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اللجنـــة التحضـــريية ملـــؤمتر األمـــم املتحـــدة  
والتنميــــــة احلضــــــرية  املعــــــين باإلســــــكان

 املستدامة (املوئل الثالث)

 الدورة الثالثة  

        ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٧-٢٥سورابايا، إندونيسيا، 
 : اســتراتيجيات تنظــيم املســاحات احلضــرية: ســوق  ٦ورقــة السياســات     

  والفصل* األراضي
  

 مذكرة مقدمة من األمانة    

 

إن أمانــة مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين باإلســكان والتنميــة احلضــرية املســتدامة (املوئــل     
اسـتراتيجيات تنظـيم املسـاحات احلضـرية: سـوق      ”الثالث) حتيـل طيـه ورقـة سياسـات بعنـوان      

  .٦، أعدها أعضاء وحدة السياسات “األراضي والفصل
ــث،     وتشــارك   ــل الثال ــة يف املوئ ــان يف إدارة وحــدات السياســات العام ــان دوليت منظمت

اء فــرديني يف ميــادين متنوعــة، خــبريا كحــد أقصــى، وتضــم خــرب ٢٠وتتــألف كــل وحــدة مــن 
ــا ــدين،      مبــ ــع املــ ــات، واتمــ ــة، واحلكومــ ــاط األكادمييــ ــك األوســ ــة  ويف ذلــ ــات إقليميــ هيئــ

  .أخرى  ودولية
وعلى اإلطـار الـذي استرشـدت بـه      ٦لسياسات وميكن االطالع على تشكيل وحدة ا 

 .www.habitat3.orgيف وضع ورقة السياسات يف املوقع التايل 

   

  
  

 تصدر هذه الوثيقة دون حترير رمسي.  *  
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 اسـتراتيجيات تنظـيم املسـاحات احلضـرية: سـوق األراضـي       ٦ورقة السياسات:   
 والفصل

 موجز تنفيذي  

ذه الورقــة هــو أن تنظــيم املســاحات ال ينفصــل عــن الســعي إىل  ي هلــتــوجيهإن املبــدأ ال 
حتقيق التنمية املستدامة. فأوجه الالمساواة، اليت متثل مصدر قلق متزايد ملعظم البلـدان واتمـع   
ــتوى     ــادي بـــني اموعـــات املختلفـــة، حبســـب الـــدخل واملسـ الـــدويل، تتجلـــى يف الفصـــل املـ

 ويعمــل يعـيش  الــيت املترديــة السـائدة يف األمـاكن  ظـروف  لايف واالجتمـاعي واالنتمـاء العرقــي،   
ــا ــراء فيه ــار الفق ــار إىل      الســلبية . واآلث ــو العشــوائي للمــدن واالفتق ــة النامجــة عــن النم اخلارجي

وازدحام حركة املـرور، تشـكل عبئـا هـائال      والتلوث،التخطيط السليم مثل الزحف احلضري، 
على قدرة املدن على أداء رسالتها فيما يتعلـق جبـذب االسـتثمارات والعمالـة والنمـو املسـتدام.       
وفصل املدينة ماديا إىل جماالت وظيفية منفصلة عن بعضـها، مثـل قطـاع األعمـال، والصـناعة،      

اق األراضـي بـدون أنظمـة رقابيـة     ووالسكن، خيلق الركود والنفور وانعـدام األمـن. وعمـل أسـ    
يؤدي سوى إىل تعزيز الرتعة إىل الفصل املادي بني النخب احلضـرية وبـاقي سـكان املنـاطق      ال

الزحــف احلضــري، والتطــوير العمــراين املــنخفض الكثافــة يتهــددان األدوار احليويــة واحلضــرية. 
يف تغذية املراكز احلضـرية الكـربى    اليت تؤديها املناطق احمليطة باملناطق احلضرية واملناطق الريفية

املـادي  وتوفري سبل عيش مستدامة للمقيمني يف األرياف. وأخريا، فإن منوذج التطوير العمراين 
نفســه يعتــرب ســببا رئيســيا للتــدهور البيئــي ومســامها رئيســيا يف انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون    

  استخدام مناذج أكثر حكمة.بدرجات تفوق بكثري ما ميكن أن ينتج عن تنظيم املساحات ب
، بـدأ العـامل ينتبــه ألمهيـة التنميـة احلضـرية املسـتدامة. ويعـزى ذلــك        بعـد انتظـار طويـل    

 باتـت، للمـرة  وسـائط اإلعـالم حلقيقـة أن غالبيـة سـكان العـامل        تبديـه جزئيا إىل االهتمام الذي 
، فإن توقعـات  يف املناطق احلضرية. وعالوة على ذلك تعيش األرض، كوكب تاريخ يف األوىل

األمم املتحدة تشري إىل أن أكثـر مـن تسـعة أعشـار جممـوع زيـادة سـكان العـامل حـىت منتصـف           
ــذا االهتمـــام وهـــذه           ــامي اليـــوم. ويتجلـــى هـ ــون يف مـــدن العـــامل النـ ــرن احلـــايل سيعيشـ القـ

تكـرس واحـدا مـن أهـداف      ٢٠٣٠السيناريوهات يف حقيقـة أن خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام      
دامة السبعة عشر وغاياـا العشـر جلعـل املـدن شـاملة للجميـع وآمنـة وقـادرة علـى          التنمية املست

 الصمود ومستدامة.

ومــع ذلــك، تعــرض هــذه الورقــة حججــا مفادهــا أن هــذا اهلــدف، وتغــيري االجتاهــات   
ــة     ــة ذات الســلبية املــذكورة أعــاله، ال ميكــن أن يتحققــا إال مــن خــالل اســتراتيجيات قوي رؤي

. ويـتعني أن تكـون هـذه االسـتراتيجيات قويـة ألن      “املساحات احلضريةتنظيم ”رشيدة بشأن 
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على الوضع الـراهن. وجيـب أن تكـون ذات رؤيـة ألن     باإلبقاء ومهتمة  مترسخةالقوى املؤثرة 
مشاركة ودعم السكان واجلهات الفاعلة امللتزمة مبستقبل منصف وعادل للجميـع سـيحتاجان   

 شكل هياكل املدن وتنظيمها.كيف سيكون إىل خمطط جريء وملهم يبني 

مـن أجـل   علـى تذليلـها   وركزت وحدة السياسات على سـتة حتـديات رئيسـية للعمـل      
استراتيجيات تنظيم املسـاحات احلضـرية   تستخدم إلعداد وضع لبنات بناء فعالة وقابلة للتنفيذ 

  املقترحة. وهي على النحو التايل:
 شكل املدن واألقاليم وتكوينها؛  (أ) 

 سياسات األراضي باعتبارها أداة لتعزيز املساواة وتأمني املوارد؛    (ب) 

 االنتفاع من فوائد التحضر؛  (ج) 

ــني          (د)  ــا بـ ــات وفيمـ ــط والسياسـ ــتويات اخلطـ ــف مسـ ــني خمتلـ ــا بـ ــيق فيمـ التنسـ
 ؛القطاعات

 توفري وتوزيع املساحات اخلضراء والعامة اجليدة؛  (هـ) 

يـة املتوازنـة واسـتراتيجيات تنظـيم املسـاحات      املعارف املتعلقـة بالتنميـة اإلقليم    (و) 
 احلضرية.  

وباالتساق مع هذا اخليار ومع االعتبارات الواردة أعاله، اختتمـت وحـدة السياسـات     
عـن  بقصـد التعـبري    ة هـذه الرسـائل  هذا التقرير بالرسائل الرئيسية الواردة أدناه. وجـرت صـياغ  

ا هـ الورقـة، بأسـلوب يتـيح للجميـع أن يفهمو    األهداف املبينة بالتفصيل يف اجلـزء الرئيسـي مـن    
  بسهولة، على أمل أن يتقيدوا ا.

 استراتيجيات تنظيم املساحات احلضرية - ١

تنظــيم املســاحات املاديــة لــه أمهيــة كــربى يف التطــوير احلضــري واإلقليمــي املســتدام.      
 احلضرية.وميكن حتقيقه بنجاح بتطبيق استراتيجيات عادلة وشاملة لتنظيم املساحات 

 تصميم املدينة املستدامة - ٢

مشـاريع التطـوير العمـراين املتــراص وإعـادة التطـوير الـيت تراعــي املقيـاس البشـري هــي           
نقطــة االنطــالق حنــو تــوفري احليــاة احلضــرية للجميــع، وتلبيــة االحتياجــات األساســية،  

 وإجياد اقتصاد نابض باحلياة، ومحاية البيئة.

 ضي يف مكافحة الفصلم أسواق األرااستخدا - ٣
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التشــريعات وتــدابري التخطــيط املالئمــة ميكــن أن تكفــل التقاســم اجلمــاعي جلــزء مــن       
ــة          ــازة وإتاح ــوفري ضــمانات احلي ــات التوســع احلضــري، وت ــدها عملي ــيت تول ــروة ال الث
ــاعي وحتســني       ــادي واالجتم الوصــول إىل األراضــي واخلــدمات ومكافحــة الفصــل امل

 املناطق احلضرية.الظروف املعيشية للفقراء يف 

 توسيع دائرة االستفادة من منافع التوسع احلضري لتشمل اجلميع - ٤

جيب أن تكفل االستراتيجيات احلضرية استفادة مجيع السـكان مـن املنـافع واخلـدمات       
اليت ميكن أن توفرها املدن، بغض النظر عن الدخل ومنـط العـيش وحمـل اإلقامـة ونـوع      

 املستوطنة وحجمها.

 التكامل بني مستويات التخطيط ونطاقاته واألطراف الفاعلة فيه حتقيق - ٥

التكامل بني مستويات وقطاعات التخطيط للتنمية احلضرية والريفيـة يعـد مـن األمـور       
الضــرورية إلجنــاح اســتراتيجيات تنظــيم املســاحات احلضــرية. وتوجــد أدوات مفيــدة   

ن التخطـــيط احلضـــري املبـــادئ التوجيهيـــة الدوليـــة بشـــألبلـــوغ هـــذا اهلـــدف، منـــها 
 .واإلقليمي

 خالل املساحات اخلضراء والعامة رسم معامل املدن من - ٦

املساحات اخلضراء والعامة هي العنصر الذي حيدد هويـة املدينـة وطابعهـا، ويعـرب عـن        
 بنيتها املادية وميدها بشريان احلياة احلضرية: الترفيه والتنقل والتفاعل والتقارب.

 أجل التخطيط املستدامحوار عاملي من  - ٧

االستمرار يف إجراء حوار عاملي بشأن التنظيم املستدام للمسـاحات احلضـرية والريفيـة      
سيكون له أمهية كربى يف النجاح يف تنفيذ اخلطـة احلضـرية اجلديـدة وأهـداف التنميـة      
املستدامة. وقد يكون مـن املفيـد أن تتـرجم العمليـات الـيت وضـعها املوئـل الثالـث إىل         

طة مســـتمرة مكرســـة لتكـــوين شـــبكات للتواصـــل وتبـــادل األفكـــار واخلـــربات   أنشـــ
 واملعلومات واملمارسات اجليدة.

 السياسـات  ورقـة  مسـامهة  وإطـار  رؤيةاملعنون ، ويتضمن الفرع األول من هذه الورقة 
معلومـات أساسـية بشـأن التحـديات الـيت يواجههـا عـامل آخـذ يف          اجلديـدة،  احلضرية اخلطة يف

ريع. ويوضــح املبــادئ التوجيهيــة الــيت تــربط ورقــة السياســات باخلطــة احلضــرية    التحضــر الســ
ــق       ــدة وحيــدد اســتراتيجيات تنظــيم املســاحات احلضــرية بوصــفها عنصــرا أساســيا لتحقي اجلدي

 التنمية املستدامة للمدن واألقاليم.  
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يسـية  ) إىل األبعـاد الرئ املتعلقـة بالسياسـات  ويشري الفرع الثاين مـن الورقـة (التحـديات     
الســتة املــذكورة أعــاله الــيت حــددا وحــدة السياســات لتصــميم وتنفيــذ اســتراتيجيات ناجحــة 

 لتنظيم املساحات احلضرية، ويصف العوامل والقيود اليت تعيق فعاليتها.  

) أولويــات السياســاتية للخيــارات األولويــة إعطــاءوحيــدد الفــرع الثالــث مــن الورقــة (  
ــة والتوصــيات اجلوه   ــة العام ــذكورة أعــاله إىل      السياس ــاد الســتة امل ــل األبع ــة الالزمــة لتحوي ري

 قومات البقاء.  تتمتع مباستراتيجيات مكانية حضرية 

وتدرك وحدة السياسات أن مجيع عناصر اتمع ينبغي أن تكـون أطرافـا مطلعـة علـى      
الفـرع   ومـع ذلـك، فـإن   املعلومات وتتخذ خطـوات اسـتباقية لتنفيـذ اخلطـة احلضـرية اجلديـدة.       

) حيدد اجلهات الفاعلـة الـيت   اإلجراءات ستتخذ اليت الرئيسية الفاعلة اجلهاترابع من الورقة (ال
ــدءا       ــذ ورصــد اســتراتيجيات تنظــيم املســاحات احلضــرية، ب هلــا دور رئيســي يف تصــميم وتنفي

  باحلكومات احمللية.
) حتــدد الورقــة جوانــب ورصــدها وتنفيــذها السياســات تصــميمويف الفــرع اخلــامس ( 

التنفيذ الرئيسية للعناصـر السـتة السـتراتيجية تنظـيم املسـاحات احلضـرية الـيت نوقشـت سـابقا.          
آلية التمويل، يشدد على الرابط اإلجيايب بـني االسـتراتيجيات السـليمة لتنظـيم     دراسة ويف إطار 

املتوقعـة فيمـا يتعلــق   اق فـ اآلاملسـاحات، واألولويـات السياسـاتية املقترحـة للصــياغة والتنفيـذ، و     
الرصـد، تشـدد الورقـة     مناقشـة سـبل   شد الوسائل لتحقيق أهداف املؤمتر يف املدن. ويف إطارحب

ــة املســتدامة، وال ســيما اهلــدف     ــى أن أهــداف التنمي ــاس    ١١عل ــا لقي ــا قوي ــارا عاملي ــل معي ، متث
تراتيجيات إجنـــازات املـــدن واألقـــاليم يف حتســـني األحـــوال املعيشـــية للجميـــع. وتتطلـــب االســـ

التخطيط، وهـي تقتضـي    ةالشفافية واملساءلة يف عمليتوافر لتنظيم املساحات احلضرية رشيدة ال
ومفتوحة وميكن الوصول إليهـا بسـهولة. ومثـة تطـور واعـد       يةموثوقذات بدورها توفر بيانات 

ســائل  يتمثــل يف تــوفر إمكانيــة الوصــول اــاين إىل البيانــات اجلغرافيــة املكانيــة املســتمدة بو        
  االستشعار عن بعد.

) ســبع رســائل رئيســية مستخلصــة مــن عمــل   االســتنتاجاتويتضــمن اجلــزء األخــري (  
 وحدة السياسات.  
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 رؤية وإطار مسامهة ورقة السياسات يف اخلطة احلضرية اجلديدة    - أوال   

 إن اخلطة احلضرية اجلديدة املبنية على اسـتراتيجيات قويـة لتنظـيم املسـاحات احلضـرية      - ١
ستساعد على ختفيـف العديـد مـن الشـروط االجتماعيـة واالقتصـادية والظـروف البيئيـة احلاليـة          

وسـترتفع إىل   ٢٠١٦يف املائـة يف عـام    ٥٤واملتوقعة يف عامل تشكل املناطق احلضرية فيـه نسـبة   
ام القضايا العاملية األكثر إحلاحا الفقـر وانعـد  تشمل يف املائة يف السنوات العشرين املقبلة. و ٦٦

ــدى      ــذه الشــواغل تتب ــي. وه ــدهور البيئ ــاً املســاواة والت ــا،  مكاني ــدن وختومه ــع يف امل انتشــار م
املستوطنات غري الرمسية واألحياء الفقرية اليت تفتقـر إىل اخلـدمات األساسـية؛ وزحـف التطـوير      
ــة        ــة اخلصــبة؛ والتنمي ــى األراضــي املعرضــة للخطــر أو األراضــي الزراعي احلضــري املتجــزئ عل

املتوازنــة الــيت تتســم بضــعف الصــالت بــني اهلياكــل األساســية والــنظم اإليكولوجيــة    احلضــرية 
 املعرضة للخطر، ونضوب املوارد الطبيعية، وفقدان التنوع البيولوجي.

 ٢٠١٥يف عـام  مالمـح املخـاطر العامليـة    تقرير املنتدى االقتصادي العـاملي املعنـون   وإن  - ٢
أوجـه القصـور يف التخطـيط احلضـري     ”ي أشـار إىل  ) الـذ ٢٠١٥(املنتدى االقتصادي العاملي، 

، والتقـديرات  “بوصفها عامال من عوامل اخلطر الـيت ختلـق حتـديات اجتماعيـة وبيئيـة وصـحية      
يف املائة مـن األمـاكن املبنيـة الـيت سـتكون موجـودة يف        ٦٠إىل أن  ٢٠١٢اليت أشارت يف عام 

أمهيـة مـنح األولويـة العليـا يف     ، مهـا أمـران يؤكـدان مـدى     )١(ال يزال يـتعني بناؤهـا   ٢٠٣٠عام 
 .هذه الورقة ملسألة تصميم وإدارة شكل وتكوين املدن واألقاليم

علـى حتديـد اسـتراتيجيات قويـة لتنظـيم املسـاحات احلضـرية تتـيح         تركز هذه الورقـة  و - ٣
تسـتفيد  واملستدامة، السري قدما بعمليات صنع القرار بطريقة متكاملة ومنصفة للتنمية احلضرية 

مــن االفتراضــات التوجيهيــة الــواردة يف اخلطــة احلضــرية اجلديــدة. وتشــمل هــذه االفتراضــات    
أساســها يف ــج حقــوق اإلنســان، والســوابق التارخييــة واللغــة املتفــق عليهــا     ترســيخيلــي:  مــا

يد العــاملي الـواردة يف االتفاقــات الســابقة املربمــة يف إطــار األمــم املتحــدة؛ وتطبيقهــا علــى الصــع 
وم هـ ها؛ والتزامهـا مبف وظـروف كـل منـ    على حنو يترك للدول األعضاء جماال للتكيف وفقا لقيم

التفويض وإقامة الشراكات بوصفها عناصـر أساسـية يف صـياغتها وتنفيـذها وتقييمهـا؛ وإمياـا       
 بأن إجناز التنمية احلضرية املسـتدامة لـن يتحقـق إال مـن خـالل تنفيـذ خطـة عمـل قويـة تشـمل          
األحكام املتعلقـة باحلوكمـة والتشـريعات واملسـائل املاليـة، والرصـد، وخلـق املعـارف. وبصـفة          
خاصة، يستفاد يف هذه الورقة من األطر والتوجيهات الـواردة يف خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام      

 وآمنــة للجميــع شــاملة البشــرية واملســتوطنات املــدن (جعــل ١١، مبــا يف ذلــك اهلــدف ٢٠٣٠

__________ 

  .٨يف ورقة املناقشة لواردة ، بالصيغة ا٢٠١٢أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي،   )١(  
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واملبـادئ التوجيهيـة الدوليـة    ) واألهـداف ذات الصـلة بـذلك،    ومسـتدامة  الصـمود  ىعل وقادرة
 (أ))   ٢٠١٥(موئل األمم املتحدة بشأن التخطيط احلضري واإلقليمي 

ــتة حتــديات         - ٤ ــيم املســاحات احلضــرية س ــة لتنظ ــتراتيجيات القوي ــاجل االس وجيــب أن تع
 موجودة حاليا يف مجيع أحناء العامل:  

 ل املدن واألقاليم وتكوينها إىل مقومات االستدامة؛  افتقار شك  (أ) 

األراضـــي: الفشـــل يف اســـتخدام سياســـات األراضـــي باعتبارهـــا أداة لتعزيـــز    (ب) 
   املساواة وتأمني املوارد؛

   تعذر إمكانية االنتفاع بإنصاف من فوائد التحضر؛  (ج) 

 ضـــعف التنســـيق بـــني خمتلـــف مســـتويات اخلطـــط والسياســـات وفيمـــا بـــني    (د) 
 القطاعات؛

 عدم توفري وتوزيع املساحات اخلضراء والعامة اجليدة بشكل كاف وعادل؛    (هـ) 

غيـــاب التـــرابط واالتســـاق يف املعـــارف املتعلقـــة بالتنميـــة اإلقليميـــة املتوازنـــة   (و) 
 واستراتيجيات تنظيم املساحات احلضرية.

ــة   - ٥ ــب مواجه ــيم    وتتطل ــذه التحــديات وضــع اســتراتيجيات صــرحية لتنظ املســاحات  ه
وتركز على االسـتخدام املسـتدام لـألرض     واسع احلضرية جيري تصميمها وتنفيذها على نطاق
ــوفري اخلــدمات األساســية و   . وتشــمل بشــكل عــادل  أســواق األراضــي عمــل واملســاحات، وت

األمثلــة علــى هــذه االســتراتيجيات وضــع سياســات حضــرية وطنيــة لضــمان التنميــة العمرانيــة    
ل، وتصميم اخلطط اإلقليمية واحلضرية (تتضمن أدلة إرشادية اسـتراتيجية،  املتوازنة داخل الدو

وتنفيــذ أنظمــة  -اســتخدام األراضــي، واألمــاكن العامــة، والنقــل   -وخــرائط ماديــة وخططــا 
ــات        ــراض االســتثمار يف اهلياكــل األساســية)، واســتخدام آلي ــة ألغ ــات الرأمسالي مرتبطــة بالنفق

األراضـي حبيـث يتـاح التقاسـم اجلمـاعي للزيـادات الناجتـة         الستقطاع جزء من الزيادة يف قيمـة 
 عن االستثمارات العامة يف اهلياكل األساسية.  

