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ــدة    ــم املتحــ ــؤمتر األمــ ــريية ملــ ــة التحضــ اللجنــ
باإلســكان والتنميــة احلضــرية املســتدامة  املعــين

  (املوئل الثالث)
  الدورة الثالثة

          ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٧إىل  ٢٥سورابايا، إندونيسيا، 
  االجتماع املواضيعي للموئل الثالث بشأن األماكن العامة    

    
  مذكرة من األمانة      

  
ــة     ــل أمان ــة احلضــرية املســتدامة       حتي ــين باإلســكان والتنمي ــم املتحــدة املع ــؤمتر األم م

الثالث) ذه املـذكرة الوثيقـة اخلتاميـة لالجتمـاع املواضـيعي للموئـل الثالـث بشـأن          (املوئل

  .٢٠١٦نيسان/أبريل  ٥و  ٤األماكن العامة، الذي عقد يف برشلونة، إسبانيا، يف 
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ـــ      ــة لالجتمـــــاع املواضــ ــة اخلتاميـــ ــأن  الوثيقـــ يعي للموئـــــل الثالـــــث بشـــ
  العامة    األماكن

  
  إعالن برشلونة      

  
حنن، املشاركني يف االجتماع املواضيعي للموئل الثالث بشأن األمـاكن العامـة، الـذين      

منثــل طائفــة واســعة مــن أصــحاب املصــلحة، مبــا يف ذلــك حكومــات وطنيــة وإقليميــة وحمليــة،    
وميــة دوليــة، ومنظمــات مــن اتمــع ومؤسســات مــن منظومــة األمــم املتحــدة، ومنظمــات حك

املدين، ومؤسسات أكادميية وحبثية، وعمـال ونقابـات عماليـة، والقطـاع اخلـاص، ومؤسسـات       
اجتماعيــة وتضــامنية، ومنظمــات أهليــة، ومؤسســات خرييــة، ومنظمــات نســائية وشــبابية،         

إلعـالن  نعرب عـن شـكرنا لبلديـة برشـلونة علـى استضـافة هـذه املناسـبة، نقتـرح النظـر يف ا           إذ
التايل واعتباره مسامهة أساسية يف العملية الرامية إىل إعـداد اخلطـة احلضـرية اجلديـدة، الـيت مـن       
ــتدامة      ــرية املسـ ــة احلضـ ــكان والتنميـ ــين باإلسـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــد يف مـ املزمـــع أن تعتمـ

  .٢٠١٦الثالث)، املقرر أن يعقد يف كيتو يف تشرين األول/أكتوبر   (املوئل
ر بالوثــائق اخلتاميــة املعنونــة إطــار ســينداي للحــد مــن خمــاطر الكــوارث للفتــرة    ونــذكِّ  
الـيت تركـز    ٢٠٣٠، وخطة عمل أديـس أبابـا، وخطـة التنميـة املسـتدامة لعـام       ٢٠٣٠-٢٠١٥

)، ٧-١١والغايـة احملــددة املتعلقـة باألمــاكن العامـة (الغايــة     ١١علـى املـدن مــن خـالل اهلــدف    
ابطة األخرى يف مجيع أقسـام اخلطـة ويف اتفـاق بـاريس بشـأن      وكذلك األهداف والغايات املتر

  .تغري املناخ الذي اعتمد مؤخراً
ــة          ــق التنمي ــة لتحقي ــاكن العام ــة األم ــاالعتراف بأمهي ــى وجــه اخلصــوص ب ونرحــب عل

، الـيت تـنص   ٧-١١، من خالل الغايـة احملـددة   ٢٠٣٠املستدامة يف خطة التنمية املستدامة لعام 
تـوفري سـبل اسـتفادة اجلميـع مـن مسـاحات خضـراء وأمـاكن عامـة، آمنـة           ’’على أنه ينبغي لنـا  

ــار الســن       ــع وميكــن الوصــول إليهــا، وال ســيما بالنســبة للنســاء واألطفــال وكب وشــاملة للجمي
  ‘‘.٢٠٣٠واألشخاص ذوي اإلعاقة، حبلول عام 

ــة         ــذي أويل ملفهــوم األمــاكن العامــة يف العملي ــاح باالهتمــام الكــبري ال ونقــر مــع االرتي
، ٦التحضــريية، مبــا يف ذلــك ورقــة املناقشــة بشــأن األمــاكن العامــة وتقريــر وحــدة السياســات   

، حيــث تتفــق العمليــة “االســتراتيجيات املكانيــة احلضـرية: ســوق األراضــي والفصـل  ”املعنـون  
األمــاكن العامــة هــي مجيــع األمــاكن، مبــا فيهــا  ”تــايل لألمــاكن العامــة: برمتــها مــع التعريــف ال

