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اللجنــة التحضــريية ملــؤمتر األمــم املتحــدة   
املعــــين باإلســـــكان والتنميـــــة احلضـــــرية  

  املستدامة (املوئل الثالث)
  الدورة الثالثة  

        ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٧-٢٥سورابايا، إندونيسيا، 
  : احلق يف املدينة ومدن للجميع*١ورقة السياسات رقم     

    
  مذكرة من األمانة العامة      

  
حتيل أمانة مـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين باإلسـكان والتنميـة احلضـرية املسـتدامة (املوئـل            

، أعـدها أعضـاء   “احلـق يف املدينـة ومـدن للجميـع    ”الثالث) رفـق هـذا ورقـة سياسـات بعنـوان      
  .  ١وحدة السياسات رقم 

ــان       ووحــدات السياســات التابعــة للموئــل الثالــث تشــترك يف رئاســتها منظمتــان دوليت
خبرياً كحد أقصى، وجتمـع بـني خـرباء فـرادى مـن جمموعـة متنوعـة         ٢٠وتتألف كل منها من 

من امليادين، من بينها أوساط أكادمييـة، وحكومـات، وجمتمـع مـدين، وهيئـات إقليميـة ودوليـة        
  أخرى.  

ــم    وميكــن الرجــوع إىل ت    ــات السياســات    ١كــوين وحــدة السياســات رق ــار ورق وإط
  .  www.habitat3.orgاخلاصة ا على املوقع الشبكي: 

  

  
  
  

 تصدر هذه الوثيقة بدون حترير رمسي.  *  
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  احلق يف املدينة ومدن للجميع    
  ورقة سياسات      

  موجز تنفيذي    

توفر ورقة السياسات هذه إطار اخلطة احلضرية اجلديدة الـيت سـتناقش يف مـؤمتر األمـم       
ان والتنميـة احلضـرية املسـتدامة (املوئـل الثالـث). وينبغـي اعتبـار احلـق يف         املتحدة املعين باإلسك

املدينـــة منوذجـــاً جديـــداً للتنميـــة احلضـــرية يســـعى إىل معاجلـــة التحـــديات الرئيســـية يف املـــدن   
االجتمـاعي،   ءقصـا إلواملستوطنات البشرية، وهي سرعة التوسع احلضري، واحلد من الفقر، وا

ستدعي اختاذ اجراءات حامسة ووضع أولويـات جديـدة للسياسـات مـن     واملخاطر البيئية، اليت ت
  جانب احلكومات الوطنية واإلقليمية واحمللية.  

ات احلق يف املدينة من خالل دراسة ثالث ركـائر هـي: التوزيـع    وتفكك ورقة السياس  
. وهـي  املكاين العادل للموارد، والفاعلية السياسية، والتنوع االجتمـاعي واالقتصـادي والثقـايف   

حتدد أيضا عدة حتديات شاملة مواضـيعية أساسـية يواجههـا احلـق يف املدينـة عنـد تنفيـذه هـي:         
ــب       ــة احلضــرية، واالقتصــادي احلضــري، واجلوان ــة احلضــرية، واحلوكم االســتراتيجيات املكاني
االجتماعية، والبيئة احلضرية. مث تعاجل كل ركيزة بالتفصيل من خالل حتديد املسـائل الرئيسـية   

   تنطوي عليها:  اليت

ــزة   (أ)   ــة    ١الركي : اســتخدام األراضــي ألغــراض الســكن وكســب العــيش، وإزال
طــابع التســليع عــن األمــاكن احلضـــرية؛ واملشــاعات احلضــرية، واألمــاكن العامــة، والتنـــوع         
البيولوجي؛ واحلصـول علـى اخلـدمات والبنيـة التحتيـة األساسـية، ومكافحـة التلـوث؛ وسـكىن          

ططــة والعشــوائية؛ والقــدرة علــى الصــمود، وإدارة مواجهــة تغــري املنــاخ   املســتوطنات غــري املخ
  والكوارث واملخاطر؛  

: احلوكمـة الشـاملة للجميـع؛ واملواطنـة؛ والـتمكني مـن املشـاركة،        ٢الركيزة   (ب)  
  والشفافية، وإرساء الدميقراطية؛  

 -مبا فيها نـوع اجلـنس    -: االعتراف بالعناصر الفاعلة االجتماعية ٣الركيزة   (ج)  
للهجرة والالجئني، وقبول اهلوية، واملمارسة الثقافيـة، والتنـوع، والتـراث؛ وزيـادة أمـن املـدن،       
وسبل كسب العيش، والسالمة، والرفاه؛ وخطـر الفقـر وهشاشـة العمالـة؛ واالقتصـاد الشـامل       

  د التضامين.  للجميع، واالقتصا
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للتغلـب علـى    -هـي التحـوالت    -مث جيرى تطوير كل ركيزة بوضع توصيات حمددة   
املسائل املطروحة وحتديد االجـراءات األساسـية الالزمـة لتحقيـق هـذه األهـداف يف إطـار كـل         

  ركيزة من الركائز الثالث.  

مــن قبيــل  -ويتطلــب حتقيــق خطــة حضــرية شــاملة مشــاركة مجيــع اجلهــات الفاعلــة      
احلكومــات املركزيــة واحملليـــة؛ واألوســاط األكادمييــة؛ ومنظمـــات اتمــع املــدين؛ والقطـــاع       
ــة الصــغر والصــغرية واملتوســطة احلجــم؛ والقطــاع املؤسســي غــري       اخلــاص؛ واملؤسســات البالغ

مــن أجــل حتويــل األولويــات   -الرمســي؛ واحلركــات االجتماعيــة، بــني جهــات فاعلــة أخــرى   
  جراءات ملموسة ومستدامة.  السياساتية احلالية إىل إ

، تقتـرح الوثيقـة ادراج مكونـات    ولكفالة تنفيـذ وتقيـيم إطـار السياسـات اجلديـد هـذا        
ــك، تتأمــل       ــثالث. وعــالوة علــى ذل ــع عناصــر الركــائز ال ــل والرصــد الصــحيحة يف مجي التموي
 الوثيقــة، علــى ســبيل االستشــراف، االســتراتيجية املؤسســية الالزمــة الــيت ستيســر آليــات تنفيــذ 

  خطة حضرية جديدة يف مرحلة ما بعد املوئل الثالث.  
    

  رؤية وإطار مسامهة ورقة السياسات يف اخلطة احلضرية اجلديدة    - أوالً   
  احلق يف املدينة هو حمور اخلطة احلضرية اجلديدة    -ألف   

العاملية اليت تعهدت ا الدول وغريها من اجلهـات الفاعلـة    رغم االلتزامات السياساتية  - ١
الرئيسية منذ املوئل األول واملوئل الثاين (جـدول أعمـال املوئـل)، فـإن منـوذج التنميـة احلضـرية        
احلايل فشل يف معاجلة مشـكليت الفقـر احلضـري واإلقصـاء االجتمـاعي املتـوطنتني يف كـثري مـن         

سكان العامل يعيشون اآلن يف مدن، وسيزيد هـذا العـدد إىل    املدن حالياً. وألن أكثر من نصف
، يتـيح املوئـل الثالـث فرصـة فريـدة للخطـة احلضـرية اجلديـدة لتعزيـز          ٢٠٥٠الثلثني حبلول عام 

ــتوطنات       ــدن واملســ ــى املــ ــا علــ ــا يف تطبيقهــ ــيع نطاقهــ ــان وتوســ ــوق اإلنســ ــورات حقــ منظــ
اإلقـالل إىل أدىن حـد مـن املظـامل      واعتناق حتول يف النمط احلضري السـائد مـن أجـل    البشرية،

املكـــاين للجميـــع،   -املكانيـــة، وتعزيـــز اإلنصـــاف، والشـــمول االجتمـــاعي      -االجتماعيـــة 
  واملشاركة السياسية، واحلياة الكرمية جلميع السكان.  

واحلق يف املدينة هو منوذج جديد يوفر إطاراً بديالً إلعـادة الـتفكري يف املـدن والتوسـع       - ٢
يتـوخى اإلعمـال الفعـال جلميـع حقـوق اإلنسـان املتفـق عليهـا دوليـا، وغايـات           احلضري. فهو 

التنمية املستدامة بصيغتها املعرب عنها من خالل أهداف التنمية املستدامة، والتزامـات جـدول   
أعمال املوئـل. وهـو، رغـم هـذا اإلطـار، يضـفي بعـداً جديـداً ليكـون أساسـاً للخطـة احلضـرية             
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فهــوم للمدينــة كمكــان يســعى إىل ضــمان حيــاة كرميــة وكاملــة جلميــع   اجلديــدة اســتناداً إىل م
  السكان.  

  
  مبادئ ونهج احلق يف املدينة    -باء   

يضــم احلــق يف املدينــة مجيــع احلقــوق املدنيــة والسياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة           - ٣
القائمــة بشــأن  والثقافيــة والبيئيــة بصــيغتها املُكرســة يف املعاهــدات والعهــود واالتفاقيــة الدوليــة  

)، فإنــه يــدعو إىل اتبــاع ــج عــاملي ومتــرابط   ١٩٩٣حقــوق االنســان. ووفقــاً إلعــالن فيينــا ( 
  ومتشابك يف إعمال حقوق اإلنسان.  

واستناداً إىل حقوق اإلنسان املعترف ا دوليا، فـإن احلـق يف املدينـة يعتـرب املـدن ذاـا         - ٤
للجميـع؛ واملمارسـة الكاملـة للمواطنـة مـن      مشاعات، ويتوخى احترام ومحاية حقوق االنسان 

ــة واألصــول احلضــرية يف املــدن          ــاعي لــألرض وامللكي ــب مجيــع الســكان؛ والبعــد االجتم جان
واملستوطنات البشرية؛ واملشـاركة السياسـية وإدارة املـدن بطريقـة شـفافة وخاضـعة للمسـاءلة؛        

؛ واإلدارة املســؤولة واالقتصــادات الشــاملة للجميــع؛ مــع حــق العمــل وســبل العــيش اآلمنــة       
والبيئة املبنية والتارخييـة، واألصـول الثقافيـة، وإمـدادات     واملستدامة للمشاعات (البيئة الطبيعية، 

الطاقة، إخل)؛ وتوافر أماكن عامة ومرافق جمتمعية كافية ويسهل الوصول إليها وجيـدة؛ ومـدن   
ومــة؛ والنــهوض بالثقافــة ختلــو مــن العنــف، ال ســيما مــن أجــل النســاء والفتيــات والفئــات احملر 

كأداة للتماسك االجتماعي، ورأس املال االجتمـاعي، والتعـبري عـن الـذات واهلويـة، والـذاكرة       
ــار الواليــات الوطنيــة، وبــني           ــة بــني املــدن والبلــدات يف إط ــراث، ووجــود عالقــة متوازن والت

  املستوطنات البشرية ومناطقها الريفية الداخلية.  

عامـــاً مـــن اخلـــربة والنقـــاش، ومنصـــوص عليـــه يف   ٥٠إىل  يســـتند واحلـــق يف املدينـــة  - ٥
ــة   ــدات والصــكوك الدولي ــة )١(املعاه ــتند أيضــا إىل      )٢(واإلقليمي ــوق اإلنســان. ويس ــة حبق املتعلق

، وجــدول أعمــال ١٩٩٦االلتزامـات الــواردة يف الوثيقـة اخلتاميــة للموئــل الثـاين الصــادرة عـام     

__________ 

ــوق االنســان (       )١(   ــاملي حلق ــالن الع ــة: اإلع ــاحلقوق   ١٩٤٨تشــمل الصــكوك الدولي ــدويل اخلــاص ب ــد ال )؛ والعه
)؛ ١٩٦٦)؛ والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية (      ١٩٦٦االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة (  

)؛ واتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال      ١٩٦٨واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري (
ــرأة (  ــز ضــد امل ــة حقــوق الطفــل ( ١٩٧٩التميي ــة ١٩٨٩)؛ واتفاقي ــع   )، واالتفاقي ــة حقــوق مجي ــة حلماي الدولي
ــة مبركــز الالجــئني (  ١٩٧٧العمــال املهــاجرين (  ــة املتعلق ــا   ١٩٥١)؛ واالتفاقي ــامج عمــل فيين )، وإعــالن وبرن

 ) بشأن عاملية حقوق االنسان وعدم قابليتها للتجزئة.١٩٩٣(

ة األوروبيـة بشـأن   )؛ واالتفاقيـ ١٩٦٩تشمل الصكوك اإلقليمية: االتفاقية األمريكيـة بشـأن حقـوق االنسـان (      )٢(  
 ).  ١٩٨١)؛ وامليثاق األفريقي حلقوق االنسان والشعوب (١٩٥٠حقوق االنسان (
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ضـر واحلاجـة إىل تطبيـق معـايري حقـوق اإلنسـان يف       املوئل الذي أكد الصالت بني الريـف واحل 
، وتشـريعات  )٤(تفعيل احلـق يف املدينـة يف اتفاقـات عامليـة    . وجرى أيضا )٣(املستوطنات البشرية

  يف خمتلف أحناء العامل، مثالً يف الربازيل وإكوادور:   )٦(، ومواثيق مدن)٥(وطنية

البيئــي والبنيــة التحتيــة احلضــرية حاح احلــق يف األراضــي احلضــرية واإلســكان واإلصــ”  
ــة       ــة واملقبل ــال احلالي ــه لألجي ــل والترفي ــة ويف العم ــل واخلــدمات العام وبوصــفه “ والنق

[احلق يف] اإلدارة الدميقراطية [للمدن] عن طريق مشاركة السكان واجلمعيات الـيت  ”
متثــل خمتلــف فئــات اتمــع يف صــياغة مشــاريع وخطــط وبــرامج التنميــة احلضـــرية          

وثانيــا مــن النظــام األساســي للمــدن يف الربازيــل،    ١-٢(املــادة “ ها ورصــدهاوتنفيــذ
٢٠٠١  .(  

للناس احلق يف موئل آمن وصحي وسكن مناسب والئق، بغض النظر عـن وضـعهم   ”  
التمتع بالعيش يف املدينة وأماكنـها العامـة متتعـاً كـامالً،     ”و “ االقتصادياالجتماعي و

ة االجتماعيـــة، واحتـــرام خمتلـــف الثقافـــات علـــى أســـاس مبـــادئ االســـتدامة، والعدالـــ
احلضرية، وحتقيق توازن بني املناطق احلضـرية واملنـاطق الريفيـة. وتسـتند ممارسـة احلـق       
يف املدينــة إىل اإلدارة الدميقراطيــة للمدينــة، فيمــا يتعلــق بالوظيفــة االجتماعيــة والبيئيــة   

مـــن  ٣١و  ٣٠ادتـــان (امل“ املدينـــة، وإىل املمارســـة الكاملـــة للمواطنـــةللممتلكــات و 
  ).  ٢٠٠٨دستور إكوادور، 

ــة حــق مجــاعي وانتشــاري ميلكــه مجيــع            - ٦ ــاً هلــذه التعــاريف، فــإن احلــق يف املدين ووفق
السكان، من األجيـال احلاليـة واملقبلـة، ومنـاظر للحـق يف البيئـة املكـرس يف االتفاقـات الدوليـة          

  نينها وتشريعاا الوطنية.، الذي تفسره الدول من خالل قوا)٧(بشأن التنمية احلضرية

__________ 

ــل،    )٣(   ــال املوئــ ــدول أعمــ -http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/07/The-Habitat-Agenda، ١٩٩٦جــ

Istanbul-Declaration-on-Human-Settlements-2006.pdf. 

)؛ وبيـان ريـو دي جـانريو بشـأن احلـق يف      ٢٠٠٥العامليـة: امليثـاق العـاملي للحـق يف املدينـة (     تشمل االتفاقات   )٤(  
)؛ وخطة عمـل املنتـدى العـاملي للحـق يف املدينـة وحمـاوره املواضـيعية        ٢٠١٠املدينة (املنتدى احلضري العاملي، 

 ).٢٠١٤)؛ ومبادئ غوانغجو التوجيهية ملدينة حقوق االنسان (٢٠١٤(

 ).٢٠٠٨) ودستور إكوادور (٢٠٠١ات الوطنية، مثالً النظام األساسي للمدن يف الربازيل (التشريع  )٥(  

)، وميثــاق ٢٠٠٠تشــمل مواثيــق املدينــة: امليثــاق األورويب حلمايــة حقــوق اإلنســان يف املدينــة (ســان دنــيس،    )٦(  
يف املدينـة (منظمـة املـدن     )، وامليثاق العاملي/اخلطة العامليـة حلقـوق االنسـان   ٢٠١٠مكسيكو للحق يف املدينة (

 ).٢٠١١واحلكومات احمللية املتحدة، 

 ).١٩٩٢مثالً، إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية (  )٧(  
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ويتسق هذا النهج مع احلقوق األخرى اليت كرست يف صكوك قانونية دوليـة وقـوانني     - ٧
 )٩(، وتنــوع أشــكال التعــبري الثقــايف )٨(مــن قبيــل تلــك املتعلقــة باملســاواة بــني اجلنســني   وطنيــة، 

حلـق يف املدينـة،   التراث العاملي. ويسعى هذا األخـري، ذو األمهيـة بوجـه خـاص مـن منظـور ا       أو
القيمة العاملية البارزة الذي يعتـرب تراثـاً ثقافيـاً     ذيإىل احلماية اجلماعية للتراث الثقايف والطبيعي 

. ويعـىن احلفـاظ علـى    )١١(، وتعززه صكوك حتمـي التـراث الثقـايف غـري املـادي     )١٠(وطبيعياً عاملياً
املدينــة يف إطــار موئــل حقــوق احلــق يف ”التزامــات املوئــل الثــاين كخــط أســاس رئيســي قبــول  

وهذا يستدعي وجود غايات إقليمية أو قطريـة ومؤشـرات مسـتندة إىل التجربـة يف     “. اإلنسان
  التنفيذ.  

ويعىن احلق يف املدينة ضـمنا االعتـراف بـأن األمـاكن احلضـرية ووظائفهـا هـي عوامـل           - ٨
إلقصـاء، ومـن مث تنشـأ    تساهم يف اإلقصاء االجتماعي واجلنسـاين وهـي أيضـاً تعـبري عـن ذلـك ا      

احلاجة إىل التصدي لإلقصاء املكاين. وعلى خلفية هذا اإلطار، يتوخى احلق يف املدينـة: كفالـة   
قـدرة مجيــع الســكان علــى احلصـول علــى املــوارد واخلــدمات والسـلع احلضــرية، والفــرص الــيت    

ــاً يف السياســات احمل     ــة؛ ومتكــني املــواطنني مــن املشــاركة فعلي ــاة املدين ــة علــى حنــو  تتيحهــا حي لي
مسؤول؛ ومتكني احلكومات من كفالة التوزيع العادل للمـوارد، واإلقـرار بـالتنوع االجتمـاعي     

  الثقايف بوصفه مصدراً للتحسني االجتماعي.  

ومن حيث التنفيذ، يسـتدعى احلـق يف املدينـة وجـود حتـالف اسـتراتيجي بـني اجلهـات           - ٩
كان، وهـو حتـالف مـن الـالزم أن يكـون عـابراً       مبا يشكل مجيـع السـ  الفاعلة احلضرية الرئيسية، 

للقيم العددية وأن حيدث على كل مـن املسـتوى العـاملي والـوطين واحمللـي. ويسـتدعي احلـق يف        
  املدينة أيضاً حتسني دول مجيع املواطنني، ال سيما املرأة ، والفئات املهمشة، وفقراء احلضر.  

  
__________ 

ميثاق حـق املـرأة يف املدينـة    ) ٢٠٠٤وبرشلونة (امليثاق األورويب للمرأة يف املدينة، ) ٢٠٠٠االحتاد األورويب (  )٨(  
 ).٢٠٠٤(برشلونة، 

 ).٢٠٠٥(اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف انظر   )٩(  

من اتفاقية محايـة التـراث الثقـايف والطبيعـي العـاملي، أُعلـن أن املـدن التاليـة متثـل تراثـاً ثقافيـاً             ١١مبوجب املادة   )١٠(  
ــا (  ــاً: بوتوســي، بوليفي ــة القــدس القدميــة وأســوارها ( ٢٠١٤وطبيعيــاً عاملي دمشــق  )، ومدينــة١٩٨٢)؛ ومدين

املدينــة التجاريــة البحريــة، اململكــة املتحــدة      -)، وليفربــول  ٢٠١٣القدميــة، اجلمهوريــة العربيــة الســورية (   
 ).٢٠١٥)، ومدينة صنعاء القدمية، اليمن (٢٠١٢لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (

ايـة األمـاكن، مبـا يف ذلـك املنـاطق      من اتفاقيـة محايـة التـراث الثقـايف غـري املـادي إىل مح       ١١و  ٢تشري املادتان   )١١(  
احلضرية والريفية. ويشـمل التـراث الثقـايف غـري املـادي لإلنسـانية بعـض منـاطق املـدن التاليـة: يـارال وديغـال،             

)، والــس، ٢٠١٢)، وقرطبــة، إســبانيا ( ٢٠٠٨)، وبالنــك دي ســان باســيليو، كولومبيــا (   ٢٠٠٨مــايل (
 ).٢٠١٥ية السعودية وعمان وقطر (اإلمارات العربية املتحدة واململكة العرب
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  تعزيز احلق يف املدينة    -جيم   
يعرف احلق يف املدينة بأنه حق مجيع السكان احلـاليني واملقـبلني يف اإلقامـة يف     بالتبعية،  - ١٠

مدن منصفة وشاملة للجميع ومستدامة واستخدامها وانتاجهـا، وهـي مـدن تعتـرب منفعـة عامـة       
ضرورية لنوعيـة احليـاة. ويعـين احلـق يف املدينـة ضـمناً أيضـاً مسـؤولية احلكومـات والنـاس عـن            

ق يف الــدفاع عنــه وتعزيــزه. وتتضــمن املدينــة بوصــفها منفعــة عامــة املكونــات املطالبــة ــذا احلــ
  التالية:

مدينـة خاليـة مـن التمييـز القـائم علــى أسـاس نـوع اجلـنس أو العمـر أو احلالــة            (أ)  
الصــحية أو الــدخل أو القوميــة أو األصــل اإلثــين أو الوضــع كمهــاجر أو التوجــه السياســي أو   

  الديين أو اجلنسي؛  

مواطنــة شــاملة للجميــع يعتــرب فيهــا مجيــع الســكان، ســواء كــانوا   ذات نــةمدي  (ب)  
مقيمني بصفة دائمة أو بصفة عابرة، مواطنني ويمنحون حقوقـاً متكافئـة؛ مـثالً، النسـاء، ومـن      

االقتصــاد غــري الرمســي،   يعيشــون يف حالــة فقــر أو يف حــاالت خطــورة بيئيــة، والعــاملني يف       
ــة، وا  ــة والديني ــة     واجلماعــات اإلثني ــايري اهلوي ــل اجلنســية ومغ ــات ومزدوجــي املي ــيني واملثلي ملثل

ــاجرين،     ــن، واملهـ ــار السـ ــباب، وكبـ ــال، والشـ ــايرة، واألطفـ ــدرات املغـ ــانية، وذوي القـ اجلنسـ
  والالجئني، وسكان الشوارع، وضحايا العنف، والشعوب األصلية؛  

ات مدينة ذات مشاركة سياسية حمسنة يف حتديـد السياسـات احلضـرية وعمليـ      (ج)  
التخطيط املكاين وتنفيذها ورصدها وميزنتها من أجل تعزيـز الشـفافية والفعاليـة ومشـول تنـوع      

  السكان ومنظمام؛  

مدينـة تفــي بوظائفهــا االجتماعيــة، أي كفالــة حصــول اجلميــع املنصــف علــى    (د)  
املــأوى والســلع واخلــدمات والفــرص احلضــرية، ال ســيما بالنســبة للنســاء وغريهــن مــن الفئــات 

همشة؛ مدينة تعطي األولوية للمصلحة العامة احملـددة مجاعيـاً؛ مـع كفالـة اسـتخدام األمـاكن       امل
  احلضرية واألماكن الريفية استخداماً عادالً اجتماعياً ومتوازناً بيئياً؛  

مدينـــة ـــا أمـــاكن عامـــة جيـــدة حتســـن التفـــاعالت االجتماعيـــة واملشـــاركة   (هـ)  
ــوع، وتعــزز التماســك    السياســية؛ وتشــجع أشــكال التعــبري االج   ــل التن ــة، وتقب ــة والثقافي تماعي

مـدن أكثـر أمانـاً ويف تلبيـة احتياجـات       إجيـاد االجتماعي؛ مدينة تسهم فيها األمـاكن العامـة يف   
  السكان؛  

وتعتمد مجيع التدابري الضـرورية ملكافحـة التمييـز     يتساوى فيها اجلنسانمدينة   (و)  
ني واملثليات ومزدوجـي امليـل اجلنسـي ومغـايري اهلويـة      جبميع أشكاله ضد املرأة والرجل واملثلي
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؛ مدينة تتخذ مجيع التدابري املناسـبة لكفالـة تنميـة املـرأة     اجلنسانية، سياسياً واجتماعياً واقتصادياً
تنميــة كاملــة، وضــمان املســاواة هلــا يف ممارســة حقــوق االنســان األساســية وإعماهلــا، وضــمان  

  حياة هلا خالية من العنف؛  

ــادات        (ز)   ــوع ســبل كســب العــيش والع ــرم تن ــالتنوع الثقــايف، حتت ــة تتســم ب مدين
  والذاكرة واهلويات وأشكال التعبري واألشكال االجتماعية الثقافية اخلاصة بسكاا؛  

مجيع سـكاا علـى سـبل     حصول مدينة ذات اقتصادات شاملة للجميع تكفل  (ح)  
القتصـادات األخـرى، مثـل االقتصـاد     مأمونة لكسب العيش وعلى عمـل الئـق، تفسـح اـال ل    

  التضامين، واالقتصاد التقامسي، واالقتصاد الدائري، وتعترف بدور املرأة يف اقتصاد الرعاية؛  

مدينة تكون كمنظومة داخل املستوطنة والنظـام اإليكولـوجي املشـترك حتتـرم       (ي)  
ــل الطبيع      ــوجي، واملوائـ ــوع البيولـ ــي التنـ ــر، وحتمـ ــف واحلضـ ــني الريـ ــروابط بـ ــنظم  الـ ــة، والـ يـ

  اإليكولوجية احمليطة ا، وتدعم مناطق املدن، والتعاون بني املدن والبلدات، والربط.  

وهذه املكونات، يف واليـات كـثرية، حتميهـا فعـالً قـوانني وطنيـة أو إقليميـة أو حمليـة.           - ١١
لـى السـواء.   ولكنها متثل معاً أصل مفهوم احلق يف املدينة بوصفه حقاً مجاعياً وحقـاً انتشـارياً ع  

  واملسؤولية املشتركة للحكومات واملواطنني هي املطالبة ذا احلق والدفاع عنه وتعزيزه.  

يتـرجم ترمجـة جيـدة يف بعـض اللغـات      “ احلـق يف املدينـة  ”ومن املسلم به أن مصطلح   - ١٢
تصعب ترمجته يف لغات أخرى، وأنـه ينطبـق علـى مجيـع املسـتوطنات البشـرية؛ ال علـى        ولكن 

املدن فقط. ومن منظور قانوين، توجد جلوانب كـثرية للحـق يف املدينـة محايـة قانونيـة بالفعـل،       
ومنها مثالً البيئة الطبيعية (أي املترتهات أو الغابـات أو األـار املوجـودة يف احلضـر)، والتـراث      

 املادي وغري املادي (أي املبـاين أو اآلثـار أو األحيـاء التارخييـة، وأشـكال التعـبري الثقـايف)        الثقايف
أو األماكن العامة، ضمن أشياء أخرى. وهذا احلق، بوصـفه حقـاً مجاعيـاً، يتعلـق بتنـوع مجيـع       
السكان على أساس مصلحتهم املشتركة. أما احلق يف املدينة بوصـفه حقـاً انتشـارياً فإنـه ملـك      
  لألجيال احلالية واملقبلة؛ وهو غري قابل للتجزؤ وال خيضع لالستخدام احلصري أو للمصادرة.  

واحلق يف املدينة بوصفه حقاً انتشارياً ميكن ممارسته يف كل حاضـرة أو مدينـة أو قريـة      - ١٣
. طقي أو بلـدي أو متروبـويل  كوحدة إدارة حملية ذات طابع منـا  أو بلدة تكون منظمة مؤسسياً

يشمل األماكن احلضرية وكذلك املنـاطق احمليطـة ـا الريفيـة أو شـبه الريفيـة الـيت تشـكل          وهو
  جزءاً من أراضيها.  
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  ركائز احلق يف املدينة  -دال   
سـتند إىل ثــالث  ييتضـمن احلـق يف املدينــة هـيكال مترابطــا وشـامال لقطاعـات متعــددة        - ١٤

. وتشــمل كــل للخطـة احلضــرية اجلديـدة  بالنســبة ركـائز تــدعم مـا ميثلــه هـذا النمــوذج اجلديـد     
واألولويــات للمــدن، وهــي تعمــل كمظلــة ملناقشــة مخســة جمــاالت  ئلاســد مــن امليــعدالركيــزة 

احلضرية، واحلوكمة احلضرية، واالقتصـاد احلضـري،   املكانية ستراتيجيات االمواضيعية شاملة: 
  واجلوانب االجتماعية، واجلوانب البيئية.

