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 اللجنة التحضريية ملؤمتر األمـم املتحـدة  
املعـــين باإلســـكان والتنميـــة احلضـــرية     

  (املوئل الثالث) املستدامة
  الدورة الثالثة

        ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٧-٢٥ندونيسيا، سورابايا، إ
  *احلضرية : استراتيجيات التنمية االقتصادية٧ورقة السياسة العامة رقم     

  
  مذكرة من األمانة    

  
ــكان وال      ــين باإلسـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــة مـ ــل أمانـ ــتدامة  حتيـ ــرية املسـ ــة احلضـ تنميـ

، “اسـتراتيجيات التنميـة االقتصـادية احلضـرية    ”الثالث) طيه ورقة سياسة عامـة بعنـوان    (املوئل
  .٧أعدها أعضاء وحدة السياسة العامة رقم 

من وحدات السياسة العامة التابعة للموئل الثالـث اثنتـان   ويشترك يف قيادة كل وحدة   
خــبريا كحـد أقصــى، حيـث تضــم خــرباء    ٢٠مـن املنظمــات الدوليـة وتتــألف كـل وحــدة مـن     

فــرادى مــن جمموعــة متنوعــة مــن اــاالت، مبــا يف ذلــك األوســاط األكادمييــة، واحلكومــات،     
  اإلقليمية والدولية. واتمع املدين، وسائر اهليئات

ــا اورقعمــل وإطــار  ٧كــن االطــالع علــى تكــوين وحــدة السياســة العامــة رقــم    ومي  
  .www.habitat3.orgاملتعلقة بالسياسة العامة يف املوقع 

   

  
  

 تصدر هذه الوثيقة دون حترير رمسي.  *  
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  : استراتيجيات التنمية االقتصادية احلضرية٧ورقة السياسة العامة رقم     

  موجز تنفيذي    

  وتعزيز سبل كسب العيشتعزيز اقتصادات املناطق احلضرية وإجياد فرص العمل     
  

، يعيش مـا يزيـد علـى نصـف سـكان العـامل يف املـدن، ويتسـارع معـدل          ٢٠١٦يف عام   
يواكـب   معظم املدن يف العامل النامي ال التوسع احلضري يف العامل النامي. ولألسف، فإن اقتصاد

املائــة يف  ٥٠يف االقتصــاد غــري الرمســي نســبة  النمــو الســكاين. ونتيجــة لــذلك، يشــكل العــاملون
ــانو     أو ــة، ويع ــوى العامل ــن الق ــر م ــري     أكث ــيش غ ــبل ع ــيئة وس ــل س ــروف عم ــن ظ ــة.  ن م مأمون

الناشـئ يف املنـاطق احلضـرية.     هـذه الظـروف، فـإن األحيـاء الفقـرية هـي شـكل السـكن         ظل ويف
مليون شخص يعيشون ويعملون يف مستوطنات عشوائية، وهـو رقـم يزيـد     ٩٠٠يقرب من  وما

ا. ويف العــامل املتقــدم النمــو، فــإن حتــديات التكيــف اهليكلــي وتقلــص    يف املائــة ســنوي ١٠بنســبة 
النشاط الصناعي قد شكلت ضـغطا هـائال علـى العديـد مـن املـدن الـيت كانـت ميسـورة سـابقا.           
وتزدهــر مــدن أخــرى، حيــث تــوفر تركيــزات غــري مســبوقة للعمالــة العاليــة القيمــة يف االقتصــاد    

لسكن يف هذه املـدن قـد زادت زيـادة هائلـة، ممـا أثـر       اإلبداعي. ولكن قيمة األراضي وتكاليف ا
سلبا على الفقراء العاملني. ويتحتم، يف هذا السياق، على حكومات املناطق احلضرية وأصحاب 
املصلحة أن يصبحوا أكثر فعالية يف تيسري وتسريع التنمية االقتصادية الشاملة للجميع اليت تسخر 

  .فرص العمل الكرمي ملاليني املواطنني اجلدداإلمكانات اإلبداعية للمدينة لتوليد 
املوئـل الثالـث اتمـع العـاملي لكـي ينظـر يف هـذه املسـألة يف سـياق أهـداف            ىويتحد  

التنمية املستدامة وضرورة اختاذ إجراءات للتخفيف مـن آثـار تغـري املنـاخ الـيت جـرى التفـاوض        
ن العـامل مكانـا حضـريا، ولـذلك     عليها يف الدورة احلاديـة والعشـرين ملـؤمتر األطـراف. فسـيكو     

ــديات      ــاملي لتحـ ــدي العـ ــريكة يف التصـ ــدن شـ ــون املـ ــزم أن تكـ ــاخ.    يلـ ــري املنـ ــتدامة وتغـ االسـ
االقتصادات احلضرية لديها القدرة على توليد األفكـار والثـروة حلـل بعـض التحـديات       إن كما

  نمية املستدامة.األكثر إحلاحا. وأداؤها االقتصادي هو أمر ذو أمهية حامسة لتحقيق أهداف الت
وتــدعو هــذه الورقـــة إىل اتبــاع ـــج ذي شــقني. أوال، إن املـــدن حتتــاج إىل معاجلـــة        

الظــروف الكامنــة الــيت تــدعمها: أطــر تنظيميــة فعالــة وشــفافة؛ وأســواق متماســكة لألراضــي؛   
وهياكـل أساسـية فعالـة (الطاقـة، واملـرور العـابر، والنقـل، وامليـاه، والصـرف الصـحي)؛ ونظــم           

ضرية توفر التمويل املستدام للمدن؛ وختطيط استخدام األراضي على حنو ينتج منوذجـا  مالية ح
حضــريا مــدجما. وتنــاقش احللــول ملعظــم هــذه التحــديات يف ورقــات السياســة العامــة األخــرى   
للموئل. وثانيا، جيب على املدن أن تكون سـباقة يف تيسـري عمليـة التنميـة االقتصـادية بالتعـاون       
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حة يف االقتصاد، وأن تشترط توافر والية وقدرات يف جمـال احلوكمـة للقيـام    مع أصحاب املصل
ــذا الــدور. ويف إطــار هــذه العمليــة، ومــن خــالل احلــوار مــع أصــحاب املصــلحة الرئيســيني،    

   ميكن أن تعزز االقتصاد احلضري.ستربز األولويات لإلجراءات احمللية اليت
لــذلك، ال يوجــد حــل إجبــاري وحيــد     فاملــدن واقتصــاداا بالغــة التنــوع. ونتيجــة       

لتحــديات التنميــة االقتصــادية الــيت تواجههــا. فيجــب علــى أصــحاب املصــلحة يف كــل اقتصــاد 
حضـري أن جيـدوا طـريقهم للمضـي قـدما. وإنـه مـن مصـلحة احلكومـات الوطنيـة واملنظمــات           

نني الدوليــة أن تــدعم جهـــودهم. ويتمثــل دور احلكومـــة احملليــة، الــيت ختضـــع ملســاءلة املـــواط      
دميقراطيا، يف تيسري احلوار بني أصحاب املصلحة، وتـوفري القيـادة لالسـتثمار والعمـل، وحشـد      

  العليا للحكومة واتمع الدويل.الدعم من املستويات 
ويتــألف االقتصــاد احلضــري مــن مئــات اآلالف أو املاليــني مــن اجلهــات الفاعلــة الــيت     

واملعامالت اليومية. ولديـه قـوة دفـع هائلـة،      تشارك يف عدد ال حيصى من القرارات االقتصادية
وتعد قدرة أي منظمة واحـدة علـى تغـيري جمـراه حمـدودة جـدا. ولـيس لـدى احلكومـات احملليـة           
املــوارد الالزمــة إلعــادة تشــكيل االقتصــاد دون دعــم مــن أصــحاب املصــلحة. وحــىت إجراءاــا 

يقـة تكـون املدينـة إىل حـد مـا مثـل       املتضافرة تتطلب وقتا لتحقيق النتائج املنشودة. وـذه الطر 
 ،ناقلــة حاويــات، يســتحيل تغــيري مســارها فــورا، ولكــن عنــد تغــيريه ببضــع درجــات فحســب  

  مرور الوقت. فسينتهي به األمر يف مكان خمتلف جدا مع
رؤيـة ملسـتقبل االقتصـاد احلضـري     هـذه   ة العامـة وحيدد الفرع األول من ورقـة السياسـ    

املبـادئ الـيت ينبغـي أن تسترشـد ـا التنميـة االقتصـادية احلضـرية         وجمموعة مـن   ٢٠٣٦عام  يف
  والشروط اليت جيب أن تستند إليها.

ويــبني الفــرع الثــاين أن املــدن حــول العــامل تواجــه طائفــة واســعة مــن حتــديات التنميــة     
االقتصــادية. والنمــو الســكاين يفــوق منــو العمالــة يف معظــم املــدن يف العــامل النــامي. ويتضــاءل    

قتصاد الرمسي يف هذه املدن أمام االقتصاد غري الرمسي، مما يـؤدي إىل ظـروف صـعبة وقاسـية     اال
بالنســبة ملعظــم العمــال. واهلياكــل األساســية غــري كافيــة الســتيعاب النمــو الســكاين، وال تولــد  

ــة لــدعم مســتوى االســت    ثمار املطلــوب. وهنــاك عــدد صــغري  االقتصــادات احلضــرية ثــروة كافي
ــ مــن تصــارع  ة يهــيمن علــى حــدود االبتكــار واالقتصــاد اإلبــداعي. ولكــن املــدن   املــدن العاملي

العامل املتقـدم النمـو. وهـذه التحـديات هائلـة، ولكـن التغلـب        يف حىت وذلك التكيف اهليكلي، 
  عليها ليس مستحيال، حسبما تبني يف العديد من املدن يف مجيع أحناء العامل.

ت التحـديات والسياسـات املتصـلة بالتنميـة     يـب أولويـا  توحيدد الفرع الثالث إطـارا لتر   
االقتصادية احلضرية واخلطة احلضرية اجلديدة. فيجـب أن يـئ املـدن اقتصـادات أقـوى وأكثـر       
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مشوال مع زيادة مستويات العمالـة املنتجـة وفـرص العمـل الالئـق. وللقيـام بـذلك، جيـب تعزيـز          
ريــة داعمــة لالســتثمار اخلــاص  جتااحلوكمــة احلضــرية وتركيزهــا. ومثــة حاجــة إىل إرســاء بيئــة   

ــع القطاعــات، الرمسيــة وغــري الرمسيــة. وجيــب معاجلــة الثغــرات يف اهلياكــل األساســية          يف مجي
االســتراتيجية. وحتتــاج املــدن لشــكل حضــري مــدمج يدعمــه نظــام نقــل عــابر عــايل املســتوى    

ــن        ــد االســتراتيجية احلضــرية م ــة االقتصــادية املســتدامة. وجيــب أن تزي ــق التنمي ــدرات لتحقي ق
االبتكار واالستثمار اليت تؤدي إىل حتويل االقتصاد. وتلك االستراتيجية جيب أن تكـون قـادرة   

  على زيادة قدرات االقتصاد الرمسي وغري الرمسي وتسخريها على حد سواء.
ويوجز الفرع الرابع اجلهات الفاعلة املعنية، مبا يشمل اهليئات الدولية والدول القوميـة    

ات واملؤسســات التعليميـــة والقطــاع اخلـــاص واتمــع املـــدين والقيـــادات    وحكومــات البلـــدي 
اتمعية غري الرمسيـة. وهـي كوكبـة مـن اجلهـات الفاعلـة املعقـدة الـيت كـثريا مـا يعمـل بعضـها             
ــة. وكــثريا          ــني األطــراف املعني ــى حنــو غــري منصــف ب ــوزع الســلطة عل ــزل عــن بعــض. وتت مبع

ة والوسـط الثقـايف مــع التعـاون وتشــوش علـى اختــاذ     واملصـاحل املتنافســ  اتتتضـارب السياســ  مـا 
قرارات فعالة. ويف الوقت نفسه، يتواصل تطور االقتصاد احلضري ويستمر منو املدينة، وكـثريا  

  ما يكون ذلك يف أحياء فقرية كثيفة السكان وغري مزودة باخلدمات.
ن أجـل  ويتناول الفرع اخلامس مسائل تصـميم السياسـة العامـة وتنفيـذها ورصـدها مـ        

ــة العامــة          ــة االقتصــادية احلضــرية. ويتســم هــدف السياس ــاالت النجــاح يف التنمي ــز احتم تعزي
احلكومـة   -بالوضوح. بيد أن النجاح ال ميكن أن يتحقق إال إذا كان مجيع أصحاب املصـلحة  

احمللية وشركات القطاع اخلاص واالقتصاد غري الرمسي واتمع املدين، مبا يف ذلـك املؤسسـات   
يشـــاركون يف التصـــدي للتحـــديات وحتديـــد فـــرص التنميـــة  -يميـــة والنقابـــات العماليـــة التعل

  االقتصادية احلضرية.
 ، وهــي خطــةوختتــتم الورقــة بتوصــيات رئيســية وخطــوات للمضــي قــدما ــذه اخلطــة   

  طموحة، بيد أا أساسية.
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  ديدةالرؤية واإلطار إلسهام ورقة السياسة العامة يف اخلطة احلضرية اجل  - أوال   

رغم أن املدن هي حمركات للنمو، فهي أمـاكن تتسـم بالتنـاقض، حيـث تتجـاور فيهـا         - ١
. ويف حـني أن معظـم املـدن تواجـه حتـديات      )١(تركيزات شديدة للثراء والفقـر علـى حـد سـواء    

تتعلق باهلياكل األساسية واإلدارة املالية والشؤون املؤسسية، فإن الشعور ذه التحـديات أشـد   
دن تقع يف جنوب الكرة األرضية. ويف هذه البلدان، ميضي التوسع احلضـري بـوترية   وطأة يف م

تفـوق النمـو االقتصــادي وإجيـاد فـرص العمــل؛ وهنـاك نقـص لالســتثمار يف اهلياكـل األساســية        
احلضــرية وضــعف يف نــواتج التنميــة البشــرية بالنســبة ألغلبيــة ســكان املــدن. وتعــد التنميــة           

عمالة، من مث، شاغال رئيسـيا حلكومـات املـدن وغريهـا مـن أصـحاب       االقتصادية اليت تقودها ال
  املصلحة يف االقتصاد احلضري.

  
  ٢٠٣٦رؤيتنا لعام   -ألف   

ــتكون يف     - ٢ ــدن سـ ــا يف أن املـ ــد رؤيتنـ ــام     تتجسـ ــول عـ ــدين، حبلـ ــون عقـ ، ٢٠٣٦غضـ
ــد ــتجابت بنجــاح للتحــديات االجتماعيــة واالقتصــادية و     ق ــيت واجهتــها    اس ــة العميقــة ال املادي
. ويكـــون حتســـن بيئـــة األعمـــال التجاريـــة قـــد أدى إىل يئـــة فـــرص جديـــدة  ٢٠١٦ عـــام يف

لالستثمار والنمو يف األعمال التجارية الرمسيـة وغـري الرمسيـة علـى حـد سـواء. وولـدت الطاقـة         
ــدة يف االقتصــاد الرمســي وأدت إىل توســع       ــع أحنــاء العــامل فرصــا جدي ــة للمــدن يف مجي اإلبداعي

، إضـافة إىل اخلـدمات   هلـم  القانونية واالجتماعية ةمايتوفري احلت العمال وتدرجيي يف استحقاقا
ة القــدرة . ولــدى حكومــات املنــاطق احلضــري   )٢(العامــة املتاحــة للقــوى العاملــة غــري الرمسيــة     

. وعلـى مـدى السـنوات    )٣(تيسري إقامة شراكات قوية حول استراتيجية التنمية االقتصادية على
ــة، ستشــهد ا  ــة     العشــرين املقبل ــة واهلياكــل األساســية التنظيمي ــادة يف التحســينات املادي ملــدن زي

الالزمـة لـدعم السـكان احلضـريني املتنـامني وتطلعـام. وسـتكون املـدن أكثـر تركيـزا وحيويـة            
واســتدامة وتــدعمها اســتثمارات اســتراتيجية يف اهلياكــل األساســية للنقــل املــنخفض الكربــون.  

__________ 

  )١(  United Nations (2010), State of the World’s Cities 2010/2011. Bridging the Urban Divide, Nairobi, 

United Nations Human Settlements Programme. 

  )٢(  Glaeser, E. (2012), Triumph of the City, London, Penguin Books 

  )٣(  Otgaar, A., L. van den Berg, J. van der Meer and C. Speller (2012), “Urban Competitiveness and 

Sustainable Territorial Development: the Nedd for New Perspectives on Metropolitan Governance”, in 

J. Sobrino (ed.), Urban Competitiveness. A Global and for Mexico Perspective, Mexico City, El Colegio 

de México, pp. 257-286. 
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 تــوفري خــدمات هياكــل أساســية أفضــل وأكثــر موثوقيــة   وقــد أدت زيــادة العائــدات احملليــة إىل 
  وحتسني الظروف املعيشية جلميع مواطين املناطق احلضرية، وال سيما الفقراء.

  
  هيةاملبادئ التوجي  -باء   

من أجل حتقيق رؤيتنا، فإننا حندد أربعة مبادئ رئيسية ومخسة شروط متكينية تكتسـي    - ٣
كســب ادات احلضــرية وإجيــاد فــرص العمــل وحتســني ســبل أمهيــة بالغــة بالنســبة لتعزيــز االقتصــ

  طار التنمية االقتصادية الشاملة:احلضرية ضمن إ العيش
تقـع  . و: جيب أن يكون النمو والتنمية يف االقتصـاد احلضـري شـاملني   ١املبدأ   (أ)  

على عاتق احلكومات احلضرية مسـؤولية تيسـري النمـو االقتصـادي احلضـري الشـامل للجميـع،        
الســكان احلضــريني، ف إىل توســيع نطــاق االقتصــادات احلضـرية بســبل تفيــد مجيــع  الـذي يهــد 

  ؛وليس قلة فحسب
: جيــب أن حيــدث النمــو والتنميــة يف االقتصــاد احلضــري ضــمن إطــار ٢املبــدأ   (ب)  

قـوق اإلنسـان.   جيب أن يستند النمو االقتصادي يف املدن على مبادئ قويـة حل وقوي للحقوق. 
  وعلى وجه التحديد:

حق اجلميع يف املدينة، مبا يف ذلـك حـق الفئـات املهمشـة يف الوصـول العـادل         ‘١’  
  إىل املوارد واخلدمات العامة، مبا يف ذلك األراضي العامة؛

  حق اجلميع يف العمل الالئق والفرص االقتصادية اإلنتاجية؛  ‘٢’  
  ؛ياكل األساسية واخلدمات احلضريةحق اجلميع يف املأوى املالئم واهل  ‘٣’  
: جيب على النمو والتنمية يف االقتصاد احلضري أن يسـهما يف التنميـة   ٣املبدأ   ج)(  

ــة املســتدامة.   ــة والوطني ــاحمللي ــاجح يســلم أيضــا   إن االقتصــاد احلضــري الشــامل للجميــ  ف ع والن
ة، وذلك مـن خـالل دعـم االبتكـار     حتقيق التوازن بني النمو االقتصادي واالستدامة البيئي بأمهية

خضــــر، والتماســــك احلضــــري، عــــن طريــــق احلــــد مــــن أوجــــه التفــــاوت   االقتصــــاد األ يف
  ؛واإلقليمي  االجتماعي

ــدأ   (د)   ــة يف االقتصــاد احلضــري إ    ٤املب ــو والتنمي ــؤدي النم ىل متكــني : جيــب أن ي
العيش غري الرمسية، ال تدمريها. وينبغي أن دف استراتيجية التنمية االقتصادية إىل تـوفري   سبل

األعمـال احلـرة توسـيع نطـاق      يهلـا للعمـال غـري الـرمسيني ومباشـر     سبل متعددة ميكـن مـن خال  
  تاجيتهم، وصعود السلم االقتصادي.أعماهلم، وزيادة إن
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تـــوافر الشـــروط التمكينيـــة وبغيـــة حتقيـــق املبـــادئ الـــواردة أعـــاله، حتتـــاج املـــدن إىل    - ٤
  :التالية  والداعمة
  لمساءلة؛ل مؤسسات حملية وإقليمية ووطنية جيدة احلوكمة وخاضعة  (أ)  
  بيئات جتارية تدعم االستثمار يف أنشطة القطاعني الرمسي وغري الرمسي؛  (ب)  
حــوارات متعلقــة بالسياســة العامــة وشــراكات بــني احلكومــة احملليــة والقطــاع    (ج)  

اخلــاص ومنظمــات اتمــع املــدين، مبــا فيهــا منظمــات العمــال غــري الــرمسيني، تعــزز االســتثمار   
  ل الالئق والثروة واألمن جلميع املواطنني؛والعمالة املنتجة/العم

هياكل أساسية مادية واجتماعية تعزز العوامل اإلنتاجيـة، وتسـاعد يف حتسـني      (د)  
  نوعية حياة املقيمني والعمال؛

دعم االبتكار ومباشرة األعمال احلرة، ومها مكونان ضروريان للتغـيري اهليكلـي     (هـ)  
  .املدينة يم املشاريع والبيئة الثقافية يفئة التعليم وتنظيف االقتصاد احلضري تعتمد عليهما بي

  
  األطر املعيارية  -جيم   

ترتكز اخلطة االقتصادية احلضرية اجلديـدة علـى أعمـال األطـر العامليـة القائمـة وتوسـع          - ٥
نطاقهــا. وقــد أقــر املوئــل الثــاين بأمهيــة املــدن كمحركــات للنمــو، ومــن مث باحلاجــة إىل الــدعم  

يف اهلياكـل األساسـية ورأس املـال البشـري. وقـد كـان املوئـل الثـاين صـرحيا بشـأن           واالستثمار 
. )٤(دعم االقتصاد غري الرمسي لكي يصبح أكثر إنتاجية ويكـون متكـامال مـع االقتصـاد الرمسـي     

وجــدول أعمــال املوئــل الثالــث يكــرر التــزام املوئــل الثــاين بــالنمو احلضــري الشــامل للجميــع،   
ك بإدراج أحكام تتعلق بزيادة االستثمار يف إجياد العمل الكرمي وتعزيـز  وميضي إىل أبعد من ذل

  غري الرمسية. كسب الرزقسبل 
، اعتمد اتمع العاملي أهـداف التنميـة املسـتدامة، الـيت تكتسـي أمهيـة       ٢٠١٥ويف عام   - ٦

باطـا  بالغة بالنسبة خلطـة التنميـة االقتصـادية احلضـرية. ويف حـني أن مجيـع األهـداف تـرتبط ارت        
، فثمـة أربعـة أهـداف ذات أمهيـة خاصـة بالنسـبة لنطـاق        )٥(وثيقا بالتنميـة االقتصـادية احلضـرية   

__________ 

  )٤(  Tosics, I. (1997), “Habitat II Conference on Human Settlements, Istanbul, June 1996”, International 

Journal of Urban and Regional Research, vol. 21, No. 2, pp. 366-372. 

)، والطاقــة ٥)، واملســاواة بــني اجلنســني (اهلــدف  ٤علــى ســبيل املثــال، ميكــن لالســتثمار يف التعلــيم (اهلــدف    )٥(  
)، أن يعـزز التنميـة االقتصـادية احلضـرية وأن يسـتفيد مـن جناحهـا أيضـا. وتتـواءم التنميـة           ٧املستدامة (اهلدف 

ألا تستند إىل شـكل حضـري ذي طـابع أكثـر إدماجـا ونظـم نقـل ذات         ١٣دية احلضرية مع اهلدف االقتصا
كفاءة يف استخدام الطاقة، فضال عن الفـرص املتاحـة يف االقتصـاد األخضـر. وأخـريا، فـإن التنميـة االقتصـادية         

عالـة واخلاضـعة للمسـاءلة    احلضرية تتعزز باتمعات املساملة اليت ال يهمش فيها أحد، وكذلك باملؤسسـات الف 
 ).١٦والشاملة للجميع، وتنهض بتلك اتمعات واملؤسسات (اهلدف 
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جبميـــع أشــكاله يف كــل مكـــان؛   بشــأن القضـــاء علــى الفقــر     ١هــذه الورقــة، وهـــي اهلــدف    
بشأن تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالـة الكاملـة    ٨ واهلدف

بشأن البىن التحتيـة القـادرة علـى الصـمود،      ٩وتوفري العمل الالئق للجميع؛ واهلدف واملنتجة، 
ــع واملســتدام، وتشــجيع االبتكــار؛ واهلــدف     ــز التصــنيع الشــامل للجمي بشــأن املــدن   ١١وحتفي

الشاملة للجميـع واآلمنـة والقـادرة علـى الصـمود واملسـتدامة. وتشـكل هـذه العناصـر الركيـزة           
د احلضري اجلديـدة الـيت نقترحهـا يف هـذه الوثيقـة. كمـا تتصـل بـذلك         األساسية خلطة االقتصا

بشــأن  ٢٠٤التوصــية  - ٢٠١٥املعــايري العامليــة الــيت اعتمــدا منظمــة العمــل الدوليــة يف عــام   
رمســي، والــيت تــدعو إىل احلفــاظ  االنتقــال التــدرجيي مــن االقتصــاد غــري الرمســي إىل االقتصــاد ال  

خالل الفترة االنتقاليـة وإىل تنظـيم سـبل وصـول العـاملني       غري الرمسية الرزقسبل كسب  على
  الفضاء العام واملوارد الطبيعية.يف القطاع غري الرمسي إىل 

    
  حتديات السياسة العامة  - ثانيا   

ــاين حبســب         - ٧ ــدن، وتتب ــا امل ــيت تواجهه ــة االقتصــادية احلضــرية ال ــوع حتــديات التنمي تتن
. وتعـاين املـدن   )٦(وخصوصيات كـل مدينـة علـى حـدة    مستويات الدخل، والسياقات الوطنية، 

املرتفعة الدخل من عواقب التغيري اهليكلي، حيث يواجه بعضها حتـديا يتمثـل يف النمـو السـريع     
لص القطاعـات، واملهـارات   قلبعض القطاعات، وتعاجل مدن أخرى العواقب الطويلة األجـل لـت  

ــة. وتواجــه االقت    ــة للبطال ــة، واملســتويات العالي ــد   صــادات الالعتيق ــة حتــديات تولي ناشــئة والنامي
كاف كما ونوعـا مـن الوظـائف وحتسـني األجـور غـري الرمسيـة والعمالـة الذاتيـة. وتواجـه            قدر

مجيع املدن حتديات التفاوت واجلماعات املهمشة، وتلبية االحتياجات مـن اهلياكـل األساسـية،    
  والعمل يف إطار ميزانيات شديدة التقييد.

دن يف مرحلة التنمية االقتصادية اليت متر ا. فلدى بعض املـدن يف العـامل   كما تتباين امل  - ٨
ــوا، اقتصــادات ذات مســتو      ــدان من ــل البل ــامي، وال ســيما أق ــة   الن ــة الذاتي ــن العمال ــة م يات عالي

االقتصــاد غــري الرمســي. ولــدى الــبعض اقتصــادات متقدمــة النمــو تــدعم العمالــة يف اإلنتــاج    يف
ر وتتسـم بارتفـاع األجـور زيـادة     يت لـديها اقتصـادات يـدفعها االبتكـا    باجلملة. وتشهد املدن الـ 

أن  . ومن املؤكد أيضـا )٧(بشأن مدن الشركات املبتدئة) ١بدء األعمال احلرة (انظر اإلطار  يف
__________ 

  )٦(  Kresl, P. and J. Sobrino (eds.), Handbook of Research Methods and Applications in Urban Economies, 

Cheltenham, Edward Elgar. 

