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لإلسـكان  اللجنة التحضريية ملؤمتر األمـم املتحـدة   
  والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثالث)

  الدورة الثالثة

  ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٧-٢٥سورابايا، إندونيسيا، 
      

  االجتماع اإلقليمي األفريقي للموئل الثالث      
    

  مذكرة من األمانة      
  

الثالـث)  حتيل أمانة مؤمتر األمم املتحدة لإلسكان والتنميـة احلضـرية املسـتدامة (املوئـل       

الوثيقة اخلتامية لالجتماع اإلقليمي األفريقي للموئـل الثالـث، الـذي عقـد يف أبوجـا، يف الفتـرة       

  .٢٠١٦شباط/فرباير  ٢٦إىل  ٢٤من 

   



A/CONF.226/PC.3/8

 

2/8 16-09094 

 

  االجتماع اإلقليمي األفريقي للموئل الثالث    
  

  أولويات أفريقيا يف اخلطة احلضرية اجلديدة    

حملليــة واإلقليميــة واملنظمــات احلكوميــة  حنــن، ممثلــي احلكومــات الوطنيــة والســلطات ا   

الدوليــة ووكــاالت األمــم املتحــدة واجلماعــات املهنيــة واألوســاط األكادمييــة والقطــاع اخلــاص  

ــدين والنســاء واألطفــال والشــباب، املشــاركون يف االجتمــاع اإلقليمــي       ومنظمــات اتمــع امل

  ،٢٠١٦شباط/فرباير  ٢٦إىل  ٢٤األفريقي للموئل الثالث يف أبوجا، نيجرييا، يف الفترة من 

، باعتبارهـا إطـارا اسـتراتيجيا لضـمان     ٢٠٦٣خبطة االحتاد األفريقي لعـام   إذ نسترشد  

حتول اجتمـاعي واقتصـادي شـامل للجميـع، وإذ نشـري يف هـذا الصـدد إىل األمهيـة الـيت تعلقهـا           

  اخلطة على التوسع احلضري باعتباره عامال للتحول اهليكلي،

وتقـديرنا حلكومـة نيجرييـا علـى عقـد واستضـافة هـذا         امتناننـا  وإذ نعرب عـن عميـق    

االجتماع التحضريي اإلقليمي األفريقي بشأن مؤمتر األمم املتحدة لإلسكان والتنميـة احلضـرية   

  املستدامة (املوئل الثالث)،

لشعب نيجرييا، وال سيما سـكان منطقـة العاصـمة االحتاديـة،      وإذ نعرب عن تقديرنا  

  أبدوه للمشاركني يف هذا االجتماع من حفاوة االستقبال وكرم الضيافة،أبوجا، على ما 

بأمانة املوئل الثالث وبرنـامج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (موئـل        وإذ نشيد  

األمم املتحدة) واللجنة االقتصادية ألفريقيا على جتميعها تقرير أفريقيا اإلقليمي للموئـل الثالـث   

  والتحديات احلضرية احلالية، ١٩٩٦جدول أعمال املوئل لعام الذي يعرض حالة تنفيذ 

ــه مــن جهــود لتيســري عمليــة شــاملة      وإذ نشــيد أيضــا   باالحتــاد األفريقــي علــى مــا بذل

للجميع استعدادا ملؤمتر املوئل الثالث دف بلورة رؤية أفريقيا للتنمية املسـتدامة للمسـتوطنات   

  احلضرية والبشرية اخلطة احلضرية اجلديدة،

بالنتــائج التارخييــة ملــؤمتري املوئــل األول واملوئــل الثــاين، والوثيقــة اخلتاميــة    وإذ نســلم  

إىل  ٢٠ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املسـتدامة، الـذي عقـد يف ريـو دي جـانريو، الربازيـل، مـن        

ــه  ٢٢ ــة ٢٠١٢حزيران/يوني ــه  ”، املعنون ــذي نصــبو إلي ، والقــرارات ذات الصــلة  “املســتقبل ال

بشـأن التوسـع     II(29للجمعية العامة وجملس إدارة موئل األمم املتحدة وقرار االحتاد األفريقي (

احلضــري وإعــالن داكــار الــذي اعتمــد مبناســبة مــؤمتر القمــة اخلــامس عشــر للمنظمــة الدوليــة    

  ،٢٠١٤للفرنكوفونية، يف تشرين الثاين/نوفمرب 
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بـأن املنتـدى احلضـري العـاملي هـو احملفـل العـاملي األول للتحـاور بـني           وإذ نسلّم أيضا  

ــري احلكــوميني واخلــرباء         ــة وأصــحاب املصــلحة غ ــات احمللي ــادة احلكوم صــانعي السياســات وق