  
ــة = التوز  ــق يف املدينـ ــوارد +   احلـ ــادل للمـ ــاين العـ ــع املكـ ــة يـ ــوع  الفاعليـ ــية + التنـ السياسـ

  االجتماعي واالقتصادي والثقايف
  

  للموارد  املكاين العادل : التوزيع ١الركيزة 

للمـوارد املاديـة، مبـا    اجتماعيـا ومكانيـا    نييتوخى احلق يف املدينة توزيعا وختطيطا عادل  - ١٥
السـتيطان البشـري. وهـذه املـوارد،     أشـكال ا  خمتلفعلى نطاق يكفل جودة الظروف املعيشية 

اليت ميكن الوصول إليها يف كل من القطاعات وااالت الرمسية وغـري الرمسيـة، حتـددها معـايري     
البنيـة  العامة واملشاعات احلضرية؛ واالسـتثمارات يف  األماكن اجلودة املقبولة، وتشمل ما يلي: 

ــية (مثـــل امليـــاه، وال التحتيـــة  ــاء، والنفايـــات، والصـــرف الصـــحي)؛  واخلـــدمات األساسـ كهربـ
الئمـة  املسـتوطنات  املسـاكن و واملخيارات النقل املناسبة وامليسـرة واملتـوفرة بأسـعار معقولـة؛     و
الالئــق، مبــا يف ذلــك مبــادرات االقتصــاد والفــرص والعمــل تكــافؤ كســب العــيش، وكرميــة؛ الو

ت يف احملافظـــة علـــى الـــنظم ؛ والتعلـــيم؛ والرعايـــة الصـــحية؛ واالســـتثماراالـــدائريالتضـــامين و
اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، ويف احلماية من تغري املناخ. وتتوخى هذه الركيزة أن يكـون  

يف إيصـال هـذه   الرئيسـي  دور الـ مجيع السكان، وال سيما النساء، مقدمني للرعاية وأن يقوموا ب
لــب أيضــا االعتــراف هــذا الصــدد يتط هــو يفاملــوارد والتمتــع ــا كــي تكــون احليــاة كاملــة. و 

ــل الشــباب واملهــاجرين والالجــئني والعــاملني يف القطــاع غــري الرمســي،      بالفئــات املهمشــة (مث
  وذوي القدرات املغايرة) واختاذ تدابري حمددة تستهدفها.  

  
  السياسيةالفاعلية : ٢الركيزة     

ــدما     - ١٦ ــة إال عن ــق احلــق يف املدين ــن ال يتحق ــع    متكّ ــات والسياســات مجي اهلياكــل والعملي
سياسي، من ممارسة كامـل حمتـوى   الجتماعي وعلى الصعيد االفاعلة عناصر السكان، بصفتهم 

كـون النسـاء،   تومعىن املواطنة. ويف هذا الصدد، هناك حاجـة إىل سياسـات حمـددة لضـمان أن     
السياسـية. وبـالترافق   الفاعليـة  فضال عن الفئات املهمشة، لديهن إمكانية احلصول الفعلي علـى  
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مبـا يف ذلـك املقيمـون بشـكل      -مع مجيع مستويات احلكومـة، فـإن سـكان مجيـع املسـتوطنات      
يف (إعـادة) صـنع وتشـكيل بيئتـهم املعيشـية.      الرئيسـي  دور الـ هم أصحاب  -مؤقت أو انتقايل 

لعـام، ويكـون   وحتدث هذه العملية وفقا ملعيار يفي متامـا باالحتياجـات اليوميـة للسـكان وتط    
قادرا على التصدي للتحديات اليت تواجهها املستوطنات. وـذه الطريقـة، تقلـل هـذه الركيـزة      

املتعلقــة  مــن مســتوى الــتحكم املرتفــع نســبيا مــن جانــب خنــب العاصــمة والدولــة يف القــرارات 
ــة  ــها بتنظــيم وإدارة املدين ــد تشــكيل  وأماكن ــاكن ، وتعي احلضــرية واألراضــي واملمتلكــات   األم

ــق       ــع الســكان. وهــي تتطلــب الشــفافية واملســاءلة وحتقي بطريقــة تعظــم قيمــة االســتخدام جلمي
  الدميقراطية يف البيانات ألغراض اختاذ القرارات وختصيص الفرص واملوارد.  

  
  : التنوع االجتماعي واالقتصادي والثقايف٣الركيزة     

نس واهلويـة واالنتمـاء العرقـي    متاما التنوع واالختالف يف نوع اجليقبل احلق يف املدينة   - ١٧
التعـبري االجتمـاعي   أشكال والدين والتراث والذاكرة اجلماعية واملمارسة الثقافية واالقتصادية و

هـــذه الركيـــزة االعتـــراف بالثقافـــة واجلـــوار واملصـــلحة، بوصـــفها أداة تســـتدعي الثقـــايف. و -
والتعـبري عـن    ،األكثـر أمنـا  للتماسك االجتماعي، ورأس املـال االجتمـاعي، واالبتكـار، واملـدن     

الــذات، واهلويــة. وهــي تقتضــي أن ختلــق املدينــة إمكانيــات اللقــاء والتفاعــل وإقامــة الصــالت    
للحيــاة شــكال متجــدداً العالقــات املتبادلــة والتفــاهم املتبــادل  تعــزز ، والــيت مــن خالهلــا الفاعلــة

ــرام    ــب احت ــدير احلضــرية. وهــي تتطل ــا  وتق ــراق والثقاف ــان واألع ــع األدي ت واالقتصــادات مجي
كوســيلة إلطــالق اإلمكانــات النــهوض بأشــكال التعــبري الفــين . وهــي تتــوخى أيضــا العــاداتو

االجتماعية واإلبداع، ولبناء اتمع احمللي وحتقيق التضامن. ومن العناصر احملوريـة يف احليـاة يف   
اإلجنابيـــة احلضـــرية، ال ســـيما بالنســـبة للنســـاء يف أعمـــاهلن األمـــاكن املدينـــة أيضـــا اســـتخدام 

هذه الركيزة أخريا ضرورة االعتـراف باالسـتجمام والترفيـه كجـزء مـن       تستدعيواإلنتاجية. و
  احلياة الكاملة.

  
  يةالتحديات السياسات  - ثانيا   
  ااالت املواضيعية الشاملة: التحديات الرئيسية  -ألف   

اخلمسـة، قبــل  شــاملة الواضـيع  علـى نطــاق امل يتنـاول هـذا الفــرع التحـديات املوجــودة      - ١٨
  الثالث للحق يف املدينة.ربطها بالركائز 
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املكانيــــة ســــتراتيجيات اال

  احلضرية
  البيئة احلضرية  اجلوانب االجتماعية  االقتصاد احلضري  احلوكمة احلضرية

حصول اجلميع على مـوارد  
  وفرص احلياة يف املدينة

وصـــول اجلميـــع إىل نظـــم   
ــم   ــرية تتســ حوكمــــة حضــ

  اجلميع بالشفافية ومشول

احلقـــــــــوق االقتصـــــــــادية  
باعتبارهـــا عنصـــرا أساســـيا 

  من عناصر احلق يف املدينة

احلــق يف الســالمة واألمــن  
  والرفاه

مـدن قـادرة    يفاجلميـع   عيش
علــى الصــمود تشــمل بيئــات 
حضــــرية متنوعــــة بيولوجيــــا 

  وغري ملوثة
ــتراتيجيات لال ــة ســـ املكانيـــ

وممارســــــــات التخطــــــــيط 
ــر   ــري أثـ ــالغ احلضـ ــى بـ علـ

ــاس  ــة النـ ــاة يف  جتربـ يف احليـ
ــدماج   ــى االنــ ــة وعلــ املدينــ

. (أ)واإلدمـــاج االجتمـــاعيني
وميكن أن يعطـي التخطـيط   
التشــاركي األولويــة للتنميــة 
احلضـــــرية العادلـــــة بيئيـــــا   
ــا، وأن  والشــــاملة اجتماعيــ
ــات   ــتجيب الحتياجــــ يســــ

ــني ا ــعفاء واملهمشـــ إىل لضـــ
ــبل   ــأوى وســـ ــب املـــ كســـ

العـــــــــــيش واخلـــــــــــدمات 
احلضرية. وميكـن أن يـؤدي   
حتســـــــــني الوصـــــــــول إىل 

العامــة، ووســائل  األمــاكن 
النقـــل، والبيئـــات اخلضـــراء 
إىل تعزيـــز التنـــوع الثقـــايف، 

ــدماج، و ــدرة واالنــــــ القــــــ
. علـــى الصـــمود  احلضـــرية

وميكــــن أن يعــــود ختطــــيط 
املنـــاطق احلضـــرية بالفائـــدة 
على فقراء املناطق احلضـرية  

ودها يف املنــــاطق الــــيت يســــ
ــتوطنات   ــر واملســـــــ الفقـــــــ

مــــــن خــــــالل العشــــــوائية 
االحتفــاء باملنـــاطق احليويـــة  

ــتخدامات ذات  االســــــــــــــ
ــة  ــا املختلطــــــــ باعتبارهــــــــ

ــة   ــامهات حيويــــــ  يفمســــــ
اإلســــــــكان احلضـــــــــري،  
واالقتصــــادات واخلــــدمات 

  .(ب)احلضرية

ــدور    ــة ب ــر احلــق يف املدين يق
ــاركة يف   ــكان يف املشــ الســ
ــكل   ــة، وتشـ تشـــكيل املدينـ

ا حمليـا  املدينة جمتمعـا سياسـي  
يضـــمن الظـــروف املعيشـــية 
املالئمــة والتعــايش الســلمي 

. اتواحلكومـ  الشعوببني 
ــراف   وجــزء مــن هــذا االعت
يتجاوز جمرد ضمان وجـود  
ــة   ــرة ونزيهــ ــات حــ انتخابــ

، )ج(للحكومـــــــــة احملليـــــــــة
ــوي علـــى املشـــاركة    وينطـ
اديــة للنــاس يف عمليــات   

ويقر احلـق   ملدينة.احوكمة 
يف املدينة بقيمـة االخـتالف   

ملناقشــة، ويــدعو اجلميــع   وا
ــة   ــكيل املدينـ ــة تشـ إىل مهمـ

ــها و ــكل تكوينـــــــــ بشـــــــــ
. ويف هذا السياق )د(مجاعي

احملليــــة  ةتضــــطلع احلكومــــ
ــز    ــوري يف تعزيــ ــدور حمــ بــ
ــة   حقــوق اإلنســان يف املدين

  ومحايتها وضماا.
  

ــال احلــــق يف   يتوقــــف إعمــ
ــا   ــاره مفهومـ ــة، باعتبـ املدينـ
ــل   ــة كــــ ــرف بكرامــــ يعتــــ

كــون  تعلــى أن  )هـــ (إنســان
يع ولكـل فـرد القـدرة    للجم

علــــــى التمتــــــع بــــــالفرص 
ــا   ــيت تتيحهــ ــادية الــ االقتصــ
ــإن    ــك، فـ ــع ذلـ ــدن. ومـ املـ
االجتـــاه احلـــايل حنـــو زيـــادة 
تركـــــز الـــــدخل واملـــــوارد 
ــد   ــدن قـــ ــلطة يف املـــ والســـ

ف قطاعـات كـبرية مـن    خلّـ 
مــن مثــار  ةمســتبعدالســكان 

. وعلــــى )و(وفوائــــد النمــــو
ــاملي،   ــعيد العــ  يعــــيشالصــ

بليــون شــخص حاليــا   ١,٥
ــاد يف ف ــر متعـــدد األبعـ . )ز(قـ

ــون:   ــثري منــــهم يعملــ والكــ
حيــث تقــدر منظمــة العمــل 
الدوليـــــة أن ثلـــــث مجيـــــع 

ــال ــو - العمـــ  ٨٣٩ ىلاحـــ
ال ميكنهم كسـب   - امليون

ما يكفي النتشـال أنفسـهم   
وأســـــــرهم مـــــــن بـــــــراثن 

  .)ح(الفقر
  

حيدد اجلانـب االجتمـاعي   
ــان    ــة مكـ ــق يف املدينـ للحـ
ــة    ــات احمللي ــاس واتمع الن

ــع ــو )ي(،)ط(يف اتمــ . وهــ
يسلط الضـوء علـى اهلويـة    

نـــــــب اوالتـــــــراث إىل ج
املســــــــائل اجلنســــــــانية،  
ومســـــــــائل الشـــــــــباب، 
ــة،  ــيخوخة، واإلعاقـ والشـ
واهلجــــــــــرة، ومركــــــــــز 

ــئني. و ــو الالجـ ــمل هـ يشـ
ــوار    ــة واجلـ ــائل الثقافـ مسـ
واملصلحة. وهـذا التركيـز   

ــةيســتند إىل  لتفاعــل ل رؤي
ــادل   ــاين و/أو التبـــ اإلنســـ

ــاعي  ــفهما االجتمـــ بوصـــ
ــر ــم ينأمــ ــة يتســ ان بأمهيــ

قيــدات تعالحتــواء حامســة 
ــاة   ــاربات احليـــــــ وتضـــــــ

تنظيمهـــــــا  لاحلضـــــــرية و 
ــا بشــكل مســتدام    وإدار

. ويقـــــــدر )ك(اجتماعيـــــــا
ــاعي أن   ــب االجتمــ اجلانــ
مسألة اهلوية قد أصـبحت  
ــديات   ــافال بالتحـ ــرا حـ أمـ

تطلـــــــب اســـــــتجابات تو
مجاعية جديـدة. ويعتـرف   

باالنــدماج بــأن النــهوض  
ــك   ــام والتماســــــ والوئــــــ

ــاعي مي ــا  االجتمــ ــل قيمــ ثــ
ــا يف   ــطلع ـــ ــة يضـــ هامـــ

  .)ز(الساحة االجتماعية

ــج احلــق يف املدينــة يتضــمن 
للـدور الرئيسـي    شـامال  افهم

الذي سيكون حلماية التنـوع  
ــة   البيولــوجي واملــوارد الطبيعي
ــتوطنات   ــل املســــــــ يف كــــــــ
ــتقبل   ــرية، يف املســــــ احلضــــــ
القريــب، مــن أجــل مواجهــة  
التحديات املتزايدة الـيت تنشـأ   
عــن تغــري املنــاخ، ومــن أجــل  
إدارة تلـــوث املدينـــة، ويئـــة 
ــيش.    ــة للعـ ــروف املالئمـ الظـ

تـرب  وللقيام ـذا، ينبغـي أن تع  
الظــــــــروف اإليكولوجيــــــــة 
واجلغرافيـــــــة واجليولوجيـــــــة 
واملناخيــة لكــل بيئــة حضــرية  
ــة هلــا وأن تؤخــذ    مســات هام
ــيط    ــد ختطــ ــبان عنــ يف احلســ
ــمن    ــي أن يتضـ ــدن. وينبغـ املـ
هـــذا النـــهج تصـــميم املنـــاظر 
ــاه   ــة، وإدارة ميـــــــ الطبيعيـــــــ
العواصـــف، ونوعيـــة التربـــة، 

ــة،   ــالح البيئـــ ــة وإصـــ والبنيـــ
، التحتيــــــة املراعيــــــة للبيئــــــة

واملســائل املتعلقــة باألراضــي، 
ــؤثر   ــا جوانـــــب تـــ باعتبارهـــ

  بالفعل على احلق يف املدينة.

  
    .  /UN-Habitat (2015) Habitat III issue paper on urban and spatial planning and design, http://unhabitat.org/issue-papers-and-policy-units  (أ)   
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-UN-Habitat (2009) Planning Sustainable Cities: Global Report on Human Settlements 2009, http://unhabitat.org/books/global  (ب)   

report-on-human-settlements-2009-planning-sustainable-cities-policy-direction-abridged-edition/.  

   من جوانب احلق يف املدينة.بالغ األمهية ال يزال جانبا  ) فإن هذا ٢٠٠٤يف املدينة (كما تشري املادة الثامنة من امليثاق العاملي للحق   (ج)   
 Borja, J. (2010) “Democracy in Search of the Future city” in A Sugranyes and C Mathivet Cities for All: Proposals and Experiences  (د)   

towards the Right to the City, pp. 29-30. 

 UCLG Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights, 2011, “Global Charter-Agenda for Human  (هـ)   

Rights in the City,” Section C, Values and Principles.  
   .Habitat III Issue Paper No. 1, p. 2 and World Charter for the Right to  the City, Preamble   (و)   
   .٦١، الصفحة ٢٠١٥تقرير التنمية البشرية لعام   (ز)   
  .International Labour Organization, 2014 World of Work Report: Developing with Jobs  (ح)   
  .Bhalla, A. and Lapeyre, F. (1999). Poverty and exclusion in a global world. London: Macmillan Press  (ط)   
 Measuring and  Monitoring Urban Social Inclusion: Challenges and Way    .  )٢٠١٠  برنـــامج األمـــم املتحــــدة للمســـتوطنات البشــــرية (     (ي)   

Forward,  prepared for UN-Habitat by M. Lombe.  
 .Vleminckx, K. and Berghman, J. (2001). Social exclusion and the welfare state: An overview of conceptual issues and implications   (ك)   

In D. Mayes, J. Berghman, and R. Salais (eds.), Social exclusion and European policy (pp. 27-46) Cheltenham: Edward Elgar. 
      

  بركائز احلق يف املدينة ربط التحديات املواضيعية  -باء   
  للموارد   العادل كاينامل: التوزيع ١الركيزة 

وإزالـة طـابع التسـليع     العـيش،  كسـب سـكن و الاألراضـي ألغـراض   اسـتخدام  : ١- ١املسألة     
  عن األماكن احلضرية

علـى السـكن الالئـق وامليسـور التكلفـة أحـد أهـم التحـديات الـيت          اجلميع حصول يعد   - ١٩
وم. وتعـاين املـدن الرئيسـية مـن نقـص شـديد يف املسـاكن بينمـا يكـون تـوفري           تواجهها املدن الي

املساكن مدفوعا إىل حد كبري مبمارسات التطوير العمراين القائمـة علـى املضـاربة يف األراضـي     
، ممــا يــؤدي إىل إنشــاء جــزر  عــادة زا جغرافيــا واجتماعيــاركَّــ، ويكــون مالعقاريــة واملمتلكــات

يدة للقليلني، جنبـا إىل جنـب مـع منـاطق تعـاين احلرمـان مـن الناحيـة         حصرية ا نوعية حياة ج
والبنيـة التحتيـة   السكنية. ويف الوقت نفسه، فإن هناك حتديا متزايدا يتمثل يف تدهور اإلسـكان  

واملرافـق احملليـة خـارج هـذه األقـاليم احلضـرية الرئيسـية. وـتم سياسـة اإلسـكان إىل           األساسية 
يف أن ـتم بالتفاوتـات   املبنيـة وبتمويـل الـرهن العقـاري بـدال مـن        الوحـدات بإعـداد  حد كـبري  

ــازة      اإلســكان والســكن  ــدعم باعتبارهــا ســبيل احلي ــة املســاكن بال ــد حظيــت مســألة ملكي . وق
الرئيســي، وذلــك مــن خــالل السياســات واإلمــداد املقــدم مــن القطــاع اخلــاص، ممــا يــؤدي إىل  

وأن يـدرك قيمـة   سياسـاتية  . وجيب أن يكـون اإلسـكان التـأجريي أولويـة     احلضراستبعاد فقراء 
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وغـري املخططـة).   العشـوائية  (مـثال يف املسـتوطنات    احلضرياإلسكان االستثمارات الشعبية يف 
احلضرية مع جتاهل الوظيفـة االجتماعيـة   تسويق األماكن إحدى املشكالت احلرجة قد متثلت و

العقاريــة التصــدي للمضــاربة حاجــة ملحــة إىل مــا يلــي: لألراضــي واإلســكان. ومــن مث هنــاك 
ــاء  املرتبطــة  ــة احلضــرية لألحي واســتيعاب االحتياجــات   ،)١٢(والنمــو االقتصــادي  ريةالفقــبالترقي

وجود إسـكان ميسـور   استمرار السكنية من خالل خيارات متنوعة للحيازة السكنية، وضمان 
بقيـادة جمتمعيـة). وجيـب أن يكـون     ق يتحقـ والـذي   اًاجتماعيـ اإلسـكان النـاتج   يشمل ومالئم (

دور املرأة يف برامج اإلسكان حموريا على املستويني احمللـي والـوطين، وجيـب علـى احلكومـة أن      
 سياســة اإلســكانمبتكــرة وناجحــة تقودهــا نســاء. وينبغــي أن متــنح   جتــارب تعتــرف بوجــود 

مكانـا للعـيش ومكانـا    األولوية لتأمني حيازة املسـاكن واالعتـراف بأمهيـة املـرتل سـواء بوصـفه       
  الدخل.إدرار للعمل و

  
  والتنوع البيولوجي ،العامة واألماكن ،: املشاعات احلضرية٢- ١املسألة     

فمـن امليـادين والشـوارع الكـبرية      .)١٣(العامـة وأماكنـها  يتحدد طابع املدينة بشـوارعها    - ٢٠
 األمـاكن ينة. وتأخـذ  العامة إطار صورة املداألماكن إىل حدائق احلي ومالعب األطفال، حتدد 

األمــاكن احلــدائق واألرصــفة وممــرات املشــاة واألســواق، ولكــن  منــها العامــة أشــكاال عديــدة، 
هامـة بالنسـبة لفقـراء    أمـاكن  كـثريا مـا تكـون     -املناطق املواجهة للمياه أو الشـواطئ  الطرفية و

العامة ونوعيتها أمر بالغ األمهية، ولكن قيمتـها قـد تكـون حمـدودة     األماكن وكمية  .)١٤(احلضر
بســبب ســوء اإلدارة أو فــرض ممارســات إقصــائية يف تأمينــها مــن قبيــل تقييــد إمكانيــة دخــول    

خصخصــة ملكيــة وإدارة  وتــؤديالشــباب، وفقــراء احلضــر، وســبل كســب العــيش احلضــرية.  
سياسـية واالقتصـادية باعتبارهـا مـن األصـول      قيمتها االجتماعية والإىل تقويض العامة األماكن 

العامــة باألمــاكن األساســية يف املــدن، ال ســيما بالنســبة لفقــراء احلضــر. وينبغــي االعتــراف        
ــاج         ــق اإلدم ــزا لتحقي ــايف، وحي ــاعي والسياســي والثق ــبري االجتم ــع رئيســية للتع ــا مواق باعتباره

عشـرين. وإمكانيـة وصـول النسـاء     لقـرن احلـادي وال  يف اواإلنصاف يف املدن املتعـددة الثقافـات   
ــة       ــة. وينبغــي االحتفــاء مبراكــز املــدن التارخيي ــالغ األمهي واألطفــال بشــكل مــأمون وآمــن أمــر ب

__________ 

يلـزم التمييـز بــني ترقيـة أحيــاء الفقـراء وعمليـات التجديــد التحويليـة الــيت يقودهـا اتمـع احمللــي، مبـا يف ذلــك            )١٢(  
ونقتـرح أن تركـز اجلهـود علـى     “. التفسـخ احلضـري  ”مناطق املدينـة الـيت قـد تكـون تـأثرت سـلباً مـن جـراء         

  تمع احمللي.عمليات التجديد اليت يقودها ا
  )١٣(  UN-Habitat (2015) Habitat III issue paper on public space, http://unhabitat.org/issue-papers-and-policy-units/.  
  )١٤(  Brown, A. (ed.) (2006) Contested Space: Street trading, public space and livelihoods in developing 

cities, Rugby: ITDG Publishing.  
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. وتشـكل املـوارد الطبيعيـة للمـدن أيضـا      احلضـريني  لتـراث واهلويـة  لومحايتها باعتبارهـا حموريـة   
ار واملنـاطق السـاحلية   ألـ وهـي تشـمل ا   -رصيدا رئيسيا للتنـوع البيولـوجي والتمتـع البشـري     

  وينبغي محايتها وحفظها. -واملناطق احلرجية واألراضي اخلضراء املفتوحة 
  

  األساسية، ومكافحة التلوثوالبنية التحتية : احلصول على اخلدمات ٣- ١املسألة     

منــو املــدن يفــرض وتتفــاوت تغطيــة البنيــة التحتيــة واخلــدمات األساســية تفاوتــا كــبريا.   - ٢١
. يف تلك البنيـة القائمة، مما خيلق حاالت قصور بنيتها التحتية ضغوطا كبرية على ا أيضالكربى 

، تكــون لــديها فــرص حمــدودة أو معدومــة للحصــول علــى البنيــة عشــوائيةوتوجــد مســتوطنات 
التحتية األساسية، وإن كانت مثة مشـاريع صـغرية احلجـم للبنيـة التحتيـة يـديرها اتمـع احمللـي         

تنفيذها يف مجيع أحناء العـامل. وبعـض املسـتوطنات علـى الصـعيد الـوطين        بتكلفة ميسورة جيري
ــن         ــدهورة. وم ــديها مت ــة ل ــة التحتي ــا تكــون البني ــديها نطــاق حمــدود مــن اخلــدمات وكــثريا م ل
األولويات ضمان اجلودة البيئية للمياه الصاحلة للشرب والتخلص الفعـال مـن النفايـات الصـلبة     

للمجتمعـات احملليـة، مبـا يف     اآلمـن الصـرف الصـحي   التدوير، و لتعزيز إعادة االستخدام وإعادة
تعـد  امليـاه املأمونـة والصـرف الصـحي. و    إىل ذلك فهـم االحتياجـات احملـددة للنسـاء واألطفـال      

لضمان السفر امليسر واملتاح التكلفة بأقـل الوسـائل تلويثـا.     اأساسي اإمكانية التنقل أيضا عنصر
حتـديني علـى درجـة بالغـة مـن األمهيـة بالنسـبة        تلـوث الضوضـائي   ومتثل نوعية اهلـواء وامليـاه وال  

  ، وهناك حاجة ماسة إىل حتسني التخلص من النفايات اخلطرة.للمناطق املتروبولية
  

  العشوائية  سكىن املستوطنات غري املخططة و: ٤- ١املسألة     

والسـياق احملـدد   الـيت تقـوم عليهـا    بـاختالف املمارسـات   العشوائية ختتلف املستوطنات   - ٢٢
املؤسسـية، والتنظيميـة. ولـديها حتـديات      - الثقافيـة والسياسـية   - للبلد من الناحية االجتماعيـة 

هـذه  تكـون  واحتياجات خمتلفة تتطلب استجابات تتعلق باملكان بعينه. والعوامل الكامنـة وراء  
قتصـادية اهليكليـة   املستوطنات متعـددة األبعـاد، وعـادة مـا تكـون متصـلة مبـا يلـي: الـتغريات اال         

حبثا عن العمل وعن فـرص احليـاة،   الكربى التوسع احلضري واهلجرة إىل املدن سرعة والفقر، و
 ،احلضــريويف جمــاالت اإلســكان والتخطــيط املكــاين املنتظمــة ، والــتغريات والرتاعــات األهليــة
  وإدارة األراضي.

ء الفقــرية يف كــثري مــن  ويف العقــد األخــري، حتســنت الظــروف املعيشــية لقــاطين األحيــا    - ٢٣
البلدان بشكل ملحوظ من خـالل األهـداف الدوليـة، والسياسـات الوطنيـة املنهجيـة املكرسـة،        

وبدال مـن ذلـك ينبغـي تطبيـق هـذه       .)١٥(وخمصصات امليزانية، واإلجراءات التشاركية املتكاملة
__________ 

  ). الربنامج التشاركي لتحسني أحوال األحياء الفقرية.٢٠١٤برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (  )١٥(  
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ــة       ــدن وأن تكــون مدعوم ــاطق وامل ــع املن ــا موحــدا يف مجي ــدابري املمارســات التحســينية تطبيق بت
يف املستقبل. والتحسينات اإلجيابية ددها التفاوتات االجتماعيـة واملكانيـة   تكوا منهجية ملنع 

  املستمرة اليت تتجلى يف سياق املدن والسياقات اإلقليمية على حد سواء.  

ذات االقتصـادات  ويف حني أن األحياء الفقرية قد ال تكون موجودة يف سياق البلـدان    - ٢٤
ــدهور      املتقد ــرداءة املســاكن وت ــز ل ــإن التركــز املمي ــة مــة واالقتصــادات الســوقية الناشــئة، ف البني

يف كـل مدينـة ومنطقـة تقريبـا. ومـع ذلـك،       مشـاهدته  واخلدمات احمللية واملرافـق ميكـن   التحتية 
  االستخدام املختلط لألراضي.هي العشوائية هلا ميزة هامة غري املخططة وفإن املستوطنات 

ن ســكان األحيــاء الفقــرية فقــراء مــن الناحيــة النقديــة، ولكــن لــديهم براعــة   فقــد يكــو  - ٢٥
ملحوظة يف شبكات األمان االجتماعي اليت تدعم سـبل كسـب العـيش والعمالـة غـري الرمسيـة.       

علـى  منـها   -االجتماعيـة واملاديـة لألحيـاء الفقـرية آليـات دعـم إضـافية        البنية اجلمع بني يوفر و
، وإمكانيـات  للتوسـع يف املـآوى ذاتيـا   وظـائف واألسـواق، واملرونـة    سبيل املثال، القـرب مـن ال  

انطالقا من املرتل (مثـل التجـارة واخلـدمات، أو األنشـطة الزراعيـة      ميدانية القيام بأنشطة عمل 
  الصغرية).

