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أنشطة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية،
بما في ذلك مسائل التنسيق

أنشطة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
الدورة السابعة للمنتدى الحضري العالمي
تقرير المدير التنفيذي
موجز
يوجز هذا التقرير القضايا اليت ناقشها املنتدى احلضري العاملي يف دورته السابعة اليت ُعقدت يف
ميديلني ،كولومبيا ،يف الفرتة من  5إىل  77نيسان/أبريل  ،2072وكذلك اإلعالن الذي اعتمده املنتدى
يف تلك الدورة .ويرد التقرير الكامل للدورة السابعة يف مذكرة من األمانة (.)HSP/GC/25/INF/3

أوالً  -مقدمة
 - 7املنتدى احلضري العاملي هو املؤمتر العاملي الرئيسي بشأن القضايا احلضرية .وأنشأت األمم املتحدة هذا
املنتدى ليفحص واحدة من أكثر املسائل إحلاحاً يف مواجهة العامل اليوم :احلضرنة املتسارعة وتأثريها على
وتغري املناخ والسياسات العامة .ويقوم املدير التنفيذي لربنامج األمم
اجملتمعات احمللية وال ُـمدن واالقتصادات ر
املتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم املتحدة) بتنظيم وعقد املنتدى عمالً بالفقرة  70من القرار 5/71
الصادرة عن جلنة املستوطنات البشرية ،وفيه طلبت اللجنة إىل املدير التنفيذي أن يعمل على إدماج املنتدى
احلضري البيئي واملنتدى الدويل بشأن الفقر احلضري يف منتدى حضري جديد هبدف تعزيز تنسيق الدعم الدويل
لتنفيذ جدول أعمال املوئل .وبعد ذلك قررت اجلمعية العامة يف قرارها  205/55أن يكون املنتدى منرباً تقنياً
غري تشريعي ميكن للخرباء أن يتبادلوا فيه اآلراء يف السنوات اليت ال ينعقد فيها جملس إدارة موئل األمم املتحدة.
* .HSP/GC.25/1
K1500410
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وشجعت اجلمعية العامة ،يف الفقرة  1من قرارها  ،205/55السلطات احمللية وغريها من الشركاء يف جدول
ّ
أعمال املوئل على املشاركة ،حسب االقتضاء ،يف املنتدى باعتبار دوره كهيئة استشارية للمدير التنفيذي ملوئل
األمم املتحدة.
 - 2وينعقد املنتدى يف مدينة وبلد مضيفني خمتَلِ َفني مرة كل عامني ،وجيذب إليه جمموعة واسعة من اخلرباء
يف كل مناحي احلياة .والطابع الشامل للمؤمتر ،مقرتناً بارتفاع مستوى املشاركة ،جيعل منه مؤمتراً فريداً لألمم
املتحدة والتج رمع الدويل الرئيسي بشأن القضايا احلضرية.
يسمى الشركاء يف جدول أعمال املوئل وجمموعات الدوائر املهتمة،
 - 3ويشمل املشاركون يف املنتدى ما ّ
دون أن يقتصر عليها ،ويشمل هؤالء احلكومات الوطنية والسلطات احمللية وأعضاء الروابط الوطنية واإلقليمية
والدولية التابعة للحكومات احمللية والربملانيني العامليني املعنيني باملوئل ،واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع
احمللي ومنظمات الوسائط اإلعالمية واملتخصصني يف جمال املستوطنات البشرية واملؤسسات البحثية واألكادميية
والعلمية واالحتادات املهنية والقطاع اخلاص وقطاع األعمال والقطاع غري الرحبي واملؤسسات ومنظمات األمم
املتحدة ذات الصلة وغريها من الوكاالت الدولية.
ويشجع املنتدى على املشاركة القوية لشركاء جدول أعمال املوئل والربامج والصناديق والوكاالت الدولية
-2
ِّ
ذات الصلة ،وبذلك يكفل إشراكها يف عملية حتديد القضايا اجلديدة ،ويسعى إىل هدف ثالثي يشمل( :أ)
حتسني املعرفة اجلمعية بالتنمية احلضرية املستدامة من خالل تقاسم الدروس املستفادة وتبادل أفضل املمارسات
والسياسات العامة اجليدة؛ (ب) زيادة التنسيق والتعاون داخل خمتَـلَف جهات أصحاب املصلحة والدوائر املهتَمة
وفيما بينها من أجل النهوض جبدول أعمال املوئل وتنفيذه؛ (ج) إثارة الوعي بالتو رسع احلضري املستدام بني
أصحاب املصلحة والدوائر املهتمة (مبا فيها اجلمهور العام).
 - 5ويهدف املنتدى أيضاً إىل القيام على أساس دوري بإعادة فحص وإثراء االسرتاتيجية واألعمال اليت
يقوم هبا موئل األمم املتحدة وشركائه من أجل حتسني فعاليتها وأمهيتها .ويتم حتديد األفكار اجلديدة ومناذج
العمل يف املنتدى ،وإدراجها يف اخلطة االسرتاتيجية ملوئل األمم املتحدة اليت تش ّكل جزءاً من برنامج العمل
التايل.
 - 5وقد ارتفع مستوى املشاركة يف خمتلف دورات املنتدى من  7 200مشارك يف الدورة االفتتاحية يف
نريويب يف عام  2002إىل ما يزيد عن  2 300مشارك يف برشلونه بإسبانيا ،يف عام  2002مث إىل أكثر من
 70 200يف فانكوفر بكندا ،يف عام  .2005ويف ناجنني بالصني يف عام  2001بلغ عدد احلاضرين 1 000
مشارك .ويف الدورة اخلامسة املنعقدة يف ريو دي جانريو بالربازيل ،يف عام  2070بلغ عدد املشاركني
 ،73 100مث بلغ العدد  1 200مشارك يف الدورة السادسة اليت ُعقدت يف نابويل بإيطاليا ،يف عام .2072
وجتمع يف الدورة السابعة للمنتدى احلضري العاملي ،اليت ُعقدت يف ميديلني بكولومبيا ،يف نيسان/أبريل 2072
َّ
أكثر من  23 000مشارك من  722بلداً.
 - 1وقد رَّكزت الدورة الثالثة للمنتدى اليت ُعقدت يف فانكوفر يف عام  ،2005على احلضرنة املستدامة
تضاعف سكان احلضر يف
وال ُـمدن اجلامعة .وكانت إحدى الرسائل اليت خرجت من املنتدى تشري إىل توقرع
ُ
البلدان النامية من  2مليار نسمة إىل  2مليار نسمة يف السنوات الثالثني القادمة .وسيتطلّب ذلك ما يعادل
االحتياجات من التخطيط والتمويل ومرافق اخلدمات ملدينة جديدة يسكنها مليون شخص ويتم بناءها كل
أسبوع على مدى السنوات الثالثني القادمة.
2