  )٧(  Zoltan J. Acs, Sameeksha Desai, Jolanda Hessels, Entrepreneurship, economic development and 

institutions, Small Bus Econ (2008) 31:219–234. 
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أن انتشــار التكنولوجيــا املتنقلــة والتحســينات يف اهلياكــل األساســية التعليميــة قــد أوجــد فرصــا  
ــه   ــامي للن ــامل الن ــل صــناعة      للمــدن يف الع ــى االبتكــار (مث ــة عل ــة االقتصــادية القائم وض بالتنمي

  تكنولوجيا املعلومات يف بنغالور، اهلند، وجمموعة شركات الرباجميات املبتدئة يف نريويب).
والتحــديات والسياســات الــيت تنــاقش يف هــذا التقريــر ينصــب تركيزهــا علــى العمالــة      - ٩

ان للنمـو االقتصـادي وللتنميـة االقتصـادية     املنتجة، ومهـا عنصـران ضـروري    كسب الرزقوسبل 
يتعني النظـر   كسب الرزقواالجتماعية األوسع نطاقا. بيد أن إجياد فرص العمل وحتسني سبل 
يف اهلياكــل األساســية،    -إليهمــا يف ســياق الفــرص الــيت تتيحهــا املــدن للقيــام باســتثمارات        

ــة املهــارات     ــة، واإلســكان، وتنمي ــةلو -واألعمــال التجاري ــة    لحوكم احلضــرية. وتشــمل ورق
السياسـة العامـة مـن مث نطاقـا واسـعا. ونعتقـد أن هـذه املسـائل تتسـم باألمهيـة يف مجيـع املــدن،            

ــامي.      ــدن يف العــامل الن ــى امل ــام األول عل ــا ينصــب يف املق ــالرغم مــن أن تركيزن ــرف   ب ــا نعت وإنن
وصــيات الــيت تقــوم بالتبــاين يف املــدن، وبأمهيــة فهــم الظــروف واالحتياجــات احملليــة، وخبطــر الت

  أن جا واحدا يناسب اجلميع.مبدأ على 
  

  حتدي العمالة املنتجة  -ألف   

يهـاجرون إىل املـدن نظـرا لفـرص      الناسيف املاضي، كان يفترض على نطاق واسع أن   - ١٠
ولكن اليوم، ميثل إجياد ما يكفي من فرص العمل الالئق واملنتج للجميـع   .)٨(اليت تتيحها العمل

يف مجيـع أحنـاء العـامل     عديـدة  مدن ت. فعلى مدى العقدين املاضيني، أصبحكبرياحتديا حضريا 
غري صناعية فيما صارت بضع مـدن أخـرى (ال سـيما يف الصـني) صـناعية بشـكل سـريع جـدا         

القتصــادية يف املنــاطق احلضــرية تصــاد الكلــي والتنميــة ابشــأن إصــالحات االق ٢(انظــر اإلطــار 
ــادت اخلــدمات، وليســت الصــناعة، ال    يف ــؤخرا    الصــني). وق ــذي حــدث م نمــو االقتصــادي ال
العديد مـن املـدن: مبـا يف ذلـك اخلـدمات الشخصـية مـن املرتبـة الـدنيا (الـيت تتسـم بالعمالـة              يف

وى (الـيت ال حتتـاج إىل عمالـة كثيفـة).     الكثيفة) وخدمات تكنولوجيا املعلومـات الرفيعـة املسـت   
بدرجـة أكـرب، العمالـة     ،، وكذلكلذلك هي وجود معدالت عالية من البطالة صافيةوالنتيجة ال

  غري الرمسية يف كثري من املدن يف مجيع أحناء العامل.
ومتثــل البطالــة، وال ســيما البطالــة يف صــفوف الشــباب، حتــديا كــبريا للمــدن. وتشــري      - ١١

يف املائـة   ٦األخرية ملنظمة العمل الدولية إىل أن معدل البطالة يف العامل كـان حـوايل    التقديرات
كـان املعـدل   حيـث   ،يف املائـة سـنويا   ٠,٦، وكان من املتوقـع أن يرتفـع بنسـبة    ٢٠١١يف عام 

يف املائـة) وكـان أعلـى معـدل منـو متوقـع        ١٢-١١األعلى يف الشرق األوسط ومشـال أفريقيـا (  
__________ 

  )٨(  Boyle, P., K. Halfacree and V. Robinson (1998), Exploring Contemporary Migration, Harlow, Pearson. 
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ــن    يف االقتصــادات  ــر م ــو (أكث ــة النم ــنويا) (  ٢املتقدم ــة س ــق األول، يف املائ ). ١اجلــدول املرف
ذلـك، تظـل أعـداد ونسـبة العـاطلني ضـئيلة باملقارنـة مـع األعـداد والنسـبة املئويـة للفقـراء              ومع

مــن الفقــراء  امليونــ ٨٣٩، كــان هنــاك مــا يقــدر بـــ ٢٠١١العــاملني يف العــامل النــامي: يف عــام 
ليـــوم)، وهـــو مـــا ميثـــل نســـبة  ون أقـــل مـــن دوالريـــن أمـــريكيني يف ا العـــاملني (الـــذين يكســـب

). وهـذا يعـين أن االفتقـار    ٢اجلـدول  املرفـق األول،  املائة من القوة العاملة يف العامل ( يف ٢٨,٧
ــة امل   ــة،  إىل العمالــة املنتجــة يكمــن، بدرجــة أكــرب مقارنــة بالبطال علنــة، يف صــميم حتــدي العمال

  .النامية سيما يف البلدان  وال
 ئيسـي متمثـل يف بطالـة الشـباب، فـإن     ويف املناطق الناميـة، وبـالرغم مـن وجـود حتـد ر       - ١٢

مـا عـدا يف منطقـة     يف املائـة) وال ترتفـع بشـكل كـبري،     ٧-٤معدالت البطالة منخفضة نسـبيا ( 
الشرق األوسط ومشال أفريقيا. ويف مجيع املناطق النامية األخـرى غـري منطقـة الشـرق األوسـط      

لعمالـة غـري الزراعيـة: مـن أكثـر      يـا، تشـمل العمالـة غـري الرمسيـة أكثـر مـن نصـف ا        ومشال أفريق
مـا يزيـد   إىل الثلثني يف أفريقيا وجنـوب شـرق آسـيا، إىل     ،النصف بقليل يف أمريكا الالتينية من

 رد ذلــك إىل أنــه تارخييــا،يــ). و٣اجلــدول املرفــق األول، يف املائــة يف جنــوب آســيا ( ٨٠علــى 
تكسب دائما غالبية القـوة العاملـة يف هـذه املنـاطق الـرزق داخـل إطـار االقتصـاد غـري الرمسـي؛           

العديد من الداخلني اجلدد إىل القوة العاملـة وأولئـك الـذين يفقـدون      أصبحومع مرور الوقت، 
ر االقتصـــاد غـــري الرمســـي، ألـــم إىل إجيـــاد العمـــل يف إطـــايســـعون وظـــائف مـــأجورة رمسيـــة 

  البقاء دون عمل.يستطيعون   ال
ــدان        - ١٣ ــذين يعملــون يف االقتصــاد غــري الرمســي فقــراء. ويف معظــم البل ومعظــم أولئــك ال

ــاء،         ــاملني يف البن ــن الع ــام األول م ــة يف املق ــري الرمسي ــة احلضــرية غ ــوة العامل ــألف الق ــة، تت النامي
لعـاملني يف جمـال   والعمال املرتليني، واملنتجني الذين يعملون من منـازهلم، والباعـة املتجـولني، وا   

ــال     ــهم عمـ ــثري منـ ــات. والكـ ــامعي النفايـ ــل، وجـ ــركات    النقـ ــط يف الشـ ــيس فقـ ــأجورون لـ مـ
الرمسيـة، بـل أيضـا يف الشـركات الرمسيـة ولـدى األسـر؛ أمـا اآلخـرون، فيعملـون حلسـام             غري

 - أربــاب العمــل -تمتــع ســوى جــزء واحــد فقــط مــن العــاملني غــري الــرمسيني    تاخلــاص. وال 
يف املائـة   ٢خـط الفقـر الـوطين. ولكـن أربـاب العمـل ال يشـكلون سـوى          فوقيمبتوسط دخل 

يف املائــة يف شــرق  ٩ العمالــة غــري الرمسيــة يف أفريقيــا جنــوب الصــحراء وجنــوب آســيا، و  مــن
ــة   وتشــمل األجــزا  .)٩(وجنــوب شــرق آســيا (باســتثناء الصــني)   ء األخــرى داخــل القــوة العامل

واملرتبــة ترتيبــا تنازليــا وفــق متوســط الــدخل،    الرمسيــة، احملــددة حســب الوضــع يف العمــل  غــري
__________ 

  )٩(  Chen, Martha, Joann Vanek and James Heintz. (2006), Informality, Gender and Poverty: A Global 

Picture. 
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املــؤقتني، والعمــال اخلــارجيني   ، والعــاملني حلســام اخلــاص، والعمــال املــأجورين املســتخدمني
ــراد أســر أصــحاب املشــاريع.        يف ــأجورين مــن أف ــاملني املســامهني غــري امل جمــال الصــناعة، والع

ــيال ن     ــة متث ــرأة، داخــل هــذا التسلســل اهلرمــي، ممثل ــدا   اقصــا بــ وامل ــيال زائ ــاب العمــل ومتث ني أرب
دخل، كعامالت خارجيات يف جمال الصـناعة أو كعـامالت مسـامهات     الفئات اليت هلا أدىن يف

  .)١٠(غري مأجورات ينتمني إىل أسر أصحاب املشاريع
وخالصة القول أن حتدي العمالة بالنسـبة للمـدن اليـوم، وال سـيما يف البلـدان الناميـة،         - ١٤

، وإتاحـة مزيـد مـن الفـرص للعمـل احلـر       املـأجورة هو إجياد املزيد من الوظائف الرمسيـة الالئقـة   
  املنتج، وتعزيز سبل كسب الرزق املوجودة يف االقتصاد غري الرمسي.

  
  العمالةاالستثمار من أجل   -باء   

ــة االقتصــادية احلضــرية         - ١٥ ــة حتــدي االســتثمار. فنجــاح التنمي يكمــن وراء حتــدي العمال
ــي االســتثمار يف الســكن،         ــا ه ــية. أواله ــات اســتثمار رئيس ــع عملي ــب جنــاح أرب ــك يتطل وذل

أيضا يف بناء أماكن عمل من أجـل املؤسسـات الصـغرية     ولكنيف بناء رصيد سكين،  باألساس
يف املرافـق (الـيت قـد تكـون     وعملية الثانية هي االستثمار يف اهلياكل األساسية، وغري الرمسية. وال

خــرى (امليــاه والصــرف الصــحي)،  إمــا عامــة أو خاصــة)، ويف خــدمات اهلياكــل األساســية األ 
ــي اال      ويف ــة ه ــة الثالث ــة. والعملي ــام واخلــدمات العام ــل الع ــة،   النق ــال التجاري ــتثمار يف األعم س
مــن قطــاعي اخلــدمات والصــناعة.  ، ويف كــلعلــى الســواء الرمسيــة الشــركات الرمسيــة وغــري يف
بنـاء مسـتويات مهـارات     العملية األخرية، فهي االستثمار يف رأس املال البشري، من خالل أما

مباشـرة   هاسكان احلضر. وعمليات االستثمار هذه أساسية، وذلك بسبب الوظائف اليت تنشـئ 
األصـول الـيت جتعـل املـدن      تـؤدي إىل اسـتحداث  ألا عملية االستثمار والتشييد، وأيضا  خالل

جة.صاحلة للعيش ومنت  
  

  االستثمار يف السكن    

يف الســكن يف مواقــع كــاف فشــل العديــد مــن املــدن يف توليــد اســتثمار رمســي  تجلــىي  - ١٦
ــد  انتشــار مســا  يفذات تكلفــة ميســورة ويســهل الوصــول إليهــا    ــاء الفقــرية يف العدي كن األحي

يف العديـد  السـكن الـذي ال يفـي باملعـايري املطلوبـة      انتشار  يفالنامية، وكذلك  مدن البلدان من
يف املائـة مـن سـكان     ٦٠فـي أفريقيـا، يعـيش مـا يزيـد علـى       ف. منـها  أغـىن  الـيت هـي   من البلـدان 

__________ 

 املرجع نفسه.  )١٠(  
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ــاطق احلضــرية  ــوب الصــحراء وحــدها     ٢٠٠حنــو  ،)١١(املن ــا جن ــون شــخص يف أفريقي  ،)١٢(ملي
ويزداد عدد سكان األحياء الفقرية يف العامل بنسـبة تقـدر    احملتلنيأحياء فقرية أو مستوطنات  يف
وهناك أسباب متعددة هلذه احلالة، منها مشكلة أساسية متمثلـة يف عـدم    يف املائة سنويا. ١٠بـ 

يف أفريقيـا مسـتويات    يضـر وسـع احل القدرة علـى حتمـل تكـاليف سـكن أفضـل. وتصـاحب الت      
تقنيـة يف بنـاء    حتـديات ال يف منـاطق أخـرى، وتوجـد    الدخل الفردي أقـل ممـا هـو عليـه احلـ      من

أسعار معقولـة تناسـب هـذه املسـتويات املنخفضـة      تكون هلا سكنية مزودة باخلدمات  اتوحد
راضــي. مــن الــدخل. وتنشــأ مشــكلة ثانيــة بســبب االفتقــار إىل الوضــوح يف احلقــوق يف األ        

عراقيل إذا كانت هـذه احلقـوق   أماكن العمل هياكل يواجه االستثمار يف اهلياكل السكنية و إذ
املرفــق الثــاين، غــري واضــحة و موضــوع منازعــات مكلفــة غالبــا مــا تكــون غــري حامســة (انظــر   

لرمسيــة يف الســنغال). ومــع ذلــك،    بشــأن التقــنني احلكــومي للمســتوطنات غــري ا     ،٣اإلطــار 
ني الفقـرية ومسـتوطنات احملـتل    املسـتوطنات وكذلك املستصوب حتسني السكن يف  ،املمكن من

  بدون حيازة حبكم القانون.
حتتاج العديـد مـن اإلجـراءات والتعـامالت     إذ ومثة عامل ثالث هو التنظيم غري املالئم.   - ١٧

ومتســم باالكتظـاظ. ولكـن كــثريا    االقتصـادية إىل تنظـيم، وخباصـة يف ســياق حضـري حمصـور     
ييــد النشــاط هــذه األنظمــة إىل تق تكــون األنظمــة املوجــودة غــري مالئمــة للســياق. وتــؤدي  مــا

االقتصادي وأحيانا تفضيل بعض الفئات على فئات أخرى بغري وجه حق. وغالبا مـا تتجاهـل   
الشركات الرمسية وغري الرمسية واحلكومـة نفسـها علـى نطـاق واسـع األنظمـةَ. وهلـذا التجاهـل         
تداعيات، غالبـا مـا تكـون باهظـة التكلفـة. ويف سـياق االسـتثمار يف السـكن، توضـع األنظمـة           

ــة   الصــرامةصــة بالتشــييد وغريهــا مــن األنظمــة باســتخدام معــايري مفرطــة    اخلا تكــون غــري قابل
 الفللتحقيق أو غري مستدامة. ويف العديـد مـن املـدن، تكـون غالبيـة املبـاين مشـيدة بشـكل خيـ         

هذه األنظمة. وفشل االستثمار يف السكن مسألة هامة لعدة أسباب. أوال، فهـو يقلـل ببسـاطة    
اجليل احلايل واملقبل، الذي ينشـأ يف بيئـات قـد تكـون مكتظـة، وغـري صـحية        رفاه  - من الرفاه

وحمفوفة باملخاطر، ممـا جيعـل كـال مـن األعمـال املرتليـة واألعمـال املوجهـة حنـو السـوق صـعبة            
ــة منخفضــة اإلنتاجيــ      ــل املدين ــو جيع ــك، فه ــرية الكــبرية   جــدا. وإضــافة إىل ذل ــاء الفق ة. فاألحي

 ،تقلــل مــن إنتاجيــة العمــال غــري الــرمسيني اكــون النقــل فيهــا ســيئياملــزودة باخلــدمات الــيت  غــري
وذلـك بســبب متديـد الفتــرة الزمنيـة الالزمــة لألعمــال املرتليـة والتنقــل يوميـا إىل أمــاكن العمــل      
واألعمال التجارية. وهذه مسألة هامة أيضا ألن البيت غالبا ما يكون قاعـدة العمـل، ال سـيما    

__________ 

  )١١(  http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/07/WHD-2014-Background-Paper.pdf. 

  )١٢(  http://unhabitat.org/urban-themes/housing-slum-upgrading/.  
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نات غـري الرمسيــة تكــون يف كــثري  د غـري الرمســي، كمــا أن املســتوط بالنسـبة للعــاملني يف االقتصــا 
 األحيــان مواقــع موعــات صــناعية صــغرية. وإذا كــان مــن الصــعب القيــام باالســتثمارات مــن

  لتنمية االقتصادية احلضرية.من أجل ازدهار هذا النشاط، فإن ذلك يؤدي إىل تأخري ا الالزمة
  

  االستثمار يف اهلياكل األساسية    

ــق ب إن   - ١٨ ــديرات     العجــز املتعل ــى نطــاق واســع. إذ تشــري تق ــق عل اهلياكــل األساســية موث
أهــداف التنميــة املســتدامة  قيــقاالحتياجــات مــن االســتثمار يف اهلياكــل األساســية مــن أجــل حت 

 ٢٠١٥يـون دوالر سـنويا بـني عـامي     تريل ٢,٥ تريليـون و  ١,٦أن هناك حاجة إىل ما بني  إىل
ــدان النا ٢٠٣٠ و ــدها يف البلـ ــة وحـ ــق األول، ( )١٣(ميـ ــدول املرفـ ــدر  ٤اجلـ ــا، تقـ ). ويف أفريقيـ

ـــ     ــية بـ ــل األساسـ ــة باهلياكـ ــات املتعلقـ ــا ي   ٩٠االحتياجـ ــنويا، أي مـ ــون دوالر سـ ــل إىلبليـ  صـ
ميثــل مبلغــا أكــرب بــأكثر     املائــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل األفريقــي كــل ســنة ومــا         يف ١٥
ويرجع هذا العجز الكبري جزئيا إىل القيود املاليـة   املائة من معدالت اإلنفاق احلايل. يف ٥٠ من

سيما احمللية)، اليت هلا أوعية ضـريبية غـري كافيـة جلمـع      املفروضة على احلكومات (املركزية وال
املبالغ املطلوبة أو تقدمي ضمانات كافية لتمويل الديون. ويعزى أيضا، يف كثري مـن السـياقات،   

ولئن تبني يف العديد من البلدان املرتفعة الدخل أنـه مـن املمكـن    إىل البيئة التنظيمية والسياسية. 
ــة التمويــل اخلــاص مــن أجــل االســتثمارات يف جمــ    ــة االتتعبئ ــإن   الطاق ــاه، ف واالتصــاالت واملي

العديد من االقتصادات النامية بيئات تنظيمية وجتارية ثبت فيهـا تعـذر القيـام بـذلك. وآثـار       يف
ذكر االفتقـار إىل إمكانيـة احلصـول علـى     ه جلية. وعادة ما يمستويات االستثمار املنخفضة هذ

ــات الرئيســية أمــام مباشــرة       ــاره إحــدى العقب ــة املوثوقــة وامليســورة التكلفــة باعتب مصــادر الطاق
ــة  ــار إىل االســتثمار يف   .)١٤(األعمــال التجاري ــؤدي االفتق ــد   جمــالوي النقــل إىل االكتظــاظ ويزي

 تطــويرا عنــدما يقتــرن بالتوســع احلضــري). وحيــدث  تقــويض التــرابط يف املدينــة (ال ســيم  مــن
األعمـال التجاريـة يف العـامل النـامي، إذ ميكـن العـاملني يف االقتصـاد        أنشـطة  الشبكات حتوال يف 

ومـع ذلـك، فـإن هـذا التطـور ال ميكـن        .)١٥(غري الرمسي من حتقيق معدالت أعلى من اإلنتاجية
__________ 

  )١٣(  UNCTAD 2014, World Investment Report 2014: Investing in the Sustainable Development Goals: An 

Action Plan, p. 140. 

  )١٤(  Thomas B.A., C. J. Dalgaard “Power outages and economic growth in Africa”, Energy Economics, vol. 

38, July 2013, pp. 19-23. 

  )١٥(  Sife A.S., Kiondo E., Lyimo-Macha J. Contribution of Mobile Phones to Rural Livelihoods and Poverty 

Reduction Morogoro Region, Tanzania, Electronic Journal of Information Systems in Developing 

Countries, V 42, 2010, and Rashid A.T., Elder L., Mobile Phones and Development: An Analysis of IDRC-

Supported Projects, Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, V. 36, 2009. 
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ــه. إذ يصــعب علــى العمــال    احلصــول علــى الوظــائف، كمــا تتعرقــل   أن يكــون أمــرا مســلما ب
ــة،      االتصــاالت فيمــا بــني األعمــال التجاريــة. وتعطــي اهلياكــل األساســية للنقــل شــكال للمدين

. بيـد أن تصـميم نظـم النقـل     الـذي يسـتثمر فيـه القطـاع اخلـاص     وقـع  امل ديـد وتؤدي دورا يف حت
امل فيها القائمون ـا.  يتع جيب أن يأخذ يف احلسبان موقع األنشطة غري الرمسية واألسواق اليت

ــل         ــة أق ــل املدين ــار ميكــن أن جيع ــاعلني االقتصــاديني وأنشــطتهم يف االعتب ــع الف ــدم أخــذ مجي فع
. واسـتغالهلم للوقـت   علـى صـحة مسـتخدمي وسـائل النقـل     سـليب  إنتاجية، وقـد يكـون لـه أثـر     

 ُءأبســط خــدمات اهلياكــل األساســية يضــطر الفقــرا ســتفادة مــنعــدم كفايــة فــرص االبسـبب  و
خطـر   يف الوقت نفسه مـن  زيدوهو ما ياستخدام املزيد من الوقت واملال للحصول عليها،  ىلإ

  انتشار األمراض املعدية.
  

  االستثمار يف األعمال التجارية    

يف إجيــاد مــا يكفــي مــن فــرص العمــل يف القطــاع الرمســي.    فشــلت مــدن ناميــة كــثرية   - ١٩
تكنولوجيـا متقدمـة يف البلـدان املرتفعـة     إنتـاج  سواء اختذ شـكل   - واجتذاب االستثمار الدويل

أمـر مهـم مـن أجـل إجيـاد       -مالبس ومنسوجات يف البلدان املنخفضـة الـدخل   صنع الدخل أو 
ر . وتنــتج هــذه القطاعــات ســلعا قابلــة لالجتــا عمومــافــرص العمــل وحتقيــق التنميــة االقتصــادية 

ألجنبيـة الـيت حتتـاج إليهـا     على الصـعيد الـدويل، تكـون ضـرورية للحصـول علـى العمـالت ا        ا
يــا، حيــث ال توجــد إىل حــد كــبري يف أفريقخصوصــا البلــدان مجيعهــا. وهــذا أمــر بــالغ األمهيــة 

القطاعــات ويوجــد بــدال مــن ذلــك اعتمــاد علــى العائــدات مــن تصــدير الســلع األساســية   هــذه
ناعات واملعادن. غري أنه صحيح أيضا أن األعمـال الـيت يسـتعان فيهـا مبصـادر خارجيـة يف الصـ       

الكثيفة العمالـة، مثـل املالبـس واملنسـوجات، ليسـت بالضـرورة وظـائف الئقـة، حـىت بالنسـبة           
  لعمال اخلارجيني يف جمال الصناعة.بالنسبة للعمال املصانع وال سيما 

اريـــة مشـــكلة عميقـــة بســـبب العديـــد وميثـــل االفتقـــار إىل االســـتثمار يف األعمـــال التج  - ٢٠
ادية والسياســية. ومــع ذلــك، تكمــن بعــض املشــاكل يف املســتوى   العوامــل يف البيئــة االقتصــ  مــن

احلضري. ففي مدن كثرية، يصعب مجع قطـع األراضـي الالزمـة لالسـتثمار الرمسـي يف األعمـال       
مسيـة، سـواء يف املسـتوطنات    رالتجارية. ويف الوقت نفسـه، فـإن مواقـع األعمـال التجاريـة غـري ال      

غفَـل  الفقرية أو يف األماكن العامة، تض يف التنميـة االقتصـادية احملليـة. كمـا أن إنتاجيـة       و/أو تقـو
الشركات منخفضة، ويعـزى ذلـك جزئيـا إىل مشـاكل اهلياكـل األساسـية املبينـة أعـاله وارتفـاع          
تكلفة رأس املال. وتؤدي كل هذه العوامـل جمتمعـة إىل يئـة بيئـة حضـرية ميكـن أن تعمـل فيهـا         

ــة ب   ــداد األســواق احمللي ــل أن تكــون   الشــركات إلم ــى املنافســ  الســلع، ولكــن ال حيتم ــادرة عل ة ق
  .األسواق العاملية. وتتمثل العواقب يف افتقار العديد من املدن ملصدر هام من مصادر العمل  يف
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  رأس املال البشري واملهارات    

ــة       - ٢١ ــوة عامل ــاء ق ــع يف بن ــتثمار الراب ــل حتــدي االس ــزودة     يتمث ــدة وم ــة بصــحة جي متمتع
ابتكــاري وتنافســي. فاملــدن الــيت  حضــري ات الالزمــة للمســامهة يف اقتصــاد  باملعــارف واملهــار

ــة ذات نســبة أعلــى مــن ال تتــوافر هلــا  درةٌ علــى التفــوق علــى نظرياــا  كثفــة قــااملعــارف املعمال
االقتصاد االبتكاري العاملي، مما يضيف إليها القيمة، ويزيـد يف إنتاجيتـها، وبالتـايل اجتـذاا      يف

العليا مـن املـدن حيـث حتفـز حلقـة       الشرحيةة. وهذا صحيح بصفة خاصة يف لالستثمار والعمال
يف العمالــة واهلجــرة إىل هــذه املــدن. وميكــن أن تعــزز بيئــة   مــن زيــادة االســتثمار النمــو محيــدة 

بالنســبة للعــاملني معينــة متســاحمة ومتنوعــة فيهــا ســكان مــن خمتلــف أحنــاء العــامل جاذبيــة مدينــة 
 تـآزر  يفوقد تطورت اقتصادات حضرية كبرية النجاح  .)١٦(عارفومباشري األعمال ذوي امل

املئـات مـن الشـركات املبتدئـة يف جمـال       منشـأ بعض هذه اجلامعـات  كان مع جامعات ممتازة، و
وال يقتصــر ذلــك بشــكل كامــل  .)١٧(التكنولوجيــا الــيت حولــت االقتصــاد احلضــري واإلقليمــي

بنغـالور، اهلنـد، هـي حاليـا أحـد مراكـز التكنولوجيـا        على العامل املتقـدم النمـو ألن مدينـة مثـل     
  .)١٨(األسرع منوا يف العامل

وصـــحيح عمومـــا أن مســـتويات املهـــارات يف املنـــاطق احلضـــرية تتجـــاوز مســـتويات    - ٢٢
تفتقــر  املهــارات يف أمــاكن أخــرى يف البلــد. ومــع ذلــك، فــإن نســبة كــبرية مــن القــوة العاملــة   

هــارات اخلاصــة باألعمــال التجاريــة ضــعيفة، ومت حتديــدها  املهــارات األساســية. كمــا أن امل إىل
ويعــزى عــدم وجــود مــا يكفــي مــن هــذه املهــارات إىل انعــدام أو رداءة     .)١٩(باعتبارهــا حتــديا

ــتع     ــرص ال ــار إىل ف ــدريب واالفتق ــرامج الت ــة وب ــق التعليمي ــد   املراف ــاك العدي ــاء العمــل. وهن لم أثن
رات التعليميـة علـى الصـعيد العـاملي. ولكـن،      تعزيـز القـد   اليت تستوجباألسباب اجلوهرية  من

__________ 

  )١٦(  http://martinprosperity.org/insight-creative-and-diverse-ranking-global-cities/. 