الشوارع، اململوكة ملكية عامـة أو ذات االسـتخدام العـام، الـيت ميكـن للجميـع الوصـول إليهـا         
  .“والتمتع ا جمانا ومن دون دافعٍ للربح
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كل دافعـا  وندعو إىل دور حموري لألماكن العامة يف اخلطة احلضرية اجلديدة، ألا تشـ   
رئيســـيا لتحقيـــق طموحنـــا اجلمـــاعي يف مـــدن ومســـتوطنات بشـــرية أكثـــر اســـتدامة وعدالـــة   
ودميقراطيــة جلميــع ســكان ومرتــادي املدينــة املــؤقتني والــدائمني، ســواء أكــانوا يعيشــون هنــاك   

  بصورة قانونية أم بصورة غري نظامية.
  ونشدد على أن:  

الــذي يتســم بأنــه مســتدام وشــامل  لتعزيــز وتطــوير التحضــر ةحقــوق اإلنســان أساســي  •  
اجتماعيـا ويعــزز املســاواة ويكــافح التمييــز جبميـع أشــكاله وميكّــن األفــراد واتمعــات   

ــة ــاح    .احمللي ــدة تت ــدة فرصــة فري ــةلســلطات  واخلطــة احلضــرية اجلدي ــع   الدول ــى مجي عل
  املستويات من أجل إعمال حقوق اإلنسان جلميع السكان

يـوفر إطــارا بـديال إلعــادة الـتفكري يف املــدن والتحضــر.     احلـق يف املدينــة منـوذج جديــد    •  
وهــو يتــوخى املمارســة الفعالــة جلميــع حقــوق اإلنســان املتفــق عليهــا دوليــا، وحتقيــق    
أهداف التنمية املستدامة على حنو ما أُعرب عنه من خالل أهـداف التنميـة املسـتدامة،    

  والوفاء بااللتزامات الواردة يف جدول أعمال املوئل
اك حاجة إىل احلفاظ على طابع ونوعية األماكن العامة التارخيية القائمـة، مـن أجـل    هن  •  

ــال املقبلــة؛ وإىل حتســني األمــاكن العامــة      ــة ونقــل التــراث إىل األجي ــة احمللي تعزيــز اهلوي
القائمة يف األجزاء املركزية والطرفية مـن املدينـة، مـن أجـل االرتقـاء بنوعيتـها وتعزيـز        

لية باالنتماء؛ وإىل تصـميم أمـاكن عامـة جديـدة يف املنـاطق املبنيـة       شعور اتمعات احمل
ــدعيم       ــاة الســكان وت ــة حي ــدة، مــن أجــل حتســني نوعي ويف التوســعات احلضــرية اجلدي

  االستقرار االجتماعي.
  

  ما هو الغرض من األماكن العامة؟    

ــذين          ــة لألشــخاص ال ــاطراد، جيــب أن يضــمن احلــق يف املدين ــزداد حتضــرا ب يف عــامل ي
يتقامسون احليز احلضري حاليا واألجيال القادمة اليت سـترثه. وهـذا يعـين أنـه ال بـد مـن األخـذ        
بالتخطيط احلضري والسياسـات العامـة القـادرة علـى إنتـاج مـدن ومسـتوطنات بشـرية تكـون          
ــة. والتضــام         ــة اجلنســانية واالجتماعي ــز بالعدال ــن االخــتالط والتضــام وتتمي ــدر أكــرب م ــى ق عل

ـا أكثـر إنصـافا واسـتدامة وبالتـايل أفضـل اسـتعدادا ملواجهـة التعـديات علـى           واالختالط جيعال
احلق يف املدينة، من قبيل حتويل أحياء الفقراء إىل ضواح لألثرياء أو الفصل املكـاين أو الزحـف   
العشــوائي. واملكــان العــام احلضــري لــيس فقــط البيئــة الــيت تصــبح فيهــا هــذه التعــديات أكثــر     

املكان الذي ميكن انطالقا منـه صـدها بقـوة مـع قـدر أكـرب مـن الثبـات.         وضوحا؛ بل هو أيضا 
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ولكن، من أجل أن يسـتجيب املكـان العـام للغـرض احلقيقـي منـه وأن يكـون يف خدمـة النـاس          
ويضفي الدميقراطية علـى مـدننا، ينبغـي معاجلتـه مـن منظـور متكامـل، يتجـاوز حـدوده املاديـة           

) االقتصـاد،  ٢(بعـده االجتمـاعي والسياسـي)، (    “رااألغـو ”) ١ويتناول أبعـادا أساسـية مثـل (   
  ) اإلسكان.٤) التنقل، (٣(
  