  
  تغري املناخ والكوارث واملخاطر  إدارة مواجهة : القدرة على الصمود، و٥- ١املسألة     

ميثــل بنــاء القــدرة علــى الصــمود يف املــدن واملنــاطق احلضــرية الــيت ميكنــها التكيــف مــع   - ٢٦
املفاجئة (الفيضانات أو العواصف االستوائية أو الـزالزل أو االجتاهـات الطويلـة األجـل     اهلزات 

املتأصلة يف تغري املناخ) ويئة بيئة معيشية مأمونة خاليـة مـن التلـوث عنصـرا أساسـيا للحـق يف       
نة. والتكيف مع التهديدات النامجة عن تغري املنـاخ والعمليـات الطبيعيـة األخـرى جيـب أن      املدي

يكون أولوية بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون يف املناطق املعرضة للخطر. وختفيض اسـتهالك  
مـن خـالل وضـع منـاذج لإلنتـاج واالسـتهالك تـوفر بـدائل         وذلـك  الطاقة هو أمر بالغ األمهيـة،  

واملسـاكن واملبـاين الـيت تتسـم بالكفـاءة يف       ،ود األحفوري املرتكـز علـى الكربـون   القتصاد الوق
اســتخدام الطاقــة. وتشــمل التحــديات االعتــراف بــأثر جــزر االحتــرار احلضــرية وتقليصــه؛          

الطبيعيــة علــى الصــمود لــدى املنــاطق  قــدرة الواحلفــاظ علــى امليــاه وإعــادة تــدويرها؛ وحفــظ   
الفيضـانات، وعـدم البنـاء    مياه الرطبة وااري املائية الستبقاء  ، مثل األراضياحلضرية الطبيعية

ــوارث. و  ــة للكـ ــع املعرضـ ــن    ليف املواقـ ــايف مـ ــة التعـ ــي يف مرحلـ ــة دور أساسـ ــات احملليـ لحكومـ
 اًالتكيـف مـع تغـري املنـاخ أمـر     يعتـرب  الكوارث، والتدريب يف جمال احلد من خماطر الكـوارث، و 

  قيمني يف املناطق املعرضة للخطر.لملبالغ األمهية بالنسبة للحكومات و
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  الفاعلية السياسية :٢الركيزة     

  احلوكمة الشاملة للجميع :١- ٢املسألة     

حيــدث فيهــا تكــوين  الــيت هياكــل احلوكمــة هــي األمــاكن ذات الطــابع الرمســي األكــرب  - ٢٧
املدينة. وإذا وضعت هذه اهلياكل موضع التنفيذ، على حنو يكفـل املشـاركة الفعالـة واملتسـاوية     

سيما اتمع املدين، فإا تسهم يف ضـمان تكـوين املدينـة بالعـدل      جلميع أصحاب املصلحة، ال
ــي تتضـــمن   ــري  الواإلنصـــاف للجميـــع. وهـ ــة، والتشـ ــا املدينـ ــات الـــيت تسترشـــد ـ عات سياسـ

حتكمهــا، وكــذلك املؤسســات الدميقراطيــة الــيت تــدافع عــن احلــق يف املدينــة. ومثــة حاجــة    الــيت
خفض احلـواجز اهليكليـة مـن أجـل متكـني احلـق يف املدينـة يف احلوكمـة احلضـرية. وتشـمل            إىل

، وعـــدم وجــود هياكـــل  “مــن أعلـــى إىل أســفل  ”هــذه احلــواجز وجـــود ميــل إىل احلوكمـــة    
املشـــاركة الفعـــالني، وعـــدم وجـــود متثيـــل للحكومـــات احملليـــة  وعمليـــات لـــدعم التفـــاوض و

املنتديات الدولية الرئيسية (مثال، املوئـل الثالـث). وهنـاك حتـديات معينـة يف جمـايل حوكمـة         يف
املناطق املتروبولية الكبرية وإدارـا، مـن قبيـل التجـزؤ املؤسسـي، يـتعني التغلـب عليهـا لضـمان          

يات على نطاق املدن واملنـاطق املتنوعـة. ومـن الضـروري     وجود حوكمة منسقة متعددة املستو
يف مجيـع الـربامج الـيت ميكـن      -سيما املنتمني إىل الفئـات احملرومـة    ال -إشراك السكان الفقراء 

  أن تؤثر على نوعية حيام.
  

  التخطيط احلضري الشامل للجميع :٢- ٢املسألة     

ــات         - ٢٨ ــا للحكوم ــدن حتــديا حموري ــادي للم ــل إدارة اخلصــائص احلضــرية والشــكل امل متث
ــة األصــول        ــايف واالقتصــادي ومحاي ــاعي والثق ــاج االجتم ــا لضــمان اإلدم احلضــرية يف جهوده
املشتركة جلميع سكان املدن. فاملستوطنات احلضرية تتأثر بعوامل قوية، من بينـها قلـة املـوارد،    

السكان والتغريات السـكانية، وارتفـاع مسـتوى سـطح البحـر وتغـري       والضغوط النامجة عن منو 
املناخ، وانعدام االستقرار االقتصادي، وهي عوامل جيب معاجلتها لضمان متتع املـدن بالسـالمة   
البيئيــة واألمــن االقتصــادي ومشوهلــا جلميــع شــرائح اتمــع. وتشــمل احللــول املقترحــة يف هــذا   

بني املدن الرئيسية واملستوطنات األصغر؛ وحتقيق تـوازن الـروابط    الصدد حتقيق التنمية املتوازنة
بني احلضر والريـف؛ والتصـدي للتوسـع احلضـري العشـوائي، وإجيـاد أحيـاء متنوعـة ومتكاملـة          

ــة يوجــد فيهــا      ــفاجتماعيــا؛ وضــمان أال يــؤدي التجديــد احلضــري إىل خلــق مــدن متجزئ ل ص
تنقـل؛ ومعاجلـة تلـوث املـاء واهلـواء واألرض؛      اجتماعي؛ ومتكني مجيع السكان احلضريني من ال

وتشجيع إنشاء بنية حتتية مراعية للبيئة، وتعزيز قدرة املناطق احلضـرية علـى الصـمود، والقـدرة     
  على معاجلة آثار تغري املناخ؛ وضمان األمن الغذائي يف املدن.
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  املواطنة :٣- ٢املسألة     

، “مدينــة املواطنــة الشــاملة للجميــع”وم أحــد األبعــاد األساســية للحــق يف املدينــة مفهــ  - ٢٩
ــع الســكان     ــراف جبمي ــا يعــين االعت ــة،     -وهــو م ســواء كــانوا يقيمــون بصــفة دائمــة أو انتقالي
كمـواطنني قـانونيني يف املدينـة. ويعتـرف مفهـوم       -ويعيشون وفق وضع قانوين أو غـري رمسـي   

ن احلضريني ومنظمـات  املدن للجميع بأن املدينة تتألف من جهات فاعلة متعددة تشمل السكا
اتمع املدين ومنظمات القطاع الثالث واحلكومات والقطاع اخلاص. وتضطلع أيضـاً اجلهـات   
الفاعلة الوطنية والدولية بصورة متزايدة بدور مهم يف املدن. وليس جلميع اجلهـات الفاعلـة أن   

علـى تكـوين املدينـة     تديل بدلوها يف املدينة على قدم املساواة، فقـد ميـارس الـبعض تـأثريا أكـرب     
من البعض اآلخر. وقد يكون لبعض املسامهات تـأثري إجيـايب بينمـا ال يكـون ملسـامهات أخـرى       
ذلــك التــأثري. ويكمــن التحــدي يف إجيــاد مشــاركة فعالــة يف مجيــع العمليــات املتعلقــة بتكــوين    

اعيـة  األماكن وحوكمتها يف املدن، وذلك من خالل: دمج احتياجات اجلهات الفاعلـة االجتم 
املتعــددة؛ وإعطــاء األولويــة الحتياجــات الفئــات الضــعيفة واملهمشــة؛ ودمــج عمليــات التنميــة   
احلضرية التشاركية واملستدامة يف مجيع آليات احلوكمة؛ ومتكني القطاع اخلاص مـن املشـاركة   
بصــــورة مســــؤولة اجتماعيــــا؛ ودعــــم مشــــاركة اتمــــع املــــدين (مبــــا يف ذلــــك املنظمــــات   

ــة، و غــري ــز املســؤولية      احلكومي ــا)؛ وتعزي ــا إليه ــة، وم اجلماعــات الشــعبية، واملنظمــات اتمعي
ــوظفي        ــدرات م ــاء ق ــة وبن ــة املشــاركة؛ وتشــجيع احلوكمــة املتكامل املشــتركة للجهــات الفاعل

  احلكومة الرئيسيني، وتعزيز العمليات احلضرية التداولية.
  

  دميقراطيةالتمكني من املشاركة، والشفافية، وإرساء ال :٤- ٢املسألة     

يتسـم حكـم املنـاطق احلضــرية بدرجـة عاليـة مـن التعقيــد. ونتيجـة هلـذا التعقيـد، يلــزم            - ٣٠
تنســيق اجلهــود علــى مســتوى مجيــع جمــاالت احلكــم وإشــراك خمتلــف أصــحاب املصــلحة، مــع   
ــع        ــدور حمــوري والتواصــل م ــة ب ــاطق املتروبولي ــات املن ــة أو حكوم ــات احمللي اضــطالع احلكوم

ليني. ومتثل الشفافية واملساءلة يف العمليات احلضرية اخلـيط الـذهيب الـذي    أصحاب املصلحة احمل
ع املدينة وتشـكلها. وينبغـي   صنيربط بني اجلهات الفاعلة واهلياكل يف املدينة، والعمليات اليت ت

ــها مــن إتاحــة الفــرص.        ــة ومتكين ــات إىل إضــفاء الطــابع اإلنســاين علــى املدين أن ــدف العملي
رئيسية انعدام الشفافية يف العمليات املالية والسياسية؛ وعدم وضع خطـط  وتشمل التحديات ال

وسياسات حضرية استراتيجية تتسم بالشمول وتقوم على أساس التشارك؛ وافتقار القطاعـات  
واجلهــات الفاعلــة احلكوميــة إىل رؤيــة متكاملــة؛ والتحيــز يف وضــع السياســات؛ وعــدم وجــود  

ســيما الفئــات الضــعيفة واملهمشــة؛   ان احلضــريون، الآليــات رصــد فعالــة يشــارك فيهــا الســك  
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وضعف إطار وضع السياسات الدميوغرافية االجتماعية القائمة على أدلـة؛ وعـدم وجـود نظـام     
  وطين للمعايري االجتماعية.

  
  واجلهات الفاعلة االجتماعية، واهلجرة والالجئني ،االعتراف بالبعد اجلنساين :٥- ٢املسألة     

خ أن التنـــوع هـــو أحـــد التحـــديات الـــيت تعتـــرض اإلدمـــاج املســـتدام        يـــبني التـــاري   - ٣١
املختلفة يف املدينة. وقد تتطلب معاجلة مسألة التنوع إنشـاء نظـم تكفـل اإلنصـاف      للجماعات

والســالمة واألمــن املــادي والرفـــاه االقتصــادي واهلويــة الثقافيــة للفئـــات املهمشــة، مبــا فيهـــا         
  املهاجرون والالجئون.  

تتضــمن عمليــات صــنع القــرار املتعلقــة بتقــدمي اخلــدمات العامــة والتخطــيط   وجيــب أن  - ٣٢
مشـاركة املـرأة بوصـفها مواطنـة كاملـة       -مبا يف ذلك وضع السياسـات والتمويـل    -احلضري 

املواطنة على قدم املساواة مع الرجل، وأن تعترف بأن تقدمي خـدمات جيـدة ومنصـفة ومتاحـة     
ور اجلنســاين أمــر حمــوري لتحقيــق املســاواة بــني اجلنســني  وبأســعار مقبولــة ويراعــى فيهــا املنظــ 

وضـمان حقـوق املــرأة يف املدينـة، مبـا يف ذلــك يف القضـاء علـى العنــف ضـد املـرأة يف األمــاكن         
العامــة واحلضــرية. وتتبــدى أوجــه انعــدام املســاواة بــني الشــباب مــن خــالل التمييــز يف إتاحــة     

عــيش، وعــدم املشــاركة يف صــنع القــرار، التعلــيم، وتبــاين مســتويات العمالــة وفــرص كســب ال
  والتحيز ضد امليول اجلنسية.

ومع ذلك، تظل هذه اجلماعات وغريها تعاين من حاالت القلـق االجتمـاعي والثقـايف      - ٣٣
 “اآلخـر ”والسياسي واالقتصـادي. وتشـمل التحـديات الرئيسـية النامجـة عـن تصـنيفها يف فئـة         

وضعف ارتباطها باملدينة: انعدام الفرص واملوارد للتمتع بصورة كافيـة مبنـافع احليـاة احلضـرية؛     
وحمدودية فرص احلصول على الضروريات األساسية، مبا يف ذلك املستوى الالئـق مـن السـكن    
ــإن       ــالرغم مــن ذلــك، ف ــة. وب ــز، واللغــة، واحلــواجز الثقافي ــة الصــحية؛ والتميي ــيم والرعاي والتعل

ــون فرصــا         الال ــاد الشــائع، حيمل ــى عكــس االعتق ــال، وعل ــى ســبيل املث ــاجرين، عل جــئني وامله
للمجتمع املضيف، إذ جيلبون مهارات ومعـارف جديـدة، وشـبكات اتصـاالت جديـدة، وقـوة       
عاملة جديدة، وهو احتياج ماس لدى بعـض البلـدان الـيت تواجـه مشـكلة شـيخوخة السـكان.        

قافيا واجتماعيا ودينيا، ويسهمون إسهاما كـبريا يف ثـروة   كما أم يضفون على املدينة تنوعا ث
  املدن وثروة املناطق اليت جاءوا منها.  
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  التنوع االجتماعي واالقتصادي والثقايف :٣الركيزة     

  سبل كسب العيش، والرفاه، والرعاية االجتماعية :١- ٣املسألة     

امتيـازا علـى حسـاب رفـاه اإلنسـان      تؤدي مناذج التحضر اليت تـويل النمـو االقتصـادي      - ٣٤
إىل تقويض احلق يف املدينة. وقليلة هي استراتيجيات التنميـة االقتصـادية الـيت تتفـادى العواقـب      

مبا يف ذلك نزوح األشخاص والتدهور البيئي والنـزاع االجتماعي وغـري ذلـك    -السلبية للنمو 
نسـان ورفاهـه وسـبل كسـب عيشـه      وقليلة هي تلك اليت تعطي األولية لكرامـة اإل  -من اآلثار 

والتضـامن اإلنســاين. ولـيس هنــاك اعتــراف كامـل بأمهيــة رأس املــال االجتمـاعي (مبــا يف ذلــك     
ســيما يف املنــاطق احلضــرية املنخفضــة الــدخل، باعتبــاره قــاطرة    التعلــيم والعمالــة والثقافــة)، ال 

لنمـو االقتصـادي احملـض.    للرفاه. وينبغي إيالء الرفـاه قيمـة أعلـى مـن القيمـة املعطـاة ألهـداف ا       
ــة، هــي: عــدم وجــود        ــاء ســبل عــيش آمن ومثــة حتــديات كــثرية يواجههــا ســكان احلضــر يف بن
سياســات عامــة واســتثمارات ماليــة يف املنــاطق احلضــرية املنخفضــة الــدخل لتعزيــز رأس املــال    
ــادرات غــري املاليــة؛ وعــدم      االجتمــاعي؛ وعــدم االعتــراف بإمكانــات االقتصــاد التضــامين واملب

ايـة الوظــائف احلضـرية؛ ووجــود ديــدات مسـتمرة بــاإلخالء القســري مـن أمــاكن العمــل؛     مح
وعدم وجود أماكن عمل تتسم باألمن والسـالمة؛ وعـدم وجـود خـدمات أساسـية يف العمـل،       
مبا يف ذلك املياه والصرف الصحي والكهرباء واملأوى. ومل يتم بعد وضـع ـج كاملـة لتقصـي     

  ضر يف املدن.اإلنتاج يف االقتصاد األخ
  

  خماطر الفقر وهشاشة العمالة :٢- ٣املسألة     

يعترب احلق يف املدينة الرفاه أمراً حموريا للتغلب على الفقـر املسـتمر واملتعـدد األبعـاد يف       - ٣٥
املناطق احلضرية يف البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة. وتشـمل األبعـاد األساسـية الثالثـة          

حتياجــات اإلنســانية للجميــع؛ وحتقيــق األهــداف اديــة اجتماعيــا يف خمتلــف   للرفــاه: تلبيــة اال
ــاة.     ــة احليـ ــتويات الســـعادة ونوعيـ ــة واالقتصـــادية؛ ورفـــع مسـ ــة واالجتماعيـ الســـياقات الثقافيـ
والسياسات العامة اليت تعرف أو تنشئ أحياًء بوصفها فقرية، سواء عن عمـد أو إمهـال، حتـول    

 الكرامة واحلـق األساسـي يف املسـاواة. ويزيـد مـن تعقيـد مسـألة        دون إعمال احلق األساسي يف
انعــزال املكــان انتشــار مــواطن الضــعف يف العمالــة بــني النســاء واملهــاجرين واتمعــات احملليــة   
العرقيــة واإلثنيــة املســتبعدة وغريهــم ممــن ال يعتــرف جيــدا بأصــوام ومبســامهام يف احليــاة          

الســالمة واألمــن املــاديني يف بعــض املنــاطق احلضــرية إىل  احلضــرية. وتــؤدي أوجــه القصــور يف 
تعقيد مواطن الضعف هذه. ويواجـه الفقـراء يف املـدن حتـديات كـثرية هـي: تنـاقص املشـاعات         
ــتفادة الشــباب          ــة اس ــاكن اخلضــراء؛ وحمدودي ــل األم ــدان األصــول املشــتركة مث احلضــرية وفق

ســيما يف املنــاطق  اضــية والتروحييــة، الواملســنني مــن مرافــق متضــية أوقــات الفــراغ واملرافــق الري
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احلضــرية الفقــرية؛ وعــدم تــوافر احلمايــة لســكان املنــاطق احلضــرية منخفضــي الــدخل؛ وانعــدام  
املســاواة والعدالــة االجتماعيــة؛ وانعــدام األمــن فيمــا يتعلــق باالســتفادة مــن خــدمات اإلســكان  

سامهات االقتصادية للقطـاع غـري   والتعليم واخلدمات الثقافية واالجتماعية؛ وعدم االعتراف بامل
الرمســـي يف املنـــاطق احلضـــرية؛ وخطـــورة مواقـــع الســـكن والعمـــل؛ ووجـــود أمـــاكن عدائيـــة   
لألشخاص ذوي اإلعاقة أو املسنني (مثل األماكن العامة، ووسائل النقل العام، واملباين العامـة،  

  وما إىل ذلك).
  

  لتضاميناالقتصاد الشامل للجميع واالقتصاد ا :٣- ٣املسألة     

العمل الالئق وسبل كسب العيش اآلمنة حموريان ملفهوم املدن الشاملة للجميـع. ومـع     - ٣٦
ــة يف القطــاع غــري الرمســي     ــإن العمال ــذين ال   -ذلــك، ف ــع العــاملني ال يتمتعــون  مبــا يشــمل مجي

متثــل النصـــف، أو أكثـــر، مــن جممـــوع العمالـــة    - باحلمايــة االجتماعيـــة مــن خـــالل عملـــهم  
يف املناطق النامية. وعند وضع اخلطط والسياسـات احلضـرية، يكـون هنـاك ـوين      الزراعية  غري

من قيمة سبل كسب العيش يف القطاع غري الرمسي. ويواجه كل مـن النسـاء والشـباب وسـائر     
الفئات الضعيفة (مثل املهاجرين واملسنني واملثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري  

شــخاص ذوي اإلعاقــة) حــواجز كــبرية حتــول دون دخــوهلم االقتصــاد       اهلويــة اجلنســانية واأل 
الرمســي؛ وعنــد وضــع السياســة االقتصــادية، يكــون هنــاك جتاهــل ملبــادئ االقتصــاد التضــامين.    
وتشمل التحديات: عدم توافر العمل الالئق وسبل كسـب العـيش اآلمنـة؛ وعـدم فهـم اإلقامـة       

امج لدعم ريادة األعمـال احلـرة؛ ووجـود حاجـة     باعتبارها استراتيجية للتأقلم؛ وعدم وجود بر
إىل تــوفري االئتمــان الســكين لألســر املعيشــية الــيت تعيلــها نســاء؛ وعــدم وجــود دعــم حكــومي     
ــة الشــعبية. وهنــاك حاجــة ماســة إىل متكــني النســاء يف أســواق العمــل؛      لــربامج اإلســكان احمللي

 هـذه االقتصـادات؛ وبنـاء    واالعتراف بقيمة االقتصادات غـري الرمسيـة وسـبل كسـب العـيش يف     
قدرات احلكومة على تعزيز مشاركة اتمعات احملليـة؛ ودعـم خلـق فـرص العمـل للشـباب يف       

  اتمعات احمللية املنخفضة الدخل واملهمشة؛ ووضع برامج لتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة.
  

  ينيقبول اهلوية، واملمارسة الثقافية، والتنوع والتراث الثقاف :٤- ٣املسألة     

ميثـل التـراث الثقـايف واهلويـة والتنـوع الثقافيـان تراثـا مشـتركا لإلنسـانية ومصـدرا مــن             - ٣٧
مصادر اهلوية والتبادل واالبتكار واإلبداع، وعنصرا حموريا يف مفهوم احلـق يف املدينـة، وجـزءا    

قيــات يتجــزأ مــن ثــراء احليــاة احلضــرية احلديثــة وجودــا. وتعــرف الثقافــة يف خمتلــف االتفا    ال
الدولية بأا تتضمن التراث املبين واملشغوالت الفنيـة كمـا تتضـمن التـراث غـري املـادي املتمثـل        
يف املمارسات، وأشكال التصوير، وأشكال التعبري، واملعـارف، واملهـارات، ومـا يتصـل بـذلك      
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من أدوات وممتلكات ومشغوالت فنية وأماكن ثقافيـة اعترفـت ـا اتمعـات باعتبارهـا جـزءا       
من تراثها الثقايف. وتشمل التحـديات: تآكـل التـراث واهلويـات الثقافيـة؛ وعـدم كفايـة الـدعم         
املقدم للتنوع الثقايف وعدم بروز اتمعـات اإلثنيـة يف املدينـة بالشـكل الكـايف؛ والضـغوط الـيت        
ــبري         ــة بأشــكال التع ــة املتعلق ــدرة السياســات العام ــة؛ ون ــة واإلقليمي تشــكلها اهلجــرات الداخلي

ــز الفــن والثقافــة، ويف تعزيــز التنــوع     ال ثقــايف؛ وعــدم االعتــراف بــدور األمــاكن العامــة يف تعزي
االجتماعي واحلياة االجتماعية النابضـة باحليـاة؛ وحمدوديـة االسـتفادة مـن اخلـدمات واألنشـطة        

  الثقافية وحمدودية توافرها بأسعار مقبولة؛ وجتاهل املبادرات الثقافية والفنية اتمعية.
  

  مدن أكثر أمانا إجياد :٥- ٣املسألة     

احلق يف األمان واألمن بعد رئيسـي مـن أبعـاد مفهـوم احلـق يف املدينـة، ولكـن يقوضـه           - ٣٨
ــات الســكان         ــى فئ ــة عل ــؤثر بصــورة غــري متكافئ ــذي ي ــدن، ال ــف يف امل ــة والعن اســتمرار اجلرمي

اهلشاشــة والتضــرر مــن ســيما النســاء والفتيــات. ويف الســياقات الــيت تكــون فيهــا   الضــعيفة، ال
النــــزاع أكثـــر تطرفـــا قـــد تشـــهد املـــدن إخفاقـــات يف احلكـــم احمللـــي، وايـــارا يف اخلـــدمات    
واالقتصادات احمللية، ممـا يـؤدي إىل تزايـد انعـدام األمـن والفقـر واجلـوع. وتشـمل التحـديات:          

تشـار ظـاهرة   سـيما ضـد النسـاء والفتيـات؛ وان     انعدام األمان يف املدن، وزيادة العنف العام وال
األحياء املنعزلة والفصل اإلقليمي لألماكن احلضـرية؛ وعـدم وجـود أحيـاء بـاملعىن الـذي تعرفـه        
ــاد          ــزل واإلبع ــرية)؛ والع ــاء فق ــا أحي ــاء الســود باعتباره ــف أحي ــيم تعري ــادة تقي السياســات (إع

ت العنيفـة  االجتماعيني؛ والعـداء جتـاه املهـاجرين والالجـئني واملشـردين داخليـا؛ وآثـار النــزاعا        
ــة مرتبطــة مبشــاكل          ــري آمن ــاء غ ــف؛ ووجــود أحي ــال للعن ــرض األطف ــدن؛ وتع واإلجــرام يف امل

سيما ليال؛ وانعـدام (عـدم كفايـة) اإلضـاءة      اجتماعية؛ وانعدام األمن يف وسائل النقل العام، ال
ملنـاطق  العامة يف املناطق الفقـرية، والتحيـز ضـد الفقـراء أو املهـاجرين أو اجلماعـات اإلثنيـة يف ا       

احلضرية باعتبارهم مرتكيب اجلرائم؛ وجتـرمي شـاغلي األمـاكن العامـة، وخصوصـا مـن يعيشـون        
  يف الشوارع؛ وعدم وجود آليات فعالة للوصول إىل العدالة.

  
ــة للخطــة        - ثالثا    ــاتية: اإلجــراءات التحويلي ــات اخليــارات السياس ــد أولوي حتدي

  احلضرية اجلديدة
يقـدم هــذا الفــرع اإلجــراءات التحويليــة الــيت أوصــت وحــدة السياســات بإدراجهــا يف    - ٣٩

  اخلطة احلضرية اجلديدة:  
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  التوزيع املكاين العادل للموارد :١الركيزة   - ألف  
استخدام األراضي يف أغراض السكن وكسب العيش، وإزالة  :١- ١اإلجراء التحويلي     

  طابع التسليع عن األماكن احلضرية

ــأوى وســبل كســب         - ٤٠ ــوفري امل ــى األرض لت ــا باحلاجــة اإلنســانية إىل احلصــول عل اعتراف
العيش، ومن خالل اآلليات الوطنية الـيت تكـرس احلـق يف املدينـة يف السياسـة واملمارسـة، تـوىل        
أمهية كبرية للوظيفة االجتماعية للحيازات العقارية (املكان، واملسكن، واملوئـل)، ويـنص احلـق    

ق، الــذي حيميــه الدســتور، علــى أن هــذه الوظيفــة، إىل جانــب إصــالح نظــام   يف الســكن الالئــ
  .)١٦(حقوق امللكية، ستكون مبثابة حاجز قانوين حيول دون عمليات اإلخالء القسري

  
  اإلجراءات الرئيسية:

يويل مفهوم احلق يف املدينـة أمهيـة كـبرية للوظيفـة االجتماعيـة لـألرض الـيت يفهـم أـا            - ٤١
لألرض ومتتعهم ا لالضطالع جبميع األنشطة الالزمة لتمتعهم حبيـاة كاملـة    استخدام السكان

والئقة، مما يعطي األولويـة للتجربـة اإلنسـانية املتعلقـة بـاألرض والسـكن. وهـو يسـلم بوجـود          
شكل قانوين حلماية احلق يف احلصول على السكن الالئـق، الـذي يهـدف، إىل جانـب إصـالح      

  يكون مبثابة حاجز قانوين ضد اإلخالء القسري.  نظام حقوق امللكية، إىل أن 

الوظيفة االجتماعية للحيازة العقاريـة  ”االعتراف يف السياسة احلضرية مبفهوم   (أ)  
مجيــع العمليــات غــري الســوقية املنفــذة يف ”باعتبــار أن املقصــود بــه  “(املكــان والســكن املوئــل)

 إجيـاد و/أو حتسـني املكـان الالئـق     وإدارـم وحتكّمهـم، الـيت تـؤدي إىل     “إطار مبادرة السـكان 
  للعيش أو السكن أو أي أصول حضرية مادية أخرى؛  

إرسـاء احلـق يف السـكن الالئــق يف اإلطـارين السياسـايت والتشـريعي، وإعمــال         (ب)  
ذلك احلق تدرجييا، وكفالة أن يتضمن توافر اخلدمات الالزمة، وإمكانيـة احلصـول علـى ذلـك     

سـيما الفئـات األكثـر     ليته للسكىن، وإمكانية إتاحتـه للجميـع، وال  السكن بأسعار مقبولة، وقاب
فقرا، والضعفاء، واألقليات، مع معاجلة اجلوانب املتعلقة باملشاركة وعدم التمييز وأمن احليـازة  

  والشفافية واملساءلة؛

__________ 

ــذا الصــدد    )١٦(   ــدافع      ”انظــر يف ه ــل ب ــات اإلخــالء والترحي ــة بعملي ــة املتعلق ــادئ التوجيهي ــادئ األساســية واملب املب
، املرفـق األول يف تقريـر املقـرر اخلـاص املعـين بالسـكن الالئـق كعنصـر مـن عناصـر احلـق يف مسـتوى             “التنمية

ــباط/فرباير  ٥( A/HRC/4/18معيشـــي مناســـب،  ــايل:   ٢٠٠٧شـ ــرابط التـ ــى الـ ــه علـ ــن االطـــالع عليـ )، وميكـ
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/106/26/PDF/G0710626.pdf?OpenElement 
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ــادئ ختطــيط       (ج)   ــاألرض أو باســتخداماا مبب ــة ب ــراف يف السياســات املتعلق االعت
  باعتبارها أساسية الستخدام األرض وإدارا بكفاءة وبصورة مستدامة؛استخدام األرض 

االعتراف بأنواع احليازات السكنية خبـالف امللكيـات العقاريـة املطلقـة، علـى        (د)  
النحو الذي يعكس اخـتالف احتياجـات وأفضـليات الفئـات املختلفـة، وهـي حتديـداً املسـاكن         

لكونودومينيـوم)، والتعاونيـات، واملسـاكن املسـتأجرة     املستأجرة، واملساكن املشتركة امللكيـة (ا 
ســيما األشــكال املختلفــة للمســاكن التأجرييــة. وينبغــي أن تتــوافر متواليــة مــن     املشــتركة، وال

أنـواع احليـازات للجميـع مبــا يـوفر قـدرا كافيـا مــن أمـن احليـازة مـن أجــل ضـمان رفـاه األســر            
  حتسينات تدرجيية؛ املعيشية وحفز قاطين املساكن على التوسع وإدخال

االعتراف يف السياسات واألطر التشريعية املتعلقة باألراضي مبجموعة حقـوق    (هـ)  
  امللكية، وبالتايل باحلاجة إىل وجود نطاق حلقوق ملكية األراضي وشغلها؛

االعتراف بأن املسائل املتعلقة بالسـكن تـرتبط ارتباطـا وثيقـا حبقـوق اإلنسـان         (و)  
يشـكل بالتـايل انتـهاكا ملبـادئ حقـوق اإلنسـان؛ وكفالـة توافـق الـنظم           وبأن اإلخالء القسـري 

ــات املنصــوص عليهــا يف معاهــدات حقــوق اإلنســان       ــع الواجب ــة م ــة والقضــائية الوطني القانوني
املتعلقــة بتــوفري احلمايــة مــن اإلخــالء القســري مــن أمــاكن املــأوى أو أمــاكن كســب العــيش؛     

يف احلـاالت الـيت يتعـذر فيهـا متامـا تفـادي اإلخـالء         سيما النساء؛ واحلرص ومحاية الضعفاء، ال
على وضـع ضـمانات لكفالـة التشـاور بصـدق نيـة مـع املتضـررين، مبـا يف ذلـك إتاحـة التمثيـل             
القانوين، وتقدمي إخطار باإلخالء يف غضـون فتـرة معقولـة، ومعلومـات عـن أسـباب اإلخـالء؛        

  الة؛  وتوفري مكان إقامة بديل يظل يضمن تيسري الرفاه والعم

تشجيع النظم املبتكرة واألكثـر مشـوال لتمويـل املسـاكن، بسـبل تشـمل تـوفري          (ز)  
ــدخل      ــة الـ ــات املنخفضـ ــروض للفئـ ــدمون القـ ــذين يقـ ــاكن الـ ــل للمسـ ــدمي التمويـ ــوافز ملقـ حـ

  واملؤسسات املالية البديلة لتمويل املساكن املنخفضة التكاليف؛

ولية عــن تــوفري اإلســكان  ضــمان اشــتراك القطــاعني العــام واخلــاص يف املســؤ    (ح)  
  االجتماعي؛

تعزيــز الصــلة بــني ممارســات اإلســكان والتخطــيط احلضــري وخصوصــا مــن      (ط)  
  خالل حتسني الصالت بني اإلسكان وإمكانية الوصول وسبل العيش يف املدن؛

وضع سياسات تعزز االستخدام املختلط لألراضي، وختطيط امتـدادات املـدن     (ي)  
أو األراضي اخلالية الواقعة داخل اتمعات احلضرية، مع حتسني البنية التحتيـة للنقـل مـن أجـل     
حتســني إمكانيــة احلصــول علــى مســاكن يف املنــاطق املوجــودة يف مواقــع جيــدة وحتســني فــرص  
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لـــدخل، ومـــن أجـــل ختفيـــف حـــدة األخطـــار احلضـــرية  كســـب العـــيش للفئـــات املنخفضـــة ا
  الصحية؛  واملخاطر

تصـميم أشـكال مكانيــة جديـدة للمــدن لتشـجيع خلـق فــرص العمـل الالئــق؛         (ك)  
وإنشاء مناطق حضرية ذات كثافة أعلى ومترابطـة بشـكل جيـد؛ وإدمـاج العمل/سـبل كسـب       

  العيش واملساكن؛ واحلد من تكاليف النقل؛ وتيسري خلق فرص العمل؛

كفالة أن تكون رسوم إدارة املساكن (يف العقارات السـكنية املتعـددة األسـر)      (ل)  
وخدمات املرافق املقدمة مناسبة ومقبولـة السـعر، مـع دعـم منـاذج إدارة املسـاكن الـيت تقودهـا         

  اتمعات احمللية وغري اهلادفة للربح؛

األرض، اســتخدام آليــات التخطــيط احلضــري لتســجيل الزيــادات يف قيمــة         (م)  
وإعادة توزيع هذه الزيادات باجتاه توفري إسكان اجتماعي وأماكن عامة، واحلـد مـن معـدالت    

  شغور احليازات العقارية.
  