  )١٧(  Florida R., Gates G. Knudsen B., Stolarick K., The University and the Creative Economy, December 

2006, http://creativeclass.typepad.com/thecreativityexchange/files/university_and 

  _the_creative_economy.pdf; The Innovative and Entrepreneurial University: Higher Education, 

Innovation and Entrepreneurship in Focus, U.S. Department of Commerce, October 2013, 

https://www.eda.gov/pdf/The_Innovative_and_Entrepreneurial_University_Report.pdf; Dasher R., “The 

Role of Universities in Startup Ecosystem Development: What are the Real Lessons from Stanford 

University in Silicon Valley?” Manila, 2015, http://asia.stanford.edu/us-atmc/wordpress/wp-

content/uploads/2014/06/150707-Dasher-SlshotMNL.pdf. 

  )١٨(  Compass, The Global Startup Ecosystem Ranking 2015. 

  )١٩(  http://siteresources.worldbank.org/SPLP/Resources/461653-1253133947335/6440424-

1271427186123/6976445-1271432453795/Skills_for_the_Informal_Sector.pdf. 
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من املؤكد أن أحد أمهها هو أن القـدرة علـى التنـافس يف االقتصـاد احلضـري وبالتـايل العـاملي،        
هي أساسـا نتـاج لإلبـداع والقـدرة اإلنسـانيني، وبالتـايل فهـي تعتمـد علـى معـارف ومهـارات            

  .معينة القوة العاملة يف مدينة
  

  حتدي احلوكمة  -جيم   

بالقــدرة وبعــد النظــر. فاملــدن  تتطلـب التنميــة االقتصــادية احلضــرية ســلطة حمليـة تتســم    - ٢٣
ــاك إطــار        ال ــواطنني، وإذا كــان هن ــع امل ــة جلمي ــافع واخلــدمات العام ــوفري املن تعمــل إال إذا مت ت

مؤسسي وتنظيمي قادر على تسخري قوى السوق من أجـل حتقيـق الفـرص االقتصـادية والرفـاه      
عديد من املدن، مل تستطع احلكومة احمللية حتقيـق هـذين اهلـدفني. ويرجـع ذلـك      للجميع. ويف ال

ها، وانعـدام املـوارد، وعـدم    ئُاهلياكل املؤسسية والتوترات السياسية الـيت تنشـ  كل من جزئيا إىل 
  حاب املصلحة يف املناطق احلضرية.التحاور والتعاون مع اموعة الكاملة ألص

التحـدي املتعلـق باحلوكمـة احلضـرية مبزيـد       ٤رقـم  العامة  ةسوحدة السيا تتناولقد و  - ٢٤
ــة         ــوارد الالزم ــة أو امل ــة الوالي ــة احمللي ــك احلكوم ــدن، ال متل ــد مــن امل ــي العدي مــن التفصــيل. فف

الصـالحيات، الـيت اتفـق عليهـا      لتحديات احلضرية الكبرية. وقـد تعثـرت عمليـة نقـل    ل للتصدي
الوطنيـــة. وتقـــدمت أو تراجعـــت عمليـــة نقـــل      املوئـــل الثـــاين، يف كـــثري مـــن الواليـــات     يف

تكـون   الصالحيات، حسب املدينة املعنيـة، علـى مـدى السـنوات العشـرين املاضـية. وغالبـا مـا        
ــة اســتقاللية حمــدودة وت   ــات التوظيــف    ظهــرللحكومــات احمللي ــة يف آلي ســلطة احلكومــات احمللي
ملي، تظـل احلكومـات احملليـة    وعلـى الصـعيد العـا    .)٢٠(والتأديب بالنسبة ملوظفي احلكومة احملليـة 

تعتمد على حتويالت احلكومة املركزية من أجل متويل التكاليف التشـغيلية وتكـاليف اإلنشـاء.    
ال تمــنح املسـؤولية عـن تيسـري عمليـة إمنائيـة و     احلكومـة احملليـة ال تسـند إليهــا    والنتيجـة هـي أن   

ينظـر العمـال املهـرة إىل احلكومـة      لتمويل هذه العمليـة. وإضـافة إىل ذلـك، نـادرا مـا      املوارد هلا
للتفـاوض  املـؤهلني  احمللية على أا رب عمل جذاب، ولذلك فهي غالبا ما تفتقـر إىل املـوظفني   

 مع القطاع اخلاص على قدم املساواة.
  

  اهليكل املؤسسي واالقتصاد السياسي    

حيـدث يف كــثري مــن املــدن لـبس وتنــافس بــني اهلياكــل املؤسسـية، وهــو مــا جيعــل بيئــة      - ٢٥
ممارســة الســلطة يف أي جــزء معــني مــن احلكومــة مقيــدة وحمــدودة الفعاليــة. ويــرجح أن تقســم 

__________ 

  )٢٠(  http://www.uclg.org/sites/default/files/_28fr29_uclgpolicypaperonlocalfinanceeng2.pdf; Tidemand P., J. 

Msami, The Impact of Local Government Reforms in Tanzania 1996-2008, Research on Poverty 

Alleviation. 
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ــال     ــة واألعم ــة (املالي ــة املركزي ــف وزارات احلكوم ــني خمتل ــة املســؤوليات ب واإلســكان  التجاري
تقاللية. ويف كـثري  احلكومـة احلضـرية درجـات خمتلفـة مـن االسـ       واألراضي والنقـل) مـع إعطـاء   

لحكومــات احملليـة واليــة دعـم التنميــة االقتصـادية. وداخــل    ختـول ل ، ال الواليـات القضــائية  مـن 
عـدة  املناطق املتروبولية، كثريا ما تكون احلدود قـد عفـا عليهـا الـزمن حبيـث تنتشـر املـدن عـرب         

ــات قضــائية  ــد تعقُّــ والي ــى هــذا النحــو   تقد . ويتزاي ــل  ســيم الســلطة عل ــل العوام السياســية  بفع
  تلفة على خمتلف مستويات احلكومة.املصاحل القطاعية بطرق خم اعتمال  مع
ومن الصحيح أيضـاً أن احلكومـات احملليـة، شـأا يف ذلـك شـأن احلكومـات الوطنيـة،           - ٢٦

يصـبح مـن الصـعب    تتواطأ يف كثري من األحيان مع األثرياء وأصـحاب النفـوذ. ونتيجـة لـذلك     
  ات واملمارسات احمللية وإنصافها.بوجه خاص ضمان نزاهة املؤسسات والسياس

احلل األول هو حتديد خطـوط واضـحة للسـلطة    وهذه قضايا تصعب معاجلتها، إال أن   - ٢٧
واسع مبا فيه الكفاية لتمكني القادة من رؤية املدينة ككل. ويتبـاين املسـتوى    بنطاقواملساءلة، 
، ويف كــثري مــن احلــاالت، يكــون هــذا  املدينــةلقيــام بــذلك حبســب الســياق وحجــم  املناســب ل

 بوضــع احلكومــة احملليــة قيــاماملســتوى هــو املدينــة ولــيس احلكومــة الوطنيــة. واحلــل الثــاين هــو  
اإلطـار   املرفـق الثـاين،   السياسات والقواعد على مستوى املدينة (انظر لتقريرعمليات تشاركية 

  لصنع القرار بطريقة تشاركية يف مدينة متوسطة احلجم يف تركيا).لالطالع على مثال  ،٤
  

  التمويل واملوارد    

، لتغطـي مـن ناحيـة نفقـات التشـغيل، ومـن ناحيـة        ملحةتواجه املدن احتياجات مالية   - ٢٨
االحتياجــات  وتقــدر نســبة أخــرى النفقــات الرأمساليــة وال ســيما إذا كانــت تنمــو بســرعة.       

يف املائـة مـن إمجـايل     ١٥إىل  ١٠مـن   مبـا يتـراوح  وحـدها  األساسـية   اهلياكـل اإلنفاق علـى   من
  .)٢١(القيمة املضافة احلضرية يف كثري من املدن

وتتباين املسؤوليات عن تقدمي اخلدمات املختلفة (الصحة والتعلـيم وخـدمات الشـرطة      - ٢٩
يـع  والصرف الصحي والنقـل) بدرجـة واسـعة بتبـاين مسـتويات احلكومـة، ولكـن يـتعني يف مج        

ويف احلاالت اليت تتوىل فيها حكومـة املدينـة هـذه املسـؤوليات     احلاالت توفري موارد كافية هلا. 
متويــل اإلنفــاق  ويلــزم باملثــلالــالزم أن تتــوافر هلــا تــدفقات متناســبة مــن األمــوال.  يكــون مــن 

أو بالســماح  الرأمســايل احلضــري، ســواء عــن طريــق خطــوط متويــل مــن احلكومــة املركزيــة        
  باالقتراض. للبلديات

__________ 

 ,”Foster, V. and C. Briceno-Garmendia (2010) “Africa’s infrastructure; a time for transformationانظــــــــر   )٢١(  

World Bank, Washington DC. 
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ــة          - ٣٠ ــات احملليـ ــة للحكومـ ــعة املاليـ ــني السـ ــبري بـ ــتالل كـ ــد اخـ ــايل، يوجـ ــت احلـ ويف الوقـ
ومسؤولياا اإلنفاقية. وعلى سبيل املثال، تتمتع بعـض السـلطات احلضـرية يف كنـدا بقـدر كـبري       

لالزمـة  يف املائة من جممـوع اإليـرادات ا   ٩٠من االستقاللية، إذ تولد من املصادر احمللية أكثر من 
شـؤون املاليــة   حلكومــات احملليـة واسـتقالليتها يف  . إال أن دور ا)٢٢(للنفقـات التشـغيلية والرأمساليـة   

  .)٢٣(العامة، وال سيما يف البلدان النامية يف جنوب آسيا وأفريقيا، حمدودان للغاية
ــة جممــوع تــدفق األمــوال إىل املــدن، وتصــحيح       - ٣١ والتحــديان املــاثالن مهــا ضــمان كفاي

احلكومــة احلضــرية تــدبري  يكــن مبقــدوراالخــتالالت بــني املســؤوليات والقــدرة املاليــة. فــإذا مل  
إيرادات حملية لسداد تكاليف اخلدمات احمللية الـيت تقـع ضـمن مسـؤولياا، أو أداء املـدفوعات      

زمــني إلدارة تلــك املــوارد بفعاليــة، يكــون احلــافز علــى االســتثمار يف تلــك   لالختصاصــيني الال
  .احلكومة أو بناء شراكة معها حمدودا

    
ــات    - ثالثا    ــب أولوي ــارات السياســاتية: ترتي ــة للخطــة   اخلي اإلجــراءات التحويلي

 احلضرية اجلديدة

املزيـد   إجيـاد ينصب التركيز يف هذا التقرير على التحدي املتمثل يف مساعدة املـدن علـى     - ٣٢
؛ كسـب الـرزق  الوظـائف وسـبل    وتعزيز ما هـو موجـود مـن   من الوظائف وفرص العمل املنتج؛ 

ــارات املنخفضــة         ــدخل احملــدود وامله ــيهم أصــحاب ال ــن ف ــواطنني (مب ــع امل وضــمان حصــول مجي
لرمسي واملهاجرون) على فرص لكسـب الـدخل. ويتحقـق ذلـك كلـه      والعاملون يف القطاع غري ا

إىل املبـادئ   اخليارات السياساتيةمن خالل تعزيز االقتصادات احلضرية. ويستند ترتيب أولويات 
  .األول والشروط الالزم توافرها لتحقيق التنمية االقتصادية واملبينة يف الفرع

تتحــرر إذا جــرى متكــني األشــخاص     املــدن ويــنص املبــدأ األول علــى أن إمكانــات      - ٣٣
واألعمـال التجاريـة ومسـاكنهم (الـيت      كسب الرزقيف تنمية املهارات وسبل  -االستثمار  من

ومــن  -بوصــفها أمــاكن عمــل أو أمــاكن ختــزين)     تســتخدم اســتخداما مزدوجــا   كــثريا مــا  
انيـة حتقيـق درجـة    . وامليزة اليت توفرها املنـاطق احلضـرية هـي إمك   ذلك االستثماراالستفادة من 

عالية من الترابط وما ينـتج عنـها مـن تفاعـل اقتصـادي واجتمـاعي مكثـف بـني طائفـة متنوعـة           
وأكـرب مـن األشـخاص واملهـارات والفـرص الســوقية، ميكـن أن تسـهم كلـها يف خلـق العوامــل          
 اخلارجية اإلجيابية (مبا يف ذلـك اقتصـادات التكتـل) الـيت تتمتـع ـا مـدن كـثرية. وعـالوةً علـى          

__________ 

 .http://www.kitchener.ca/en/insidecityhall/BudgetsAndFinanceReports.asp على سبيل املثال انظر  )٢٢(  

  )٢٣(  UCLG 2010 http://www.cities-localgovernments.org/gold/gold_report.asp. 
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ذلـك، تــؤدي شــبكات املـدن إىل متكــني األشــخاص مــن اسـتغالل امليــزة التنافســية والتخصــص    
على نطاقـات إقليميـة وعامليـة، ممـا حيفـز االبتكـار، ويزيـد اإلنتاجيـة، ويـدفع النمـو االقتصـادي            
ــذه       ــم هـ ــة يف دعـ ــة العامـ ــي للسياسـ ــدور الرئيسـ ــل الـ ــم. ويتمثـ ــورة أعـ ــرية بصـ ــة البشـ والتنميـ

ــات ــة مؤسســية وتنظي   ويتضــ .)٢٤(اإلمكان ــك يئــة بيئ ــة تــدعم املؤسســات اخلاصــة،    من ذل مي
من القطاعني الرمسي وغري الرمسي، مع العمل على تعـويض إخفاقـات األسـواق وتـوفري      كل يف

ــعة يف اهلياكــل          ــتثمارات واس ــب اس ــو يتطل ــاعي. وه ــان اجتم ــبكات أم ــة وش ضــمانات وقائي
لـة، ويئـة بيئـة    ع العامـة بصـورة عاد  األساسية والسلع واخلدمات العامة، وختصـيص هـذه السـل   

  تنظيمية مناسبة.
، ويتطلب وضع السياسـات االعتـراف بـالظروف احملليـة     مدينة عن غريهاوختتلف كل   - ٣٤

فـرص العمـل يف فـرادى املـدن.     إجيـاد  والتشخيص الدقيق للعقبات اليت حتـول دون االسـتثمار و  
دينــة ككــل. فالقطاعــات املختلفــة،  ولتشــخيص هــذه العقبــات بعنايــة، مــن املهــم النظــر إىل امل  

فرص عمل وحتقيق اإلنتاجيـة إذا كـان    إجيادالرمسية وغري الرمسية، تضطلع بدور. ومن الصعب 
وال ميكــن  الرصـيد مـن املرافـق السـكنية والتجاريـة يف غـري موضـعه أو كـان مـن نوعيـة رديئـة.           

ة الشـاملة والتخصــيص  احلفـاظ علـى النمـو االقتصــادي إال يف سـياق أوسـع هـو التنميــة البشـري       
  العادل للسلع واخلدمات العامة.

وجيب أن يبدي واضعو السياسات االهتمام الواجـب باملسـاواة والعدالـة االجتماعيـة؛       - ٣٥
واالســـتدامة، مبـــا يف ذلـــك املســـؤولية البيئيـــة والقـــدرة علـــى مواجهـــة الصـــدمات؛ واإلدمـــاج 

رومة؛ واملسـاءلة الدميقراطيـة. وستسـهم    االجتماعي واالقتصادي، مبا يف ذلك متكني الفئات احمل
. فاهلياكـل الـيت   ٢٠٣٠كل هذه العناصر بدورها يف بلوغ أهداف التنمية املستدامة حبلول عام 

تبىن اليـوم سـتدوم لفتـرة طويلـة، ممـا يشـكل األداء االقتصـادي واالجتمـاعي للمـدن، ويشـكل           
 استخدامها للطاقة واستدامتها البيئية، لعقود طويلة آتية.

واسترشـــادا ـــذه املعـــايري وبالتحـــديات املبينـــة يف الفـــرع الســـابق، تنقســـم أولويـــات   - ٣٦
اســتخدام األراضــي؛ ومبــادرات دعــم األعمــال      السياســات إىل ســت فئــات عريضــة، هــي:    

التجارية؛ واهلياكل األساسية وتقـدمي اخلـدمات؛ واالقتصـاد غـري الرمسـي؛ والتمويـل احلضـري؛        
  حلكومات (يف اجلوانب املالية والبشرية).واحلوكمة احلضرية وقدرة ا

   

__________ 

  )٢٤(  Zhang, L.-Y. (2015), Managing the City Economies: Challenges and Strategies in Developing Countries. 

London: Routledge. 
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  استخدام األراضي: بناء مدينة مدجمة  -ألف   

ميكن أن يـؤثر هيكـل املدينـة وشـكل البنـاء فيهـا بصـورة عميقـة يف قـدرا علـى دعـم              - ٣٧
طـابع املبـاين ذات الكثافـة املتوسـطة إىل     التنمية االقتصادية. فاملدينـة املدجمـة، الـيت يغلـب عليهـا      

 -واالستخدامات املختلطة لألراضي، تكون قادرة على دعم درجـة عاليـة مـن التـرابط      العالية
املرفـق  بطريقـة مسـتدامة وفعالـة التكلفـة (انظـر       -حركة العاملني والبضـائع والسـلع واألفكـار    

يف رفع مسـتوى املعيشـة وحتقيـق     ،بدوره ،بشأن املدن املدجمة). ويسهم ذلك ،٥اإلطار الثاين، 
ــامي.    احليو ــدعم اقتصــاد دين ــة ل ــة احلضــرية الالزم ــقي ــواع     ولتحقي ــة أن ــزم اختــاذ أربع ــك، يل ذل
 تدابري السياسات.  من

. وهنــاك ضــرورة إىل هــذه    ســتخدام األراضــي وضــع أنظمــة مناســبة ال   األول هــو   - ٣٨
علــى معــايري البنــاء، وضــمان املعــايري الــدنيا، واحلــد مــن االختنــاق.   مــن أجــل احلفــاظاألنظمــة 

ســـاحات املالـــيت تتعلـــق علـــى ســـبيل املثـــال مبســـاحة األرض ونســـب   -ه املعـــايري أن هـــذ إال
ــاء    إىل ــق ومعــايري البن جيــب أن تكــون مناســبة للســياق احلضــري ومســتوى التنميــة       -الطواب

ــث حتــد      ــك يف حــاالت كــثرية، حي ــة. وال حيــدث ذل ــة   الوطني ــة بصــورة مفرط ــايري مرتفع د مع
مــة أن تســتوعب إنشــاء التجمعــات العاليــة الكثافــة  جتاهلــها. وينبغــي هلــذه األنظ يــؤدي إىل ممــا

واالستخدامات املختلطة لألراضي، شريطة مراعاة الشواغل املتعلقة بالبيئة واالختنـاق. وجيـب   
ــة باســتخدامات األراضــي حبيــث تســت    ــل للمســتوطنات  تعــديل األنظمــة املعني وعب النمــو اهلائ

  الرمسية يف معظم مدن العامل النامي.  غري
، حبيــث ال تغلــق الطريــق أمــام  وضــوح حيــازة األراضــي والعنصــر الثــاين هــو ضــمان    - ٣٩

االستثمار بسبب انعـدام الـيقني الـذي يكتنـف حقـوق امللكيـة أو غريهـا مـن حقـوق اسـتخدام           
يكـون هنـاك بالفعـل مـزيج      قـد األراضي. وينطوي اإلصالح علـى تعقيـدات كـبرية نظـرا ألنـه      

جهــة الســوقية، وألنــه يــرجح أن يكــون هنــاك مطــالبون   الــنظم التقليديــة والــنظم ذات الو  مــن
متعددون بقطعة أرض معينة، وألن أصحاب املصاحل املترسخة ذوي النفوذ يسـعون إىل التـربح   

فـاءة وإنصـاف وجـود أسـواق     من ارتفاع قيمة األرض. ويتطلب أيضـا اسـتخدام األراضـي بك   
  تعمل بفعالية. -مثل أسواق متويل الرهن العقاري وقطاع التشييد  -تكميلية 

وأخريا، يتعني أن تكون لـدى سـلطة املدينـة رؤيـة اسـتراتيجية وسياسـة بشـأن ختطـيط           - ٤٠
ــياق        ــع يف سـ ــل، توضـ ــل الطويـ ــة يف األجـ ــة املدينـ ــة لتنميـ ــود رؤيـ ــي. فوجـ ــتخدام األراضـ اسـ
االســتراتيجيات الوطنيــة للتنميــة االقتصــادية، ضــروري لتوجيــه قــرارات االســتثمار اخلــاص          

يـثين  ميكـن أن   “إخفاق التنسـيق ”. ومن املخاطر يف هذا الصدد أن ءات العامةوكذلك اإلجرا
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طق خمتلفـة  االستثمار إال إذا كانت لدى املستثمرين توقعات واضحة بشأن التنمية املرجحة ملنـا 
 يف املدينة املعنية.

ــي   - ٤١ ــورة وينبغ ــي: (أ)    بل ــا يل ــل مم ــة يف ك ــذه الرؤي املتوســطة األجــل   االســتراتيجياته
الــيت ــدف إىل تنســيق اســتخدام األراضــي، متشــيا مــع تطــوير   لتنميــة املــدن، طويلــة األجــلوال

(ب) اسـتثمارات اهلياكـل األساسـية الـيت     مكنـة للنمـو القطـاعي؛    املمنـاط  األاهلياكل األساسية و
؛ (ج) االسـتعراض  تتخلـف عنـها  تقود أعمال التنمية اليت يقوم ا القطاع اخلاص، بدال من أن 

لبنــاء واســتخدام األراضــي بغيــة تشــجيع التوصــل إىل مــزيج مناســب    ائح املنظمــة لللــوالنشــط 
ــ ــات ذات  نم ــةالتجمع ــار      الكثاف ــن أجــل الســماح بازده واالســتخدام املخــتلط لألراضــي، م

  منخفضي الكربون. وجمتمعأحجامها وأنواعها، والتحول صوب اقتصاد  جبميع املؤسسات
 منــهاوقــد اختــذت خطــوات إلضــفاء املصــداقية علــى تلــك االســتراتيجيات واخلطــط،    - ٤٢

وينبغـي أن يكـون دور االسـتراتيجيات واخلطـط     إدخال تعديالت منتظمة عليها مبرور الوقت. 
ــرف هــو دعــم االســتثمار اخلــاص ال توجيهــه  احلضــرية  هــذه االســتراتيجيات   . وينبغــي أن تعت
  اجلمود، وأن تتسم مبرونة ذاتية. إلفراط يفا اليت ينطوي عليهاباملخاطر  واخلطط

  
  اهلياكل األساسية وتقدمي اخلدمات  -باء   

 املدينـة املدينة هـي جممـع كـبري مـن الـنظم املتكاملـة. وتـوفري اهلياكـل األساسـية داخـل             - ٤٣
. ويلـزم تـوافر الكهربـاء مـن أجـل زيـادة اإلنتاجيـة.        وإنصـاف ضروري لضمان عملها بكفـاءة  

هلياكــل األساســية للنقــل علــى وجــه اخلصــوص لتحقيــق منــافع التــرابط وجتنــب   وال غــىن عــن ا
وتقضــي متطلبــات التكــاليف املاليــة والبيئيــة واملتعلقــة بالصــحة العامــة النامجــة عــن االختنــاق.   

بوسـائل  أولويـة للنقـل العـام (واملشـي/التنقل     بإعطـاء  آثار تغري املنـاخ  الكثافة احلضرية وختفيف 
الدراجات اهلوائية). ويتعني إيـالء اهتمـام خـاص الحتياجـات الفقـراء       تعمل مبحركات مثل ال

العــاملني مــن النقــل نظــرا ألن منــافع النقــل للمســتوطنات غــري الرمسيــة ميكــن أن تكــون كــبرية   
للغاية. وحتتاج املؤسسات التجارية أيضاً إىل الترابط مـع بقيـة أجـزاء املنطقـة والبلـد واألسـواق       

 واالتصاالت السلكية والالسلكية. النقل واملوانئ واملطارات العاملية، من خالل شبكات

  ما يلي: يةوتتطلب خطة سياسة التنمية االقتصاد  - ٤٤
األجـل لتطـوير اهلياكـل     ةوضع عملية إلعداد خطـط متوسـطة األجـل وطويلـ      (أ)  

ــة      ــيم فعالي ــق لالحتياجــات وتقي ــيم دقي ــة   األساســية تســتند إىل تقي ــى تلبي ــة عل التكــاليف املترتب
  ؛االحتياجات  هذه
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وضـــع سياســـة فعالـــة وشـــفافة لتنفيـــذ مشـــاريع اهلياكـــل األساســـية وجلـــب    (ب)  
 االستثمار يف اهلياكل األساسية؛

إغـالق  فحـىت يتسـىن    توفري التمويل من مصادر عامة وخاصة على حد سواء.  (ج)  
االسـتثمار يف اهلياكـل األساسـية،     يلـزم التوسـع بصـورة كـبرية يف    الفجوة يف اهلياكل األساسـية  

  .)٢٥(تكون ملسامهة رأس املال اخلاص فيه أمهية حامسة
  

 دعم األعمال التجارية  -جيم   

من الضروري أن تدعم احلكومات احلضرية عمليـة التنميـة االقتصـادية بصـورة نشـطة        - ٤٥
تقــر بالصــلة وبــدخول احلكومــة احملليــة يف االقتصــاد احمللــي كصــاحب مصــلحة، فإــا  وهادفــة.

الوطيدة بني اقتصادها، وجناح دوائر األعمـال فيهـا، واملسـتوى املعيشـي ملواطنيهـا، واخلـدمات       
دورهـا القيـادي يف التنميـة االقتصـادية، فإـا تنشـئ        وبإعراا عناليت تقدمها للمجتمع احمللي. 

ــة      ــة بطريق ــديل السياســات احملليــة واإلدارة العام ــة تع ــة التنميــ  إمكاني ة. ويف كــثري تــدعم عملي
تـؤدي  ، تكون قدرة احلكومة احمللية حمدودة. ولكن حىت يف هـذه املـدن،   الواليات القضائية من

للــدعوة ينتفــي  إىل وضــع برنــامج ،علــى أقــل تقــدير، كرائــد يف جمــال التنميــة عمليــة اخنراطهــا
فـــإن تـــأثري القيـــادة يف التنميـــة  املـــدن ذات القـــدرات األكـــرب أمـــا يف وجـــوده خبـــالف ذلـــك.