HSP/GC/25/2/Add.2

 - 1وكان موضوع الدورة الرابعة للمنتدى ،اليت ُعقدت يف ناجنني يف عام  ،2001هو ”التحضرر
املتناسق“ .ويف تلك الدورة اتّضح أن اجملتمع ال ميكن أن يكون متناسقاً إذا ُحرمت قطاعات واسعة من السكان
من احتياجاهتم األساسية بينما يعيش آخرون يف رخاء .وخرجت رسالة هامة من تلك الدورة وهي أن التناسق
يف ال ُـمدن ال ميكن أن يتح ّقق إذا كانت البيئة هي اليت تدفع مثن احلياة احلضرية .إذ أن مفهوم التناسق يستتبع
التزامن والتكامل بني مجيع األصول على وجه األرض :األصول املادية أو البيئية أو الثقافية أو التارخيية أو
االجتماعية أو البشرية.
وعقدت الدورة اخلامسة للمنتدى يف ريو دي جانريو ،ثاين أكرب مدن الربازيل ،واستفادت من الدروس
-9
ُ
التقنية والعملية املستقاة من الدورات األربع السابقة .ورّكزت هذه الدورة على موضوع ”احلق يف املدينة :سد
التصورات ووجهات النظر املتعلقة بأمهية هذا املفهوم ،مع تعيني
الفجوة احلضرية“ .وتبادل املشاركون يف املنتدى ّ
ما هو املطلوب لسد الفجوة احلضرية وتيسري إجناز حت رول فوري ومستدام من مدينة جامعة بشكل جزئي إىل
مدينة جامعة متاماً.
 - 70أما الدورة السادسة للمنتدى ،اليت ُعقدت يف نابويل ،فقد كان موضوعها الرئيسي هو ”املستقبل
وعني
شجع على التأمل يف التح ّديات اجلارية واملقبلة اليت تنطوي عليها ُمدنناّ .
احلضري“ ،وهو موضوع عريض ّ
املشاركون مبادرات والتزامات ميكن تنفيذها فعلياً لتشكيل مدن املستقبل لكي تكون أكثر دميقراطية وعدالة
واستدامة وإنسانية.
ِ
املوجه حنو حتقيق النتائج ،مع
 - 77و َعمل املنتدى ،منذ دورته األوىل ،على إدخال حتسني كبري يف هنجه ّ
تعيني أهداف مرَّكزة بوضوح ومؤشرات ميكن قياسها للنجاح وتصميم أشكال مواتية من األنشطة وتعزيز آليات
اإلبالغ من أجل التحصيل الفعلي للنتائج املوضوعية للمنتدى.

ثانياً  -عرض عام للدورة السابعة

 - 72قام املدير التنفيذي ملوئل األمم املتحدة ،بالتعاون مع حكومة كولومبيا وبلدية مدينة ميديلني بتنظيم
وعقد الدورة السابعة للمنتدى احلضري العاملي ،اليت ُعقدت يف ميديلني يف الفرتة من  5إىل  77نيسان/أبريل
.2072
 - 73وكان اختيار مدينة ميديلني نتيجة عملية عطاء تنافسي مفتوح ،ومت إعالهنا مدينة مضيفة للدورة
السابعة للمنتدى أثناء حفل اختتام الدورة السادسة للمنتدى.

