SISI NI NANI

TUNACHOFANYA

Shirika la Miji Mikuu ni nini?

Shirika la Miji linafanya nini?

Shirika la miji ni mapatano ya miji duniani na washiriki wao wa
maendeleo waliojipa sharti kuongeza chanzo za kufikia ufanaka kupunguza hali ya umaskini katika miji. Miji yametambulika
kuwa yanazuia umaskini na ni vyombo vya kuimarisha itikisadi.
Kwa kuinua sehemu bora ya vishindo vya hali ya kufanyiza miji,
Shirika linasaidia masomo katika miji ya ukubwa wowote, na pia
katika miji, serikali, maendeleo ya ofisi za agenti wa mataifa na
vyama vinavyojihusu na fedha.

Shirika la Miji linapeana ruhusa zilizo sawa kusaidia:

Ni nani walio jamii ya Shirika?
Shirika ni mwungano wa washiriki ulio mkubwa na unaendelea
kukua hivi sasa likiwa na:
• Mamlaka yalio mahali maalum, yaliyo tolewa naibu na miji
yaliyoungana na serikali ndogo na mji mkuu wa nchi.
• Serikali ya Brazil, Canada, Uchile, Ethiopia, Ufaransa, Ujerumani, Italy, Japan, Netherlands, Nigeria, Norway, Ufilipino,
Afrika Kusini, Sweden, United Kingdom na Uamerika.
• Benki ya Maendeleo ya Bara Hindi, Umoja wa Europa, Kipindi
cha Mazingira cha Mwungano wa Mataifa (United Nations Environment Programme), UN-HABITAT na Benki la Dunia.

Shirika limejengwa vipi?
Kulinganana Mkataba wake, utawala wake na ujenzi wa kikazi
wa Shirika la Miji liko na:
• Kundi la Mashauriano – Chama cha viongozi wakuu wa
shirika lililo na jukumu kupanga lengo la muda mrefu zinazohusu Shirika hili, kutoa idhini kwa vipindi vya mwaka vya kazi
na kugawanya matumizi ya fedha, na kuangalia kazi bora.
• Chama cha Mawaidha ya Masharti – kimetengenezwa na
wataalam mashuhuru wa miji kutoka kila sehemu moja moja
wanatoa ulinzi kwa Kundi la Mashauriano kwa mambo makuu
yaliohitajiwa kuwa sawa, masharti, na mambo yanayohusu
sehemu tofauti na linasaidia kufanyiza shughuli za Shirika.
• Nyumba ya Katibu – liko katika sehemu kuu ya Benki ya
Dunia huko Washington D.C., linabeba maagizo ya Shirika na
linasimamia uendelezaji wake.

• Maarifa ya maendeleo ya mji (CDS) yanayounga mwendo ambao wanachama wa mahala maalum wanadhihirisha maono
yao na uendelezaji wa itikisadi wao na upungufu wa lengo
za hali ya mazingira na umaskini, wakiwa na orodha bora ya
utendaji na kuweka fedha za matumizi ya kuleta faida.
• Kusaidia kutengeneza nyumba mbovu katika miji na mataifa
kulingana na mpango wa kazi za Shirika Miji bila nyumba mbovu (MDG Lengo 11), likiwa pia linakuza umiliki ulio salama,
njia kupata fedha za nyumba, na masharti ya kusaidia miji kupinga kutokea kwa nyumba zingine mbovu.

VILE KUPATA
FEDHA ZILIZOPEWA
ZA SHIRIKA LA MJI
Kuandikisha kupata fedha kutoka kwa Shirika la Miji kwa kawaida
inatoka kwa serikali ya ndani, lakini lazima isahihishwe na serikali ya
nchi inayoipokea na liisaidiwe kwa chini zaidi na mshiriki mmoja wa
Shirika. Wasaidizi sana sana hupeana pamoja na wengineo msaada
wa kifedha kwa zoezi lililotajwa na inapaswa kushiriki kwa kutengeneza na kusaidia maombi. Serikali za nchi pia zaweza kujiandikisha sana sana pale mazoezi ya nchi yanafaa kusaidiwa.
Mapato ya Shirika la Miji ni, panapo wezekana, kusimamiwa barabara na serikali ndogo (au ya nchi) yenyewe. Pia kuna uwezekano wa
utaratibu wa chama cha wakaazi wa mji kujihusu kusimamia mapato
na panapohitajika, wanachama wa Shirika wenyewe.
Nchi zilizo na ruhusa kupokea msaada wa Shirika la Miji ni yale
yaliyowekwa kwenye mwungano wa itikisadi na ya maendeleo
(OECD) orodha ya Chama cha Msaada wa Maendeleo cha Wanaopokea msaada.