سيما الدورة التاسـعة للمحفـل املقـرر عقـدها يف      املمارسني يف ميدان املستوطنات البشرية، وال

ــام  ــة   يف كواالملبـــور، باعتبا ٢٠١٨عـ ــى تنفيـــذ اخلطـ ــا أول دورة تركـــز يف موضـــوعها علـ رهـ

  احلضرية اجلديدة املقرر اعتمادها يف املوئل الثالث؛

ــة واملنظمــات     وإذ نشــجع   ــة واإلقليمي ــة والســلطات احمللي ــة األفريقي احلكومــات الوطني

احلكومية الدولية ووكاالت األمم املتحـدة واجلماعـات املهنيـة واألوسـاط األكادمييـة والقطـاع       

خلــاص ومنظمــات اتمــع املــدين والنســاء واألطفــال والشــباب علــى املشــاركة يف االجتمــاع    ا

املواضيعي املقبل للموئل الثالث اإلقليمي بشأن املستوطنات العشوائية املقرر عقـده يف بريتوريـا   

  ،٢٠١٦نيسان/أبريل  ٨و  ٧يومي 

إلقليميـة األفريقيـة   مببادرة رئيس مجهورية نيجرييا بشـأن اخلطـة احلضـرية ا    وإذ نرحب  

وتعزيــز برنــامج الشــراكة يف إطــار موئــل األمــم املتحــدة، ونــدعو رؤســاء الــدول واحلكومــات   

  األفريقية إىل االنضمام إىل املبادرة ودعمها،

إىل االحتفــال بالـدورة الثانيــة والعشـرين ملــؤمتر األطـراف يف اتفاقيــة األمــم     وإذ نتطلـع   

 املزمــع عقــدها يف مــراكش، املغــرب، يف تشــرين الثــاين/  املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ، 

، باعتبارهــا خطــوة هامــة يف الــربط بــني تنفيــذ اخلطــة احلضــرية اجلديــدة وإطــار  ٢٠١٦نــوفمرب 

االتفاقــات املتعلقــة بــتغري املنــاخ، ونرحــب مببــادرة حكومــة املغــرب باستضــافة منتــدى وزاري   

ــايو   ــي يف أيار/مـ ــدم  ٢٠١٦أفريقـ ــدف التقـ ــاط ـ ــة    يف الربـ ــات املدينـ ــول سياسـ ــاش حـ بالنقـ

  املستدامة،  والتنمية

 ٢٠٣٠مـا مت مـؤخرا مـن اعتمـاد خلطـة التنميـة املسـتدامة لعـام          وإذ نأخذ يف االعتبار  

وخطـة عمـل أديــس أبابـا الصـادرة عــن املـؤمتر الــدويل الثالـث لتمويـل التنميــة، وإطـار ســنداي         

ريس املربم يف إطار اتفاقيـة األمـم   ، واتفاق با٢٠٣٠-٢٠١٥للحد من خماطر الكوارث للفترة 

  املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،

بــأن الفــرص والتحــديات املتعلقــة بالتوســع احلضــري واملســتوطنات البشــرية    قــرنوإذ   

ــات         ــة إىل تســخري اإلمكان ــن مث زادت احلاج ــدها، وم ــة تعقي ــا ودرج ــث نطاقه ــن حي زادت م

بوصفها أدوات للتغـيري لتحقيـق النمـو االقتصـادي      الكاملة لألطر املؤسسية والسياساتية القائمة

  واحلد من الفقر،
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أن التوســع احلضــري املســتدام يف أفريقيــا يشــمل مفهومــا كليــا  وإذ نضــع يف اعتبارنــا  

ومتكامال للمستوطنات البشرية ضمن سلسلة متواصلة تعزز الـروابط االقتصـادية واالجتماعيـة    

ات املتوسـطة احلجـم إىل القـرى حيـث ال يـزال يعـيش       والبيئية يف مجيع احلواضر واملـدن والبلـد  

معظم سكان القارة، األمر الذي يتطلب جـا متعـدد القطاعـات يعـزز الشـراكات علـى مجيـع        

  املستويات، مبا يف ذلك مع اجلهات الفاعلة من غري الدول،

التحدي اجلديد، حتدي التوسع احلضري القسري الذي يعود لعـدة أسـباب    وإذ ندرك  

رتاعات واإلرهاب والكوارث الطبيعيـة، إذ يجـرب السـكان علـى االنتقـال بأعـداد غفـرية        منها ال

من املناطق الريفية إىل املراكز احلضرية ويف االجتاه املعاكس، وعـرب احلـدود أيضـا، األمـر الـذي      