 - 72واملدينة هي أفضل مكان النعقاد الدورة السابعة للمنتدى ،نظراً خلربهتا يف مسألة التح رول احلضري
الذي شهدته يف العقد املاضي للتغلرب على مشاكل ضخمة ّأدت إىل ومسها يف املاضي القريب نسبياً باعتبارها
واحدة من أكثر املدن خطورة وانقساماً من الناحية االجتماعية .ويف الواقع كانت مدينة ميديلني إثباتاً قوياً على
التغري اإلجيايب الذي ميكن إحرازه من خالل التخطيط والربجمة احلضريني بصورة جيدة يف فرتة قصرية نسبياً.
ر
 - 75واستناداً إىل مبدأ تقريب املنتدى إىل املواطنني فتم تنظيم عدد من األنشطة يف املدينة منها زيارات
ميدانية إىل مناطق يف املدينة شهدت النجاح يف تنفيذ مشاريع ابتكارية.
 - 75وكان املوضوع الرئيسي للدورة السابعة هو ”اإلنصاف احلضري يف التنميةُ :مدن من أجل احلياة“.
وناقش املشاركون هذا املوضوع يف خمتَـلَف جلسات املنتدى يف ضوء القلق من تزايد أوجه عدم املساواة على
مجيع املستويات يف أحناء العامل ،وحبثوا كيفية إدماج اإلنصاف احلضري بفعالية يف جدول أعمال التنمية بغرض
التغري التحويلي املستدام يف عامل يزداد حضرنة.
كفالة ر
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 - 71واكتسبت الدورة السابعة للمنتدى دوراً وأمهية يف هذا السياق يف خلفية املناقشة اجلارية بشأن خطة
التنمية ملا بعد عام  2075وأهداف التنمية املستدامة .ونوقِش هذا املوضوع يف كثري من األنشطة حيث أيّد
التطور احلضري املستدام يف موقع أكثر اقرتاباً من حمور خطة التنمية ملا بعد عام 2075
املشاركون فكرة وضع ّ
مقرتناً هبدف حتقيق تنمية حضرية مستدامة.
 - 71وكانت العملية التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة املعين باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل
الثالث) يف عام  ،2075الذي سيناقِش جدول أعمال حضرياً جديداً يف السنوات العشرين القادمة ،استكملتها
مناقشات بشأن خطة التنمية ملا بعد عام  ،2075وكانت هذه العملية حاضرة يف معظم املناقشات .وش ّكل
املنتدى فرصة هائلة للغاية جلمع مدخالت موضوعية وتنسيق الدعم الدويل جلدول أعمال حضري حتويلي جديد
يستند إىل نتائج خطة التنمية ملا بعد عام  ،2075مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة.
 - 79وكانت املشاركة الشاملة ملنظومة األمم املتحدة ،مبا يف ذلك الدورة االستثنائية الرفيعة املستوى واملشرتكة
بني الوكاالت ،مبشاركة العديد من وكاالت وبرامج األمم املتحدة ،فرصة لتعزيز املعرفة اجلمعية والتنسيق والتعاون
وسجلت الدورة تقدماً هاماً يسبق املوئل الثالث .وكان
يف منظومة األمم املتحدة على صعيد املسائل احلضريةّ .
ما جمموعه  39وكالة من وكاالت األمم املتحدة ممثلة يف املنتدى يف ميديلني.
 - 20وأ ّكدت احلملة احلضرية العاملية وجودها كمنرب يتسم بالتززر وإدراج اجلميع من أجل تعبئة أصحاب
املصلحة للموئل الثالث .وكانت وثيقة التوافق املعنونة ”املدينة اليت حنتاجها“ قد صدرت قبيل املنتدى بقليل،
وسوف ِّ
تشكل أساس املسامهة املوضوعية ألصحاب املصلحة يف عملية التحضري للموئل الثالث.
 - 27وأظهرت املناقشات اليت جرت طوال أسبوع املنتدى أن انشغال الدوائر املهتمة كان واضحاً مبسائل
عدم إمكانية استدامة التمدرد احلضري العشوائي احلايل ،وتناقص الكثافات واستهالك األراضي الصاحلة للزراعة
يتعني تصويب هذا االجتاه ،وخاصة ألن  3مليار نسمة
بصورة متزايدة نتيجة التو رسع احلضري بدون ختطيط .و ّ
سيتحولون إىل احلضر خالل السنوات الثالثني أو األربعني القادمة.
مصممة لتشمل اجلميع،
- 22
َّ
وتوصل املنتدى إىل توافق عريض بشأن ضرورة وضع سياسات حضرية جيدة ّ
ويدفعها مفهوم املساواة ،من أجل وضع خطط حضرية جلميع مستويات ال ُـمدن وأحجامها ،وختصيص أماكن
عامة كافية وقِطَع أراضي صاحلة للبناء وجيدة التوصيل ،وتسهيل وصول مجيع املواطنني إليها واحلصول عليها
بتكلفة معقولة إعماالً ملبدأ احلق يف املدينة.
 - 23وحضر الدورة السابعة  22 031شخصاً من  722بلداً ،وهو أكرب عدد من املشاركني يف أي دورة
ِ
حمركاً هائالً للتنمية املستدامة.
من دورات املنتدى .ويُثبت ذلك الرتكيز املتزايد والواضح على ال ُـمدن باعتبارها ّ
ولكن هذا العدد من املشاركني مل يكن ممكناً إالّ بفضل االهتمام الكبري والرتحيب احلار من املدينة املضيفة والبلد
املضيف.
املسجلني الذين بلغ عددهم  22 031شخصاً ،كان  2 001أشخاص من قوة
 - 22ومن بني األشخاص َّ
العمل يف املنتدى و 71 030شخصاً من املشاركني ،وكان  3أشخاص تقريباً من كل  70أشخاص منهم
مشاركاً دولياً .وإمجاالً ،كان  31بلداً من أقل البلدان منواً التسعة واألربعني ُممثَّالً يف الدورة.
 - 25ومن بني  71 030مشاركاً ،كان  19.12يف املائة منهم يشاركون للمرة األوىل يف دورات املنتدى.
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 - 25وكان املشاركون من األوساط األكادميية واجملموعات البحثية ميثِّلون أعلى نسبة من بني املشاركني .ومع
ذلك شهدت اجملموعات األخرى ،مثل السلطات احمللية واإلقليمية ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص
واملؤسسات ووسائط اإلعالم ،منواً هاماً يف أعدادها.
 - 21وعرض املنتدى جمموعة هائلة من األنشطة ،تستجيب للمطالب املواضيعية واحمل ّددة جلميع أنواع
وتضمن برنامج الدورة أكثر من  500نشاط.
أصحاب املصلحة احلضريني ،مبا فيهم اجلمهور العامّ .