  األغورا (البعد االجتماعي والسياسي)  -  ١  

  إمكانية الوصول واستيعاب اجلميع    

ينبغي أن تكون األماكن العامة جمانية وخالية من احلواجز املادية والقانونيـة واملعماريـة     •  
واألشــخاص ذوي الــدخل املــنخفض (التصــميم املعيــق   الــيت تعــوق وجــود املتشــردين  

ــل       أو ــى التنق ــدرة احملــدودة عل ــى األشــخاص ذوي الق ــرادع) وتصــعب التجــوال عل ال
  ملمارسة حقوقهم وحريام بصورة كاملة

  من املهم كفالة الوصول إىل املناطق الطبيعية والواجهات البحرية واملواقع التراثية  •  
كان من مواصلة االخنراط يف املدينـة واملطالبـة بنصـيب فيهـا.     متكن األماكن العامة الس  •  

وهذا ينطوي على احترام عدد من احلقـوق واحلريـات ومحايتـها، مثـل احلـق يف حريـة       
  التعبري والتجمع، واملعلومات، والتشاور، واملشاركة يف عمليات اختاذ القرار

جتماعيـة أو ميكـن أن حتـدث    األماكن العامة قد تكون أماكن تتفاقم فيها التـوترات اال   •  
فيهــا مضــايقات وديــدات وأعمــال عنــف. ويــتعني عــدم االكتفــاء بتنــاول األســباب   
ــل       ــة هلــذه املســائل، بــل يــتعني أيضــا تصــميم عناصــر األمــاكن العامــة (مــن قبي اجلذري
ــيني        ــات واملثل ــال، واملثلي ــع الســكان، ال ســيما النســاء، واألطف األضــواء) بالتشــاور م

نسـي ومغـايري اهلويـة اجلنسـانية، والشـباب. وعـالوة علـى ذلـك،         ومزدوجي امليل اجل
تسهم عالقات القـرب، أو العالقـات االجتماعيـة اإلجيابيـة والرقابـة اتمعيـة، إسـهاما        

  قويا يف تعزيز أمن املواطنني وتصوره.
  

  تنوع االستخدامات    

ات وطــرق ينبغــي أن تكــون األمــاكن العامــة متنوعــة االســتخدامات لتــوفري اســتخدام    •  
وصول متعـددة تيسّـر بسـبل مـن بينـها وضـع ترمجـات لالفتـات الدالـة علـى األمـاكن            

  العامة والتجارية لألقليات العرقية
ميكن يئة املناطق الفارغة وغري احملددة االسـتخدام بصـورة أفضـل لتسـخريها لألحيـاء        •  

  فيها الستخدامها أو لتوفري إمكانية استضافة مناسبات جمتمعية استثنائية
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ميكن أن متثل األماكن العامة خيارا لإليواء املؤقت وأن تـوفر مكانـا لإلجـالء يف حالـة       •  
الطوارئ. وينبغي النظر يف هذا األمـر علـى وجـه اخلصـوص يف ضـوء املسـائل الناشـئة        

  عن تغري املناخ واهلجرة.
  

  التصميم اجليد واملقياس البيئي والبشري    

العامة مقياسا بشريا وتوزيعا لألراضي ودرجة مـن التكامـل   ينبغي أن تعكس األماكن   •  
  مع احمليط املباشر مبا يعزز استخدامها اليومي وصيانتها وأمن وسالمة اجلميع فيها

ينبغـي أن تكــون عمليــة التصـميم إنتاجــا مشــتركا إلسـهامات أصــحاب املصــلحة وأن      •  
  وية املكانتشمل اهلويات املادية والثقافية واالجتماعية اليت حتدد ه

ميكــن أن يســهم تصــميم األمــاكن العامــة بالعديــد مــن املنــافع املشــتركة يف التقليــل إىل   •  
ــدابري           ــن خــالل ت ــاملي، ســواء م ــاخ الع ــام املن ــدن يف نظ ــأثري امل ــن ت أدىن حــد ممكــن م
ــة)      ــدمات العامـ ــوارد يف اخلـ ــتخدام املـ ــاءة يف اسـ ــة والكفـ ــورات الطاقـ التخفيـــف (وفـ

املســاحات اخلضــراء واملســطحات املائيــة، والبنيــة التحتيــة،  تــدابري التكيــف (شــبكتا أو
ومراقبـــة موجـــات احلَـــر). وميكـــن أن يـــؤدي بصـــورة أعـــم إىل حتســـني قـــدرة املـــدن  

  الصمود  على
األماكن العامة أساسية حلماية التنوع البيولوجي احلضري، ال سيما مـن خـالل تعزيـز      •  

  األوساط اإليكولوجية املستمرة.
  