يف التعـديل شـبه الفـوري للخـدمات الـيت تقـدمها البلـديات لـدعم          القتصادية ميكـن أن يتبـدى  ا
األجـل الطويـل، تتضـافر هــذه اجلهـود مـع اجلهـود الـيت يبـذهلا أصــحاب          ويف العمـل التجـاري.  

  .)٢٦(املصلحة اآلخرون لتحويل االقتصاد احلضري
 حلــوارات جتــرى تاجــاً وعلــى املســتوى األساســي للغايــة، يكــون تطــوير األعمــال ن        - ٤٦
املؤسســـات التجاريـــة جبميـــع أحجامهـــا، ومـــع املســـتثمرين جبميـــع أنـــواعهم، مبـــن فـــيهم   مـــع

ن واملتطلعـ  ومباشرو األعمـال احلـرة  املستثمرون األجانب املباشرون، والشركات احمللية القائمة 
 يبالتســاووينطبــق ذلــك  لفهــم احتياجــام وتطلعــام بصــورة أوضــح.  -إىل إقامــة مشــاريع 

تشـمل   تواجه كلتامهـا حتـديات ال حصـر هلـا    املؤسسات التجارية الرمسية وغري الرمسية، إذ  على
واالتصاالت داخل الصناعة املعنيـة، واللوجسـتيات، واملـوارد البشـرية،      تعسفية، لوائح تنظيمية

 وإدارة املؤسسة التجاريـة، والوصـول إىل األسـواق احملليـة واخلارجيـة، وعوامـل أخـرى كـثرية.        

__________ 

 .: االستثمار يف أهداف التنمية املستدامة: خطة عمل٢٠١٤ستثمار العاملي ، تقرير اال٢٠١٤انظر األونكتاد   )٢٥(  

 http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/lra-innovation-economic-growth.pdf. Building انظـــــــــــــــر  )٢٦(  

Community Prosperity Through Local Economic Development: An Introduction to LED Principles and Practices, 

George Edward Treller, Federation of Canadian Municipalities/ International Technical Assistance Project, 2014. 
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ومن املهم أن يفهم مسؤولو احلكومات احمللية التحديات الـيت يواجههـا جمتمـع األعمـال احمللـي      
 .عند نشأاوأن يتصدوا للمسائل ذات األمهية 

لحكومــة احلضــرية يتــيح   يئــة وضــع ل أيضــا يف احلــوارات وميكــن أن تســاعد هــذه     - ٤٧
وميكـن   خل علـى الصـعيد الـوطين.   التعاون بفعالية أكرب مع وكاالت االسـتثمار املوجـه للـدا    هلا

ــة  ــبرية إذا    للمدين ــتثمارات أجنبيــة ك ــذاب اس ــد ابتنــت لنفســها   اجت ــت ق ــزا تنافســيا   كان مرك
املهيمنــة،  جتمعاــا الصــناعيةجوهريــا، ســواء يف صــورة مهــارات ســوق العمــل لــديها، أو قــوة  

 بنية حتتية جيدة، أو موارد طبيعية.امتالكها ل  أو

مبــا يف ذلــك  ،تنميــة العمــل التجــاري وضــع بــرامج اســتباقية  وميكــن أيضــا أن تتضــمن  - ٤٨
األعمـــال لـــدعم مؤسســـات القطـــاع  بـــرامج دعـــم احتـــادات الصـــناعات، ومراكـــز خـــدمات 

ريبيــة والتوجيــه وبــرامج الــتعلم    بــالربامج التد ةالرمســي واملؤسســات الصــغرية واملتوســط    غــري
تكيـف  وميكـن أن   لعمـل املشـترك.  األقران، وتوفري مراكز حلضانة األعمال التجارية وحيز ا من

ــث تلــيب االحتياجــات املختلفــة ل  اخلــدمات خصيصــا   ــة  حبي علــى اخــتالف  لمؤسســات التجاري
وميكــن  املؤسســات الصــغرية واملتوســطة ومؤسســات القطــاع غــري الرمســي.   يهــاف ، مبــاأنواعهــا

ــة العنقوديــة الــيت حيــدد فيهــا أصــحاب     أن صــلحة امل تكــون هنــاك فعاليــة كــبرية ألنشــطة التنمي
املرفــق الثــاين، صـناعة معينــة االســتراتيجيات الـيت ميكــن أن تنــهض بصــناعتهم ككـل (انظــر     يف

). وينبغـي  املتحـدة  ترتانيـا مجهوريـة  بشأن التنميـة االقتصـادية احملليـة يف موروغـورو،      ،٦اإلطار 
ي استهداف أنشطة التنمية العنقودية يف كل من جتمعات املؤسسات التجارية يف القطـاع الرمسـ  

ملســتوطنات غــري الرمسيــة. وميكــن وجتمعــات املؤسســات التجاريــة يف القطــاع غــري الرمســي يف ا 
ت يف متويـــل املؤسســـات التجاريـــة تســـاعد خـــدمات تطـــوير األعمـــال يف معاجلـــة الفجـــوا أن
وتتباين خدمات تطـوير األعمـال يف درجـة     طريق جذب الشراكات مع املؤسسات املالية. عن
بصـورة  دها، ويتطلب بعضها مستوى عاليا من اخلربة حىت تعمل بنجاح، وميكـن أن ختفـق   تعقُّ

ــك اخلــربة. مكلفــة  ــاب تل ــع املســتفيدين احملــتملني      يف غي ــؤدي التشــاور املســبق م وينبغــي أن ي
ء أولويـة كـبرية لبنـاء القـدرات     ويـتعني إعطـا   وأصحاب املصلحة اآلخـرين إىل حتسـني النتيجـة.   

 هذا اال.  يف

ويف العــاملي النــامي، توجــد أمهيــة بالغــة لتــوفري الــدعم للعــاملني يف القطــاع غــري الرمســي     - ٤٩
ــيت يضــطلعون ــا، نظــرا ألــ     ــا مــا   موألنشــطة كســب العــيش ال ــاملني  يضــمون غالب ــة الع غالبي

تزويــد األعمــال بــدعم فعــال  وميكــن أن يســاعد  واملؤسســات التجاريــة يف االقتصــاد احلضــري. 
وهـو ميهـد السـاحة     كـبرية. جتاريـة  حتسني اإلنتاجية والتصـدي لتحـديات    حيث التكلفة على من

 .جناحها على دمج مؤسسام التجارية مع تزايد العاملني يف القطاع غري الرمسي أيضا لتشجيع
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ــة     - ٥٠ ــد بصــورة كثيف ــيت تعتم ــى امل ويف االقتصــادات ال ــة    عل ــارات املتاح ــة، تشــكل امله عرف
وميكـن   .االستثمار يف املؤسسات التجارية ومنو العمالةئيسيا لنمو القوة العاملة عامال حمددا ر يف

 ميزة تنافسية كبرية لالقتصاد احلضـري.  أن يشكل بناء قوة عاملة ماهرة بصورة حمددة األهداف
وميكـن أن حتــدد اســتراتيجية التنميــة االقتصــادية االحتياجـات مــن املهــارات وتســاعد علــى دعــم   

لمؤسســات التعليميــة الــيت يتــيح وميكــن ل الراميــة إىل ســد الثغــرات.ة يــجهــود املؤسســات التعليم
 .)٢٧(وضعها تلبية احتياجات االقتصاد احلضري أن تضطلع بدور حاسم يف هذه العملية هلا
  

  دعم االقتصاد غري الرمسي  -دال   

تشــارك غالبيــة القــوى العاملــة يف معظــم البلــدان الناميــة يف القــوى   مثلمــا ســبق ذكــره،   - ٥١
 م اخلـــاص يف القطـــاع غـــري الرمســـي  العاملـــة غـــري الرمسيـــة. ومـــن بـــني العـــامهنـــاك لني حلســـا

مــن يتــهربون مــن التســجيل ودفــع  هنــاك و ،يتــاجرون يف الســلع واخلــدمات غــري املشــروعة  مــن
الضرائب أو جيتنبوما. ومع ذلك، فإن معظمهم فقراء عاملون حياولون كسـب العـيش الكـرمي.    

واخلضـوع للضـرائب. ولكنـهم يـرون     حبوا بالفوائـد الـيت يتيحهـا التنظـيم     ومن شأن هؤالء أن ير
ذات طـابع عقـايب،    اللوائح التنظيمية القائمة كثريا ما تكـون يف غـري حملـها أو غـري مناسـبة أو      أن

بــد أن تعتمــد املــدن  . والعلــيهم نطبــقال تأن العديــد مــن الضــرائب أو عتبــات الضــرائب  كمــا 
  .الرمسي  ية لدعم الفقراء العاملني يف االقتصاد غريسياسات أكثر مالءمة ومشول

وتوجد مسألة إضفاء الطابع الرمسي علـى االقتصـاد غـري الرمسـي وكيفيـة القيـام بـذلك          - ٥٢
يف صميم نقـاش السياسـات بشـأن االقتصـاد غـري الرمسـي. ويف املاضـي، كانـت هنـاك فكرتـان           

لرمسـي أو مـا ينبغـي أن يعنيـه.     غـري ا  سائدتان عمـا يعنيـه إضـفاء الطـابع الرمسـي علـى االقتصـاد       
ع عنـها  دفَرأى البعض أن ذلك يعين نقل عمـال القطـاع غـري الرمسـي إىل وظـائف رمسيـة تـ        فقد

أجــور، ولكــن ذلــك يتطلــب إنشــاء مــا يكفــي مــن تلــك الوظــائف. ورأى آخــرون أنــه يعــين     
األخــرية،  تســجيل املشــاريع التجاريــة غــري الرمسيــة وفــرض الضــرائب عليهــا. أمــا يف الســنوات  

أن يـتقلص، وبأنـه يتـألف      مـن تزايد التسليم بـأن نطـاق االقتصـاد غـري الرمسـي يتسـع بـدال        فقد
عاملني حلسام اخلاص ومن عاملني مقابل أجور علـى السـواء، ومعظمهـم فقـراء عـاملون       من

رائب ورســـوما خمتلفـــة األنـــواع؛ حيـــاولون كســـب العـــيش الكـــرمي، وكـــثري منـــهم يـــدفع ضـــ  
ــوائح ال وأن ــؤثر علــ   الل ــة ت ــة والسياســات احلكومي يهم بشــكل مباشــر، وبصــورة ســلبية   تنظيمي
كثري من األحيان. ومع هذا التسليم، ظهـر ـج خمتلـف جتـاه إضـفاء الطـابع الرمسـي، يتمثـل          يف

__________ 

  )٢٧(  Developing National Systems of Innovation: University-Industry Interactions in the Global South, Eduardo 

Albuquerque, Wilson Suzigan, Glenda Kruss and Keun Lee, Edward Elgar Publishing/IDRC, 2015.  
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وأن تعززهـا   الـرزق اعتباره عملية تدرجيية ينبغي أن حتافظ على السبل غـري الرمسيـة لكسـب     يف
لرمسيــة، ونيـة واالجتماعيــة وخـدمات الــدعم للقـوى العاملــة غـري ا    مـع تــوفري سـبل احلمايــة القان  

  وخاصة للفقراء العاملني.
٥٣ -    وتعكــس هــذا املنظــور بشــأن االنتقــال التــدرجيي    ٢٠٤ة اجلديــدين التوصــي  والنــهج
القطاع غري الرمسي إىل القطاع الرمسي، اليت اعتمـدا األطـراف الثالثـة الشـريكة يف املـؤمتر       من

  ، إذ تسلم مبا يلي وتضع بشأنه األحكام التالية:٢٠١٥ظمة العمل الدولية لعام السنوي ملن
ــو      (أ)   ــري الرمســي ينتم ــاع غ ــال القط ــاول كســب    معظــم عم ــرية حت ــر فق ن إىل أس
يف ظــروف شــديدة الصــعوبة، وبالتــايل حتتــاج إىل احلمايــة والتشــجيع مقابــل اخلضــوع    العــيش

  ؛للتنظيم والضرائب
صــادية غــري الرمسيــة مشــاريع ميلــك كــال منــها شــخص  معظــم الوحــدات االقت  (ب)  

  واحد أو أسرة واحدة ويديرها عاملون حلسام اخلاص ال يستأجرون آخرين؛
ينبغي أال تتسـبب عمليـة إضـفاء الطـابع الرمسـي يف تـدمري السـبل غـري الرمسيـة            (ج)  
  ؛الرزقلكسب 
 أمـــر ضـــروري لكســـب عمـــال القطـــاع  تنظـــيم اســـتخدام األمـــاكن العامـــة   (د)  

  ، وخاصة يف املدن؛لرزقهمالرمسي   غري
تنظيم اسـتخدام املـوارد الطبيعيـة أمـر ضـروري أيضـا لكسـب عمـال القطـاع            (هـ)  

  غري الرمسي لعيشهم.
وفيما يتعلق باملدن، يتطلب هذا النـهج اجلديـد يف إضـفاء الطـابع الرمسـي إعـادة تقيـيم          - ٥٤

السياسات احلضرية واخلطط واملمارسات ذات الصـلة ـا، الـيت غالبـا مـا تضـر عمـال القطـاع         
وال تنفعهم. ومييل الفقراء العاملون يف االقتصـاد غـري الرمسـي     رزقهمغري الرمسي وسبل كسب 

إما يف األماكن العامة، مثـل الشـوارع أو املنـاطق املفتوحـة أو مواقـع البنـاء،        مماهلإىل القيام بأع
عشـوائية. ومـن أجـل زيـادة إنتاجيـة      ومسـتوطنات فقـرية    أو يف منازل خاصة كثريا مـا تقـع يف  

خـدمات اهلياكـل   فيها فر ا، حيتاج الفقراء العاملون إىل أماكن عمل آمنة تتوالرزقسبل كسب 
ب ذلـــك تنظـــيم إمكانيـــة الوصـــول إىل األمـــاكن العامـــة واحليـــازة الفعليـــة  األساســـية. ويتطلـــ

اللــوائح التنظيميــة الــيت تعمــل للمســتوطنات الفقــرية والعشــوائية وتطويرهــا. وكــثريا مــا تكــون 
املدن فيما يتعلق مبمارسـة التجـارة يف الشـوارع لـوائح متقادمـة وذات طـابع عقـايب. وبـدال          ا

ظيمية، متيل حكومات املدن إىل نقـل الباعـة املتجـولني مـن املنـاطق      من حتديث تلك اللوائح التن
التجارية املركزية إىل الضواحي قبل أن تراهم يعـودون. وال تعتـرف اللـوائح التنظيميـة املتعلقـة      
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ــرمسيني       ــري ال ــالني غ ــدن بالزب ــات الصــلبة يف امل ــإدارة النفاي ــود    ب ــذ عق ــدن من ــون امل ــذين ينظف ال
فضـل السـبل لفـرز املـواد القابلـة للتـدوير مـن النفايـات، وبالتـايل          ، وهـم يعرفـون أ  تشملهم وال

الـيت يسـببها   التكاليف (اليت تتكبدها املدينة)  خفضانبعاثات الكربون وخفض يساعدون على 
  التخلص من النفايات.

اتيـــة وخـــدمات داعمـــة ؤوحيتـــاج الفقـــراء العـــاملون يف الوســـط احلضـــري إىل بيئـــة م   - ٥٥
ــة لي  ــأمني ســبل كســب    ألعمــاهلم التجاري ــن ت ــوا م ــمتمكن د أن يكــون وتعزيزهــا. وال بــ  رزقه

احلق يف عدم التعرض ملضايقات الشرطة والسـلطات احملليـة األخـرى، ومصـادرا لسـلعهم       هلم
ومعدام وطردهم من منازهلم وأماكن عملهم أو هدمها. وال بـد مـن تـأمني حيـازم ملنـازهلم      

األساســية يف أمــاكن عملــهم  اهلياكــلدمات وأمــاكن عملــهم ومتكينــهم مــن احلصــول علــى خــ
ومــن اســتخدام وســائل النقــل العــام بــني منــازهلم وأمــاكن عملــهم ومــن التعامــل مــع املــوردين   

 -واملشترين. وسيستلزم ذلك أن تسلم املـدن بـأن املسـتوطنات غـري الرمسيـة واألمـاكن العامـة        
فقراء العاملني مـن املسـتوطنات   مواقع لألنشطة غري الرمسية، وبأن طرد ال -املشاعات احلضرية 

فحسب، بـل يضـر كـذلك االقتصـاد      رزقهمغري الرمسية واألماكن العامة ال ميس بسبل كسب 
احلضــري. ومــن ناحيــة أخــرى، سيســتلزم ذلــك أن تــدمج املــدن العمــال غــري الــرمسيني وســبل   

  يف خطط التنمية االقتصادية احمللية. رزقهمكسب 
ــة ومـــن حيـــث   - ٥٦ ــرية، احلوكمـ ــاد   احلضـ ــاملني يف االقتصـ ــراء العـ ــون للفقـ ال بـــد أن يكـ
الرمسي احلق يف التنظـيم والتمثيـل. وجيـب أن يكونـوا قـادرين علـى إمسـاع صـوم بشـكل           غري

وجيـب   ؛ى عن طريق انضمامهم إىل منظمات دميقراطيـة أساسـها األعضـاء   مجاعي، وهو ما يتأت
      ــأت ــا يت ــو م ــهم، وه ــن إمســاع صــوت ميثل ــوا م ــق أن يتمكن ــن طري ــات    ى ع ــذه املنظم متكــني ه

املشـاركة يف العمليـات ذات الصـلة بصـياغة السياسـات ووضـع القواعـد وعقـد الصـفقات           من
وإجراء املفاوضات اجلماعية. ولتمكينهم من ذلـك، ال بـد مـن دعمهـم ببنـاء قـدرام لـتمكني        
قيــادام مــن التحــاور بفعاليــة مــع واضــعي السياســات، وكــذلك تزويــدهم بقاعــدة أدلــة متينــة  

بشـأن منـابر تبـادل املعلومـات      ،٧اإلطـار  املرفق الثاين، نهم من الدفاع عن قضاياهم (انظر متكّ
  مال غري الرمسيني وسلطات املدن).واحلوار والتفاوض بني الع

  
  شؤون املالية احلضرية  -هاء   

٥٧ -   ــا لــدعم  حتتــاج حكومــات املــدن إىل مصــادر إيــرادات مأمونــة وقي مــة وميكــن التنبــؤ
  لتنمية االقتصادية يف املناطق احلضرية.تحقيق اباملستوى الالزم لاهلياكل األساسية اخلدمات و
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وميكن أن ترد األموال مـن احلكومـة املركزيـة أو مـن مصـادر حمليـة. وتـؤدي املصـادر           - ٥٨
احمللية دورا هاما ألا تربط االتصال بني املـواطنني واحلكومـات احملليـة ومتكنـهم مـن مسـاءلتها       

: يتعلـق باحلوكمـة  ن ذلك من اجتناب فـخ  وميكّ .)٢٨(بشأن ختصيص موارد امليزانيات ونتائجها
إذ باالعتمــاد بقــوة علــى واليــات الســلطات املركزيــة واضــطالعها بتخصــيص املــوارد، ينعــدم   

ضعف بدوره احلوافز اليت تـدفع احلكومـات   اهتمام املواطنني مبا تقوم به احلكومات احمللية، مما ي
ــة ــواطنني إىل أداء       احمللي ــدفع امل ــيت ت ــة االحتياجــات العامــة واحلــوافز ال ــد يف تلبي إىل اإلجنــاز اجلي

  ىل مراقبة عمل احلكومات احمللية.الضرائب والرسوم احمللية وإ
وال بد من حتقيق التوازن بني احلكم الذايت احمللي وخمـاطر التنـافس الضـرييب بـني املـدن        - ٥٩

ــرائب احمل   ــدالت الضـ ــض معـ ــيت ختفـ ــتويات ال  الـ ــة إىل مسـ ــلليـ ــل.   تصـ ــد األدىن األمثـ إىل احلـ
  ينطوي ذلك على قيام احلكومة املركزية بوضع حد أدىن ملعدالت الضرائب احمللية.  قدف

مـن الناحيـة    ؛ وذلـك، وهناك ما يدعو بقـوة إىل فـرض الضـرائب علـى قيمـة األراضـي        - ٦٠
مــــن موقعهــــا يف املدينــــة قيمتــــها األخالقيــــة، ألن األراضــــي يف املنــــاطق احلضــــرية تســــتمد  

قطعـة   مـن ميلـك أو كـان ميلـك    استثمارات املال العام يف املدينة ككل، ولـيس ممـا قـام بـه      ومن
معينة؛ ومن الناحية االقتصادية، ألن مـن املـرجح أن تكـون الضـريبة علـى قيمـة األرض       أرضية 

اريــة؛ أقـل ضــررا بالنشــاط اإلنتــاجي مــن الضــرائب علــى الشــركات أو رســوم التــراخيص التج 
ومـن الناحيــة اإلداريــة، ألــا ميكــن أن تســتند إىل الســجل العقــاري لألراضــي (وهــو ضــروري  

 تحدي اإلداري املتمثل يف وضـع سـجل  أيضا لكفالة وضوح حقوق امللكية واحليازة). ولكن ال
  .)٢٩(م بهعقاري لألراضي واحملافظة عليه أمر مسلّ

األساسية على نطاق واسع، ينبغي متكني وحيثما كانت هناك حاجة إىل تطوير اهلياكل   - ٦١
احلكومات احمللية املؤهلة من حشد موارد إضافية. وقد أظهـرت ثـالث وسـائل حمـددة إمكانـات      
ــديات)،          ــندات البل ــروض املصــرفية أو س ــق الق ــن طري ــا ع ــديات (إم ــتدانة البل ــي اس ــبرية، وه ك

د عـ وت. )٣٠(علـى األراضـي   والشراكات بني القطاعني العام واخلاص، واألنشطة التجاريـة القائمـة  
ــة األطــراف   ــة وا  -الشــراكات الثالثي ــات احمللي ــني احلكوم ــراء   ب ــات الفق لقطــاع اخلــاص وجمتمع

جا آخر ينبغي استكشافه. فقد كانت هذه الشـراكات فعالـة يف خطـط     -الوسط احلضري  يف
ــة. غــري أن متكــني         ــد العامل ــراء الوســط احلضــري بالي ــث ســاهم فق ــرية، حي ــاء الفق تطــوير األحي
احلكومات احمللية من االستفادة بشكل أفضل من هذه األدوات املالية يستلزم بدء العمـل بآليـات   

__________ 

  )٢٨(  Devarajan et al. (2007) Protecting the Vulnerable: the Tradeoff between Risk Reduction and Public Insurance.  
  )٢٩(  http://www.lincolninst.edu/. 

  )٣٠(  Farvacque-Vitkovic and Kopanyi (2014) Municipal Finances: A Handbook for Local Governments. World Bank. 
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 ،٨اإلطـار  املرفـق الثـاين،   وتعزيز القدرات املؤسسية للحكومات احمللية (انظـر   مراجعة احلسابات
  .الربازيل) ،بشأن ج بديل يف جمال توليد اإليرادات يف ساو باولو

  
  ةاحلضرياملناطق  حوكمة  -واو   

الســـليمة شـــرط أساســـي لتحقيـــق التنميـــة. فهـــي تـــوفر اخلـــدمات الالزمـــة احلوكمـــة   - ٦٢
واملـرور  مثل امليـاه والصـرف الصـحي واهلياكـل األساسـية للنقـل        ،اخلاصالستثمارات القطاع 

خـدمات الصـحة والتعلـيم. وهـي حتـدد      تـوفر  ، الواليات القضـائية واألسواق احمللية، ويف بعض 
، وكـذلك  باملنـافع  التزويـد أيضا، يف كثري مـن أحنـاء العـامل، معـدالت الضـرائب احملليـة وأسـعار        

ع يف عمليـة التنميـة، وميكنـها    تخدام األراضـي. وهـي متثـل اتمـ    اللوائح التنظيمية لتخطـيط اسـ  
أن تيسر تلك العملية أو أن حتبطها. ويتطلب جزء كبري من اهلياكل األساسـية الـيت تـديرها     إما

وهلــا دورة  ،ويســتغرق إنشــاؤها ســنوات أو عقــودا  ،احلكومــات احملليــة رؤوس أمــوال ضــخمة
املتسمة بالشـفافية  والفعالة واحمللية املستقرة احلوكمة ن حياة متتد لعدة عقود. ونتيجة لذلك، فإ

التخطــيط والشــراء واالســتثمار وفــرض  عمليــات واخلاضــعة للمســاءلة، مبــا فيهــا السياســات و  
الضـرائب، ميكــن أن تعــود بفائــدة كــبرية علــى أصــحاب املصــلحة املعنــيني بالتنميــة االقتصــادية  

أن  أيضـا  ميكنـها وبتحسني املنـاخ إلقبـال شـركاء القطـاع اخلـاص علـى االسـتثمار واملخـاطرة.         
حتســني ظــروف الفقــراء و ،تكــون أداة لتســوية االخــتالالت االقتصــادية واالجتماعيــة الراســخة

املرفــق الثــاين، كولومبيــا (انظــر بوخلــق فــرص العمــل، كمـا يتــبني مــن حالــة ميـديني    ،العـاملني 
  ).٩اإلطار 

احملليـة الفعالـة.   احلوكمـة  ومن املهم توضيح عدد من املبادئ األساسية باعتبارها تدعم   - ٦٣
ــة    ــة جيــب أن ختضــع ملســاءلة ســكان املدين ــي أن تتــ  ،فاحلكوم ح فرصــة إمســاع الصــوت   يوينبغ

ــيهم القطـــاع اخلـــاص واجلامعـــات    والنقابـــات والقطـــاع ملختلـــف أصـــحاب املصـــلحة (مبـــا فـ
الرمسي، وما إىل ذلك). وال بد من وضوح السـلطة، مـع الوضـوح يف تقسـيم املسـؤوليات       غري

ومتكـني كـل مسـتوى مـن االضـطالع مبسـؤولياته. وينبغـي أن يكـون          ،بني مستويات احلكومة
هـا املدينـة برمتـها بـإدارة السياسـات واملمتلكـات       نطاقُ ة مناسبا، حيث تقوم سلطةٌلسيطراحيز 

ــدمي اخلــدمات       ــتم تق ــة برمتــها، وي ــيت تشــمل املدين ــة ال ــى صــعيد يتســم مبزيــد      العام احملليــة عل
الالمركزية. وال بد من بناء القدرات وتطوير اخلربات على مجيـع املسـتويات، مبـا يف ذلـك      من

قتصـــادية يف احلكومـــة احملليـــة، وتقويـــة آليـــات رصـــد الـــربامج احلكوميـــة  وظـــائف التنميـــة اال
احلكومـة اإللكترونيـة. فالتنميـة االقتصـادية     مـن قبيـل   وتقييمها، وتعزيز الشـفافية باختـاذ تـدابري    

طلــب الــدعم التعــاوين مــن العديــد  تتهــي و ،هــدف شــامل لعــدة قطاعــات يف احلكومــة احملليــة  
ــن ــيت نوق   م ــة ال ــة      اــاالت الوظيفي ــة احمللي ــم أن يراعــي هيكــل احلكوم ــن امله شــت أعــاله. وم
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التحدي وأن يوائم وظائفه لدعم استراتيجية التنمية االقتصـادية باعتبارهـا أولويـة حضـرية      هذا
لتعلـــيم وشـــركاء التنميـــة كـــربى. والقـــدرة علـــى العمـــل مـــع القطـــاع اخلـــاص ومؤسســـات ا 

دية احمللية تتطلب ثقافة تؤيـد قطـاع األعمـال    أثناء صياغة استراتيجيات التنمية االقتصا اتمعية
  وإقامة الشراكات.