وتتطلــب هــذه العمليــة متكــني اتمعــات احملليــة عــن طريــق حتديــد أدوار وحقــوق           - ٦
االعتــراف القــانوين ــا يف األوســاط املناســبة يف     وومســؤوليات األطــراف الفاعلــة الرئيســية    

ــ ــز      احلكوم ــة، وتعزي ــة واحمللي ــة واإلقليمي ــات الوطني ــدين، ومواءمــة مصــاحل احلكوم ة واتمــع امل
ــائية    ،الشـــراكات مـــع أصـــحاب املصـــلحة  ــاوز حـــدود الواليـــات القضـ ــار شـــامل يتجـ يف إطـ

 والتخصصات.  
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ويقتضي تنفيذ هذه التوصيات بفعالية متـويال مركّـزاً وممارسـات رصـد تسترشـد خبلـق        - ٧
 املعارف وتبادهلا.  

. ةواســتراتيجيات تنظــيم املســاحات احلضــرية أساســية لتنفيــذ اخلطــة احلضــرية اجلديــد   - ٨
وعليها أن تعاجل، بصفة خاصة، مشـكلة الفصـل االجتمـاعي النامجـة عـن طريقـة عمـل أسـواق         
األراضي احلضرية، ودور ختطيط املساحات املتمثل يف تـوفري األدوات الالزمـة لتحقيـق التنميـة     

  ة واملستدامة.احلضرية املتكامل
أيضا املشاكل الوثيقة الصلة الـيت  يراعي أن  املسائل ملن ينظر يف هذهومع ذلك، ينبغي  - ٩

ضـعف التشـريعات وضـعف     املشـاكل قد تكون ذات أمهية يف حاالت حمـددة. ومـن بـني هـذه     
إىل القــدر املناســب مــن اإلرادة السياســية والقيــادة، وضــعف    راحلوكمــة، مبــا يف ذلــك االفتقــا 

عــدم يــازة األراضــي وتطويرهــا، و حب مــا يتعلــقدة القــانون، وانعــدام الشــفافية واملســاءلة في ســيا
األراضـي النامجـة عـن املـوارد العامـة املسـتثمرة يف اهلياكـل         قيمـة  يف الزيـادة  مـن  جزء استقطاع
وأوجه القصور يف سـوق األراضـي واملضـاربة، وجتـزؤ أدوات التخطـيط، والزحـف        األساسية،

  .العشوائي، فضال عن عدم كفاءة نظم تسجيل األراضي والسجل العقاري
وبأخــذ هــذه املســائل يف احلســبان، ميكــن تعريــف اســتراتيجيات تنظــيم املســاحات          - ١٠

ق التكامل واالنـدماج االجتمـاعي   استراتيجيات لتنظيم املساحات دف لتحقي”احلضرية بأا 
، من خالل التشجيع على إنشاء أحياء متنوعـة  هاواملكاين يف املدن، وتتناول شكل املدن ونظم

اجتماعيا، وإمكانية احلصول على الوظائف والوصول إىل األراضي املـزودة باخلـدمات بأسـعار    
ذلــك املســاحات اخلضــراء ميســورة، فضــال عــن تــوفري األمــاكن العامــة العاليــة اجلــودة، مبــا يف   

 .  “الكافية

واستراتيجيات تنظيم املسـاحات هـي نتـاج عمليـات تشـاركية. وهـي تتطلـب وجـود          - ١١
إدارية تعمل بشكل جيد. وينبغي هلـا أن تشـجع التعـبري عـن القـيم واألولويـات، فضـال         أدوات

نميــة عــن اإلســهام يف بنــاء وتعزيــز املؤسســات مــن أجــل توجيــه اإلجــراءات صــوب حتقيــق الت   
 املستدامة.  

وتتسم استراتيجيات تنظيم املساحات بأمهية رئيسـية يف حتقيـق التنميـة املسـتدامة ألـا       - ١٢
ــدر          ــن اهل ــل م ــن أجــل التقلي ــيم املســاحات م ــة، وتنظ ــة البيئ ــوفري األراضــي ومحاي ــدف إىل ت

ن والعمـل الالئـق للجميـع بغـض النظـر عـ      املناسـبة  واستخدام الطاقـة وضـمان ظـروف املعيشـة     
 أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية.
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واستراتيجيات تنظيم املساحات احلضرية الرامية إىل حتقيق االستدامة تشـمل وتتطلـب    - ١٣
اســتراتيجيا، وخمططــات وخــرائط ماديــة (مــثال بشــأن اســتخدام األراضــي،        توجيهيــا  دلــيال 

ــة     ــة) وأنظم ــل، والبيئ ــا يتصــل    بشــأن واإلســكان، والنق ــاعي وم ــن  اإلســكان االجتم ــذلك م ب
استخدام األراضي، وأدوات استراتيجية ألغراض التخطيط والتنفيذ، فضال عن إطار مؤسسـي  

  (أ)). ٢٠١٥يشجع التنمية املستدامة (موئل األمم املتحدة، 
اســتراتيجيات تنظــيم املســاحات احلضــرية بأربعــة عناصــر رئيســية هــي:    يحــدد إطــار و - ١٤
، ملواثيق واألنظمة والقوانني)؛ (ب) التنظيم (أي التنظيم اهليكلـي األسس القانونية (مثل الدساتري وا (أ)

الــوطين الوزارات واحملــاكم والوكــاالت التقنيــة علــى الصــعد     كــمســؤوليات اجلهــات الفاعلــة   مثــل 
واإلقليمي واحمللي، وكذلك التنظيم اإلجرائي، مثل تنظيم عمليات التخطيط والتنفيـذ والرصـد)؛   

(مثل السياسات احلضرية  االستراتيجي احلضريوالتصميم  االستراتيجي(ج) التخطيط احلضري 
الكـبرية، واملـدن، واألحيـاء،     الوطنية؛ واخلطط والـربامج علـى مسـتوى األقاليم/املنـاطق احلضـرية     

  يف ذلك التقييمات البيئية االستراتيجية)؛ (د) آليات التنفيذ، مبا يف ذلك التمويل. مبا
  

  املبادئ التوجيهية    

  ستشكّل نهج حقوق اإلنسان األساس الذي تقوم عليه اخلطة احلضرية اجلديدة   -  ١  

ينص إعالن وبرنامج عمل فيينا، اللـذان أُقـرا باإلمجـاع، علـى أن الدميقراطيـة والتنميـة         - ١٥
واحترام حقوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية أمـور مترابطـة ويعـزز بعضـها بعضـا. وجيـب أن          

قوق اإلنسان املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغـريه مـن   يسترشد مبعايري ح
الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وباملبادئ املستمدة من هـذا اإلعـالن ومـن تلـك الصـكوك،      
يف مجيع عمليات التنمية والربجمة يف مجيع القطاعات ومجيع مراحل التخطيط، وقبل كل شـيء  

أي مضمونُ استراتيجيات تنظـيم املسـاحات احلضـرية     -تكاملي يف أنشطة ووثائق التخطيط ال
  وتصميمها وإعدادها.

  
ستستند اخلطة احلضرية اجلديـدة إىل احلـاالت السـابقة واللغـة املتفـق عليهـا املسـتقاة مـن           -  ٢  

  أعمال األمم املتحدة السابقة

فاقــات العامليــة تــراث إجنازاتــه، مث ينتقــل إىل االت مــنجــدول أعمــال املوئــل  سيســتفيد  - ١٦
الــيت يتنــاول بعــض منــها بصــورة مباشــرة املــدنَ واملســتوطنات البشــرية، بينمــا   اعهــد األحــدث

عـاملني   بوصـفهما وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات تنظـيم املسـاحات احلضـرية        علىغريها  ينطوي
ــي ــا. ونيأساسـ ــ لنجاحهـ ــام    يتأيـ ــة لعـ ــة التنميـ ــار خطـ ــام األول إطـ ــيما ٢٠٣٠يف املقـ ، وال سـ
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عـن أهـداف أخـرى. فعلـى      فضال ،رئيسيةالغايات المن أهداف التنمية املستدامة و ١١ اهلدف
  يف املائة من األهداف العملَ على الصعيد احمللي.   ٦٩سبيل املثال، يتطلب حنو 

  
  ستسري اخلطة احلضرية اجلديدة على مجيع الدول يف مجيع أحناء العامل  -  ٣  

 وســتوفر العــامل، أحنــاء مجيــع يف الــدول مجيــع علــى اجلديــدة احلضــرية اخلطــة ستســري  - ١٧
جمـاال   نفسـه  الوقـت  يفترك يسوتوجيهات واضحة إىل الدول األعضاء بشأن املسائل احلضرية، 

ــأقلم ــارات        للت ــة واالعتب ــة ومســتويات التنمي ــا لالحتياجــات الوطني ــة وفق ــع الظــروف الوطني م
  السياقية األخرى.

  
  صياغة اخلطة احلضرية اجلديدة وتنفيذها وتقييمها التفويض والشراكات عناصر أساسية يف  -  ٤  

ــدور التفــويض والشــراكات يف إعــداد اســتراتيجيات        - ١٨ ــدة ب تقــر اخلطــة احلضــرية اجلدي
فهي تفتـرض أن لكـل مسـتوى مـن احلكومـة       -تنظيم املساحات احلضرية وصياغتها وتنفيذها 

ليؤديـه يف جمـال اسـتراتيجيات تنظـيم املسـاحات احلضـرية علـى         اًوكل جمال مـن احلوكمـة دور  
الرأســية واألفقيــة  -النحــو املعــرف أعــاله. ويؤكــد ذلــك أمهيــة الشــراكات املتعــددة األطــراف  

واضــح  بشــكلبيــان اخلطــة احلضــرية اجلديــدة  مــعوالشــاملة لعــدة اختصاصــات وختصصــات، 
  نظيم املساحات احلضرية وتنفيذها.صياغة استراتيجيات تب املتعلقةحلقوق واملسؤوليات ا

  
ينبغي أن تسترشد اخلطة احلضـرية اجلديـدة باألحبـاث القائمـة علـى األدلـة واملسـتقاة مـن           -  ٥  

  معارف وخربات وجتارب أصحاب املصلحة املتعددين

لـدعم إعـداد سياسـات تسـتند إىل معـارف وخـربات        صـياغة  االلتزام بوضع آليـات  إن  - ١٩
ــة املتعــددين أمــر  وجتــارب أصــحاب املصــلحة  ــة حيوي بالنســبة لوضــع اخلطــة احلضــرية  ذو أمهي

  اجلديدة وتنفيذها ورصدها/تقييمها.
املبادئ التوجيهيـة بشـأن التخطـيط احلضـري     يف  الواردويتكرر التأكيد على هذا املبدأ   - ٢٠

النــهوض باملعــارف القائمــة علــى البحــوث بشــأن التخطــيط       ” واإلقليمــي، الــذي يــدعو إىل  
وضـع أدوات  ”إشـارات عديـدة إىل ضـرورة     يتضـمن )، و١٢(الصـفحة   “واإلقليمياحلضري 

ــا يعــزز التخطــيط التكــاملي والتشــاركي        ــدة ونقــل املعــارف عــرب احلــدود والقطاعــات مب جدي
التوقعات إىل بـدائل وسـيناريوهات ختطيطيـة تمكـن مـن      و التنبؤاتترمجة ”و  “واالستراتيجي

  ).  ٢٦(الصفحة  “اختاذ القرارات السياسية
  



A/CONF.226/PC.3/19 

 

16-09555 11/49 

 

  التحديات املتعلقة بالسياسات    - ثانيا   
  ستدامةإىل مقومات اال شكل املدن واألقاليم وتكوينهاافتقار   - ألف  

املوئـل الثالـث   الصـادرة عـن    ١١و  ١٠و  ٩و  ٨املناقشـة  كما هو موثّـق يف ورقـات     - ٢١
، تنطــوي أمنــاط اإلعمــار احلضــري احلاليــة علــى مخســة حتــديات تــرتبط    )٢(ويف مراجــع أخــرى

بشــكل املــدن واألقــاليم وتكوينــها، وهــي حتــديات ال تعاجلهــا نظــم احلوكمــة املعمــول ــا يف     
ــب         ــة االقتصــادية، إىل جان ــذه التحــديات عــن خســائر يف اإلنتاجي ــراهن. وتســفر ه ــت ال الوق

انعـدام الكفـاءة يف اسـتخدام     (أ)وهـي كمـا يلـي:     .)٣(مفاقمتها أوجه التفاوت وديـدها البيئـة  
العمراين العشوائي وما يرتبط بـه مـن اخنفـاض     الزحفاألراضي الذي يتجلى جغرافيا يف تزايد 

ــة ــاه       )٤(الكثاف ــوفري املي ــل وت ــاع تكــاليف النق ــها ارتف ، وهــذه ظــاهرة تتســبب يف عــدة أمــور من
ائد االقتصادية املتأتيـة مـن التكتـل،    وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، وتضاؤل الفو

)؛ Litman 2015القـــدرة علـــى الصـــمود ( اخنفـــاضوتـــدهور خـــدمات الـــنظم اإليكولوجيـــة، و
 )٥(ذلـك مـن توسـع لألحيـاء العشـوائية احملرومـة مـن اخلـدمات يف العـامل النـامي           رافـق ما ي (ب)

يف العـامل املتقـدم النمـو؛     الذي غالبا ما حيدث يف مواقع معرضة ملخاطر، وإفراغُ املدن الرئيسـية 
التـزامن اجليـد للـروابط     إىل االفتقـار التوازن والتكامل يف التنمية العمرانية، أو إىل  االفتقار (ج)

__________ 

(ج)؛ فريــق عمــل األمــم املتحــدة املعــين باملوئــل    ٢٠١٥(فريــق عمــل األمــم املتحــدة املعــين باملوئــل الثالــث،     )٢(  
(أ)؛ فريـق عمـل األمـم املتحـدة      ٢٠١٥(د)؛ فريق عمل األمم املتحدة املعين باملوئل الثالـث،   ٢٠١٥الثالث، 

  ).Angel et al. 2010(ب)؛ وانظر على سبيل املثال:  ٢٠١٥املعين باملوئل الثالث، 
ــةَ قطــاع األعمــال بنســبة تصــل إىل     ”انظــر:   )٣(   ــة إنتاجي ــبىن التحتي يف  ٤٠ميكــن أن يقلّــص قصــور التخطــيط وال

علــى الصــعيد ”)، وكــذلك: ١(ج)، ص  ٢٠١٥(فريــق عمــل األمــم املتحــدة املعــين باملوئــل الثالــث    “املائــة
املدن الصغرية واملتوسطة احلجـم حيـث يعـيش نصـف      العاملي، ال يوجد ما يكفي من املعارف بشأن ديناميات

تعداد سـكان املنـاطق احلضـرية يف العـامل، ويشـكل ذلـك حلقـة مفقـودة يف فهـم ديناميـة التفـاعالت احلضـرية             
  )٣-(أ)، ص ٢٠١٥. (فريق عمل األمم املتحدة املعين باملوئل الثالث “الريفية

دن اخنفاضـا يف الكثافـة، بينمـا جنـم عـن تضـاعف نصـيب        مـ  ٧مـن   ٦ همتوسـط  مـا يف البلدان النامية، شـهد  ”  )٤(  
يف املائـة يف متوسـط الكثافـة. ويقـدر أن      ٤٠الفرد مـن الـدخل يف املـدن ذات الـدخل املرتفـع اخنفـاض بنسـبة        

بليـون دوالر سـنويا، وهـي تكلفـة      ٤٠٠العمراين العشوائي يف الواليات املتحدة فحسب تبلـغ   الزحفتكلفة 
. (فريـق عمـل األمـم املتحـدة     “تفاع تكاليف الـبىن التحتيـة واخلـدمات العامـة والنقـل     تنجم يف معظمها عن ار

  )٢(ج)، ص  ٢٠١٥املعين باملوئل الثالث 
أسـهم القصـور يف   ”بشـأن التخطـيط والتصـميم احلضـريني واملكـانيني:       ٨املناقشـة  من ورقـة   ٢انظر الصفحة   )٥(  

مات واملترابطـة ترابطـا جيـدا يف تزايـد التوسـع العمـراين       توفري العـدد الكـايف مـن قطـع األراضـي املـزودة باخلـد       
يف املائــة مـن قــاطين املسـاكن يف بلــدان أفريقيــا الواقعـة جنــوب الصــحراء     ٦١العشـوائي، حيــث أن أكثـر مــن   

، رمسيـة  غـري يف املائة يف آسـيا، يشـغلون األراضـي بصـورة      ٣٠يف املائة يف أمريكا الالتينية، و  ٢٤الكربى، و 
  .“كون هذه األراضي يف مناطق شديدة اخلطورةوكثريا ما ت
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الريفـي، الـذي يفاقمـه إمهـال املـدن الصـغرية        التطـوير احلضـري إىل   التطـوير على امتداد عمليـة  
نعــدام املســاحات العامــة الكافيــة قــدرات التخطــيط واإلدارة؛ (د) اغيــاب واملتوســطة احلجــم و

الـوطين واإلقليمـي واحمللـي وعلـى مسـتوى       -واملصممة تصـميما جيـدا علـى مجيـع املسـتويات      
 -الالزمة الستيعاب البىن التحتيـة للنقـل واملياه/الصـرف الصـحي واملرافـق اتمعيـة        -األحياء 

حتشــاد االجتمــاعي   ولتــوفري احلــدائق العامــة ألغــراض اال    -كاملــدارس والعيــادات الصــحية   
والترفيه وسبل كسب الرزق؛ (هـ) إغفال حلول التصميم احلضري املتاحـة الكفيلـة بـأن حتقـق     
يف الوقت نفسه نوعية حياة جيدة، والوئام االجتماعي، واالستدامة االقتصـادية، وأن تقلـل إىل   

  أدىن حد من األثر البيئي.  
ويف معظــم البلــدان، ال ميكــن حتمــل اســتمرار اجتاهــات التوســع العمــراين. فاســتخدام      - ٢٢

 ٢٠١٥األراضي بالنسبة لكل فـرد جيـري بـوترية أكـرب بكـثري ممـا ينبغـي (موئـل األمـم املتحـدة           
)؛ وينجم عن أمناط العيش املسـتجدة اسـتخدام هائـل للمـوارد غـري املتجـددة؛       ١(ج)، الشكل 

ك املفرط ظروفا معيشية أفضل للجميع، بل ال يأيت بشـيء غـري مفاقمـة    وال يهيئ هذا االستهال
  أوجه التفاوت بني املنعمني واحملرومني.  

ومـن الــدوافع الرئيسـية هلــذه االجتاهــات غـري املســتدامة شــكلُ وتكـوين أمنــاط التوســع       - ٢٣
ملســاحات. فاحلواضــر الكــربى واملــدن  اشــغل التوســع العمــراين  يالعمــراين الراهنــة، أي كيــف  

الريفية. وتقـتىن أجـزاء كـبرية مـن      ختومهاوالبلدات تتوسع على مسافات طويلة متتد إىل داخل 
األراضي يف املنـاطق الريفيـة وتقسـم إىل قطـع أرضـية تقـام عليهـا مبـان، مث تـذهب األربـاح يف           

التحتيـة وخـدمات النقـل العـام      كثري من األحيان إىل مقاولني جشـعني، بينمـا يقـع عـبء الـبىن     
املنفصـلة إىل إمـدادات    الفرديـة واخلدمات األساسية علـى احلكومـات احملليـة. وحتتـاج املسـاكن      
ظـم املنـاطق العمرانيـة اجلديـدة     مرتفعة مـن الطاقـة، يف حـني أن اخنفـاض الكثافـة الشـديد يف مع      

اخلـاص للحصـول علـى     يشجع على مدها باملواصـالت العامـة ويسـتدعي اللجـوء إىل النقـل      ال
ــال والشــباب        ــى األطف ــة عل ــد ونقــص املواصــالت العام ــأثري البع الســلع واخلــدمات. ويشــتد ت

 عـــرفكـــون يف شـــكل مـــا ييالعمرانيـــة اجلديـــدة  املشـــاريعالعديـــد مـــن ووالنســـاء واملســـنني. 
الفصـل  ”، وهي جيـوب حمميـة جبـدران وحـواجز. وهـي أمثلـة علـى        “سيجةاملحياء األ”سم با

. ويف مقابــل ذلــك، يــدفع بالســكان الفقــراء إىل العــيش يف منــاطق عمرانيــة تفتقــر إىل “املتعمــد
عـن املدينـة، أو يضـطرون إىل العـيش يف أحيـاء فقـرية أو أحيـاء عشـوائية          اًبعـد  وأكثراخلدمات 

: حيـث تستنسـخ   “الفصل القسري”أخرى غري مرخص هلا. ويشكل ذلك شكال من أشكال 
ــة    ، إمنــ“احلــي املســيج”آليــات  ا يف شــكل يعتــرب وصــمة عــار، ولــيس دلــيال علــى اجلــاه واملرتل

ــب عــن      ــة. ومــن وجهــة نظــر اقتصــادية، يترت ــاع   الزحــفاالجتماعي العمــراين العشــوائي ارتف
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التكـاليف املتكبــدة علـى صــعيد إنشــاء الـبىن التحتيــة وصـيانتها مــن جهــة، وعلـى صــعيد النقــل      
املرورية وحدها تشكل عبئـا هـائال علـى     والربط املادي من جهة أخرى. فتكاليف االختناقات

االقتصــادات الريفيــة واحلضــرية والوطنيــة. وتقضــي هــذه الظــروف علــى العديــد مــن مزارعــي   
الكفاف، مما يترتـب عنـه العاقبتـان السـلبيتان التـوأم املتمثلتـان يف حـاالت اهلجـرة اجلديـدة مـن           

  يبة.األرياف إىل املدن وفقدان املدينة ملصادر الغذاء الصحي القر
وتنطوي مشاريع التجديد العمراين املنفذة يف املدن احلالية على حتديات مماثلـة، حيـث     - ٢٤

غالباً ما تسـتبدل أحيـاء قدميـة جيـدة التخطـيط والتصـميم مبنشـآت عمرانيـة مكلفـة ومقصـورة           
على أفراد معيـنني تقـزم البعـد البشـري وتتسـبب يف حـاالت جديـدة مـن الفصـل. وتـربز هـذه            

يع كيــف أن التــراص والكثافــة، مــع أمــا مرغوبــان فيهمــا، ال يكفــالن يف حــد ذاتيهمــا املشــار
  إقامة املدينة العادلة واملستدامة اليت يطمح إليها سكان املناطق احلضرية.