  تكاملالتوزيع وال    

ــع املســتويات يف         •   ــى مجي ــا عل ــاكن العامــة كثيف ــع األم مــن املهــم أيضــا أن يكــون توزي
األراضي احلضرية. وينبغي أن توجد يف مجيـع األحيـاء أمـاكن عامـة ومنـاطق خضـراء       
مناسبة لالسـتجمام والتفاعـل االجتمـاعي علـى مسـافة معقولـة مـن البيـت. واألمـاكن          

تقتصر على كوا مناطق مفتوحة وغـري حمصـورة،   العامة، على النقيض من تصور أا 
هي ذات طـابع مكـاين معقـد يتضـمن أروقـة ومسـاحات حتـت األرض وأبنيـة مغلقـة.          
وينبغي السعي إىل حتقيق التكامل مع سائر العناصر املادية للمدينة، مثل مرافـق البلديـة   

  والبىن التحتية العامة واألبنية السكنية والتجارية
ن مكانان مترابطان. واألماكن العامة األكثر ألفة وأمانا هي تلك الـيت  الشارع واملسك  •  

تعكــس مســتوى أكــرب مــن مشــاركة اجلــريان فيهــا وتســخريها الســتخدامهم اخلــاص.  
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وعليه، فإن وجود عالقـة تتـيح الرؤيـة وسـهولة التنقـل بـني أمـاكن السـكن واألمـاكن          
  املفتوحة أمر أساسي.

ة العامـة (حمطـات السـكك احلديديـة وقطـارات األنفـاق،       ينبغي أن تتجاوز البىن التحتي  •  
واألسواق، ومنشـآت املعاجلـة) التخصـص األحـادي الوظيفـة وأن تكـون علـى درجـة         

  كافية من التعقيد حبيث تصبح أماكن للتفاعل االجتماعي مع وظيفة تربوية
، ينبغــي إجيــاد شــبكة كافيــة وجيــدة التــرابط مــن الشــوارع واألمــاكن العامــة األخــرى   •  

سيما يف التوسعات احلضـرية اجلديـدة وعنـد التحـول احلضـري، نظـرا إىل أن املـدن         ال
يف املائـة مـن    ٥٠و  ٣٥الناجحة والكثيفة واملختلطة ختصـص عمومـا مـا يتـراوح بـني      

ــادة         ــاد تشــريع بشــأن إع ــذا اعتم ــة. وســيتطلب ه ــاكن العام األراضــي احلضــرية لألم
  ض عامة مناسبة.التخطيط وإعادة ترتيب األراضي حليازة أرا

  
  االستجمام والصحة    

ــة       •   ــع باألمــاكن الداخلية/اخلارجي ــوفر األمــاكن العامــة تكــافؤ الفــرص للتمت ينبغــي أن ت
وتعزيــز املمارســات الصــحية وأمنــاط االســتهالك واإلنتــاج املســتدامة يف انســجام مــع     

فـيهم  الطبيعة. وينبغي أن تسهم يف رفاه األشخاص الذين يعيشون أوضاعا هشة (مبـن  
األطفال وكبار السن واملتشردون واملرضى واألشخاص ذوو اإلعاقة واملهـاجرون غـري   
النظاميني) وأن تيسر توزيعا أكثر إنصافا للواجبات اليت تقع تقليـديا علـى عـاتق املـرأة     

  بشكل رئيسي ضمن نطاق املرتل.
  

  التعبري الثقايف والسياسي    

لتبديــد اخلرافــات والتصــورات النمطيــة املــدمرة  ميكــن أن ــيء األمــاكن العامــة البيئــة    •  
املرتبطـة بـاهلجرة عـن طريـق تعزيـز النقـاش العـام بشـأن املسـامهات املتنوعـة واإلجيابيــة           

  للغاية اليت يسهم ا املهاجرون يف اتمعات احمللية
ال يهدد وصول اجلمهور إىل املناطق اهلشة أو اليت جيري التركيز علـى حفظهـا قيمتـها      •  

بيعية أو قيمتها التراثية، بل يتيح للنـاس معرفتـها بشـكل كامـل وتقـديرها والـدفاع       الط
  عنها، وهو ما يشكل يف حد ذاته ضمانة أكرب حلفظها

تؤدي األماكن العامة واملرافق التعليمية والثقافية البلدية (املـدارس واملكتبـات واملراكـز      •  
ميقراطية والتحول االجتمـاعي، تسـهم   املدنية واملتاحف) وظيفة تربوية ال غىن عنها للد

من خالهلا يف بناء مواطَنة ناقدة وملتزمة ومستنرية. والوظيفـة التربويـة، الـيت ينبغـي أن     
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تعزز النقاش النقدي ومتنع تلقني العقائد، ينبغي أن تعزز من مجيع النواحي وأن تسـود  
  يف أي مكان عام.

