاريع واألنشطة
 -38يتشرف موئل األمم املتحدة ويتوىل املسؤولية الكبرية ابملشاركة يف أحد املشاريع الرئيسية يف اتريخ املكسيك
املعاصر’ :قطار املااي‘ .وهو مشروع تنموي إقليمي متكامل للجزء اجلنويب من املكسيك جرى هتميشه اترخيياً.
ويغطي مخس والايت احتادية (كامبيتشي ،وتشياابس ،واتابسكو ،ويوكااتن ،وكينتاانرو) و 18بلدية ستُنشأ فيها
حمطات القطار .ويقدم موئل األمم املتحدة الدعم التقين ملؤسسة فوانتور  - FONATURوهي املؤسسة املسؤولة
عن املشروع  -لصياغة اسرتاتيجية ختطيط إقليمية وحضرية شاملة لتطوير ممر إقليمي يهدف إىل حتقيق الرخاء
املشرتك والرفاه يف املنطقة .وترتبط هذه املبادرة ارتباطاً قوايً مبجال التغيري  2يف اخلطة االسرتاتيجية.
 -39واستناداً إىل عمل مبادرة ازدهار املدن يف البلد ،يقدم موئل األمم املتحدة املساعدة التقنية حلكومات
الوالايت واحلكومات احمللية ،من قبيل مرييدا ورينوسا وكويريتارو وزابوابن وسان نيكوالس دي لوس غارزا ،من بني
حكومات أخرى ،إذ يزودها ابألدوات الالزمة الختاذ القرارات وصياغة أدوات التخطيط ،استناداً إىل األدلة الناجتة
عن املؤشر.
 -40ودعماً للحكومة املركزية يف جهودها الرامية إىل وضع قضية اإلسكان يف مركز سياسات التنمية احلضرية،
يقدم موئل األمم املتحدة الدعم التقين املتخصص ملؤسسة إنفوانفيت ( Infonavitأكرب مؤسسة لإلسكان العقاري
يف أمريكا الالتينية) وملكتب الزراعة واألراضي والتنمية احلضرية (( )SEDATUوزارة التنمية احلضرية واإلسكان) يف
مواجهة التحدي املتمثل يف املنازل املهجورة يف البلد( .)2وكذلك يقدم موئل األمم املتحدة الدعم يف وضع اسرتاتيجية
شاملة لإلسكان والتنمية احلضرية من خالل هنج قائم على حقوق اإلنسان.

( )1راجع مثالً اجتماع فريق اخلرباء الذي أحضر  10خرباء من املوئل من املقر الرئيسي إىل املكسيك والعمل الالحق لثالثة برامج
فرعية مع املكتب ال ُقطري فيما يتعلق مببادرة ’’قطار املااي‘‘ اإلقليمية.
( )2يُقدر بوجود حوايل  5ماليني منزل مهجور يف املكسيك.
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 -41وابإلضافة إىل ذلك ،يعمل موئل األمم املتحدة ووزارة اخلارجية حالياً على تعاون حمتمل بشأن ’اهلجرة
واملدن‘ ،يهدف إىل تعزيز البُعد اإلقليمي واإلجراءات احمللية من خطة التنمية املتكاملة ،اليت وضعتها جلنة االقتصادية
ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،للسلفادور وغواتيماال وهندوراس واملكسيك .وستساهم هذه املبادرة يف
جمال التغيري  4للخطة االسرتاتيجية ملوئل األمم املتحدة.

رابعا -العمل املعياري والتنفيذي

 -42أعد موئل األمم املتحدة يف املكسيك ،بدعم قوي من املكتب اإلقليمي ،هنجاً جديداً لتنفيذ اخلطة
احلضرية اجلديدة بعنوان ’’سلسلة القيمة من اخلطط إىل املشاريع‘‘ .وابستخدام طريقة ومؤشرات متفق عليها
وتستند إىل مبادرة ازدهار املدن ،ميكن للمدن أن تقيّم مواطن ضعفها ونقاط قوهتا وفرصها ،للتوصل إىل تشخيص
يتيح هلا استنتاج اإلجراءات والربامج الرئيسية الالزمة لتعزيز ازدهارها واستدامتها .وترتبط األدلة الناجتة آبليات
التخطيط اليت تتيح وضع رؤية أكثر تفصيالً لألماكن العامة ،تسمح بصياغة رؤى واسرتاتيجيات وخطط مشرتكة،
وكذلك عمليات حضرية متكاملة مقبولة مصرفياً.