وعلى الرغم من أن سياق السياسات الوطنيـة لـه تـأثريه أيضـا، فـإن املـدن هـي املكـان           - ٦٤
الذي يكسب فيه عمال القطاع غري الرمسي يف الوسط احلضري رزقهم ويعيشون فيـه حيـام.   

عمليـات والسياسـات واإلجـراءات الـيت حتـددها      ارتباطـا وثيقـا بال   كسـب رزقهـم  وترتبط سبل 
ف عضـ شـواغلهم. وي عـن  الـيت كـثريا مـا تكـون منفصـلة       - املدينة عنـد تنفيـذ خمتلـف خططهـا    

عمال القطاع غري الرمسي يف املناطق احلضرية أمام السياسات البلدية اليت متيز ضـدهم وتسـمح   
تاجيـة عمـال القطـاع غـري الرمسـي      للمسؤولني احمللـيني مبضـايقتهم. ومـن أجـل تيسـري حتسـني إن      

 هاملســـؤولني عـــن إنفـــاذاحمللـــي وورفـــع مســـتويات معيشـــتهم، جيـــب علـــى اإلطـــار التنظيمـــي 
  يعترفوا مبسامهة أولئك العمال يف االقتصاد احمللي.  أن
    

  متكني املؤسسات - ختاذ اإلجراءات اجلهات الفاعلة الرئيسية يف ا  - رابعا   

على الرغم من أن ورقة السياسات هذه تركز على االقتصادات احلضرية، فإننا نـدرك    - ٦٥
أن هذه االقتصادات معقدة وتتطلب اختاذ إجراءات مـن جانـب خمتلـف اجلهـات الفاعلـة علـى       

نحدد أدوار ومهــام خمتلــف ســ، الفــرعد العــاملي واإلقليمــي واحمللــي. ويف هــذا  يالصــعكــل مــن 
العاملية املتعددة اجلنسـيات، واملنظمـات   املؤسسات أي احلكومات، واجلهات الفاعلة الرئيسية، 

اخلـاص وغـري الرمسـي. وقـد استرشـدنا يف اختيـار اجلهـات         نيالدولية، واتمع املدين، والقطاع
مــن وضــع القواعــد واملعــايري العامليــة إىل التــأثري يف حتديــد األمــاكن    -الفاعلــة بــدوائر نفوذهــا  

وبنوع النفـوذ الـذي تتمتـع     -اعة املتجولني مبمارسة التجارة بفيها للاملسموح أو غري املسموح 
املنــاطق يف االقتصــاد. فـال بــد ألي إطــار مــن أطـر السياســات االقتصــادية يف   تلــك اجلهــات بـه  

ــول        ةاحلضــري ــدان االقتصــادي. وحنــن نق ــة يف املي ــات الفاعل ــع اجله أن يأخــذ يف احلســبان مجي
يـوازن بـني احتياجـات مجيـع اجلهـات      طار االقتصادي الذي هو اإلاإلطار االقتصادي اجليد  نإ

  وختلق فرص العمل.الرزق تقوي االقتصادات وتعزز سبل كسب  طُرقالفاعلة ب
  

  اجلهات الفاعلة واملؤسسات الرئيسية    -ألف   

ــة يف وضــع اإلطــار التشــريعي        - ٦٦ ــالغ األمهي ــدور ب ــا ب ــة عموم تضــطلع احلكومــات الوطني
يف إدارة البيئـة املاليـة    تلـك احلكومـات   إطار السياسـات املتعلقـة ـا. ودور   للتنمية االقتصادية و
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ويف وضــع السياســات احلكوميــة الدوليــة وسياســات   ،واالقتصــادية الكليــة واإلطــار التنظيمــي 
ــركات والصـــناعات،         ــات والشـ ــات للقطاعـ ــار السياسـ ــع إطـ ــن وضـ ــال عـ ــة، فضـ الالمركزيـ

يف االقتصـادات احلضــرية. وميكـن إلصــالحات   جيعلـها جهـات فاعلــة هامـة وقويــة النفـوذ      دور
ذ على حنو فعال أن تغـري بشـكل جـذري مسـار وسـرعة      م جيدا وتنفَّاالقتصاد الكلي اليت تصم

). وتسـتطيع احلكومـات   ٢اإلطـار  املرفـق الثـاين،   التنمية االقتصادية يف الوسط احلضري (انظـر  
يل الدقيقـة للشـواغل والفـرص احملليـة.     الوطنية إلقاء نظرة شاملة واستراتيجية بعيدا عـن التفاصـ  

  على ما هو جزئي.أن ينصب   منوميكن أن ينصب اهتمامها على ما هو كلي بدال
هـي أقـرب مسـتويات احلكومـة مـن حيـث التمثيـل واخلضـوع         ف ،احلكومات احملليةأما   - ٦٧

اختصاصـــها هــو اــال احمللـــي،    للمســاءلة. وعلــى خــالف احلكومـــات الوطنيــة، فــإن جمــال      
ـا مسـؤولة عـن    أتنشغل بتهيئة البيئـة احملليـة الـيت ميكـن للمشـاريع أن تزدهـر فيهـا. كمـا          وهي

  :ام األراضي وإصدار التراخيص لذلكتنظيم التنمية واستخد
ــي      •   ــن اهلياكــل األساس ــات احلضــرية مســؤولة ع ــل    احلكوم ــة لســري العم ــة الالزم ة املادي

  مستوى اتمعات احملليةالة على مؤسسات األعمال التجارية وسوق العم  يف
ــد اجتماعــات أصــحاب          •   ــات املفوضــة لعق ــة هــي أيضــا أنســب اجله ــات احمللي احلكوم

واملؤسســات الصــغرية واملتوســطة  ،الغــرف التجاريــةأي املصــلحة يف االقتصــاد احمللــي، 
  ت، واملنظمات ذات الصلة بالصناعةالنقاباواحلجم، واملؤسسات التعليمية، 

بيئة اليت يلتقي فيها الناس وجها لوجـه إلقامـة شـراكات وإجيـاد     هذه احلكومات هي ال  •  
  االستراتيجيات تمعامأوجه التآزر لتبادل الدعم ووضع 

احلكومــات احملليــة تتخــذ قــرارات اســتراتيجية بشــأن اســتخدام األراضــي والشــكل           •  
  وما إىل ذلك. ،احلضري وخدمات النقل واملياه والصرف الصحي

ويكــون هلــذه القــرارات تــأثري مباشــر علــى قــدرة بيئــة األعمــال التجاريــة احملليــة علــى      - ٦٨
ــع أصــحاب         ــة االقتصــادية م ــتراتيجية التنمي ــا بنشــاط يف اس ــة م ــتركت بلدي املنافســة. وإذا اش

ـا تكـون   أاملصلحة، فإـا تزيـد قـدرا علـى حتديـد آثـار البـدائل علـى االقتصـاد احمللـي. كمـا            
كل املدينـة لتعزيـز التنميـة االقتصـادية باسـتراتيجية االسـتثمار يف اهلياكـل        قادرة علـى حتديـد شـ   

األساسية وتنظـيم اسـتخدام األراضـي. وعلـى سـبيل املثـال، فـإن االسـتثمار يف خـدمات النقـل           
التنمية سـيدعم قيـام مـدن مسـتدامة أكثـر كثافـة وأكثـر قـدرة علـى          انطالق األعلى درجة قبل 

على املنافسة يف االقتصاد العـاملي. غـري أن املشـاريع الكـربى لتطـوير      نقل قوا العاملة بكفاءة و
 ،غـري الرمسيـة   الـرزق كسب  سبلاهلياكل األساسية، مبا فيها نظم النقل، ميكنها أن تدمر مواقع 
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. ولكـــي تعمـــل ســـبل كســـب رزقهـــموال ختـــدم بالضـــرورة مصـــاحل العمـــال غـــري الـــرمسيني و
واليــات واضــحة تســتند إىل نصــوص تشــريعية  نحهــا ماحلكومــات احملليــة بفعاليــة، ال بــد مــن  

ــة       ــة الفعلي ــق الالمركزي ــة. ولتحقي ــدرات يف إدارة امليزاني وتتضــمن أدوارا حمــددة وســلطات وق
للمسؤولية عن التنمية االقتصادية، جيب على حكومات املستوى األعلى أن تضع أطرا قانونيـة  

زمــة ألداء أدوارهــا. وجيــب علــى    متــنح احلكومــات احملليــة الواليــات الواضــحة واملــوارد الال     
ـــاحلكومـــات احملليـــة أن تععمليـــات إلشـــراك مجيـــع أصـــحاب املصـــلحة يف عمليـــات وضـــع  د

  السياسات وحتديد القواعد على الصعيد احمللي.
حكومة هلا القدرة على حتقيق أهـداف التنميـة االقتصـادية دون إشـراك القطـاع      ما من   - ٦٩

رون اإلبـداع واالبتكـار   لشركاء من القطاع اخلـاص يسـخ  . فااتاملؤسسمن اخلاص والشركاء 
يوزعوـا يف خضـم هـذه العمليـة. وبنـاء رؤيـة مشـتركة         ، الـيت ورأس املال والعمل خللق الثروة

قوة عاملـة متعلمـة أمـور قـد تفضـي إىل اختـاذ القطـاع اخلـاص          إعدادويئة اهلياكل األساسية و
قرارات بشأن االستثمار يف إجيـاد فـرص العمـل. وإن مل يحشـد رأس املـال واالبتكـار املتاحـان        

  أثر االستراتيجية احملتمل حمدودا.كون للقطاع اخلاص، سي
ي رؤيـة  املـدن، وسـوف يسـتجيب أل   يقـوم أيضـا ببنـاء    جيب على القطاع العقاري أن   •  

واضحة املعامل بشأن شكل البناء، مـع إجيـاد فـرص العمـل وإتاحـة حيـز مفتـوح لسـبل         
  .الرزقكسب 

وجـود  حتصيل عائدات مـن اسـتثماراته و  إمكانية يرى ما سيستثمر القطاع اخلاص حيث  •  
أن أنشـطة القطـاع اخلـاص، الـيت حتكمهـا      هـي  بيئة تنظيمية معقولة. والنتيجة البديهيـة  

توجِــد  قيــة ومبــادئ وأنظمــة العمــل واالســتدامة البيئيــة، تكــون أنشــطةًالتجــارة األخال
  فرص العمل الالئق وحتقق التنمية االقتصادية املنصفة.

ميثـل االقتصـاد غـري الرمسـي نسـبة كـبرية مـن القطـاع اخلـاص يف بلـدان كـثرية، وغالبــا            و  - ٧٠
صــة هامــة أمــام  يكــون أكــرب مــن القطــاع اخلــاص املؤسســي فيشــكل، علــى هــذا النحــو، فر    مــا

اجلهات املعنية بالتنمية االقتصـادية وحتـديا كـبريا يف اآلن ذاتـه. وكـثريا مـا يكـافح أربـاب العمـل          
والعمال يف القطاع غري الرمسي من أجل إعالة أسـرهم، فيعيشـون ويعملـون يف ظـروف جمحفـة.      

 م رفـع إنتاجيتـهم وحتسـ         ولكن، عنـدما يمون علـى مـر الـزمن، بإمكـاـدعني مسـتوى  نظَّمـون وي
رمسيــة،  عماليــة . وبعـض العــاملني يف القطـاع غــري الرمسـي ينضــمون إىل نقابـات    كــثريا معيشـتهم 

لكن عماال غري رمسيني أكثر ينتظمون يف نقابات وتعاونيـات ومجعيـات خاصـة ـم. ومنظمـات      
 . ويكتسـي دعـم القـوى العاملـة    أيضـا  رئيسـية العنيـة  املهـات  هذه تعد من اجلالعمال غري الرمسيني 



A/CONF.226/PC.3/20

 

32/64 16-09556 
 

ج ومراعاا يف التنمية االقتصادية احلضرية أمهيـة بالغـة ألـا منـت     كسب رزقهاغري الرمسية وسبل 
  .معا ر يف السياقني العاملي واحملليله اآلن صوت سياسي مؤثِّصار كبري للسلع واخلدمات 

يف الكــثري  األجــورتضـطلع النقابــات العماليـة بــدور هــام يف حتسـني ظــروف العمـل و    و  - ٧١
ــامي    مـــن ــامل النـ ــدود يف العـ ــا حمـ ــن تأثريهـ ــدة. لكـ ــدان عديـ ــناعات يف بلـ ــل   ،الصـ ــث يعمـ حيـ

القـــوى العاملـــة أو أكثـــر يف القطـــاع غـــري الرمســـي. ومـــع ذلـــك، فإـــا متثـــل إحـــدى    نصـــف
  ا أن تسهم يف وضع االستراتيجيات.املعنية بالتنمية االقتصادية وميكنهاهلامة اجلهات   أهم
تعتمــــد االقتصـــادات علــــى مـــدى تــــوافر العمالــــة،    مؤسســـات التعلــــيم والتـــدريب:    - ٧٢
املهارات وغري ذات املهـارات علـى حـد سـواء. لكـن القـدرة علـى زيـادة اإلنتاجيـة بفضـل            ذات

االبتكار والتكنولوجيـا يتطلـب عمالـة ذات مهـارات. وتنـتج مؤسسـات التعلـيم العـايل املواهـب          
اجلديـدة. وبإمكـان   الناضـجة و  اتوالبحوث الكفيلة بدعم استمرار عمليات االبتكار يف الشـرك 

طالـا أن تعضـد إجيـاد    لـدى   مباشرة األعمال احلـرة اجلامعات البحثية املركِّزة على دعم طموح 
بيـد أن الشـباب ال ميكنـهم االسـتفادة مـن فـرص        .)٣١(اقتصاد حضري ذي قدرة ابتكاريـة عاليـة  

  .الثانوي لتعليمالتعليم العايل إال إذا حصلوا على التعليم االبتدائي األساسي وا
ــون      •   ــي أن تكـ ــة ينبغـ ــدرات التعليميـ ــي القـ ــة يف هـ ــر الزاويـ ــة  حجـ ــتراتيجية التنميـ  اسـ

  .احلضرية  االقتصادية
  •         مة يف عمليـة التنميـة   املؤسسات التعليميـة ينبغـي أن تعتـرب نفسـها جهـات معنيـة مسـاه

  االقتصادية احمللية ومستفيدة منها.  
يف العــامل النــامي والعــامل املتقــدم علــى حــد ســواء.  املنظمــات غــري احلكوميــة موجــودة   - ٧٣

وكثريا ما يكون هلا خربة خاصة تساهم ا يف استراتيجية التنمية االقتصادية وميكـن أن تكـون   
البتكار يف جماالت مثل العمالـة احلضـرية، ومكافحـة الفقـر،     لمصدرا لرأس املال االستثماري و

  وحقوق اإلنسان. ،والبيئة
ات عـدم التنسـيق أو اإلدمـاج يف اسـتراتيجية التنميـة االقتصـادية احملليـة        من بني التحدي  •  

  .وضياع فرصة االستفادة من األصول واالستثمار أو تنفيذ استراتيجية تقدمي الدعم
توصية: ينبغي أن تدعم املنظمات غري احلكومية االستراتيجية احملليـة واجلهـود املبذولـة      •  

  لية.يف إطار التنمية االقتصادية احمل

__________ 

  )٣١(  University of Waterloo Economic Impact Study, 2013, https://uwaterloo.ca/about/sites/ca.about/ 
files/uploads/files/c003711_economic_impact_report_lr_v2.0_final-s.pdf. 
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تتسـم   حيـث دور املنظمات الدولية أكرب بكثري يف العامل النامي منه يف بلدان الشمال و  - ٧٤
االتفاقـات التجاريـة وتغـري املنـاخ). ويف بلـدان      أي األساسية بطابع الرصد والتنظيم ( ااهتماما

ة اجلنــوب، تضــطلع املنظمــات الدوليــة بــدور رئيســي يف السياســات الوطنيــة والتمويــل، وبرجمــ  
وقرارات االستثمار يف املشـاريع (مثـل األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وأهـداف        ،التنمية االقتصادية

  التنمية املستدامة، واملوئل الثالث، ومعايري منظمة العمل الدولية).
ىل توافــق يف اآلراء بشــأن التحــديات العامليــة  إ التوصــلالعمليــات الدوليــة الــيت حتــاول    •  

القتصادات احمللية من خالل جناحها أو فشلها، أو على مضـمون  ميكنها أن تؤثر على ا
  .االلتزامات الدولية

ــة  إفضــاء ا  •   ــربامج الدولي ــد ي  ل ــط ق ــة فق ــائج حملي ــة االقتصــادية   إىل نت ــود التنمي ــوق جه ع
  تلك اجلهود. دعمقد يواالستثمار والعمالة وحتسني الدخل ونوعية احلياة أو 

ــار لل    •   ــالء االعتب ــي إي ــات     توصــية: ينبغ ــتج عــن العملي ــذي يحتمــل أن ين ــي ال ــأثري احملل ت
الدوليـة بـل علـى ختفيـف     طبيـق املعـايري   الدولية، ولضرورة املسـاعدة لـيس فقـط علـى ت    

  النتائج السلبية احملتملة أيضا.
كربيات الشركات املتعددة اجلنسيات هي املؤسسات املهيمنة يف العديد من الواليـات  و  - ٧٥

قتصادات الغنية باملوارد. وميكن أن تؤثر تأثريا غري تناسيب على اقتصاد ، وال سيما يف االالقضائية
ــة، وإنشــاء اهلياكــل        ــة الرمسي ــوفري املصــدر الرئيســي للعمال ــة مــن خــالل ت مــن االقتصــادات احمللي
األساسية، وتوليد الدخل يف املدن األصغر حجما ويف اتمعات الريفية. واحلكومات اليت تطـور  

القــات التجاريــة مــع كربيــات الشــركات املتعــددة اجلنســيات هــي يف وضــع   كفــاءات إلدارة الع
  .منافعها على اتمعات احمللية ولالستفادة من تلك الشركات أفضل للتخفيف من تأثري

ــافع        •   ــق أقصــى قــدر مــن االســتفادة مــن املن الشــركات الكــربى تتحمــل مســؤولية حتقي
  .احمللياإلمنائية اليت حتدثها أنشطتها يف االقتصاد 

ــز      •   دعـــم تطـــوير سالســـل اإلمـــداد احملليـــة بشـــروط عادلـــة ميكـــن أن يســـاعد يف تعزيـ
  .االقتصاد احمللييف تقوية ، واوالوحدات والعمال املرتبطني  اتالشرك

ــن        •   ــاملي ومعلومــات متقدمــة ع ــوفري منظــور ع ــن للشــركات الكــربى    بت األســواق، ميك
  .بتغاء إتاحة فرص إضافية لالقتصاد احلضريتدعم االستراتيجية االقتصادية احمللية ا  أن
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  اجلهات الفاعلة االقتصادية احلضرية  -باء   

خريطــة اجلهــات الفاعلــة واملؤسســات االقتصــادية (بــاملرفق األول)  ٥اجلــدول تــرد يف   - ٧٦
       ـا يف شـىت أجـزاء العمليـة االقتصـادية. وقـد حـد دنا سـتة  احلضرية الرئيسية واألدوار اليت تقوم

اإلطار التشريعي، وبيئة األعمال التجارية، ولوجسـتيات التجـارة، واهلياكـل     -جماالت رئيسية 
تشمل البيئـة االقتصـادية    - ورأس املال البشري ،األساسية واخلدمات، واحلصول على التمويل

يــع مجالشــاملة الــيت تعمــل املــدن ضــمنها. ويــبني اجلــدول أمهيــة احلكومــات الوطنيــة واحملليــة يف 
أجزاء العملية االقتصـادية. وتضـطلع املؤسسـات املتعـددة األطـراف واملؤسسـات الثنائيـة أيضـا         

دور هام يف االقتصادات احلضرية ألا حتدد اتفاقات التجارة والسياسات الـيت تـنظم التجـارة    ب
ميـزة   تعطـي املـدن   قـد الدولية. فاتفاقات التجارة احلرة، على سبيل املثال، تتسم باألمهيـة ألـا   

تنافســية علــى املــوردين. واجلهــات الفاعلــة الدوليــة هــي أيضــا مصــادر هامــة لتــوفري املهــارات     
مـــن بيئـــة األعمـــال التجاريـــة إىل تنميـــة رأس املـــال  ،واخلـــدمات يف جوانـــب االقتصـــاد كافـــة

ــم أنالبشــري.  ــار التشــريعي        ورغ ــة رئيســية يف وضــع اإلط ــة فاعل ــيس جه القطــاع اخلــاص ل
علــى الــدوام صــوت مســموع بســبب دوره يف مجيــع جوانــب االقتصــاد    االقتصــادي، فإنــه لــه

األخرى. أما االقتصاد غـري الرمسـي، فهـو، وإن اتسـم بالضـعف السياسـي، يضـطلع بـدور هـام          
  يف توفري السلع واخلدمات يف االقتصاد واتمع احلضريني.

  
  لعمليات املؤسسيةلتمكني ال  -جيم   

الرئيســية للحكومــات احملليــة حتقيــق التــوازن بــني املصــاحل       مــن املهــام أو التحــديات     - ٧٧
ليــة إمنائيــة تشــاركية مســتمرة. املتضــاربة لشــىت هــذه اجلهــات الفاعلــة واملؤسســات وتيســري عم

اجلهات الفاعلة على األمـاكن العامـة، وعلـى     شىتاحلياة احلضرية اليومية احلقيقية، تتنافس  ويف
هــا مــن املــوارد العامــة. ويف الواقــع، فــبعض اجلهــات  اخلــدمات العامــة والصــفقات العامــة وغري

الفاعلة واملؤسسات تكون أقوى مـن غريهـا، وبعـض احلكومـات احملليـة تتواطـأ مـع جمموعـات         
الضغط املهيمنة. وتنعكس هذه احلقائق يف اضطراب السياسـات ويف املعضـالت الـيت يواجههـا     

صاحل اخلاصة على املنفعة العامـة؛ وحتفيـز   يتعني تغليب امل كاناحلكم احمللي، مبا يف ذلك: ما إذا 
ــدمي إعانــ     ــا؛ وتق ــة أو تنظيمه ــة املختلف ــرية  ســلوك اجلهــات الفاعل ــات الفق ــة للمجتمع ات تبادلي

الســعي لــدعم القــدرة التنافســية للتكــاليف؛ وتعزيــز بــرامج دعــم شــاملة للجميــع أو بــرامج     أو
ناطق ذات اإلمكانات. ومـن األمهيـة   أو املاحملتاجة انتقائية حمددة األهداف؛ واستهداف املناطق 

 واخلاسـرين مـن كـل قـرار مـن قـرارات       نيمبكان أن يعترف باضطراب السياسات هذا وبالراحب
  .العامة السياسة
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. للجميـع  عـادل شـامل   حضـرية  حوكمةومن مث، فمن املهم جدا أن يروج إلقامة نظام   - ٧٨
ع السياسـات الشـاملة، ووضـع القواعـد     وهذا يتطلب العمل مع مجيع اجلهات املعنية وتعزيـز صـن  

ــة باملوضــوع.     ــع اجلهــات املعني ــل فيهــا مجي ــة متثَّ ــاملون    يف إطــار عملي ــتمكن الفقــراء الع ولكــي ي
 مجيــع مراحــل عمليــة بالفعــل يفمــن إشــراك منظمــام بــد ، ال كســب رزقهــمحتســني ســبل  مــن

صــياغة قــوانني مــن أجــل  ،وضــع السياســات: مــن حتديــد اإلصــالحات والــدعوة إىل القيــام ــا  
واللوائح/األنظمــة والسياســـات.  إىل رصـــد تنفيــذ القـــوانني   ،حمــددة ولوائح/أنظمـــة وسياســات  

ذلك، فإن فقراء املناطق احلضرية غالبا ما يكونـون يف وضـع جمحـف ال يتـيح هلـم اإلعـراب        ومع
 . ويف بعــض املــدن، ومنــهالصــومعــن احتياجــام ومطالبــهم وال تســتمع فيــه احلكومــة احملليــة  

ــديات خاصــة لل    ــا، أُنشــئت منت ــانكوك وليم ــال   تشــارك أكــرا وب ــني منظمــات العم ــاوض ب والتف
). ٧اإلطـار  املرفـق الثـاين،   الفقراء يف املناطق احلضـرية والسـلطات احلكومـة احملليـة املعنيـة (انظـر       

القطــاع  طــول بــني العــاملني يفأمــا يف مــدن أخــرى، فقــد كانــت هنــاك اتفاقــات علــى املــدى األ
ي واملــدن، مبــا يف ذلــك بــني الباعــة املتجــولني وبلديــة ديربــان يف جنــوب أفريقيــا وبــني الرمســ غــري

  ).١١و  ١٠اإلطارين املرفق الثاين، جامعي النفايات وبلدية بوغوتا يف كولومبيا (انظر 
    

  تصميم السياسات وتنفيذها ورصدها  - خامسا   

ــة    - ٧٩ ــة لتعــرض هــذه الورق ــة   اإلطاري ــة االقتصــادية  لسياســات خطــة شــاملة ومركب للتنمي
العمل، مبا يشـمل بيـان رؤيـة وجمموعـة مـن املبـادئ املعياريـة        قائمة على إجياد فرص احلضرية ال

)؛ الثـاين )؛ وطائفة من التحديات اليت تواجه التنمية االقتصـادية احلضـرية (الفـرع    األول(الفرع 
وطريقـة القيـام بـذلك     التحديات اليت ينبغـي التصـدي هلـا علـى سـبيل األولويـة       الستبانةوإطارا 

؛ واجلهـــات الفاعلـــة والعمليـــات املؤسســـية الرئيســـية الـــيت ينبغـــي إشـــراكها  الثالـــث)(الفـــرع 
  ).الرابع  (الفرع

واضـحة متامـا. وحيـدد هـذا الفـرع       - والتحديات السياساتية - واألهداف السياساتية  - ٨٠
يــتعني علــى املــدن  األولويــات الــيت باســتجابة تتعلــق بتصــميم سياســات ملواجهــة التحــديات و  

ــة االقتصــادية احلضــرية. وحجــم التحــدي      ــة فيهــا أن تتصــدى هلــا دعمــا للتنمي واجلهــات املعني
الــواردة يف املرفــق  رهيــب لكــن أمثلــة عديــدة تــبني أن هنــاك إمكانــات للنجــاح (انظــر األطــر   

 معياريـا ). والتنـوع الشـديد للمـدن واقتصـاداا والتحـديات الـيت تواجههـا تقتضـي حـال          الثاين
قويا. وبدال من ذلك، يشار يف هـذه الورقـة إىل ضـرورة إناطـة واليـة إمنـاء اقتصـادي حضـري         
ــة اخلاضــعة للمســاءلة      واضــحة املعــامل باجلهــات احلضــرية املعنيــة، وال ســيما باحلكومــات احمللي
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. وحتدد الفروع الواردة بعده اخلطـوط العريضـة للشـروط اإلجرائيـة الالزمـة لوضـع       ةدميقراطيال
  جيات فعالة وتنفيذها ورصدها.استراتي

  
  عملية تصميم السياسات  -ألف   

لكي تنجح املدن يف حتقيق التنمية االقتصادية احلضرية ال بد هلا أن تسـتويف جممـوعتني     - ٨١
قــدرة املاديــة الأمــا اموعــة األوىل فتتمثــل يف الشــروط األساســية الــيت تــدعم   فمــن الشــروط. 