  
  زاعات والتعايشـتسوية الن    

مة هي حيث جتري حوارات ومواجهات بني املسـتخدمني حتـدد اآلليـات    األماكن العا  •  
ــتمكني الرتاعــات مــن أن تنشــأ وتحــل، ال ســيما يف املــدن املعقــدة متعــددة       الالزمــة ل
الثقافــات، حبيــث يكــون مبقــدور تلــك األمــاكن أن تقــدم قيمتــها املضــافة إىل خمتلــف     

  اموعات واالحتياجات.
  

  احلوكمة    

ــة   •   ــات احلوكمــة احلضــرية      ميكــن ضــمان كمي ــة األمــاكن العامــة مــن خــالل آلي ونوعي
املناسـبة ومــن خـالل إنشــاء مؤسسـات فعالــة وشـفافة وخاضــعة للمسـاءلة علــى مجيــع      

  املستويات وكفالة الشمول واملشاركة يف اختاذ القرار  
تتطلب األماكن العامة إطارا قانونيا وسياساتيا على املستوى املركزي يتيح للسـلطات    •  

ــها أيضــا باعتبارهــا      احمل ــة علــى حنــو فعــال وميكّن ــة تنفيــذ السياســات احلضــرية الوطني لي
جهات رامسة للسياسات تستفيد مـن مسـتوى كـاف مـن االسـتقاللية يف اختـاذ القـرار        

  وفقا لصالحياا
يتطلب نظام احلوكمـة املتعـدد املسـتويات النـاتج عـن ذلـك التزامـا سياسـيا مـن مجيـع             •  

قاســم املهــام الفنيــة علــى حنــو يتســم بالكفــاءة والفعاليــة بغــرض  مســتويات احلكومــة لت
التنسيق والتعاون. وينبغي أن توضع هذه السياسة من خالل عملية شـفافة وتشـاركية   
تشمل، باإلضافة إىل السـلطات الوطنيـة ودون الوطنيـة واحملليـة، مجيـع اجلهـات املعنيـة        

  واطنني والقطاع اخلاص.من غري الدول، من قبيل املنظمات غري احلكومية وامل
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  االقتصاد  -  ٢  

  االستدامة واملراقبة الدميقراطية لإلمدادات والنفايات احلضرية األساسية    

ــديال         •   ــاره ب ــات باعتب ــع القطاع ــاعي والتضــامين يف مجي ــيم االقتصــاد االجتم ــز تعم تعزي
ــاء وأداة         ــات البق ــه مقوم ــوق اإلنســان ول ــى حق ــا عل ــع وقائم اقتصــاديا شــامال للجمي

  أساسية ملستقبل املدن
وضع آليات إلعادة توزيـع الزيـادات يف قيمـة املمتلكـات الـيت حتـدثها األمـاكن العامـة           •  

اجليدة يف حالة االستخدامات السكنية أو التجارية أو اإلنتاجية، ومنع استرداد القيمـة  
الزائدة بصورة فردية فقط، من خالل األخذ بفـرض الضـرائب العادلـة وإعـادة توزيـع      
ــة       ــة االجتماعي ــادة اإلنصــاف والتنمي ــة ــدف زي ــع واملدين ــى نطــاق املوق املكاســب عل

  وضمان مسامهة مالك األراضي يف التنمية احلضرية
ينبغي أن تشمل األماكن العامة احلوكمـة الـيت تكفـل حفـظ األراضـي الزراعيـة وشـبه          •  

يــة مــن احلضــرية واحلضــرية املخصصــة إلنتــاج األغذيــة مــن قبــل صــغار منتجــي األغذ  
  املضاربة العقارية

من أجل حتسني تكامل املدن وختفيف آثار تغري املناخ، ينبغي أن يكون إضـفاء الطـابع     •  
الدميقراطي على خدمات الطاقـة وامليـاه واالتصـاالت السـلكية والالسـلكية، ووضـعها       
حتــت ســلطة البلــديات، وشــفافيتها، وإنتاجهــا وإدارــا علــى حنــو مســتدام، وكــذلك    

لذي تنظمـه البلـديات إىل النفايـات والتصـحاح، حقـا جلميـع السـكان، مبـن         الوصول ا
  فيهم املهاجرون

رعاية األنشطة االقتصادية املتناهية الصغر والصغرية واملتوسـطة احلجـم، النظاميـة منـها       •  
وغري النظامية، مع إيالء اهتمام خاص لتكامل األماكن احلضـرية مـع األمـاكن الريفيـة     

األماكن غري املنتجة بغيـة حتسـني أسـباب معيشـة املنـتجني والعمـال        والطبيعية وتنشيط
  احملليني، مبن فيهم العاملون يف القطاعات غري النظامية

اســتحداث أطــر تنظيميــة تضــمن التــوازن اإلقليمــي يف الــروابط احلضــرية الريفيــة مــن      •  
  خالل شبكات من األماكن العامة، باعتبارها األساس للنظم االقتصادية.