Shughuli hizi mbili zahitaji maarifa ya kifedha yanayoweza
kutegemeka ili miji ivutie hali ya kuhifadhi raslimali ya muda mrefu
inayohitajika kuinua mijengo na maendeleo kuu, ikiimarisha udiriki
wa kukabidhi utumishi, na kuonyesha mfululizo sawa wa uchumi kusawazisha rasilmali ya nchi kwa njia iliyo bora zaidi. Maarifa
ya kuendeleza miji na vipindi vya kuinua hali ya nyumba mbovu
yameungana karibu karibu na sana sana yanatendeka yakifuatana.

Vile kuandika ili kupata msaada

Shirika la Miji pia ni shirika la kusomesha, likifanya kazi pamoja na
mwungano wa miji, na utaratibu wa maskini walio mjini, vyuo vikuu na washiriki wengine kukusanya na kueneza maarifa yaliyokusanyika ya wanachama kwa njia za kupunguza umaskini katika miji
na kuimarisha cheo na kishindo cha mwungano wa kuendeleza
miji. Lengo kuu la Shirika ni kujenga masharti ya kisiasa na maono
yaliyo sawa ili kuongeza chanzo cha kuinua hali ya nyumba mbovu
na maarifa ya kuendeleza miji, kutonesha na kugawanya maarifa
kuhusu matendo yaliyo sawa, na kuongeza mapambano katika
miji na hata nchini.

• Tambua hata kama ni mdhamini mmoja, kulingana na vielezo vya
maombi. Maombi yaliyo na wapaji wengi ni bora zaidi.

Msaada wa Shirika la Miji
Shirika la miji linasimamia ruhusa ndogo ya “fedha muhimu” kutia
moyo kuanzisha jambo jipya na kufikia lengo zilizowekwa. Baina ya
fedha ni kutoka kipimo cha $ 40,000 mpaka mwisho wa $ 500,000
kwa mambo yote ya shughuli za kufikia lengo za kuendeleza miji
na kuanzisha kuinua hali ya nyumba mbovu kote mjini na nchini.
Ukuu unapewa kwa yale miji yaliyotayari yameanza pamoja na
washiriki wao kugundua maono sawa ya kuendeleza miji, na kuendeleza makao ya wenyeji wanaopata pesa kidogo. Shirika pia
linasimamia “fedha yasiyo Muhimu”, inayolinga matendo halisi,
nchini au sehemu za nchi, kama Afrika.

Kuandika kupata fedha kutoka kwa Shirika la Miji ni njia isiyo ngumu
na inayokupa hatua moja moja. Hatua la kwanza ni:
• Tazama tena vielezo vya kuandika maombi yaliyo kwenye wavu
wa Shirika la Miji ulio kwenye mtandao wa intanet (http://www.
citiesalliance.org)

• Hakikisha kwamba unafikia mahitaji ya Shirika la Miji ya kukuwezesha kuingia na jinsi wanayotumia kukadiria uchaguzi.
• Wasiliana na Afisi ya Katibu kwa msaada, iendapo inahitajika.
Afisi ya Katibu wa Shirika la Miji haliweki matumizi inayoisaidia
kifedha, bali inatoa uwezi kwa wanachama wa Shirika walioko. Kazi
zlizo ndani ya nchi zinasimamiwa kupitia mji, visehemu vidogo va
wanachama wa Shirika la Miji ambavyo vinafanya kazi katika sehemu za nchi, washiriki wengine walio na pande mbili au zaidi, na
vipindi vya washiriki vilivyoko duniani na sehemu kadhaa.

Jinsi zinazotumiwa kukagua Shauri
Mashauri yote yaliyopelekwa kwenye Shirika la Miji kupata ruhusa
ya msaada wa fedha yanakaguliwa kufuata jinsi kumi zifuatazo za
kukagua:
• Kulenga nia yake: Ukuu ama kipimo ambalo shauri linalenga kuinua masharti, kuongezea kusaidia kuinua hali ya nyumba mbovu
na au maarifa ya kuendeleza miji.
• Ahadi na ruhusa ya Serikali: Kibali cha shauri kinachopewa na serikali ndogo au serikali ya nchi lazima ziandamane na stakabadhi
zilizowekwa pamoja na mkopo wa msaada.
• Mwungano kwa kufuatalia fedha zilizowekwa kwa matumizi ya kupata faida: Kiwango kile ambacho washiriki wanaoweka pesa akiba
kwa matumizi ambayo yataleta faida wanajihusu kutoka mwanzo
na chanzo cha kuweza kufuata akiba inayowekwa.