تخطيط املساحات احلضرية اجلديدة بطريقـة مسـؤولة   لوغالبا ما تهدر اجلهود املبذولة   - ٢٥
وذج للتوســـع العمـــراين املســـتمر بســـبب زخـــم وقـــوة هـــذا النمـــ اجتماعيـــا واقتصـــاديا وبيئيـــا

هوادة. ومـن الواضـح أن أمنـاط التوسـع العمـراين الـيت توجههـا السـوق ال تشـكل الوسـيلة            بال
اآلمنــة لتــأمني مســتقبل حضــري مســتدام. إذ جيــب ختفيــف حــدا وتوجيههــا باســتراتيجيات     

ل االسـتيعاب اجلغـرايف للنمـو الـيت     وخطط عمومية حمكمة لتنظـيم املسـاحات، تشـري إىل أشـكا    
  هي األكثر كفاءة من حيث الطاقة واألسلم بيئيا واألكثر حتليا باملسؤولية االجتماعية.

  
أداة لتعزيـز املسـاواة   باعتبارها األراضي: الفشل يف استخدام سياسات األراضي   - باء  

  وتأمني املوارد

يف مــدن العــامل الثالــث، يف اإلمجــال ال يســتطيع ثلثــا الســكان حتمــل تكــاليف الســكن     - ٢٦
املشـــيدة للســـكن اخلـــاص الفئـــات  الـــذي تعرضـــه الســـوق الرمسيـــة، حيـــث تفضـــل اجلهـــات   

يف املائة من العجز يف املسـاكن يف األسـر    ٩٠املدن، يتركز حنو  تلكالدخل املرتفع. ويف  ذات
الدنيا من شرائح توزيع الدخل العشـرية. وتـرتع احلكومـات احملليـة     السبع الشرائح املندرجة يف 
إىل تركيــز االســتثمارات العموميــة يف جمــال الــبىن التحتيــة واخلــدمات يف منــاطق     اًالفقــرية ماليــ

سـعياً منـها إىل تعزيـز     ىعلـ خمتارة جذابـة لألعمـال التجاريـة والقـوة العاملـة ذات املـؤهالت األ      
) ال تتــوفر إال يف اًســعر دىنا ألن األراضــي امليســورة التكلفــة (األ  قاعــدا االقتصــادية. ونظــر  

)، وحيـث تنعـدم الـبىن التحتيـة واخلـدمات      التخـوم املناطق حيث تكون تكاليف النقل مرتفعـة ( 
احلضرية، وحيث يكون البناء حمفوفا باملخاطر (بسـبب الشـروط القانونيـة أو حالـة التضـاريس      

 الـيت يقطنـها أصـحاب    إن املسـتوطنات ومـا إىل ذلـك)، فـ    كشدة االحندار والتعرض للفيضانات
 البنيـة  فـإن مـن منـافع التحضـر. ونتيجـة لـذلك،      ال تستفيد يف أغلب األحيـان  املنخفض  الدخل
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أحيــاء ال تقــل عــن نظرياــا يف العــامل املتقــدم النمــو جنبــا إىل  تضــمدن العــامل الثالــث ملــ املعتــادة
دمات األساســية والصـرف الصـحي والطرقــات   جنـب مـع منـاطق تفتقــر (يف معظمهـا) إىل اخلـ     

  املعبدة واملراكز الصحية (إن وجدت!) وما شابه ذلك.
ويف معظم مدن العامل، تكون املؤسسة أو اآللية الرئيسـية لتوزيـع األراضـي هـي سـوق        - ٢٧

دفع تـ  أناليت بوسعها أكثر مـن غريهـا    شركاتاألراضي. والعملية بسيطة: فاألسر املعيشية وال
املواقع املتمتعة باخلصائص املرجوة (كاخلدمات اجليدة، والبيئـة الالئقـة، وفـرص     على ولللحص

. لتحقيــق ذلــك يف وضــع أفضــل تكــوناحلصــول علــى اخلــدمات، واألحيــاء اآلمنــة واجلذابــة)  
وتنحو العمليـة، الـيت تشـتري خمتلـف الفئـات االجتماعيـة مـن خالهلـا األراضـي، إىل أن تكـون           

ــن تلقــ   ــزز م ــة تتع ــع   عملي ــدخل املرتف ــث أن األســر ذات ال ــا، حي ــات    اء ذا ــل فصــل الفئ تفض
ــى تســ      ذات ــادرة عل ــي مســتعدة وق ــنخفض، وه ــدخل امل ــل ممتلكــات    ال ــالغ أكــرب مقاب ديد مب

الـيت ترغـب فيهـا فحسـب، بـل أيضـا مـا تطالـب بـه مـن بـىن             “األحياء املالئمـة ”تضمن هلا  ال
صاء االجتمـاعي النـاجم عـن ذلـك أنـه      حتتية وخدمات حضرية داعمة. وألول وهلة، يبدو اإلق

عمليــة مشــروعة ال تعتمــد علــى التحــوير املتعمــد ألســعار الســوق يف حــد ذاتــه. ومهمــا  نتيجـة 
بقدرة أسواق األراضـي  كانت احلصيلة مشروعة من منظور السوق، فإن ظاهرها الذي يوحي 

ســتعملني يــثري يف إتاحــة توزيــعٍ عــادل وكــفء لألراضــي علــى مجيــع امل  “حمايــدة”علــى البقــاء 
 عـن  نامجـة أن تكـون أيضـاً    ميكـن حتققها أسـواق األراضـي    اليت النتائج إنالشبهة. ففي الواقع، 

تأثري تدابري القطـاع العـام يف قـيم األراضـي. ويكـون األمـر كـذلك عنـدما يقـدم القطـاع العـام            
أو عنـد العمـل بأنظمـة     قطاعـات البىن التحتية واخلدمات احلضرية أو عند تقسيم األراضـي إىل  

أخرى تتعلق باستخدام األراضي توضع لتحييد أو كبح اآلثـار املترتبـة عـن العوامـل اخلارجيـة،      
  سواء كانت سلبية أو إجيابية.

وباإلضافة إىل ذلك، فنظرا ألن الضرائب العقارية متيل إىل أن تكـون أعلـى يف املنـاطق      - ٢٨
الــدخل املرتفــع تــؤثر بصــورة أكــرب يف السياســات  الــيت تقــدر بقيمــة أعلــى، وألن الفئــات ذات

االستثمارات العمومية يف الـبىن التحتيـة واخلـدمات احلضـرية متيـل إىل تفضـيل هـذه        إن احمللية، ف
املناطق. ونتيجة ذلك، ففي كثري من البلدان تجاور أحياء مبهجة مزودة خبدمات جيـدة أحيـاًء   

ة األساسـية. وال تـنعكس هـذه التناقضـات علـى      أخرى تفتقر إىل أبسط اخلدمات والبىن التحتيـ 
اختالفات هائلة يف أسعار األراضي فحسب، إمنا تربز ما هو أهـم مـن ذلـك وهـو عجـز       شكل

ودة باخلـدمات بأسـعار ميسـورة،    السوق هيكليـا عـن تـوفري إمـدادات كافيـة مـن األراضـي املـز        
  سيما ملن هم يف أمس احلاجة إليها.  وال
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ــل األ   - ٢٩ ــامي إىل أن    وبالفعــل، متي ــزودة باخلــدمات املوجــودة يف مــدن العــامل الن راضــي امل
  تكون أكثر تكلفة نسبيا (غالبا حىت بالقيمة املطلقة) منها يف مدن البلدان املتقدمة.

ولتقليص عنصر التكلفة مقابل األرض، والحترام قـدرة الـدفع لـدى املسـتعملني، فـإن        - ٣٠
الـيت  و ناملواقـع واملشـاريع املوجـودة يف أطـراف املـد     برامج السكن االجتماعي متيل إىل تفضيل 

  غالبا ما يتمخض عنها إقامة عنابر نوم واسعة تتميز نسبيا بسوء اخلدمات احلضرية.
العمرانيـة اخلاصـة السـيئة التخطـيط      املشـاريع وإضافة إىل ذلـك، كـثريا مـا يترتـب عـن        - ٣١

ادةٌ يف تكـــاليف الـــبىن التحتيـــة العمـــراين العشـــوائي، زيـــ الزحـــفواخلـــدمات، الـــيت يـــأيت ـــا 
  واخلدمات احلضرية يف املنطقة احلضرية الكربى اليت هي جزء منها.  

البــديل املتمثــل يف املســاكن االجتماعيــة الــذي يقــوم علــى حتســني األحيــاء  “احلــلّ” و  - ٣٢
يف بـرامج عالجيـة    دالعشوائية املوجودة أصال واليت توجـد يف موقـع مركـزي، هـو حـلّ يتجسـ      

أضـعاف مـا يكلفـه تـوفري الـبىن التحتيـة واخلـدمات         ٣كلّف عـادة ضـعفي أو   وتالوضع  تسوي
احلضرية يف مناطق عمرانية جديدة واقعة على أطـراف املدينـة. ومـع أنـه مـن الواضـح أن هلـذه        

املشكلة احلقيقية تتمثل يف أن األسـر الوافـدة إىل هـذه األحيـاء احملسـنة قـد        إنالربامج فوائداً ، ف
العقارات الـذين قـد يكـون بعضـهم شـاغلني سـابقني هلـذه         الّكة نسبيا الستغالل متكون عرض

العقارات أصبحوا شاغلني دائمني هلا (وأصـبحوا أيضـا مـؤجرين هلـا). وغالبـا مـا يـؤدي ذلـك         
، مســتقرة غــريإىل االكتظــاظ يف أمــاكن كــثريا مــا تكــون غــري صــاحلة (منحــدرات تلّيــة، أرض  

 حد ذاته الفصل اجلغـرايف بـني الفئـات االجتماعيـة وقـد يفـاقم       إىل ذلك)، وهو ما يعزز يف وما
  املخاطر البيئية.  

وتــربز مجيــع هــذه االعتبــارات، كمــا هــو واضــح، أمهيــة التخطــيط لتنظــيم املســاحات     - ٣٣
  بشكل شامل ومدروس بعناية.  

ويتمثل التحدي يف كسر حلقـة اإلقصـاء االجتمـاعي املفرغـة الـيت تنشـأ عـن عمليـات           - ٣٤
واق األراضي واملمتلكات املذكورة أعـاله. وغالبـا مـا أفضـت نهـج القطـاع العـام التقليديـة         أس

ــن خــالل احليــازة            ــع مركزيــة (م ــن األراضــي تقــع يف مواق ــع واســعة م ــة يف إعمــار قط املتمثل
العمومية، واستخدام األراضي احلكومية، وما إىل ذلك) إىل إقامة أحيـاء معزولـة جديـدة بكـل     

يف  الشـاغرة سلبية معروفة جيدا. أما الربامج البديلـة املصـممة لشـغل املسـاحات     ما هلا من آثار 
يف أسرع وقت جـريانٌ أعلـى دخـال. وكـثريا      “يستوطنها”املدينة مبساكن اجتماعية، فغالبا ما 

 لقــاطنني املنخفضــيابقــاء  دوامتــأمني  ــدفمــا تفشــل احملــاوالت املبذولــة لضــبط املعــامالت  
  الدخل الذين هم الفئة املستهدفة أصال منها.
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ومـن مث، فالتحــدي هـو أن جيــري، إىل جانــب احلفـاظ علــى مؤسسـة ســوق األراضــي       - ٣٥
وما يرتبط ا من حقوق ملكية األراضي، كبح صولة مالّك األراضي الـذين يسـعون عـادة إىل    

بـأكرب عائـد فحسـب،    احلصول على األراضي اليت ميكنهم اسـتخدامها بشـكل ال يعـود علـيهم     
  بل مينع استخدام األراضي استخداما يكون أكثر مشوال للفئات االجتماعية.  

ألراضي، وقـد تكـون   اقتناء ال متزايدة ومن ناحية أخرى، يواجه القطاع العام تكاليف  - ٣٦
عمليـات توزيـع األراضــي املـدارة مــن القطـاع العــام أيضـا مكلفــة وعرضـة للفســاد وغـريه مــن        

عـب السياسـي. وباإلضـافة إىل ذلـك، مـن املهـم حتسـني القـدرة التمويليـة للقطـاع           أشكال التال
توجيه التطوير العمراين، وال سيما عندما يتعلـق األمـر بتـوفري الـبىن التحتيـة       لهالعام حىت يتسىن 

  واخلدمات احلضرية.  
دام هي أنه حىت تكـون اسـتراتيجية تنظـيم املسـاحات واسـتخ      ملهمةوالنقطة األخرية وا  - ٣٧

األراضــي اســتراتيجيةً متماســكة، ينبغــي هلــا أن تعيــد النظــر يف التكــاليف والفوائــد االجتماعيــة  
تشـجيع السـكن االجتمـاعي يف مواقـع أرخـص، وأن تكفـل       ب العامـة  السـلطات  قياماملترتبة عن 

نسـبيا. واملسـائل الرئيسـية املطروحـة هنـا هـي        النـادرة االستخدام األمثل ألموال القطـاع العـام   
لســـــكن االجتمـــــاعي يف منـــــاطق   اتـــــوفري ل اإلعانـــــات لتقـــــدميأفضـــــل الطـــــرق   ديـــــدحت

نوعيـة أفضـل)،   بالتكلفة عن الوحـدة الواحـدة مرتفعـة، إمنـا      تكون(حيث رمبا  “مشولية”أكثر 
ــن      ــا النســبية القتطــاع حصــص أكــرب م ــيم املزاي ــادة الوتقي ــن املنشــآت    يفزي قيمــة األراضــي م

  العمرانية النخبوية.
  

  فوائد التحضر بإنصاف من إمكانية االنتفاعتعذر   - جيم  

العدالــة االجتماعيــة جيمــع بــني  احلضــرية يف جمــال تــوفري املســاحاتالعدالــة  إن مفهــوم  - ٣٨
وكذلك مفهومي العدالة البيئية واإلنصاف. وتشمل هـذه العناصـر الشـواغل     وتوفري املساحات

 مـن  مـا يـنجم عنـه   ييـز العنصـري و  التم تـداخل تنظـيم املسـاحات مـع    االستدامة البيئيـة، و  بشأن
 - بـالتلوث الصـناعي واإلقصـاء االجتمـاعي     املسـاحات واقتـران هـذه    مسـاحات،  تنظـيم  أمناط

  االقتصادي والتأثر باألخطار الطبيعية.
تحــذو حــذوها. والتحضــر فالبلــدان الناميــة  أمــاوالبلــدان املتقدمــة هــي األكثــر حتضــراً   - ٣٩

ن يعتـرب أيضـاً فرصـة للتحسـني، نظـراً إىل أن وظيفـة املـدن        ، ولكن ميكـن أ حتدياً يشكّلالسريع 
هــي أساســاً تــوفري التنــوع واخليــارات وتكثيــف فــرص التبــادل والتغــيري ممــا يــؤدي إىل أشــكال   
خمتلفة من التنمية البشرية. وتشمل فوائد التحضر املنظم خدمات عالية اجلودة جبميـع أنواعهـا،   

فـرص التنميـة البشـرية، والتفاعـل االجتمـاعي،       وتنوع مصادر الـدخل، وتيسـري احلصـول علـى    
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والترفيه، واملشـاركة يف احلوكمـة الرشـيدة. ونوعيـة احليـاة متـوفرة، وينبغـي ضـمان توفرهـا يف          
املناطق غـري احلضـرية (الريفيـة)، ولكـن التنـوع وميـزة تـوفر اخليـارات يف حيـاة املدينـة يتيحـان            

  .  للتنمية أكرب فرصة
املـدن دخـالً أكثـر ارتفاعـاً ولكـن تكـون فيهـا تكـاليف املعيشـة يف          بيد أنه عندما توفر   - ٤٠

 احلصـول كثري من األحيـان أعلـى مـن الـدخل حتـى؛ وعنـدما تقـدم خـدمات متنوعـة ال ميكـن           
ليها؛ وعندما تفتقر مشاريع اإلسكان فيها إىل عناصر جتعلـها صـاحلة للعـيش؛ وعنـدما تكـون      ع

تفــوق عندئــذ العلــلُ  ،ث اهلــواءوغــري آمنــة وتلــووســائل النقــل الســائدة غــري ميســورة التكلفــة  
أدوات التخطـيط احلضـري    إىل واالفتقـار الفوائد. وكثرياً ما ينجم ذلك عن سوء إدارة املـدن،  

فولوجيــا راألراضــي واملو تغاللالــيت تضــبط دينامياــا وحتوهلــا (مــثالً علــى صــعد الكثافــة واســ   
ايــة املنفعــة العامــة واملصــاحل اجلماعيــة     احلضــرية) والرقابــة العامــة علــى مهــام التخطــيط ومح     

  واملكاسب الطويلة األمد.
املرتبطـة   األخرىالعوامل  أحداملدينة وحوهلا  داخلاحلضري  التطويرخصخصة  ومتثل  - ٤١

. ويتجلـى  وضـعفهما اليت تتسبب يف سوء التخطـيط احلضـري واإلدارة احلضـرية    ذا املوضوع 
ذلــك يف أشــكال عديــدة، مــن الزحــف احلضــري العشــوائي الــذي يتســبب بفقــدان األراضــي     

دم اهلـ ، أو عمليـات  العشـوائية  لألحيـاء الزراعية والنظم اإليكولوجية، أو االكتظاظ غـري املـنظّم   
  يف املدن/عمليات اإلخالء القسري ألجزاء أخرى من املدينة.  

خمتلـف فئـات الـدخل حمـل      بـه  تقـوم  الـذي  املتجـزئ وحيل الزحف احلضري العشـوائي    - ٤٢
املشاريع الضخمة املعزولـة املوجهـة إىل فئـات الـدخل      كون؛ وتللمساحات التكاملي التخطيط
شـكل أحيـاء مسـيجة ومشــاريع تطـوير يف الضـواحي؛ ومشـاريع غـري مـأذون ــا          علـى املرتفـع  

ده القطـاع اخلـاص والتطـوير    لفئات الدخل املتوسط واملنخفض. وإن منطَي التطـوير الـذي يقـو   
ويفتقــــــران إىل  متــــــرابطني، غــــــري ويكونــــــان التخطــــــيط؛ إىل يفتقــــــرانشــــــبه احلضــــــري 

كـــلّ املكونـــات احلضـــرية، وإىل الشـــبكات املتكاملـــة الـــيت تشـــمل تـــرابط  يف “العـــام”البعـــد 
  املساحات العامة الضرورية من أجل إتاحة اال أمام االستفادة من إمكانيات التحضر.