االقتصــادية. ومــن هــذه الشــروط تــوافر اهلياكــل األساســية الالزمــة للمـدن علــى حتقيــق التنميــة  
والقـدرة علـى التخطـيط السـتخدام      ،لتحقيق التنمية االقتصادية، ووسائل متويـل تلـك اهلياكـل   

األماكن واألراضي من أجل حتديد بنيتـها ومراحـل تنميتـها. وال بـد أن تكـون الغايـة املتوخـاة        
ــوافر فيهــا النقــل و معــززة بوســائل مدجمــة هــي إنشــاء مــدن   ــاه    تت ــة واملي ــدة للطاق خــدمات جي

ــلكية   ــلكية والالسـ ــة كفـــ  ،والصـــرف الصـــحي واالتصـــاالت السـ ــات تنظيميـ ــفافةؤوبيئـ  ،ة شـ
      نـاقَش  ومؤسسات سوقية، مبا يف ذلك األسواق العقاريـة الـيت تعمـل بفعاليـة لفائـدة اجلميـع. وت

ــة للسياســـ      ــات اإلطاريـ ــهاب يف الورقـ ــية بإسـ ــروط األساسـ ــذه الشـ ــة  ةهـ ، ٩و  ٦و  ٥العامـ
. لكنه ليس مـن الغلـو تأكيـد أمهيـة     ه الورقةمبزيد من التفصيل يف هذ اتناوهل ،بالتايلجيري،  الو

  .احلضرية تلك الشروط بالنسبة للتنمية االقتصادية
ن لعمليـة التنميـة. فتيسـري    وأما اموعة الثانية فهي جمموعة الشروط األساسية اليت متكِّ  - ٨٢

علــى  ةقــادرا الألــة احملليــومــة تصــادية هــو الــدور التمكــيين الرئيســي بالنســبة للحكالتنميــة االق
ــادة     ــة االقتصــادية املســتدامة. وهــو يتطلــب قي علــى مســتوى حشــد الــدعم الســتراتيجية التنمي

كومــة مــن العمــدة وجملــس املدينــة واملــوظفني إلشــراك اجلهــات املعنيــة (األعمــال التجاريــة    احل
ــة وغــري الرمسيــة،   ــع املــدين  الرمسي  مبــا يف ذلــك مؤسســات التعلــيم العــايل، والنقابــات      ،واتم

، واملنظمات غري احلكومية)، يف حمادثات من أجل بلورة رؤيـة مجاعيـة ملسـتقبل املدينـة     العمالية
واقتصادها. وتتيح هذه احملادثات معلومات قيمة يستفاد منـها يف وضـع االسـتراتيجية. وينتـهي     

ــرار    ــي، بفضــل حبــوث اقتصــادية جيــ     املخططــون وصــناع الق ــى الصــعيد احملل ــم عل دة، إىل فه
قطاعات منتجام القابلة للتصدير إىل األسواق اإلقليميـة والدوليـة وحتديـد اإلجـراءات احملـددة      
اليت ميكن أن حتسن قدرم التنافسـية (البحـوث اجلامعيـة، والتكنولوجيـا، واملهـارات املتقدمـة،       

ــة شــبكات الشــركات    ــة)، وا  وإقام ــروابط اخلارجي ــة، وال ــام احمللي ــدة  غتن ــرص اجلدي املتاحــة الف
االقتصاد العاملي. وميكن لتيسري التنمية االقتصادية أن حيدد خدمات دعم األعمـال التجاريـة    يف

 احملليــة يف متكــني جمتمـع مــن اتمعـات   أن تسـاعد  املعينـة الالزمــة واملبـادرات احملليــة الـيت ميكــن   
  أكرب على فرص االستثمار والعمالة، حمليا وخارجيا على السواء.التنافس بفعالية   من
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بـذ اتبـاع ـج واحـد يناسـب اجلميـع للتنميـة االقتصـادية         حنوكما ذكـر آنفـا، فإننـا ال      - ٨٣
ــة لتصــميم السياســات   كمــا جيــاد فــرص العمــل.  إاحلضــرية القائمــة علــى   ــذ عملي ــذ تنفي ال حنب

. ويلـزم أن تكيـف احللـول    القمـة إىل القاعـدة   والتخطيط تتسم بطـابع تكنـوقراطي وتملـى مـن    
ــادية واالج   ــائص االقتصـ ــب اخلصـ ــاتية حبيـــث تناسـ ــة؛  السياسـ ــل مدينـ ــية لكـ ــة واملؤسسـ تماعيـ

ــه التشــاور مــع مجيــع اجلهــات املعنيــة؛ وأن يسترشــد   كلــه حيــرك ذلــك  وأن مبعرفــة احلقــائق في
سياسـات مبـا يشـمل مـا يلـي:      إذن هو تصميم البه املوجودة على مستوى القاعدة. فما نوصي 

ص االقتصــادية، ومنــها مــع اجلهــات املعنيــة الرئيســية مــن أجــل حتديــد الفــر اإلرادي (أ) احلــوار 
الفقـراء  فيهـا  ركـز  الـيت يت القطاعات الفرعيـة املنطويـة علـى إمكانـات النمـو و/أو       الصناعات أو

مــع مصــاحل  ن، والتفــاوض علــى حلــول مشــتركة للتحــديات، مبــا يف ذلــك التعامــل        والعــامل
حتديد الصناعات أو القطاعات الفرعية الرئيسية يف املدينـة بغيـة حتديـد الفـرص      (ب) ؛ضاربةمت

املؤسسات املتوسطة والصغرية واملؤسسات غـري الرمسيـة    -املتاحة للمؤسسات بشىت أحجامها 
  والقيود اليت تواجهها، وذلك ضمن كل صناعة أو قطاع فرعي. -  خاصة

وضــع السياســات  بوار اإلرادي مــع اجلهــات الرئيســية املعنيــة    شــمل احلــ يوجيــب أن   - ٨٤
شـركات القطـاع اخلـاص    مـن  احلضرية اجلهات املعنية من كل مكون كبري، أي من احلكومة و

مسـتمرة وأن تنطـوي   احلـوار  واالقتصاد غري الرمسي واتمع املدين. وينبغي أن تكون عمليـات  
لـى الفـرص االقتصـادية واالبتكـار؛ ومشـاورات      على حمادثات لتبادل املعلومـات مـع التركيـز ع   

ــة والفــرص املتاحــة هلــا؛ ومفاوضــات       ــيت تواجههــا خمتلــف اجلهــات املعني ــود ال لفهــم شــىت القي
للتوصــل إىل اتفــاق بشــأن احللــول السياســاتية املناســبة، ومنــها ختصــيص األمــاكن واملــوارد          

  واخلدمات العامة واستخدامها.
ــر مـــن وينبغـــي أن يكـــون هنـــاك نـــوع آ   - ٨٥ ، تزويـــد اآلخـــرين باملعلومـــات ل التحـــاورخـ

الفـرص   للتعـرف علـى  حتديد الصناعات أو القطاعات الفرعيـة الرئيسـية   احلوار الرامي إىل  هوو
بشأن حتديد القطاعات الفرعيـة). والغـرض    ،١٢اإلطار  املرفق الثاين، املتاحة واملعوقات (انظر

ــد الصــناعات      ــة هــذه ومــن حتدي ــات احلــوار اإلرادي ــة الرئيســية  مــن عملي أو القطاعــات الفرعي
هــا؛ وتطــوير التفــاهم والتوافــق  حتديــد الفــرص املتاحــة للتنميــة االقتصــادية احلضــرية وقيود   هــو
ــني ــذه ال     شــىت ب ــة االقتصــادية احلضــرية؛ ويف خضــم ه ــات الفاعل ــول   اجله ــد احلل ــة، حتدي عملي

  واإلجراءات السياساتية املقبولة واألكثر مالءمة.
  

  إطار التنفيذ  -باء   

ــة تشــكل يف إطارهــا       - ٨٦ ــة اجتماعي ــة االقتصــادية احلضــرية هــي يف املقــام األول عملي التنمي
االقتصــاد فهمــا مشــتركا للحالــة الراهنــة، وهــي رؤيــة ممكنــة التحقيــق  العاملــة يفاجلهــات املعنيــة 
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قوم على أولويات تلك اجلهات وحتشد رأس املال التراكمي البشري واملـايل واملـادي مـن أجـل     ت
شــك فيــه أن للتنميــة االقتصــادية تــدرجييا. وممــا ال  كســب الــرزقزيــادة اإلنتاجيــة وتعزيــز ســبل 

قائمــة علــى كثافــة رأس املــال. ولكــن عمليــة حتديــد  و للغايــةبعــض الســياقات شــروطا تقنيــة   يف
طابع تقـين. وسـواء كانـت اجلهـات      ذايت اتعبئة املوارد الالزمة ليست طريقةلشروط وماهية تلك ا

ركــز علــى حتســني مســتوى تاالقتصــاد القــائم علــى االبتكــار أو متتلــك ناصــية الفاعلــة يف املدينــة 
معيشــة العمــال يف مســتوطنة غــري رمسيــة كــبرية، فــإن عمليــة حتديــد اخلطــوات املقبلــة يف تطــور     

  .التعاونية واآلليات الالزمة لتنفيذ االستراتيجية هي نتاج احملادثات والقيادةاالقتصاد احمللي 
ــة االقتصــاد        - ٨٧ ــار التنمي ــه بشــأن إط ــذي ميكــن قول ــا ال ــه    فم ــذي ميكــن تطبيق ــة ال ية احمللي
مسـات  عـدة   إننطاق واسـع، بـالنظر إىل التنـوع الشـديد يف تصـنيف املـدن ويف سـياقاا؟         على

 األطـر يف املوضـوع ومـن احلـاالت الواعـدة علـى السـواء (انظـر         )٣٢(املؤلفـات من تنبثق رئيسية 
  .الثاين) املرفقيف الواردة 

  
  بناء االستراتيجياتعلى التعاون مع اجلهات املعنية بالتنمية االقتصادية احلضرية     

القطـاع اخلـاص واملؤسسـات التعليميـة      - املعنيـة اإلشراك ادي للجهات االقتصـادية    - ٨٨
يساعد البلديات على مجع املعلومـات   - ملنظمات اتمعية ومراكز الفكر والنقابات العماليةوا

تراتيجيات. ولكـن األهـم مـن ذلـك     واالطالع علـى األفكـار ومعرفـة التطلعـات مبـا يفيـد االسـ       
إشراك اجلهات املعنية يساعد على صـياغة اسـتراتيجيات واضـحة متسـقة قـادرة علـى تعبئـة         أن

ألهـداف اتمـع احمللـي. واسـتراتيجية      خدمـة يه اسـتثمارهم لوقتـهم ومـواردهم    الشركاء وتوج
ينبغي أن تساعد اسـتراتيجية  كما التنمية االقتصادية نتاج للحوار والتعاون بني اجلهات املعنية. 

التنمية احلضرية واالقتصادية على جعل املدن قادرة على اغتنام الفرص الناشـئة عنـد ظهورهـا،    
اخلـارجيني وتشـجيع الشـركات علـى تطـوير       لعالقات مع املتعاونني واملستثمرينوعلى تطوير ا

  األسواق اخلارجية.
  

  إجراء البحوث والتحليالت  

. ومـن املهـم أن نفهـم    حمـدد يف سياق تارخيي وجغـرايف وبيئـي واقتصـادي     املدنتوجد   - ٨٩
حتليـل  بعملـييت   االسترشـاد  ميكـن واملدينة، وسياقها والعمليـات اإلمنائيـة الـيت شـكلت مالحمهـا.      

يف الوقـت  اسـتراتيجية طموحـة وذات مصـداقية    يف وضـع  البحـوث اخلارجيـة   إجـراء  البيانات و
__________ 

  )٣٢(  Competitive Cities for Jobs and Growth: What, Who, and How. 2015, World Bank Group, 

-global-a-to-solution-local-a-iescit-http://www.worldbank.org/en/topic/trade/publication/competitive

jobs-and-growth-of-lack. 
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ــهنفســه ــا تكــون قاصــرة، ميكــن       ،. إال أن ــأن املعلومــات دائمــا م حــوار إلجــراء مــع التســليم ب
ثغـرات  سـد ال  علـى أن يساعد  هاقتصادوأصحاب املصلحة يف مجيع مستويات اتمع احمللي  مع

أعـاله ميكـن أن تسـاعد    بني وتأكيد االستنتاجات. وعمليات حتديـد القطاعـات علـى النحـو املـ     
يت أولويــات اإلجــراءات الــ رتيــبأصــحاب املصــلحة علــى حتديــد الثغــرات والفــرص املتاحــة وت 

 .ميكن اختاذها
 

  ضريةتركيز املوارد البشرية واملالية واملادية على استراتيجية التنمية االقتصادية احل  

ككـل  املنظومـة  ، ممـا يتطلـب إشـراك    متعددةالتنمية االقتصادية نشاط يشمل قطاعات   - ٩٠
اهليكـل التنظيمـي   كـل مـن   واملواءمة بني كل من السياسات والثقافة التنظيمية. وجيب أن يعـرب  

ية. ة عــن األمهيــة امللحــة الــيت تنظــر ــا املــدن إىل مقتضــيات التنميــة االقتصــاد يــوالثقافــة التنظيم
ــة الف ــة البيئ ــة أو  الاقضــة أو تناملتنظيمي ــري عقالني ــوض اســتراتيجية    الغ ــن املمكــن أن تق ــة م كيدي

طموحــة للتنميــة االقتصــادية. وهــذا ال يعــين القــول بــأن املعــايري املعقولــة غــري مطلوبــة. فاتبــاع   
اميــة اللــوائح الراحلكمـة واالتســاق واإلنصــاف وقابليـة التنبــؤ والكفــاءة يف تطبيـق السياســات و   

لدعم االستدامة البيئية والصحة والسـالمة، وغـري ذلـك مـن أهـداف السياسـة العامـة الـيت تعـرب          
ه أن يـدعم تنفيـذ اسـتراتيجية سـليمة للتنميـة االقتصـادية.       أنعن توقعات اتمـع احمللـي، مـن شـ    

وبنــاء القــدرات يف احلكومــات احملليــة مــن خــالل تطــوير خدمــة عامــة تتســم باملهنيــة والرباعــة    
التنميــة االقتصــادية. وإنشــاء مكتــب رمســي للتنميــة االقتصــادية  عمليــة مكــن أن ينــهض بامل مــن

داريـــني أو مـــدير البلديـــة ميكـــن كـــبري املـــوظفني اإللحكومـــات البلـــديات يتبـــع ضـــمن إطـــار 
 بأهداف التنمية االقتصادية احلضرية.فيما يتعلق املوارد التنظيمية  يساعد  أن
 

  واالحتفاء ا يف االقتصادين الرمسي وغري الرمسيدعم األعمال احلرة   

ــذين يســامهون يف تشــكيل        - ٩١ ــم اــازفون واملبتكــرون ال ــال احلــرة ه إن مباشــري األعم
كـثريا  واحتمـاالت الفشـل.   ترتفع فيها ، حبكم تعريفها، األعمال احلرة اقتصاد املستقبل. إال أن

الالزمة لتنمية مشاريعهم التجاريـة فيمـا بعـد     األعمال إىل املعرفة أو املهارات وما يفتقر مؤسس
اإلرشــاد واخلــدمات االستشــارية، وجمموعــات األقــران     فــيمكن لتــوفري  مراحلــها التكوينيــة.  

لـدعم  وايف معدالت جناحهم ويساعدهم على النمـو.   جذريانا حيدث حتسأن وشبكات الدعم 
الرمسيـة وغـري الرمسيـة علـى     الصريح ألصحاب املشاريع على مستوى البلديات يف االقتصـادات  

  اتمع ويساعد على خلق فرص عمل.يقوي أن ميكن حد سواء 
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  رفيعة املستوىالحشد الدعم من جانب احلكومات واملنظمات الدولية     

رفيعة املستوى إمكانية الوصول إىل املزيـد  الفر لدى احلكومات واملنظمات الدولية اتتو  - ٩٢
ــوارد والشــبكات الــيت مي    ــن امل ــة اال  م ــدعم التنمي ــي مســؤولة    كــن أن ت قتصــادية احلضــرية. وه

يف ربـط االقتصـادات    حاسـم اهلياكل األساسية اإلقليميـة االسـتراتيجية الـيت تضـطلع بـدور       عن
احلضرية باملدن واألسواق املشمولة يف الشبكة. ومن املهم أيضا إشـراك هـذه احلكومـات حـىت     

 شد باالستراتيجية احمللية.ميكن للقرارات االستثمارية الوطنية أن تستر
 

  بناء رأس املال البشري واالجتماعي داخل اتمع  

ــداع         - ٩٣ ــاج اإلب ــام األول نت ــها يف املق ــياء كــثرية، ولكن ــى أش ــة االقتصــادية عل ــف التنمي تتوق
هــو الشــرط  طــويرهموالتصــميم البشــريني. وإن قــدرة اتمــع احمللــي علــى دعــم تعلــيم مواطنيــه وت 

ــة   ــيم      األساســي لعملي ــى حشــد التعل ــة االقتصــادية عل ــتراتيجية التنمي ــة. وجيــب أن تعمــل اس التنمي
 .تقدما من أبسط املستويات إىل أكثرهاطائفة تتراوح واالبتكار والقدرة على إقامة املشاريع عرب 

 
  مؤشرات جناح التنفيذ والرصد والتقييم -جيم  

يؤثر تنفيذ االستراتيجيات علـى طائفـة واسـعة مـن اجلوانـب االجتماعيـة واالقتصـادية          - ٩٤
واملادية للمدينـة. فهـي يف األسـاس عمليـة سياسـية واجتماعيـة. والقـرارات املتعلقـة بتخصـيص          

مراحـل متعـددة علـى مـدى فتـرة زمنيـة ليسـت بالقصـرية.          من خـالل املوارد وامليزانيات تتخذ 
فر اويتم تعبئتها. ويشرك أصحاب املصلحة. ويف هذه املرحلة التكوينية، ال يتـو  فتشكَّل األفرقة

ــل.         ــذ االســتراتيجية جــارٍ بالفع ــات أن تنفي ــة أو اإلحصــائية إلثب ــة املادي ــن األدل ــل م ســوى قلي
قــرارات يف ايــة املطــاف بــإطالق القــل املشــاريع عــرب مراحــل عمليــة التخطــيط، تتخــذ تنت إذو

ففــي حالــة مشــاريع اهلياكــل األساســية الكــبرية، ميكــن أن تســتغرق مرحلــة   مبــادرات معقــدة. 
الــيت متيــز التنميــة احلضــرية،  ســنوات. ويف مشــاريع التشــييد   ١٠ و ٥التخطــيط هــذه مــا بــني  

املشـاريع احلضـرية    وإنشـاء شـهرا.   ٣٦إىل  ١٢أن تستغرق عمليات التخطيط من املألوف  من
شهرا. ونتيجة لذلك، فإن األدلـة املاديـة    ٤٨ و ٢٤ح بني الكبرية ميكن أن يستغرق فترة تتراو

  كن أن تتأخر مخس سنوات أو أكثر.واإلحصائية لعملية تنفيذ االستراتيجية مي
ومع مرور الوقت، من املهـم رصـد ثالثـة أنـواع مـن املؤشـرات: املؤشـرات اإلجرائيـة           - ٩٥

ملؤشـــرات اإلجرائيـــة تشـــمل االقتصـــادية. فا - واملؤشـــرات اهليكليـــة واملؤشـــرات االجتماعيـــة
األحـــداث، مثـــل وضـــع اســـتراتيجية التنميـــة االقتصـــادية احلضـــرية أو خطـــة التنميـــة املكانيـــة  

ـــعب البلديـــة مـــن أجـــل دعـــم التنميـــة االقتصـــادية، أو نشـــر  ونشـــرمها، أو إعـــادة تنظـــيم الش
ــب االســتراتيجية.        ــب حمــدد مــن جوان ــدعم جان ــامج ل ــوائح، أو إطــالق برن التشــريعات أو الل
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ر التـــدرجيي يف مـــا بـــني الصـــناعات واملهـــن. والنتـــائج  املؤشـــرات اهليكليـــة فتقـــيس التغيـــ أمـــا
االقتصادية هـي الـيت تقـيس رفـاه املـواطنني ككـل. وميكـن أن تشـمل املؤشـرات           - االجتماعية

االسـتقرار  حتقيـق   املتخـذة بغيـة   تـدابري الاحملددة التعليم، والدخل الشخصي، والوضع السكين، و
، فضال عن املؤشرات النوعية مثل املنظورات املتعلقة بالرفاه على املستويني الشخصـي  األسري

  .)٣٣(واتمعي، واملواقف جتاه املستقبل
    

  اخلامتة  -  سادسا  

ــام،   - ٩٦ ــيف اخلتـ ــتـ ــدة السياسـ ــة ةود وحـ ــم  العامـ ــدعوأن  ٧رقـ ــوة  تـ ــذ إىلبقـ ــ األخـ أربع بـ
  رئيسية: توصيات
أوال، ينبغي النظر إىل التنميـة االقتصـادية احلضـرية باعتبارهـا مسـؤولية أصـيلة         (أ)  

مــا نقــول يف التقريــر، كــل مســتوى حكــومي يضــطلع بــدور  فكللحكومــات الوطنيــة واحملليــة. 
 هيف حتقيق النمو املطرد واملستدام يف املناطق احلضـرية. ولـذلك، فإنـ   لآلخر خمتلف لكنه مكمل 

كومــات الوطنيــة والوكــاالت الدوليــة أن تتعــاون مــع احلكومــات احملليــة مــن املهــم بالنســبة للح
  ؛وتدعمها يف جهودها الرامية إىل تعزيز االقتصاد احمللي

وثانيا، نود أن نشـدد علـى ضـرورة االعتـراف بـالفقراء العـاملني يف االقتصـاد          (ب)  
  ؛ديةغري الرمسي ودعمهم باعتبارهم فاعلني مشروعني يف عملية التنمية االقتصا

اتيـة للتنميـة   ؤالظـروف امل  يئـة وثالثا، من األمهية مبكـان مسـاعدة املـدن علـى       (ج)  
الظــروف تشــمل اهلياكــل األساســية الالزمــة للتنميــة االقتصــادية،   ذهاالقتصــادية احلضــرية. وهــ

توظيـف املسـاحات واألراضـي    لتخطيط الووسائل متويل تلك اهلياكل األساسية، والقدرة على 
 املنشـود نيتها والتسلسل الـذي سـتتبعه عمليـة تطويرهـا. وجيـب أن يكـون اهلـدف        بغية حتديد ب

مـداد جيـد مـن اخلـدمات املوثوقـة      العـابر وبإ وسـائل النقـل   حتظـى بـدعم   مدجمـة  هو يئة مدينة 
ــاه وصــرف صــحي واتصــاالت، وبيئــات تنظيميــة ومؤسســات ســوق تتســم    كهربــاء  مــن ومي

ــة للجميــع. ونــود  راضــي تــؤدي لألبالكفــاءة والشــفافية، مبــا يف ذلــك أســواق    وظيفتــها بفعالي
العـابر مـن أجـل دعـم التنميـة      لوسـائل النقـل   وداعـم   مـدمج حضـري   كيـان نقر بأمهية يئة  أن

اتيـة  ؤاالقتصادية واالستدامة والتماسك االجتمـاعي. فاملـدن الـيت تعجـز عـن تـوفري الظـروف امل       
  ؛النجاح لدعم التنمية االقتصادية سوف تواجه صعوبة يف حتقيق

__________ 

  )٣٣(  http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/02/14/monitoring-and-evaluation-for-better-development-results.  
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اتيـة للتنميـة   ؤورابعا، جيب على اتمع العاملي أن يدعم أيضا توفري الظـروف امل   (د)  
ــدرة       ــود أن نســلط الضــوء علــى ضــرورة دعــم ق ــة. ون ــيت تقودهــا العمال االقتصــادية احلضــرية ال
احلكومات احمللية على فرض نظم ضريبية مناسبة على قيمـة األراضـي وغريهـا مـن اسـتراتيجيات      

  ؛حمللية دعما للتنمية االقتصاديةواخلدمات ا احمللية من أجل متويل اهلياكل األساسية التمويل
وأخريا، وفيما يتعلق بسـبل املضـي قـدما، نـود أن نشـدد علـى عمليـة تصـميم           )ـ(ه  

  السياسات وتنفيذها املبينة يف الفرع اخلامس على النحو التايل:
 - التنميـة االقتصـادية احلضـرية   املشاركة مع أصـحاب املصـلحة الرئيسـيني يف      ‘١’  

احلكومـة، وشــركات القطـاع اخلــاص، واالقتصــاد غـري الرمســي، واملؤسســات    
يف حمافل تبـادل املعلومـات والتشـاور والتفـاوض،      -التعليمية، واتمع املدين 

اإلجـراءات  أن حتشـد   هامن أجل صياغة اسـتراتيجية للتنميـة االقتصـادية ميكنـ    
  ؛لحةأصحاب املصاليت يقوم ا 

ــاد     ‘٢’   ــيالت لالسترش ــة وضــع السياســات،     إجــراء البحــوث والتحل ــا يف عملي 
ــا ــناعات مـــن أجـــل الوقـــوف   يف ذلـــك حتديـــد القطاعـــات الفر  مبـ ــة والصـ عيـ
  ؛الفرص والعقبات  على

  ؛دعم األعمال احلرة واالحتفاء ا يف االقتصادين الرمسي وغري الرمسي  ‘٣’  
ــة    ‘٤’   ــرية واملاليـــ ــز املـــــوارد البشـــ ــتركيـــ ــة علـــ ــة واملاديـــ ــتراتيجية التنميـــ ى اســـ

  ؛احلضرية  االقتصادية
  ؛رفيعة املستوىالحشد الدعم يف ما بني احلكومات واملنظمات الدولية   ‘٥’  
  .احمللي بناء رأس املال البشري واالجتماعي داخل اتمع  ‘٦’  
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  املرفق األول

  اجلداول    
  

  ١اجلدول 
  )٢٠١٨-٢٠٠٧معدالت البطالة (
  

  )املئوية بالنسبةاملعدل (
  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  املنطقة

  ٦,٠  ٦,١  ٦,١  ٦,١  ٦,١  ٦,٠  ٦,٠  ٦,٠  ٦,١  ٦,٢  ٥,٦  ٥,٥  العامل                          
ــة   االقتصــادات املتقدم

  ٧,٩  ٨,٠  ٨,٢  ٨,٤  ٨,٦  ٨,٦  ٨,٦  ٨,٤  ٨,٨  ٨,٤  ٦,١  ٥,٨  واالحتاد األورويب
  شرقوسط وجنوب 

أوروبا (غري األعضـاء  
ــاد األورويب)  يف االحتــ
ــدول   ــة الــــــ ورابطــــــ