• Kazi za washiriki: Mwendo wa shughuli zilizoko wakati wa kutengeneza shauri wa wanachama wa mahala maalum, ikiwa pia na
sehemu ya kipekee na utaratibu wa jamii.
• Msaada wa fedha uliogawanywa: kuweka pamoja fedha ya kwanza kutoka kwa shirika likusaidiana na namna zingine.
• Upatanufu wa bidii: uendelezaji wa shikamano la kazi katika sehemu ndogo ndogo na ushiriki katika ofisi za agenti.
• Kuongeza Kiwango: Uweza wa kusonga zaidi ya mradi za kiongozi
hadi kufikia kiwango cha utendaji zilizo katika miji na hata nchini.
• Kufanya kuwa desturi na kutengeneza nakala: Jinsi iliyotengenezwa kusaidia miji na shirikiano yao ya nchi kuanzisha maarifa ya
maendeleo ya mji na kuinua hali ya nyumba mbovu kote mijini, na
namna hii inaweza kufanywa tena sehemu zingine.
• Kishindo kilicho sawa kuhusu mazingira: Njia ambazo mradi inakata shauri kupata maendeleo kwenye mazingira, sana sana katika
mazingira ya walioishi kwa umaskini.
• Wakti: Inafikia hali ya kutoa huduma kwa muda ulioandaliwa sawa
sawa, hasa ikiwa ndabi ya miezi 24, iliyoandikwa kwa mpango ulio
moja moja.

Mwendo wa kibali ni upi, wakati shauri imepeanwa?
Timu la ofisi ya katibu likiwa pamoja na washauriwataalam katika maarifa ya maendeleo ya mji kuinua hali ya nyumba mbovu,
maendeleo ya mahala maalum kuhusu kuwapatia watu mahitaji
yao, na fedha mahala penye miji, hukagua miradi. Miradi hupitia
mwanzo Kukaguliwa mara ya Kwanza na ofisi ya katibu kuhakikisha kwamba zina fikia kiwango shirika linatumia ili kupatiana kibali.
Shauri zinazopita ukaguzi wa kwanza hutumwa nje kukaguliwa na
Wakaguzi Wanaojitegemea Walio na Ufundi. Fasiri za wakaguzi
ni zile zile za timu ya ofisi ya katibu, baada ya hapo zinapashwa kwa
walioandika, zikiwa na ustahiki wa katibu wa kupata kibali au kuandikwa tena. Mwendo wa kupata kibali ni ule hata mashauri kubwa
(zaidi ya $250,000) lazima zikubaliwe na kundi la mashauriano la
shirika. Shauri ndogo ($75,000 au chini) na zilizo na kiasi cha katikati
($75,000 mpaka $250,000) zinaweza kukubaliwa na ofisi la katibu,
lakini zinapitia ulinganifu wa mpaji, ili kuinua upatanishi wa bidii baina ya wanachama wa shirika. Wakati tu shauri limekubaliwa, katibu
hutengeneza Afikiano la Washiriki pamoja na agenti waliohusika.
Mazoezi yanayo saidiwa kifedha na shirika huitaji maarifa ya maendeleo mara kwa mara, na pia ripoti ya kukamilisha. Ripoti ya Wateja
huchangia kwa tengo za kusoma za shirika na husaidia kufanya hukumu lake liwe ngumu zaidi ili liinue ukaribifu wa kutaka kujihusu
na maendeleo ya miji. Lililo pande la karibio hili, shirika limekuwa
likisaidia nambari linalo ongezeka la “fedha za masomo ya kwanza”
linalosaidia kifedha CDS na mienedo ya maendeleo ya kuinua hali ya
nyumba mbovu mijini likiwa linataka msaada ulioongezwa.
Taarifa nyingine moja moja kuhusu kuandikwa kupata msaada wa
fedha na mwendo wa kupata kibali linapatikana kwa kupiga mwaliko “Jinsi ya kufanya kazi na shirika la maji” unaopatikana kwenye
nyavu za shirika lililo kwenye intanet.