 -43وترتبط مبادرة ازدهار املدن ’بسلسلة القيمة‘ بطريقة منتظمة للغاية :صياغة ورصد البياانت واملعارف
والسياسات ،تعمل بدورها على توضيح السياسة والتخطيط والتمويل يف جماالت التنمية احلضرية الرئيسية ،من
قبيل املساحات العامة وتقدمي اخلدمات األساسية واألراضي واإلسكان والنمو االقتصادي احمللي لتحسني نوعية
احلياة.
مبادرة ازدهار املدن يف املكسيك – العمل على النطاق احلضري الوطن

نُفذت مبادرة ازدهار املدن يف املكسيك بني عامي  2015و 2018هبدف إنتاج معارف دقيقة عن ظروف رخاء
املدن املكسيكية ،مع تزويد احلكومات احمللية ابألدوات لتحليل وختطيط ورصد السياسات احلضرية املوجهة حنو تنفيذ
خطة التنمية املستدامة لعام  .2030ونتيجة لذلك ،تعتمد املكسيك على التقارير األساسية ملبادرة ازدهار املدن بشأن
 305بلدايت مكسيكية تشكل  90يف املائة من سكان احلضر يف املكسيك؛ وثالثة تقارير موسعة ملبادرة ازدهار
املدن لثالث بلدايت مهمة (مرييدا ،وكويريتارو وزابوابن)؛ وثالثة تقارير موسعة ملبادرة ازدهار املدن ألهم ثالثة جتمعات
حضرية يف املكسيك (مكسيكو سييت ومونتريي وغواداالخارا).

 -44ويساهم برانمج مبادرة ازدهار املدن يف املكسيك حالياً يف تطوير برانمج عاملي رائد ملوئل األمم املتحدة
يسمى ’’مدن أهداف التنمية املستدامة‘‘ يربط العمل املعياري والتنفيذي من خالل تشخيصات للمدن تدعم
التخطيط االسرتاتيجي واجلهود املشرتكة ملنظومة األمم املتحدة من أجل تسريع كبري لوترية اإلجنازات احلضرية
ألهداف التنمية املستدامة حبلول عام  .2030وقد أعربت احلكومة املكسيكية عن رغبتها يف استضافة هذا
الربانمج العاملي الرائد.

خامسا -الوقت واملوارد

 -45من املقرر تنفيذ املشاريع اجلارية واملشاريع اليت متر مبراحل أولية متقدمة خالل الفرتة 2023-2019
مبيزانية تُقدر مببلغ  14 700 00دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة( .)3وأكثر املشاريع اجلارية أمهية هو مشروع
املمر اإلقليمي لقطار املااي ( 5.5ماليني دوالر أمريكي) واملشاريع اليت متر مبراحل أولية متقدمة هي تدخالت
التخطيط احلضري يف كوينتاانرو ( 1.2مليون دوالر أمريكي) ،ورؤية وختطيط مدينة سان نيكوالس دي لوس غارزا
( 0.5مليون دوالر أمريكي) ،واهلجرة واملدن يف حدود املكسيك اجلنوبية والبلدان الشمالية ألمريكا الوسطى (7.5
ماليني دوالر أمريكي).
( )3يشمل هذا املبلغ املشاريع اجلارية واملشاريع اليت متر مبراحل أولية متقدمة.
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سادس ا -قضااي للمناقشة
’‘1

االعتماد القوي على االستشاريني  -يضم مكتب موئل األمم املتحدة يف املكسيك مالك موظفني
يرتاوح بني  30و 40موظفاً .ومجيعهم استشاريون ابستثناء املدير .وميثل هذا املوقف حتدايت الستمرارية
املشاريع ،وللتعلم والثقة بني النظراء .وملواجهة التحدايت الناجتة عن هذا املوقف ،عزز املكتب العالقات
بني موظفي مكتب املكسيك واملقر الرئيسي ،إال أن هذا احلل ليس مستداماً بسبب التكاليف الباهظة.
ويتعني دمج املكتب املتعدد البلدان من خالل ختصيص موارد أساسية تتيح اإلبقاء على فرقة أساسية
مكونة من موظفني دوليني ووطنيني.