  
  إقامة توازن بني إنتاج الثروة واالستهالك املسؤول    

تعزيــز اإلنتــاج واالســتهالك املســتدامني احمللــيني املســؤولني، والتفــاعالت االجتماعيــة،    •  
وكذلك األماكن العامة النابضة باحلياة والشاملة للجميـع واملتنوعـة مـن خـالل متكـني      
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جـــارة احملليـــة، والباعـــة شـــبكات يســـهل الوصـــول إليهـــا مـــن األســـواق البلديـــة، والت 
  املتجولني، وجامعي النفايات

يــتعني ضــمان الطـــابع العــام لألمـــاكن العامــة وجتنـــب خصخصــتها حـــىت ولــو ظـــل         •  
ــات         ــاكن املفتوحــة يف البيئ ــق بالشــوارع واألم ــا يتعل ــيما فيم ــا، ال س اســتخدامها عام

يات هـذه  املعمورة من قبيل الساحات. وحتـدد االجتاهـات العامليـة علـى خمتلـف املسـتو      
املســألة بوصــفها أولويــة، حيــث تــربز احلاجــة إىل عالقــة إجيابيــة متبادلــة بــني األمــاكن  

  العامة واخلاصة، مبا يف ذلك املساكن والكتل السكنية
يلزم إقامة شكل جديد من الشـراكة يكـون فيهـا للنـاس وأصـحاب املصـلحة احلـق يف          •  

ــا، وكــذلك صــياغة أ     ــة واملشــاركة فيه ــر صــرامة ضــد    الوصــول إىل العملي ــة أكث نظم
  خصخصة األماكن العامة

ــة، واســتخدام       •   تكــرار التعــاون املتعــدد القطاعــات بشــأن املســائل الشــاملة مثــل العمال
الفعالة لضـمان حفـظ    األراضي، والغذاء ورعاية األماكن العامة، مبا يف ذلك احلوكمة

األراضي الزراعية وشبه احلضرية واحلضرية املخصصة إلنتاج األغذيـة مـن قبـل صـغار     
منتجــــي األغذيــــة. وضــــمان كفايــــة الــــبىن التحتيــــة الــــيت تــــربط صــــغار املنــــتجني    

  احمللية.  باألسواق
  

  التنقل  -  ٣  

  تغيري النموذج إىل مدينة ما بعد السيارة    

مــن منــوذج تنقــل يســتند إىل اســتخدام الســيارات اخلاصــة    مثــة حاجــة إىل نقلــة نوعيــة   •  
تنقل يتسم بقدر أكرب من االستدامة والدميقراطية والتركيز على املناخ، من خـالل   إىل

تشــجيع وســـائط النقــل ذات الكفـــاءة، مبـــا يف ذلــك دراســـة حصــص أمنـــاط التنقـــل     
ســــتخدام الــــرحالت اليوميــــة. وينبغــــي تعزيــــز السياســــات الثقافيــــة املتعلقــــة باال  يف

للمركبــــات اآلليــــة اخلاصــــة والتوعيــــة بآثــــاره علــــى الصــــحة واإلنتاجيــــة   املكثــــف
  واإلنصاف.  واالستدامة

  
  تعزيز الصالحية للمشي واستخدام الدراجات يف أماكن عامة أكثر إنسانية    

يشكل تعزيز الصالحية للمشـي واسـتخدام الـدراجات أحـد التـدابري األساسـية جللـب          •  
العامة، واحلد مـن االكتظـاظ، وتعزيـز االقتصـاد والتفـاعالت علـى        الناس إىل األماكن

الصعيد احمللي، فضال عن حتسني السـالمة يف املـدن. وتسـاعد الصـالحية للمشـي علـى       
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ــواء       ــوث اهلــ ــاظ وتلــ ــن االكتظــ ــف مــ ــيارات والتخفيــ ــى الســ ــاد علــ ــل االعتمــ تقليــ
  املوارد  واستنفاد

ح اســتخدام الـدراجات، الــيت تصــمم  األمـاكن العامــة الصـاحلة للمشــي وتلــك الـيت تتــي     •  
وفق مقاييس تناسب البشر، هي أدوات فعالة للمدن املراعية للنساء واألطفـال وكبـار   

  السن، تزداد إمكانية العيش فيها والتمتع ا.
  