Kwa taarifa zaidi ya Shirika la Miji Wasiliana na
The Cities Alliance Secretariat
1818 H Street, N.W., Washington, D.C. 20433 U.S.A.
Simu: (+1 202) 473-9233 Fax: (+1 202) 522-3224
Barua Pepe: info@citiesalliance.org
Ama tutembelee: www.citiesalliance.org

Mgongano Wa Shirika La Miji

MANENO YA JUU
Miji bila nyumba mbovu - Lengo II la MDG
Mgongano wa kwanza wa shirika la miji kwa dunia uliotambulika ulikuwa na jibu lililo amuliwa kati ya mataifa kuhusu ingizo la Miji Bila
Nyumba Mbovu, sasa likiwa limekazwa kuwa muhimu katika orodha ya mambo yaliyo kusudiwa kufanywa kama lengo II la lengo la
maendeleo la muda baada ya miaka elfu:
“Kufikia 2020, tuwe tumefikia ubora unaoonekaka katika maisha ya
udogo zaidi milioni 100 ya watu wanaoishi kwa nyumba zilizo mbovu
ilivyo shauriwa na ingizo la“miji bila nyumba mbovu”.
Lengo hili lilisaidiwa zaidi na mkutano wa kawaida wa UN uliokuwa
September 2005 kuongeza haja ya kuzuia ujenzi wa nyumba zingine
mbovu kwa kuwapatia maskini wa miji suluhisho zingine.
Mpango wa utendaji wa Miji bila Nyumba Mbovu uko na maona ambayo upatano unajengwa na msaada unakusanywa. Likiwa ni lengo la
maendeleo lilokuwa pekee lina lenga miji, ina mlio moja na wakaazi
nyumba mbovu kote duniani, vile vile pamoja na serikali ndogo na
za nchi kwenye sehemu zote. Maono ya Miji Bila Nyumba Mbovu
imesaidia kuanzisha vipindi vya kuinua kadhaa kwemye miji na nchini,
kama inavyoonyeshwa sehemu zilizo hapa nchini.

Kuonyesha uwezo ulioko wa Miji
Shirika la Miji linahotubia moja kwa moja mojawapo wa jambo gumu la
masharti ya miji – lile la mgongano wa hali ya kutengeneza miji. Limekuwa kwa muda mrefu imani halisi lisiloweza kukaidiwa katika ofisi za
agenti wa maendeleo baina ya nchi na serikali kwamba kutengeneza
miji ni mojawapo wa mienendo ya maendeleo yasiyotamanika, na ni
jambo ambalo linafaa kushushwa moyo au kuwachwa. Hili limeleta
kwa nafasi ya masharti katika nchi nyingi na, kwa udogo limejitolea
kwa kutoweza kupanga ambako kumeleta uongefu wa nyumba mbovu zilizo kwenye miji duniani kote. Kwa kuhoji jambo hili kwa tazamo
spesheli ya Afrika – sehemu duniani iliyo na udogo wa miji, bali likiwa
bara linalojenga miji kwa kasi – Shirika limekaidi wadai na wastadi wa
kupima uzuri wa maendeleo ya miji kuchukua tazamo kuu vile miji
zaweza kuleta maendeleo nchini. Mwisho wake ni ule ambao hauna
maana: badala ya kutumia muda mrefu kubishana mchango wa miji,
bidii nyingi inafaa kutumiwa kulizuia.

Mgongano kwenye Nchi

Miji yaliyo Brazil yanafahamiwa kwa uwezo wao wa kuanza jambo jipya
wa kutengeneza miji. Huko Sao Paulo, Shirika lilisaidia maarifa mapya
ya kuratibisha shamba ambazo sasa zimeinuliwa kufikia kiwango cha
kipindi cha taifa kupitia wizara ya miji. Karibio zilizokamilishwa kuinua
hali ya nyumba mbovu huko Alagados (Nchi ya Bahia), lililowekwa na
msaada kutoka kwa Shirika (mwanzo kutoka kwa wapaji wa Italy), yanafanywa vivyo hivyo kote nchini kupitia msaada wa fedha, inaliendesha
hili tendo la hali ya kuinua na linafanya kazi kuhusu sharti la miji nchini
humo. Limeweka tayari Baraza la Miji Nchini likiahidi ushiriki ulio mkuu
kwenye utaratibu nchini lililotengenezwa kuendeleza maarifa ya kifedha
yanayoweza kuendelezwa yanayohusu nyumba za binadamu.
Taifa la Wafilipi. Linalo endeshwa na ligi kuu la miji, maarifa ya
maendeleo ya miji tayari yamewekwa kwenye miji ya cheo zote kote
Uflipi. Kipindi cha CDS sasa likiwa katika mkondo wake wa tatu, maarifa ya maendeleo ya miji yanawekwa kwenye mwendo wa mpango