ــا مــن  ويــؤدي ختطــيط   - ٤٣ ــاتج احمللــي اإلمجــايل و املســاحات الرمســي انطالق اســتنادا إىل الن
مسـتخدمي السـيارات إىل تفـاقم املشـكلة، وحرمـان الفقـراء مـن         احتياجاتانبعاثات الكربون/

االجتماعي الـذي   االختالطحق االستفادة من املدينة، وتعزيز التمييز االجتماعي، ومنع حتقيق 
االقتصـادي والتسـامح االجتمـاعي. وهـذا التخطـيط يسـتنفد املـوارد، ويسـرف          يولّد االزدهـار 
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 ذلـك عبئـاً يفقـرهم    ميسـي لفقـراء،  ا إىليف استخدام األراضي والطاقة والوقت واملال. وبالنسبة 
  .  )٦(يزيد من فقرهمأو 
الناميــة  البلــدانيــزال التمييــز يف خطــط اســتغالل األراضــي مطبقــاً يف العديــد مــن    وال  - ٤٤

ــادة       ــة فتــرات التنقّــل وزي ــيت تــدلّ علــى أن هــذا التمييــز يســهم يف إطال ــالرغم مــن الــرباهني ال ب
اســتهالك الطاقــة وتلــوث اهلــواء والفصــل االجتمــاعي يف احلــاالت الــيت ال يكــون فيهــا التــرابط  

شـاكل  هـذه امل  “التخطـيط االسـتراتيجي  ”كافياً وميسراً (وسائل النقل العام). ومل حيلّ اعتماد 
 اعتمـاد  واسـتمرار  أضـرار  أحـداث  إىل يـؤدي  مما املساحات تنظيم بأمناطبسبب الوعي احملدود 

  أمناط غري مستدامة يف تنظيم املساحات.
 يـؤثر تزايد اتساع الفجوة بني الثروة اإلمجالية اليت تولـدها املـدن وإعـادة توزيعهـا      وإن  - ٤٥

). والتفاوت يف توزيـع األمـوال   ٢٠١٢تحدة (موئل األمم امل بإنصافيف تقاسم فوائد التحضر 
العامــة والــدعم الــتقين واإلداري بــني املنــاطق احلضــرية واملنــاطق الريفيــة هــو الســبب الرئيســي    
للهجرة إىل املدن إىل جانـب تـوفر فـرص حيـاة أفضـل. ويف بعـض البلـدان، ال يعتـرف بـالثروة          

مـن آليـات ماليـة أو إداريـة تسـاعدها       ن اقتصادات غري رمسيـة، لـذلك ال تنـال الـدعم    ماملتولدة 
يف املائـة مـن    ٤٠على النمو (يف مصر على سبيل املثـال، متثـل حسـابات األنشـطة غـري الرمسيـة       

  االقتصاد الوطين).
بتزايــد  نياالجتمــاعي مــرتبط التمييــزو املســاحات تنظــيم يف التمييــزوغالبــاً مــا يكــون    - ٤٦

والطبيعيــة، ونــدرة نظــم  البيئيــةضــة لألخطــار الضــعف/التعرض للمخــاطر؛ بســبب املواقــع املعر
هـو مــتعطش   مــنتالعـب ــا بسـهولة   يميكـن أن   عوامــل وهـي اإلغاثـة والطـوارئ، والتــهميش   

  للسلطة، من مجاعات وأفراد، الستخدامها يف التحريض على الصراع واالضطرابات.  
أمنــاط عــيش غــري مســتدامة  “االجتاهــات الســائدة” ووســائط اإلعــالم وواضــع ومتجــد  - ٤٧

تقليديـة،  المارسـات  امل مـن  الكـثري  صـورة وتشـوه   معينـة فوائـد حضـرية    تبـين حضرية  وأشكاالً
االجتمــاعي  الصــعد علــىالــيت قــد تكــون أكثــر اســتدامة  “الريفيــة”يف ذلــك أمنــاط العــيش  مبــا

  واالقتصادي والبيئي.  
بفوائـد   قليـل ، ولكن هناك وعي األكثر مشوالً احلضريالعامة هي العنصر  ساحاتوامل  - ٤٨

مــن واضــعي  ،أصــحاب املصــلحة لــدى عامــة مســاحات إنشــاء حيفّــز الــذي التطــوير العمــراين
السياسات واملستخدمني العامني/السـكان عمومـاً. وتكمـن املشـكلة يف أن املسـتهلكني (الـذين       

__________ 

ثاً منــذ ســبعينات القــرن املاضــي مدينــة بنِيــت حــدي ٢٢يف مصــر علــى ســبيل املثــال، بلغــت نســبة اإلشــغال يف   )٦(  
  يف املائة فقط.  ٢٥
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 التطـوير  شـركات مشاريع رمسية وغري رمسيـة) اليـوم ال يطلبـون مـن      يفيشترون أو يستأجرون 
عامة عالية اجلودة. والتحدي هنـا هـو مسـتوى الطلـب املـنخفض       مساحاتتوفري أي العمراين 

وعـة املقبولـة باعتبارهـا جـزءاً     على األماكن العامة، من حيـث الكميـة والنوعيـة والوظـائف املتن    
  يتجزأ من ظروف املعيشة املالئمة.    ال

 العشـوائية مـة غامضـة للتشـجيع علـى     ويف بعض البلـدان، حيـث تبقـى القـوانني واألنظ      - ٤٩
تـأمني   مهمـة ر عليهـا  وفّتـ  اعلى احلكومـات ألـ   ماليةبفائدة  العشوائية تعودوختفيض املساءلة، 

ضــمن مصـدراً منتظمــاً مــن  تعامــة واخلــدمات والنقـل والبنيــة التحتيــة مـن جهــة، و  ال املسـاحات 
الفساد (إزعاج  منأو بصورة غري رمسية  “الغرامات” منتجىن إما بصورة رمسية  اليتاإليرادات 

  ).AUC-School of Global Affairs and Public Policy and UND 2013انظر: ورشاوى) (
ــيال و  - ٥٠ ــدي    يراع ــيط احلضــري التقلي ــان ”التخط ــة املك ــة  “هوي ــة االجتماعي ، أي القيم

 ،وع يف منـط العـيش  يراعـى التنـ   مـا العامـة؛ فقل  سـاحات والثقافية والنفسية للشكل احلضري وامل
بصرف النظر عن احلجم. وعالوة علـى ذلـك،    احلضري - الريفي لالمتداد املميزةوهو السمة 

النمــوذج  ويســعىلتــراث الثقــايف الــذي يعــزز اهلويــة الوطنيــة. لاملــدن هــي أيضــاً مســتودع  فــإن
  االقتصادي العاملي لوضع هذه االعتبارات يف احلسبان.

  
  خمتلف مستويات اخلطط والسياسات وفيما بني القطاعاتتنسيق بني ال ضعف  -دال   

. ولكـن  املـدن  أقـاليم ال يوجد نقص عـادةً يف اخلطـط والـربامج املتعلقـة بتنميـة املـدن و        - ٥١
 ،العديـد مـن البلـدان    ففي). ٢٠٠٩هناك الكثري من املشاكل والتحديات (موئل األمم املتحدة 

ــربامج إىل   تفتقــر ــانوين وتنظيمــي، متماســك ومتســق.    إهــذه اخلطــط وال طــار مؤسســي، أي ق
 تنظــيموالتنسـيق ضــعيف بـني اخلطــط القطاعيــة، ويشـكل التكامــل العــامودي واألفقـي خلطــط     

بنجاح يف أكثـر األحيـان. لـذلك هنـاك الكـثري مـن التجزئـة         مواجهته جتري ال حتدياً املساحات
تفـاقم إذا كانـت االسـتراتيجيات    األهـداف الـذي غالبـاً مـا ي     اتسـاق والتداخل، فضالً عن عدم 

احلضرية اإلمجالية غائبة. واألساس القانوين ضعيف أحياناً أو قدمي الطراز حتى، ممـا يـؤثر سـلباً    
ــربامج و   ــذ اخلطــط وال ــة تنفي ــة     يف يف إمكاني ــان، ال توجــد عالق ــن األحي ــذها. ويف كــثري م تنفي

ج تكـون أكثـر فائـدةً للسياسـات     ؤدي إىل إعـداد خطـط وبـرام   يـ  مما ،اآلليات املاليةببالتمويل و
املـدن بطريقـة متسـقة.     وأقـاليم املدن  طويرالرمزية والرتعة الشعبوية من التوجيه االستراتيجي لت

واملركزية املفرطة يف نظام التخطيط احلضري هـي مشـكلة أخـرى يف وجـه إنشـاء نظـام يعمـل        
لكفـاءات احملليـة يف جمـال    . وغالبـاً مـا تكـون ا   احمللـي  الصعيد على مناسبةجيداً وخطط وبرامج 

التخطــيط احلضــري حمــدودة، أو ال يوجــد مــا يكفــي مــن القــدرات احملليــة يف جمــال التخطــيط    
واألراضــــي ختصــــيص األدوار واحلقــــوق  للمســــاحاتاحلضــــري. وتقتضــــي اإلدارة الفعالــــة 
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واملســؤوليات املتعلقــة بــاخلطط والسياســات علــى النحــو الواجــب. ويف كــثري مــن احلــاالت يف  
 حـىت، سـواء عاموديـاً أي بـني     ني أو غـائب نيالتوزيـع والتنسـيق ضـعيف    يكـون أحنـاء العـامل،   مجيع 

ــاً ضــمن نطاقــات الوكــاالت املســؤولة عــن      احلكومــات املركزيــة واإلقليميــة واحملليــة و/أو أفقي
أيضـاً إىل  عديـدة  أمـاكن  تفتقـر  خمتلف جوانب اإلدارة احلضرية مثل اإلسكان والنقل والبيئة. و

ومن الثغـرات األساسـية غيـاب السياسـة      .)٧(ة من املهنيني املدربني لتويل هذه املهمةأعداد كافي
  .  )٨(طار للتنمية احلضريةإالوطنية واهلياكل التشريعية واإلدارية من أجل وضع 

تخطـيط املسـاحات   ب املعنيـة ويفقد اهليكـل اهلرمـي التنـازيل التقليـدي للـنظم احلكوميـة         - ٥٢
ــع         ــاون م ــى املشــاركة، بالتع ــة عل ــة القائم ــدة إزاء احلاجــات إىل احلوكم ــه بصــورة متزاي فعاليت

فةً إىل التواصــل مــع املنظمــات  صــفوف وفروع/قطاعــات خاصــة مــن الوكــاالت العامــة إضــا   
ــري ــم       غـ ــب تقاسـ ــا، إىل جانـ ــراكها يف جهودهـ ــدين وإشـ ــع املـ ــركات واتمـ ــة والشـ احلكوميـ

  بصورة مناسبة.   اتسؤوليالصالحيات وامل
تخطيط املسـاحات مـن جتـزؤ أدوات التخطـيط، واإلفـراط      بمارسات املتعلقة املوتعاين   - ٥٣

السياســات الوطنيـة لــدعم   غيـاب يف تبسـيط السياســات، وسـوء مواءمــة األهـداف واخلطــط، و   
 علـى التخطيط احلضري، والتباين بني التمويل العام واخلطط، وضعف قدرة احلكومات احملليـة  

دوات األ بـدون و ،حلصول على املـوارد. ويف غيـاب سياسـة وطنيـة حازمـة لتنظـيم املسـاحات       ا
تنفيـذها حمليـاً، يتعـرض التخطـيط احمللـي حتديـداً للنفـوذ االقتصـادي للشـركات          لوارد الزمة املو

ــددة اجلنســيات وير     ــا تكــون متع ــاً م ــيت غالب ــزز   ل ضــخالكــبرية ال تأثريهــا، وهــذه الشــركات تع
 اجلهــاتعلــى  تفــرض أكثــر األحيــان مــن دون مراعــاة اآلثــار البيئيــة واتمعيــة، و مصــاحلها يف

  .التعويض وتدابري التحتية البىن عن النامجة التكلفة حتملالعامة 

التحـديات هـي التاليـة: جتـزؤ أدوات التخطـيط، واإلفـراط يف تبسـيط         فإن ،وباختصار  - ٥٤
السياســات، وســوء مواءمــة األهــداف واخلطــط، وغيــاب السياســات الوطنيــة لــدعم التخطــيط  

__________ 

املتخصصون يف التخطيط احلضري وختطـيط املسـاحات احلضـرية قالئـل     ”. ٢ فحةصال، ٨املناقشة انظر ورقة   )٧(  
شـخص يف بعـض    ١٠٠ ٠٠٠لكـل    ٠,٩٧مناطق نامية عديـدة، حيـث يبلـغ عـدد املخططـني املعتمـدين        يف

ــة و  ــدان األفريقي ــبة     ٠,٢٣ البل ــل هــذه النس ــد. وتقاب ــا العظمــى     ٣٧,٦٣يف اهلن ــة املتحــدة لربيطاني يف اململك
  .“يف الواليات املتحدة األمريكية ١٢,٧٧ وأيرلندا الشمالية و

 قالئـل  احلضـرية  املسـاحات  وختطـيط  احلضري التخطيط يف املتخصصون”. ٢ الصفحة، ٨ ةاملناقش ورقة انظر  )٨(  
 بعـض  يف شـخص  ١٠٠ ٠٠٠  لكـل  ٠,٩٧ املعتمـدين  املخططـني  عـدد  يبلـغ  حيـث  عديـدة،  نامية مناطق يف

ــدان ــة البل ــد يف ٠,٢٣ و األفريقي ــل. اهلن ــبة هــذه وتقاب ــة يف ٣٧,٦٣ النس ــا املتحــدة اململك  العظمــى لربيطاني
  .“األمريكية املتحدة الواليات يف ١٢,٧٧ و الشمالية وأيرلندا
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حلصـول  ا علـى احلضري، والتباين بني التمويل العام واخلطط، وضعف قدرة احلكومـات احملليـة   
  على املوارد.  

ــى     - ٥٥ ــر عل ــدوال يقتصــر األم ــدر وجــود مع ــن مناســب ق ــوق   م ختصــيص األدوار واحلق
خلطط والسياسات عامودياً وأفقياً، بل يفتقر العديد مـن األمـاكن أيضـاً    با املتعلقةواملسؤوليات 

إىل أعداد كافية من املهنيني املدربني لتويل هذه املهمة. ومن الثغـرات األساسـية غيـاب سياسـة     
  .)٩(للتنمية احلضرية وطنية وهياكل تشريعية وإدارية تضع إطاراً

  
  وعادلكاف  بشكلالعامة اجليدة وملساحات اخلضراء ا وتوزيعتوفري عدم   - هاء  

ــرف  - ٥٦ ــة  املســاحات تع ــاالعام ــة اململوكــة املســاحاتكــل ” بأ ــة ملكي  املتاحــة أو عام
ــام لالســتخدام ــيت الع ــع ميكــن وال ــع إليهــا الوصــول للجمي ــاً ــا والتمت ــع أي دون مــن جمان  داف

ــامج ؛Garau et al. 2015( “رحبـــي ــم برنـ ــتوطنات املتحـــدة األمـ ــرية للمسـ ــم(موئـــل  البشـ  األمـ
العامـة تسـترعي اهتمامـاً متزايـداً يف السـنوات األخـرية.        املسـاحات  بدأت). و٢٠١٥) املتحدة

العامـة واملمارسـات اجليـدة     للمساحاتدائماً التصميم اجليد  املنتظمةوتروج األحداث الدولية 
 بشـأن  رومـا  مـؤمتر العامة احلضـرية و  للمساحاتا، مثل اجلائزة األوروبية يف برشلونة  املتعلقة

أيضاً أحداث عامـة دوليـة هامـة متعلقـة      أقيمتيعقَد مرة كل سنتني، و الذي العامة املساحات
بــوينس آيــرس وســتوكهومل  منــهابتنظــيم املســاحات يف اآلونــة األخــرية يف العديــد مــن املــدن،  

البلـديات   متلـك (مؤمترات بشأن مستقبل األماكن) وبرلني وبولونيا وبورتو أليغري وبوغوتـا. و 
حات احلضـرية  امكاتب وإدارات مكرسة لتطوير املساحات وحتسينها وصـيانتها. وتـؤدي املسـ   

كان املنـاطق  اخلضراء والعامـة دوراً خاصـاً يف هـذا السـياق ألـا تـوفر عـدداً مـن اخلـدمات لسـ          
احلضـري   االحتـرار احلضرية والطبيعة. وعـالوة علـى ذلـك، فهـي مهمـة جـداً يف خفـض جـزر         

مـن أهـداف التنميـة     ١١ باهلـدف الغايـات املرتبطـة    إحـدى نص تـ وأثرها السـليب يف السـكان. و  
تـوفري سـبل اسـتفادة اجلميـع مـن مسـاحات خضـراء وأمـاكن عامـة،          ”املستدامة على ما يلـي:  

للجميع وميكن الوصول إليها، وال سـيما بالنسـبة للنسـاء واألطفـال وكبـار السـن       آمنة وشاملة 
  .“٢٠٣٠واألشخاص ذوي اإلعاقة، حبلول عام 

ورغم هذه التطـورات واإلدراك العـام بـأن املسـاحات اخلضـراء والعامـة أساسـية لبيئـة           - ٥٧
اطق احلضـرية  حضرية صـحية، وتـوفر خـدمات قيمـة متعلقـة بـالنظم اإليكولوجيـة لسـكان املنـ         

واملرافق الترفيهية وأماكن جتميع املياه يف حال حصول فيضان أو تـراكم ميـاه األمطـار، يواجـه     
  عدداً من التحديات وهي: ١١توفري مساحات عامة للجميع حبسب ما ينص عليه اهلدف 

__________ 

  )٩(    
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رافـق  املفتوحـة و املعامـة  المـاكن  األشـوارع و العامـة ( السـاحات  امل كفايـة  عدم  (أ)  
العشــوائية.  حيــاءضــراء، ال ســيما يف الضــواحي املنخفضــة الــدخل واألاخلســاحات ملاعامــة) وال

ويبني ذلك التفاوت اهلائل يف معظـم مـدن العـامل النـامي، حيـث ينبغـي ختفيـف عـبء السـكن          
  غري الالئق بتوفري الكثري من املساحات العامة العالية اجلودة؛  

ة تـؤدي  فوإرادة سياسية ضـعي  ةسيئبسياسات  واقترااقانونية الطر األ ضعف  (ب)  
ــى األراضــي العامــة، و    ــتيالء عل ــيطرةإىل االس ــة   س ــات الفاعل ــاع مــناجله  علــى اخلــاص القط

  ملساحات العامة؛ااستخدام  علىو املكاسب
عامة مما يـؤدي إىل تفـاقم   الضرية احلساحات امل على للغاية جتاري طابع إضفاء  (ج)  

  التفاوت االجتماعي؛
تزايد االستقطاب والتمييز االجتماعي النامجني عن خصخصة املساحات العامة   (د)  

  باعتبارها أصوالً غري متاحة خمصصة ملشاريع تطوير عمراين حصرية، مثل األحياء املسيجة؛ 
إضـاءة   سـوء سبب سـوء صـيانة و  بإحساس بانعدام األمن املتصور أو احلقيقي   (هـ)  

  العشوائية؛   واألحياءطق املهملة ملساحات اخلضراء والعامة يف املناا
 الـيت  ،اخلاصة للفقـراء إىل مسـاحات خضـراء وعامـة     االحتياجاتكثرة إمهال   (و)  

  تتجاهلها احلكومات يف أكثر األحيان؛
املساحات العامة من جمموعـة متنوعـة مـن املسـتخدمني      استغالل على التنافس  (ز)  

  التجارية واملشاة والسيارات؛  احلضريني، مبن فيهم الباعة املتجولون واملؤسسات 
ــيم العــرض       (ح)   ــه مــن األدوات أو املؤشــرات املتعلقــة بتقي غيــاب نظــام متفــق علي

  واجلودة وتوزيع املساحات العامة؛
ــه يف التحضــر        (ط)   ــذي ال غــىن عن ــة إســهام املســاحات العامــة ال عــدم تقــدير أمهي

  ماعي باملواطنة.املستدام، مبا يف ذلك التنقل، والصحة والترفيه والشعور اجل
ويف البلدان ذات النمو السـكاين السـريع والتحضـر السـريع، يكـون السـعي إىل حتقيـق          - ٥٨

منـو  سـرعة  يضـم  ويعـزز كـل عنصـر فيـه اآلخـر       سـليب هذا اهلـدف أكثـر صـعوبةً بسـبب مـزيج      
بلديــة الوارد املـ و ،مـن جهـة   ةإمكانيـات ماليـة حمـدود    ذات كـبرية نسـبة مئويـة    منـهم السـكان و 

مسـتوى احلوكمـة والقـدرة التقنيـة مـن       تدينآليات مراقبة استخدام األراضي و وضعفادرة نال
مسـاحات   إىلهناك فرص كثرية لتحويـل املنـاطق املأهولـة     “املتقلصة”جهة أخرى. ويف املدن 
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 لـدى عاكسـة  امل التوقعـات يتحقق ذلك بسـبب   العامة. ولكن يف كثري من احلاالت، وخضراء 
  أصحاب األرض، وأسعار األراضي الباهظة، وتكاليف الصيانة املرتفعة للمساحات اخلضراء.  

ويف كلتـا احلـالتني، هنـاك حتـديات ملحوظـة يف وجـه اسـتراتيجيات تنظـيم املســاحات           - ٥٩
املوحــدة، جيــب إنشــاء مســاحات عامــة كافيــة  احلضــريةاحلضــرية والتخطــيط هلــا. ويف املنــاطق 

ضمن التخطـيط تـوفر مـا يكفـي مـن      ي أنضمن نسيج األبنية القائم. ويف مناطق التوسع، جيب 
ــةاملســـاحات العامـــة و ــن    خباصـ ــة، مـ للســـكان ذوي الـــدخل املـــنخفض. ويف املنـــاطق املتقلصـ

 قطــاعلالضــروري وضــع ترتيبــات مؤسســية بــني الســلطات العامــة وأصــحاب األراضــي مــن ا   
    ء مساحات خضراء مؤقتة أو دائمة تكون متاحة لالستخدام العام.ابغية إنش اخلاص

  
ــة ب      -واو    ــارف املتعلقـ ــرابط واالتســـاق يف املعـ ــاب التـ ــة املتوازنـــة   غيـ التنميـــة اإلقليميـ

  واستراتيجيات تنظيم املساحات احلضرية

ن عنصـر رئيسـي مـن    رغم أن الدول األعضاء توصلت إىل توافـق عـاملي يف اآلراء بشـأ     - ٦٠
املبادئ التوجيهية بشأن التخطيط احلضـري  عناصر استراتيجيات تنظيم املساحات احلضرية يف 

مفيـد ميكـن أن يشـكل     مصـدر  هـي ”، ورغم أا تعترف بأن هذه املبادئ التوجيهية واإلقليمي
 اًمصـدر ” و “حتسني السياسات العامليـة واخلطـط والتصـاميم   حتدد التوجه الصحيح حنو  بوصلة
ىل تأكيد ضرورة تكييفها مـع السـياقات احملليـة. وال تتطلـب     إ)، فهي تسارع ٧(ص.  “لإلهلام

ي النجاح أو الفشل احلـامسني  لثقافات احمللية فحسب بل أيضاً تقييماً لعاملَل مراعاةهذه العملية 
وجـود ثغـرات يف    إىلوغريهـا   ٨ املناقشـة ورقـة   شـري وعالوةً على ذلك، ت .)١٠(يف العمل احلايل

ــديناميات احلضــرية املســتجدة واملعقــدة ”، وال ســيما يف فهــم املعرفــة )، ويف ٦ الصــفحة، (“ال
)، ويف حمتـوى  ٦ الصـفحة ( “دور التخطيط احلضري وقيمتـه ” بـ ةإعالم صناع القرارات العام

 احلضــري التخطــيط بشــأن الدوليــة التوجيهيــة املبــادئويف ). ٦ الصــفحةاملنــاهج اجلامعيــة ( 
 املبـادئ  صـدور  مـع  بـالتزامن  صـدر  الـذي  ،امللهمـة  للممارسـات  وافيـة  خالصة حنو: اإلقليميو

 مقتضـبة  حملـة  ويقـدمون  احملليـة  بالتطبيقـات  املعرفـة  زيـادة  إىل احلاجـة  املؤلفون يذكر التوجيهية،
 مـن  شـبكة  وتتـيح  - واخلـربات  املعرفـة  لتبـادل  عامليةشبكة ” إنشاء إىل ويدعون حالة ٢٦ عن

ــل هــذا ــة       القبي ــر اســتنارة بشــأن التحــديات اإلمنائي ــرارات أكث ــيتلصــانعي القــرارات اختــاذ ق  ال
  .)١١(“تواجههم

  

__________ 

  .XXاملناقشة انظر ورقة   )١٠(  
  .٦، الصفحة ٢٠١٥ نريويب، ،موئل األمم املتحدة  )١١(  



A/CONF.226/PC.3/19

 

24/49 16-09555 

 

اإلجــراءات الكفيلــة بإحــداث  - إعطــاء األولويــة للخيــارات السياســاتية   -  ثالثا  
  ري من أجل اخلطة احلضرية اجلديدةالتغي