  : املشاعات احلضرية، واألماكن العامة، والتنوع البيولوجي٢- ١التحول     

والبيئـات  محاية املناطق األساسية يف املشاعات احلضـرية، مبـا يف ذلـك األمـاكن العامـة        - ٤٢
احلضرية املتنوعة بيولوجيا، والـنظم اإليكولوجيـة باعتبارهـا أصـوال لتهيئـة بيئـات وسـبل عـيش         

  حضرية مستدامة وصحية.  
  

  اإلجراءات الرئيسية    

  األماكن العامة    (أ)  

تزويد املدن واحلكومات احملليـة بالقـدرة علـى تصـميم شـبكة األمـاكن العامـة          ‘١’  
ــها         ــل ووظيفتـ ــة ككـ ــكل املدينـ ــمان شـ ــة لضـ ــا اإلمنائيـ ــن خططهـ ــزء مـ كجـ

  وموصوليتها؛

ــل السياســي،       ‘٢’   ــق بالتمثي ــا يتعل ــوع لألمــاكن العامــة يف م ــدور املتن االحتفــاء بال
االقتصاد/سـبل كسـب   واإلدماج االجتمـاعي، وسـبل االسـتمتاع التروحييـة، و    

  العيش والرفاه، والتعبري الثقايف؛

العمل مع اتمعات احملليـة يف تصـميم املنـاطق احلضـرية علـى تعزيـز اإلدمـاج          ‘٣’  
ــة الثقافيــة، وإتاحــة ســبل املعيشــة احلضــرية،     االجتمــاعي، واالحتفــاء بالتعددي
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مسـتوى   ومن مث يئة أماكن ثرية مفعمة باحليوية يف املشاعات احلضرية علـى 
  األحياء السكنية؛

ــة        ‘٤’   ــة إلنشــاء األمــاكن العام ــيت تنشــئ نظمــا متكيني ــوائح ال ــذ القــوانني والل تنفي
وإحيائها وإدارا وصـيانتها، مبـا يشـمل عمليـات تشـاركية ـدف إىل حتديـد        

  كيفية استخدامها وإدارة مسألة الوصول إىل األماكن العامة؛

يتـها يف املنـاطق غـري املخططـة واملسـتوطنات      محاية نوعية األماكن العامة وكم  ‘٥’  
  العشوائية؛  

ــيما العنـــف      ‘٦’   ــن العنـــف، وال سـ ــة مـ ــة خاليـ ــاكن العامـ ــون األمـ ــة أن تكـ كفالـ
  النساء والصغار؛  ضد

احلد من االجتاه حنو خصخصة األماكن العامة لضمان إمكانيـة اسـتفادة مجيـع      ‘٧’  
  ؛السكان من املرفق والبىن التحتية يف مكان إقامتهم

  البيئات والنظم اإليكولوجية احلضرية:    (ب)  

ــاه        ‘١’   ــة للمي ــاطق املواجه ــات احلضــرية، واملن ــة املســاحات اخلضــراء، والغاب محاي
والشــواطئ، وعناصــر النظــام اإليكولــوجي احلضــري كافــة ألــا تعــود بنفــع    

  مباشر على الصحة العامة وحتسن نوعية حياة السكان؛

(مثـل املترتهـات، وختضـري ممـرات     “ تية املراعية للبيئـة البىن التح”االستثمار يف   ‘٢’  
املشاة، والتشجري الواعي) كأحد سبل تبين ج قائم على النظم اإليكولوجيـة  

  يف إدارة املدن؛

تشجيع التنمية املترسـخة يف مبـدأ الكفـاءة يف اسـتخدام املـوارد ـدف اجلمـع          ‘٣’  
ف وختفيـف األثـر البيئـي.    بني زيادة اإلنتاجية واالبتكـار وبـني خفـض التكـالي    

ــى إدارة        ــادرة عل ــدن ق ــوارد، تصــبح امل ــاءة يف اســتخدام امل ــن خــالل الكف وم
ــدءا مـــن        ــا، بـ ــوال دورة عمرهـ ــورة مســـتدامة طـ ــتخدامها بصـ ــوارد واسـ املـ
االســتخراج، مــرورا بالنقــل، والتحويــل واالســتهالك، ووصــوال إىل الــتخلص  

  الضارة؛من النفايات، جتنبا لشح املوارد ولآلثار البيئية 

ــة        ‘٤’   ــنظم اإليكولوجيـ ــدمات الـ ــدفق خـ ــى تـ ــد علـ ــدن تعتمـ ــأن املـ ــراف بـ االعتـ
واإلشراف على الـنظم اإليكولوجيـة املوجـودة خـارج حـدود املـدن وكـذلك        
تلــك املوجــودة داخلــها. ولــذلك، فــإن املــدن حتتــاج إىل إقامــة شــراكات مــع   
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تــاج، وبالتــايل اجلهــات املعنيــة بــإدارة املــوارد الطبيعيــة يف مراحــل مــا قبــل اإلن 
تعزيــز حفــظ الــنظم اإليكولوجيــة وإصــالحها باعتبارمهــا خيــارين فعــالني مــن  

  حيث التكلفة للتكيف مع تغري املناخ، واحلد من خماطر الكوارث؛

حتســني نوعيــة اهلــواء وخفــض التلــوث الضوضــائي مــن خــالل: تــوفري حــوافز    ‘٥’  
النظيفة؛ وتشجيع أشـكال  للناس لكي يستخدموا املركبات اليت تعمل بالطاقة 

النقل غري اآللية؛ واحلصول علـى املزيـد مـن مركبـات النقـل العـام الـيت تعمـل         
بالطاقة النظيفة؛ واحلد من التلوث اجلـوي الصـناعي؛ والقضـاء علـى املـربدات      
املستنفدة لألوزون؛ ووضع نظم من أجـل حتسـني كفـاءة اسـتخدام الطاقـة يف      

  قطاعات اإلسكان والصناعة والنقل؛

خفض استهالك الطاقة من خالل: القضاء على استهالك الوقود األحفـوري؛    ‘٦’  
ــا؛        ــة ويســهل احلصــول عليه ــة ميســورة التكلف ــة بديل ــدادات طاق وابتكــار إم

  وتشجيع التكنولوجيات وقوانني البناء املراعية للبيئة؛  

ثـار  احلد من آثار التشييد من خالل: تعزيز السياسـات الراميـة إىل احلـد مـن آ      ‘٧’  
التشييد؛ ووضع قوانني تشييد مالئمـة حمليـا؛ واسـتخدام مـواد حمليـة املصـدر؛       

  والتشاور مع اتمعات احمللية املتضررة من مشاريع التشييد الكربى.  
  

  : احلصول على اخلدمات والبىن التحتية األساسية، ومكافحة التلوث٣- ١التحول     

بصــرف النظــر عــن موقعهــا،   -ائــف مــدن ومنــاطق حضــرية، تتمتــع فيهــا مجيــع الطو   - ٤٣
بنوعيـة جيـدة مـن البنيـة التحتيـة       -ووقت تكوا ومالحمها االجتماعية االقتصـادية واجلنسـانية   

االجتماعية والبنية التحتيـة اخلاصـة بـاملرافق ونظـم خدميـة تتسـم بالتكلفـة امليسـورة واملسـتوى          
جـات الفرديـة واتمعيـة اليوميـة يف     االجتماعي والبيئي املالئم. وتكفل هذه النظم تلبية االحتيا

حــدود مســافة مقبولــة ويف إطــار احلــد القــانوين األدىن أو مــا يتجــاوزه، وهــي تشــمل مــا يلــي:  
النقل العام، واملياه والصرف الصحي، ومصادر الطاقة، واألماكن العامـة، إضـافة إىل اخلـدمات    

الصــحية، وكــذلك أيضــا املرافــق  اتمعيــة األساســية (املــدارس، واحملــالت التجاريــة، والرعايــة  
اخلاصــة باألســر واألطفــال). وتوضــع هــذه الــنظم اســتنادا إىل خطــط الــبىن التحتيــة التعاونيــة،    
والشراكة الفعالة بني اهليئات العامة املعنية، ومقدمي اخلدمات والفئات اتمعيـة، حتـت بقيـادة    

راكـز، مبعـىن أـا تـوفر اخلـدمات      احلكومات احمللية. وتكون املدن واملنـاطق احلضـرية متعـددة امل   
وفرص العمل واملرافق واخلدمات العامة اجليدة علـى نطـاق النسـيج احلضـري كلـه، مبـا يشـمل        
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املستوطنات العشوائية، مما يقلص إىل حـد كـبري احتياجـات التنقـل. وجيـري توطيـد النقـل غـري         
  اآليل، والطاقة النظيفة، وتقليل التلوث من جانب الصناعات اخلاصة.  

  
  اإلجراءات الرئيسية    

فهم الصلة بني التوافر، وإمكانية الوصول، ويسر التكلفـة، وكفايـة اخلـدمات      (أ)  
األساســية إلعمــال حقــوق اإلنســان. فاخلــدمات األساســية حموريــة إلعمــال طائفــة واســعة مــن  
حقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك امليــاه والصــرف الصــحي، واإلســكان، والصــحة، والتعلــيم.          

ن هـذه اخلـدمات: متاحـة ويف متنـاول اجلميـع ماديـا       ولذلك، من األمهية مبكان ضمان أن تكـو 
أو تكلفتها ميسورة للجميع؛ ومراعية لالعتبارات الثقافية ملختلـف فئـات السـكان؛ وال يوجـد     
متييــز يف احلصــول عليهــا أو تقــدميها ومأمونــة االســتخدام بالنســبة للجميــع، مبــن فــيهم النســاء     

  واألطفال؛  

ن مع السكان ومن أجلـهم؛ وينبغـي ترتيـب    وضع السياسات والربامج بالتعاو  (ب)  
  أولياا على اساس أشد الفئات حاجة، وأن تراعي املسائل اجلنسانية احمليطة ا؛  

اإلصالح الشامل لسياسات البىن التحتية احلضـرية يف املـدن مـن أجـل حتسـني        (ج)  
ر فعاليـة مـن   البيئة املواتية لالسـتثمار؛ وجتنـب خصخصـة اخلـدمات العامـة؛ وإجيـاد حـوافز أكثـ        

أجــل زيــادة الكفــاءة يف العــرض واالســتهالك؛ وكــذلك يف تقــدمي اخلــدمات؛ وفــرض أســاليب  
أكثر فعالية لتخطيط البىن التحتية وتقدمي اخلدمات من جانب احلكومة على مسـتوى كـل مـن    
الدولة اإلقليم والبلدية؛ واملرافق العامة؛ وإنشاء أطر تنظيمية منوذجية أقوى على أساس مبـدأي  
املصــلحة العامــة واالســتدامة يف تقــدمي اخلــدمات واالســتثمار يف الــبىن التحتيــة؛ والقضــاء علــى   
اجلمــود املؤسســى وإجيــاد حيــز الجتــذاب ومتكــني القطــاع اخلــاص واملنظمــات غــري احلكوميــة   

  واجلماعات احمللية واألسر املعيشية لكي يضطلعوا بدور أكرب يف متويل توفري اخلدمات؛  

م فعال حسن التنسيق ومتكامل لتخطيط الـبىن التحتيـة يعتـرف بـأن     تنفيذ نظا  (د)  
ج وتكنولوجيات التخطـيط اجلديـدة سـتدعم إحـراز تقـدم يف خفـض تكـاليف الوحـدات يف         
جمــال تــوفري الــبىن التحتيــة، وحتســني الكفــاءة ونوعيــة اخلــدمات، وكفالــة توافقهــا مــع اخلطــط    

على الوجه األمثل من أجـل دعـم عمليـة التوسـع      احلضرية، مبا يف ذلك التوسع يف البىن التحتية
ــني           ــا ب ــاون فيم ــور: التع ــدة آخــذة يف الظه ــات تنســيق جدي ــة آلي ــأن مث ــليم ب احلضــري. والتس
البلــديات، واحلــوافز القانونيــة للتعــاون، ووكــاالت التخطــيط والوكــاالت اإلمنائيــة، وترتيبــات  

دينـة، وصـناديق التنميـة احلضـرية،     تقاسم التكـاليف اخلاصـة بتقـدمي اخلـدمات يف كافـة أحنـاء امل      



A/CONF.226/PC.3/14

 

28/72 16-09120 

 

واالتفاقات الضـريبية املنسـقة، والتمويـل املشـترك، وحتسـني الـروابط بـني الـربامج والسياسـات          
  على املستويني الوطين واحمللي دف ضمان الكفاءة وتقليل أوجه اخللل؛  

ــدة لقطــاع األعمــال، وابتكــارات تكنولوجيــة وشــراكات      (هـ)   وضــع منــاذج جدي
ــه     اســتراتيجي ة. وقــد أدت ســرعة التوســع احلضــري إىل توســيع نطــاق تقــدمي اخلــدمات وزيادت

ــوة       تعقيــدا. ومثــة حاجــة اآلن إىل منــاذج جديــدة لقطــاع األعمــال مــن أجــل إدمــاج مــواطن ق
  القطاع العام والشركات اخلاصة واملنظمات غري احلكومية واملنظمات اتمعية، وقدرام.  

  
  ت غري املخططة والعشوائية: سكىن املستوطنا٤- ١التحول     

يحتفى باملستوطنات غري املخططـة والعشـوائية لكوـا منـاطق تنـبض باحليويـة خمتلطـة          - ٤٤
االســتخدام، ويعتــرف ــا كجــزء شــرعي مــن املدينــة مــن خــالل السياســات وعمليــات رســم   

  اخلرائط اليت تؤكد حقوق اجلميع. وهذا يتسىن من خالل التخصيص املنصف للموارد.  
  

  اإلجراءات الرئيسية    

ــة واملســتوطنات         (أ)   ــري املخطط ــه املســتوطنات غ ــذي متثل ــراف بالتحــدي ال االعت
العشوائية من خالل تعميم ج قائمة على حقوق اإلنسان لتلبيـة احتياجـات السـكان وإعمـال     

  حقوقهم؛  

يئــة بيئــة مواتيــة لوضــع وتنفيــذ سياســات وخطــط مناســبة للــدفع إىل التغــيري    (ب)  
 لصــاحل الســكان الفقــراء يف املســتوطنات العشــوائية، وباالشــتراك معهــم، مــن أجــل   والتحســني

  الدول اليت تتعاون مع احلكومات اإلقليمية والبلدية؛  

االعتــراف مبوقـــع املســتوطنات غـــري املخططــة أو العشـــوائية وفئاــا، حيـــث       (ج)  
لسـكنية إىل اخلـدمات   حيظى السكان حبيازة آمنة ألراضـيهم أو مسـاكنهم؛ وتفتقـر األحيـاء ا     ال

األساسية اجليدة؛ واملساكن قد ال تكون مطابقة للوائح التخطيط أو التشييد، أو قـد تكـون يف   
مناطق خطرة؛ وحيـث ميكـن أن تسـتمر املمارسـات اإلداريـة غـري الرمسيـة حـىت حيثمـا كانـت           

  احليازة قد أصبحت نظامية، مما يكرس اإلقصاء؛

طنات غــري املخططــة أو العشــوائية، بــالنظر إىل فهــم طبيعــة اإلقصــاء يف املســتو  (د)  
، صـرف صـحي  (أي عـدم وجـود ميـاه نظيفـة، وال     ‘‘ رمان األسر املعيشيةاخلمسة حل ظاهرامل’’

ضـمونة الـيت تـؤدي إىل خطـر     امل، واحليـازة غـري   املعرضـة للخطـر  ، واألبنيـة  واالكتظاظ السكاين
  الطرد) مع التركيز على النساء والفئات املهمشة؛
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وضع السـكن يف بـؤرة االهتمـام: السـعي إىل إعمـال احلـق يف السـكن الالئـق           (هـ)  
للجميع من خالل االرتقـاء بـاملوقع، وتـوفري البنيـة التحتيـة األساسـية الرئيسـية، وإتاحـة التنميـة          

  بقيادة اتمعات احمللية؛  

الفقـراء  وضع استراتيجيات وبرامج على نطاق املدن لتحسـني حيـاة السـكان      (و)  
القائمـة  قتصـادات األوسـع نطاقـا    االإىل: االسـتفادة مـن   هذا جهوداً ترمي شمل يبغي أن وين -

ــى  ــدن  عل ــل والضــرائب االبتكاريــ   واألراضــيالتكــتالت يف امل ــارات التموي ؛ ة؛ واســتخدام خي
وكفالــة اتبــاع ــج منصــفة يف إدارة األراضــي؛ واالعتــراف باألشــكال املتعــددة (الرمسيــة وغــري 

وتوليد فرص العمـل، وتيسـري تنميتـها، خاصـة بالنسـبة للفئـات       العيش ب نشطة كسألالرمسية) 
البنية التحتيـة واخلـدمات األساسـية    مع املهمشة؛ وحتسني وإعادة إدماج املستوطنات العشوائية 

ملنــاطق احمليطــة يف ا؛ وتوضــيح املســؤولية اإلداريــة  نيعــن طريــق التخطــيط والتصــميم التكــاملي  
ســتخدام األراضــي لتجنــب تعــريض فقــراء  العــات وإجــراء ختطــيط باملــدن؛ ومعاجلــة آثــار الرتا

  البيئية؛لألخطار احلضر 

للتصـدي  ووضع ترتيبـات مؤسسـية متكاملـة    تطوير قدرات احلكومات احمللية   (ز)  
  للتحديات اليت تطرحها املستوطنات غري املخططة/العشوائية، بالشراكة مع السكان الفقراء؛

 الية املناسبة طويلة األجل وخيارات التمويل الشـاملة النظر يف االستثمارات امل  (ح)  
  ؛للجميع

دعــم مبــادرات التحســني الــيت تقودهــا اتمعــات احملليــة، بــدعم مــن اللــوائح      (ط)  
  والتكنولوجيات املناسبة؛

دعم املعرفة مفتوحة املصـدر وليـدة املشـاركة (مثـل رسـم اخلـرائط املسـاحية،          (ي)  
  وما إىل ذلك).حسب نوع اجلنس والسن واملهنة، 

  
  تغري املناخ والكوارث واملخاطرمواجهة وإدارة الصمود : القدرة على ٥- ١التحول     

احلضــري والبنيــة التحتيــة يف املــدن التنســيق بــني اجلوانــب  أن يشــمل التخطــيط ينبغــي   - ٤٥
الصـمود يف  البيئية، وإدارة املخاطر، وج املنـاظر الطبيعيـة كوسـيلة لتحسـني قـدرة املـدن علـى        

ــادرة علــى   أن تكــون اينبغــي و. الطــوارئمواجهــة  الصــمود يف ملــدن واملســتوطنات البشــرية ق
الظــواهر الطبيعيــة (أي ارتفــاع مســتوى  وأالكــوارث الطبيعيــة،  وأآثــار تغــري املنــاخ،  مواجهــة

املنـاطق  سطح البحر). وينبغي إشراك اتمعات احمللية اليت تعيش يف املناطق املعرضة للخطر أو 
ــةمــن الــالزم أن تعــزز  اهلشــة يف عمليــة نقلــها إىل أحيــاء آمنــة ومناســبة. و   ، احلكومــات الوطني
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فاعلـة رئيسـية، الـبىن التحتيـة للمـدن، مبـا        اًبالتنسيق مع املرأة واحلكومات احمللية بوصفها أطرافـ 
  بني.  بناء القدرات والتدريب املناسعمليات باالضطالع يف ذلك املدن اخلضراء، فضال عن 

  اإلجراءات الرئيسية:

يئــة مــدن متضــامة  مــن أجــلالتركيــز علــى التخطــيط والتصــميم احلضــريني    (أ)  
، تشـجع كفـاءة اخلـدمات والـنظم، والبيئـة املبنيـة وطريقـة        للجميـع  ومترابطة ومتكاملة وشاملة

ول، استخدام املـوارد اللـتني تؤديـان بالتبعيـة إىل شـق مسـارات للتنميـة احلضـرية تفضـي إىل حتـ          
 ووعيهـا الكربون، وتتسم بكفاءا يف استخدام الطاقـة،   فيها انبعاثات نخفضوتالتغيري،  تيحوت

  .الصمودعلى  اباملخاطر، وقدر

تنظيمــي مناســب، وإضــفاء الطــابع املؤسســي علــى إطــار تشــريعي وسياســايت    (ب)  
خ، وكفـاءة  ، والتخفيـف مـن تغـري املنـا    الصـمود يف تعزيـز القـدرة علـى    حسـم األمهيـة   وهو أمر 

  استخدام املوارد، واالستدامة؛

الكربـون والتنميـة احلضـرية املوجهـة حنـو      خفض انبعاثـات   يشجعوضع إطار   (ج)  
  ؛الصمودالقدرة على 

بــني الفوائــد االقتصــادية والفوائــد املتعلقــة بالقــدرة علــى  باالرتبــاطاالعتــراف   (د)  
والكهربــاء الصــحي مات الصــرف /املناخ املترتبــة علــى الــبىن التحتيــة (أي نظــم وخــد  الصــمود

اتبـاع ـج متكامـل وشـامل للتنميـة      علـى  والنقل، اليت تساعد على التكيف)، وبالتايل تشـجيع  
آليات/أدوات لتعزيز االتساق على نطـاق الـنظم   استحداث احلضرية. ومن مث، حتتاج املدن إىل 

اـا، واالسـتثمار   والقطاعات واملنظمات ذات الصلة بسياسات املدن وخططها وبراجمها وعملي
  ؛الصموديف قدرة املناطق احلضرية على 

االعتــراف بضــرورة االســتفادة مــن أدوات ختطــيط املــدن مــن أجــل احلــد مــن    (هـ)  
اطر املنــاخ والكــوارث. خمــملواجهــة  التأهــباملخــاطر القائمــة ومنــع نشــوء خمــاطر جديــدة أثنــاء 

ــة وال  تشــمل هــذه و ــز القــدرات التقني ــة الالزمــة لالســتفادة مــن  اإلجــراءات مــا يلــي: تعزي علمي
املعارف القائمة وتوطيدها؛ وبناء املعارف لدى املسـؤولني احلكـوميني علـى مجيـع املسـتويات،      

تقاسـم  اتمع املـدين واتمعـات احملليـة واملتطـوعني، إضـافة إىل القطـاع اخلـاص، مـن خـالل          و
ــيم؛      ــدريب والتعل ــدة والت ــدروس املســتفادة واملمارســات اجلي ــات واســتحداث اخلــربات وال آلي

إلتاحـة الرصـد والتقيـيم واإلبـالغ عـن التقـدم احملـرز صـوب بنـاء قـدرة املنـاطق احلضـرية علــى             
  .الصمود
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  ة السياسيةفاعلي: ال٢الركيزة   -باء   
  : احلوكمة الشاملة للجميع  ١- ٢التحول     

 االنظم القانونية والقضائية يف كل بلـد، ينشـأ احلـق يف املدينـة باعتبـاره منوذجـ      يف إطار   - ٤٦
احلضـرية.   إلدارة والتشـريعات والسياسـات واملمارسـات   لـ سـاس  األيشكل  اأو سياساتي اقانوني

وتضــمن عمليــات احلوكمــة وهياكلــها املســاواة يف الــرأي بــني أصــحاب املصــلحة املشــاركني    
  يادة العامة.مجيعا، وتبقى حتت مظلة الق

  
  اإلجراءات الرئيسية:    

 اًحضــري اًباعتبــاره منوذجــ اخلطــة احلضــرية اجلديــدةإدراج احلــق يف املدينــة يف   (أ)  
، على النحو املبني أعاله. وتشمل اآلليات الرئيسية الـيت ميكـن ـا حلكومـات الـدول أو      اًجديد

مــا يلــي: التشــريعات ومواثيــق املــدن واالتفاقــات   ه،املــدن اعتمــاد احلــق يف املدينــة، أو عناصــر 
  السياسة واملواطنة؛  شؤون املعنية ب

تنظيميـة  الياكـل  اهلتعزيز قدرات املدن وآليات املساءلة فيهـا مـن خـالل تـوفري       (ب)  
ــة،        الؤسســية املو ــة احمللي ــوارد العام ــة امل ــز تعبئ ــة لتعزي ــل الفعال ــة، ونظــم وإجــراءات التموي كافي
  التخطيط احلضري التشاركي االستراتيجي، وإدارة التنمية احلضرية املستدامة؛ شجيعوت

فعـال لفـتح األبـواب    ال مركـزي  إطـار  إقامـة  علـى  احلكومـات املركزيـة   عمل   (ج)  
حيات واملســؤوليات واملــوارد، أمــام احلوكمــة احلضــرية واإلقليميــة، مــع توزيــع واضــح للصــال  

ــا ــة املتعــددة املســ     مم ــة بــني خمتلــف مســتويات     يتــيح تعزيــز احلوكم تويات والعالقــات التعاوني
  ؛تفرع السلطاتاحلكومة، استنادا إىل مبدأ 

احلكـم  شـراكات أوسـع نطاقـا يف جمـال     إقامـة  حتسني السياسات ـدف دعـم     (د)  
ــي ــاع اخلــاص         احملل ــراك القط ــة، وإش ــافع العام ــاج املشــترك للخــدمات واملن ــك اإلنت ــا يف ذل ، مب

ماج القطاع غري الرمسي يف النسيج احلضري، وسد الفجـوات املؤسسـية   واتمعات احمللية، وإد
  املوارد بصورة مجاعية؛النقص يف و

علـى النطـاقني   اإلقليميـة  األراضـي  اتباع النهج اإلقليمـي يف ترتيبـات حوكمـة      (هـ)  
الريـف: وضـع   و احلضـر بـني  دعـم املـدن متوسـطة احلجـم والتعـاون      من خـالل  الكلي واجلزئي 

  ت واخلطط، وآليات التنسيق بني احلكومات احمللية؛  االستراتيجيا

ــا    (و)   ــاً لــ تشــجيع اســتخدام التكنولوجي ــة واملســاءلة  إلدارة واملشــاركةتوخي العام
دف احلد من اآلثار البيئية احلضرية، وحتسني عملية تصـنيف البيانـات علـى املسـتوى     املبتكرة 
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ضـرية، وتشـجيع مشـاركة املــواطنني    احمللـي مـن أجـل دعـم التخطـيط احمللــي ورصـد التنميـة احل       
سـبل انتصـاف   وستوجد من االستخدام اخلاص حممياً البيانات  سيكون استخدام. وتهمومساءل

  قضائية حمددة للتعامل مع االنتهاكات.  
  