’‘2

املعوقات اهلامة على املستوى اإلداري والتنفيذي  -يؤثر بطء عملية التوظيف واملسائل اإلدارية األخرى
على التنفيذ الفعال للمشاريع وقدرهتا على التكيف مع الواقع املتغري للمشاريع ومطالب النظراء .ويؤثر
ذلك أيضاً على مسعة الوكالة .ويتمثل حل هذه املشكلة يف إعداد منوذج أعمال ميكنه أن خيتار بشكل
منتظم آليات للدعم اإلداري والتنفيذي ،توفرها كياانت األمم املتحدة األخرى يف املوقع.

’‘3

فرص كبرية ألخذ زمام املبادرة اإلقليمية/العاملية  -استناداً إىل العمل الذي نُفذ يف املكسيك بشأن
مبادرة ازدهار املدن ،تتوفر فرصة مهمة للحكومة املكسيكية الستضافة الربانمج الرائد ”مدن أهداف
التنمية املستدامة“ ( .)Urban 2030وأظهرت املكسيك ،على الصعيدين الوطين واحمللي على حد سواء،
الرايدة يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة ،واالهتمام القوي بدعم تعددية األطراف ،كما يتضح من توليها
رائسة مجعية املوئل واستضافة اليوم العاملي للموئل لعام .2019

’‘4

إرساء مكتب متعدد البلدان  -تتيح دينامية العمل يف املكسيك ،وضرورة مواجهة التحدايت اإلقليمية
الفرعية مثل اهلجرة ،واألمهية املستجدة للبلد ،والزايدة الكبرية يف التمويل ،والدور البارز الذي يؤديه البلد
يف الشؤون املتعددة األطراف ،فرصة جديدة لتعزيز قدرات املكتب املتعددة البلدان ،الذي يغطي العمليات
واملساعدة التقنية يف املكسيك وأمريكا الوسطى وكواب واجلمهورية الدومينيكية وهاييت .وهذا يتوافق متاماً
مع اخلطط احلالية لتحويل اهليكل التنظيمي ملوئل األمم املتحدة وسيتطلب ختصيص موظفني أساسيني
ملكسيكو سييت.

’‘5

احلضور الفعال يف مكتب األمم املتحدة للتدريب وصياغة إطار التعاون الوطن لألمم املتحدة-
ابلرغم من أن موئل األمم املتحدة يف الغالب ميثله االستشاريون يف الغالب ،كان له حضور قوي يف إعداد
إطار التعاون للفرتة  ،2025-2020الذي يقرتح خطوطاً اسرتاتيجية وإجراءات ذات أولوية قريبة من
والية موئل األمم املتحدة .ومن األمهية مبكان النظر يف النتائج املرتتبة على هذه املشاركة ابلنسبة للموارد
البشرية واملالية.

جيم -مشاركة موئل األمم املتحدة مع صندوق التكيف مع تغري املناخ
أوالا -معلومات أساسية
 -46تشكل املدن مصدراً جلزء كبري من انبعااثت غازات االحتباس احلراري على الصعيد العاملي وترتكز فيها
أعداد كبرية من السكان والبىن التحتية االجتماعية واالقتصادية اليت تتأثر آباثر تغري املناخ .واألمهية احلامسة اليت
يتسم هبا تغري املناخ ابلنسبة للتنمية املستدامة للمدن توجه عمل موئل األمم املتحدة املتطور بشكل مستمر حنو
إجياد مدن منخفضة الكربون وقادرة على الصمود .وهذه هي الزاوية احملددة ،اليت تركز على املستوطنات احلضرية
والبشرية ،اليت يساهم فيها املوئل يف عمل األمم املتحدة بشأن تغري املناخ ،مسرتشداً بطبيعة احلال ابتفاقية األمم
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املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،ومكمالً جلهود وكاالتنا الشقيقة :برانمج األمم املتحدة للبيئة ،وبرانمج األمم
املتحدة اإلمنائي ،ومنظمة األغذية والزراعة وغريها.
 -47وترتكز أعمال موئل األمم املتحدة املتعلقة بتغري املناخ على وحدة التخطيط لتغري املناخ يف فرع التخطيط
والتصميم احلضريني وتُنسق من خالهلا ،غري أن املشاريع التنفيذية اهلامة واألعمال املعيارية تضطلع هبا أيضاً الفروع
واملكاتب اإلقليمية األخرى .ويعمل فرع اخلدمات األساسية احلضرية مثالً على النقل املنخفض الكربون ،والطاقة
املتجددة واخلدمات الفعالة يف قطاع املياه والصرف الصحي والنفاايت ،والبنية التحتية القادرة على الصمود .ويؤدي
فرع االقتصاد احلضري دوراً نشطاً يف جماالت منها ،على سبيل املثال ال احلصر ،متويل املناخ .وجلميع املكاتب
اإلقليمية تقريباً مشاريع ذات تركيز قُطري أو نشطة إقليمياً يف جمال تغري املناخ .واستناداً إىل أعمال السياسة
والتخطيط املضطلع هبا على الصعيد ال ُقطريُ ،وضعت أدوات عاملية وإقليمية.
 -48وميثل فريق الدعم التقين املعن بتغري املناخ آلية تنسيق منتظمة ملواءمة ُهنج موئل األمم املتحدة ،ويقدم
التحديثات ويناقش التطورات ذات الصلة يف هذا القطاع .ويعترب تغري املناخ أحد املواضيع األربعة الشاملة للوكالة،
وتعد املشاركة بني الوكاالت يف العمل التنفيذي واملعياري على حد سواء دليالً على هذا املركز.