  
  وتكوينهاالتصميم واإلدارة املستدامني لشكل املدن واألقاليم   - ألف  

ــم مصــاحبا باســتمرار للتخطــيط احلضــري         - ٦١ جيــب أن يكــون التصــميم احلضــري املالئ
التطـوير العمـراين اجلديـدة،     ملشـاريع السليم يف خلق املدن املستدامة. وهـذا هـو احلـال بالنسـبة     

لســياقات الســريعة النمــو، وكــذلك يف املنــاطق  فضــال عــن التــدخالت يف املــدن القائمــة؛ ويف ا 
الصـغرية واملسـتوطنات    البلدات؛ ويف املدن الضخمة وكذلك يف أوضاعها تتردىاحلضرية اليت 

  شبه احلضرية.  
  :يلي ما هي األهداف هذه حتقيق إىل السعي وأولويات  - ٦٢

 .“تصـميم اخلطـة احلضـرية اجلديـدة    ”تعريف ماهيـة   على املستوى احلضري:  (أ)  
املساحات قـادر علـى حتقيـق جـودة احليـاة،       لتطويرفتصميم اخلطة احلضرية اجلديدة هو منوذج 

والوئام االجتماعي، واجلدوى االقتصـادية، ويف الوقـت نفسـه، التقليـل إىل أدىن حـد مـن األثـر        
ــة   ــي. وكلم ــدة”البيئ ــة احلــال، تشــري إىل   “اجلدي ــيس إىل “اخلطــة”، بطبيع . “التصــميم”، ول

التصميم احلضري يف الواقع إىل العديد من األحيـاء الـيت حققـت جناحـا هـائال يف       وتشري معايري
  والتوصيات اجلوهرية يف هذا الصدد هي ما يلي: املاضي.
وضـع تصـميم   والعامة هي اليت حتدد املباين، ولـيس العكـس.    املساحاتجعل   ‘١’  

جـل يئـة   املفتوحة األخرى هو أمر ال غىن عنه من أ املساحاتمالئم للشوارع و
 بالنسـبة  احلـال  هـو  مـا . وهـذا املخطـط، مثل  وعمليـة بيئات معيشية حضرية ممتعـة  

العامــة، جيــب أن يتــيح التنقــل الــداخلي وإمكانيــة الوصــول بشــكل    للمســاحات
أحيـاء  ”كامل. ويف هذا الصدد، وعلى خالف التجمعات السكنية املغلقـة، فـإن   

    ؛عامة مساحاتهي، أوال وقبل كل شيء،  “اخلطة احلضرية اجلديدة
العامــة القــادرة علــى ضــمان النســب املثلــى بــني   املســاحاتتصــميم شــبكات   ‘٢’  

خاص توفري أرصـفة   بشكل املهم. ومن يةبنامل املساحاتو ةاملفتوح املساحات
النقــل ذات احملركــات.  وســائلعــن ائل بــدباســتخدام متســعة وفــرص للتنقــل 

  العامة واخلاصة، ما أمكن ذلك.ينبغي تشجيع الفصل بني وسائل النقل الربي و
ــراصضــمان   ‘٣’   ــها الرئيســية يف       ت ــالنظر إىل أمهيت ــام ب ــل الع ــة وســائل النق وكثاف

االستخدام االقتصادي لألراضي، مبا يربر كفاءا، ودورها يف ضمان احليويـة  
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االقتصادية، وتعزيـز السـالمة واألمـن، وتشـجيع التفاعـل االجتمـاعي وتقـدير        
اإلعانـات   تقـدمي مات املناطق احلضرية العالية اجلودة، والتنوع، واجتذاب خد

  ؛املتأتية من فئات السكن األخرى املواردللسكن امليسور التكلفة باستخدام 
عـن طريــق إتاحـة أقصــى قـدر ممكــن مــن     “احليـاة يف الشــوارع  نــبض”تعزيـز    ‘٤’  

االســتخدام التجــاري للطوابــق املوجــودة علــى مســتوى الشــارع حبيــث تــوفر   
 مسـاحات صاحلة للتسوق الذي يعتمد على التنقل بالسـيارات؛ وتـوفري   بدائل 

خلــدمات احلــي مــن قبيــل ريــاض األطفــال، واســتوديوهات الفنــون واحلــرف، 
  واملشاريع الصغرية، وأنشطة احلرفيني؛

ــب         ‘٥’   ــكن واملكاتـ ــدوى (السـ ــث اجلـ ــن حيـ ــي مـ ــزيج وظيفـ ــى مـ ــوخي أقصـ تـ
  الساعة؛ والشركات) من أجل ضمان النشاط العام على مدار

توخي إجراءات الصيانة وإدارة األماكن العامـة يف املسـتقبل كجـزء ال يتجـزأ       ‘٦’  
  من عملية التصميم؛

تطبيق نفس املبادئ على النسـيج احلضـري القـائم، سـواء عـن طريـق احملافظـة          ‘٧’  
على األحياء املوجودة اليت تستجيب هلذه املعايري وعن طريـق اسـتخدام نفـس    

ــفها   ــايري بوصـ ــاطق     املعـ ــاء واملنـ ــتدام لألحيـ ــد املسـ ــة للتجديـ ــادئ توجيهيـ مبـ
ــع األراضــي        ــل املصــانع/املناطق الصــناعية املتروكــة، وقط املهجــورة، مــن قبي
الفارغـة الكـبرية غـري املأهولـة، وبشـكل عـام األجـزاء مـن املدينـة الـيت فقــدت           

  استعماهلا األصلي ووظيفتها األصلية.
ــاليم:   (ب)   ــق نفــس  علــى صــعيد األق املعــايري، مــع مراعــاة االختالفــات    ميكــن تطبي

الواضحة يف احلجم بني املسـتوطنات احلضـرية الكـبرية والصـغرية. وعلـى صـعيد األقـاليم، فـإن         
ينطــوي علــى عكــس كلــي لنمــوذج الزحــف       “تصــميم اخلطــة احلضــرية اجلديــدة   ”منــوذج 

توحـة  العمراين/التشتت العمراين. وهو يتوخى وجود أراض وممرات واسـعة مـن املسـاحات املف   
ــة مــن أعمــال   ــربط املســتوطنات الكــبرية     التطــويراحملمي العمــراين وتطــوير نظــام فعــال للنقــل ي

. وحتديد أهداف وتدابري وطنية وإقليميـة وحمليـة واضـحة بشـأن كيفيـة احلـد       املتراصةوالصغرية 
ــدة،        ــرية اجلديـ ــاء احلضـ ــل األحيـ ــن قبيـ ــديثا، مـ ــة حـ ــاطق املبنيـ ــي للمنـ ــتهالك األراضـ ــن اسـ مـ

ت املوجودة يف الضـواحي أو خـارج املنـاطق احلضـرية واهلياكـل األساسـية للطـرق،        واملستوطنا
  .ةاستدامبشكل أكثر هو خطوة استراتيجية هامة حنو التوسع احلضري 
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  لتعزيز املساواة وتأمني املوارد األراضي باعتبارها أداة  - باء  

ــع    - ٦٣ يف ســوق األراضــي واإلفــراط يف خصخصــة األراضــي،   أوجــه القصــور  التــدخل ملن
وضمان وجود سوق كاف وإمدادات عامة من األراضي بأسعار معقولـة ألغـراض اإلسـكان،    

املختلطـة بـني خمتلـف فئـات الـدخل مـن أجـل التقليـل مـن          التطـوير العمـراين   وتشجيع مشاريع 
لرمسيـة، واسـتحداث   الفصل بني تلك الفئات، وضـمان حيـازة األراضـي يف املسـتوطنات غـري ا     

 مـن زيـادة   قيمـة األراضـي  ا يطـرأ علـى   ممـ السـتقطاع جـزء   نظم قانونية وتقنيـة تتسـم بالكفـاءة    
  الستثمارات العامة.  نتيجة ل

أسواق األراضي، عندما ال يتم بشكل جيد ختطـيط   يف القصور أوجهومن أخطر آثار   - ٦٤
ألمـــر أدوات للتخطـــيط االجتمـــاعي. ويتطلـــب ا الفصـــلوإدارة األراضـــي واملســـاحات، هـــو 

أسـواق األراضـي مـن خـالل الضـرائب وأنظمـة األراضـي         يف القصـور  أوجهاملتكامل لتصحيح 
لضــمان وصــول أضــعف القطاعــات إىل األراضــي احلضــرية دون االعتمــاد كليــا علــى نصــيب   

تفـاوت  إنتـاج تفـاوت يف هـذا اـال مماثـلٍ ل     ينحـو إىل  ذلـك   إن حيـث الفرد من الـدخل فيهـا،   
  االقتصادية. - ني الفئات االجتماعيةالدخل ب

ــات         - ٦٥ ــل املمارســ ــز أفضــ ــي أن تركــ ــاله، ينبغــ ــة أعــ ــديات املطروحــ ــة التحــ وملواجهــ
لالســتراتيجيات املتعلقــة باألراضــي علــى اســتيعاب املكاســب غــري املتوقعــة الــيت تنشــأ عــن           

 وابـق ط مسـاحة اإلجراءات اإلدارية (من قبيـل احلـق يف البنـاء أعلـى مـن مسـتوى معـني (نسـبة         
ــتغريات) أو األرض مســاحة إىل املــبىن ــاطق     ال ــة إىل من ــاطق ريفي يف اســتخدام األراضــي مــن من

حضرية أو حىت مـن فئـات سـكنية إىل فئـات جتاريـة). وعنـدما تكـون االسـتثمارات العامـة يف          
اهلياكل األساسية احلضرية واخلدمات اليت موهلـا اتمـع بأسـره (عـن طريـق الضـرائب) داعمـة        

السـتثمارات قـد قـدمت يف السـابق     كانـت تلـك ا   سـواء ريات يف اسـتخدام األراضـي،   هلذه التغ
سـترد،  تأن  يف احلـق  العامـة  للجهـات جاءت مواكبة للـتغريات، فإنـه ميكـن تربيـر أن يكـون       أو

  جزئيا أو كليا، هذه املكاسب غري املتوقعة لتغطية تكاليف هذه االستثمارات.
وباإلضافة إىل ذلك، ييسر تقاسم هذه املكاسب غري املتوقعة فيما بني اجلمهـور تعزيـز     - ٦٦

معايري ولوائح استخدام األراضي بشكل أكثر مشوال من الناحيـة اتمعيـة عنـد تصـميم وتنفيـذ      
اخلطط الرئيسية. واملسؤولون عن ضمان أن تكون املدن أكثر مشوال للجميـع حباجـة إىل إعـادة    

ــوق     النظــر يف ال ــني حق ــربط ب ــة بشــأن ال ــة    التطــويرتشــريعات القائم ــوق امللكي ــراين وحق العم
  .)١٢(اخلاصة

__________ 

خفضت بلدية سان باولو، على سبيل املثال، النسبة األساسية ملسـاحة الطوابـق إىل مسـاحة األرض يف املدينـة       )١٢(  
واحد، مع اإلبقاء على أقصـى قيمـة لنسـبة مسـاحة الطوابـق إىل مسـاحة األرض يف خمتلـف املنـاطق          إىلككل 
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ومــن مث، فــإن هنــاك حاجــة إىل زيــادة اطــالع خمططــي املنــاطق احلضــرية علــى القيمــة      - ٦٧
الســوقية، وعلــى األثــر املــايل لقــرارام. وهــم حباجــة إىل إدراك الفــرص الكــبرية املتاحــة لتوليــد  

بوصــفه مؤسســة  ،وجوهريــة. وجيــب أن تعتــرف أي سياســة حلفــظ الســوق  إيــرادات إضــافية 
لتخصيص األراضي جنبا إىل جنب مع حقوق امللكيـة اخلاصـة، بأمهيـة تعزيـز إدمـاج اإلسـكان       

الـيت   غـري املتوقعـة   االجتماعي املستدام من خالل كبح توقعات مالك األراضي بشأن املكاسب
النامجــة عــن ذلــك مــن أجــل زيــادة قــدرة الفئــات  قــد حتــدث. وثانيــا، ينبغــي اســتخدام املــوارد 

املنخفضة الدخل على املشاركة يف املخططات املالية اليت تقلل من التكـاليف األوليـة لألراضـي    
األكثــر مشــوال يف قلــب لتــوفري الســكن التطــوير العمــراين الســكنية اجلديــدة. و ملشــاريع الالزمــة
أشـكال أخـرى مـن احليـازة خبـالف أن      يف  للفئات املنخفضة الـدخل، ينبغـي أيضـاً النظـر    املدن 

 تـوفري يكون املالك هم الشاغلون. وعندما تكون اإلعانات أمرا ال مفر منه للتصدي لتحديات 
 إىل مباشـر  غـري  بشـكل  تـؤدي شامل للجميع، فإنـه ينبغـي تيسـري توفريهـا بطـرق ال      الاإلسكان 

 املتأتيـة وارد املـ إىل ذلك، فإن أصحاب األراضي. وباإلضافة  ملنفعةارتفاع قيمة األراضي  تغذية
مــن السياســات واألدوات املاليــة املتعلقــة باألراضــي (اقتطــاع جــزء مــن القيمــة ومــا إىل ذلــك)  
ينبغــي اســتخدامها (وختصيصــها) لتشــجيع املزيــد مــن أعمــال التطــوير العمــراين املختلطــة بــني    

ــدال مــن    ــة، وذلــك ب ــات االجتماعي ــاءاألغن مــنخمططــات روبــني هود/األخــذ  ”الفئ  وإعطــاء ي
الشاملة اليت تؤدي يف اية املطاف إىل تفـاقم االختالفـات بـني املنـاطق احلضـرية الـيت        “الفقراء

  عزز اإلقصاء االجتماعي.  تتؤثر على أسعار األراضي ومن مث 
  

  فوائد التحضريف االنتفاع من  اإلنصافضمان   - جيم  

من أجل مواجهة التحـدي املـذكور سـابقا فيمـا يتعلـق ـذا املوضـوع، يوصـى باتبـاع            - ٦٨
  األولويات السياساتية التالية:  

__________ 

حسب البىن التحتية القائمة وغريها من الظروف الداعمة لتكون أعلى بكـثري. والفـرق فيمـا بـني أقصـى قيمـة       
اآلن  خيضـع ) ١ تسـاوي  لنسبة مساحة الطوابق إىل مساحة األرض يف منطقة معينة والقيمة األساسية هلا (الـيت 

رســوم اســتنادا إىل زيــادة قيمــة األراضــي املرتبطــة بــه. وعمليــة التغــيري هــذه يف نســبة مســاحة الطوابــق إىل   إىل
ســنة مــع تقــدمي قــدر ضــئيل مــن الطعــون   ١٢مســاحة األرض واحلقــوق اخلاصــة ــا اســتغرقت مــا يزيــد عــن  

 قطاعـات  تطـوير  إعـادة عمليـات   يف تستخدمعلى ذلك،  عالوةالقانونية من جانب من تضررت مصاحلهم. و
تطـرح يف املـزادات، بشـكل     “شـهادات إمكانيـة القيـام بإنشـاءات إضـافية     ”حمددة وواسعة النطاق أداة تدعى 

ودفعـت  إلكتروين من خالل سوق األوراق املالية، حقوق البناء اإلضـافية الـيت تنطـوي عليهـا هـذه املشـاريع.       
هـذه الشـهادات الصـادرة عـن البلديـة      مثـل  بليـون دوالر يف شـكل    ٢,٥شركات التطوير العمـراين أكثـر مـن    

ــيت    نيتخــالل الســنوات العشــر املاضــية يف اثنــ    ــات ال ــن العملي ــم   م ــا اس ــق عليه ــات احلضــرية ”يطل . “العملي
األحيـاء الفقـرية (جـاردمي     ويستخدم جزء من العائدات من أجل العمل يف ذلك املوقع على إعادة تطوير أحـد 

  إديث) املوجود يف واحدة من أكثر مناطق املدينة قيمة.
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مجيــع أصــحاب املصــلحة مــن خمتلــف مســتويات اتمــع بفوائــد التقيــد  ةوعيـ ت  (أ)  
ــأن       ــراف ب ــافع التحضــر؛ واالعت ــع العــادل ملن ــذي يكفــل التوزي ــالتخطيط العــادل واملنصــف ال ب

ط احلضري ميثل أداة تكاملية رئيسية عرب خمتلف القطاعات تتيح اسـتخدام املـوارد علـى    التخطي
آليـات   وتطبيـق ذلـك، جيـب إنشـاء     لتحقيـق حنو أفضل، وخفض التكـاليف وتعزيـز املسـاواة. و   

    ؛)١٣(املساءلة لكل من مقدمي اخلدمات واملستفيدين منها
إعــادة توجيــه جــزء مــن   وضــع األطــر واإلجــراءات القانونيــة الــيت ــدف إىل    (ب)  

الثروة املتولـدة عـن املـدن مـن أجـل تصـميم وتنفيـذ اسـتراتيجيات لتنظـيم املسـاحات احلضـرية            
  ؛التكامل االجتماعي واملكاينحتقيق دف إىل 

وضــع أطــر وعمليــات وخطــط عمــل تســتند إىل مواءمــة األهــداف مــع القــيم     (ج)  
يف كثري من احلاالت، أكثر قوة من القـوانني  واألعراف احمللية اليت ال تزال تطبق، واليت تكون، 

املكتوبة اليت غالبا ما تكون غريبة عن املكـان، وعـادة مـا تكـون جمـزأة ومسـتمدة مـن أحقـاب         
خمتلفة. ويستلزم هذا وجود قاعدة جيدة للمعارف والبحـوث، والتوعيـة، والشـفافية، ووجـود     

  ؛قنوات للحوار العام
ضــري وتقليــل الفصــل يف املــدن مــن خــالل  إعــادة توجيــه اجتاهــات النمــو احل  (د)  

ــة واملاليــة يف     اخليــارات والقــرارات املتعلقــة بتنظــيم املســاحات، الــيت تــدعمها األدوات القانوني
  ؛وتكامال وترابطا ومشوال تراصاتوجيه املدن حنو أمناط حضرية أكثر 

ــة التخطــيط املســتدام   اجلهــاتد علــى دور يشــدالت  (هـ)    العامــة يف التخطــيط لكفال
  ؛والشامل
لتخطيط احلضـري؛ لالنتقـال مـن النـهج     اجمال  يفإصالح التعليم واملمارسات   (و)  

التخطــيط الــذي يعــزز اإلدمــاج االجتمــاعي، اســتنادا إىل فهــم  إىلالــيت تعــزز الفصــل احلضــري 
كاف للديناميات املعاصرة (مبا يف ذلك الروابط بني اجلهات الرمسيـة وغـري الرمسيـة) وعمليـات     

توطنات البشــرية (مــن قبيــل حتــوالت املنــاطق الريفيــة إىل احلضــرية وتزايــد الكثافــة،  حتــول املســ
تعزيـز الشـمول وسياسـات األراضـي الـيت تراعـي       ب املتعلقـة وتقلص املدن) والتحديات اجلديـدة  

  اجلنسانية؛ اجلوانب
تغلـب علـى الفصـل    ال إىل الراميـة إقرار وتنظـيم ودعـم جهـود القطـاع اخلـاص        (ز)  

املكــاين واالجتمــاعي، والــيت ال يعتــرف ــا اعترافــا كــامال بشــكل قــانوين، وال ســيما يف تــوفري 
__________ 

ــات املســاءلة لتكــون متناســبة مــع حجــم الســكان      )١٣(   ــل يف املــدن املكتظــة   لكــي  جيــب تصــميم آلي يكــون التمثي
  .)خ(انظر التوصية  -بالسكان مستندا إىل قطاعات كبرية 
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اإلســكان واخلــدمات والنقــل واإلدارة احلضــرية والتنميــة االقتصــادية؛ ومجيــع منــافع التحضــر.   
إلداريـة  وهذه التوصية ينبغي أن تقترن بإصـالح طويـل األجـل لألطـر والسياسـات القانونيـة وا      

  ؛واملالية لتجنب الطابع غري الرمسي يف املستقبل
ــر اســتدامة        (ح)   ــة أكث ــى أشــكال حضــرية ومســاحات عام  ودونخلــق طلــب عل
 املتركـزة وأعمـال التطـوير العمـراين     ،تشمل حلول املساعدة الذاتيـة، وحتسـني التـرابط   وفصل، 

  ؛على املساحات العامة، واملزيج االجتماعي
/التحـول  نمواملاليـني مـن صـغار ومتوسـطي املسـتثمرين يف ال     االعتراف بـدور    (ط)  
لمــدن وأقاليمهــا (معظمهــم مــن الفئــات ذات الــدخل األدىن واملتوســط يف لاحلضــري  العمــراين

  ؛البلدان النامية) ودعم إطار قانوين وإداري ومايل شامل
الفئـــات ذات الـــدخل املـــنخفض والفقـــراء العـــاملني،      عـــن  ةوصـــم ال رفـــع  (ي)  

ــر      واالعتــراف بــأن رأمســاهلم االجتمــاعي وأثــرهم االقتصــادي اجلمــاعي ميكــن أن يقلــل مــن أث
نزعــات الفصــل االجتمــاعي واملكــاين مــن جانــب فئــات الــدخل العليــا. وميكــن معاجلــة هــذه     

  ؛األولوية بأكرب قدر من الفعالية من خالل إشراك وسائط اإلعالم واملؤسسات التعليمية
ــراث الثقــايف    (ك)   ــه االقتصــادية، ولكــن أيضــا     االســتفادة مــن الت ــيس فقــط لقيمت ل

  ؛للحفاظ على املنافع االجتماعية والنفسية من قبيل الثقة بالنفس واالعتزاز املدين واهلوية
احلضرية وحتقيق حتول عـن طريـق إعـادة     - املسامهة يف اخنفاض اهلجرة الريفية  (ل)  

، علـى  تتـيح ملة للجميـع  تنشيط االقتصادات القائمـة علـى الزراعـة وإتاحـة خـدمات جيـدة شـا       
ســبيل املثــال ال احلصــر، تــوفري خــدمات امليــاه والصــرف الصــحي املأمونــة وامليســورة التكلفــة،  

  واخلدمات الصحية والتعليمية واإلدارية اجليدة.
  