 - 21وباإلضافة إىل املوضوع الرئيسي للمنتدى ،مت حتديد ستة موضوعات فرعية جوهرية ،تتناول جوانب
حم ّددة من التنمية احلضرية .ونوقِ َشت هذه املوضوعات أثناء ستة حوارات مت تنظيمها كعناصر أساسية يف
املنتدى ،ومشلت التفاعل مع مجهور احلاضرين ،ورَّكزت على املوضوعات التالية” :اإلنصاف احلضري يف قانون
التنمية“ و ”التخطيط والتصميم احلضريان لتحقيق التماسك االجتماعي“ و ”اخلدمات األساسية :قطاع
أعمال حملية ملـدن م ِ
نصفة“ ،و ”صكوك متويلية مبتكرة للسلطات احمللية“ ،و ”رفع مستوى الصمود احلضري“،
ُ ُ
ِ
ومنصفة“.
و ”املدينة اآلمنة مدينة عادلة ُ

 - 29ومت اختيار املتحدثني يف هذه احلوارات على أساس مؤهالهتم ومع مراعاة كفالة التوازن اإلقليمي
تنوع اخللفيات من خمتلف جمموعات املشاركني ،مبا يف ذلك األوساط األكادميية والقطاع
واجلنساين ،وكذلك ّ
اخلاص والسلطات الوطنية واحمللية واجملتمع املدين .ومت تشجيع املتح ّدثني من أقل البلدان منواً أيضاً على املشاركة
وحصلوا على الدعم يف هذا الصدد.

 - 30وكان أحد العناصر اهلامة األخرى يف الربنامج الرئيسي للمنتدى هو عقد ثالثة مجعيات ،واحدة
للشباب ومجعية جنسانية ومجعية للمرأة وقطاع األعمال ،ومت إدماجها للمرة األوىل يف املنتدى .كما ُعقدت أيضاً
جتمعوا لتأ رمل ومناقشة جتارهبم
أول مجعية لألطفال ،شهدت أكثر من  200طفل من منطقة أمريكا الالتينية ّ
املستمدة من احلياة يف املدينة ،وتبادل األفكار واخلواطر بشأن اهلشاشة احلضرية وكيفية التأثري يف صانعي
القرارات.
 - 37وطوال أسبوع املنتدى ،عقدت الدوائر اإلحدى عشرة الرئيسية جلدول أعمال املوئل اجتماعات
موائدها املستديرة ملناقشة وتداول آرائها ومواقفها احمل ّددة يف مواجهة العملية التحضريية للموئل الثالث والنتائج
املتوقَّعة منه.
قدت تسع جلسات خاصة ناقشت مواضيع تقليدية وناشئة تتصل جبدول األعمال احلضري .وعلى
وع َ
ُ - 32
غرار ما حدث يف الدورات السابقة للمنتدى ،نظّم البلد املضيف واملقاطعة املضيفة واملدنية املضيفة على التوايل
ثالث جلسات خاصة ،أتيحت أثناءها الفرصة للمشاركني يف التعبري عن التح ّديات اليت يواجهوهنا وعن رؤيتهم
وإبراز جمموعة واسعة من املبادرات على صعيدي السياسات العامة وصعيد التدخالّت.
موجه حنو النتائج ،حيث مت تنظيم اجتماعات عامة
 - 33وللمرة األوىل ،مت إثراء نسق املنتدى بابتكار هام ّ
بشأن النتائج يومياً لتلخيص ومناقشة استنتاجات املوائد املستديرة واجللسات اخلاصة املعقودة يف ذلك اليوم.
وأتاح هذا االبتكار للجمهور فرصة معرفة القضايا املناقَشة يف االجتماعات اليت مل يتم ّكنوا من حضورها
واالشرتاك يف مناقشتها .ومت نشر ملخصات باالستنتاجات يف نفس اليوم يف صفحة املوقع الشبكي للمنتدى.
 - 32ونتيجة لدعوة ُو ِّجهت عن طريق اإلنرتنت لتقدمي الطلبات ،مت اختيار  755نشاطاً للتواصل و31
نشاطاً جانبياً على أساس نوعيتها وأمهية املوضوعات وكفالة التوازن اإلقليمي واملواضيعي الكايف يف الربنامج.
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وهذا اجلزء من الربنامج يتمتع تقليدياً بأكرب قدر من التقدير من جانب جمموعات متنوعة من أصحاب املصلحة
فعال لإلبالغ ،ثروة رائعة اإلعجاب من املدخالت املوضوعية ملوئل األمم املتحدة
ويتيح ،من خالل نظام ّ
وأصحاب املصلحة.
 - 35ومت تنظيم ما جمموعه  30نشاطاً تدريباً حضره  7 501أشخاص ،منهم  119امرأة .وغطّت هذه
األنشطة التدريبية ،باعتبارها جزءاً حمورياً يف املنتدى ومسامهاً رئيسياً يف تعزيز املعارف ونقل أفضل املمارسات،
جمموعة واسعة من املوضوعات املتصلة بصورة مباشرة باملوضوع الرئيسي للمنتدى .ورّكز بعضها عن كثب على
موضوعات بعينها ،مثل احلضرنة االجتماعية والتخطيط احلضري ،واألرض واإلسكان ،واإلنصاف احلضري،
تطرق
والنهوض باألحياء الفقرية ،والتنمية احلضرية املستدامة ،ر
وتغري املناخ ،والنُظم اإليكولوجية لل ُـمدن ،يف حني ّ
بعضها اآلخر إىل قضايا شاملة تشمل أوجه عدم املساواة اجلنسانية واحلضرية ،والشباب واهلوية اإلقليمية،
وال ُـمدن األكثر أمناً ،وحقوق اإلنسان واحلق يف املدينة.