  ٨,١  ٨,٢  ٨,٢  ٨,٢  ٨,٣  ٨,٢  ٨,٠  ٨,٥  ٩,٢  ٩,٩  ٨,١  ٨,٢  املستقلة
  ٥,٠  ٤,٩  ٤,٩  ٤,٨  ٤,٧  ٤,٥  ٤,٤  ٤,٣  ٤,٢  ٤,٤  ٤,٣  ٣,٨  شرق آسيا

جنـــوب شـــرق آســـيا 
  ٤,٤  ٤,٣  ٤,٣  ٤,٣  ٤,٣  ٤,٢  ٤,١  ٤,٤  ٤,٧  ٥,١  ٥,٢  ٥,٥  واحمليط اهلادئ

  ٤,١  ٤,١  ٤,١  ٤,١  ٤,٠  ٤,٠  ٣,٩  ٣,٨  ٣,٨  ٤,٢  ٤,١  ٤,١  آسيا جنوب
ــة   ــا الالتينيـــــ أمريكـــــ
ومنطقــــــــة البحــــــــر  

  ٦,٤  ٦,٤  ٦,٥  ٦,٥  ٦,٥  ٦,٥  ٦,٦  ٦,٧  ٧,٣  ٧,٥  ٦,٥  ٦,٩  الكارييب
  ١٠,٧  ١٠,٨  ١٠,٨  ١٠,٩  ١١  ١٠,٩  ١٠,٩  ١٠,٨  ١١,١  ١٠,٣  ١٠,١  ١٠,٢  الشرق األوسط

  ١٢,٠  ١٢,١  ١٢,١  ١٢,١  ١٢,٢  ١٢,٢  ١٢,١  ١١,٨  ١٠,٤  ١٠,٦  ١٠,٥  ١١,١  مشال أفريقيا
ــوب  ــا جنــــــ أفريقيــــــ

  ٧,٥  ٧,٥  ٧,٥  ٧,٥  ٧,٦  ٧,٦  ٧,٦  ٧,٦  ٧,٦  ٧,٧  ٧,٧  ٧,٥  الكربى الصحراء
  
احلـدين   ٣توقعـات؛ وتـبني األشـكال الـواردة يف املرفـق       هـي  ٢٠١٨إىل عـام   ٢٠١٤هي تقديرات أولية؛ وأرقام الفترة من عام  ٢٠١٣أرقام عام  :مالحظة 

  .٥واملرفق  ٢ -انظر أيضا مصدر اجلدول ألف  ؛ILO, Trends Econometric Models, October 2013ملصدر: ااألعلى واألدىن لفترة الثقة. 
 .ILO Report on Global Employment Trends (Table P. 1) 2014  :املصدر  
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  ٢اجلدول 
  )٢٠١٨-٢٠٠٠الفقراء العاملون (دوالران يف اليوم)، العامل النامي واملناطق النامية (

  
  عدد األشخاص (باملاليني) احلصة يف جمموع العمالة (بالنسبة املئوية)

 كال اجلنسني ٢٠٠٠ ٢٠٠٧ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٨ ٢٠٠٠ ٢٠٠٧ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ *٢٠١٨

 العامل ١ ١٩٩,٢ ٩٨٩,٥ ٨٧٨,١  ٨٥١,٠ ٨٣٩,٠ ٧٣٦,٢ ٤٥,٩ ٣٣,٧ ٢٨,٧ ٢٧,٤ ٢٦,٧ ٢٢,٠                          

١٧,٩ ٨,١ ٦,٧ ٦,٤ ٦,٠ ٤,٧ ١٢,٣ ٥,١ ٤,١ ٣,٩ ٣,٦ ٢,٨ 

ــوب   ــط وجنـــ وســـ
أوروبــا (غــري  شـرق 

األعضـاء يف االحتــاد  
ــة  األورويب) ورابطــ

 الدول املستقلة

 شرق آسيا ٤١٢,٩ ٢٢٤,١ ١٤٤,٦ ١٢٣,٥ ١١١,٦ ٥٢,٤ ٥٥,١ ٢٨,٠ ١٧,٧ ١٥,٠ ١٣,٥ ٦,٢

١٥٠,٩ ١١٤,٨ ٩٨,٩ ٩٤,٨ ٩٣,٩ ٧٥,٩ ٦٢,٣ ٤١,٩ ٣٣,٣ ٣١,٣ ٣٠,٥ ٢٣,٠ 
ــيا   ــرق آسـ ــوب شـ جنـ

 واحمليط اهلادئ

 جنوب آسيا ٣٩٩,٤ ٤١٤,٦ ٣٩٢,٨ .٣٨٩ ٣٨٧,٨ ٣٥٩,٨ ٧٨,٥ ٦٩,٩ ٦٤,١ ٦٢,٩ ٦١,٥ ٥٢,٢

٣٣,٤ ٢٢,٦ ١٩,١ ١٨,٩ ١٨,٥ ١٥,٩ .١٦ ٩,١ ٧,٢ ٦,٩ ٦,٧ ٥,٣ 

أمريكــــــــا الالتينيــــــــة 
ــر  ــة البحـــــــ ومنطقـــــــ

 الكارييب

 الشرق األوسط ٣,٨ ٤,٩ ٤,٩ .٥ .٥ ٤,٩ ٩,٣ ٨,٧ ٧,٦ ٧,٥ ٧,٤ ٦,٤

 مشال أفريقيا ١٠,٦ ٩,٢ ٨,٩ ٨,٨ ٨,٨ ٨,٦ ٢٣,٨ ١٦,٧ ١٤,٩ ١٤,٦ ١٤,٢ ١٢,٦

١٧٠,٣ ١٩١,١ ٢٠٢,٢ ٢٠٤,٦ ٢٠٧,٤ .٢١٤ ٧٥,٤ ٦٨,٩ .٦٥ ٦٣,٨ ٦٢,٨ ٥٥,٦ 
أفريقيــــــــا جنــــــــوب  

 الصحراء الكربى
  

 ILO, Trends Econometric: املصــدر هــي توقعـات. وقــد ال تكـون اــاميع دقيقـة بســبب تقريـب األرقــام.     ٢٠١٨ - ٢٠١٢: أرقــام الفتـرة  مالحظـة 

Models, October 2013 ٢ -؛ انظر أيضا مصدر اجلدول ألف. 

  .ILO Report on Global Employment Trends (Table P. 1) ٢٠١٤  :املصدر  
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  ٣اجلدول 
  )٢٠١٠- ٢٠٠٤كنسبة مئوية من العمالة غري الزراعية (العمالة غري الرمسية     

  
يف  ٨٤يف املائة يف سـري النكـا إىل    ٦٢النطاق: من   يف املائة  ٨٢جنوب آسيا: 

  املائة يف اهلند
يف  ٥٢ يف املائة يف جنوب أفريقيا و ٣٣النطاق: من   يف املائة  ٦٦أفريقيا جنوب الصحراء الكربى:     

  يف املائة يف مايل ٨٢املائة يف زمبابوي إىل 
يف املائـة   ٧٣يف املائـة يف تايلنـد إىل    ٤٢النطاق: مـن    يف املائة  ٦٥شرق وجنوب آسيا: 

  يف إندونيسيا
يف  ٧٥يف املائــة يف أوروغــواي إىل  ٤٠النطــاق: مــن   يف املائة  ٥١أمريكا الالتينية: 

  املائة يف بوليفيا
يف املائـة   ٥٧يف املائـة يف تركيـا إىل    ٣١النطاق: مـن    يف املائة  ٤٥منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا: 

  يف الضفة الغربية وغزة
  

  .http://wiego.org/informal-economy/statistical-picture، ومتاح أيضا على الرابط Vanek et al 2014: ملصدرا
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  ٤اجلدول 

واالحتياجـات والفجـوات االسـتثمارية، ومشـاركة القطـاع اخلـاص يف القطاعـات الرئيسـية املعنيـة           ةاحلالي اتاالستثمار

    )٢٠٣٠- ٢٠١٥بأهداف التنمية املستدامة يف البلدان النامية (

    

االستثمارات احلالية 
املقــدرة، آخــر ســنة  
متاحــــــة (باليــــــني  
دوالرات الواليـــات 

  املتحدة

ــوع  جممــــــــــــــــــ
االســـــــــتثمارات 

  االستثمارفجوة   الالزمة
متوســط مشــاركة القطــاع اخلــاص يف    

  االستثمارات احلالية (بالنسبة املئوية)

    
بــباليني دوالرات الواليــات املتحــدة 

      احملسوبة سنويا (باألسعار الثابتة)
  البلدان املتقدمة النمو  البلدان النامية  (أ)-(ج)=(ب)  (ب)  (أ)  لبيان  القطاع

توليـــــد الكهربـــــاء االســـــتثمار يف   الطاقة              
  ونقلها وتوزيعها

~١٠٠-٨٠  ٥٠-٤٠  ٦٩٠-٣٧٠  ٩٥٠-٦٣٠  ٢٦٠  

االســـتثمار يف الطـــرق واملطـــارات   النقل
  واملوانئ والسكك احلديدية

~٨٠-٦٠  ٤٠-٣٠  ٤٧٠-٥٠  ٧٧٠-٣٥٠  ٣٠٠  

االتصــاالت الســلكية 
  والالسلكية

ــية   ــل األساسـ ــتثمار يف اهلياكـ االسـ
(اخلطـــــوط األرضـــــية واهلواتـــــف 

  واإلنترنت)النقالة 

~١٠٠-٦٠  ٨٠-٤٠  ٢٤٠-٧٠  ٤٠٠-٢٣٠  ١٦٠  

امليـــــــاه والصـــــــرف 
  الصحي

ــرف   ــدمات الصـ ــاه وخـ ــوفري امليـ تـ
ــحي للصـــــناعات واألســـــر    الصـــ

  املعيشية

~٨٠-٢٠  ٢٠-٠  ٢٦٠~  ٤١٠~  ١٥٠  

األمــــــــن الغــــــــذائي 
  والزراعة

االســـتثمار يف الزراعـــة والبحـــوث 
والتنمية الريفية، وشبكات األمـان  

  وما إىل ذلك

~٩٠~  ٧٥~  ٢٦٠~  ٤٨٠~  ٢٢٠  

التخفيــف مـــن آثـــار  
  تغري املناخ

االســـتثمار يف الـــبىن التحتيـــة ذات 
ــة املتجــددة،    ــد الطاق الصــلة، وتولي
ــات   وحبـــــث ونشـــــر التكنولوجيـــ

  املراعية للمناخ وما إىل ذلك

٩٠~  ٤٠~  ٦٨٠-٣٨٠  ٨٥٠-٥٥٠  ١٧٠  

التكيــــف مــــع تغــــري 
  املناخ

االســتثمار مــن أجــل التكيــف مــع  
الزراعة، والبنية آثار تغري املناخ يف 

ــاطق   ــاه، واملنـ ــة، وإدارة امليـ التحتيـ
  الساحلية، وما إىل ذلك.

~٢٠-٠  ٢٠-٠  ١٠٠-٦٠  ١٢٠-٨٠  ٢٠  

 الــنظم اإليكولوجيــة/
  التنوع البيولوجي

االســــــتثمار يف حفــــــظ الــــــنظم   
اإليكولوجيـــــة ومحايتـــــها، وإدارة 
املــــــوارد البحريــــــة، واحلراجــــــة   

  املستدامة، وما إىل ذلك

  ٢١٠-٧٠        

ــية،     الصحة ــل األساس ــتثمار يف اهلياك االس
  مثل املستشفيات اجلديدة

~٤٠~  ٢٠~  ١٤٠~  ٢١٠~  ٧٠  

ــية،     التعليم ــل األساس ــتثمار يف اهلياك االس
  مثل املدراس اجلديدة

~٢٠-٠  ١٥~  ٢٥٠~  ٣٣٠~  ٨٠  

    .٢-: األونكتاد، اجلدول الرابعاملصدر
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  ٥اجلدول 
    قائمة باجلهات الفاعلة يف االقتصاد احلضري

  احلصول على التمويل  اهلياكل األساسية واخلدمات  اللوجستيات التجارية  بيئة األعمال التجارية  اإلطار التشريعي  الكيانات الوظيفية
تنمية رأس املال 

  البشري

 -وزارة املاليـــــــــــة    احلكومات الوطنية              
  اخلزانة

وزارة التجــــــــــــارة 
والصـــــــــــــــــــــناعة  
ــات  (السياســـــــــــــــ
  التجارية والصناعية) 

ــي وزارة  األراضــــــــ
ــات  (سياســــــــــــــــــ

  األراضي)
وزارة البيئــــــــــــــــــة 
  (السياسات البيئية) 

وزارة احلكــم احمللــي 
ــني   ــات بــــ (العالقــــ
ــام  ــات ونظـ احلكومـ

  التمويل)

وزارة العدل (إنفـاذ  
ــوق والتوســـط  احلقـ

  يف الرتاعات)
وزارة األراضـــــــــي 
(تســجيل األراضــي  

  واملمتلكات)

ــل  وزارة النقــــــــــــــ
  (سياسات النقل)

الســـلطات الوطنيـــة 
واملطـارات  للموانئ 

والسكك احلديديـة  
  والطرق

  وزارة التخطيط 
ــة   الســلطات الوطني
لإليــرادات (رســوم 
ــوم   ــوانئ ورســـ املـــ
التصـــــــــــــــــــــــدير 
ــا   ــترياد، ومــ واالســ

  إىل ذلك)

وزارة اهلياكـل األساســية  
ــار   ــيط (إطــــــ والتخطــــــ

  السياسة العامة)
وزارة الشـــــؤون املاليـــــة 
(إطــــار متويــــل اهلياكــــل 

  األساسية)

وزارة التجـــــــــــــارة 
القـروض  والصناعة (

التجارية/املؤسسات 
الصــغرية واملتوســطة  

  احلجم)

ــيم  وزارة التعلــــــــ
والتدريب والقـوة  

  العاملة
  وزارة الصحة 

حكومــات املنــاطق 
  احلضرية

وزارة التخطـــــــــيط 
ــوائح   ــة (لـــ والتنميـــ
ــارة يف   ــيم التجـ تنظـ
األراضــــــــــــــــــــــي  
واســـتخدامها علـــى 

  مستوى البلديات)

وزارة التنميـــــــــــــة  
والتخطيط/التنظـــيم 
(إصــــــــــــــــــــــــدار 
ــراخيص،  التـــــــــــــــ

  األذون)،
ــة االقتصــادية   التنمي
(اخلـــــــــــــــــدمات، 
ــاطق   ــوافز، املنــ احلــ
التجارية، احملاضـن،  

  وما إىل ذلك)

ــل   -وزارة النقــــــــ
ــرق   ــبكات الطــ شــ
احملليـــــــة، ســـــــلطة 

  املوانئ،

الشركات البلدية للميـاه  
ــل   ــاء واهلياكـــ والكهربـــ

  األساسية

وزارة التنميـــــــــــــــة 
ــادية  االقتصـــــــــــــــــ
ــع   ــراكات مـــ (الشـــ

  مجعيات اإلقراض)

التعلــــــــــيم  وزارة
والتــــــــــــــــدريب 

  والقوى العاملة
وزارة الصـــــــــحة 
ــادات  (العيــــــــــــــ
ــفيات  واملستشـــــــ
احملليـــــة للصـــــحة 

  األولية)

ــة   ــات الفاعلــ اجلهــ
  الدولية/العاملية

املؤسســات الثنائيـــة  
واملتعددة اجلنسيات 
ــارة   ــات التجـ (اتفاقـ

  الدولية واإلقليمية)
ــدة  ــم املتحـــــ األمـــــ
(السياســـــــــــــــــات 
  واإلعالنات البيئية)

اليونيدو، األونكتاد، 
منظمـــــــة التجـــــــارة 

امليـــــــة، منظمـــــــة الع
العمـــــــل الدوليـــــــة، 

  إىل ذلك  وما

  البنك الدويل    
ــرفية   ــات املصـــ املؤسســـ

  اإلقليمية
اجلهـــات املاحنـــة الثنائيـــة 

  واملتعددة األطراف

ــة   ــات الثنائيــ املنظمــ
واملتعددة اجلنسيات 
ــى   ــز علــ ــيت تركــ الــ
  سبل كسب الرزق

ــة   ــات املاحنــ اجلهــ
ــددة   ــة واملتع الثنائي

اف يف األطــــــــــــر
قطاعــات الصــحة 
وســـــبل كســـــب 

  الرزق
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تنمية رأس املال 

  البشري

ــال     القطاع اخلاص               رابطـــات األعمـ
  التجارية

فـــرادى الشـــركات 
  والصناعات

الشــركات ومقــدمو 
اخلدمات (شـركات  
الشحن والتخليص، 

  وما إىل ذلك)
شركات االسـترياد  

  والتصدير
  املوردون/املنتجون

ــدمات   ــركات اخلــــ شــــ
  البلدية املخصخصة

ــارف   -املصـــــــ
  (التقليدية)
  التعاونيات

  املستشفيات
املؤسســــــــــــــات  
ــة  التعليميـــــــــــــــــ

  والتدريبية

ــال     اتمع املدين رابطـــات األعمـ
ــري   ــة غـــــ التجاريـــــ

  الرحبية
  مجاعات الضغط

املنظمات غري احلكوميـة    
الــــيت تقــــدم خــــدمات   

  حضرية

املنظمـــــــات غـــــــري 
ــة   ــة العاملــ احلكوميــ
ــبل  ــوير ســــ يف تطــــ
كســـــــب الـــــــرزق 

  واألعمال التجارية

املنظمـــــات غـــــري 
احلكوميــة العاملــة 
يف قطــــــــــــــــاعي 

  الصحة والتعليم  
  النقابات

ــري   ــاع غــــــ القطــــــ
ــال  ــي والعمــ الرمســ

  غري الرمسيني

ــة،    الرابطــات الدولي
  اإلقليمية  

ــارة  رابطــــات التجــ
واألعمــــــــــــــــــــال 
التجارية، النقابات، 
التعاونيــــــــــــــــــات 

  والشركات احمللية  

مقدمو اخلدمات احملليون   
ــة،   ــع القمامـ ــاه، مجـ (امليـ

  الصرف الصحي)

ــروض   ــات القـ رابطـ
واملــــــــــــــــــدخرات 

  املتجددة
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  املرفق الثاين

  األطر    
  

  ١اإلطار 
  مدن الشركات املبتدئة

شهدت ايات القرن العشرين ومطلع القرن احلادي والعشرين الظهور السـريع لعـدد     
ــل بوســطن     ــدة مث ــاطق احلضــرية الرائ ــدن واملن ــن امل ــيت ختصصــت    م ووادي الســيليكون، ال

. (أ)تأســيس شــركات مبتدئــة ختــلّ بعمــل األســواق التقليديــة وتنشــئ أســواقا جديــدة          يف
ــة القيمــة  أدى جنــاح هــذه املــدن إىل تركيــز مكثــف لالبتكــار وال   وقــد ــة العالي ثــروة والعمال

ل احلــرة التكنولوجيــة أمــر ســائد  . إال أن مباشــرة األعمــا(ب)الســنوات العشــرين املاضــية  يف
. ومعظــم مــدن الشــركات املبتدئــة عبــارة عــن جمتمعــات داخــل  مجيــع أحنــاء العــامل اليــوم يف

جتمعات حضرية كبرية مثل لندن وبرلني وتل أبيب. ولكن مثة مـدن متوسـطة احلجـم مثـل     
أوسنت ومنطقة واترلو يف كندا ناجحة أيضا. واألمر اجلدير باالهتمـام هـو أن هـذه ليسـت     

تـــت مـــدن مثـــل بنغـــالور ظـــاهرة مقتصـــرة علـــى العـــامل املتقـــدم النمـــو فحســـب. فقـــد أثب 
أن مـدن الشـركات املبتدئـة ميكـن أن تظهـر يف البلـدان        (ج)بـاولو وسـانتياغو ونـريويب    وساو

  النامية، أينما وجِدت الظروف البيئية املناسبة.
ــة          ــاملني يف جمــال املعرف ــز الع ــك الظــروف؟ تشــمل العوامــل الرئيســية تركُّ ــا هــي تل م

والتجاريــة) الــذين يتســمون باحلمــاس وامليــل إىل مباشــرة   (املواهــب اهلندســية والتصــميمية  
األعمـال احلـرة، واإلرشـاد مـن جانـب مباشـري األعمـال احلـرة التسلسـلية، والوصــول إىل          
رأس املال االسـتثماري. ولكـن احملـرك الـذي يـدفع الـنظم اإليكولوجيـة للشـركات املبتدئـة          

دثت تطلعاا إىل العيش يف مـدن  هو العقول املبدعة اليت تنشئ الشركات اجلديدة. فقد أح
ديناميـة مدجمـة حتــوال يف رأس املـال االســتثماري والشـركات املبتدئــة يف جمـال التكنولوجيــا      

. ونتيجـة لـذلك   (د)العـابر  جتاه دعم املراكز احلضرية املتنوعة اليت حتظى بـدعم وسـائل النقـل   
  ة املستدامة الدولية.أصبحت مدن الشركات املبتدئة تعد أيضا مدنا تعزز أهداف التنمي

واملــدن املبتدئــة ال ختلــو مــن التحــديات. فهــي، لكوــا مــدنا عاليــة اإلنتاجيــة ومرتفعــة     
األجــور، ميكــن ألســواق اإلســكان فيهــا أن تكــون متضــخمة ويتعــذر علــى الفقــراء العــاملني  
 الوصول إليها. ولكنها تضطلع، باعتبارها  مصادر البتكارات هامـة علـى الصـعيدين الـوطين    

  .والدويل ومستويات مرتفعة من اإلنتاجية، بدور مهم يف تطوير االقتصاد الوطين التنافسي
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  .Compass, The Global Start-up Ecosystem Ranking 2015  (أ)  
 Florida R., King K. Rise of the Global Start-up City: The Geography of Venture Capital  (ب)  

Investment in Cities and Metros across the Globe, Martin Prosperity Institute, 2016.  
  .Greg Scruggs, How Nairobi built a thriving tech community, Citiscope, April 2015  (ج)  
 Florida R., Start-up City: The Urban Shift in Venture Capital and High Technology. Martin  (د)  

Prosperity Institute, 2014.  
        

  ٢اإلطار 
  إصالحات االقتصاد الكلي والتنمية االقتصادية يف الصني احلضرية

د مـــن الفقــر يف العصــر احلـــايل.   متثــل الصــني قصــة النجـــاح الكــربى يف تــاريخ احلــ        
مــن حيــث انتشــار الفقــر  ١٩٨١كانــت خــامس أفقــر االقتصــادات يف العــامل يف عــام   فقــد

، اســتطاعت  ٢٠١١و  ١٩٨١). بيــد أنــه يف الفتــرة بــني عــامي      Ravalion, 2009املــدقع ( 
دقع، واملسـامهة بـذلك يف احلـد    مليـون شـخص مـن بـراثن الفقـر املـ       ٧٥٣,٧٥الصني إنقاذ 

يف املائــــة خــــالل الفتــــرة نفســـــها     ٧٩,٦الفقــــر علــــى مســــتوى العــــامل بنســــبة       مــــن 
)http://iresearch.worldbank.org/PovcalNetPPP2005 تيجــة للنمــو املطــرد   ). وكــان هــذا ن

، منا الناتج احمللي اإلمجايل للفـرد فيهـا   ٢٠٠٥و  ١٩٨١يف اإلنتاجية. ففي الفترة بني عامي 
ــبة  ــراء      ٨,٨بنسـ ــض مؤشـــر نســـبة الفقـ يف املائـــة  ٨٤فيهـــا مـــن   يف املائـــة ســـنويا واخنفـ

نميـــــة البشـــــرية اخلـــــاص ـــــا  ). وارتفـــــع مؤشـــــر التRavalion, 2009املائـــــة ( يف ١٧ إىل
  .٢٠١٤يف عام  ٠,٧٢٤إىل  ١٩٩٠يف عام   ٠,٥٠١  من

لـــرغم مـــن أن إجابـــة هـــذا الســـؤال فمــا الـــذي يفســـر هـــذا النجـــاح البـــاهر؟ علــى ا    
نقــاش، فثمــة توافــق نســيب يف اآلراء علــى أن الصــني اســتفادت مــن حتــولني هيكلــيني     حمــل

(مبـا يف ذلـك    ١٩٧٨رئيسـيني يف إطـار إصـالحات االقتصـاد الكلـي الـيت أجرـا بعـد عـام          
ــة مـــ     س ــل العمالـ ــا: نقـ ــوح)؛ أال ومهـ ــاب املفتـ ــة البـ ــاع   ياسـ ــي إىل القطـ ــاع الزراعـ ن القطـ

الزراعــي ومــن القطــاع احلكــومي إىل القطــاع غــري احلكــومي. ففيمــا اخنفضــت حصــة   غــري
يف املائـــــة  ٦٩عمالـــــة مـــــن ، مـــــن جممـــــوع ال٢٠٠٤و  ١٩٧٨الزراعـــــة، بـــــني عـــــامي 

ــن ا    يف ٣٢ إىل ــومي مــ ــاع احلكــ ــيب القطــ ــض نصــ ــة، اخنفــ ــري الزراعيــــ املائــ ــة غــ ة لعمالــ
يف املائة. وترمجت هذه الـتغريات يف صـورة منـو العمالـة إىل تسـعة       ١٣املائة إىل  يف ٥٢ من

مليـــون نســـمة  ٤٨,٩زادت مـــن  أضـــعاف حجمهـــا يف القطـــاع غـــري احلكـــومي، حيـــث 
، ومنـــو العمالـــة خـــارج القطـــاع ٢٠٠٤مليـــون نســـمة يف عـــام  ٤٤٦إىل  ١٩٧٨ عـــام يف
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ــي  ــث زادت مــن  أضــعاف، ح ٣,٦الزراع مليــون نســمة   ٥١٣مليــون نســمة إىل   ١٤٤ي
)Brand et al, 2008    ،وقــد ســامهت أربعــة عوامــل، هــي منــو اإلنتاجيــة يف قطــاع الزراعــة .(

ونقل العمالة من األنشطة الزراعيـة املنخفضـة اإلنتاجيـة إىل األنشـطة غـري الزراعيـة األعلـى        
ومنــو اإلنتاجيــة اإلمجاليــة لعوامــل  إنتاجيــة، وختفــيض احلــواجز علــى إعــادة توزيــع العمالــة،  

اإلنتــاج يف القطــاع غــري احلكــومي، يف منــو إنتاجيــة العمالــة اإلمجاليــة، حيــث كــان للعامــل  
يف املائـة) (املرجـع نفسـه). ويف الواقـع، فقـد عـزز بعـض هـذه          ٤٠الرابع املسامهة الكربى (

لتغـيريات املؤسسـية   العوامل األربعـة بعضـا. واسـتفاد منـو اإلنتاجيـة الزراعيـة مـن كـل مـن ا         
سيما األخـذ بنظـام مسـؤولية األسـرة يف أواخـر سـبعينيات القـرن العشـرين)، وزيـادة           (وال

استخدام األمسدة واستيعاب العمالة من قبل املؤسسات الـيت ازدهـرت يف البلـدات والقـرى     
ير عية الكثيفــة العمالــة. وتطــو لتلبيــة الطلــب احمللــي والــدويل املتزايــد علــى املنتجــات الصــنا  

ــة، ممــا عــزز       هــذه ــى الســلع الرأمسالي ــادة الطلــب عل ــدوره إىل زي ــة أدى ب الصــناعات الريفي
  ).Zhang, 2015التحول إىل التصنيع والتوسع احلضري يف الصني (