اثنيا -العمل اآلخذ يف التطور ملوئل األمم املتحدة بشأن تغري املناخ

 -49يرجع اتريخ أول مشاريع موئل األمم املتحدة بشأن تغري املناخ إىل أوائل عام  ،2006وبدأت مبادرة
املدن الرائدة وتغري املناخ اليت أطلقها املوئل – بدعم من النرويج والسويد  -يف عام  ،2008وركزت على تقدمي
الدعم بشكل اساسي للمدن الثانوية يف البلدان النامية يف مواجهة حتدي املناخ ،وكذلك على تطوير منتجات
وأدوات ومنهجيات معيارية يسرتشد هبا عمل الوكالة وشركاؤها .ومنت احلافظة على مستوى الوكالة بشكل مستمر
وعلى الصعيد العاملي ،ومنا كذلك العمل املعياري ملوئل األمم املتحدة وأنشطة الدعوة اليت ينفذها يف منتدايت
عاملية هامة معنية بتغري املناخ ،من قبيل مؤمترات األطراف ومؤمترات القمم املناخية لألمني العام لألمم املتحدة يف
عامي  2014و.)4(2019
 -50ولطاملا تضمن عمل موئل األمم املتحدة بشأن تغري املناخ دعم املدن من أجل تقييم املخاطر ومواطن
الضعف على حنو كاف ويف اآلونة األخرية حتديد كمية ما تطلقه من انبعااثت غازات االحتباس احلراري وإعداد
خطط وإجراءات ملواجهة تلك املخاطر واالنبعااثت يف خطط عمل املناخ أو اسرتاتيجيات التنمية املنخفضة
الكربون .وقرابة عام  ،2016تعززت أعمالنا من خالل عنصر حاسم للغاية ،وهو أن موئل األمم املتحدة بدأ
بشكل منهجي يف احلصول على متويل العمل املناخي وحشده لتنفيذ بعض اخلطط والتدابري املعدة مع املدن
ُ
واجملتمعات .ويساعد تطوير آليات متويل العمل املناخي ،وأبرزها مرفق البيئة العاملية والصندوق األخضر للمناخ
وصندوق التكيف ،ابستمرار على حتسني متويل العمل املناخي يف البلدان النامية .ويسمح الرتكيز املتزايد خلطاب
تغري املناخ العاملي على الدور احلاسم للمدن بزايدة فرص وصول أصحاب املصلحة يف املناطق احلضرية إىل آليات
التمويل هذه ،اليت تعترب آليات متويل ِمنح قُطرية التشغيل بشكل شبه حصري وقائمة على املشاريع .وانعكاساً مل
ذُكر أعاله ،يسعى موئل األمم املتحدة إىل منح االعتماد  -وهو شرط أساسي للحصول على التمويل –
للمؤسسات الثالث املذكورة أعاله .وكان صندوق التكيف هو املؤسسة األوىل اليت منحها املوئل االعتماد ،وال
تزال عملية اعتماد املؤسستني األخريني جارية.
( )4من املقرر أن تُدرج مشاركة موئل األمم املتحدة فيما يتعلق بقمة العمل املناخي لألمني العام لعام  2019كبند يف جدول
أعمال إحاطة املديرة التنفيذية املقدمة إىل الدول األعضاء يف  30أيلول/سبتمرب .2019
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أُنشئ صندوق التكيف مبوجب بروتوكول كيوتو امللحق ابتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،ومنذ
عام  ،2010خصص الصندوق مبلغ  564مليون دوالر أمريكي ألنشطة التكيف مع املناخ والقدرة على
الصمود أمام آاثره ،مبا يف ذلك دعم  84مشروعاً ملموساً بشأن التكيف .ومتثل مساعدة البلدان واجملتمعات
األكثر ضعفاً حتدايً متزايداً وأمراً ضرورايً للمجتمع الدويل ،خاصة وأن التكيف مع املناخ يتطلب موارد كبرية