  التنسيق بني خمتلف مستويات اخلطط والسياسات وفيما بني القطاعات  - دال  

ــة شــروط أساســية تؤكــد         - ٦٩ ــة السياســات هــذه، ذُكــرت ثالث ــن ورق يف الفــرع األول م
 تصـميم وإدارة شـكل املـدن واألقـاليم     ملسائلهذه الورقة  يفاألولوية العليا  ملنحاألمهية احلامسة 

املبـادئ  هـذا النحـو إىل اسـتخدام     علىألولويات ا. وعالوة على ذلك، يهدف حتديد وتكوينها
إطــارا لتحســني السياســات  بوصــفها، اإلقليمــيبشــأن التخطــيط احلضــري والتوجيهيــة الدوليــة 

 املـدن  جعل إىل سيؤدي الذي األمر العاملي، الصعيد على التنفيذ وعمليات والتصاميم واخلطط
 ،فيمـا بينـها   والتـرابط  التكامـل  وحتسـني  االجتماعي والشمول التراص من مبزيد واألقاليم تتسم
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تغـري املنــاخ، وميكــن أن   مــع التكيـف  علــى قـادرة  وجيعلــها املسـتدامة  احلضــرية التنميـة  يعــزز مبـا 
  .)١٤(يؤدي إىل تقليل استخدام الطاقة وتقليل إنتاج غازات الدفيئة

ــبعض ويف     - ٧٠ ــني بعضــها ال ــها باألهــداف   وينبغــي مواءمــة أدوات التخطــيط فيمــا ب عالقت
األعم الستراتيجيات تنظيم املساحات احلضرية. كما ينبغي ربط اخلطط فورا بتنفيذها، مبـا يف  
ذلك توفري املوارد املالية، وسن التشريعات الوطنية اليت تـدعم االسـتراتيجيات واخلطـط احملليـة،     

ــني االســتراتيجيات ا       ــدة ب ــربز الصــالت احلمي ــيت ت ــة ال ــيم  ووضــع األســس املنطقي لســليمة لتنظ
  ويشمل هذا العمل األهداف التالية: املساحات وإمكانية تعبئة املوارد املستدامة.

دوائر الــجمموعـة مــن اخلطــط الـيت تركــز علــى جمـال مســؤولية كــل دائـرة مــن       (أ)  
  ؛ةياحلكوم

أو خطــة حضــرية وطنيــة: تعزيــز أمنــاط التنميــة املســتدامة علــى نطــاق   ةسياســ  ‘١’  
  ؛توازن للمدن واألقاليمالبلد بوجود نظام م

خطة ملنـاطق املـدن أو املنـاطق احلضـرية الكـبرية، مبـا يف ذلـك خطـط احملـاور:            ‘٢’  
تعزيز اهلياكل األساسية اإلقليمية من أجل تعزيز اإلنتاجية االقتصـادية وتعزيـز   

  ؛الروابط الريفية احلضرية
ويـة لقـرارات   البلديـة: خطـط إمنائيـة تعطـي األول     -خطة على مستوى املدينة   ‘٣’  

ــاطق احلضــرية املنفصــلة       ــني املن ــآزر والتفاعــل ب االســتثمار وتشــجع أوجــه الت
تشــمل: خطــط اســتخدام األراضــي والتوســع احلضــري وإعــادة ختصــيص       و

  ؛نظم املساحات العامةو ،تحديثالتحسني والو ،املساحات
ــة      ‘٤’   ــاء: خطــط تطــوير الشــوارع واملســاحات العام  وخمططــات  خطــط األحي

الســالمة)، والتماســك  - املثــال ســبيل علــى( الالئقــة العــيش ظــروف حتســني
  احمللية؛ املوارد ومحايةواإلدماج االجتماعيني، 

إطار قانوين وإداري متكيين يسمح بصياغة وتنفيذ اخلطط مبشاركة جمدية مـن    (ب)  
  ؛املصلحة وشراكات جمدية أصحاب
  ؛آليات متويل  (ج)  
  دف إىل صقل اخلطط أو تعديلها.رصد اخلطط وحلقات تواصل لآليات   (د)  

__________ 

  .Guidelines for Urban and Territorial Planning, p. 7: هذه الصيغة مستمدة مباشرة من  )١٤(  
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ــبني يف   - ٧١ ــة  علــى النحــو امل ــة املعنون ــة بشــأن التخطــيط   ” الوثيق ــة الدولي ــادئ التوجيهي املب
 ٢٠١٥(موئـل األمـم املتحـدة     “احلضري واإلقليمي، حنـو خالصـة وافيـة للممارسـات امللهمـة     

ــة الوثيقــة(أ)) و  ٢٠١٥املتحــدة موئــل األمــم ( “تطــور السياســات احلضــرية الوطنيــة ” املعنون
  (ب)) توجد أمثلة على ذلك.  

ــى مجيــع املســتويات        - ٧٢ ــد أن التخطــيط الفعــال عل ــرب القطاعــات يعتمــد علــى أن    بي وع
ــا يكفـــ    يكـــون ــلحة مـ ــة وأصـــحاب املصـ ــدوائر احلكوميـ ــدى الـ ــات يف الوقـــت  لـ ــن البيانـ ي مـ

 التوصــــــيات املتعلقــــــة والقــــــدرة علــــــى اســــــتخدامها. وكمــــــا ورد أيضــــــا يف املناســــــب،
  التكنولوجيــات اجلغرافيــة املكانيــة مــن قبيــل طبقــة املســتوطنات البشــرية العامليــة    فــإن بالرصــد،

)Global Human Settlement Layer   الــيت يعمــل علــى إمتامهــا حاليــا مركــز البحــوث املشــترك ،(
لالحتاد األورويب، يتبني فيها أمل كبري يف توفري املعلومات املطلوبة. وعـالوة علـى ذلـك،     التابع
سياسات الوطنية اليت تقر وتدعم التخطيط يف املدن الصغرية واملتوسـطة احلجـم الـيت مـن     فإن ال

  املتوقع أن تشهد معظم النمو احلضري يف آسيا وأفريقيا هي ذات أولوية خاصة.
  

 مناســــبة بطريقــــةالعامــــة اجليــــدة واخلضــــراء  ســــاحاتملا وإدارة تــــوفريكفالــــة   - هاء  
  التوزيع  وحسنة

ت واســعة النطــاق لتحديــد احلــاالت احلرجــة والثغــرات يف تــوفري       تنظــيم استقصــاءا   - ٧٣
غـري املنظمـة، الـيت     املتامخـة املساحات العامة وإدارـا، مـع التركيـز بصـفة خاصـة علـى املنـاطق        

ترتفع فيها معـدالت اجلرميـة باعتبـار ذلـك إسـهاما أساسـيا يف اسـتراتيجيات تنظـيم املسـاحات          
احات العامة املوجودة واحملتمـل إنشـاؤها مـن املمارسـات     ضمان محاية املسواحلضرية املنصفة. 
  األراضي واستخدام األراضي.   تطويرالضارية يف جمال 

  :السابق، يوصى باخليارات السياساتية التاليةالفرع ملواجهة التحديات املذكورة يف و  - ٧٤
ـدف جمموعـة املؤشـرات الـواردة     و حتديد أهداف مرتبطـة مبؤشـرات حمـددة.     (أ)  

(موئـل  “ ملساحات العامةا عاملية لتنظيمجمموعة أدوات ”يف وثيقة موئل األمم املتحدة املعنونة 
 اعلـى مكوناـ   ةموزعـ  ،اونوعيتـه  ةالعامـ  املسـاحات  إتاحـة )، إىل حتديـد  ٢٠١٥األمم املتحدة 

ح موئل األمم املتحدة جمموعة مـن  املتعددة يف مناطق خمتلفة من املدينة. وإضافة إىل ذلك، يقتر
األهداف لكمية األراضي املخصصة للشوارع واملساحات العامـة يف املنـاطق احلضـرية لضـمان     

  قتـرح للمسـاحات العامـة هـي أن ختصـص      ما يكفي من األسس للمدينة. واهلدف/الغايـة الـيت ت
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ســيم ذلــك إىل العامــة. وميكــن تق مــن األراضــي للشــوارع واملســاحات  )١٥(يف املائــة ٤٥نســبة 
ــة للشــوارع واألرصــفة و    ٣٠ ــاكن املفتوحــة واملســاحات اخلضــراء      ١٥يف املائ يف املائــة لألم

  ؛)١٦(واملرافق العامة
ــدن      الجيــب   (ب)   ــى نطــاق امل ــة اخلضــراء عل ــيم املســاحات العام ســتراتيجيات تنظ

جيــب أن تركــز أيضــا علــى شــكل املدينــة   إمنــاو فحســبعلــى األمــاكن واملســاحات  تركــز أال
ووظيفتها وموصـوليتها ككـل. وال بـد مـن نظـرة كليـة عـن املدينـة وشـبكة املسـاحات العامـة            
اخلضــراء فيهــا لالســتفادة إىل أقصــى حــد مــن إمكانيــات اهلياكــل األساســية القائمــة. ومفــاهيم  

عامة كما هو احلـال يف  الوشبكة من املساحات اخلضراء  ضمنمن املدن  املتراصةحياء األدمج 
  تلطف درجة حرارة املدن؛درسدن، قد حتسن إمكانية احلصول على أماكن مفتوحة و

العامـة: جيـب مراجعـة    واملسـاحات اخلضـراء    تـوفري التشريعات اليت تنص على   (ج)  
القوانني واللوائح التنظيمية إلقامة نظم متكن من إنشـاء املسـاحات اخلضـراء والعامـة وإنعاشـها      

ا واحلفــاظ عليهــا ومحايتــها؛ واملفــاهيم احملليــة الســتخدام األراضــي، الــيت تــويل اهتمامــا   وإدارــ
  ؛خاصا للمساحات اخلضراء والعامة، قد تكون مفيدة هنا

ترســيخ املســاحات اخلضــراء والعامــة يف السياســات احلضــرية الوطنيــة: تــوفري     (د)  
لــدعم املــدن والبلــدات يف متكــني إطــار تنســيق شــامل لتــوفري التوجيــه ومســار العمــل الالزمــني  

  ؛يسهل الوصول إليهااجلميع من االستفادة من مساحات خضراء ومساحات عامة آمنة و
ملـدن، وإعـادة ختصـيص    اع يخطـط توسـ   يفالعامـة  وتأمني املساحات اخلضـراء    (هـ)  

 املساحات يف املدن، وحتسني األحياء الفقرية: مع توسـع املـدن، جيـب تـأمني األراضـي الالزمـة      
للشوارع واملساحات العامة، فضال عن شبكات اهلياكل األساسية العامـة. والصـكوك الكفيلـة    

  ؛املساحات العامة من األراضي اململوكة ملكية خاصة تتسم بأمهية قصوى خبلق
العامة كنظام: ينبغـي أن تكـون السـلطات احملليـة     وختطيط املساحات اخلضراء   (و)  

ال بـد مـن   العامـة يف إطـار خططهـا اإلمنائيـة. و    وخلضـراء  قادرة على تصميم شبكة املسـاحات ا 
ــا    ــة أن تتضــمن اخلطــط احلضــرية توجيه ــ تكفال ــة وإلنشــاء املســاحات اخلضــراء    ةكافي العام

وختطيطهــا وتصــميمها. وينبغــي أن تكــون اســتراتيجيات املســاحات اخلضــراء احملليــة مدجمــة يف  

__________ 

ــق كثافــة أدناهــا        )١٥(   ــددها املــدن الــيت حتق ــة الالزمــة جلــدوى شــبكة        ١٥٠حت نســمة لكــل هكتــار، وهــي العتب
  املواصالت العامة.

  املرجع نفسه.  )١٦(  
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ومرتبطــة ــا، مــن أجــل تــوفري الصــالت  هــالمــدن وأقاليمل الطبيعيــة املنــاظر حتديــداســتراتيجيات 
   ؛بني األماكن املفتوحة يف املدينة واملنطقة احمليطة ا كجزء من العالقات الريفية احلضرية املناسبة

العامـة لقيـادة االسـتراتيجيات اإلمنائيـة: ميكـن      واستخدام املسـاحات اخلضـراء     (ز)  
لألماكن العامة أن تقود التنمية احلضرية بضمان عدم السماح بتشـييد املبـاين إال بشـرط تنظـيم     

  ؛العامة قبل البناءواملساحات اخلضراء 
عــامال متكينيــا  ،باعتبارهــا منفعــة عامــة ،املشــاركة: تشــكل املســاحات العامــة  (ح)  

حتسـني سـبل   يشكل وق اإلنسان، ومتكني املرأة، وتوفري الفرص للشباب. وأساسيا إلعمال حق
استفادة ومشاركة أشد الفئات ضعفا أداة قوية لتحسني اإلنصـاف وتعزيـز اإلدمـاج ومكافحـة     

  ؛التمييز يف املساحات العامة
العامة باعتبارها وسيلة ملضاعفة املـوارد: ينبغـي   واستغالل املساحات اخلضراء   (ط)  
أدوات تقاسم قيمة األراضي وتروجيهـا علـى نطـاق واسـع لكـي تـدرك البلـديات القـيم         اعتماد 

ــة مــن حتســني املســاحات اخلضــراء     العامــة الســتدامة االســتثمار يف املســاحات   واخلاصــة املتأتي
العامة تولد قيمة اقتصادية كـبرية. وهنـاك دليـل علـى أن ختطـيط      والعامة. واملساحات اخلضراء 

لعامة ختطيطا جيدا وإدارا إدارة جيدة يؤثران تـأثريا إجيابيـا علـى أسـعار     اواملساحات اخلضراء 
العقارات السكنية ااورة، فضال عن زيـادة دوران األعمـال التجاريـة. ويتطلـب تقاسـم قيمـة       

األراضـي. وال بـد مـن    تنظيم تقييم، أو فرض الضرائب، أو إعادة الاألراضي أدوات معينة مثل 
 تطـور التوزيـع مـن أجـل إعـادة توجيـه مـوارد البلـديات املتولـدة عـن           اعتماد سياسـات إلعـادة  

توزيـع املسـاحات العامـة يف    مقـدار و لتحسـني إتاحـة و   لألثريـاء  إىل أحياء وحتوهلا الفقراء أحياء
  ؛أقل األحياء حظا

العامـة كقـوة حمركـة للتنميـة     وجيب تسخري االستثمار يف املسـاحات اخلضـراء     (ي)  
  ية، مع مراعاة الروابط بني املناطق احلضرية والريفية.االقتصادية واالجتماع

  
لحة إنشــاء آليــة لــدعم وضــع السياســات اســتنادا إىل معــارف أصــحاب املصــ          - واو  

  املتعددين وخربام وجتارم

 اسـتخلص  مـا تنظيم منتدى للمعرفة وحلقة نقاش بشـأن التحضـر املسـتدام تسـتند إىل       - ٧٥
السياسـاتية يف إطـار عمليـة املوئـل الثالـث وتـوفر منـربا تفاعليـا         ورقات املناقشة والوحدات  من

للتبادل احلر للمعارف واخلربات والتجارب. وعلى غـرار عمليـة املوئـل الثالـث، ترشـح الـدول       
  .  هذه اآللية األعضاء واتمع املدين أعضاء
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ل توطيـد  ويهدف هذا املقترح إىل حتفيز منـوذج جديـد لتوليـد املعـارف وتبادهلـا، يكفـ        - ٧٦
بشـأن التنميـة احلضـرية املسـتدامة      يةسـتقبل املو يـة الاحلوتقييم وعرض البحوث الكمية والنوعيـة  

املستمدة من العلوم والعلوم االجتماعيـة والتخصصـات يف جمـال التصـميم. وعلـى غـرار املنـابر        
زز النمـوذج  املماثلة اليت تناولت قضايا عاملية معقدة مثل تغـري املنـاخ أو التنـوع البيولـوجي، يعـ     

توطيــد  املقتــرح ذااملتــوخى البحــوث التعاونيــة املنهجيــة املتعــددة التخصصــات. ومــن شــأن هــ   
وتقيـيم وتوليـد حبـوث     ،الروابط مع املنابر املعرفية القائمة ذات الصلة باخلطة احلضرية اجلديـدة 

  :اًأيض شأنه من. وحتدد السياساتحبوثا  يستلسياسات ولكنها لل النسبةب أمهيةذات  تكون

تناول املواضيع الرئيسية مع التعمـق يف تفاصـيل تطبيقـات معينـة الستكشـاف        (أ)  
كيفية تأثري العوامل السياقية على املبادئ العاملية والعمل كقوة دافعة للتغيري اإلجيـايب يف السـعي   
ــدن         ــتعني استكشــافها شــكل امل ــيت ي ــن املواضــيع ال ــة احلضــرية املســتدامة؛ وم ــق التنمي إىل حتقي

ــ ــاليم وتواألق ــة    كوين ها باعتبارمهــا عنصــرين يســهمان يف االزدهــار االقتصــادي/التنمية اإلقليمي
املتوازنة، واإلدماج واملساواة واملرونة واالستدامة، وأداء أسـواق األراضـي وإدارـا؛ والعوامـل     
اليت تسهم يف صالحية العيش يف املناطق احلضرية، ومناذج احلوكمة الفعالة والتمويل من أجـل  

  تنمية املستدامة؛  ال
مثمـرة بـني البـاحثني واملمارسـني مـن أجـل        استكشافيةاالخنراط يف شراكات   (ب)  

  إتاحة االسترشاد بالنظرية يف املمارسة واالسترشاد باملمارسة يف النظرية؛
إبالغ النتائج بصورة منهجية وفعالة على فترات منتظمة لدعم أهداف اخلطـة    (ج)  

  ام التغيريات التحويلية وتوجيهها يف البلدان واملدن.  احلضرية اجلديدة بغية إهل
    
  املؤسسات التمكينية  ت: اإلجراءااليت ستتخذ اجلهات الفاعلة الرئيسية   - رابعا   

الـواردة   ةاتيولويـات السياسـ  األمن بني اجلهات الفاعلة الـيت هلـا أدوار حمـددة يف تنفيـذ       - ٧٧
اإلقليميــة  -يف هــذه الورقــة اجلهــات التاليــة: احلكومــات احملليــة؛ واحلكومــات فــوق احملليــة         

مباشـرو  والوطنية؛ ومنظمـات احلوكمـة فـوق الوطنيـة (مثـل االحتـاد األورويب)؛ واملسـتثمرون (       
التشـغيل العقـاري والتطـوير    شركات صارف واملؤسسات املالية األخرى)؛ واملاحلرة و األعمال

ــة؛     ــات املهنيـ ــة؛ واملنظمـ ــات الثقافيـ ــات واجلمعيـ ــة؛ واملؤسسـ ــات التعليميـ ــاري؛ واملؤسسـ العقـ
ــدين/   ــة ووســائط اإلعــالم؛ واتمــع امل ــة ونظمــات امل -اتمعات احمللي ــة  األهلي ــات الفاعل اجله

ــوفر اخلــدمات األساســية      ــيت ت ــة؛ ومقــدمو اخلــدمات (املؤسســات ال ــاه، والصــرف   -األهلي املي
اء، والنقــل، ومــا إىل ذلــك)، واملنظمــات غــري احلكوميــة ومنظمــات اتمــع  الصــحي، والكهربــ
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احمللــي، وصــانعو السياســات والسياســيون والربملــانيون احملليــون؛ الوكــاالت احلكوميــة اخلاصــة، 
  والوكاالت الدولية.

واجتمع معظم هذه الفئات خـالل السـنوات الـثالث املاضـية يف سـتة وعشـرين جتمعـا          - ٧٨
نظمها موئل األمم املتحـدة بالتعـاون مـع السـلطات احملليـة      “ ملفكرين احلضرينيجتمعات ا”من 

التقريـر املنبثـق عـن هـذه      سـهم املضيفة ـدف إجيـاد تفكـري تعـاوين بشـأن مواضـيع معينـة. وسي       
التجمعات إسهاما طيبا يف غرس روح التعاون وااللتزام املشترك اليت ينبغي أن تتسم ـا عمليـة   

ية اجلديدة. وبطبيعة احلال، سيتوقف جناح هـذا اهلـدف إىل حـد كـبري علـى      تنفيذ اخلطة احلضر
مدى قدرة اجلهات الفاعلة على تويل زمام املبادرة يف وضـع اخلطـة احلضـرية اجلديـدة نفسـها.      
ويف هــذا الصــدد، فــإن إتاحــة فرصــة للشــركاء املعتمــدين للتعــبري عــن آرائهــم بشــأن املشــاريع    

  ة املعدة يف إطار املوئل الثالث تعد تطورا جديرا بالترحيب.األولية لورقات السياسة العام
 أدائهـا  وبوجـوب مجيـع شـرائح اتمـع     إعـالم وتقر هذه الوحدة السياسـاتية بوجـوب     - ٧٩

يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة. وفضال عن ذلك، ميكـن حتديـد بعـض اجلهـات      اًدوراً استباقي
  قيادي يف هذه العملية.الفاعلة الرئيسية وجيب أن تضطلع بدور 

واحلكومـــات احملليـــة جهـــات فاعلـــة ذات دور حاســـم يف وضـــع وتنفيـــذ السياســـات    - ٨٠
ونوعيـة التصـميم، واسـتخدام     ةاحلضـري  املسـاحات واخلطط والربامج اليت حتـدد مباشـرة شـكل    

ــة أيضــا دور رئيســي يف تطــوير وإدارة        ــات احمللي ــني أمــور أخــرى. وللحكوم ــن ب األراضــي، م
 شـركات ن ومنظمات اتمعـات احملليـة، و  وبني أصحاب املصلحة اآلخرين (السياسيالعالقات 

، واملصـارف وغريهـا مـن املؤسسـات     احلـرة  األعمال ومباشرون، والتطوير العقاري، واملستثمر
اخلــدمات، واملنظمــات غــري احلكوميــة)، وينبغــي هلــا أن تضــطلع ــذا الــدور     واملاليــة، ومقــدم

ميــع. والقــدرة أمــر أساســي يف هــذا الصــدد، إذ ال ميكــن كفالــة   بطريقــة منصــفة وملصــلحة اجل
اتفاقــات شــراكة ال تضــر بــاتمع خلدمــة املصــاحل اخلاصــة إال بواســطة مــوظفي اخلدمــة العامــة  

  املستقلني واملدربني تدريبا جيدا.
وجلميع اجلهات الفاعلة قدرات تفاوضية ومسؤوليات خمتلفـة؛ وبعبـارة أخـرى، ولعـل       - ٨١

ملفارقات، ميكن تعزيز أوجه عدم املساواة عنـدما جتلـس اجلهـات الفاعلـة الـيت تتمتـع       ذلك من ا
  الرهان املطروح. حجمتدرك بوضوح  أنبسلطة ونفوذ أقل حول طاولة املفاوضات دون 

وتــداعيات عواقــب القــرارات املتخــذة علــى الصــعيد احمللــي تتجــاوز املســتوى والفتــرة     - ٨٢
وينبغــي جلميـع اجلهـات الفاعلــة أن تـدرك متامــا العواقـب الطويلــة     الزمنيـة الـيت تعنيهــا مباشـرة.    