  تنفيذ شبكات النقل العام الدميقراطية واملستدامة    

ام ألنـه طريقـة هيكليـة    جيب أن تعزز السياسات العامة والتخطـيط احلضـري النقـل العـ      •  
لتعزيز التنقل األكثر دميقراطية واستدامة. وجيب أن يـوزع النقـل العـام توزيعـا مكانيـا      
وزمانيــا جيــدا وجيــب أن يكــون ميســور التكلفــة ومتاحــا للجميــع. وجيــب أن يكــون   
متعـدد الوســائط وجيــب أن تكــون بنـاه التحتيــة علــى عالقــة متوازنـة مــع األحيــاء الــيت    

  تشكل حواجز كبرية تعربها وأال
تطوير قدرات التخطيط احلضري على وضع خطط اسـتراتيجية لألمـاكن العامـة علـى       •  

نطاق املدينة واألحياء وعلى مستوى الشـوارع، تسـتجيب بطريقـة شـاملة للتحـديات      
  احلضرية اليت تطرحها مسائل التنقل واإليكولوجيا واملسائل االجتماعية

ط الـيت تكفـل بطريقـة كميـة إنشـاء أمـاكن عامـة متاحـة         حتديد تدابري وقواعـد التخطـي    •  
للجميع، مع إيالء األولوية لتنقل املشاة ومستخدمي الـدراجات، باعتبارهـا جـزءا مـن     

  البيئة املعيشية املتنوعة والنابضة باحلياة.
  

  اإلسكان  -  ٤  

  احلق يف سكن الئق    

ينبغي تعزيز إمكانية حصول اجلميع علـى نوعيـة جيـدة مـن األمـاكن العامـة باعتبارهـا          •  
عنصــرا جوهريــا مــن عناصــر تعريــف احلــق يف ســكن الئــق، الــيت تضــم حاليــا ضــمان   
احليــازة، والقــدرة االقتنائيــة، وإمكانيــة احلصــول علــى الســكن، واملوقــع، واملالءمــة         

ــاه و   مــن ــة، وأمــن خــدمات املي ــة الثقافي ــة   الناحي ــاء وإمكاني الصــرف الصــحي والكهرب
  احلصول عليها

ميكن أن يؤدي توفري أماكن عامة جيـدة إىل حتسـني ظـروف السـكن بشـكل كـبري يف         •  
كل من البيئـة احلضـرية القائمـة والتوسـعات املشـادة حـديثا، مـع إيـالء اهتمـام خـاص           
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ــون يف       ــذين يعيشــ ــخاص الــ ــة األشــ ــا فئــ ــا فيهــ ــعيفة، مبــ ــات الضــ ــات الفئــ الحتياجــ
  عشوائية  وطناتمست

ينبغي أن يصبح السكن االجتماعي مع أماكن عامة جيدة القاعدة وليس االسـتثناء يف    •  
املدن. وبـدال مـن أن يكـون مقصـورا علـى املواقـع النائيـة واحمليطيـة، ينبغـي توزيعـه يف           
مجيـع أحنـاء املدينـة، مـع إيـالء األولويــة للتجديـد احلضـري، مـن أجـل مواجهـة حتويــل           

التحويـل املفـرط لألمـاكن إىل مقاصـد     ’’ء إىل ضـواح لألثريـاء، ومواجهـة    أحياء الفقرا
  يف سياقات حمددة.‘‘ سياحية

  
  الوظيفة االجتماعية لألراضي واملمتلكات واملدينة    

ينبغــي أن تعــزز السياســات واملبــادرات خيــارات الســكن البديلــة، والتحــول مــن غلبــة    •  
وع أشـكال احليـازة، مبـا يف ذلـك احللـول      امللكية اخلاصة للمساكن إىل اإلجيارات، وتنـ 

التعاونيــة مــن قبيــل مشــاريع املســاكن الــيت تتشــارك يف بعــض املرافــق واملؤسســات         
  االستئمانية لألراضي اتمعية، اليت حتسن من خالل توفري أماكن عامة مالئمة

سـخري  دد إمكانية حصول اجلميع على أماكن عامة جيدة بظاهرتني متقابلتني مهـا، ت   •  
األمــاكن العامــة لالســتخدام اخلــاص نتيجــة حتويــل أحيــاء الفقــراء إىل ضــواح لألثريــاء  
وخصخصة األماكن العامـة نتيجـة املشـاريع السـكنية املقصـورة علـى مجاعـات حمـددة         

  واألحياء املسيجة
يؤدي تصعيد أسعار اإلجيارات من خالل املضاربة يف املواقـع األكثـر جاذبيـة يف مجيـع       •  

العامل إىل حتويـل املدينـة وأماكنـها العامـة إىل صـحارى مـن خـالل طـرد وإخـالء          أحناء 
سكاا وجمتمعاا احمللية وأعماهلـا التجاريـة الصـغرية النظاميـة وغـري النظاميـة. وبوسـع        
تنظــيم الســوق اخلاصــة، وضــبط اإلجيــارات، وحماولــة منــع ظــاهرة املســاكن الشــاغرة    