تتجاوز ما هو مطلوب ابلفعل لتحقيق أهداف التنمية الدولية .وُميول الصندوق جزئياً من جهات ماحنة حكومية
وخاصة ،وكذلك من حصة قدرها  2يف املائة من عائدات ختفيض االنبعااثت املعتمد الصادرة يف إطار مشاريع
آلية التنمية النظيفة التابعة للربوتوكول .ولالطالع على مزيد من املعلومات التفصيلية ،انظرwww.adaptation- :
.fund.org
حافظة وجمموعة مشاريع صندوق التكيف ملوئل األمم املتحدة
 -51أُنشئ صندوق التكيف لدعم البلدان يف جهودها لبناء القدرة على الصمود وتكييف اجملتمعات األكثر
ضعفاً مع آاثر تغري املناخ ،وابلتايل يركز الصندوق على مشاريع التكيف امللموسة واحمللية يف اجملتمعات املتضررة.
واعتُمد موئل األمم املتحدة كوكالة منفذة متعددة األطراف لصندوق التكيف يف آب/أغسطس  2015وبدأ يف
إعداد مفاهيم أول مشروع يف أوائل عام .2016
 -52وحبلول أيلول/سبتمرب  ،2019أصبح لدى موئل األمم املتحدة ستة مشاريع معتمدة يبلغ جمموع قيمتها
 37مليون دوالر أمريكي وتنفذ يف منطقة آسيا واحمليط اهلادي ( 5مشاريع) وأفريقيا (مشروع واحد) ،وجمموعة
مشاريع مكونة من ( )8مشاريع أخرى مقدمة ومتر مبراحل خمتلفة من مراحل التصديق الرمسية من الصندوق (يبلغ
إمجايل قيمتها حوايل  82مليون دوالر أمريكي) .ويهدف موئل األمم املتحدة تدرجيياً إىل حتقيق تغطية إقليمية
متوازنة ملقرتحات البلد الواحد واملقرتحات واإلقليمية.
 -53وفيما يتعلق مبقرتحات البلد الواحد ،اليت خيُصص هلا اجلزء األكرب من دعم صندوق التكيف ويوضع حد
أقصى هلا عند  10ماليني لكل بلد غري مدرج يف املرفق  ،1جيري الصندوق عملية من مستويني لتطوير واعتماد
املشاريع تتضمن ’ ‘1املصادقة على مفهوم املشروع ‘2’ ،واعتماد مقرتح مشروع كامل .ويف العادة متتد الفرتة منذ
التقدمي األول ملقرتحات البلد الواحد إىل حني اعتمادها  25شهراً.
 -54ولصندوق التكيف أيضاً انفذة ملقرتح إقليمي ،تنطبق عليه عملية من ثالث مستوايت ‘1’ ،مرحلة ما
قبل املفهوم ‘2’ ،املصادقة على املفهوم ‘3’ ،اعتماد مقرتح املشروع الكامل .ويف حالة مشروعنا اإلقليمي املعتمد
لشرق أفريقيا ،استغرقت هذه العملية  40شهراً .وابلنسبة للمشاريع اإلقليمية ،يقدم صندوق التكيف منحة لصياغة
املشاريع بقيمة  100 000دوالر أمريكي.
 -55وتتضمن املشاريع عادة عناصر صغرية تتعلق ابلسياسة والتخطيط وتنمية القدرات ،مع ختصيص اجلزء
األكرب من االستثمارات ( 80-60يف املائة) لبناء البنية التحتية للتكيف ،من قبيل قنوات التصريف ،والطرق ،
والبنية التحتية يف قطاع املياه والتصحاح والصحة ،واحلماية من الفيضاانت ،ومراكز اإلجالء اجملتمعية ،واجلسور
واحلماية من التآكل.
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املشاريع املعتمدة
تشرين األول/أكتوبر  :2016املكتب اإلقليمي تعزيز قدرة املستوطنات البشرية الريفية واحلضرية
آلسيا واحمليط اهلادئ  -مجهورية الو الدميقراطية الناشئة األكثر ضعفاً يف مجهورية الو الدميقراطية
الشعبية على الصمود أمام املناخ والكوارث
الشعبية