احلضـرية.   مسـاحاا أراضـيها و  يفاألمد والواسعة النطاق املترتبـة علـى مـا جتريـه مـن حتـوالت       
وهذه القرارات، مهما بدت حمدودة وحملية، هلا تأثري حضري وإقليمي ووطـين وعـاملي عميـق.    
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ة العامليـة هـي نتـاج كميـة ال تعـد وال حتصـى مـن القـرارات         وعلينا أن نتذكر أن الظواهر البيئيـ 
  بتلك الظواهر. هلا صلةذات  غريتبدو  قدباستخدام املساحات وتنظيمها اليت  املتعلقةاحمللية 

التحليـل النـهائي أن التخطـيط ميكـن أن يسـتخدم كـأداة هامـة لتعزيـز مشـاركة           يبنيو  - ٨٣
ــي، باعتبارمهــا عنصــرين          ــف البيئ ــوعي والتثقي ــاء ال ــدين وإلذك ــع امل أصــحاب املصــلحة واتم
ــة املســتدامة ذات     رئيســيني لتحقيــق كفــاءة تــدابري التخفيــف والتكيــف والســتراتيجيات التنمي

  التوجه البيئي.
ــة ب  - ٨٤ ــن التحــوالت احلضــرية       ومقارن ــة، يكــاد يســتحيل الرجــوع ع السياســات القطاعي

مـوارد كـبرية عـرب فتـرات      ختصـيص واإلقليمية. فال ميكن تغـيري تشـكيلتها املاديـة بسـهولة دون     
زمنية طويلـة. وإضـافة إىل ذلـك، فـإن هـذه األنشـطة كلـها تـؤثر تـأثريا مباشـرا علـى انبعاثـات             

  .  هااملناخ، وتسبب اآلثار البيئية الضارة أو ختففآثار تغري تعلق بغازات الدفيئة، وت
املسـاحات   تنظـيم وللحكومات الوطنية دور حيوي يف تشجيع استراتيجيات وخطـط    - ٨٥

الوطنية املتكاملة، اليت تشمل مسـائل ختفيـف آثـار تغـري املنـاخ والتكيـف معهـا، والقـدرة علـى          
ىل احلـد مـن اآلثـار البيئيـة الضـارة      الصـمود إزاء الصـدمات، مثـل الكـوارث، واحللـول الراميـة إ      

النامجة عن األنشطة البشرية، ولكن أيضا مسألة التوزيع العادل للموارد االقتصادية والطبيعيـة.  
ــة لوضــع سياســات          ــر والتشــريعات الوطني ــنظم األط ــة أيضــا أن ت ــات الوطني ــي للحكوم وينبغ

جمـال الطاقـة والقـدرة علـى      المركزية تدعم تدابري التخفيف من آثار تغـري املنـاخ، والتحـول يف   
  مبا يكفي من املوارد.   رفقة، مالصمود

التطــوير العقــاري واملســتثمرون يف هــذا اــال علــى وعــي   شــركاتوجيــب أن تكــون   - ٨٦
، ولكن علـى وعـي أيضـا باملزايـا االقتصـادية      خلقهابعواقب النماذج احلضرية اليت يسامهون يف 

قـول ومناسـب يكفـل التوفيـق بـني االعتبـارات البيئيـة        القتراح املشـاريع اسـتنادا إىل تصـميم مع   
. وينبغــي الترحيــب بالعمــل املشــترك مــع احلكومــات      يةاحلضــر املنــاطقوإمكانيــة العــيش يف  

ــدين      ــي اتمــع امل ــة، واملؤسســات املتخصصــة، وممثل ــات احمللي ــة، واحلكوم ــىالوطني صــياغة  عل
  املبادئ التوجيهية للتصميم احلضري املستدام.

وسـائط اإلعـالم، واألوسـاط األكادمييـة، ومؤسسـات البحـوث، والرابطـات         ملوتتح  - ٨٧
توافـق يف اآلراء بشـأن أمهيـة االسـتراتيجيات      خلـق  يفاملهنية واتمع املدين مسؤوليات رئيسية 

احلضرية يف حتسني نوعية احلياة يف املدينـة، بـل أيضـا بشـأن آثارهـا علـى املنـاطق الريفيـة. وقـد          
يل جهودا كثرية يف هذا االجتاه لدعم املبادرات العامليـة وتعزيـز الشـبكات بـني     بذل اتمع الدو

  التحالفات واجلماعات الدولية.  
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وعلــى وجــه اخلصــوص، مــا فتئــت الوكــاالت الدوليــة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة      - ٨٨
واخلطـة   اخلاصة تتخذ مبادرات إلجياد توافق يف اآلراء بشأن أهداف التنمية املستدامة احلضـرية 

احلضرية اجلديدة. ويتعني بذل املزيد من اجلهود لدعم آليات الشراكة اجلديـدة الـيت نشـأت يف    
السنوات الثالث املاضية، ال سيما فرقة العمل العاملية للحكومات احمللية واإلقليمية املعنية خبطـة  

مـن أجـل املوئـل     اجلمعية العامة للشركاءو) ٢٠١٣واملوئل الثالث ( ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 
  ).  ٢٠١٥الثالث (

يتوقع من فرقة العمل العاملية، اليت تضم ائتالفات للحكومـات احملليـة مثـل منظمـة      قدو  - ٨٩
، ومبــادرة مــن أجــل االســتدامة احملليــة وشــبكة احلكومــاتاملــدن واحلكومــات احملليــة املتحــدة، 

ضـرية اجلديـدة وتدعمـه بتقـدمي     األربعني مدينة، واخلرباء املعنيني، أن تسـهم يف عمـل اخلطـة احل   
طـابع المركـزي    إضـفاء مواقف والتزامات موحدة للحكومات دون الوطنية مع التركيـز علـى   

  املساحات احلضرية.   تنظيمسياسات  على حمليو
واجلمعية العامة للشركاء، وهي مبادرة خاصة من احلملة احلضرية العاملية ملوئـل األمـم     - ٩٠

جمموعــة شـريكة، مبـا فيهـا اموعـات الرئيسـية التســع       ١٤املتحـدة، عبـارة عـن ائـتالف يضـم      
والشركاء يف جدول أعمال املوئل وغري ذلـك مـن ذوي اخلـربة واملصـلحة يف التحضـر. وعلـى       

 كمنتـدى عاملية، تتطور اجلمعية العامة للشـركاء، الـيت أقرـا اجلمعيـة العامـة      غرار فرقة العمل ال
عمــل رمســي للمشــاركة املدنيــة يف املوئــل الثالــث، لتصــبح ائتالفــا متماســكا ميكــن ألعضــائه،     

  كبريا يف اخلطة احلضرية اجلديدة.بشكل مجاعي أو بصفتهم الفردية، أن يسهموا إسهاما 
    

  وتنفيذها ورصدها تصميم السياسات  - خامسا   
  وتكوينهاتنفيذ التصميم واإلدارة املستدامني لشكل املدن واألقاليم   - ألف  

  وسائل التنفيذ وخيارات التمويل  -  ١  

 الفــرعإن النجــاح يف تطبيــق منــوذج تصــميم اخلطــة احلضــرية اجلديــدة، املشــار إليــه يف   - ٩١
بكــثري املفاهيميــة والسياسـية أكثــر  مــن هـذه الورقــة، يتوقــف علـى قبولــه مـن النــاحيتني     الثالـث 

  يتوقف على تعبئة موارد إضافية ضخمة.  مما
مسـاحات املـدن    تنظـيم والسبب يف ذلـك هـو أن النسـبة السـاحقة مـن التـدخالت يف         - ٩٢

ســواء يف إطــار عمليــات  - واألقـاليم هــي نتيجــة ملشــاريع رمسيــة حــرة أو مبــادرات غــري رمسيــة 
ختصيص املسـاحات والتجديـد وإعـادة التطـوير العمـراين      التوسع احلضري ويف تدخالت إعادة 

  داخل املدينة القائمة.
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إجيابيـة تظهـر أن النـهج املسـتدامة يف التصـميم       دورةوبالتايل، فـإن املسـألة هـي تفعيـل       - ٩٣
  ئد مالية.اج جذابة ميكن تنفيذها وتعود بفو نياحلضري والتطوير

اجلهات الفاعلة، من املؤسسات احلكومية واتمـع  إشراك مجيع فإن ويف هذا املسعى،   - ٩٤
  .  ، سيكون ذا أمهية حيويةاملدين على حد سواء

وعلى الصعيد الوطين، يتصور أن تزايد املخاوف بشأن خفـض انبعاثـات ثـاين أكسـيد       - ٩٥
قـدر حـىت اآلن    بأقصـى إىل تشريعات أشد صرامة. وعلى الرغم مـن التركيـز    ؤديالكربون سي
لنظيفة والعمارة املراعية للبيئة، فإن جناح الدعوة إىل وضع منوذج جديـد للتصـميم   على الطاقة ا

 هـائال  اها تـأثري تكوينـ شـكل األحيـاء واملسـتوطنات و   لاحلضري سيتعزز بشكل كبري بإدراك أن 
 قــدمغــري املســتدام وت يضــراحل وســعالت معاقبــةعلــى البيئــة. ولــذلك، قــد متيــل احلكومــات إىل  

ــك أيضــا بواســطة اســتراتيجيات      حــوافز للتخطــيط والتصــ   ــق ذل ميم املســتدامني. وميكــن حتقي
املقترحــة أعــاله “ املتراصــةاألقــاليم ” إلنشــاء اموعــاتحضــرية وطنيــة مالئمــة تفضــل ــج  

  لزحف العشوائي.لكبديل مستدام 
. وقـد خلـص   اجلديـدة غـري الرمسـي    العمـراين التطـوير   عملياتوينطبق ذلك أيضا على   - ٩٦

حتسـن يف   حتقيـق ”إعداده األمني العام لألمم املتحدة عن هدف إعـالن األلفيـة   طلب  )١٧(تقرير
، وأعدته فرقـة عمـل تضـم البنـك الـدويل وحتـالف املـدن وممـثلني         “حياة سكان األحياء الفقرية

الدوليـة   الشـبكة ”من األوساط األكادميية واتمع املـدين، مبـا يف ذلـك الرابطـة املعروفـة باسـم       
، إىل أن تشــييد الســكن املالئــم مــن خــالل دعــم املســاعدة  “ســكان األحيــاء الفقــرية نظمــاتمل

)، وإن Garau et al. 2005الذاتية يف املناطق احلديثـة التخطـيط أقـل تكلفـة مـن إعـادة التجهيـز (       
كـان التقريــر يــدعو إىل حتســني الســكن ومــنح شـكل مناســب مــن أشــكال احليــازة يف األحيــاء   

لإلســكان  واملخططــةخطــرية. ومــن مث فــإن احللــول االســتباقية  اًأوضــاع اجــهالفقــرية الــيت ال تو
امليسور التكلفة ميكن أن توفر مبالغ ضخمة بتجنب سبل االنتصاف الباهظة يف مرحلـة الحقـة   

  واالستفادة من موارد املستفيدين، يف جو من الشرعية الكاملة.
  

  آليات الرصد  -  ٢  

اعلـة أن تسـاعد يف حتقيـق هـذا الـتغري اجلـذري يف       ميكن لطائفة واسعة مـن اجلهـات الف    - ٩٧
املنظور. وميكن أن تصبح اخلطة اجلديـدة نفسـها، بطبيعـة احلـال، وسـيلة إلرسـاء هـذه الرؤيـة.         
ولكن على مستوى التنفيذ، سيتعني أن حتظـى هـذه الرؤيـة بـدعم مـن مجيـع املنظمـات الدوليـة         

__________ 

ــرتل”  )١٧(   ــة يف مـــــ ــروع ،“املدينـــــ ــم مشـــــ ــدة األمـــــ ــة ( املتحـــــ  /http://www.unmillenniumproject.orgلأللفيـــــ

reports/tf_slum.htm(.  
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مــات احملليــة. وجيــب أن تضــطلع واحلكومــات الوطنيــة واحلكو ٢٠٣٠املشــاركة يف خطــة عــام 
بــدور خــاص يف هــذا الصــدد الرابطــات املهنيــة واملؤسســات األكادمييــة، ومؤسســات البحــث،  

  واملؤسسات الثقافية اليت تركز على قضايا التنمية احلضرية واإلقليمية.  
مكتبة عاملية للتصـميم احلضـري   ”وأحد السبل املمكنة لتعبئة هذه املشاركة هو إنشاء   - ٩٨

، ميكن فيها مجع املمارسات واحللول اجليـدة وحفظهـا ونشـرها ومناقشـتها، وتكـون      “ستدامامل
  عامال حمفزا للعمل.

ومثة اجتاه جدير باالهتمام أيضـا هـو إشـراك املؤسسـات املاليـة يف تعزيـز ـج التحضـر           - ٩٩
 املبــادئ التوجيهيـــة للتنميــة احلضــرية واخلضـــراء   ”املســتدام. وأحــد األمثلــة علـــى ذلــك هــو      

ــة ــيين   “ والذكيـ ــرف الصـ ــدها املصـ ــيت أعـ ــلالـ ــة الرأمسـ  China Development Bank( )١٨(التنميـ

Capital’s 2015.(  
  

معاجلــة فشــل ســوق األراضــي يف تعزيــز املســاواة وكفالــة االســتفادة مــن فوائــد       - باء  
  التوسع احلضري

وضع سياسات واعية حبركة األسواق لتعزيـز الشـمول يقتضـي مـن املخططـني أن       إن - ١٠٠
ــادات الــيت تطــرأ علــى قيمــة األراضــي نتيجــةً       ينظــروا يف الكيفيــة الــيت ميكــن ــا اســتغالل الزي

كفالـة حتقيـق األهـداف االجتماعيـة بـدالً مـن أن تـذهب بكـل          ـدف إلجراءات القطاع العام 
مــن هــذه اإلجــراءات يف صــورة مكاســب مفاجئــة. وال بــد أن    بســاطة إىل املــالك املســتفيدين 

املهارات اإلدارية اليت تؤهلهم للتعامل مع العديـد مـن العوامـل    جموعة من يتسلح املخططون مب
املعقدة واإلملام باحتياجات خمتلف أصحاب املصلحة. ويلـزم أيضـا أن يـتم تطبيـق نظـم شـاملة       

ار ســلس بــني الكيانــات املاليــة والتخطيطيــة لرصــد أســواق األراضــي واملمتلكــات وإجــراء حــو
والقضائية وضـمان تـوافر اإلرادة السياسـية لـدى قـادة احلكومـات احملليـة وخمططيهـا. ويتحقـق          
النجاح بدرجة أكرب يف تطبيق سياسات استقطاع حصة مـن قيمـة الزيـادة يف أسـعار األراضـي      

املصلحة أن هـذه السياسـات    عندما تدرك شركات التطوير العمراين وغريها من اجلهات صاحبة
  وأا أفضل من أساليب العمل املعتادة. األطراف املعنية ميكن أن تعود بالفائدة على مجيع

وعلى وجه اخلصوص، ينبغي إجياد مبادئ توجيهية ملموسة لالسترشـاد ـا يف إعـداد     - ١٠١
الل اسـتخدام  استراتيجيات اسـتخدام األراضـي الراميـة إىل تعزيـز اإلدمـاج االجتمـاعي مـن خـ        

  أدوات متويل األراضي. وتشتمل هذه األدوات على ما يلي:

__________ 

  )١٨(  http://energyinnovation.org/greensmart/.  
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 ضمان مراعاة ظروف سوق العقارات عند اعتماد أدوات جديدة؛    (أ)  

نهج التجربة واخلطأ يف عملية تنقيح ومأسسـة  القبول بواإلقرار بأنه ال بد من   (ب)  
  ؛“واحد يناسب اجلميعحل ”دوات السياساتية، وأنه ال يوجد األ

وإيـالء األولويــة يف اسـتراتيجية أدوات التمويــل القـائم علــى األراضـي لعنصــر       (ج)  
الرقابـــة العامـــة علـــى حقـــوق البنـــاء واســـتخدامات األراضـــي، ولـــيس لعنصـــر امللكيـــة العامـــة 

  لألراضي؛
واالحتفــاظ بســـجالت عقاريــة دائمـــة التحــديث، وخـــرائط لتقــدير القيمـــة       (د)  

ضي واملساكن، مـن أجـل توليـد البيانـات الالزمـة لتقيـيم أي       العقارية، وسجالت ألسعار األرا
  تغيريات يف قيمة األراضي؛

وضمان استمرار اجلهات اإلدارية يف تطبيق هذه السياسات علـى مـر الـزمن،      (هـ)  
  وخاصة على املشاريع الكبرية النطاق؛

ــوميني        (و)   ــؤولني احلكـ ــني املسـ ــرة بـ ــات مباشـ ــراء مفاوضـ ــى إجـ ــجيع علـ والتشـ
خلــاص الــيت يــرجح أــا ستســتفيد مــن إجــراءات لتابعــة للقطــاع التطــوير العمــراين اوشــركات ا

  حكومية معينة؛
وتوليــد الرغبــة يف الــدفع عنــدما تتحقــق الفوائــد مباشــرة للمســتفيدين مــن           (ز)  

  إجراءات حكومية معينة؛
ويئة أوضاع تسمح للجميع جبين الفوائد حبيث ميكـن لإلجـراءات احلكوميـة      (ح)  
  .االستثمارات منمزيد  على إجراء األسواق/القطاع اخلاص أن حتفز

  
إن البلدان والسلطات اليت استطاعت أن تبتكر أدوات للتمويل القـائم علـى األراضـي     - ١٠٢

وتطورها من أجل توليد الدخل متيل إىل أن تكرس يف الوثـائق الدسـتورية واملـدونات القانونيـة     
ملكية األراضي. ويساعد ذلك على تقليـل مقاومـة مـالك    مبدأ الفصل بني حقوق البناء وحقوق 

األراضي لالستخدامات اليت تكفل اإلدمـاج االجتمـاعي، ويسـاعد يف الوقـت نفسـه علـى توليـد        
  اإليرادات الضرورية جدا لتمويل هذه املشاريع. ومثة أدوات أخرى ميكن النظر فيها وهي:

علـى النحـو املتبـع    االجتماعيـة،   صـاحل حلمايـة امل  اًخاصـ  تقسيماًتقسيم املناطق   (أ)  
حاليا على نطاق واسـع يف املـدن الربازيليـة مـن أجـل محايـة املسـتوطنات العشـوائية الكائنـة يف          

مرتفعة الدخل من حتويلها ألحياء ألصحاب الـدخل املرتفـع ومحايتـها مـن بـاقي      خاصة مناطق 
هــذه الفئــة الغنيــة،  ةدمــخمتيــل إىل حيــل االســتحواذ الــيت تلجــأ إليهــا شــركات املقــاوالت الــيت 
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ضـوابط تقيـد حجـم قطـع األراضـي وضـوابط حتـدد املسـاحات الـيت          ذلك عن طريـق اعتمـاد   و
جيب تركها حـول املبـاين وغـري ذلـك مـن الضـوابط الـيت تراعـي احتياجـات الفئـات املنخفضـة            

ــدخل. وتســتخدم هــذ  ــيت    هال ــدة ال ــاطق اجلدي تشــغلها مجاعــات منخفضــة  ساألداة أيضــا يف املن
ومـن   “أصحاب الـدخل املرتفـع  ليب مطالب اليت ت”من أجل محايتها من االستخدامات  الدخل

  أجل خفض تكاليف األراضي عن طريق زيادة كثافة االستخدام؛
وإعــالن أولويــات التطــوير العمــراين، وهــي أداة تســتخدم حاليــا يف كولومبيــا    (ب)  

ــدخل العــايل و  ت حيــث د موعــد ــائي إلقامــة  دحيــرصــد األراضــي الشــاغرة يف املنــاطق ذات ال
 ،العامـة أن تبيـع األرض بـاملزاد   جهـات  مشاريع عمرانية عليها. ويف حالة عدم االمتثال، حيق لل

ــدة   ــق فائ ــ ةإضــافيوحتق ــاملزاد جيــب أن يســتخدم األرض يف تشــييد مشــاريع      يوه ــائز ب أن الف
مشـاريع  إسكان اجتماعي؛ ويتيح ذلك شراء األراضـي بسـعر يتسـق مـع اسـتخدامها يف تنفيـذ       

  اإلسكان االجتماعي.
  