  : التخطيط احلضري الشامل للجميع  ٢-٢التحول 

ع تشـريعات  يف مجيـ  مشـترك بـني القطاعـات   احلق يف املدينة هو منوذج ختطيط رئيسـي    - ٤٧
ــاته ذات     ــاته وممارس ــةالتخطــيط احلضــري وسياس ــاج  يتضــمن ،األمهي ــع  التشــاركياإلنت جلمي

التدخالت املعنية بالتخطيط، بإشراك سكان املسـاكن العامـة واخلاصـة ومجيـع سـكان احلضـر،       
  مع التركيز بوجه خاص على اتمعات احملرومة واملهمشة.  

  
  اإلجراءات الرئيسية:

ــول مبتكــرة للتخطــيط احل االســتثمار   (أ)   ــة   يف حل ــاجل التحــديات القائم ضــري تع
  التعدي على حقوق السكان؛  دون

مجيع مستويات احلكومـة مـع   على نطاق تشجيع التخطيط احلضري املتكامل   (ب)  
  عاهدات حقوق اإلنسان؛  اخلاصة مباالعتراف الصريح بااللتزامات 

ــة والسياســات      (ج)   ــيت   تشــجيع وضــع االســتراتيجيات املكاني ــة ال احلضــرية الوطني
ختطــيط املســتوطنات يف مــا يتعلــق مبســألة  تكفــل اتبــاع ــج إقليمــي مشــترك بــني القطاعــات    

البشرية، يتناول مشاكل املناطق احلضـرية واملـدن والبلـدات واتمعـات احملليـة الريفيـة الثانويـة        
  متوالية املستوطنات البشرية؛على نطاق 

ــاجلســبل تشــاركية  اعتمــاد   (د)   ــع     إلنت ــة تشــمل مجي ــدخالت ختطيطي املشــترك لت
سكان املناطق احلضرية واجلهات الفاعلـة فيهـا، مـع وجـود مبـادرات حمـددة تشـمل اتمعـات         

  احملرومة واملهمشة؛  

  إدراج مبادئ املساواة بني اجلنسني يف مجيع اخلطط والسياسات احلضرية؛  (هـ)  

  اعتماد حلول مبتكرة وشاملة لتخطيط األماكن غري املخططة والعشوائية؛    (و)  

ــة يف االر     (ز)   ــرة واتمعيـ ــادرات املبتكـ ــم املبـ ــوائية   دعـ ــتوطنات العشـ ــاء باملسـ تقـ
  املخططة؛    وغري
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 ةلوسـه وة يالشـفاف الـيت تتسـم ب  رسم اخلـرائط  عمليات االستثمار يف البيانات و  (ح)  
مصـادر  مـع  ، ودجمهـا  ات احملليـة اتمعـ الـيت تقودهـا   فتوحـة  موتكـون مصـادرها   الوصول إليهـا  

  البيانات القائمة؛

االســتثمار يف عمليــات رســم اخلــرائط مفتوحــة املصــدر واحللــول التخطيطيــة     (ط)  
  العيش؛  كسب العشوائية للسكن وسبل املواقع املبتكرة اليت تشمل 

  ؛  جيدة ساسيةاإلعمال التدرجيي للحق العاملي يف احلصول على خدمات أ  (ي)  

نسـاين مـن أجـل ضـمان مشـاركة املـرأة       اجلنظور مع املخلدمات العامة ا إدماج  (ك)  
  يف عملييت وضع السياسات ورصد امليزانية. الشعيبستوى املعلى 

احلــق يف التنقــل يف مجيــع عمليــات ختطــيط وســائل النقــل وتوفريهــا الــيت   إدراج ينبغــي   - ٤٨
النقل العام واجلماعي، ال سـيما مـن أجـل    وسائل و تعطي األولوية للمشي وركوب الدراجات

  الفئات املستبعدة من وسائل النقل وفقراء احلضر.
  

  : املواطنة٣- ٢التحول     

إقامة عالقة واضحة، تستند إىل تعايش مجيع السكان، سواء كان هـذا التعـايش دائمـاً      - ٤٩
السـكان، ومنـهم مـثال النسـاء،     أو مؤقتاً أو انتقالياً، تمنح من خالهلا حقوق متسـاوية ألولئـك   

ومن يعيشون يف حاالت خطر بيئي، والعـاملون يف االقتصـاد غـري الرمسـي، واجلماعـات اإلثنيـة       
والدينية، واملثليات واملثليون ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية، وذوو القـدرات  

لشــوارع، وضـحايا العنــف،  املغـايرة، واألطفـال والشــباب، واملسـنون، واملهــاجرون، وسـكان ا    
  والشعوب األصلية.

  
  اإلجراءات الرئيسية    

إعادة النظر يف النظم القانونية لكفالة حتديدها مركزا جديـدا ومعـايري جديـدة      (أ)  
  ؛)١٧(للمواطنة

  إنشاء نظم وعمليات تقيس املشاركة حبسب املواطنة بعد إعادة النظر فيها؛  (ب)  

ســــكان احملــــرومني رأي يف العمليــــات إنشــــاء آليــــات تضــــمن أن يكــــون لل  (ج)  
  التشاركية على قدم املساواة مع غريهم؛

__________ 

 جيب أن يكون النهج تشاركياً وشامال جلميع الناس وفقا للمعايري اجلديدة.  )١٧(  
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إنشاء آليات لرصد حقوق اإلنسان، من قبيـل أمنـاء املظـامل احمللـيني ومكاتـب        (د)  
  مكافحة التمييز وجلان حقوق اإلنسان يف املدن.

  
  وإرساء الدميقراطية   ،والشفافية ،: التمكني من املشاركة٤- ٢التحول     

العــادل واملشــاركة الفعالــة جلميــع اجلهــات الفاعلــة يف املنــاطق   إفســاح اــال للتمثيــل   - ٥٠
وضـع تـدابري حمـددة    و، من أجل حتسني عملية صنع القرار يف املدينـة.  ال سيما النساءاحلضرية، 

إدمـاج مفـاهيم أوسـع نطاقـا للمسـاءلة      ولضمان املشـاركة املتسـاوية للفئـات املهمشـة تقليـديا.      
تصـبح جـزءا ال يتجـزأ مـن تكـوين املدينـة       كـي  ية وإمكانية احلصـول علـى املعلومـات ل   والشفاف

  .تشكيلهاو
  

  اإلجراءات الرئيسية:      

استحداث أدوات لدعم صنع القرار تكفل مشاركة اسـتباقية لعـدد كـبري مـن       (أ)  
  اجلهات الفاعلة؛

فاوضـات بـني   إنشاء ومحاية األماكن واهلياكل املؤسسية الـيت تـدعم بفعاليـة امل     (ب)  
  احلكومة ومجيع اجلهات الفاعلة يف املناطق احلضرية؛

ــتحداث   (ج)   ــات تضــمن أن يكــون للســكان احملــرومني رأي يف العمليــات      اس آلي
  التشاركية على قدم املساواة مع غريهم؛

تعزيز مشاركة السكان من خالل تقدمي الدورات التدريبيـة وإتاحـة احلصـول      (د)  
ــفاف   ــروف شــ ــنح يف ظــ ــى املــ ــالل  علــ ــن خــ ــز ة أو مــ ــع   اتعزيــ ــات اتمــ ــني منظمــ ــوار بــ حلــ

  واحلكومات؛  املدين

إتاحة اال ألشكال املشاركة املختلفة: استخدام األماكن العامـة واملنتـديات     (هـ)  
  الشبكية ووسائط اإلعالم العامة واتمعية؛

ــة         (و)   ــة االجتماعي ــني اجلهــات الفاعل ــا ب ــدرات يف م ــاء الق ــى دمــج وبن العمــل عل
  قطاع غري الرمسي يف جمال احلكم احمللي من خالل االبتكارات؛وال

  تعزيز الشفافية يف عمليات احلوكمة املالية واإلدارية والسياسية.  (ز)  
  

  والالجئني  اهلجرةو ،واجلهات الفاعلة االجتماعية ،: االعتراف بنوع اجلنس٥- ٢التحول     

واألمـن املـادي والرفـاه االقتصـادي واهلويـة       السـالمة استحداث نظم تكفـل املسـاواة و    - ٥١
  الثقافية للمهاجرين والالجئني.
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  اإلجراءات الرئيسية:    

وضـــــع بـــــرامج لتـــــدريب النســـــاء علـــــى زيـــــادة مشـــــاركتهن ومهـــــارن   (أ)  
  ؛هاوحتسين  القيادية

ــة         (ب)   ــى اخلــدمات العام ــة عل ــة االجتماعي ــات الفاعل ــع اجله ضــمان حصــول مجي
  لنساء والفئات املهمشة تقليديا؛لوإمكانية االحتكام إىل العدالة، ال سيما بالنسبة 

ورصـد  تيسري الوصـول إىل منـاطق الالجـئني واملهـاجرين مـن أجـل تشـخيص          (ج)  
  ، من قبيل ظروفهم املعيشية وما إىل ذلك؛قضاياهم

مكافحة التحيـز ضـد املهمشـني؛ واالعتـراف مبسـامهة املهـاجرين يف االقتصـاد          (د)  
  هويام باعتبارها جزءا من هوية املدينة؛  تقدير قيمة احمللي والثقافة والتاريخ و

  تنفيذ خفارة أفضل للمناطق اليت يقطنها الالجئون واملهاجرون؛  (هـ)  

جات املهاجرين والالجـئني مـن   تنفيذ خمططات للمدن تأخذ يف االعتبار احتيا  (و)  
  حيث السكن والتعليم، فضال عن األنشطة االقتصادية.

    
  : التنوع االجتماعي واالقتصادي والثقايف  ٣الركيزة   -جيم   

   ، والرعاية االجتماعيةوالرفاه ،: سبل كسب العيش١- ٣التحول     

فرص احلصـول علـى   مع تكافؤ إجياد العمل الالئق وتأمني سبل كسب العيش للجميع   - ٥٢
ــة        ــيش كاف ــة لســبل كســب الع ــل باملســامهات اإلجيابي ــراف الكام ــة، واالعت ــة االجتماعي احلماي

  األنشطة اليت تدعم سبل كسب العيش.بو
  

  اإلجراءات الرئيسية:    

وضــع سياســات وســن تشــريعات حتمــي وتعــزز العمــل الالئــق وتكفــل ســبل     (أ)  
قتصـــادات الرمسيـــة وغـــري الرمسيـــة. كســـب العـــيش للنســـاء والرجـــال علـــى حـــد ســـواء يف اال

تفــرض حــدا أدىن لألجــور؛ وتكفــل وجــود ضــمانات يف مكــان العمــل حمليــة تشــريعات  سـن و
ال سيما تلك اليت تضطلع ا النسـاء العـامالت؛ وتنفيـذ     ،تأخذ يف احلسبان مسؤوليات الرعاية

إنشـاء آليـات لتسـوية    برامج تيسر انضمام مجيع العمال إىل نظم احلماية االجتماعية الوطنيـة؛ و 
  ؛االستغالليةاملنازعات لصاحل العمال من أجل مكافحة املمارسات 
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ــة.       (ب)   ــيش القائمـ ــب العـ ــبل كسـ ــي سـ ــريعات حتمـ ــن تشـ ــات وسـ ــع سياسـ وضـ
االعتــراف رمسيــا مبســامهات الفقــراء العــاملني يف املنــاطق احلضــرية يف الوظــائف ويف االقتصــاد و

ــرافاحلضــري؛ وا ــابع ا   العت ــأن إضــفاء الط ــة     ب ــو عملي ــائف ه ــى املؤسســات والوظ لرمســي عل
  تدرجيية، إذ ينبغي عدم تعطيل اإليرادات وسبل كسب العيش؛

ــة  ســن تشــريعات ووضــع سياســات     (ج)   ــاطق   حتمــي بفعالي ــاملني يف املن ــع الع مجي
االعتراف رمسيـا بأمـاكن   ووالتمييز يف أماكن عملهم.  التحرشاحلضرية من عمليات اإلخالء و

فها أماكن تستخدم للعمل (مثل األماكن العامة واألسواق الطبيعية واملنـازل  العمل احلالية بوص
االعتـراف  واإلقرار مبطالبات العمال كافة حبقهم يف العمـل؛  واخلاصة واملستوطنات احلضرية)؛ 

حبقوق العمال يف التنظـيم النقـايب والتفـاوض اجلمـاعي يف سـياق املمارسـات املتعلقـة بالعمالـة؛         
بر للتفاوض للعمال العاملني بصفة رمسيـة وغـري رمسيـة علـى حـد سـواء، مبـا يف        ودعم إنشاء منا

ذلــك العمــال الــذين يعملــون حلســام اخلــاص؛ وبنــاء قــدرات احلكومــات احملليــة علــى احتــرام  
  احلضر العاملني.حقوق اإلنسان األساسية ومحاية كرامة فقراء 

  
   هشاشة العمالة: خماطر الفقر و٢- ٣التحول     

أهـم  أحـد  فرص العمل الالئق يف القطاعني الرمسـي وغـري الرمسـي هـو     إجياد اإلقرار بأن   - ٥٣
فــرص العمــل الالئــق يف القطــاعني  إلجيــاد وإعطــاء األولويــة  ،لتخفيــف مــن حــدة الفقــر اســبل 

  الرمسي وغري الرمسي.
  

  اإلجراءات الرئيسية:    

ة العظمـى مـن   وضع وتنفيذ سياسات واسـتراتيجيات تلبـي احتياجـات الغالبيـ      (أ)  
فقراء احلضر، مبن فيهم النساء والفئات الضعيفة، ومتكينـهم مـن املشـاركة يف االقتصـاد الرمسـي      

تقــدمي احلــوافز واإلعفــاءات الضــريبية وإتاحــة اخلــدمات املاليــة  مــثال مــن خــالل وغــري الرمســي (
ـــ    ــباب والنســـ ــص للشــــ ــد حصــــ ــة وحتديــــ ــورة التكلفــــ ــة  امليســــ ــائف احلكوميــــ اء يف الوظــــ

  مومية)؛الع  والصفقات

إعطاء األولوية لتطوير البىن التحتيـة مـن أجـل حتسـني ظـروف العمـل وتعزيـز          (ب)  
األسـواق واألمـاكن العامـة وإمكانيـة احلصـول علـى       مـثال  منو القطـاعني الرمسـي وغـري الرمسـي (    

  اخلدمات األساسية) مع التشديد على القرب وسهولة الوصول؛  
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وتزودهـا  والفئـات الضـعيفة   قدرات املـرأة  تبين املؤسسات اليت أو تعزيز إنشاء   (ج)  
للتوظيـف يف القطـاعني    ابفائـدة ماديـة مـن خـالل تعزيـز قابليتـه       اميكن أن تعـود عليهـ  مبهارات 

  الرمسي وغري الرمسي؛

حتمــي العمــال يف املنــاطق ولــوائح عمــل وضــع و/أو تنفيــذ و/أو إنفــاذ قــوانني   (د)  
وتكفل كرامة العمال يف املناطق احلضـرية،  احلضرية من االستغالل (تسمح للعمال بالتفاوض، 

  وتتقيد حبقوق اإلنسان األساسية مثل الضمان االجتماعي)؛ وتكفل معايري السالمة؛  

تعزيـز الشـراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص مـن أجـل تـوفري فـرص عمـل              (هـ)  
  موجهة إىل أولئك الذين يفتقرون إىل الوظائف أو العمل الالئق؛

لحمايــة االجتماعيــة (لــوائح وقــوانني وبــرامج) لضــمان  لنفيــذ نظــم صــياغة وت  (و)  
  املرض)، ال سيما لألشد ضعفا؛و الصحة استحقاقات الاحلماية الشاملة (مث

صياغة وتنفيذ سياسات متكّن املهاجرين والالجـئني مـن احلصـول علـى عمـل        (ز)  
  الئق لدعم االكتفاء الذايت ولكن دون تقويض سوق العمل احمللية؛

ــاء وال    (ح)   ــتمكني النســ ــرامج لــ ــع بــ ــل   وضــ ــى العمــ ــول علــ ــن احلصــ ــباب مــ شــ
  والتمويل.  الالئق

  
  واالقتصاد التضامين  للجميع : االقتصاد الشامل٣- ٣التحول     

جمموعة واسعة ومتنوعة من املمارسـات االقتصـادية واالجتماعيـة واملكانيـة     استحداث   - ٥٤
ماعيــة الراميــة إىل إنتــاج املوئــل (اإلســكان  األنشــطة اجليشــمل وتعزيزهــا، مبــا ــا واالعتــراف 

ــة ومــا إىل ذلــك) وغــري   ــة التحتي ــة واخلــدمات و    هوالبني ــة وغــري املادي االئتمــان مــن الســلع املادي
  واالستهالك التضامين.، والتجارة العادلة ،والتبادل ،التضامين

  
  اإلجراءات الرئيسية:    

االقتصــاد التضــامين وضــع سياســات وســن تشــريعات تعتــرف رمسيــا بوجــود    (أ)  
اقتصـاد الرعايـة    الومسامهاته وإمكاناته، وغري ذلك من املمارسـات االقتصـادية االبتكاريـة (مـث    

  االقتصاد الدائري الذي يكون جامعو النفايات أطرافا فيه)؛ وأ يقتصاد التقامسأو اال

 ،دعم تطوير أنشطة االقتصاد التضـامين، مبـا يف ذلـك نظـم االئتمـان اجلمـاعي        (ب)  
  واالستهالك اجلماعي؛ ،والتجارة العادلة ،والتبادل ،وإنتاج السلع ،وتقدمي اخلدمات
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وضع بـرامج ختصـص مسـاحات ومـوارد مـن أجـل تعزيـز االئتمـان اجلمـاعي            (ج)  
ــادل (مــث    ــز التب ــاج واالســتهالك؛ وتعزي ــيت تســتخدم وحــدات    الواخلــدمات واإلنت املصــارف ال

  الوقت كعملة)، والتجارة العادلة؛  

ــة لكرامــة اإلنســان ورفاهــه       (د)   وضــع سياســات وســن تشــريعات تعطــي األولوي
  وسبل كسب العيش من خالل أنشطة االقتصاد التضامين؛

منـاذج بديلـة   إجيـاد  احلركات واملبـادرات الـيت تسـعى إىل     إمكاناتاالعتراف ب  (هـ)  
مي الـدعم مـن   قـد لتالتعاونيات واإلسكان املشـترك ومـا إىل ذلـك) واإلدارة     اللتوفري السكن (مث
  ذه املبادرات على نطاق أوسع (مؤسسي وقانوين ومايل وتنظيمي).أجل املضي قدما 

  
  اهلوية واملمارسة الثقافية والتنوع والتراث قبول : ٤- ٣التحول     

ممارسات ثقافيـة حضـرية تعتـرف بـالقيم وحتتفـي بـالتنوع       واستحداث وضع سياسات   - ٥٥
املمارسـات الثقافيـة، واإلبـداع، واهلويـات املميـزة؛ ومحايـة       يف مدينة متعـددة الثقافـات؛ ودعـم    
  التراث الثقايف املادي وغري املادي.  

  
  اإلجراءات الرئيسية:    

الثقافــة احملليــة، واالعتــراف بــالتنوع الثقــايف باعتبــاره وســيلة فعالـــة        حتســني    (أ)  
، واالبتكــار للتخفيــف مــن حــدة الــرتاع والعنــف يف املنــاطق احلضــرية، وتنميــة روح التســامح   

  االجتماعي، واحلفاظ على النسيج االجتماعي، وتعزيز التعددية؛

إدراج أشكال جديدة من الثقافة الـيت تـروج هلـا جمموعـات حمـددة، مبـن فيهـا          (ب)  
ن وفقــراء احلضــر والفئــات احلضــرية اجلديــدة (القبائــل احلضــرية ومجاعــات    والنســاء واملهــاجر

  ية، ومجاعات أخرى)؛اناجلنسية ومغايري اهلوية اجلنس املثليات واملثليني ومزدوجي امليول

مجاعيـة جديـدة ورسـم    إلجيـاد أخيلـة   تعزيز الفنون والثقافة احلضـرية كوسـيلة     (ج)  
  الغرافييت)؛ المستقبل حضري جديد (مث

التـراث  مـن أجـل محايـة    تعزيز العمليات اإلمنائية املراعية لالختالفـات الثقافيـة     (د)  
وتشمل اجلميع، ال سيما يف األمـاكن العامـة واألحيـاء،    الصمود درة على وبناء مدن تتسم بالق

  وتسهم يف توفري السالمة؛  

ــز   (هـ)   ــل اال  تعزيـ ــن أجـ ــع املـــدين مـ ــادي  متكـــني اتمـ ــراث املـ ــة التـ عتـــراف بقيمـ
  املادي؛    وغري
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تويل زمـام األمـور يف   غرس اإلحساس لدى مجيع فئات السكان بالقدرة على   (و)  
التعــبري مجيــع اشــكال  رية، مبــا يف ذلــك الثقافــة والتــراث، باعتبارمهــا إطــار      املشــاعات احلضــ 

  احلضري؛  البشري
  

  مدن أكثر أمانا إجياد : ٥- ٣التحول     

والدينيـة وغريهـا مـن     إلثنيـة مدن تعيش بدون عنف وبدون متييز ضد املرأة واألقليات ا  - ٥٦
  الفئات احملددة اهلوية، تكون فيها وسائل النقل واألماكن العامة آمنة.  

  
  اإلجراءات الرئيسية:    

ــات دقيقــة ومتســقة عــن أشــكال العنــف مصــنفة       (أ)   تطــوير املعــارف ومجــع بيان
  يف املدن من أجل دعم السياسات واإلجراءات؛   ملناطقحبسب نوع اجلنس والسن وا

بوصــفها مراكــز معــارف أساســية يف   “ملدينــة آمنــة”إنشــاء مراصــد حضــرية   (ب)  
  التصدي للجرمية والعنف؛

مـــن العنـــف يف مجيـــع عمليـــات ختطـــيط  ترمـــي إىل التخفيـــف إدراج تـــدابري   (ج)  
  املشاعات احلضرية (األماكن العامة، وما إىل ذلك)؛وتصميم 

ــدد املســتويات ملعا      (د)   ــدد القطاعــات ومتع ــف أســباب   اعتمــاد ــج متع جلــة خمتل
  اجلرمية والعنف، مبا يف ذلك العنف ضد املرأة؛

ضمان توفّر أمـاكن عامـة وشـوارع ووسـائل نقـل عـام آمنـة يسـهل الوصـول            (هـ)  
ووسـائل النقـل   العامـة  لبنـاء مـدن أكثـر أمانـا، وتـوفري اإلضـاءة        ارئيسـي  اإليها باعتبار ذلـك أمـر  

  العام الليلية؛

والوقايـة مـن العنـف    التماسك االجتمـاعي  ل تعزيز وضع نهج جمتمعية من أج  (و)  
  ؛  كافحتهماواإلجرام، مبا يف ذلك العنف ضد املرأة، وم

 ييتألمن بشأن نهج حقوق اإلنسان وقضـ الشرطة وقوات اقوات بناء قدرات   (ز)  
  التصدي للعنف واإلجرام؛بشأن الفقر ونوع اجلنس، وتقدمي التدريب هلا 

اإلثنيـة والشـباب علـى أسـاس     مكافحة التحيز ضد فقـراء احلضـر واجلماعـات      (ح)  
  ووسائط اإلعالم؛  أم مرتكبو اجلرائم وذلك من خالل السياسات العامة 

  األطفال والنساء والشباب يف اخلطط األمنية؛  ضد إدراج اإلدماج والالعنف   (ط)  
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نشــطة الثقافيــة للشــباب تــوفري فــرص العمــل والتلمــذة الصــناعية والتعلــيم واأل   (ي)  
  كوسائل ملكافحة انضمامهم إىل العصابات اإلجرامية؛

تعزيز اإلجراءات والعمليات املراعيـة لالختالفـات الثقافيـة يف األمـاكن العامـة        (ك)  
  واتمعات احمللية من أجل دعم اإلدماج يف املدينة واإلسهام يف حيويتها؛  

  ياسي من خالل مبادرات بناء السالم؛  والس إلثينمكافحة العنف الطائفي وا  (ل)  

حماربة إنشاء اتمعات املسـورة وخصخصـة األمـاكن العامـة باعتبارمهـا رمـزا         (م)  
  لالمتيازات واإلقصاء.

    
  اجلهات الفاعلة الرئيسية يف إجراءات العمل: املؤسسات التمكينية    - رابعا   

هات الفاعلة يف املنـاطق احلضـرية   يستتبع احلق يف املدينة حقوقا ومسؤوليات جلميع اجل  - ٥٧
ــة األصــول املشــتركة يف احلضــر. و    ــواطنني مســؤولية املشــاركة يف   للمشــاركة يف محاي ــى امل عل

تكوين املدنيـة وتشـكيلها، وكـذلك يف عمليـات احلوكمـة املفتوحـة للمطالبـة بـاحلق يف املدينـة          
ن التوزيـع املكـاين العـادل    وإعماله؛ وعلى احلكومات الوطنية واإلقليمية واحمللية مسـؤولية ضـما  

واملنصف للموارد املتاحـة، وكـذلك املشـاركة السياسـية والتنـوع االجتمـاعي واالقتصـادي يف        
وتشـمل اجلهـات الفاعلـة الرئيسـية يف ـج      إطار التفسريات املتفق عليها حمليا للحق يف املدينـة.  

  هذا ما يلي: ةالشراك

ة واملنظمـات الـيت متثلـهم، مبـا يف ذلـك      املواطنون واجلماعات واتمعات احمللي  (أ)  
احلكومية والنقابات واملنظمات العمالية، وجمموعـات املصـاحل   رابطات املقيمني واملنظمات غري 

مـن املهـم علـى    األخرى، اليت تؤدي دورا حامسا يف التعبري عن مصاحلهم املشتركة وتيسريها. و
ة يف املنـاطق احلضـرية (مـثال    وجه اخلصوص دعم ومتكني منظمات من يكونـون مهمشـني عـاد   

  ؛  النساء، وفقراء احلضر، واألقليات اإلثنية، وما إىل ذلك)

أن تركّـز علـى   حكومات الواليـات واألقـاليم   جيب على احلكومات الوطنية و  (ب)  
ن بعـض  إمتكني األطر التشريعية من أجل توطيد وتعزيز العناصر ذات الصلة القائمة أصال. بل 

ستورية لتـوفري أعلـى أسـاس قـانوين للحـق يف املدينـة ومـدن للجميـع.         الدول وضعت أحكاما د
ويعتــرب تبــادل املعلومــات بشــأن املمارســات التشــاركية والقائمــة علــى احلقــوق دورا هامــا مــن  

  أدوار احلكومة؛

وضــع رؤيــة اســتراتيجية وإطــار تشــغيلي إلعمــال   حموريــة لاحلكومــات احملليــة   (ج)  
لمــدن؛ لوضــع مواثيــق منــها مــثال هجــا خمتلفــة كــثرية، دن ناحلــق يف املدينــة. وقــد اعتمــدت املــ
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اإلثنيـــة وامليزنـــة التشـــاركية والتخطـــيط احلضـــري؛ وإدمـــاج املهـــاجرين ومجاعـــات األقليـــات  
ــة (انظــر املرفــق األول). و    ــرامج قطاعي ــذ ب ــا أو تنفي ــا ومكاني ــة  اجتماعي ــالغ األمهي ــل دور ب يتمث

ــة يف ضــمان الشــفافية والتشــارك  للحكومــات  ــذ     احمللي ــرار وتنفي ــربامج وصــنع الق يف ختطــيط ال
الربامج ورصـد السياسـات. ومـن املهـم العمـل علـى إنتـاج املعـارف باالشـتراك مـع اتمعـات            

ــة       ــدعم احلــق يف املدين ــة متخصصــة ل ــة حملي ــة. ومــن املهــم إنشــاء إدارة حكومي  مــن أجــل احمللي
احلكومـات  تضـمن  ن شـاملة للجميـع ورعايـة تنفيـذها. وينبغـي أ      خطـط  التشجيع على اعتمـاد 

  احمللية أال تستثين عمليات منح عقود الصفقات العمومية احمللية سبل عيش الفقراء؛

تعتمـد عليـه التنميـة احلضـرية.     الـذي  يوفر القطاع اخلاص الكثري مـن التمويـل     (د)  
ــب         ــات مبتكــرة لترتي ــة حاجــة إىل آلي ــة، مثّ ــع مســتويات احلكوم ــع مجي وبالعمــل يف شــراكة م

األوسـع نطاقـا   تعطى القيمة الكاملة للمكاسـب  االستثمار االجتماعي، حبيث  أهداف أولويات
  ؛ضمان اتباع ج شاملة للجميع يف ما يتعلق بالتنميةالنامجة عن 

 اًدور ،األوساط األكادميية، مبا يف ذلك املـدارس والكليـات واجلامعـات   ؤدي ت  (هـ)  
  بوصفها مراكز لالبتكار والتجريب. اًرئيسي

أن تعمــل املؤسســات والشــبكات الشــاملة لعــدة قطاعــات عموديــا (مــثال بــني    ينبغــي   - ٥٨
املســتويات احلكوميــة أو اجلمعيــات الوطنيــة واحملليــة، عــرب القطاعــات) وعــرب مجاعــات املصــاحل  
األساسية األربع املذكورة أعاله. وميكن أن ختلق وسائط التواصل االجتماعي جمـاالت جديـدة   

  للعديد من سكان احلضر.درجة أكرب كثريا ت اآلن متاحة بللمشاركة والتعبئة، وقد أصبح
  
  السياسات وتنفيذها ورصدها   تصميم  - خامسا   

  الرصد واملؤشرات  -ألف   
حيدد هذا الفـرع مؤشـرات لكـل ركيـزة مـن الركـائز الـثالث وعناصـرها علـى النحـو             - ٥٩

ترمـي إىل تــوفري  الـوارد يف ورقـة السياسـة هـذه. وهـذه املؤشــرات واملقـاييس مقترحـات. فهـي         
ــي للمــدن و    ــذي ينبغ ــة واالجتــاه ال ــربة العام ــاالن ــاييس حســب    مناطقه أن تســلكه يف وضــع مق

ظروفها واحتياجاا. وينبغي للبلدان واملدن أن جتمع هـذه املقـاييس بصـورة منتظمـة. ويقتـرح      
جتميعهـا  يف هذه احلاالت أن تقوم الكيانات املعنية برصد احلق يف املدينة بتوحيد هذه النتـائج و 

  لفهم أثرها اجلماعي.
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  املكاين العادل للمواردتوزيع ال: ١الركيزة     

  احلصول على اخلدمات والبىن التحتية األساسية الضرورية      

تنقسم املقاييس اليت تشري إىل إمكانية احلصول على اخلدمات والبىن التحتيـة األساسـية     - ٦٠
  إىل املقاييس التالية اخلاصة بالبىن التحتية:

ــة، ومؤشــرات         (أ)   ــة الرحل ــل، وتكلف ــيلة النق ــدد الركــاب حســب وس ــل: ع النق
  األمان، ووقت السفر، والتواتر، ومستويات اخلدمة، وفترات ارتفاع واخنفاض عدد الركاب؛

امليـــاه: تـــواتر اخلـــدمات، ونوعيـــة امليـــاه، واإلهـــدار، واملنـــاطق والســـكان          (ب)  
  املشمولون؛

ات السـكانية املشــمولة، ونصـيب الفــرد مــن   الصـرف الصــحي: املنـاطق والفئــ    (ج)  
املراحيض، ومؤشـرات النظافـة، واملسـتويات البكترييـة، ومرافـق معاجلـة امليـاه، ومقـاييس إدارة         

  املياه، وصحة مقاسم املياه (مبا يف ذلك مستويات املياه اجلوفية وطبقات املياه اجلوفية)؛

تكلفــة احلصــول واملوثوقيــة، الكهربــاء: نوعيــة الشــبكة والتوزيــع، والتغطيــة، و  (د)  
  واألمان؛

االتصاالت: التغطيـة، وسـرعة الوصـول، والنطـاق التـرددي، واحلصـول علـى          (هـ)  
األجهـــزة الذكيـــة، وتكلفـــة الوصـــول، وأمـــن شـــبكة اإلنترنـــت، ومســـتوى معرفـــة اســـتخدام 

  اإلنترنت، ومقاييس نفاذ املعلومات.
  