 4 500 000دوالر

تشرين األول/أكتوبر  :2017املكتب اإلقليمي زايدة القدرة على الصمود للمستوطنات البشرية
العشوائية املعرضة بدرجة كبرية ملخاطر تغري املناخ
آلسيا واحمليط اهلادئ  -فيجي
والكوارث يف فيجي

 4 235 995دوالراً

تشرين األول/أكتوبر  :2017املكتب اإلقليمي تعزيز القدرة احلضرية على الصمود أمام آاثر تغري
املناخ والكوارث الطبيعية :هونيارا ،جزر سليمان
آلسيا واحمليط اهلادئ  -جزر سليمان

 4 395 877دوالراً

آسيا واحمليط اهلادئ :القدرة على الصمود أمام
الفيضاانت يف مناطق أوالنبااتر جري – التكيف
مع تغري املناخ من خالل تدخالت جمتمعية صغرية
النطاق يف جمال احلماية واخلدمات العامة

 4 495 235دوالراً

متوز/يوليو  :2018املكتب اإلقليمي آلسيا
واحمليط اهلادئ  -منغوليا

بناء قدرات املدن الصغرية الضعيفة يف مجهورية
آذار/مارس  :2019املكتب اإلقليمي آلسيا
واحمليط اهلادئ  -مجهورية الو الدميقراطية الشعبية الو الدميقراطية الشعبية على الصمود أمام آاثر
املناخ والكوارث

 5 500 000دوالر

آذار/مارس  :2019املكتب اإلقليمي ألفريقيا -بناء قدرة املدن يف جنوب شرق أفريقيا على
الصمود أمام آاثر املناخ
مدغشقر ومالوي وموزامبيق وجزر القمر

 13 997 423دوالراً

القيمة اإلمجالية  37 124 530دوالرا
مشاريع منتقاة قيد التطوير
حتسني قدرة اجملتمعات الساحلية يف كوت ديفوار وغاان على الصمود

 14مليون

زايدة قدرة املشردين على الصمود أمام حتدايت املياه املرتبطة بتغري املناخ يف املستوطنات احلضرية
املضيفة يف األردن ولبنان

 14مليون

زايدة قدرة النظام التعليمي على الصمود أمام آاثر تغري املناخ يف منطقة شرق البحر الكارييب (أنتيغوا
وبربودا ،ودومينيكا ،وسانت لوسيا)

 14مليون

العالقة بني مجع املياه يف املناطق احلضرية وإدارة الفيضاانت يف انوشريا وروالبندي ،ابكستان

 6.1مليون

تعزيز القدرة على الصمود [ ]..يف املناطق الساحلية يف دلتا هنر امليكونغ (فييت انم)

 5ماليني

زايدة القدرة على الصمود أمام الفيضاانت واجلفاف يف منطقة اخلرطوم احلضرية []..

 10ماليني

التكيف مع تغري املناخ من خالل تدخالت وقائية صغرية النطاق يف البنية التحتية يف املستوطنات
الساحلية يف كمبوداي

 5ماليني

احلضرنة والتكيف مع تغري املناخ يف منطقة حبر قزوين (إيران وأذربيجان)

 14مليون
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اثلث ا -الروابط مع اخلطة االسرتاتيجية احلالية والقادمة

 -56دعت اخلطة االسرتاتيجية احلالية ملوئل األمم املتحدة ،يف إطار الربانمج الفرعي الثاين ،إىل الرتكيز بشدة
على التخطيط لتغري املناخ ،وعلى أنشطة الدعوة على املستوايت العاملية ،بغية جذب اهتمام أكرب ابملدن يف
سياقات تغري املناخ .وقد ساعد فهم الوكالة الناتج ملواطن ضعف املستوطنات احلضرية والبشرية واخلطط
واالسرتاتيجية الرامية إىل معاجلة مواطن الضعف هذه ،ابإلضافة إىل فهمنا وارتباطنا املتزايدين ابلعمليات واآلليات
الدولية ،على متكني املوئل من تعزيز شراكة بناءة مع آليات متويل املناخ الدولية هذه ،وهو شرط أساسي للسعي
إىل االعتماد والوصول بشكل رمسي أكثر .وابلتايل ،فإن اخلطة االسرتاتيجية احلالية والتوجيهات املقدمة من الدول
األعضاء قد "مهدت الطريق" ملشاركتنا الناجحة يف هذا اجملال.
 -57وابلنظر إىل املستقبل ،تعكس اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة للفرتة  2023-2020النمو املستمر للعمل
وسريسخ تغري
املعياري والتنفيذي يف جمال تغري املناخ ،وللنهج املتبع على مستوى الوكالة ككل جتاه العمل املناخيُ .
املناخ يف جمال التغيري الثالث :تعزيز اإلجراءات املتعلقة ابملناخ وحتسني البيئة احلضرية ،بدعم قوي من حافظة
صندوق التكيف جملال النتائج الثالث بشأن التكيف الفعال للمجتمعات والبنية التحتية مع تغري املناخ.