  ماعية للملكيةمواجهة ما سبق وتعزيز الوظيفة االجت
تشكل األراضي واملساكن، ال سيما عندما تكون جمهزة بأماكن عامـة جيـدة، أصـوال      •  

قيمة جدا. ولذلك، ينبغي أن ختضع لضرائب عادلة وآلليات اسـترداد القيمـة الزائـدة.    
ــادئ        ــا ملبـ ــا وفقـ ــل حظـ ــاء األقـ ــى األحيـ ــرادات علـ ــذه اإليـ ــع هـ ــادة توزيـ ــي إعـ وينبغـ

  احلضري.  التضامن
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  سياسات وأدوات اإلسكان    

يــتعني أن تعــزز سياســات اإلســكان نهــج اإلســكان املتكامــل احملليــة عــن طريــق تلبيــة      •  
احتياجــات النــاس وتنــاول الصــالت القويــة بــني التعلــيم والعمالــة والســكن والصــحة،  
وعــن طريــق اســتهداف إلغــاء الفصــل. وعلــى نفــس املنــوال، يــتعني أن تــؤمن ضــمانَ    

ك منـع عمليـات اإلخـالء القسـري والتشـريد، وضـمان تـوفري إعـادة         احليازة، مبا يف ذل
ختصــيص مســاكن الئقــة حتفــظ الكرامــة عــن طريــق الشــركات املالكــة للمســاكن          
والســلطات العامــة يف حالــة الطــرد مــن قبــل فــرادى املــالكني. ومثــة حاجــة إىل وضــع    

تماعيـة  استراتيجيات وسياسات خمصصة قائمة على حقوق اإلنسان وإىل احلمايـة االج 
ملواجهة التشرد من قبيـل بـرامج السـكن أوال الشـاملة واملسـتدامة، مـع وضـع أهـداف         

  قابلة للقياس وجداول زمنية، وبطريقة شاملة.
  

أنه لكـي تكـون مـدننا أكثـر دميقراطيـة، أي أكثـر عـدال واسـتدامة، يلـزم أن           ونستنتج  
ة متضــامة نضــع سياســات عامــة وخطــط حضــرية تعــزز علــى النحــو األفضــل نســجا حضــري     

  وخمتلطة:
[األغورا] متهد فيها احلريةُ، واملساواة بـني اجلنسـني، واإلنصـاف، والتنـوع يف التعـبري،        •  

ــة        ــدي، وكــذلك املشــاركة امللزم ــدين والنق ــة التواصــل امل ــة، وثقاف والشــفافية، والتربي
واملســاءلة الطريــق للتشــارك يف إنتــاج املكــان احلضــري، لصــاحل مجيــع الســكان، ســواء  

  ا مؤقتني أو دائمني، وسواء كانوا يعيشون يف ظروف قانونية أو غري قانونيةكانو
[االقتصاد] تضمن فيها فرص املشاركة يف الثروة املشتركة وإضفاء الطابع الـدميقراطي    •  

  على األنشطة االقتصادية إلدماج أرباب األنشطة الصغرية واملنتجني احملليني
عواقـب  مـن  تماد علـى السـيارات اخلاصـة، مـع مـا لـه       [التنقل] يستعاض فيها عن االع  •  

وخيمة تعلق بالصـحة، واإلنصـاف، وتغـري املنـاخ، وهـدر الطاقـة، والزحـف احلضـري         
  العشوائي، والفصل املكاين، بالصالحية للمشي وركوب الدراجات والنقل العام

ــة        •   [الســكن] يضــمن فيهــا احلــق يف احلصــول علــى مســاكن مســتدامة والئقــة وبتكلف
  قولة بالتزامن مع احلق يف أحياء متنوعة وذات موقع جيد.مع

وهذه امليادين األربعة ذات طابع عاملي ألا تتعلق باملـدن يف مجيـع أحنـاء العـامل. وهـذا        
هو السبب يف أنه يتعني تزويد احلكومات احمللية مبا يكفي من املوارد لكي تعاجلها علـى النحـو   

  ق اإلنسان واحلق يف املدينة.املناسب وتكون قادرة على ضمان حقو
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وأخــريا، نلتــزم بتعزيــز املبــادئ والتوصــيات الــواردة يف إعــالن برشــلونة هــذا للموئــل       
الثالــث، وضــمان أن يســهم ذلــك بشــكل فعــال يف صــياغة اخلطــة احلضــرية اجلديــدة يف مــؤمتر   

يف كيتــو يف  األمــم املتحــدة املقبــل املعــين باإلســكان والتنميــة احلضــرية املســتدامة، املقــرر عقــده 
    .٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر 

 