  العامة   األماكنواملشاعات احلضرية، واألراضي، والسكن الالئق، وتطوير العقارات،     

ــيت تســعى إىل حتقيــق            - ٦١ ــف تســري السياســات ال ــبني كي ــدة مؤشــرات خمتلفــة ت ــاك ع هن
اإلنصــاف والرتاهــة والشــفافية. ومــن هــذه املؤشــرات مقــاييس إصــالح املمتلكــات، وامــتالك     

ة، والنسـبة  املساكن وحيازة األراضي، ومراجعة حسابات األراضـي اخلاليـة يف املنـاطق احلضـري    
املئوية لإلسكان االجتماعي، وإمكانية احلصول على السكن واخلدمات ذات الصـلة، وبيانـات   
إخــالء املســاكن. وتقــاس املســاحات املفتوحــة والعامــة علــى حنــو أفضــل عــن طريــق تقــديرات   

  العامة (الفعلية والسلبية) وإمكانية االستفادة منها. األماكنلنصيب الفرد من 
  

  العشوائيةطنات املستوسكىن     

مقاييس موثوقة ومتسقة بشأن املستوطنات العشوائية. وأحـد   التوصل إىلمن الصعب   - ٦٢
املقاييس املسـتخدمة هـو حجـم اعتمـادات امليزانيـات البلديـة املخصصـة لتحسـني املسـتوطنات          
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غري املخططة والعشوائية، ولكن ينبغي دعـم هـذه املقـاييس مبقـاييس تؤكـد االسـتخدام الفعلـي        
 البنيـة التحتيـة  ذه املخصصات. واملقـاييس الداعمـة الـيت ترسـم اخلريطـة املكانيـة لالسـتهالك و       هل

(املادية وغـري املاديـة) يف املسـتوطنات العشـوائية مفيـدة أيضـا. وجيـب أن تكـون هـذه اخلـرائط           
  السكان الذين يعيشون يف املستوطنات. هممتاحة ومفهومة للجميع، مبن في

  
  مناطق اخلطر ومحايتها   تغري املناخ وإدارة    

ميكن وصف املقاييس املتصلة بتغري املنـاخ بأـا اسـتباقية أو متوقعـة، ختضـع ملقتضـيات         - ٦٣
األحداث وما بعد األحـداث. ويف كـل ظـرف مـن الظـروف، تكشـف املؤشـرات عـن خمتلـف          

ل مدينـة.  الـيت عـادة مـا تنفـرد ـا كـ       الشرائح السكانيةالنتائج اليت تؤثر على الفئات الضعيفة و
مــا يلــي: الســكان املعرضــون للخطــر (حســب فئــة  هــي واملقــاييس الــيت حتــدد مــواطن الضــعف

املماثلــة. واملؤشــرات  احلــدث والتعــرض للمخــاطر)، واألقــاليم اخلطــرة بيئيــا واملنــاطق املهــددة   
  املشتركة ذات الصلة هي حتديد املناطق اآلمنة، ومناطق اإلجالء، والربوتوكوالت املتصلة ا.

  
  السياسية الفاعلية: ٢الركيزة     

  للجميعالتخطيط احلضري الشامل  - للجميع  الشاملة احلوكمةهياكل     

االخنراط املشـترك للمؤسسـات املدنيـة،     هي ستكون أفضل سبل رصد النتائج املتوخاة  - ٦٤
آليـات التنفيـذ والرصـد املالئمـة. ومـن أمثلـة ذلـك         وجود ومنظمات اتمع احمللي، إىل جانب

  إنشاء أدوات تطوير تسهل فهم البيانات احلضرية املعقدة وقراءا.
  

  : التنوع االجتماعي واالقتصادي والثقايف ٣الركيزة     

  العيش والرفاه كسب سبل    

مؤشــرات الرفــاه ليســت موحــدة وال يســهل ربطهــا يف خمتلــف الظــروف االجتماعيــة     - ٦٥
عــام، فــإن املقــاييس املتعلقــة بــاألجور املعيشــية يف القطــاعني الرمســي وغــري   بوجــهواجلغرافيــة. و

الرمسي مفيدة. وتشمل املقاييس األخـرى مـا يلـي: املقـاييس املتعلقـة برعايـة األطفـال واملسـنني         
 واإليرادات املنفقة على الرعاية االجتماعيـة، وكـذلك املقـاييس املتصـلة بالسـلوك االجتمـاعي.      

ميكــن أن تشــمل مــا يلــي: خــدمات احلمايــة االجتماعيــة مثــل الصــحة، واملعاشــات           هــذه و
التقاعديـة، والعمالــة الرمسيــة/غري الرمسيــة، ومقــاييس احلمايـة يف مكــان العمــل، وآليــات تســوية   

  وبيانات التحرش.   ،املنازعات
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  العمالة هشاشةخطر التعرض للفقر و    

ــي:       - ٦٦ ــرات مــا يل ــاطق احلضــرية،     ميكــن أن تشــمل املؤش ــة الشــباب يف املن مالمــح بطال
وحصـول النسـاء والشــباب علـى اخلــدمات املاليـة، ومعامـل جــيين لقيـاس أوجــه عـدم املســاواة        
داخل املدن، ومقاييس األجـور املعيشـية وأمـن الـدخل، مصـنفة حسـب نـوع اجلـنس والعمالـة          

  لى.الرمسية/غري الرمسية، ونصيب املرأة يف شرحييت الدخل العليا والسف
  

  قتصاد الشامل واالقتصاد التضاميناال    

بـذل  االقتصاد التضامين هو االقتصاد الذي يسعى إىل االرتقاء بنوعية احلياة عن طريق   - ٦٧
إىل حتقيــق ربــح. ولكــن يصــعب قيــاس الشــمولية والتضــامن. ويــتعني وضــع   ال ترمــيمســاعي 

  مقاييس جديدة لتحديد فعالية املؤسسات غري الرحبية.
  

    نيالثقافية، والتنوع والتراث الثقافي ةواملمارس ،اهلوية قبول    

 هـي املؤشرات األساسية اجلديدة الـيت سـيتعني وضـعها ملعاجلـة هـذه الشـواغل        ستكون  - ٦٨
والتنـوع واالخـتالف الثقـايف، واختـاذ القـرار علـى الصـعيد احمللـي،          ،سبل قياس اهلوية اجلماعيـة 

  ومقاييس التمثيل.
  

  املدن اآلمنة    

٦٩ -  ــرات الســالمة املوجــودة. وتشــمل هــذه         ي ــن مؤش ــد م ــدن العدي ــا يف امل ســتخدم حالي
األمــاكن العامــة. كمــا تقــوم مقــاييس ســالمة املؤشــرات مقــاييس اجلرميــة والعنــف اجلنســاين، و

  مبراجعة سياسات مكافحة العنف يف األماكن العامة والشوارع والنقل. روتينيا املدن
  

  ية  متويل التحوالت الرئيس  -باء   
يتناول هذا الفرع اآلليات املقترحة لتمويل مبادرات السياسة احلضـرية املرتبطـة بـاحلق      - ٧٠

يف املدينة ومدن للجميع. وهي ليست حصرية. والغرض منها هو توضـيح نـوع آليـات الـدعم     
املايل اليت حيتمل أن تسـاعد علـى حتقيـق األهـداف املرجـوة. وترمـي اآلليـات املاليـة احملـددة إىل          

أن تكون اآلليات املاليـة الفعليـة والوسـائل     من الالزمراز ما ميكن إجنازه يف الوقت احلاضر. وإب
  إدارا والنظم السياسية. واقعوالفرص مرتبطة مبواقع معينة ومستمدة من 

حكومـات حمليـة قويـة ذات قـدرة ماليـة      وجـود  وتتطلب فعالية إعمال احلق يف املدينـة    - ٧١
ــذا الصــدد،   ــة. ويف ه ــات    كافي ــز عملي ــم تعزي ــن امله ــيت  ب األخــذم ــة ال ــل  تضــمنالالمركزي نق
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االختصاصات السياسية واملوارد املالية إىل املستوى احمللي. وتشمل اآلليـات املاليـة احملليـة أيضـا     
  إعادة توزيع املوارد املالية عن طريق الضرائب البلدية.

ضـرائب العادلـة املســتحقة   ويـتعني علـى املـدن ومناطقهـا احلضـرية إجيــاد سـبل جلمـع ال         - ٧٢
اخلــدمات البلديــة واالحتفــاظ ــذه اإليــرادات. وينبغــي أال تكــون الضــرائب تنازليــة (أي  نظـري 
وجيـب عليهـا تشـجيع اسـتراتيجيات التسـعري العـادل للسـكن        هل الفقراء عبئا ال داعـي لـ  حتم .(

طق يكـون فيهـا   وكفالة القدرة على حتمل تكاليف السكن وإتاحته إىل أقصى حد ممكن يف منا
  السكن متكامال متاما مع اخلدمات األساسية األخرى.

ومن زاوية املسؤولية االجتماعية للشـركات، ينبغـي أن يشـارك القطـاع اخلـاص أيضـا         - ٧٣
يف هذا اجلهد. وميكن أن تكون الشـراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص، علـى سـبيل املثـال،         

ــة،   ــة فعالـ ــل إدارـــ  بأدوات ماليـ ــرط أن تظـ ــة    شـ ــيح املراقبـ ــة وتتـ ــة عموميـ ــدها بطريقـ ا ورصـ
االجتماعية. ويف حاالت ضعف احلكومات احمللية، يتيح التعاون واملعونة آليـات ماليـة إلعمـال    

  .مهمة يف هذا الصدداحلق يف املدينة. والعديد من جماالت التمويل 

عمـال  األالتمويل الوطين: سيظل فرض ضرائب وطنية فعلية على األفـراد ومؤسسـات     - ٧٤
  من أشكال التمويل. رئيسيا نسبة كبرية من السكان شكالتصل إىل 

إدارة ميزانيــات البلــديات: حيتمــل أن تكــون إيــرادات احلكومــات احملليــة املتولــدة مــن     - ٧٥
، والضــرائب املكــوس، ورســوم املســتخدمني، والعقاريــة أســعار األراضــي واملمتلكــات خــالل 
اك عدة مبـادئ رئيسـية هـي: التحـويالت مـن املسـتوى       أفضل مصدر للموارد. وهنهي احمللية، 

يف الوقـت املناسـب اسـتنادا إىل صـيغ متويـل متفـق عليهـا وشـفافة؛          احملليإىل املستوى  ملركزيا
وامليزنـة الشـفافة والتشـاركية؛ وحتلـيالت امليزانيــة املراعيـة لالعتبـارات اجلنسـانية؛ والتحلــيالت        

ديــــد أهــــداف أدوات التمويــــل اســــتنادا إىل حتليــــل  غــــري الرمسيــــة لالقتصــــاد وامليزانيــــة؛ وحت
العقاريــة االحتياجــات. ومــن املــرجح أن يظــل الضــرائب الفعليــة علــى األراضــي واملمتلكــات    

آليـة مهمـة لالحتفـاظ بـاإليرادات يف املراكـز احلضـرية        تفرع السلطاتشكل ي. وحمورياموردا 
  اليت تتولد فيها.

اخلدمات األساسية نفقات مالية ضـخمة وموثوقـة.   اخلدمات األساسية: يقتضي متويل   - ٧٦
وتتطلـــب مصـــادر التمويـــل جيوبـــا منتفخـــة واتفاقـــات طويلـــة األجـــل لضـــمان االســـتمرارية   
ــل         ــوفري هــذا التموي ــديون لت ــة ال ــتعني تصــميم خدم ــرة االســتثمار. كمــا ي واالتســاق طــوال فت

  يالئم قدرة املستفيدين على املسامهة.  مبا
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احملـدد األهـداف املـرتبط مبواقـع      البلـديات  إمكانيات مالية: متويل وميكن النظر يف عدة  - ٧٧
ــة ( ــة،    المعين ــة أو اإلقليمي ــة الوطني ــة، ومصــارف التنمي ســندات)، وصــناديق املعاشــات التقاعدي

ورســوم التنميــة اجلديــدة أو التكميليــة، وحــوافز االســتثمار املعفــاة مــن الضــرائب أو بضــرائب   
رائب (املكيـف ملعاجلـة االسـتثمارات اجلديـدة وغـري املألوفـة       منخفضة، ومتويل الزيادات يف الض

. وحســب نــوع الــبىن هــي الســبل املعتــادة للحصــول علــى رأس املــال الــالزم  يف الــبىن التحتيــة)
التحتية الـيت جيـري حتسـينها، قـد تـأيت مصـادر رأس املـال االسـتثماري للـبىن التحتيـة يف شـكل            

ومبادرات متويل حملية وإقليمية ووطنيـة.   سسية،شراكات استراتيجية مع املؤسسات، ومنح مؤ
وميكن تكملـة هـذه املصـادر بـإبرام اتفاقـات مـع التعاونيـات والشـراكات بـني القطـاعني العـام            

التمويــــل اجلمــــاعي  ،، بدرجــــة أقــــلو واخلـــاص، وآليــــات االســــتثمار املــــؤثر واالجتمـــاعي  
تـنجح هـذه االسـتثمارات كلـها     واالجتماعي والتمويل البالغ الصغر للمبادرات احملليـة. ولكـي   

  التمويل املبتكرة. فيما يتعلق بأدواتالعامة، ال سيما  ال بد من اإلدارة والرقابة

االبتكاري: هناك عدة أشكال راسخة وناشـئة  التمويل املؤثر وو االستثمار االجتماعي  - ٧٨
سـتثمار.  الستثمار االجتماعي، تعطـي األولويـة للعائـد االجتمـاعي علـى حسـاب إيـرادات اال       ل

ومن اآلليات الراسخة التعاونيات؛ والتمويل البالغ الصغر، مبا يف ذلـك القـروض البالغـة الصـغر     
ــال    ــة مشــاريع األعم ــدء املشــاريع   احلــرة لتحســني املســاكن وتنمي ــدعم ب ــل ل ؛ احلــرة ؛ والتموي

يف والربامج اخلاصة والقروض احلكومية واملنح املقدمة للفئات الضعيفة؛ وسد ثغـرات التمويـل   
أنشطة حتسني املساكن بقيادة اتمع احمللي؛ والتمويل اجلماعي واملؤسسات، واملـنح املؤسسـية   

  واخلريية (مع مالحظة أن متويل املنح ليس مصدرا مستداما وطويل األجل للتمويل).  

االســتثمار يف محايــة البيئــة وبنــاء القــدرة علــى الصــمود: ســيكون مــن املهــم اســتخدام    - ٧٩
فـرض ضـرائب    ومن ذلـك مـثال  املسؤولة اجتماعيا،  يةعمليات احلضرالري لتشجيع آليات التسع

آليات حلماية األصـول الطبيعيـة، والسـواحل وحنـو ذلـك.       إجيادعلى األنشطة امللوثة، وتشجيع 
والصـــناديق اخلضـــراء املصـــممة تنفيـــذا ملفاوضـــات الـــدورة احلاديـــة والعشـــرين ملـــؤمتر الـــدول 

ــة بشــأن األمــ األطــراف يف اتفاقيــة ــة    م املتحــدة اإلطاري تغــري املنــاخ واملتاحــة للحكومــات احمللي
  واإلقليمية، تشكل أيضا وسيلة لتمويل تنفيذ هذه املسائل.

التمويــل مـــن القطـــاع اخلـــاص: تشـــمل املبــادرات الشـــراكات بـــني القطـــاعني العـــام     - ٨٠
نخفضـة الضـرائب؛   واخلاص؛ والتمويل املصريف؛ وحوافز االستثمار املعفـاة مـن الضـرائب أو امل   

االسـتثمارات اجلديـدة وغـري املألوفـة      مقتضـيات  ومتويل الزيادات يف الضرائب (املكيف ملعاجلـة 
  يف البىن التحتية).
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  اجلوانب االستراتيجية لرصد اخلطة احلضرية اجلديدة بعد مؤمتر املوئل الثالث    -جيم   
  الرصد واملتابعة     

ــة، ومجعياــ     - ٨١ ــات احمللي ــي للحكوم ــع     اينبغ ــات اتم ــة، ومنظم ــة والعاملي ــة والوطني احمللي
املدين، ومنظمات األمم املتحدة املعينـة (مفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني، ومفوضـية        
األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان، وموئــل األمــم املتحــدة) أن تتــوىل املســؤولة عــن رصــد تنفيــذ  

ئل األمم املتحدة داخل منظومـة األمـم املتحـدة    اخلطة احلضرية اجلديدة. وينبغي زيادة تعزيز مو
  .“مفوض األمم املتحدة للحق يف املدينة”هي  وجيب إنشاء وظيفة حمددة

  ومن اإلجراءات ذات األولوية اليت ميكن االضطالع ا ما يلي:    - ٨٢

  لحق يف املدينة؛لطريق وخطة عمل عاملية  وتنفيذ خريطةوضع   (أ)  

  ؛تنظيم محالت توعية  (ب)  

االضطالع بأنشطة لبناء القدرات والتعلم من األقـران، تسـتهدف احلكومـات      (ج)  
  (احمللية واإلقليمية والوطنية)، واتمع املدين، والقطاع اخلاص؛

  االضطالع مببادرات لنشر املعلومات؛  (د)  

ــة     (هـ)   ــق يف املدينـ ــد دويل للحـ ــاء مرصـ ــونإنشـ ــات   يكـ ــع املعلومـ ــة جلمـ أداة عامليـ
تعزيـز إعمـال احلـق    لالفضلى، واألطر القانونية، ودراسات احلاالت اإلفرادية)، واملمارسات  (أي

  يف املدينة؛

  تصميم آليات للرصد؛  (و)  

حمــددة لقيــاس مــدى حتقيــق احلــق يف املدينــة أو أرقــام قياســية وضـع مؤشــرات    (ز)  
الـرقم  (دون املساس باسـتخدام املقـاييس القائمـة، مثـل مؤشـرات أهـداف التنميـة املسـتدامة أو         

  املدن)؛   القياسي الزدهار

املكانيــة يف األوضــاع  -وضــع مؤشــرات للعدالــة (عــدم العدالــة) االجتماعيــة    (ح)  
  لسياسات العامة؛من أجل ا توفري أداة الختاذ قرارات جيدةلاملعيشية 

هدف إىل ضم مجيـع اجلهـات املعنيـة    يدويل معين باحلق يف املدينة  منتدىإقامة   (ط)  
عمال احلق يف املدينة (مبا يف ذلـك املنظمـات العامليـة، ومجيـع مسـتويات احلكـم،       إامللتزمة بدفع 

  واتمع املدين والقطاع اخلاص املسؤول اجتماعيا)؛
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تكليف اللجان اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة مبهمة إعداد خطـة عمـل للحـق      (ي)  
  يف املدينة يف منطقة كل منها؛

صال الرئيسية بشأن احللول املتاحة والفعالة الـيت  وضع دليل يتضمن نقاط االت  (ك)  
  تعاجل خمتلف جوانب احلق يف املدينة وما هلا من تأثري على املدن يف مجيع أحناء العامل؛

د احمللـي  يصـع كـل مـن ال  إعداد تقـارير دوريـة عـن حالـة احلـق يف املدينـة علـى          (ل)  
  واإلقليمي والوطين؛

إمكانية إعداد وثيقة غري ملزمة قانونـا لتـوفري    نظر جلان األمم املتحدة أيضا يف  (م)  
مسـتوطنات شـاملة للجميـع وقائمـة علـى       إجيـاد طلع إىل تمزيد من الدعم للدول األعضاء اليت ت

  حقوق اإلنسان.
    

  اخلالصة  - سادسا   
يف آســيا وأفريقيــا وأمريكــا  املشــتدةالتحضــر،  ســرعة يتنــاول احلــق يف املدينــة حتــديات  - ٨٣

 تـأثريات وسوء الظـروف املعيشـية، و   الالمساواة والفصلزيد من ت يتخاصة، والالالتينية بصفة 
التلوث البيئـي وتغـري املنـاخ، الـيت تؤكـد مـن جديـد ضـرورة اسـتخدام منـوذج جديـد للتحضـر             

  املستدام والشامل للجميع.

ويتــيح احلــق يف املدينــة إطــارا بــديال إلعــادة الــتفكري بشــأن املــدن، وبالتــايل ينبغــي أن      - ٨٤
يف احلـاليني واملقـبلني،   يكون حمور اخلطة احلضرية اجلديدة، ويعـرف بأنـه حـق مجيـع السـكان،      

تعتـرب  وهـي مـدن   ، انتاجهـا واسـتخدامها و  منصـفة وشـاملة للجميـع ومسـتدامة    مدن  اإلقامة يف
أيضـا مسـؤولية احلكومـات     ضـمناً  احلـق يف املدينـة   يعـين منفعة عامـة ضـرورية لنوعيـة احليـاة. و    

  املطالبة ذا احلق والدفاع عنه وتعزيزه. عن الناسو

يتـرجم ترمجـة جيـدة يف بعـض اللغـات،      “ احلق يف املدينة”م به أن مصطلح ومن املسلَّ  - ٨٥
نطبـق علـى مجيـع احلواضـر الكـربى أو املـدن أو       يأخـرى، وأنـه    تصعب ترمجته يف لغـات ولكن 

به الريفيــة. ويتــيح املوضــوع القــرى أو البلــدات، مبــا يف ذلــك مناطقهــا الريفيــة أو ضــواحيها شــ
    نـها فريـق اخلـرباء نفسـه. غـري أن هنـاك       طائفة متنوعة مـن املفـاهيم واملنظـورات التخصصـية، بي

توافقــا يف اآلراء علــى نطــاق أوســع بشــأن ضــرورة معاجلــة التحــديات الــواردة يف هــذه الوثيقــة 
ــه يف السياســات واإلجــراءا     ــدا ينبغــي االسترشــاد ب ــار ذلــك منوذجــا جدي ــيت تنفــذها  باعتب ت ال

احلكومــات لبنــاء مــدن للجميــع يف ضــوء مبــادئ املســاواة والعدالــة االجتماعيــة واملشــاركة         
  واالستدامة.
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لمدينة باعتبارها منفعة عامـة تشـتمل علـى تسـعة     لجديدا  مفهوماًهذه الورقة  تعرضو  - ٨٦
عـزز فيهـا   ؛ ومدينـة تت شـاملة للجميـع  هي: مدينـة خاليـة مـن التمييـز؛ ومدينـة مواطنـة        مكونات

ــة تفــي   االجتماعيــة؛ ومدينــة ذات أمــاكن عامــة جيــدة؛    بوظائفهــااملشــاركة السياســية؛ ومدين
ــة ذات اقتصــادات      ــة ذات تنــوع ثقــايف؛ ومدين ــة يتســاوى فيهــا اجلنســان؛ ومدين شــاملة ومدين

. وهـذه العناصـر التسـعة مدعومـة بـثالث ركـائز       للجميـع  ذات بيئـات شـاملة  مدينـة  ، وللجميع
، والتنـوع االجتمـاعي واالقتصـادي    ةالسياسـي  الفاعليـة ، واملكـاين العـادل للمـوارد   توزيع الهي: 

  والثقايف.

من خالل قوانينها وواليتها الوطنية، مبـا يتسـق    املكوناتوميكن للدول أن تدمج هذه   - ٨٧
ات، وقواعـد القـانون الـدويل. وتوجـد بالفعـل أمثلـة عديـدة        املعاهدمع طبيعة التزاماا مبوجب 

. ومــع اإلقــرار ــذه اإلجنــازات، مــا زال مــن الصــعب يف هــذا الصــدد مارســات اجليــدةعلــى امل
لـي يف  كاستخدام احلق يف املدينة كنموذج واالسـتناد إىل كـل مكوناتـه مـن أجـل اعتمـاد ـج        

قترحـات لتوجيـه السياسـات واإلجـراءات الراميـة إىل      متفعيله. ودف هـذه الورقـة إىل تقـدمي    
را إىل التحــدي الــذي يفتــرض إعمــال احلــق يف املدينــة مــن النــاحيتني  حتقيــق هــذا اهلــدف. ونظــ

ــاذ        ــل كــل شــيء إنق ــدا وعامــا، مــن املهــم قب ــا جدي ــاره حقــا مجاعي ــة واملؤسســية باعتب القانوني
  التوصيات املوضوعية الواردة يف هذه الورقة.
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  املرفق األول  
  فراديةاإلاالت احلدراسات     

مـن احلـق    مباشرةإفرادية ملبادرات مستلهمة إما  تيعرض املرفق األول دراسات حاال  - ١
واملشـاركة  يف املدينة، أو من ج قائم على حقوق اإلنسان، أو من خالل خطة قوية لإلدمـاج  

: من بينـها . وميكن تنفيذ أفضل املمارسات من خالل طائفة واسعة من األدوات، نياالجتماعي
احلضــــرية؛ واالســــتراتيجيات  مــــاكناألالدســــاتري الوطنيــــة؛ والتشــــريعات؛ وخطــــط تنظــــيم 

 االقتصـادية؛ واالتفاقـات االجتماعيـة، ومواثيـق املــدن، والعديـد مـن الـنهج األخـرى. والقائمــة        
، وهــي ليســت استعراضــا شــامال. وهنــاك أمثلــة أخــرى  اتمــن أعضــاء وحــدة السياســ مقدمــة

  هنا. ذكرهاعديدة أكثر بكثري مما ميكن أن ن

ية اليت تشري صراحة إىل احلق يف املدينة، انظـر املرفـق الثـاين،    وبالنسبة للتعاريف القانون  - ٢
؛ ٢٠٠٨؛ ودســتور إكــوادور لعــام ٢٠٠١مبــا يف ذلــك النظــام األساســي للمــدن يف الربازيــل،  

اخلطـة العامليـة حلقـوق اإلنسـان يف      - ، وامليثاق العاملي٢٠٠٥وامليثاق العاملي للحق يف املدينة، 
  .٢٠١١املدينة، 

  
  دراسات احلاالت اإلفرادية     

اتمــع  فــرادنــبض اتمــع بإشــراك أ جــس أســتراليا: يف بــورت فيليــب، يقــوم برنــامج  - ٣
 إغفـال احمللي يف حتديد املعايري وقياس وحتليـل االجتاهـات الطويلـة األجـل للمسـاعدة علـى منـع        

البيئات، وذلك سـواء يف البيئـات    على نطاقاجلوانب اليت حيبوا يف أحيائهم. ومتتد املؤشرات 
الطبيعية (طيـور البطريـق) والبيئـات املبنيـة (املسـاكن امليسـورة التكلفـة)، والبيئـات االجتماعيـة          
(عدد االبتسامات يف الساعة) والبيئات االقتصادية (تكاليف املواد الغذائيـة)، والبيئـات الثقافيـة    

  إلجراءات السياسية واتمعية.(األيقونات احمللية)، وهي تبين األدلة لتحفيز ا

وهـو   ،) احلـق يف املدينـة  ٢٠٠١النظام األساسي للمـدن يف الربازيـل (   يكرس الربازيل:  - ٤
مســتوحى مــن حركــة اإلصــالح احلضــرية الوطنيــة، وهــي منــرب جيمــع منظمــات اتمــع املــدين   

سـتور، ويـنص   الفصل الثاين مـن الد  يف ما أورده هذا القانون يسهبواحلركات االجتماعية. و
على إنشـاء وزارة املـدن. والربازيـل هـي أحـد البلـدان القليلـة يف العـامل الـيت اعتمـدت صـراحة            
احلق يف املدينة (هي وإكوادور). واهلدف من النظـام األساسـي للمـدن هـو إعطـاء احلكومـات       

ميـة  لتن ذات األمهيـة احمللية القدرة علـى تشـجيع اسـتخدام املسـاحات الشـاغرة أو غـري املسـتغلة        
املدن. ويف هذا الصدد، فهو يلزم احلكومات احمللية بوضع تشريعات حمددة لتطبيق هذا الصـك  

. ويـنظم القـانون أيضـا اسـتخدام املسـاحات الشـاغرة يف منـاطق        التجديديـة عن طريق خططها 
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ك عرضـة كـذلك   ) ويف حمـيط املركـز احلضـري. واملـالّ    ZEIS 3و  ZEIS 2املصلحة االجتماعية (
  تصاعدية، وبعد مخس سنوات إذا مل يتم تعمري املوقع وشغله، فإنه ميكن مصادرته.للضريبة ال

الربازيل: جملـس سـاو بـاولو التشـاركي، الـذي أنشـئ مبوجـب مرسـوم البلـديات رقـم             - ٥
، هــو أحــد منظمــات اتمــع املــدين املســتقلة الــيت تعتــرف ــا البلديــة  ٢٠١٣لعــام  ٥٤-١٥٦

يف كل منطقة من مناطق املدينة. ويتمثـل دوره يف ممارسـة احلـق يف    لتمثيل الناس  مثاالًباعتباره 
املراقبة االجتماعية وبالتايل رصد اإلنفاق العام والسياسات العامة. وهو ميثـل أيضـا احتياجـات    

  يف البلدية. ويوجد أيضا جملس للمهاجرين. جماالتخمتلف 

تـوفر فـرص عمـل للنـاس يف     عمالة مبتكرة للبلغاريا: وضعت مدينة بالغوفغراد سياسة   - ٦
سن ما قبل التقاعد، وتتألف مـن تقـدمي اخلـدمات االجتماعيـة للمسـنني وإىل األشـخاص ذوي       

  اإلعاقة ومن هم معرضون خلطر االستبعاد االجتماعي.