رابع ا -تكامل أعمالنا املعيارية والتنفيذية

 -58تدمج حافظة صندوق التكيف ملوئل األمم املتحدة العمل املعياري والتنفيذي للوكالة على الصعيد القطري
حنو التكيف الفعال للمجتمعات والبنية التحتية مع تغري املناخ .وتستمد مقرتحات املشاريع من أعمال ”املراحل
النهائية“ ملوئل األمم املتحدة يف جمال املساعدة التقنية يف املستوطنات البشرية ،مبا يف ذلك (أ) التحليالت
والتقييمات املكانية واالجتماعية-االقتصادية (مثل حتليالت خماطر تغري املناخ والتعرض هلا اليت تركز على نطاق
املدن أو املستوطنات العشوائية)( ،ب) والتخطيط احلضري التشاركي وعمليات التخطيط للعمل املناخي،
(ج) واحلوار الوثيق بشأن القضااي احلضرية مع احلكومات الوطنية ودون الوطنية الشريكة واجملتمع املدين .وتعتمد
مشاريع صندوق التكيف على املشاركات احلالية مع املدن ،حيث جرى التعرف على خماطر متعلقة ابملناخ،
ووضعت احللول املناخية ،حبيث تصبح مقرتحات املشاريع بعد ذلك وسيلة لتنفيذ جزء من خطط العمل هذه
ُ
املتعلقة ابملناخ .وعالوة على ذلك ،فوجود عالقة ثقة مع السلطة الوطنية املعنية لدى صندوق التكيف ميثل أمراً ال
غىن عنه ألن املقرتحات تتطلب حتديد جهة اتصال قبل التقدمي.
 -59ويرتبط تركيز وموضوع مقرتحات صندوق التكيف أيضاً ارتباطاً وثيقاً ابلعمل املعياري ملوئل األمم املتحدة،
ويستند إىل العديد من منشوراتنا العاملية احلديثة ،وأدواتنا ومنهجياتنا األساسية .وسلط استعراض موئل األمم
املتحدة( )5لاللتزامات املناخية الوطنية مبوجب اتفاق ابريس الضوء على تركيز البلدان على التكيف احلضري،
واملشاريع اليت تستجيب استجابة مباشرة هلذه االلتزامات (ونتائجنا املتعلقة بذلك) .وتعتمد القدرة على تعبئة
الدعم الوطين املطلوب جلذب التمويل املناخي اعتماداً كبرياً على قدرتنا على دمج( )6قضااي املستوطنات احلضرية
والبشرية يف التخطيط وااللتزامات املتعلقة ابملناخ على الصعيد الوطين .ومن املتوقع أن يؤثر تغري املناخ بشكل كبري
على أكثر الشعوب فقراً يف العامل ،اليت تتعرض يف الغالب ألشد أشكال الضرر من كوارث الطقس ،وبروح ’’التعامل
مع الفئات األضعف أوالً‘‘( )7تعتمد جمموعة مشاريع صندوق التكيف على هذه الفرضية وتليب احتياجات التكيف
للمجتمعات الضعيفة الفقرية.
( )5احلضرنة املستدامة يف اتفاق ابريس.https://new.unhabitat.org/paris-agreement :
( )6دمج قضااي املستوطنات البشرية يف خطط التكيف الوطنية.https://new.unhabitat.org/node/142444 :
( ) 7العمل املناخي لصاحل الفقراء يف املستوطنات العشوائيةhttps://new.unhabitat.org/pro-poor-climate-action-in- :
.informal-settlement
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 -60ولوال أعمالنا التنفيذية واملعيارية القائمة الطويلة األجل ،ملا أدت املشاركة مع صندوق التكيف إىل حتقيق
النتائج احلالية يف مثل هذه الفرتة القصرية .وكذلك ،لوال هذه املشاركة واملوارد املتاحة ،لكان من الصعب إعداد
مقرتحات مشاريع على أساس مستقل إذ ترتافق مقرتحات املشاريع مبتطلبات كبرية للبياانت واملعلومات والتشاور.