 - 35وكانت منطقة املعارض الدولية من بني أكثر األماكن حيوية يف املعرض ،حيث قام بالعرض فيها
ما جمموعه  703من العارضني من  31بلداً على مساحة تزيد عن  77 000مرت مربّع وزارها أكثر من
 31 000زائر .وجرى الكثري من أنشطة التواصل يف هذه املنطقة مما مسح للمشاركني والعارضني ببدء شراكات
جديدة وتقاسم اخلربات وأفضل املمارسات.
 - 31ومشلت منطقة العرض جناحاً ملوئل األمم املتحدة ،استطاع فيه املشاركون لقاء ممثلي موئل األمم
وتعرفوا على والية الربنامج وأعماله .وعرض هذا اجلناح تصويراً مرئياً للتح ّديات والفرص املرتبطة بال ُـمدن
املتحدة ّ
والنُـ ُهج اليت يقرتحها موئل األمم املتحدة .وحظيت هذه األداة الدعوية بالتقدير خصوصاً بسبب وضوح الرسائل
عربت عن هذه األداة بلغة الرسوم البسيطة.
اليت ّ
تسمى ”أمم متحدة واحدة“ وأنشئت بصورة رمزية يف مدخل معرض املنتدى،
 - 31وكانت هناك غرفة ّ
وص ِّممت وفقاً للمعارف التقليدية للشعوب األصلية الكولومبية ،وأتاحت فرصة للعديد من وكاالت األمم
ُ
املتحدة للقاء مع املشاركني وتقاسم النُـ ُهج واملبادرات على الصعيد احلضري ،مع إثراء برنامج املنتدى وإبراز الروح
التعاونية هلذا املؤمتر الفريد من مؤمترات األمم املتحدة.
 - 39واستضافت غرفة السوق ( )Agora Roomوغرفة صانعي التغيري يف ال ُـمدن
جمموعة هامة أخرى من األنشطة املثرية لالهتمام وتتصل باملبادرات اليت اضطلع هبا موئل األمم املتحدة وشركاؤه،
وتغطّي مجيع املناطق اجلغرافية وجمموعة من األنشطة املتصلة بالتنمية احلضرية املستدامة.
()City Changers Room