، اعتمــدت مدينـة مونتريــال ميثاقـا للمدينــة، هــو   ٢٠٠٦كنـدا: يف كــانون الثاين/ينـاير     - ٧
، الـذي يلـزم مجيـع املسـؤولني املنتخـبني ومـوظفي       “واملسـؤوليات امليثاق املونتريايل للحقـوق  ”

: احليـاة  هـي  املدينة والوكاالت التابعـة هلـا باعتمـاد مبـادئ امليثـاق. وامليثـاق بـه سـبعة مواضـيع         
ــة       ــه والرياضــة، والبيئ ــة، والترفي ــاة الثقافي ــة، واحلي ــاة االقتصــادية واالجتماعي ــة، واحلي الدميقراطي

  األمن، واخلدمات البلدية.والتنمية املستدامة، و

املكتبـات   يف كنـدا بوضـع وتنفيـذ نظـام مؤشـرات لقيـاس أثـر        شـىت  كندا: قامت مدن  - ٨
االندماج االجتماعي. ورغم أن هـذا لـيس مرتبطـا ارتباطـا صـرحيا بـاحلق يف املدينـة، فهـو          على

  العامة. اتمبثابة نقطة مرجعية لوضع مؤشرات للخدم

حكومـة شـيلي سياسـة وطنيـة للتنميـة احلضـرية تراعـي        ، سـنت  ٢٠١٤شيلي: يف عام   - ٩
الركــائز اخلمـــس لتوجيــه مســـتقبل املـــدن يف شــيلي، وهـــي: اإلدمــاج االجتمـــاعي، والتنميـــة     
االقتصادية، واهلوية والتراث، والتوازن البيئـي، واإلطـار املؤسسـي واحلوكمـة. وهـذه السياسـة       

التنفيــذ. وتنفيــذا هلــذا، أنشــأت  هــي مثــرة عمليــة تشــاركية اســتغرقت عــامني، وهــي اآلن قيــد   
احلكومة جملسـا وطنيـا للتنميـة احلضـرية يتـألف مـن ممـثلني مـن الشخصـيات العامـة واألوسـاط            

  األكادميية واملهنيني واتمع املدين.

ــدم احملــرز يف الصــني يف جمــال حقــوق       ٢٠١٥الصــني: يشــري تقريــر عــام      - ١٠ بشــأن التق
اإلعالمي لس الدولة (مجهوريـة الصـني الشـعبية)،    ، الصادر عن املكتب ٢٠١٤اإلنسان لعام 

، عززت احلكومة الصينية مفـاهيم التنميـة   ٢٠١٤يف عام ”إىل احلق يف التنمية، فهو يذكر أنه: 
ونظم االبتكار، واعتمدت تدابري فعالة لضمان حصول املواطنني على التنمية العادلة، وجعلـت  
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االقتصـادية   النـاس  لتنميـة، وحسـنت محايـة حقـوق    املزيد من الناس يتقـامسون مثـار اإلصـالح وا   
  .“واالجتماعية والثقافية

لح علــى تســميتها صــطُإهــي جمموعــة خاصــة مــن النــاس يف الصــني،   “نونغمينغونــغ”  - ١١
، وهم مسجلون كأسر معيشـية يف املنـاطق الريفيـة، ولكنـهم يعيشـون يف      “السكان العائمون”

ــة حمــدودة لل وال تتــاح هلــم ســوى  منــاطق حضــرية ــة.  علــى صــولحإمكاني اخلــدمات احلكومي
وتسعى احلكومة املركزية إىل معاجلة هذه املشـكلة، وكمـا يـذكر تقريـر حقـوق اإلنسـان لعـام        

يف الصـــني  الرحـــل، بلـــغ العـــدد اإلمجـــايل للعمـــال ٢٠١٤حبلـــول ايـــة عـــام ”، فإنـــه ٢٠١٤
ات إىل حتقيـــق علـــى مجيـــع املســـتوي أجهـــزة احلكـــممليـــون شـــخص. وقـــد ســـعت  ٢٧٣,٩٥

، ممــا يــؤدى إىل ضــمان الرحــلاالســتقرار وزيــادة العمالــة فضــال عــن تطــوير األعمــال للعمــال  
. وصاغت احلكومـة املركزيـة خطـة لزيـادة املهـارات      فعلياً حقوق العمال ومصاحلهم املشروعة

هـا مـن   للدور اهلام الذي تضطلع به النقابـات وغري  أفسحت اال متاماً. والرحلاملهنية للعمال 
ــة احلقــوق مــن أجــل محايــة حقــوق العمــال، وقــدمت خمتلــف أنــواع خــدمات       منظمــات محاي

ماليني شـخص، وسـاعدت مليـون شـخص علـى توقيـع عقـود عمـل          ٥التوظيف إىل أكثر من 
  .“ملدة تزيد عن سنة

) إىل إنشــاء ٢٠١٦-٢٠١٢كولومبيــا: تســعى خطــة اســتخدام األراضــي يف بوغوتــا (   - ١٢
رقة والتمييز، وتضـع النـاس يف صـميم عمليـة التنميـة، وتواجـه تغـري املنـاخ،         مدينة تقلل من التف

وتـدافع عــن املصــلحة العامــة وتعززهــا. وينبغــي أن ختصــص أعمــال التطــوير العمــراين الســكنية  
يف املائــة.  ٣٠يف املائــة لإلســكان االجتمــاعي، ترتفــع لتصــل إىل   ٢٠اجلديــدة مــا ال يقــل عــن 

  كل أربع سنوات. خمصوصةية واقتصادية وبيئية وينبغي أن تصدر خطة اجتماع

كولومبيا: يشـدد برنـامج ميـدلني احلضـري املتكامـل علـى دور القطـاع العـام بوصـفه            - ١٣
  ميسرا للتنمية.

 كــثريا يتالــ “احلقــوق يف الطبيعــة” ٢٠٠٨إكــوادور: يتضــمن دســتور إكــوادور لعــام   - ١٤
  (انظر املرفق الثاين). “يف التمتع باملدينة احلق”، ٣١و  ٣٠، ويتضمن يف املادتني ينادي ا  ما

العديــد مــن احلقــوق احملــددة، وال ســيما يف املــادة   ٢٠١٤مصــر: يضــمن دســتور عــام   - ١٥
، وهــي حــق املــواطنني يف املســكن املالئــم واآلمــن والصــحي مبــا حيفــظ الكرامــة اإلنســانية    ٧٨

ــة. وتلــزم املــادة    ــة االجتماعي ــة أيضــا بتنظــ  ٧٨وحيقــق العدال ــة  الدول يم اســتخدام أراضــي الدول
  ومدها باملرافق األساسية يف إطار ختطيط عمراين شامل للمدن والقرى.
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فرنسا: احلق يف السكن القابل لإلنفاذ هو حق اجتماعي معترف بـه، وهـو مكـرس يف      - ١٦
، وأعيد التأكيد عليه يف سلسلة مـن القـوانني. وأشـار قـانون كويـو      ١٩٤٦ديباجة دستور عام 

، وينص قـانون بيسـون   “حقا أساسيا”إىل اإلسكان باعتباره  ١٩٨٢حزيران/يونيه الصادر يف 
ضــمان احلــق يف الســكن هــو واجــب تضــامين لألمــة  ”، علــى أن ١٩٩٠الصــادر يف أيار/مــايو 

. وعلـى الـرغم مـن أن هـذا     املـالّك ، ويسن تشريعات حلمايـة املسـتأجرين فيمـا خيـص     “بأسرها
إن حتديـد إمكانيـة احلصـول علـى سـكن الئـق للجميـع قـد         احلق ال ميكـن إنفـاذه يف احملكمـة، فـ    

مع صدور القانون املتعلق باحلق يف السكن القابل لإلنفاذ، الـذي أنشـأ    ٢٠٠٨تعززت يف عام 
التزاما على الدولة بتوفري حلول سـكنية للفئـات األكثـر ضـعفا، الـذين تعتـربهم جلـان الوسـاطة         

شـردين). واحلـق يف السـكن مكـرس أيضـا مـن       أولوية عامة (األسر الـيت تعرضـت لإلخـالء وامل   
  خالل الربنامج العام لإلسكان التأجريي، واإلجراءات املتعلقة مبكافحة السكن غري الالئق.

ــيم       - ١٧ ــادة تنظـ ــامال، وإعـ ــا متكـ ــدن جـ ــتوى املـ ــى مسـ ــات علـ ــمل السياسـ ــا: تشـ فرنسـ
، املتـدهورة د االقتصادي واالجتمـاعي يف املنـاطق   ياالستراتيجيات احلضرية للتركيز على التجد

ــتعلم علــى صــعيد السياســات واملفــاهيم مــن هــذه التجــارب، مثــل اســتعمال       وتطــوير ســبل ال
. وقـد وضـعت السياسـات للمـرة     املكاينتخطيط الالفعالة يف  لناساالتشريعات لتعزيز مشاركة 

ذات التركيــز علــى املنــاطق   ات، مــن أجــليــاألوىل بعــد االضــطرابات الــيت حــدثت يف الثمانين 
ــة  ــام القياســية املرتفع ــان. ول األرق ــادرات     يضــملحرم ــدة قطاعــات مب ــهج الشــامل لع  بشــأنالن

ــامج       ــز. ويغطــي الربن ــة، ومكافحــة التميي ــة الثقافي ــة، واألنشــطة االجتماعي ــة، وحمــو األمي العمال
أوصـى   من املقاطعات يف البلـد، وجيـري حتديثـه كـل ثـالث سـنوات. وقـد        ٧٠٠يقرب من  ما

، الـيت جيـري   التشـاركية تقييم أجري مؤخرا بتعزيز متكني املواطنني، ووضع تعريف للسياسات 
  .“ال تنسيق بدوننا”اآلن إعدادها من خالل جلنة مواطنني تسمى 

ــة الســني     - ١٨ ــرأة      -فرنســا: قامــت مقاطع ــف ضــد امل ــيس بإنشــاء مراصــد للعن ســانت دن
  والتمييز ضد الشباب.

إطار مرافق املدينة لكثري من البلديات بوضع إطار بلـدي إلنتـاج الطاقـة    أملانيا: يسمح   - ١٩
واستهالكها، وذلك من خـالل اإلدارة العامـة املباشـرة أو مـن خـالل تعاونيـات املسـتخدمني.        

صـول  الطريقة إلدارة األصول العامة نوعية اخلدمات واحلحسنت هذه ويف كثري من احلاالت، 
  موارد للمشاعات. ، وأوجدتتجددةإنتاج الطاقة امل تليها، وعززع

قيمـة   بشـأن ، تـرأس مكتـب اليونسـكو يف نيـودهلي باهلنـد نقاشـا       ٢٠١١اهلند: يف عام   - ٢٠
احلق يف املدينة يف السياق اهلندي، دف مناقشـة ـج احلـق يف املدينـة وحتديـد قيمتـه التحليليـة        

  والعملية للمدن اهلندية.
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العـيش   كسـب  قانونا احتاديا يسعى إىل محايـة سـبل   ، سنت اهلند٢٠١٤اهلند: يف عام   - ٢١
لبــائعي الشــوارع وإنشــاء آليــة تشــاركية لتنظــيم البيــع يف الشــوارع. وقــد صــدر هــذا    بالنســبة 

نتيجــة لنشــاط طويــل األجــل ملنظمــات بــائعي الشــوارع وغريهــا مــن    اهلــام التشــريع التمكــيين 
  املنظمات.

امليـاه مقاومـة مـن خـالل حركـة شـعبية        إيطاليا: لقيت اخلصخصـة التدرجييـة خلـدمات     - ٢٢
الراميـة إىل   قوية ومقاومة من احلكومة احمللية، مما أسـفر عـن إبطـال مبـادرات احلكومـة الوطنيـة      

مرافق املياه. واملنتدى اإليطايل للحركات املعنية باملياه، الـذي أنشـئ يف آذار/مـارس     خصخصة
اســتفتاء وطــين أجــري يف عــام    امليــاه منفعــة عامــة. ورفضــت اخلصخصــة يف      يعتــرب، ٢٠٠٦
٢٠١١مليون إيطايل. ٢٧ت فيه ، صو  

ــدة يف الدســتور الكــيين       - ٢٣ ــدأ املشــاركة مكــرس يف مواضــع عدي ــا: مب عــام الصــادر كيني
، القيم الوطنية ومبادئ احلوكمـة؛ والفقـرة   ١٠، وذلك مثال فيما يتعلق مبا يلي: الفقرة ٢٠١٠

، إمكانيــة الوصــول إىل الربملــان؛ والفقــرة  ١١٨فقــرة ، االلتزامــات فيمــا يتعلــق بالبيئــة؛ وال ٦٩
مشــاركة ”، الــيت تــنص علــى ١٨٤؛ والفقــرة بتفــويض ســلطات احلكــم ، املــواد املتعلقــة١٧٤

، املتعلقـــة باملشـــاركة العامـــة ١٩٦؛ والفقـــرة “الســـكان يف حكـــم املـــدن واملنـــاطق احلضـــرية 
  األخرى.العديد من األحكام فضال عن وسلطات جمالس املقاطعات، 

ــة يقــوم علــى الوســاطة      - ٢٤ ــا للعدال  حقــوق اإلنســان بشــأنووضــعت مــالوي نظامــا حملي
  .ومحايتها

مكسـيكو للحـق    ميثـاق ، وقعت حكومة املقاطعـة االحتاديـة   ٢٠٠٩املكسيك: يف عام   - ٢٥
يف املدينــة. وكــان ذلــك تتوجيــا لعمليــة الــدعوة الــيت اســتغرقت ثــالث ســنوات بقيــادة احلركــة    

أمريكـا الالتينيـة، ومفوضـية     - التحـالف الـدويل للموئـل    هادعمي ضرية، واليت كانالشعبية احل
مكســيكو حلقــوق اإلنســان، وحتــالف منظمــات اتمــع املــدين مــن أجــل احلقــوق االقتصــادية     

  واالجتماعية والثقافية.

برنـامج التحسـني اتمعـي ألحيـاء مكسـيكو ممارسـة احلـق يف املدينـة          يعترباملكسيك:   - ٢٦
مــدفوعا يف أول األمــر مبنظمــات اتمــع املــدين يف      الربنــامج أحــد أهدافــه الرئيســية. وكــان   

  اعتمدته احلكومة احمللية يف وقت الحق.مث مكسيكو، 

ة باملمتلكـات،  شرعة احلقوق املتعلق يف إطار ١٩٩٦جنوب أفريقيا: ينص دستور عام   - ٢٧
أن املصلحة العامة تشمل التـزام البلـد بإصـالح األراضـي واإلصـالحات الـيت       على ، ٢٥الفقرة 

مجيع املوارد الطبيعية يف جنـوب أفريقيـا؛ وال تقتصـر امللكيـة علـى      على صول املنصف حتقق احل
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 أن لكـل فـرد احلـق يف احلصـول علـى      علـى  ٢٦الفقـرة  تـنص  تعلق بالسـكن، و فيما ياألراضي، 
يف السكن الالئق؛ وجيب على الدولـة أن تتخـذ تـدابري تشـريعية وغريهـا مـن التـدابري املعقولـة،         

مواردها املتاحة، من أجل حتقيق اإلعمال التدرجيي هلذا احلـق، وأنـه ال جيـوز أن يسـمح      حدود
  أي تشريع باإلخالء التعسفي.

سـان، يتـألف مـن    مجهورية كوريا: وضـعت العاصـمة سـول نظامـا معقـدا حلقـوق اإلن        - ٢٨
حقـوق   بشـأن ، وخطـة عمـل   تعزيزهاحقوق اإلنسان و مايةعدة مراسيم للبلديات، وآليات حل

   مـدت ثالثـة مراسـيم: بشـأن حقـوق اإلنسـان؛       اإلنسان، وتدريب مـوظفي البلـديات. وقـد اعت
ــة حقــوق األطفــال والشــباب. وعلــى غــري العــادة،       ــة، ومحاي وحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق

كومية ملدينة سول إىل إضفاء الطـابع املؤسسـي علـى حقـوق اإلنسـان مـن       سعت السلطات احل
خالل إنشاء ما يلي: شعبة حلقـوق اإلنسـان مبيزانيـة قـدرها مليـون دوالر تقريبـا، وجلنـة معنيـة         
حبقوق اإلنسان؛ وأمني مظـامل حملـي؛ وهيئـة حملفـني مـن املـواطنني، وخطـة عمـل سـول بشـأن           

  حقوق اإلنسان.

ا: مدينــة غوانغجــو معروفــة بكوــا إحــدى املــدن الرئيســية الرائــدة يف  مجهوريــة كوريــ  - ٢٩
، ٢٠٠٩جمال حقوق اإلنسان يف كوريـا. ويف أعقـاب اعتمـاد قـانون حقـوق اإلنسـان يف عـام        

ه خطـة عمـل حلقـوق    لوهو األول من نوعه يف مجهورية كوريا، أنشئ مكتب حلقوق اإلنسان 
جموعـة مـن مؤشـرات حقـوق اإلنسـان يبلـغ       اإلنسان على نطاق كامل للبلديات، مصحوبة مب

، اعتمــدت املدينــة ميثــاق غوانغجــو حلقــوق اإلنســان،  ٢٠١٢مؤشــر. ويف عــام  ١٠٠عــددها 
ــام  ــام      منصــب ، أنشــأت٢٠١٣ويف ع ــوق اإلنســان. ويف ع ــين حبق ــامل املع ــني املظ ، ٢٠١٤أم

إلنسـان،  مبادئ توجيهية ملدينة تراعي حقـوق ا وهو اعتمدت حكومة البلدية اتفاق غوانغجو، 
، استضــافت غوانغجــو ٢٠١١احلــق يف املدينــة). ومنــذ عــام  منــهاعشــرة مبــادئ أساســية ( بــه

  املنتدى العاملي ملدن حقوق اإلنسان.

مـع إدخـال تعـديالت     ١٩٩٥االحتاد الروسـي: اعتمـد ميثـاق مدينـة موسـكو يف عـام         - ٣٠
ملوســكو حيــدد مــا يلــي: . وهــو القــانون احمللــي األعلــى، ودســتور ٢٠١٤عليــه مــؤخرا يف عــام 

؛ ومبــادئ السـلطة السياســية واحلكـم الــذايت احمللــي؛   وسـلطاا  الوضـع القــانوين ملدينـة موســكو  
ــيم اإلداري ــة؛ و - والتقسـ ــي للمدينـ ــاتالاإلقليمـ ــة عالقـ ــي بـــني  ب اخلاصـ ــات واألراضـ املمتلكـ

ــة والشــؤون املاليــ     ــادئ امليزن ــة؛ ومب ــة ومناطقهــا اإلداري ــة واملدين ــة. احلكومــة االحتادي ة يف املدين
ــة)         حيــددو ــة التشــريعية للمدين ــو اهليئ ــدوما يف موســكو (وه ــس ال ــانوين ل ــاق الوضــع الق امليث
حقــق . وتتوســلطاا التنفيذيــة (حكومــة موســكو) ســلطاته، وكــذلك الوضــع القــانوين للهيئــةو

خــالل االســتفتاءات واالنتخابــات وااللتماســات، ومــا إىل ذلــك.       مــن  الدميقراطيــة املباشــرة 
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ــة     ويت ضــمن امليثــاق أيضــا أحكامــا مــن أجــل أداء مهــام العاصــمة وبالنســبة للعالقــات األقاليمي
  .والدولية ملوسكو

االحتاد الروسي: اعتمـد جملـس الـدوما يف مدينـة روسـتوف علـى الـدون ميثـاق مدينـة            - ٣١
). ويؤكــد امليثــاق علــى تنفيــذ ٢٠١٥(وعــدل يف عــام  ١٩٩٧روســتوف علــى الــدون يف عــام 

رديــة واجلماعيــة للمــواطنني يف احلكــم الــذايت للحيــاة احلضــرية فضــال عــن احلقــوق   احلقــوق الف
. وهـو حيـدد   وقوانينـها روستوفسكا املراسيم القانونية لوالية األخرى اليت أنشأها دستور البلد و

العضوية يف اتمـع احلضـري اسـتنادا إىل اجلنسـية الوطنيـة. ويعيـد تأكيـد حقـوق املـواطنني يف          
صـول احلـر   آمنة وصـحية، ويف احلكـم الـذايت احمللـي واملشـاركة السياسـية، ويف احل      بيئة معيشية 

ــة    - لـــى املـــوارد االجتماعيـــةع ــيم، ومحايـــة حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـ الثقافيـــة، والتعلـ
  ات.القوميواملتقاعدين، واملساواة يف احلقوق بني خمتلف 

ة. واعتمــد ميثــاق مدينــة االحتــاد الروســي: اعتمــدت عــدة مــدن أخــرى مواثيــق املدينــ    - ٣٢
. ويؤكد امليثاق حـق املـواطنني يف احلكـم الـذايت     ٢٠١٥، وعدل يف عام ٢٠٠٥كازان يف عام 

من خالل آليات االسـتفتاءات، واالنتخابـات واملبـادرات التشـريعية،      الذي جيري إعمالهاحمللي 
اثيـق األخـرى:   وجلسات االستماع العامة، واالجتماعـات العامـة، ومـا إىل ذلـك. وتشـمل املو     

)؛ واعتمـد  ٢٠١٥(املعـدل يف عـام    ٢٠٠٧ميثاق مدينة نوفوسيبريسـك، الـذي اعتمـد يف عـام     
)، واعتمـد ميثـاق   ٢٠١٥(وعـدل يف عـام    ١٩٩٥جملس مدينة أومسـك ميثـاق املدينـة يف عـام     

  ).٢٠١٥(وعدل يف عام   ٢٠٠٥مدينة أوفا يف عام 

بـدور رئيسـي   ، بلديـة  ٣١١اليت يبلغ عددها  ببلدياا ،إسبانيا: قامت مقاطعة برشلونة  - ٣٣
يف تشجيع اعتماد وتنفيـذ امليثـاق األورويب حلمايـة حقـوق اإلنسـان يف املدينـة (سـانت دنـيس،         

)، الــذي جــرت صــياغته كجــزء مــن األعمــال التحضــريية للمــؤمتر املعــين مبــدن حقــوق  ٢٠٠٠
عــالن العــاملي حلقــوق يف الــذكرى الســنوية اخلمســني لإل ١٩٩٨اإلنســان، الــذي عقــد يف عــام 

قانونا حلمايـة السـكان    ٢٠١٥اإلنسان. وعالوة على ذلك، اعتمدت منطقة كتالونيا منذ عام 
اإلخالء وانعدام األمن، حيظر قطع الكهرباء والغاز، ويتيح إطارا للحكومة احمللية مـن أجـل    من

  محاية األشخاص من عمليات اإلخالء القسري.

ــا املتحــدة:   - ٣٤ ــة ترتاني ــة يتعهــدها     مجهوري ــا املتحــدة هــي أمان ــة ترتاني األراضــي يف مجهوري
للعمـل املشـترك    مـثرياً لالهتمـام  الرئيس من أجل الشعب. ومتثل دراسة أوبونغو داراجاين مثاال 

من جانب احلكومة الوطنية، والسـلطات احملليـة، واملـالك واملسـتأجرين يف املنطقـة، واألوسـاط       
ام األراضـي وسياسـات تكفـل أمـن حيـازة األراضـي       األكادميية، من أجل وضع خطة السـتخد 

  للمواطنني.
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مبدينــة مونتفيــديو حتســني    اخلاصــة  سياســات التنميــة االقتصــادية   تعتــربأوروغــواي:   - ٣٥
ــة واالقتصــاد      ــز اإلدمــاج والدميقراطي الوظــائف جــوهر التكامــل االجتمــاعي، وتســعى إىل تعزي

ــة االقتصــادية والتك  ــق   التضــامين. وتســاعد إدارة التنمي امــل اإلقليمــي علــى وضــع خريطــة طري
مـن أجهـزة احلكـم    وطنية لدعم التعاونيات واملبادرات االجتماعية، بدعم من املسـتوى الثالـث   

  .احمللي
  

  االتفاقات العاملية     

: إن امليثـاق العـاملي للحـق يف املدينـة مسـتوحى      ٢٠٠٥امليثاق العاملي للحق يف املدينة،   - ٣٦
من امليثاق األورويب حلماية حقوق اإلنسان يف املدينة، وقد اقترح ألول مـرة يف بورتـو أليغـري    

ــام  ــد     ٢٠٠٢يف عـ ــوء تزايـ ــدف، يف ضـ ــان اهلـ ــاملي. وكـ ــاعي العـ ــدى االجتمـ ــع يف املنتـ التوسـ
ع مبـادئ وآليـات رصـد فعالـة مـن أجـل إعمـال حقـوق اإلنسـان يف املـدن.           ، هو وضياحلضر

ــة الالحقــة حــىت عــام      ــة العاملي ــديات االجتماعي ــاق العــاملي يف املنت ــدما ٢٠٠٥ونــوقش امليث ، عن
  االتفاق عليه.  مت

منظمة املدن واحلكومات احمللية املتحدة: متثـل املنظمـة مصـاحل احلكومـات احملليـة علـى         - ٣٧
مليــة وتــدافع عنــها. وقــد بلــورت اللجنــة املعنيــة باإلدمــاج االجتمــاعي والدميقراطيــة الســاحة العا

عـامل  ”التشاركية وحقوق اإلنسان التابعة هلا موقفا بشأن اإلدمـاج االجتمـاعي، يـرد يف وثيقـة     
اخلطة العاملية حلقوق اإلنسان يف املدينـة، الـذي    -، وامليثاق العاملي “من املدن الشاملة للجميع

ــة يف الــس العــاملي    اعتمد ــه منظمــة املــدن واحلكومــات احمللي ــذي عقــد ت يف  ٢٠١١يف عــام  ال
  مدن العامل.كل فلورنسا، والذي يهدف إىل تشجيع وتعزيز حقوق اإلنسان جلميع سكان 
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  املرفق الثاين  
  النصوص الرئيسية املتعلقة باحلق يف املدينة    

 ١رقــم يــبني املرفــق الثــاين نصــوص املبــادئ األربعــة الــيت وضــعت وحــدة السياســات      - ١
  وفقها إطار احلق يف املدينة وتعريفه.  