  اإلنصاف يف االستفادة من منافع التوسع احلضري  كفالة  - جيم  

ممارسـة الضـغط مـن أجـل تصـحيح منظومـة القـيم الـيت يقـوم عليهـا النمــوذج             (أ)  
االقتصــادي العــاملي، لكــي تعــود إىل هــذه املعادلــة املبــادئ غــري النقديــة املتمثلــة يف قــيم العدالــة   

  والقيم الثقافية والنفسية؛ “الصاحل العام”االجتماعية و 
ــور          (ب)   ــن أشــكال حضــرية تبل ــائم م ــو ق ــا ه ــى م ــاظ عل ــة”واحلف املدينــة  “ثقاف

املستدامة، مثل التراص، واالستخدام املختلط، واالخـتالط بـني الفئـات االجتماعيـة، والتـرابط      
  بني املناطق، وتوفري مساحات عامة آمنة يسهل الوصول إليها؛

األطر القانونية واملاليـة واإلجـراءات اإلداريـة الالزمـة إلعـادة اسـتثمار        ووضع  (ج)  
جزء من الثروة اليت تولدها املدن يف اجتاه توفري مساحات عامة عاليـة اجلـودة وعادلـة التوزيـع،     
إىل جانب وضع مـا يلـزم مـن اآلليـات حلمايـة املسـاحات العامـة يف مشـاريع التوسـع العمـراين           

  فيذها؛اجلديدة املخطط لتن
ووضع األطـر القانونيـة واملاليـة واإلجـراءات اإلداريـة الالزمـة إلتاحـة تكـوين           (د)  

الشراكات بني القطاعني العام واخلاص مع ضمان االستقالل املايل للكيانات احمللية مـن خـالل   
  عينية مجاعية يف مشاريع التطوير العمراين احمللية؛ مشاركة مشاركة املستخدمني النهائيني

متنوعـة   وتقليل الطلب على السفر مـن خـالل ختطـيط وتصـميم شـبكة طـرق        )(هـ  
وتوزيــع اخلــدمات املتنوعــة بشــكل عــادل علــى أســاس  بشــكل جيــد  ةبطــاتروم االســتخدامات

  الكثافة السكانية يف شىت أحناء املدن واألقاليم التابعة هلا؛
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مـن   كالاألشـ  وختطيط وتوفري شبكات متكاملـة مـن وسـائط التنقـل املتعـددة       (و)  
ن وأجــل إتاحــة التنقــل اآلمــن امليســور جلميــع املســتعملني، مبــن فــيهم النســاء واألطفــال واملســن  

  اإلعاقة؛ وذواألشخاص و
تعـرض سـكان املنـاطق     اسـتمرار ألراضـي واملبـاين لتقليـل    ل اآلمنةيازة احل وتوفري  (ز)  

ع قيمـة األراضـي علـى    العشوائية اليت يتم تطويرها ملخاطر هدم مبانيهم وطردهم منها عند ارتفـا 
  ؛)١٩(مأوضاعهم واعتراف اآلليات اإلدارية إضفاء الطابع الشرعي جزئياً على الرغم من 
املسـاحي يف التصـميمات واخلطـط احلضـرية      - واستخدام التمايز االجتماعي  (ح)  

بطريقة تعكس ثقافة اموعات السكانية، وليس مستوى دخلها، مـع ضـمان تـوفري اخلـدمات     
  نفسها لكل منها؛   بالنوعية
ــوفري مســاح      (ط)   ــى دور التصــميم احلضــري كوســيلة لت ــد عل ية حضــر اتوالتأكي

  جيدة وتيسري االندماج االجتماعي؛  
وحتقيق العدالة يف توفري املساحات العامة والربط بني املناطق مـن أجـل تعزيـز      (ي)  

  اإلنتاجية يف املناطق احملرومة؛
إنتاج املعارف الدقيقة ليس ضـروريا ألغـراض    والتأكيد على أن االستمرار يف  (ك)  

الرصـد فقـط وإمنـا أيضـا لتبـادل املعـارف وزيـادة الـوعي يف صـفوف اجلمهـور بفوائـد التطـوير             
  العمراين وبالتحديات اجلديدة؛

واستخدام أساليب مبتكرة للتمثيل تتناسب مـع السـكان يف آليـات التخطـيط       (ل)  
  ؛  ية العاليةالسكان فةذات الكثاالكربى  احلواضرالتشاركي يف 

بصــورة ســهلة  هلــاوتــوفري شــبكات تتــيح الــربط بــني املــدن واألقــاليم التابعــة     (م)  
احلضــري مــن التمتــع    - الريفــياالمتــداد  ومعقولــة التكلفــة مــن أجــل متكــني ســكان حيــز       

  للمستوطنات السكانية األعلى كثافة واألقل كثافة؛ املتكاملةاخلصائص ب
 املسـاحات اخلضـراء   دف إىل محاية املناظر الطبيعيـة أو  ئيةوقاواعتماد تدابري   (ن)  

  وكفالة حق التمتع ا جلميع الناس؛ اليت من صنع اإلنسان،
وإدخال ممارسات من قبيل البستنة اتمعية والزراعـة احلضـرية حيثمـا يكـون       (ص)  

  مناسبا ومبا يتماشى مع منط احلياة احمللية.ذلك 
  

__________ 

  .سطنبول الكربى، تركياإحالة: كاظم قرة بكري،   )١٩(  
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يـدة وكفالـة حسـن    الكايف من املساحات اخلضـراء والعامـة اجل   كفالة توفري القدر  - دال  
  توزيعها وإدارا

األولويات احملددة لضمان وجود مساحات عامة كافية وجيدة التوزيع ينبغـي    (أ)  
  أن تدرج يف سياسة عامة شاملة لتنظيم املساحات العامة على نطاق املدينة؛

وائم بـني متطلبـات املسـاحات    إعداد مبـادئ توجيهيـة للتخطـيط والتصـميم تـ       (ب)  
العامة على نطاق املدينة ومتطلبات املساحات العامة على نطـاق احلي/املنطقـة احملليـة وتتجنـب     

  الوصفات اإللزامية وتتبع جا مرنا؛  
وفيمــا يتعلــق بآليــات التمويــل، جيــب التشــديد علــى أن املســاحات العامــة           (ج)  

ات العامة، تولّـد قيمـة حضـرية. وجيـب اسـتقطاع      اجليدة، وخاصةً املترتهات واحلدائق والساح
جزء من هذه القيمة، اليت تولدها عموما استثمارات القطاع العام، بغيـة حتسـني املنـاطق األقـل     

، يف الوقت نفسـه ميكـن اسـتثمار أجـزاء أخـرى      إليها احلاجة أمس يف هي اليتجاذبية واألحياء 
يف زيادة حتسني املساحات العامة يف مواقع حضرية خمتارة ومن مث إنشاء دورة محيدة يـتم فيهـا   

  لتحقيق املزيد من اإليرادات؛ هااستثمارواإليرادات خلق 
ومتثل مشاركة املواطنني واتمعات احمللية، وال سيما علـى مسـتوى األحيـاء،      (د)  

ــألف حلقاــا مــن إنشــاء هــذه املســاحات       ع ــيت تت ــة ال نصــرا أساســيا يف دورة املســاحات العام
وصيانتها والتمتع ـا وتقييمهـا. ولـن يتسـىن قيـاس فعاليـة املسـاحات العامـة ورصـدها بشـكل           

  سليم مع مرور الوقت إال من خالل تعليقات املستعملني وانطباعام؛
يف إنشــاء وإدارة مســاحات عامــة موزعــة  وتأكيــد مســؤوليات القطــاع العــام    (هـ)  

بإنصــاف علــى أحنــاء املــدن وأقاليمهــا وإتاحــة اســتخدام تلــك املســاحات بســهولة وأمــان لكــل  
ــال والشــباب ذوي        ــات واملســنني واألطف ــك النســاء والفتي ــا يف ذل جمموعــات املســتخدمني، مب

  اإلعاقة والفقراء؛  
التصــميم والتطــوير العمــراين وزيــادة الــوعي بفوائــد املســاحات العامــة اجليــدة   (و)  

ــقإىل  رامــيال ــى       خل ــة وإجيــاد طلــب عليهــا يف الســوق، ملمارســة الضــغط عل املســاحات العام
  احلكومات وعلى شركات التطوير العمراين اخلاصة؛

ــج    (ز)    ــاد ــى    “االســتخدام املخــتلط ”واعتم ــة عل يف شــبكات املســاحات العام
مـع تـوفري    “املشـتركة الشـوارع  ”وشـبكات  االجتمـاعي؛   التمـازج نطاق املدن من أجل تعزيز 

  وسائل نقل متعددة وإتاحة الفرص لالستخدامات املتنوعة ملختلف املستعملني.
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  آليات التمويل  - هاء  

، ووفقـا لالسـتنتاجات الــيت   ٥يف ورقـة السياسـات الصـادرة عـن وحــدة السياسـات رقـم        - ١٠٣
ذه الوحــدة املكرســة لتمويــل البلــديات هلــ التــابعخــرج ــا االجتمــاع األول لفريــق اخلــرباء اخلــاص 

مصـادر اإليـرادات وأدوات التمويـل األكثـر موثوقيـة       بعض”والنظم املالية احمللية، تقر الوحدة بأن: 
مصــادر وأدوات تســتند إىل األراضــي. وميكــن  هــيوفعاليــة الــيت تســتخدمها حكومــات البلــديات  

يمــة األراضــي، إىل جانــب األدوات لالســتخدام الســليم للضــرائب العقاريــة واســتقطاع جــزء مــن ق
(وحــدة  “إىل األراضــي، أن يســاعد يف إجيــاد جمتمعــات مســتدامة وســليمة ماليــا  املســتندةاألخــرى 

  ).Habitat III Policy Unit 5 2015) (٢٠١٥التابعة للموئل الثالث  ٥السياسات رقم 
ويسعي هذا التقريـر إىل التشـديد علـي العالقـة اإلجيابيـة بـني االسـتراتيجيات الرشـيدة          - ١٠٤

لتنظيم املسـاحات، واألولويـات السياسـاتية املقترحـة لصـياغة هـذه االسـتراتيجيات وتطبيقهـا،         
وآفاق تعبئة الوسائل لتحقيق األهداف اليت يتوخى املؤمتر حتقيقها يف املـدن وهـي تـوفري املـأوى     

ئــم للجميــع وحتقيــق التنميــة احلضــرية املســتدامة. ومــن الواضــح أن التنميــة العشــوائية غــري    املال
املخططة تولّد فوضى وعدم كفاءة وتكاليف مالية واجتماعية هائلة. وعلى النقيض من ذلـك،  
فإن التنمية اليت يتم التخطيط هلا اسـتنادا إىل اسـتراتيجيات رشـيدة لتنظـيم املسـاحات احلضـرية       

ــر  ــد ث ــات التوســع احلضــري        تول ــد عملي ــة األراضــي بع ــادة قيم ــن زي ــروة م ــع هــذه الث وة. وتنب
املدروسة، مبا يف ذلك اهلياكل األساسية اجليـدة واملسـاحات العامـة اجليـدة واألراضـي الصـاحلة       
للبناء جلميع األغـراض املعيشـية. ويف املقابـل، ميكـن للمـدن أن حتصـل جمـددا علـى املـوارد الـيت           

النافعـة احلميـدة مـن التخطـيط واالسـتثمار، مـن خـالل فـرض          الـدورة يـة هـذه   حتتاج إليها لتغذ
  ضريبة على األراضي واستقطاع جزء من الزيادة يف قيمة األراضي.  

وذلك، فمن املنطقي أال تعامل املوارد املكرسة لصـياغة اسـتراتيجيات رشـيدة لتنظـيم      - ١٠٥
اسـتثمارا، لـيس فقـط مـن أجـل حتسـني        املساحات احلضـرية باعتبارهـا تكلفـة، وإمنـا باعتبارهـا     

نوعية احلياة جلميع املواطنني ومحاية البيئة، ولكن أيضـا مـن أجـل توليـد املـوارد الـيت تسـتلزمها        
  .  احلميدةهذه العملية 

  
  الرصد  - واو  

، متثـل معيـارا عامليـا    ١١من املسلم به أن األهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما اهلـدف   - ١٠٦
قويــا لقيــاس إجنــازات املــدن واألقــاليم يف حتســني األوضــاع املعيشــية لســكان املــدن. وتتطلــب    
االســـتراتيجيات الرشـــيدة لتنظـــيم املســـاحات احلضـــرية تـــوافر الشـــفافية واملســـاءلة يف عمليـــة  
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وقيـــة ومفتوحـــة وميكـــن الوصـــول ا بـــدوره يســـتلزم تـــوافر بيانـــات ذات موثالتخطـــيط، وهـــذ
  بسهولة.  إليها

تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت  ”، فــإن ٨وكمــا ورد يف ورقــة املناقشــة رقــم   - ١٠٧
والتصوير الساتلي تعد مـن الوسـائل السـهلة امليسـورة التكلفـة للوصـول إىل البيانـات املسـاحية         

  .)٢٠(“ق املشاركة يف توليد املعارف وتبادل املعلوماتاليت أتاحت توسيع نطا
ــات يف      إنو - ١٠٨ ــوافر البيان ــة البيانــات، وعــدم ت هنــاك حتــديا رئيســيا يتمثــل يف ســوء نوعي

حينها، وعدم توافر بيانات مصنفة. ونتيجة لذلك، فإن العديد من احلكومـات الوطنيـة واحملليـة    
ال تــزال تعتمــد يف التخطــيط وصــنع القــرارات علــى معلومــات أو بيانــات غــري محدثــة وذات    

  جودة غري كافية.  
وتعترب البيانات املساحية من العناصر اهلامة الالزمة لرصد استخدام األراضي، غـري أن   - ١٠٩

  املؤشرات األخرى هلا أمهيتها وينبغي مجعها وحتديثها بانتظام.  
وينبغي أن تستغل احلكومات اإلقليمية والوطنيـة البيانـات اجلغرافيـة املسـاحية املتعلقـة       - ١١٠

ملفتوحة للـتحقق يف ضوئها من دقة البيانـات الـيت يـتم مجعهـا حمليـا.      باملناطق املبنية واخلضراء وا
وميكن للبيانات اجلغرافية املساحية املتاحة بطريقة سهلة ومفتوحـة أن تـدعم رصـد العديـد مـن      
ــة. وميكــن أن تكــون شــديدة       ــوارد الطبيعي ــة الصــحية إىل إدارة امل ــة، مــن الرعاي ــب التنمي جوان

  ت والنواتج املساحية اليت ميكن مقارنتها على الصعيد العاملي.  الفعالية وال سيما يف التحليال
وبالنظر إىل التحدي املتمثل يف معاجلة كميات ضخمة من البيانات (سواء من حيـث   - ١١١

الدرايــة الفنيــة والتكــاليف)، ميكــن للســلطات احملليــة واإلقليميــة أن تعمــل جنبــا إىل جنــب مــع   
تحقيـق أعلـى درجـة مـن الفعاليـة يف اسـتخدام       لالبحـوث  املؤسسات الوطنية والدوليـة ومراكـز   

  البيانات املفتوحة اليت ميكن الوصول إليها بسهولة.
ولئن كانت املدن والبلدان هي اليت تتحمل املسؤولية الرئيسية عـن رصـد إجنازاـا يف     - ١١٢

ــإن الكــثري مــن جو      ــة، ف ــالرجوع إىل املؤشــرات العاملي انــب جمــال التطــوير احلضــري املســتدام ب
عمليات واستراتيجيات التخطيط، مثل املشاركة والشـفافية ومـا إىل ذلـك، ال ينطبـق إال علـى      
مواقـــع بعينـــها أو ال يقبـــل اإلحصـــاء. ويـــتعني كفالـــة اضـــطالع اتمعـــات احملليـــة والوطنيـــة   

__________ 

 Global Human Settlement( “طبقــة املســتوطنات البشــرية العامليــة ”هنــاك جتربــة مهمــة يف هــذا اــال متثلــها    )٢٠(  

Layer           ــا مثــل خريطــة الــيت أعــدها مركــز املفوضــية األوروبيــة للبحــوث املشــتركة واملنتجــات املتصــلة ،(
ــة        ــات مفتوحــة وجماني ــة هــي قاعــدة بيان ــة املســتوطنات البشــرية العاملي ــة. وطبق املســتوطنات البشــرية األوروبي

ادا إىل الصــور الســاتلية لتحديــد وتصــنيف املســتوطنات البشــرية علــى اخلــرائط بطريقــة منســقة ومتســقة، اســتن 
)Pesaresi et al. 2013 .(http://ghslsys.jrc.ec.europa.eu/.  
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وأصحاب املصلحة بـدور قيـادي يف الرصـد والـدعوة إىل إجـراءات تشـاركية كافيـة وواضـحة         
يف الســياقات الــيت يتــأثر فيهــا أشــد الســكان ضــعفا بظــواهر مثــل املضــاربة،   وشــفافة، وخاصــةً

  ألحياء لألثرياء، والتشرد.   هاليوتطوير أحياء الفقراء لتحو
وينبغــي للمــدن أن تأخــذ علــى عاتقهــا مســؤولية رصــد التحســينات يف توزيــع منــافع    - ١١٣

الستقصـاءات الـيت جتـري    ، مع التركيز بوجه خاص على ا)٢١(التوسع احلضري على سكان املدن
   ).٢٠١٥(موئل األمم املتحدة عام  على نطاق املدينة بشأن توفري املساحات العامة وتوزيعها 

    
  االستنتاجات  - سادسا   

  تتبلور استنتاجات هذه الورقة يف الرسائل الرئيسية السبع التالية: - ١١٤
  

  استراتيجيات تنظيم املساحات احلضرية    

املســاحات املاديــة لــه أمهيــة كــربى يف التطــوير احلضــري واإلقليمــي املســتدام.   تنظــيم  - ١١٥
  وميكن حتقيقه بنجاح بتطبيق استراتيجيات عادلة وشاملة لتنظيم املساحات احلضرية.

  
  تصميم املدينة املستدامة    

البشـري هـي    الـيت تراعـي املقيـاس   مشاريع التطوير العمـراين املتـراص وإعـادة التطـوير      - ١١٦
نقطة االنطالق حنو توفري احلياة احلضرية للجميع وتلبية االحتياجـات األساسـية وإجيـاد اقتصـاد     

  ومحاية البيئة. باحلياة نابض
  استخدام أسواق األراضي يف مكافحة الفصل    

التشــريعات وتــدابري التخطــيط املالئمــة ميكــن أن تكفــل التقاســم اجلمــاعي جلــزء مــن    - ١١٧
تــوفري ضــمانات احليــازة وإتاحــة الوصــول إىل وتولــدها عمليــات التوســع احلضــري الثــروة الــيت 

__________ 

تتمثل املؤشرات ذات الصلة اليت جيب النظر فيها يف مـا يلـي: الزيـادة يف القـدرة علـى كسـب العيش/اخنفـاض          )٢١(  
خلـدمات وفقـا   الفجوة بني الطلب يف سوق العمل وقدرات العاطلني عـن العمـل؛ وكـذلك حسـن اسـتخدام ا     

زدحـام)؛ واسـتمرارية إمـدادات امليـاه     اال ةوال شـديد  االسـتعمال  قليلـة  تكـون  فـال هلـا (  استيعابيةألقصى قدرة 
شـبكات ميـاه وكهربـاء لكـن اإلمـدادات متقطعـة)؛ واخنفـاض األمـراض املتصـلة مبيـاه            اكثري من املدن لـديه ف(

خنفاض منســوب طبقــات امليــاه اجلوفيــة؛ الشــرب؛ واخنفــاض التســرب يف شــبكات امليــاه والصــرف الصــحي/ا 
وارتياد املساحات العامة واخلضراء؛ وتقليص وقت السفر؛ واخنفـاض انبعاثـات الكربـون؛ واخنفـاض التحـرش      
اجلنسي والعنـف ضـد املـرأة يف املسـاحات العامـة؛ واخنفـاض عـدد الوفيـات واحلـوادث يف املسـاحات العامـة؛            

اسـتهالك  وضع اخلـرائط الـيت تـبني    العامة واملساحات اخلضراء العامة؛ ووالتوزيع اجلغرايف املتوازن للمساحات 
بينـها   مـايز التجزاء املدينة حسـب  ألإيرادات األموال العامة  مننفقات ال صيصانبعاثات الكربون؛ وختوالطاقة 

  املساحية وليس فقط حسب احلدود اإلدارية. - من ناحية الكثافة السكانية واخلصائص االجتماعية
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فقـراء  لاألراضي واخلدمات ومكافحة الفصل املادي واالجتمـاعي وحتسـني الظـروف املعيشـية ل    
  املناطق احلضرية. يف

  
  ميع  اجلتوسيع دائرة االستفادة من منافع التوسع احلضري لتشمل     

ملنـافع واخلـدمات   ا مـن مجيع السكان  استفادةة جيب أن تكفل االستراتيجيات احلضري - ١١٨
اليت ميكن أن توفرها املدن، بغض النظر عن الدخل ومنط العيش وحمل اإلقامة ونوع املسـتوطنة  

  وحجمها.
  

  حتقيق التكامل بني مستويات التخطيط ونطاقاته واألطراف الفاعلة فيه    

للتنمية احلضرية والريفية يعـد مـن األمـور    التكامل بني مستويات وقطاعات التخطيط  - ١١٩
الضرورية إلجناح استراتيجيات تنظيم املساحات احلضـرية. وتوجـد أدوات مفيـدة لبلـوغ هـذا      

  .اإلقليميواملبادئ التوجيهية الدولية بشأن التخطيط احلضري اهلدف، منها 
  رسم معامل املدن من خالل املساحات اخلضراء والعامة     

خلضراء والعامة هي العنصر الذي حيدد هوية املدينـة وطابعهـا، ويعـرب عـن     املساحات ا - ١٢٠
  والتنقل والتفاعل والتقارب. الترفيهبنيتها املادية وميدها بشريان احلياة احلضرية: 

  
  حوار عاملي من أجل التخطيط املستدام    

احلضرية والريفيـة  االستمرار يف إجراء حوار عاملي بشأن التنظيم املستدام للمساحات  - ١٢١
ســـيكون لـــه أمهيـــة كـــربى يف النجـــاح يف تنفيـــذ اخلطـــة احلضـــرية اجلديـــدة وأهـــداف التنميـــة 

ــن املفيـــد أن تتـــرجم العمليـــات الـــيت    ــتدامة. وقـــد يكـــون مـ  وضـــعها املوئـــل الثالـــث إىل  املسـ
تكــوين شــبكات للتواصــل وتبــادل األفكــار واخلــربات واملعلومــات   لمســتمرة مكرســة  أنشــطة

  اجليدة.  واملمارسات 
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