 - 20وفتحت مكتبة حضرية أبواهبا للجمهور لالطالع على مجيع أنواع املعلومات بشأن آخر املنشورات،
سواء يف نُسخ ورقية أو يف أنساق رقمية .واستضافت املكتبة عروضاً وحفالت توقيع املنشورات اجلديدة وأحباث
قام هبا خرباء وأكادمييون بارزون يف اجملال احلضري.
 - 27وضمت الطبعة الثانية من ”السينما احلضرية“ أكثر من  50نشاطاً حضره  7 100مشارك استكشفوا
فيها البيئة احلضرية ودينامياهتا من خالل استعمال لغة تصوير الفيديو اجل ّذابة.
 - 22ويف خالل الشهر الذي سبق النشاط ،استضاف منرب شبكة ( URB.imشبكة املدن العادلة واجلامعة)،
مناقشة إلكرتونية بفضل الشراكة مع مؤسسة فورد وموئل األمم املتحدة .وكان هذا املنرب اإللكرتوين أداة مفيدة
ملناقشة موضوعات وأفكار تتصل باملوضوع الرئيسي للمنتدى” ،اإلنصاف احلضري يف التنميةُ :مدن من أجل
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صل إليها يف هذه املناقشات إلدخال مزيد من املدخالت يف الصيغة
احلياة“ .واستُخدمت النتائج اليت مت التو ر
النهائية للورقة املفاهيمية الصادرة عن الدورة السابعة للمنتدى.
 - 23وكانت جلسات ”احملاضرات احلضرية“ الثالث ،وهي أحد االبتكارات اهلامة يف نسق الربنامج
الرئيسي ،وقُدِّمت هذه احملاضرات يف مسرح تياترو مرتوبوليتانا وأذيعت مباشرة يف وقت املشاهدة الرئيسي من
الساعة  5.30مساءً إىل  1.30مساءً .وشهدت هذه احملاضرات احلضرية مشاركة استثماريني وأخصائيني
حضريني مشهورين ،منهم ليون كرير ،وبرنت توديريان ،وريتشارد فلوريدا ،وكذلك عامل االقتصاد احلائز على
جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز .وكانت هذه احملاضرات احلضرية من أبرز معامل الطبعة السابعة من املنتدى
وسامهت يف زيادة توسيع اجلمهور املستهدف سعياً لزيادة الوعي بالقضايا احلضرية.
فعالة للدعوة واستثارة الوعي ،وكذلك مصدراً ممتازاً
 - 22وكان املوقع الشبكي للمنتدى مبثابة ّ
منصة ّ
للمعلومات عن طريق الوصالت اإللكرتونية لتفاصيل الربنامج ،مبا يف ذلك مجيع الوثائق املتاحة الصادرة قبل
الدورة .وبعد إطالق املوقع يف شباط/فرباير  ،2072جذب املوقع (710 199 )www.unhabitat.org/wuf
ستعمالً (منهم  22 775م ِ
م ِ
ستعمالً أثناء أسبوع املنتدى) مبجموع  292 955جلسة تصفرح (منها 55 251
ُ
ُ
جلسة أثناء املنتدى).
 - 25وباإلضافة إىل املشاركني احلاضرين يف مكان املنتدى يف ميديلني ،تابع عدد كبري من األشخاص تنفيذ
املنتدى ومداوالته مبختلف الطرق .وقد تابع األشخاص املهتمون واجملموعات املهتمة اجللسات الرئيسية عن
طريق تليفزيون األمم املتحدة الشبكي ،حيث ِ
مرة وكانت سابع أكثر
شوهدت صفحة املنتدى َّ 5 579
الصفحات مشاهدة يف املوقع.
 - 25وأ ّكدت املشاركة الدينامية عن طريق الوسائط االجتماعية يف املنتدى االجتاه نظراً ألن الوسائط
االجتماعية قد است ِ
خدمت للمرة األوىل يف الدورة السادسة للمنتدى يف عام  .2072ومت تسجيل ما جمموعه
ُ
شجعاً يف موقع ( )facebook.com/worldurabnforumيف حني وصل وسم  hashtag #WUF7يف تويرت
ُ 1 529م ِّ
يف شهر نيسان/أبريل إىل ما جمموعه  52 111 900شخص و 19 501تغريدة جديدة يف اجملموع يف الفرتة
بني كانون الثاين/يناير ونيسان/أبريل  .2072ويف موقع انستاغرام حصل موقع  #WUF7على  5 357مشاركة
يف الفرتة بني كانون الثاين/يناير وأيار/مايو .2072
منصة الشبكة االجتماعية
 - 21ويتمثّل ابتكـار آخر هام لزيادة وتسهيل التواصل يف املنتدى يف تطبيق ّ
ِ
وتبني
 ،#ourWUFحيث بلغ جمموع املستعملني فيها  2 170وأكثر من  1 000حالة تفاعل بني املشاركنيّ .
ويسرت عدداً جيداً من الشراكات اجلديدة واتصاالت األعمال التجارية.
أن هذه األداة اجلديدة ّ
فعالة ّ

جتمعت فيها أفكار جلدول أعمال
منصة إلكرتونية ممتازة َّ
املدونة ”ّ “Together for Habitat III
 - 21وأتاحت ّ
حضري جديد يف التحرك اجلماعي قُدماً صوب املوئل الثالث.
 - 29وعلى سبيل تأكيد األمهية والشعبية املتزايدتني للمنتدى من ناحية هدف وضع القضايا احلضرية يف
حمور جدول األعمال السياسي وجدول أعمال الوسائط ،مت اعتماد عدد متزايد من الوسائط يف الدورة السابعة،
وتولّد عن ذلك  20مؤمتراً صحفياً أثناء املنتدى وعدد ضخم من النشرات الصحفية.
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 - 50وباإلضافة إىل ذلك ،ومتشياً مع اهلدف املذكور أعاله ،مت تنظيم ”أكادميية الصحافة احلضرية“ يف
سياق املنتدى ،ومشلت حماضرات من الصحفيني وخرباء الوسائط املشهورين املختصني باملسائل احلضرية يف أحناء
العامل ،لتعريف املشاركني بطريقة االتصال بكفاءة وفعالية يف صدد القضايا احلضرية.
 - 57وكان وجود املنتدى ،سواء يف اإلنرتنت أو يف املسامهات الورقية ،يدعو أيضاً إىل التشجيع .فقد ظهرت
صحف وجمالت دولية هامة منها ”الفينانشيال تاميز“ (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
مقاالت يف عدة ُ
وأيرلندا الشمالية) و ”ال بريس“ (كندا) و ”إلباييس“ (إسبانيا) ،و ”فانييت فري“ (الواليات املتحدة األمريكية)
و”الغارديان“ (اململكة املتحدة) واإليكونومست“ (اململكة املتحدة)؛ ويف إذاعات ”دويتش فيله“ (أملانيا)
و ”اجلزيرة“ (قطر)؛ ويف قرابة كل الصحف األوسع انتشاراً يف منطقة أمريكا الالتينية وخاصة كولومبيا .ومجَّعت
عمليات البحث يف غوغل األخبار من أكثر من  25 000ناشر ودار وسائط إعالمية من مجيع أحناء العامل
و ّأدت إىل نتيجة تزيد عن  7 000مقالة يف شبكة الويب عن املنتدى.
 - 52وقبل املنتدى مت تنظيم أنشطة هامة للدعاية واحلشد على الصعيدين العاملي والقطري .ومت تنفيذ ندوات
حضرية وطنية ،باإلضافة إىل أنشطة وأحداث إقليمية أخرى ،بالتنسيق مع املكاتب اإلقليمية والقطرية ملوئل
األمم املتحدة يف مجيع املناطق .ومت تنظيم منتديات حضرية يف عدة بلدان منها إكوادور وغانا وكوبا وكولومبيا
وكينيا ومالوي .وجرت أنشطة دعوية حضرية أخرى على الصعيد الوطين يف إثيوبيا وأفغانستان وزمبابوي وهاييت.
ومت تنظيم نشاطني جوهريني آخرين يف الواليات املتحدة ،يف فيالدلفيا ونيويورك ،استضافتهما على التوايل جامعة
بنسلفانيا ومؤسسة فورد.
 - 53وأتيحت ورقات معلومات أساسية ومذكرات مفاهيمية عن مجيع اجللسات الرئيسية للربنامج يف
اإلنرتنت باللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية ووثائق مضمونية رئيسية سابقة للدورة ،بدأت قبل انعقاد املؤمتر
بستة أشهر.