  
  )  ٢٠٠١الربازيل ( يف لمدنلالنظام األساسي   - أوال  

٢ -  مــن حركــة اإلصــالح احلضــري ٢٠٠١وحي النظــام األساســي ملدينــة الربازيــل (اســت (
واســعة القاعـدة قامــت حبملـة مــن أجــل تركيـز دســتور البلــد     الوطنيـة، وهــي حركـة اجتماعيــة  

. ووسع نطاق الفصـل الثـاين مـن الدسـتور     على املسألة احلضرية ١٩٨٨اجلديد املعتمد يف عام 
الذي أنشـأ   ٢٠٠١املتعلق بالسياسة احلضرية من خالل النظام األساسي ملدينة الربازيل يف عام 

  ان القليلة يف العامل اليت تعمل بنظام أساسي للمدن.وزارة املدن. والربازيل هي أحد البلد

: تعرف الفقرتان األوىل والثانيـة احلـق يف املدينـة كمبـدأ تـوجيهي عـام لغـرض        ٢املادة   - ٣
توجيه السياسة احلضرية صوب إصدار أمر بتطوير الوظـائف االجتماعيـة للمدينـة واملمتلكـات     

  .  تطويراً كامالاحلضرية 

اعيــة لوظــائف االجتمالكامــل لتطــوير الاحلضــرية إىل فــرض  ةالسياســ: ــدف ٢املــادة   - ٤
  ، رهنا باملبادئ التوجيهية العامة التالية:للمدينة واملمتلكات احلضرية

مــن املفهــوم أن احلــق يف املــدن املســتدامة يعــين احلــق يف األراضــي يف املنــاطق     (أ)  
ة والنقـل واخلـدمات العامـة ويف    احلضـري البنيـة التحتيـة   احلضرية واإلسكان واإلصحاح البيئـي و 
  العمل والترفيه لألجيال احلالية واملقبلة؛  

اإلدارة الدميقراطية عن طريق مشاركة السـكان واجلمعيـات الـيت متثـل خمتلـف        (ب)  
  قطاعات اتمع يف صياغة مشاريع وخطط وبرامج التنمية احلضرية وتنفيذها ورصدها.

قيـاس  بالل حق األجيال احلالية واملقبلة، ويعتمد ا يشممنتشرويفسر هذا التعريف حقا   - ٥
تعريف التنمية املستدامة الذي يشمل احلق يف بيئة جيـب احلفـاظ عليهـا لصـاحل األجيـال احلاليـة       

  واملقبلة.
  

  )  ٢٠٠٨دستور إكوادور (  - ثانيا  
ـا،  كثريا مـا ينـادى   اليت “ لطبيعةيف اقوق احل” ٢٠٠٨يتضمن دستور إكوادور لعام   - ٦
  .٣١ و ٣٠يف املادتني “ املدينةالعيش يف احلق يف التمتع ب” و
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: للناس احلـق يف موئـل آمـن وصـحي وسـكن مناسـب والئـق، بغـض النظـر          ٣٠املادة   - ٧
  عن وضعهم االجتماعي واالقتصادي.

العامــة متتعــا كــامال،  هااملدينــة وأماكنــالعيش يف : حيــق لألشــخاص التمتــع بــ٣١املــادة   - ٨
ستدامة، والعدالة االجتماعية، واحترام خمتلف الثقافات احلضـرية وحتقيـق   على أساس مبادئ اال

ــاطق احلضــرية و    ــني املن ــوازن ب ــاطق ت ــة إىل اإلدارة    املن ــة. وتســتند ممارســة احلــق يف املدين الريفي
، ملدينة واملمتلكـات للممتلكات واالدميقراطية للمدينة، فيما يتعلق بالوظيفة االجتماعية والبيئية 

  رسة الكاملة للمواطنة.املما وإىل
  

  )٢٠٠٥امليثاق العاملي للحق يف املدينة (  - ثالثا  
 امليثاق العاملي سبل ممارسة سكان املدن للحـق يف املدينـة، علـى سـبيل املثـال يف     يقترح   - ٩

: من خالل مدينة خالية مـن التمييـز القـائم علـى نـوع اجلـنس أو العمـر أو        ١املادة  من ١البند 
مهــاجر أو الظــروف  كوضــع  الاحلالــة الصــحية أو الــدخل أو اجلنســية أو االنتمــاء اإلثــين أو      

ــة الثقــافي    ــة أو امليــول اجلنســية، وللحفــاظ علــى الــذاكرة واهلوي وهكــذا . تنيالسياســية أو الديني
  ثقافيا خيص مجيع سكانه.مبكان مجاعي غين ومتنوع  أشبهاملدينة  تكون

 يف إطـار االنتفاع العـادل مـن املـدن    ”احلق يف املدينة بأنه  ١من املادة  ٢ويعرف البند   - ١٠
مبادئ االستدامة والدميقراطية واإلنصـاف والعدالـة االجتماعيـة. وهـو احلـق اجلمـاعي لسـكان        

ــات الضــعيفة واملهمشــة، ا    ــذي املــدن، ال ســيما الفئ ــليل اإلجــراءات اختــاذ مشــروعية  هلــم كف
لحــق يف حريــة ل تامــة والتنظـيم، علــى أســاس العــادات والتقاليـد، وذلــك ــدف حتقيــق ممارسـة   

    .“تقرير املصري والتمتع مبستوى معيشي الئق
  

  )  ٢٠١١اخلطة العاملية حلقوق اإلنسان يف املدينة ( - امليثاق العاملي  - رابعا  
اخلطة العاملية حلقوق اإلنسـان يف املدينـة الـذي اعتمدتـه منظمـة      -ملييهدف امليثاق العا  - ١١

كـل  ، إىل تعزيز حقوق اإلنسان جلميع سـكان  ٢٠١١املدن املتحدة واحلكومات احمللية يف عام 
  العامل.  مدن 

  
  احلق يف املدينة ١املادة     

يف شكل جمتمع سياسي حملي يكفـل  تكون جلميع سكان املدن احلق يف مدينة   (أ)  
بينـهم  فيمـا  معيشية مالئمـة جلميـع النـاس، ويـوفر حسـن التعـايش بـني مجيـع سـكاا، و          اظروف

  وبني السلطة احمللية؛
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 - يستفيد كل رجل وامرأة من مجيع احلقوق املنصوص عليها يف هـذا امليثـاق    (ب)  
  حياة املدينة؛ األهلية يفجهات فاعلة كاملة يكونون و ،اخلطة

 اوتنسـيقه  يـة اإلقليمتشـكيل األرض  يف املشـاركة يف   جلميع سكان املدن احلق  (ج)  
  حياة وتعايش سلميني؛من أسس  ساًأساوا يأساسمكاناً  ابوصفه

يكونـوا  ممـا يتـيح هلـم أن    تاحة املوارد املماكن واألجلميع سكان املدن احلق يف   (د)  
  التعددية.األماكن املشتركة قيم مجيع السكان وقيمة ومواطنني فاعلني. وحتترم أماكن العمل 
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  املرفق الثالث
  موجز ورقات املسائل ذات الصلة    

يــوجز املرفــق الثالــث العناصــر الرئيســية مــن ورقــات املســائل األربــع املتصــلة بوحــدة       - ١
التـايل:  علـى الـرابط   . وميكن االطالع علـى الـنص الكامـل لورقـات املسـائل      ١رقم السياسات 

https://www.habitat3.org/the-new-urban-agenda/issue-papers  .  
  

  للجميع: املدن الشاملة ١رقم ورقة املسألة     
الـيت ينطـوي عليهـا    تعرض ورقة املسألة إطارا واضـحا جـدا بشـأن التحـديات القائمـة        - ٢

منوذج التحضر احلايل من منظور االدماج االجتمـاعي، مبـا يف ذلـك املفارقـة اجلوهريـة للمـدن:       
 يعـزز  ممـا فمن جهة، املدن هي احلاضنات الرئيسية للفرص والصالت بني األفراد واجلماعـات،  

بـدأ احلصـول علـى اخلـدمات والـروابط االجتماعيـة والتنـوع وعمليـات الـتمكني؛          امل من حيـث 
ــر تفاقمــاً أخــرى، املواقــع الــيت تشــهد بعــض أوضــاع الالمســاواة   هــي، مــن جهــة  و (أي األكث

اقتصـاديا). وعـالوة علـى ذلـك،     /هشاشة املستوطنات البشرية أو الضواحي املهمشـة اجتماعيـا  
أشــكال عــدم ”خمتلــف  يقــالتشــري الوثيقــة باستفاضــة إىل الطــابع املتعــدد األبعــاد لإلقصــاء وت  

ومـن أجـل   “. املساواة يف ااالت االجتماعية والقانونية واملكانية والثقافية والسياسـية والبيئيـة  
التصدي هلذه املشاكل، حتدد الوثيقة على حنـو مناسـب عوامـل التغـيري وهـي: مـنح املسـاواة يف        

ــصــول احل ــاءلة واملشــاركة يف صــنع      عل ــز املس ــدة، وتعزي ــية جي  ،السياســاتى خــدمات أساس
  ومعاجلة أثر االستبعاد املكاين.

علـى  ف. ةنـ يومع ذلك، تثري ورقة املسألة أيضا مسـألة إشـكالية مـن منظـور احلـق يف املد       - ٣
إشـكالية، ألنـه يقـوم علـى التنـافس      ميثـل  الرغم من أا تقر بأن منوذج التنميـة احلضـرية احلاليـة    

ل اشــكمصــدر أة علــى األراضــي، وهــو واســتغالل األراضي/املضــارباحلــرة وجاذبيــة األعمــال 
ويبـدو أن هـذا املصـطلح    “ للجميـع  النمو الشـامل ”يضا مفهوم أ، فإا تربز الشديدة االستبعاد

املنـاورة الوحيـدة   جمـال  القائم علـى النمـو أمـر ال مفـر منـه وأن      احلايل بأن هذا النموذج  وحيي
دمـاج دائمـا   إلسـف، ال يتوافـق ا  دماج االجتمـاعي. ولأل إلتوافق نوعا ما مع ايحماولة جعله و ه

اختـاذ قـرارات سياسـية     للجميـع  مـا يسـتتبع تعزيـز املـدن الشـاملة     كثرياً مع األهداف اإلمنائية. و
تويل أولوية لرفاه سكان املناطق احلضرية أكثر من الربح. ولذا، من األمهيـة مبكـان أن نتسـاءل    

. للجميـع  حقيق هدف املدن الشاملةعقبة رئيسية لتميثل ال ما إذا كان منوذج التحضر احلايل ع
منوذجـا جديـدا يـدعو إىل منـط حضـري مسـتدام        ةنـ ياحلـق يف املد يطـرح  ويف ظل هذه اخللفية، 

على أساس اإلنصاف والـتمكني والعدالـة االجتماعيـة، لألجيـال احلاليـة واملقبلـة علـى السـواء.         
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هلـذا السـبب   هـو  ق. واسـو علـى مصـاحل األ   يةاحلضـر املنـاطق   سـكان وبذا يعطي األولوية لرفـاه  
  بناء مدن شاملة للجميع.من حيث إمكانات هائلة ينطوي على 

  يلي: هي ما ةنيوبعض اجلوانب اإلضافية اجلديرة باإلبراز من منظور احلق يف املد  - ٤

ضرورة عدم التعامل مع املدن فحسب، وإمنا مع املستوطنات البشرية ككـل.    (أ)  
واسـع  الالتوسـع احلضـري   فرصة للتسـاؤل عمـا إذا كـان    جدول األعمال اجلديد للموئل تيح يو

. وهـذا يعـين الـتفكري يف املشـاكل احلضـرية بطريقـة شـاملة، مـع         املوجود حالياً مستداماً النطاق
  لعالقة مع املناطق الريفية؛لإيالء االهتمام أيضا 

على الرغم مـن معاجلـة االسـتبعاد املكـاين، فقـد أغفلـت بعـض اجلوانـب اهلامـة            (ب)  
تعلقة باألراضي. أوال، كون االستبعاد املكاين يؤدي إىل جتزئة احليز احلضـري. وهـذه الظـاهرة    امل

تقوقــع األغنيــاء داخــل ل نتيجــة أيضــابــل هــي لتــهميش وعــزل الفقــراء فحســب، لنتيجــة  تليســ
إلجياد ج متروبويل يستدعي اتباع جتمعات سكنية مسيجة أو يف أماكن عامة خمصخصة. ثانيا، 

مـن أجـل   دماج االجتماعي املتروبويل والتعاون املؤسسـي  إللتنفيذ سياسات للجميع مدن شاملة 
دمـــاج االجتمـــاعي يف نفـــس املنطقـــة إلكفالـــة اإلنصـــاف اإلقليمـــي، أي مســـتوى مالئـــم مـــن ا

  املتروبولية، وجتنب تركيز اإلقصاء االجتماعي يف أجزاء معينة من املتوالية احلضرية؛

، علـى النحـو   املكـاين احلضـري  الـربط  رة حتسـني  من األساسي أن نتجاوز فكـ   (ج)  
اخلـدمات  املراكز تتاح فيها الذي اقترحته ورقة املسألة، وأن نعمل فعليا على بناء مدن متعددة 

ــدة     ــة اجلي ــق واخلــدمات العام ــرص العمــل واملراف ــا   يف وف ــه، مب يشــمل النســيج احلضــري بأكمل
ملنـاطق يف املدينـة كـل مـا يلـزم إلتاحـة       . وينبغي أن توفر كـل األحيـاء وا  العشوائيةاملستوطنات 

يف حتسـني  للجميـع  للمـدن الشـاملة   األول ، ينبغـي أن يتمثـل اهلـدف    ولـذا وكرمية. كاملة حياة 
  املكاين؛  الربط بدال من املراكز التخطيط االستراتيجي يف املناطق احلضرية على أساس تعدد 

املرأة وفئات مهمشـة  تناولت الوثيقة فيما يتعلق باجلهات الفاعلة االجتماعية،   (د)  
ينـادى بـذلك عـن    يف وضع السياسات، كما صوت ذه الفئات أن يكون هلمعينة. وينبغي فعال 

ولكن من املهم أن يوضع يف االعتبـار أن تعزيـز انـدماجها االجتمـاعي ال يسـتتبع ضـمان        حق.
ــات املشــاركة   ــؤدي دورا يف عملي  -هــذا هــام جــدا  و -أيضــا  ســتتبع، وإمنــا يفحســب أــا ت

تكييف سياسات وتدابري حمددة من أجل ضمان متتعها التام جبميع حقوق اإلنسان املعترف ـا  
هــو جتــرمي و ،عامليــا. ومثــة عنصــر آخــر يتصــل باجلهــات الفاعلــة االجتماعيــة حيتــاج إىل معاجلــة 

 نذيشــاغلي األمــاكن العامــة، مثــل ســكان الشــوارع أو العــاملني يف االقتصــاد غــري الرمســي، الــ  
  ؛  كلها يف الورقة غري مذكورينيظلون 
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عـات  ااجلم حيـث إن دماج االجتمـاعي،  إلغفلت العالقة بني العدالة البيئية واأُ  (هـ)  
  ؛ تقيم عادة يف مناطق حمفوفة مبخاطر بيئيةالفقرية أو املهمشة 

، من املهم تسليط الضـوء علـى   للجميع أخريا، من منظور متويل املدن الشاملة  (و)  
 ،ياســات العامــة واالســتثمارات العامــة أساســية، وكــذلك الالمركزيــة املاليــة الكافيــة        أن الس

إىل معـايري عادلـة لكفالـة اإلنصـاف اإلقليمـي وإنشـاء       املسـتندة  والتحويالت احلكومية املوحـدة  
  للضرائب احمللية.تصاعدي نظام 

  
  يف املناطق احلضرية ئون: اهلجرة والالج٢ رقم ورقة املسألة    

ــة  - ٥ ــة بــ املســألة  ورق ــات. و  موضــحة اهلجرة املتعلق ــائع وبيان ــدا باالســتناد إىل وق هــي جي
تتناول أيضا املوضوع بصورة جزئية اعتمادا علـى ـج قـائم علـى حقـوق اإلنسـان، وهـو أمـر         

املوضــوع ميثــل أحــد أســس ي ذأساســي مــن منظــور احلــق يف املدينــة. بيــد أن البعــد الثقــايف الــ  
ــوع الثقــايف للمــدن واملســتوطنات    مفقــود. وينبغــي مالحظــة أن اهلجــ   ــراء التن رة هــي مصــدر ث
قـيميت االحتـرام   أن نـتعلم  ربنا على جت ا. وبوصفها حتديا، فإالبشرية، وهي متثل حتديا ومكسباً

ــام. و ــة     هــي تســتدعي  والوئ ــى مكافحــة التمييــز والتفرق الــيت ينبغــي   ،أيضــا تعزيــز القــدرة عل
حضرية، يف أحيـاء خمتلطـة االسـتخدام وتتسـم باملسـاواة يف احلصـول        وجهة نظرجتسيدها، من 

، تعـزز اهلجـرة والتنـوع الثقـايف     على اخلدمات األساسية، بـني أمـور أخـرى. وبوصـفها مكسـباً     
قبـول  يعـىن احلـق يف املدينـة ـذه األبعـاد، ويتـوخى       و. واإلبـداع اإلثراء املتبادل والتعلم املتبادل 

مكونــات احليــاة مكونــاً مــن التنــوع االجتمــاعي والثقــايف يعتــرب  ينمــاباالختالفــات وتقــديرها، 
  اإلمكانات االجتماعية.إطالق احلضرية يؤدي دورا رئيسيا يف 

  
  مدن أكثر أماناً إجياد : ٣رقم ورقة املسألة     

د اجلرميـة والعنـف يف   أكثر أمانـا تـبني بدقـة مـدى تعقُّـ      بإجياد مدنورقة املسألة املتعلقة   - ٦
املناطق احلضرية. وهي ال تشري إىل التدابري السياساتية الرامية إىل التصدي ألوجـه عـدم األمـان    

ذورها وأسـباا، وتشـري إىل عـدة تـدابري ملنعهـا. وتغطـي       جلالقائمة فحسب، وإمنا تويل اهتماما 
الـيت يـتعني تقـدميها إىل    اسـاتية  السي الرئيسية احملددة طائفة واسعة من التوصياتالدافعة العوامل 

 ةاملســتويات واملتعــدد ةاحلكومــات، تشــمل متكــني املــواطنني ومشــاركتهم، واحلوكمــة املتعــدد 
، والنهوض باألحياء الفقرية، وسـيادة القـانون   للجميع القطاعات، والتخطيط احلضري الشامل

احلـق يف املدينـة،    وتعميم مراعاة املنظـور اجلنسـاين. ومـع ذلـك، مـن منظـور       ،وحقوق اإلنسان
: العالقة املعقدة بـني  وهو إىل حتديد أحد العناصر اهلامة اليت ينبغي التشديد عليها العرض يفتقر

الشرطة والفئات االجتماعية احملرومة، أي استخدام املوظفني املعنيني بإنفـاذ القـانون اسـتخداما    
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ق املهمشة. ومما ال شك فيه أن هـذه  مفرطا للقوة أثناء أداء واجبام الرمسية، ال سيما يف املناط
الظاهرة تعكس أوجه عدم املسـاواة والتمييـز القائمـة يف جمتمعـات ضـد الفئـات الفقـرية، وهـي         

الدولة إنتاجها يف بعض احلاالت. ومن هنا تأيت أمهية حث احلكومـات علـى    ىوتعيد قُظاهرة 
مكانيــة وصــول ضــمان تــوفري خــدمات الشــرطة واألمــن علــى أســاس اإلنصــاف والســالمة وإ   

املسـؤولني يف  إخضـاع  عـايري حقـوق اإلنسـان؛ وكفالـة     ملالشرطة  إخضاع؛ وإىل العدالةاجلميع 
  مساءلة.لل الشرطة

  
  : الثقافة احلضرية والتراث ٤ رقم ورقة املسألة    

اتســاقا مــع املناقشــات األخــرية بشــأن التنميــة املســتدامة، تعــزز ورقــة املســألة املتعلقــة       - ٧
بالثقافة احلضرية والتراث فكرة أن الثقافة هي إحدى الركائز األساسية لالسـتدامة، إىل جانـب   

ــة يف      ــاك بعــض اإلشــارات إىل دور الثقاف ــئن كانــت هن إعــادة ”البيئــة واتمــع واالقتصــاد. ول
ومشـوال، يبـدو أن الورقـة تركـز أساسـا علـى العالقـة بـني         صـموداً  دن وجعلـها أكثـر   امل“ أنسنة

التراث والتجديد احلضـري والسـياحة، وبـني الصـناعات الثقافيـة واإلبداعيـة والعمالـة والتنميـة         
إقامـة  االقتصادية. ومع ذلك، من منظور احلق يف املدينـة، مـن املهـم أيضـا التشـديد علـى أمهيـة        

يف املتنـاول وتتسـم بالالمركزيـة ومـزودة مبـوارد كافيـة (لـيس املتـاحف         تكـون  يـة  ثقافبىن حتتية 
فحسب، وإمنـا مـدارس الفنـون أو املكتبـات أو املسـارح)؛ وعلـى العالقـة بـني الثقافـة والتعلـيم           

وأن التعليم النظامي وغري النظامي والتعلم مدى احلياة التنوع الثقـايف  يقبل أن كيف جيب (أي 
كيـف ميكـن للمشـاركة    لفين والثقايف)؛ وعلـى العالقـة بـني الثقافـة واملعرفـة (أي      التعليم ايدمج 

ورأس املــال االجتمـاعي)؛ وعلـى دور الثقافــة يف    ةواجلماعيـ  ةاملعــارف الفرديـ  تعـزز الثقافيـة أن  
ــز اال ــتعزي ــف دماج والتماســك االجتمــاعيني (أي  ن ــكي ــات أساســا   وفر ت ــني الثقاف احلــوارات ب

  .ير االختالفات)للتفاهم املتبادل وتقد
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  ملرفق الرابعا
ــلة      ــات ذات الصـــ ــاريع) الغايـــ ــتدامة   (مشـــ ــة املســـ ــداف التنميـــ يف أهـــ

    ٢٠١٥ ملعا
  
  القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان  - ١

، مبـا يف ذلـك   للجميـع  تطبيق نظم وتدابري محاية اجتماعية مناسبة على الصعيد الـوطين   -٣-١
  .٢٠٣٠للفقراء والضعفاء حبلول عام كبرية ية وضع حدود دنيا هلا، وحتقيق تغط

حبقـوق متسـاوية   ضمان متتع مجيع الرجال والنساء، ال سيما الفقراء والضـعفاء منـهم،     -٤-١
يف احلصول على املوارد االقتصادية، وكذلك حصوهلم علـى اخلـدمات األساسـية، وعلـى حـق      

ــة األخــرى، واملــ      ــا وأشــكال امللكي ــتالك األراضــي والتصــرف فيه ــة،  ام ــوارد الطبيعي رياث، وامل
  والتكنولوجيا اجلديدة املالئمة، واخلدمات املالية، بـما يف ذلك التمويل البالغ الصغر

ــاء قــدرة الفقــراء وال   ٥-١ ــأثره مالضــعيفة علــى الصــمود واحلــد مــن تعرضــه  ضــعفاء بن  موت
ــاخ املتطــرف وغريهــا مــن اهلــزات      ــالكوارث النامجــة عــن ظــواهر املن دية والكــوارث االقتصــا ب

  ٢٠٣٠واالجتماعية والبيئية، حبلول عام 

ــاة   واملنصــف ضــمان التعلــيم اجليــد الشــامل للجميــع     - ٤ ــتعلم مــدى احلي وتعزيــز فــرص ال
  للجميع

ــك          ٤-٤ ــا يف ذل ــارات املناســبة، مب ــديهم امله ــوافر ل ــذين تت ــار ال ــادة عــدد الشــباب والكب زي
يف  ]x[املهارات التقنية واملهنية، للعمـل وشـغل وظـائف الئقـة وملباشـرة األعمـال احلـرة بنسـبة         

    ٢٠٣٠املائة حبلول عام 

  النساء والفتياتمجيع حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني  - ٥

  مجيع أشكال التمييز ضد مجيع النساء والفتيات يف كل مكان القضاء على  ١-٥

املــرأة حقوقــا متســاوية يف املــوارد االقتصــادية، والتمتــع حبــق    نح إجــراء إصــالحات ملــ   أ-٥
امللكية والتصرف يف األراضي وغريها من املمتلكات، واحلصول على اخلـدمات املاليـة، واحلـق    

  وانني الوطنيةيف املرياث واملوارد الطبيعية، وفقًا للق

تعزيز استخدام التكنولوجيـا التمكينيـة، وخباصـة تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت،         ب-٥
  لتعزيز متكني املرأة
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اعتمــاد سياســات ســليمة وتشــريعات قابلــة لإلنفــاذ وتعزيــز السياســات والتشــريعات      ج-٥
والفتيــات علــى كــني كــل النســاء القائمــة مــن هــذا القبيــل للنــهوض باملســاواة بــني اجلنســني ومت

  املستويات  مجيع

ــة       - ٨ ــة الكامل ــع واملســتدام، والعمال ــالنمو االقتصــادي املطــرد والشــامل للجمي النــهوض ب
  واملنتجة، وفرص العمل الالئق للجميع

تعزيز السياسات املوجهة حنو التنميـة والـيت تـدعم األنشـطة اإلنتاجيـة، وفـرص العمـل          -٣-٨
درة على اإلبداع واالبتكـار، وتشـجع علـى إضـفاء الطـابع      األعمال احلرة، والقريادة الالئق، و

الصغر والصغرية واملتوسـطة ، ومنوهـا، بسـبل منـها احلصـول علـى        ةالرمسي على املشاريع البالغ
  اخلدمات املالية

حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق جلميع النساء والرجـال، مبـن فـيهم      -٥-٨
ــل ا    الشــباب واألشــخاص ذوو  ــافؤ األجــر مقاب ــة، حبلــول    اإلعاقــة، وتك ــل املتكــافئ القيم لعم

  ٢٠٣٠  عام

بيئـات عمـل تـوفر السـالمة واألمـن جلميـع العمـال، مبـن          يئـة  محاية حقـوق العمـل و    -٨-٨
  فيهم العمال املهاجرون، وخباصة املهاجرات، والعاملون يف الوظائف غري املستقرة

ــة قــادرة علــى الصــمود    - ٩ ، واملســتدام التصــنيع الشــامل للجميــع تعزيــز ، وإقامــة بــىن حتتي
  وتشجيع االبتكار

إقامــة بــىن حتتيــة جيــدة وموثوقــة ومســتدامة وقــادرة علــى الصــمود، مبــا يف ذلــك الــبىن    -١-٩
التحتية اإلقليمية والعابرة للحدود، لدعم التنمية االقتصادية ورفـاه اإلنسـان، مـع التركيـز علـى      

  بتكلفة معقولة وعلى قدم املساواةتيسري سبل استفادة اجلميع منها 

  احلد من عدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها  - ١٠

يف املائـة   ٤٠التوصل تدرجييا إىل حتقيق منو الدخل ودعم استمرار ذلـك النمـو ألدىن    -١-١٠
  ٢٠٣٠من السكان مبعدل أعلى من املعدل املتوسط الوطين حبلول عام 

ن النامية وإمسـاع صـوا يف عمليـة اختـاذ القـرار يف املؤسسـات       ضمان تعزيز متثيل البلدا ٦-١٠
االقتصــادية واملاليــة الدوليــة العامليــة، مــن أجــل حتقيــق املزيــد مــن الفعاليــة واملصــداقية واملســاءلة  

  والشرعية للمؤسسات

تيسـري اهلجـرة وتنقـل األشـخاص علـى حنــو مـنظم وآمـن ومنـتظم ومتسـم باملســؤولية،           ٧-١٠
  خمططة ومدارة جيدايذ سياسات هجرة بوسائل منها تنف
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جعــل املـــدن واملســـتوطنات البشـــرية شـــاملة للجميــع وآمنـــة وقـــادرة علـــى الصـــمود     - ١١
  ومستدامة

ــيط وإدارة        ٣-١١ ــى ختط ــدرة عل ــع واملســتدام، والق ــز التوســع احلضــري الشــامل للجمي تعزي
ــارك     ــة تشـ ــدان بطريقـ ــع البلـ ــرية يف مجيـ ــتوطنات البشـ ــتدامة املسـ ــة ومسـ ــول ية ومتكاملـ ، حبلـ

  ٢٠٣٠  عام

  تعزيز اجلهود الرامية إىل محاية وصون التراث الثقايف والطبيعي يف العامل ٤-١١

إتاحة سبل استفادة اجلميع من مساحات خضراء وأماكن عامة آمنـة وشـاملة للجميـع     ٧-١١
وميكــن الوصــول إليهــا، وال ســيما بالنســبة للنســاء واألطفــال وكبــار الســن واألشــخاص ذوي  

  ٢٠٣٠لول عام اإلعاقة، حب

أ دعم الروابط االقتصـادية واالجتماعيـة والبيئيـة اإلجيابيـة بـني املنـاطق احلضـرية واملنـاطق         -١١
  احمليطة باملناطق احلضرية واملناطق الريفية، بتعزيز ختطيط التنمية الوطنية واإلقليمية

لــيت تعتمــد املائــة يف عــدد املــدن واملســتوطنات البشــرية ا  ] يفxب حتقيــق زيــادة بنســبة [ -١١
وتنفذ سياسات وخططا متكاملة من أجل مشول اجلميع، وحتقيق الكفاءة يف استخدام املـوارد،  

مواجهة الكـوارث، ووضـع   الصمود يف  والتخفيف من تغري املناخ والتكيف معه، والقدرة على
وتنفيــذ اإلدارة الكليــة ملخــاطر الكــوارث علــى مجيــع املســتويات، مبــا يتماشــى مــع إطــار عمــل  

  ٢٠٢٠و املقبل، حبلول عام هيوغ
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  املكونات
  مدينة خالية من التمييز

  مدينة ذات مواطنة شاملة للجميع
  مدينة ذات مشاركة سياسية حمسنة

  االجتماعية مدينة تفي بوظائفها
  مدينة ذات أماكن عامة جيدة
  مدينة يتساوى فيها اجلنسان

  مدينة ذات تنوع ثقايف
  مدينة ذات اقتصادات شاملة للجميع

  مدينة ذات بيئات شاملة للجميع