ينهك اهلياكل األساسية القائمة ويؤدي إىل تفاقم انعدام األمن وزيادة الفقـر، وهـو مـا يتطلـب     

  ة شاملة،معاجل

  باختاذ التدابري التالية: نوصي  

ــا التوســع احلضــري لتســريع التحــول         - ١   ــيت يتيحه ــات ال ــن اإلمكان االســتفادة م

  اهليكلي وحتقيق النمو الشامل واملستدام عن طريق ما يلي:

ختصيص ما يكفي من املوارد املالية الالزمة لتعزيـز التوسـع احلضـري املسـتدام       (أ)  

البشرية مبا يدفع بعجلـة التحـول اهليكلـي ملـا فيـه مصـلحة مجيـع املـواطنني.          وتنمية املستوطنات

وهلــذه الغايــة ينبغــي النــهوض بتمليــك األراضــي وتســجيل ملكيتــها وتوليــد املــوارد مــن خــالل  

  اإليرادات اليت تتأتى من األراضي واحلفاظ على قيمة األراضي؛

إىل العمالــة الكاملــة  تعزيــز النمــو االقتصــادي الشــامل للجميــع الــذي يفضــي    (ب)  

  والالئقة، إضافة إىل حتسني املستوى املعيشي للجميع؛

تعزيـــز املوصـــولية بـــني املنـــاطق الريفيـــة واملنـــاطق احلضـــرية لتســـخري كامـــل     (ج)  

  اإلمكانات اليت تتيحها عالقات الترابط بني املناطق الريفية والوسط احلضري؛

ت التغـيري اهليكلـي، مبـا يف ذلـك     تعزيز الروابط بني التوسـع احلضـري وسياسـا     (د)  

  استراتيجيات تسريع وترية التصنيع والتحديث الزراعي لزيادة اإلنتاجية والقيمة املضافة؛

تعزيز وإنشاء شبكات من املدن واملستوطنات البشرية ذات املوصـولية اجليـدة     (هـ)  

  التنافسية؛على املستويني الوطين واإلقليمي تكون مراكز للنمو اعتمادا على مزاياها 

إدماج التوسع احلضري يف ختطيط التنمية الوطين باعتباره عامال شـامال حيـرك     (و)  

  النمو والتحول على الصعيد الوطين؛
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إعطاء األولوية للتخطيط واالستثمار يف النظم املستدامة للتنقل احلضـري الـيت     (ز)  

  تربط بني الناس واألماكن والفرص االقتصادية؛

  املستوطنات احلضرية والبشرية اليت يكون الناس حمورها من خالل:تعزيز   - ٢  

ضمان احلصول على اخلـدمات األساسـية بأسـعار معقولـة، مبـا يف ذلـك امليـاه          (أ)  

النقية والصرف الصحي والطاقة والرعاية الصـحية والتعلـيم والنقـل املسـتدام، إضـافة إىل تـوفري       

ــا    ــع املــواطنني ليســتفيدوا مــن طاق ــراد   العمــل جلمي ــة، وال ســيما الشــباب والنســاء وأف م كامل

  الفئات الضعيفة؛

ــز الســالمة واألمــن يف الوســط       (ب)   ــز املؤسســات ونظــم التخطــيط املكــاين لتعزي تعزي

احلضري ويئة بيئة صحية وتعزيز اإلدماج من خالل اتباع ج تشاركية وإعمـال أطـر الستشـارة    

  نات يف حاالت الرتاع وما بعد الرتاع؛الناس، مع إيالء اهتمام خاص لتخطيط املستوط

كفالــة احلصــول علــى الســكن الالئــق وحيــازة األرض مبــا يســتجيب لشــروط    (ج)  

االســـتدامة وبكلفـــة معقولـــة، والعمـــل علـــى الرقـــي باألحيـــاء الفقـــرية لضـــمان أمـــن احليـــازة    

ات الـيت  واالستفادة من املرافق االجتماعية واالقتصادية، مـع مراعـاة تنـوع السـياقات واإلمكانـ     

  تتيحها أنشطة االقتصاد غري الرمسي وحقوق السكان؛

وضع وتنفيذ سياسـات اهلـواء النقـي للحـد مـن األخطـار الصـحية مـن خـالل            (د)  

  املبادرات النظامية والطوعية، والعمل مع أصحاب املصلحة املتعددين؛

ط بـني  وضع شبكة وطنية للمدن واملستوطنات البشرية املترابطة لتعزيز الـرواب   (هـ)  