ثالثاً  -إعالن ميديلين

 - 52يقدِّم إعالن ميديلني ،باعتباره نتيجة فورية للمنتدى ،توصيات عامة ناشئة عن ٍ
عدد كبري من املناقشات
صل إىل توافق كبري بشأهنا.
املضمونية اليت ُعقدت يف املنتدى ،اليت مت التو ر

ألف  -اإلنصاف كأساس للتنمية الحضرية المستدامة
 - 55أعاد املشاركون يف الدورة السابعة للمنتدى  -احلكومات والقطاع اخلاص واملنظمات الدولية واألوساط
األكادميية واملهنيون واجملتمع املدين  -تأكيد التزامهم بإدماج اإلنصاف احلضري يف جدول أعمال التنمية
مستخدمني كل الوسائل واملوارد املتاحة لكفالة حت رول ال ُـمدن إىل أماكن شاملة وآمنة ومزدهرة ومتوائمة للجميع.
وأعلن املشاركون أيضاً التزاماً بالعمل مجاعياً وفردياً ،على سبيل االستعجال ،لتحقيق فوائد التنمية احلضرية
املستدامة للجميع.
 - 55والتزموا أيضاً بدعم تلك الرؤية ودعم التنمية احلضرية املنصفة يف جمتمعاهتم وبلداهتم ومدهنم وبلداهنم.
باء  -المدينة تتيح الفرص
 - 51منذ عام  ،2001أصبحت أغلبية سكان العامل تعيش يف ال ُـمدن .واليوم ،أصبحت املناطق احلضرية
غريت كل شيء تقريباً :طرق التفكري
التنوع والثقافة .وأصبح التحضرر قوة ّ
جت رمعاً حيّاً للتاريخ واحلضارة و ّ
8
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والتصرف ،وطرق استخدام األماكن ،وأساليب احلياة ،والعالقات االجتماعية واالقتصادية ،وأمناط االستهالك
واإلنتاج .وتتيح ال ُـمدن ،باعتبارها أماكن لالبتكار االقتصادي واإلنتاجي ،فرصاً لتحسني الوصول إىل املوارد
واخلدمات ،وكذلك اخليارات يف اجملاالت االجتماعية والقانونية واالقتصادية والثقافية والبيئية .وكان التحضرر بداية
للنمو االقتصادي والتنمية واالزدهار للكثريين.
تغري
 - 51ولكن ال ُـمدن تشهد أيضاً الفقر املتع ّدد األبعاد والتدهور البيئي واهلشاشة أمام الكوارث وتأثري ر
عما كانت عليه
املناخ .واليوم ،يعيش أكثر من ثلثي سكان العامل يف ال ُـمدن مع زيادة مستويات عدم اإلنصاف ّ
أقر املشاركون باجلهود البارزة اجلارية لكفالة قدرة األماكن احلضرية للتغلرب على التح ّديات اليت
منذ  20سنة .و ّ
تواجه التنمية املستدامة والشاملة للجميع .ومع االعرتاف هبذه اجلهود واإلشادة هبا ،فقد وافقوا على أنه ال يزال
يتعني القيام بالكثري من العمل.
ّ
 - 59وسلّم املشاركون بأنه عندما يصبح اإلنصاف جانباً ال يتجزأ من جدول األعمال اإلمنائي ،فإن املشاكل
والتح ّديات اهليكلية العميقة اليت تواجهها ال ُـمدن ميكن معاجلتها بطريقة أفضل .واإلنصاف هو التزام أخالقي
التغري التحويلي.
وعنصر حموري يف العدالة االجتماعية يف آن واحد وقد أصبح جزءاً من ر