خامسا -مسائل للمناقشة
’‘1

ضمان االستمرارية يف املشاركة مع صندوق التكيف :تطلب بناء وتعزيز شراكة مؤسسية مع صندوق
التكيف عدداً من العناصر احلامسة اليت تعمل جنباً إىل جنب ،مبا يف ذلك املشاركة املستمرة يف املنتدايت
الدولية املعنية بتغري املناخ ،مما يؤدي إىل تعزيز صورة عملنا املناخي التنفيذي وكذلك إىل حتسني فهمنا
لألولوايت وسبل املشاركة؛ وعملية داخلية للتبادل والتعلم تشمل فرقة من جهات التنسيق املعنية ابملناخ
واليت ختصص املوارد وتتقامسها لبناء قاعدة معرفية للمشاركة الناجحة؛ والتحسني املستمر يف األدوات
والنظم لدعم صياغة املشروع وتنفيذه ،من قبيل تطوير نظام الضماانت البيئية واالجتماعية.

’‘2

السعي إىل منح االعتماد لصندوق املناخ اآلخر كأولوية ملوئل األمم املتحدة يف الفرتة -2020
 :2023صندوق التكيف هو أصغر صناديق املناخ الثالثة ،وال يستهدف سوى التكيف مع تغري املناخ.
ومن شأن منح االعتماد للصندوق األخضر للمناخ ومرفق البيئة العاملية األكرب منه حجماً بكثري أن يفتح
جمموعة جديدة من االحتماالت ويوفر حجم متويل مل يكن متاحاً من قبل .ويتطلب منح االعتماد هلذين
الصندوقني دعم احلكومات الشريكة الرئيسية ،وتوفر املوارد وقيادة اإلدارة العليا لبناء عالقات مؤسسية،
ومواصلة تطوير وحتسني السياسات والعمليات والنظم الداخلية .وسيكون االستثمار يف املوارد يف هذا
اجملال أمراً حمققاً للتحول ابلنسبة للوكالة.

’‘3

إضفاء الطابع املؤسسي على عملية حتديد املشاريع وصياغتها :يتطلب حتديد املشاريع وصياغتها
وإعداد مقرتحات املشاريع توفر املوارد وجمموعات املهارات املتخصصة بشكل متزايد لكي يفضي ذلك
إىل مشاريع انجحة .ويلزم بذل الكثري من وقت املوظفني واالستشاريني املتخصصني لكل مقرتح،
ابإلضافة إىل ما ميكن أن يلزم من خالل ِمنح صياغة املشاريع .ومن املمكن ختصيص ”مرفق لتطوير
املشاريع“ يعمل كمركز خدمة داخلي لتقدمي خدمة أفضل جلميع املناطق واجملاالت املواضيعية .وابإلضافة
إىل ذلك ،يتعني بناء روابط أقوى بني العمل املعياري األويل بشأن تغري املناخ وحافظة مشاريع صندوق
التكيف.

’‘4

توسيع نطاق األدوار وتغيريها من كوهنا جمرد وكالة منفذة إىل وكالة ميسرة :للمضي قدماً ،وبينما
يسعى موئل األمم املتحدة إىل احلصول على اعتماد مع الصندوق األخضر للمناخ ،تشري طبيعة ونطاق
املشاريع إىل أن املوئل قد ال يتمكن مبفرده من تنفيذ نواتج وأنشطة مشروع كامل ،بل ميكنه أن ينتقل
إىل دور اجلهة امليسرة ،اليت تربط احتياجات التكيف احمللية أبولوايت التمويل الوطنية والدولية وجتمع
الشركاء الرئيسيني لتنفيذ املشاريع الكبرية .ويتطلب ذلك توسيع نطاق قدراتنا على إدارة املشاريع،
وحواراتنا مع احلكومات الوطنية ،وإجراءات الشراء والتعاقدات لدينا ،وقدرتنا على تطبيق إجراءات وقائية
اجتماعية وبيئية صارمة يف تنفيذ املشاريع.
______________
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