 يف املنـاطق الريفيــة واملراكـز احلضــرية والنــهوض بـالنمو والتحــول علــى أسـاس املزايــا التنافســية    

  تلك املناطق واملراكز؛

اعتماد سياسـات وطنيـة متكاملـة للتوسـع احلضـري يف سـياق ختطـيط التنميـة           (و)  

  ة؛الوطنية لتيسري التنسيق والتعاون املتعدد القطاعات وجتنب االنعزالية القطاعي

التركيز على التخطـيط االسـتباقي للتوسـع احلضـري وعلـى التوسـع احلضـري          (ز)  

فادة مـن كامـل اإلمكانـات الـيت يتيحهـا التوسـع احلضــري       تاالسـتباقي املكـاين والربنـاجمي لالسـ    

  وتفادي مسارات غري مستدامة وال ميكن تداركها؛

ــة       (ح)   ــنظم احملليـ ــز الـ ــة، وتعزيـ ــات الثقافيـ ــتيعاب االختالفـ ــة احلضـــرية  اسـ للتنميـ

  املستدامة، وإيالء اهتمام متزايد للحفاظ على التراث الثقايف؛
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ــز املؤسســات و   - ٣   ــيري املف    تعزي ــز التغ ــن أجــل تعزي ــنظم م ضــي إىل التحــول يف  ال

  املستوطنات البشرية، مبا يف ذلك عن طريق ما يلي:

وكمـة  تعزيز القدرات يف جمال التخطيط يف الوسطني الريفـي واحلضـري، واحل    (أ)  

  واإلدارة السليمة، واالستعانة يف ذلك جبمع واستخدام البيانات الصحيحة؛

التشجيع على الالمركزية الفعلية يف اإلدارة احلضرية مـن خـالل متكـني املـدن       (ب)  

ــة املــأوى املالئــم واملســتوطنات       ــا وماليــا كمــا تكــون قــادرة علــى يئ ــة تقني واحلكومــات احمللي

  البشرية املستدامة؛

  تيسري مشاركة السكان احلضريني يف احلوكمة احلضرية واإلدارة؛  (ج)  

تعزيز ومواءمة التشريعات واللوائح التنظيمية احلضرية لتعزيـز وتيسـري التوسـع      (د)  

  احلضري املنظم؛

تعزيـز إســهام تنميـة املســتوطنات احلضـرية والبشــرية يف التكامـل القــاري عــن       - ٤  

  طريق ما يلي:

مــرات احلضــرية علــى الصــعيد اإلقليمــي يف إطــار املبــادرات  االســتفادة مــن امل  (أ)  

  املتعلقة باهلياكل األساسية ذات الصلة واملبادرات األخرى، والتفاعل األقاليمي وتنقل الناس؛

توجيه اهلياكل األساسية واملرافق واملبـادرات اإلقليميـة واألقاليميـة حنـو تعزيـز        (ب)  

  املستوطنات احلضرية والبشرية؛ التفاعل عرب احلدود واالستفادة من أصول

  تعزيز البعد احلضري للمبادرات واالستثمارات دون اإلقليمية القائمة؛  (ج)  

جعل التوسع احلضري واملسـتوطنات البشـرية عـامال حمركـا للقـدرة التنافسـية         (د)  

ــي، أي اهلياكــل          ــى الصــعيد اإلقليم ــة عل ــن خــالل التخصــص والشــبكات احلضــرية املترابط م

  االقتصاد واملؤسسات؛األساسية و

تطوير املدن املستدامة بنظم حضرية حمسنة من أجـل حتسـني األداء والكفـاءة،      (هـ)  

ــدمي اخلــدمات          ــة يف تق ــوارد والفعالي ــة وامل ــاء يف اســتخدام الطاق ــن خــالل الكف ــك م ــا يف ذل مب

  حلضرية وإتاحة اهلياكل األساسية؛األساسية ا

ى الصمود والتصدي الفعال لتغري املنـاخ يف  تعزيز االستدامة البيئية والقدرة عل  - ٥  

  املدن واملستوطنات البشرية من خالل ما يلي:
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تعزيز قدرات احلكومات احمللية الستجابة استراتيجية للتكيف مـع تغـري املنـاخ      (أ)  

  والتخفيف من آثاره يف إطار متوالية تربط بني الوسطني الريفي واحلضري؛

باملرونـة وحتـد مـن آثـار الكـوارث، وال سـيما يف       تطوير هياكل أساسية تتسم   (ب)  

ــاء القــدرات واآلليــات املؤسســية وإدارة خمــاطر      ــاء الفقــرية واملســتوطنات العشــوائية، وبن األحي