wa nchi. Hili litatimiza mpango serikali ya nchi imetamani kuendeleza
ili kupatanisha mipango ya ndani, vipindi vya kuweka fedha kwa matumizi ya kupata faida, usimamizi wa uchumi, habari za gharama ya
serikali, na usimamizi wa gharama.
Huko Afrika Kusini, namna ya Ripoti ya Hali ya Miji iliyo ya 2006
iliyopokewa kwa shangwe na vifijo na wavu wa Miji ya Afrika Kusini
(SACN) inakazia mienendo ya matendo ya miji na mwendo wa nguvu zinazotengeneza miji 21 mikubwa yaliyo nchini. Ripoti ya 2006
linavumbua vile maarifa ya maendeleo ya miji yamehimiza ukuzi wa
itikisadi na upana ambao miji umetoa njia kufikia huduma, hali ya
mambo yanpendezayo na nafasi kwa wakazi wote wa nchi. Ripoti
inaleta taarifa nzuri kuhusu uwezo wa kukua wa Miji ya Afrika Kusini
na inapeana nafasi kubwa ya taarifa na mchanganuo kwa wanaotengeneza masharti.

Mgongano yaliyo Mjini

Alexandria (Misri) liliingia kwenye mpango wa kuendeleza mji mwaka
wa 2004 likiwa linajihusu katika kutenda kwenye sehemu zilizo peke
yake, chama za jamii wanaokaa katika mji maalum, masomo, watu
wakuu wanaojulikana mjini na washiriki wapaji. Kama lililo matokeo ya
CDS, Serikali ya Misri na wapaji washiriki - kama vile CIDA, GEF, GTZ,
IFC, UNICEF, USAID na Benki la Dunia – limefanya hali ya kuweka
fedha kwa matumizi ya kupata faida ambayo inaonekana kuboresha
hali ya maisha, kuhotubia udhoofu wa mazingira, kuinua makao ya
watu wanaohama hama na kuboresha mazingira ya biashara kwa
ukuzi unaoongozwa na sehemu iliyo peke yake. CDS ya Alexandria
sasa lina hudumia kama mfano wa vile upinduzi wa cheo cha mahala
maalum laweza kuinua hali ya kuweka fedha kwa matumizi ya faida,
kutengeneza maendeleo ya itikisadi yaliyokuwa mahala maalum na
kuboresha utolevu wa huduma na usimamizi wa jumla ya mali.
Mumbai (India). Kwa wenyeji wa milioni 18, Mumbai ni mji mkuu wa
biashara huko India. Kwa mgeuko wa karne, kundi la wakazi – wakiwa
wameshangazwa na ukuzi mbaya wa itikisadi, mijengo zilizokuwa katika hali mbaya na upungufu wa kasi wa hali ya maisha – lilipeana
amri kutaja maono mapya ya Mumbai iliyo kuu. Mji sasa unakusanyika
mara kwa mara kuhusu kuweka Maono Mumbai. Kubadilisha Mumbai
kuwa: Mji ulio katika Cheo Cha Dunia na likiwa na itikisadi iliyo na maisha na cheo cha maisha ya wakazi wao iliyoweza kukadiriwa duniani.
Kazi hii imepangwa kwa maarifa iliyo na ncha nyingi: ukuzi wa itikisadi,
hali ya nyumba, mijengo yanayoonekana, mijengo ya jamii na msaada
wa fedha. Likifanya kazi na USAID na Benki ya Dunia, Shirika la Miji
linapeana msaada kwa sehemu ya msaada wa mageuzo ya Mumbai,
sehemu ya masharti iliyojitolea linalosimamiwa na Chama cha Serikali
ya Mahala Maalum ya Serikali la India.
Maradi na Dosco (Niger) Kama nchi nyingi zilizo Afrika, Niger linakuwa na wakati mgumu kukuja kukubali kwamba lina kasi kubwa mno
wa hali ya kutengeneza miji – likizidi kadiri 6 kwa kila mia moja kila
mwaka. Wanachama wa Shirika la Miji, Benki ya Ulimwengu na Agenti wa Maendeleo Ufaransa (AFD), zilitoa msaada kuongoza mpango
wa maendeleo ya mji kwa miji mbili yasiyo muhimu sana, Dosco na
Maradi, wanachama wa Association des Ville du Niger nchini. Kama
nchi isiyokuwa na maendeleo, Niger linajitegemea msaada kutoka
nje unapokuja. Likiwa na msaada wa Shirika la Miji, watu waliohusika
huko mjini walitambua na wakahotubia maswala muhimu, kama vile
umuhimu wa uhamishaji wa mambo kati ya serikali, haja ya mpango
yaliyoelekezwa vizuri, na usimamizi wa habari ya gharama ya serikali.
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