جيم  -جدول األعمال الحضري الجديد
 - 50أبرز املشاركون ضرورة دعم جدول أعمال حضري جديد ميكن أن يتغلّب على التح ّدي املتمثل يف
يؤدي إىل تو رسع ال ُـمدن دون هوادة واستخدام الطاقة
عدم وجود اإلطار القانوين والنظام التخطيطي املالئمني ،مما ّ
لتغري املناخ وتع ّدد أشكال عدم املساواة واالستبعاد وزيادة صعوبات توفري
بصورة مكثّفة واآلثار اخلطرية واملزعجة ر
العمل الكرمي للجميع .وميكن أن يدعم جدول األعمال احلضري اجلديد منوذج للتحضرر يرتكز على اإلنسان
ويستند إىل ”ال ُـمدن من أجل احلياة“.
 - 57ويتطلّب جدول األعمال احلضري اجلديد تكنولوجيات جديدة وبيانات حضرية موثوقة وُهنج ختطيطية
متكاملة وتشاركية لالستجابة لكال التح ّديات احلاضرة واالحتياجات الناشئة ملـُدن املستقبل.
 - 52وأقر املشاركون بوجود مناذج كثرية للتحضرر تستجيب للظروف املتنوعة الثقافية واملؤسسية واالجتماعية
يف البلدان وال ُـمدن .ويف هذا السياق ،الحظوا أن جدول األعمال احلضري اجلديد ينبغي أن:

يشجع احلكومات على صياغة واستخدام أساليب ،مثل اخلطط والسياسات احلضرية
(أ)
ِّ
الوطنية ،وتربط التنمية احلضرية اجلارية باالحتياجات املقبلة وتستند بصورة متينة إىل املبادئ األساسية لإلنصاف
والعدالة وحقوق اإلنسان؛
(ب) النهوض بزيادة التماسك االجتماعي وإلغاء الفواصل االجتماعية والنهوض باإلنصاف من
خالل متكني مجيع شرائح اجملتمع ،وخاصة النساء والشباب والشعوب األصلية؛
(ج) دعم احلوكمة التشاركية واجلامعة على الصعيد احمللي لتمكني مجيع السكان؛ واالعرتاف
باملسامهات الرئيسية من خمتلف مستويات احلكومة ،مبا يف ذلك على األصعدة اإلقليمية ودون اإلقليمية والبلدية؛
وتعزيز آليات التنسيق الرمسي؛ وحتديد املسؤوليات املشرتكة؛ وتزويد كل مستوى من مستويات احلكومة باملوارد
واحلوافز الالزمة ليقوم كل منها بدوره بفعالية؛
تعزيز التنمية احلضرية املستدامة ،على أساس ختطيط حضري يدعم مشاركة الشباب واملساواة
(د)
تغري املناخ والكوارث الطبيعية؛ ورفع مستوى األحياء
بني اجلنسني والتنمية اإلقليمية املتوازنة؛ وتعزيز الصمود أمام ر
9
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الفقرية ومنعها؛ وتوفري اإلسكان واخلدمات األساسية وأمن حيازة األراضي؛ والوصول إىل النقل اآلمن واملستدام
الذي يتسم بالتكلفة املعقولة وسهولة االستخدام؛ والوصول إىل األماكن واخلدمات العامة اآلمنة للجميع؛
(هـ) تشجيع املشاركة النشطة وامللتزمة للقطاع اخلاص واجملتمع املدين ،مبا يف ذلك اجلماعات
اجلماهريية ،والدوائر األخرى ،من خالل الشراكات ،من أجل كفالة التنمية االقتصادية واالجتماعية على أساس
عريض ،بغرض تقليل الفقر وخلق فرص العمل للجميع.
دال  -المساهمة في ضمان المستقبل
-1

التحضر المستدام في خطة التنمية لما بعد عام 5112
 - 53ميثّل إطار خطة التنمية ملا بعد عام  2075فرصة إلعادة تأكيد األمهية العاملية لل ُـمدن اجليدة التخطيط
حمركات حقيقية للتغيري .وحتقيقاً لذلك ،أ ّكد املشاركون يف املنتدى مرة أخرى على ضرورة
والتنظيم باعتبارها ّ
إدراج اجلوانب الرئيسية للمدن واملستوطنات البشرية املستدامة يف خطة التنمية ملا بعد عام  ،2075من أجل
تسخري القوة التحويلية للمدن إلحراز التنمية املستدامة والنهوض هبا.

-5

المساهمة في مؤتمر األمم المتحدة المعني باإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث)
 - 52قدَّمت املناقشات يف الدورة السابعة للمنتدى مسامهة هامة يف األعمال التحضريية للموئل الثالث،
الذي يُعترب فرصة فريدة لصياغة جدول أعمال حضري جديد يساهم يف تسخري التحضرر كقوة إجيابية لصاحل
األجيال احلاضرة واملقبلة وللنهوض بالسعي إىل اإلنصاف واالزدهار للجميع .وحتقيقاً لذلك ،أقر املشاركون
باحلملة احلضرية العاملية باعتبارها عملية تشاركية ومنرباً للشراكة بني أطراف التغيري وتعمل لكفالة عملية جامعة
وشاملة يف التحضري للموئل الثالث.

-3

المنتدى الحضري العالمي
يؤديه املنتدى باعتباره مكاناً
 - 55أقر املشاركون يف الدورة السابعة للمنتدى بالدور الفريد واإلجيايب الذي ّ
إلجراء حوار فعلي .وأشادوا جبهود مدينة ميديلني وحكومة كولومبيا وموئل األمم املتحدة يف تنظيم املنتدى
االبتكاري واجلامع .وأ ّكدوا من جديد دعمهم لعملية املنتدى احلضري العاملي والتزموا بتوفري تعاوهنم املتواصل مع
يتحملون حت ّدي التحضري للمنتدى القادم.
املضيفني املقبلني الذين ّ
_______________
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