  الكوارث والتخفيف من حدا، مبا يف ذلك من خالل نظم اإلنذار املبكر واملراصد احلضرية؛

وجيـات اهلياكـل األساسـية، والعمـل     تعزيز أعمال البناء املراعيـة للبيئـة وتكنول    (ج)  

بالتصــميمات الــيت ختفــف مــن حــدة تغــري املنــاخ وتتكيــف مــع آثــاره، مبــا يف ذلــك أثــر جــزر      

  االحترار احلضرية؛

تعزيــز اســتخدام الطاقــة املتجــددة واملــوارد الطبيعيــة املســتدامة واالســتثمار يف     (د)  

  نظم اإلنتاج املنخفضة الكربون يف املراكز احلضرية؛

تعزيز كفاءة استخدام املوارد يف املدن لتيسري التنميـة احلضـرية بطريقـة حتـافظ       (هـ)  

فايــات علــى املــوارد الطبيعيــة الــيت تتضــاءل بســرعة ومتكــني املــدن مــن حتســني إدارة امليــاه والن   

  والغذاء واألراضي والطاقة؛

 وضــع نظــم تكفــل اإلدارة املســتدامة للنفايــات الصــلبة والســائلة، مبــا يف ذلــك  (و)  

  األخذ مببدأ التقليل من استخدام املوارد وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها؛

ــة لتيســري تنفيــذ اخلطــة       - ٦   ــة إىل النــهوض بالشــراكة العاملي تكثيــف اجلهــود الرامي

  العاملية اجلديدة للمستوطنات احلضرية والبشرية من خالل ما يلي:

  ل؛تعبئة املوارد املالية من الدول ومن غري الدو  (أ)  

تعزيز مشاركة أصحاب املصلحة املتعددين، مبا يف ذلك القطاع اخلـاص، مـن     (ب)  

  أجل التنفيذ الفعال للخطة احلضرية اجلديدة للمدن واملستوطنات البشرية يف أفريقيا؛

تعزيز بناء القدرات واملهارات ونقل التكنولوجيا يف سـبيل التخطـيط واإلدارة     (ج)  

  ية والبشرية؛املستدامني للمستوطنات احلضر

ــه مــن الظهــور السياســي، بوصــفه اجلهــة       - ٧   ــل األمــم املتحــدة لتمكين تعزيــز موئ

الفاعلة الرئيسية يف تعبئة مجيع اجلهات الفاعلـة املعنيـة، مـن الـدول ومـن غـري الـدول، يف تنفيـذ         

طنات اخلطة احلضرية اجلديدة باعتبارها الوثيقة اخلتامية للموئل الثالث والعنصر املتعلـق باملسـتو  

، ونكــرر التأكيــد علــى أمهيــة مقــر ٢٠٣٠احلضــرية والبشــرية يف خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 

  موئل األمم املتحدة يف نريويب من خالل:
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حتقيق العضوية العاملية يف جملس اإلدارة إلعطائه املزيد مـن السـلطة والشـرعية      (أ)  

  يف عملية صنع القرار؛

مستقرة ومضمونة سواء من امليزانية العاديـة أو مـن   كفالة موارد مالية إضافية   (ب)  

  امليزانية غري العادية لألمم املتحدة؛

حتســني قــدرة املنظمــة علــى تقــدمي خــدمات بنــاء القــدرات للبلــدان الناميــة يف    (ج)  

ــذها        ــا وتنفي ــن املســتوطنات البشــرية، والتخطــيط هل ــا م تصــميم املســتوطنات احلضــرية وغريه

  ؛وإدارا بطريقة مستدامة

متكني موئل األمم املتحدة باعتباره املؤسسة العاملية الرائـدة الـيت تعبـئ وتتقـدم       (د)  

ــة بشــأن خطــة التوســع احلضــري املســتدام واإلدارة احلضــرية، وتشــرك        ــات الفاعل ــع اجله مجي

  منظومة األمم املتحدة يف تنفيذ الواليات املتعلقة بالتوسع احلضري واملستوطنات البشرية.

نلتزم بالنهوض باملبادئ والتوصيات الواردة يف هذا اإلعـالن املتعلـق باملوئـل    ويف اخلتام،   

الثالث، والعمل على جعل اإلعالن إسـهاما يف الـدورة الثالثـة القادمـة للجنـة التحضـريية للموئـل        

، ويف صياغة اخلطة احلضرية ٢٠١٦الثالث، الذي سيعقد يف سورابايا، إندونيسيا، يف متوز/يوليه 

  .٢٠١٦املوئل الثالث املقرر عقده يف كيتو يف تشرين األول/أكتوبر  اجلديدة يف

  