كمــا أن االنفتــاح أدى دورا مهمــا يف متكــني شــركات الصــناعات التحويليــة الصــينية    
ــادرات ا      ــو الصـ ــه حنـ ــو موجـ ــوذج منـ ــاركة يف منـ ــن املشـ ــيد   مـ ــني أن رصـ ــنعة. ويف حـ ملصـ

ــن       ــرة الوافــدة يف الصــني زاد م ــتثمارات األجنبيــة املباش بليــون دوالر يف عــام   ٢٠,٧االس
ــام   ٨٣٢,٩إىل  ١٩٩٠ ــون دوالر يف ع ــة      ٢٠١٢بلي ــت قيم ــد ارتفع ــاد، فق ــا لألونكت وفق

باليـــني دوالر  ٢ ٢٠٩إىل  ١٩٨٠بليـــون دوالر يف عـــام   ١٨الصـــادرات الصـــينية مـــن   
ــام يف ــة صــادرات الســلع       . ٢٠١٣ ع ــة الصــينية، ارتفعــت قيم ووفقــا لإلحصــاءات الرمسي

، ٢٠١٣إىل عــام  ١٩٨٠بليــون دوالر مــن عــام  ٢١٠٢باليــني دوالر إىل  ٩املصــنعة مــن 
يف املائة يف إمجـايل منـو الصـادرات الصـينية خـالل هـذه الفتـرة.         ٩٥,٥لتسهم بذلك بنسبة 

ــييد: يليـــة ازدهـــار صـــناعة وإضـــافة إىل ذلـــك، فقـــد شـــجع جنـــاح الصـــناعات التحو  التشـ
، ارتفــع عــدد األشــخاص العــاملني يف الوحــدات ٢٠١٣و  ٢٠٠٣الفتــرة بــني عــامي  ففــي

مليـون نسـمة،    ٥٢,٦مليـون نسـمة إىل    ٢٩,٨احلضرية يف قطاع الصناعات التحويلية من 
  مليون نسمة يف صناعة التشييد. ٢٩,٢ماليني نسمة إىل  ٨,٣مقارنة بارتفاع من 

ــبني   ــا إصــالحات       وي ــيت تنطــوي عليه ــات ال ــه الصــني اإلمكان ــذي حققت النجــاح األخــري ال
  .االقتصاد الكلي من حيث يئة العمالة املنتجة واحلد من الفقر وتعزيز الرفاه على نطاق واسع
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  ٣اإلطار 

  الدعم املقدم للمستوطنات غري الرمسية يف السنغال

  املشكلة

كيلــومترا مربعــا ويبلــغ  ١٩٦ ٧٢٢تقــع الســنغال يف غــرب أفريقيــا وتبلــغ مســاحتها    
، ١٩٧٦يف املائـة. ويف عـام    ٢,٧نسمة ومعدل منو السكان  ١٣ ٥٠٨ ٧١٥عدد سكاا 

يف املائــة  ٤٥,٢ئــة، وزادت إىل املايف  ٣٤كانــت نســبة الســكان الــذين يعيشــون يف املــدن  
. وأدى هذا التوسع احلضري إىل تكون مستوطنات كبرية غري رمسيـة، متثـل   ٢٠١٣عام  يف

ــراوح مــن   ــا   ٤٥إىل  ٣٠نســبة تت ــة مــن جممــوع املن طق احلضــرية يف املــدن. وتفتقــر  يف املائ
الكهربـاء ونظـم   املستوطنات بوجه عام إىل البنية التحتية كالطرق ونظم إيصال املياه و هذه

س أو السـاحات الرياضــية  الصـرف الصـحي. كمــا تنعـدم فيهــا املرافـق االجتماعيـة كاملــدار     
ــة، وإن وجــدت ال تكــون بالقــدر الكــايف. ويقــع عــدد مــن هــذه       أو ــة جمتمعي أي بنيــة حتتي

املستوطنات على السـهول املعرضـة للفيضـانات وتغمرهـا ميـاه الفيضـانات بشـكل دوري،        
ية حادة. وال ميلك قاطنو هذه املستوطنات حيازات قانونيـة لألراضـي   مما ينشئ مشاكل بيئ

اليت بنيت عليها مساكنهم وكثريا ما ينقلـون مـن مكـان إىل آخـر ويعـاد نقلـهم إىل أمـاكن        
  أخرى، بعيدا عن أماكن العمل واملدارس.

  احلل

، غـريت احلكومـة سياسـتها جتـاه هـذه املسـتوطنات       ١٩٩٠-١٩٨٩اعتبارا مـن الفتـرة     
غري الرمسية وسكاا. فبدال من نقلهم من املوقع الذي يعيشون فيه، قررت تركهم، وحتسـني  
املستوطنة بإنشاء مرافق وبـىن حتتيـة وتقـنني حيـازة األراضـي للمقـيمني احمللـيني. وتقـدم قطـع          
األراضي جمانا. وتقتصر مشاركة األشخاص على متويل البنية التحتية. ويسـتند هـذا الربنـامج    

  .١٩٩١متوز/يوليه  ٢٩املؤرخ  ٧٨٤-٩١طار قانوين وضع مبوجب املرسوم رقم إىل إ
  اإلجراءات

. وهــي ٢٠٠٠إنشــاء وكالــة عامــة للتشــغيل امسهــا مؤسســة احلــق يف املدينــة، يف عــام    
معترف ا رمسيا باعتبارها وكالة تقدم املنافع لعموم اجلمهور وقـد أدت إىل إنشـاء برنـامج    
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 ٣٨٦-٩٦دعم هــذا الربنـامج (أنشـئ مبوجــب املرسـوم رقــم    حتسـني املسـاكن وصــندوق لـ   
)، ووضــع ختطــيط جديــد لتفاصــيل املوقــع وهيكــل قطــع        ١٩٩٥أيار/مــايو   ١٥املــؤرخ 

األراضي املخصصة لبناء املساكن ومساحاا، بالتعاون مع السكان، وإنشـاء املرافـق والـبىن    
سـداد مبلـغ صـغري مـن املـال.      التحتية، وتقنني حيازة األراضي. ويشارك املستفيدون ماليـا ب 

فـإذا كانــت أرض املسـتوطنة غــري الرمسيــة مملوكـة ملكيــة خاصــة، جيـوز للحكومــة شــراؤها     
  لتأمني سندات ملكية واضحة للمقيمني.

ويتضمن الربنامج توفري الدعم االقتصادي للمرأة ومشاركة املـواطنني الكاملـة يف مجيـع      
األرض وماهيـة املرافـق ونـوع الـبىن التحتيـة الـيت       مراحل العملية (فهم يقررون كيفيـة تقسـيم   

  ستنشأ). وتعمل مؤسسة احلق يف املدينة لصاحل اهليئات احمللية أو احلكومة يف بعض احلاالت.
  أصحاب املصلحة

ــاري،          ــدن والتصــميم املعم ــا ختطــيط امل ــدن؛ وإدارت ــوزارة املســؤولة عــن ختطــيط امل ال
املاليـة، واهليئـات احملليـة؛ واملسـتفيدون؛ واتمـع املـدين؛       ومؤسسة احلق يف املدينـة، ووزارة  

ــة للتعــاون الــدويل، واالحتــاد      ــة: الوكالــة األملاني وبنــك اإلســكان الســنغايل، وشــركاء التنمي
  األورويب، وموئل األمم املتحدة، والقطاع اخلاص.

  النتائج

نونيـة لألراضـي؛   قـاطين املسـتوطنات غـري الرمسيـة امـتالك حيـازة قا       بإمكـان أصبح اآلن   
 ؛اخلاصـة ـم (عقـارات مـن األراضـي)      احليازات العقاريـة من املستفيدين  ٣ ٠٣١وقد تلقى 

وأصبح اآلن مبقدورهم اقتراض أموال مـن بنـك اإلسـكان السـنغايل أو غـريه مـن املؤسسـات        
ــة؛      املاليــة بــرهن الســند القــانوين ألرضــهم؛ واملوقــع جمهــز مبرافــق اجتماعيــة وبــىن حتتيــة كافي

بصورة كبرية. وميكن ملـالك احليـازات   األوضاع الصحية  كما حتسنتهدت البيئة حتسنا وش
العقارية اجلدد يف إطـار الربنـامج احلصـول علـى تصـريح بنـاء وبنـاء املسـكن الـذي يريدونـه.           

  .والبىن التحتية لتشييد املرافقفرص عمل يف القطاع غري الرمسي نتيجة  وتستحدث
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  صنع القرار بطريقة تشاركية يف مدينة متوسطة احلجم يف تركيا: تشاناكايل

تشاناكايل مدينة متوسطة احلجم تقع يف مشـال غـرب تركيـا علـى السـاحل اآلسـيوي         
نســـمة. وقـــد صـــنفت املدينـــة   ١٦٠ ٠٠٠ملضـــيق الـــدردنيل. ويبلـــغ عـــدد ســـكاا حنـــو  

ــة االجتماعيــة واالقتصــادية  الترتيــب الثــاين يف اموعــات الســت املختــارة    يف ملؤشــر التنمي
)SEGE 2011       ويزيد مستوى تعليم السكان فيهـا علـى متوسـط البلـد. ويتـألف املقيمـون .(

  من متقاعدين وموظفي اخلدمة املدنية وطالب.
وعقب املوئل الثـاين، اخـتريت مدينـة تشـاناكايل باعتبارهـا واحـدة مـن املـدن الرائـدة            

. ووضـعت مبـادرة مشـتركة بـني احلكومـة احملليـة       ٢١لـي للقـرن   لتنفيذ جدول األعمال احمل
واتمع املدين، كانت قد نظمـت بالفعـل ملعارضـة إنشـاء جسـر مضـيق الـدردنيل، قـدمت         
ــة      الــدعم لنمــوذج صــنع القــرار املتعلــق باملدينــة مــن أســفل إىل أعلــى. وأنشــئ جملــس مدين

 ٢٠٠٨-٢٠٠٦ة يف الفتـرة  وأعدت خطة العمل اخلاصـة باملدينـ   ٢٠٠٤تشاناكايل يف عام 
مبشــاركة واســعة مــن الســكان. وعــالوةً علــى ذلــك، اســتحدثت بلديــة تشــاناكايل برناجمــا  
للميزنة التشاركية واختري حي فـوزي باشـا، املوجـود يف املركـز التـارخيي الـذي تعـيش فيـه         

بيـا. وأجـرى جملـس املدينـة حبثـا      الفئات األكثر فقـرا مـن شـعب الرومـا، ليكـون موقعـا جتري      
، مث أنشـأ جملسـا للحـي ملناقشـة الوسـائل الـيت ميكـن مـن خالهلـا أن تشـارك           ٢٠١١عام  يف

ــات احملرومــة مــن شــعب الرومــا يف االقتصــاد احمل    ــهج ســكان    الفئ ــد ســاعد هــذا الن لــي. وق
الروما املفتقرين إىل التنظـيم علـى املشـاركة يف عمليـات صـنع القـرار املتعلقـة بـاحلي          شعب

ــت     ــه. ومتثل ــذي يعيشــون في ــيني ف  ال ــات الســكان احملل ــة التشــاركية    أولوي ــق بامليزن ــا يتعل يم
حتسني احليز العام ملنطقة ظافر وإعداد أنشطة اجتماعية وثقافيـة. وكُـررت هـذه العمليـة      يف

الحقا يف أحياء أخرى يف مدينة تشـاناكايل، إال أن حـي فـوزي باشـا ظـل هـو احلـي الـذي         
  يوجد فيه أكرب عدد من املشاركني.

تيجة الفورية هلذه اجلهود إنشاء املركز االجتمـاعي للسـكان احمللـيني الـذي     وكانت الن  
أقيم بدعم مايل من بلدية تشاناكايل. وتوىل التنسيق جملـس احلـي وجملـس املدينـة. ويشـكل      
النساء واألطفال الفئتني املستهدفتني. وتعقد دورات دراسية يف جماالت املوسـيقى والـرقص   

فــال، ويف جمــال احلياكــة للنســاء، مبســاعدة متطــوعني وفنــانني. والتصــوير الفوتــوغرايف لألط
ودف املشاريع القادمة إىل ختفيف حدة الفقـر مـن خـالل تـدريب الفقـراء وبنـاء قـدرام        

  لتأهيلهم للعمل يف قطاع اخلدمات يف املدينة.
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  ٥اإلطار 
  املدن املدجمة

ختضع املدن يف خمتلف مراحل منوهـا، بوجـه عـام، لظـروف خمتلفـة للغايـة فيمـا يتعلـق           
تــتغري هــذه الظــروف إال مبــرور  بالبنيــة التحتيــة ومكــان املقــيمني ووظــائفهم. وال ميكــن أن  

الوقت، ولكن ميكن أن يكون هلـا تـأثري ضـخم علـى التنميـة االقتصـادية احلضـرية. ولـذلك         
ينبغي ربط االستراتيجيات االقتصادية احلضرية وإدماجها يف اخلطـط االسـتراتيجية الطويلـة    

ينة من حتسني البنيـة  األجل املتعلقة باملدن ومراعاة املنافع اليت ميكن أن تعود على كفاءة املد
  التحتية وقرب املسافة بني املقيمني وأماكن عملهم.

ويف هذا السياق، ينشأ مفهوم املدينـة املدجمـة باعتبـاره نقيضـا ملفهـوم املدينـة املترهلـة.          
وترتبط املدن املدجمة بوجه عام بكثافـات سـكانية أعلـى ومبنطقـة مقيـدة للمدينـة. ويسـاعد        

ي علـى التـرويج للمـدن املدجمـة، حيـث تشـجع القـيم املرتفعـة         وجود أسواق عاملة لألراضـ 
  لألراضي على االقتصاد يف استخدام األرض، عن طريق القيام مثال بتشييد مبان مرتفعة.

وللمدينة املدجمة فوائد كثرية من قبيل كفاءة الطاقة، وقصر زمن املسـافات املقطوعـة،     
ان لنشـاط بـدين أكـرب، ووجـود أحيـاء      ووجود تفاعالت أكرب بني السكان، وممارسة السـك 

نابضة باحليـاة وأكثـر أمانـا، وتزايـد النشـاط االقتصـادي، وتـوافر املزيـد مـن فـرص العمـل.            
وتتيح املدن املدجمة أيضاً مزايا إلدارة املدينة نظـرا السـتخدام البنيـة التحتيـة واملرافـق العامـة       

يسريا، ويقل عدد الرحالت الالزمـة  بكثافة أكرب، األمر الذي تصبح معه صيانة املدينة أمرا 
جلمع القمامة، وغري ذلك من الفوائد. وتتيح الكثافـة إمكانيـة اسـتخدام نظـم مدجمـة للنقـل       

تلطــة ودخــول متباينــة فقــد تفضــي  العــام، بــل تتطلبــها، وعنــدما تصــاحبها اســتخدامات خم 
زيد فيهـا التنقـل   أحياء نابضة باحلياة تتمتع بقدر أكرب من الصحة والسالمة والتنوع، وي إىل

سريا على األقدام أو بوسائل ختلو مـن احملركـات. ومتثـل األمـاكن العامـة اخلضـراء والعاليـة        
اجلودة عناصر أساسية أيضاً يف هذه األحيـاء ذات الكثافـة األعلـى وينبغـي أن يكـون هنـاك       

  توافق بني كل من البىن التحتية املقررة والكثافات األعلى.
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  التنمية االقتصادية احمللية يف موروغورو، مجهورية ترتانيا املتحدة

وضــع يف جبمهوريــة ترتانيــا املتحــدة  شــرع جملــس مدينــة موروغــورو، ٢٠١١يف عــام   
 مجهورية ترتانيا املتحـدة برنامج للتنمية االقتصادية احمللية بدعم من احتاد السلطات احمللية يف 

واحتــاد البلــديات الكنديــة ومدينــة كتشــنر. ومدينــة موروغــورو مركــز إقليمــي للخــدمات،  
وهــي مدينــة ثانويــة تقــع علــى مفتــرق طــرق يف شــبكة الطــرق الســريعة الوطنيــة. ويتضــمن  

وهـي أيضـاً مركـز    ظهريها منطقة زراعية كبرية ومنطقة من أكرب املناطق احملمية يف أفريقيا. 
. ويـأيت علـى رأس   علـى الصـعيد الـوطين    هلـا أمهيتـها  ة جامعـات  علـى عـد   تعليمي باشـتماهلا 

العديـــد مـــن املنتجـــات الزراعيـــة  صـــادراا الزراعيـــة الســـيزال، وإن كـــان جيـــري تصـــدير
  املنطقة، وجيري حاليا تطوير صناعة السياحة.  من

وقد بدأ مشروع موروغورو بعملية ختطيط استراتيجي تضمنت مشاركني من قطـاع    
صـاد احمللـي. وحـدد أصـحاب املصـلحة فـرص التنميـة العنقوديـة باعتبارهـا          عرضي من االقت

بــؤرة تركيــز رئيســية لالســتثمار يف املســتقبل. ويعمــل بــالس البلــدي ملدينــة موروغــورو    
موظفون متخصصـون يف جمـاالت متصـلة بالتنميـة االقتصـادية مبـا يف ذلـك التجـارة وتنميـة          

ــة وخت   ــة الزراعي ــة والتنمي ــات احمللي ــها وإدارة ســوق    اتمع طــيط اســتخدام األراضــي وتنميت
  مركزية قوية. غري أنه مل توجد يف هيكل البلدية وظيفة مركزية للتنمية االقتصادية.

العمـل مـع غرفـة التجـارة احملليـة إلنشـاء مركـز         الـس البلـدي  ونتيجة للربنـامج، بـدأ     
ايل التنميـــة صـــغري للخـــدمات التجاريـــة. وكـــان لـــدى الـــس موظفـــون مـــدربون يف جمـــ  

االقتصادية احمللية والتجمعـات االقتصـادية. وسـاعدت املدينـة علـى إطـالق سـت مبـادرات         
مثــل  متناهيــة الصــغر أو صــغرية النطــاق   تتعلــق بتجمعــات جديــدة يف صــناعات متنوعــة     

املطـــاحن واملالبـــس وتقطيـــع األحجـــار الكرميـــة وصـــقلها وتصـــنيع األثـــاث. وحبلــــول         
، أغلبـهم مـن مباشـري األعمـال احلـرة، يشـاركون       شخصـا  ٨٥٠، كان هنـاك  ٢٠١٥ عام
مبـادرات التنميــة العنقوديــة لتعزيــز قــدرم التنافسـية وتوســيع نطــاق أعمــاهلم التجاريــة.    يف

وكان عدد كبري من مباشري األعمـال احلـرة يعملـون فيمـا سـبق يف االقتصـاد غـري الرمسـي         
  .تامةبصورة 
  :املرجع

  https://www.fcm.ca/Documents/case-studies/International/2015/PARTNERSHIP_ 
BETWEEN_THE_MOROGORO_MUNICIPAL_COUNCIL_AND_THE_CITY_OF_ 
KITCHENER_E.pdf 
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  منابر تبادل املعلومات واحلوار والتفاوض

) WIEGO( “شــبكة العــامالت يف القطــاع غــري الرمســي: العوملــة والتنظــيم   ”شــهدت   
وشـــركاؤها تقـــدما كـــبريا يف املـــدن الـــيت يتفاعـــل فيهـــا املســـؤولون املنتخبـــون يف املدينـــة   
والقــائمون علــى إدارــا بصــورة إجيابيــة مــع العــاملني يف القطــاع غــري الرمســي الستكشــاف  

وبــانكوك وليمــا، أنشــئت بنجـــاح     حلــول متبادلــة. ويف هــذه املــدن، الــيت تشـــمل أكــرا      
 املـدن والعـاملني يف القطـاع    أنواع من املنابر باعتبارها آليـة لضـمان احلـوار املثمـر بـني      عدة
  احلضرية. وتشمل األنواع أو النهج احملددة للمنابر ما يلي: الرمسي يف املناطق  غري

ــات          •   ــات ومناقشــة االهتمام ــادل املعلوم ــز لتب ــي حي ــات، وه ــادل املعلوم ــابر تب من
املشتركة بتواتر منتظم بـني العـاملني يف القطـاع غـري الرمسـي يف املنـاطق احلضـرية        

  وساط األكادميية.والسلطات احلكومية واملنظمات غري احلكومية/الباحثني/األ
منــابر احلـــوار، وهـــي حـــوارات هادفـــة وميســرة وغـــري تصـــادمية بـــني العـــاملني     •  

الفهم ولكــن ال ــدف بالضــرورة واملسـؤولني احلكــوميني مــن أجــل بنــاء الــوعي/ 
  الوصول إىل اتفاق أو نتائج حمددة.  إىل

ــاملني يف القطــاع        •   ــني الع ــاوض ب ــز للحــوار والتف ــاوض، وهــي حي ــابر التف غــري من
وميـة مـن أجـل الوصـول إىل اتفـاق      الرمسي يف املنـاطق احلضـرية والسـلطات احلك   

  اتفاقات بشأن قضايا حمددة مع ختويل املفاوضني صالحية إبرام االتفاقات.  أو

وهذه املنابر تدعمها أنشطة لبناء القدرات دف إىل املسـاعدة علـى تعزيـز املنظمـات      
قطاع غـري الرمسـي يف املنـاطق احلضـرية مـع مشـاركتهم       القائمة على العضوية للعاملني يف ال

يف املنابر، كما تدعمها حبوث ووثائق لتـوفري املعلومـات الالزمـة لـدعم عمليـة صـنع القـرار        
  على أساس مستنري على مستوى املدينة

      
  ٨اإلطار 

  قانون العملية احلضرية يف ساو باولو

 “العمليــة احلضــرية”اســتحدثت مدينــة ســاو بــاولو آليــة للمبــادرات احلضــرية تســمى   
ــا    ــل (نظـ ــدن يف الربازيـ ــانون للمـ ــا كقـ ــدت الحقـ ــتهدف  اعتمـ ــي). وتسـ ــة األساسـ م املدينـ

الوثيقــة املنــاطق الــيت حتتــاج إىل حتــويالت هيكليــة، والنــهوض مبســتواها االجتمــاعي،    هــذه
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القيمة تقلل من االستثمار العـام الـالزم لتغطيـة    وحتسينات بيئية. وهي تتضمن وثيقة لرصد 
  التكاليف املترتبة على تنفيذ مشاريع من قبيل البنية التحتية واإلسكان االجتماعي.

وعندما يتعلق األمر مبنطقة معينة، فإن قانون العملية احلضرية حيدد حميط تلك املنطقـة    
التحتيــة اجلديــدة الالزمــة. وميكــن  واألهــداف املنشــودة واخلطــة الرئيســية احلضــرية والبنيــة  

ــاملزاد    ــها  احلصــول علــى التمويــل مــن خــالل شــهادات تبــاع ب ــاء حتويل ، ميكــن لشــركة البن
حقوق بناء إضافية تزيـد علـى النسـبة األساسـية ملسـاحات الطوابـق دون جتـاوز النسـبة          إىل

ت ت البنـــاء خيـــارا لبنـــاء جتمعـــاالـــيت حيـــددها القـــانون. ويف واقـــع األمـــر تشـــتري شـــركا
كثافة عالية يف مناطق حمددة مـن املدينـة. وتبـاع الشـهادات بـاملزاد يف سـوق األوراق        ذات

املاليــة وتشــرف عليهــا هيئــة تنظيميــة (جلنــة األوراق املاليــة والتبــادل التجــاري)، مبــا يضــفي 
املصداقية والشفافية على العملية. ويتضمن النظام أيضاً مشـاركة اتمـع احمللـي عـن طريـق      

  تمع املدين يف مجيع العمليات بدءا بعملية التخطيط وانتهاء مبرحلة التنفيذ.إشراك ا
ومـــن منظـــور للتنميـــة االقتصـــادي، تتســـم هـــذه الوثيقـــة بـــالقوة ذلـــك أنـــه ميكنـــها،   

ــدعمها       إىل ــد ال ت ــذ اســتثمارات رئيســية ق ــة تنفي ــها إمكاني جانــب رصــدها للقيمــة وإتاحت
ــة األجــل       ــة الطويل ــاطق وفقــا للرؤي ــل املن ــة يف ظــروف مغــايرة، أن حتفــز حتوي ــة املدين ميزاني

األمـوال إلنشـاء    “Água Espraiada”للمدينة. وعلـى سـبيل املثـال، تـوفر العمليـة احلضـرية       
ــور للنقــل العــابر ولتحويــل    ســاكن اجتماعيــة مرتفعــة اجلــودة    مســتوطنات هشــة إىل م  حم

كيل املنطقـــة التجاريـــة الثالثـــة مواقـــع جيـــدة، مـــع إســـهامها يف الوقـــت نفســـه يف تشـــ ويف
إىل حتويـــل املنـــاطق   ‘‘ Água Branca”املدينـــة. وينبغـــي أن تـــؤدي العمليـــة احلضـــرية      يف

ــة و     ــة الكثافــ ــاملة مرتفعــ ــاء شــ ــة إىل أحيــ ــة الكثافــ ــناعية املنخفضــ ــدخل  الصــ ــة الــ متنوعــ
  واالستخدامات، تدعمها بنية حتتية يف جمال النقل العابر.

      
  ٩اإلطار 

  احلكومة احمللية، واالستثمار يف جمال النقل، واإلنصاف: حالة مدينة ميديني، كولومبيا

ل يف قلــب األعمــال الــيت يضــطلع تقــع القــرارات املتعلقــة بالبنيــة التحتيــة يف جمــال النقــ  
كثري من حكومـات املـدن. وغالبـا مـا حتقـق هـذه القـرارات النفـع لـبعض الفئـات علـى             ا

حســاب فئــات أخــرى، بإســهامها علــى ســبيل املثــال يف رفــع أســعار األراضــي يف األحيــاء   
األكثــر ثــراء أو بإتاحــة إمكانيــة الوصــول بســرعة أكــرب للســيارات يف األمــاكن الواقعــة          

سـاعد علـى توجيـه النمـو احلضـري يف املسـتقبل       بالضواحي. وبإمكـان هـذه القـرارات أن ت   
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ولكـــن ميكنـــها بـــنفس القـــدر مـــن األمهيـــة أن تكـــون أدوات قويـــة لتوزيـــع منـــافع النمـــو   
االقتصادي بإنصاف أكرب أو على عكس ذلك زيادة ميش اجلماعـات السـكانية واألفـراد    

  املهمشني بالفعل.
يـا، حالـة الفتـة مـن االسـتثمار      ومتثل مدينة ميديني، وهـي ثـاين أكـرب املـدن يف كولومب      

التقـــدمي مـــن الناحيـــة االجتماعيـــة يف البنيـــة التحتيـــة للنقـــل والتحســـني املـــادي للمنـــاطق  
املنخفضة الدخل حيث ساهم يف التعويض عن التفاوت املتزايـد يف الـدخول وعـن ظـاهريت     
ــة        ــى ثالث ــذا االســتثمار عل ــاعي املتجــذرتني بعمــق. ويتمحــور ه ــف والتفكــك االجتم العن

طوط للعربات املعلقة على كـابالت تـربط شـبكة سـطحية للنقـل السـريع بأحيـاء منعزلـة         خ
جزئيــا مقامــة علــى الــتالل وتتســم بكثافــة ســكانية عاليــة ومبســتويات مرتفعــة مــن البطالــة    
والعنف. وكانت هذه هي املرة األوىل اليت تستخدم فيه هـذه الوسـيلة السـريعة واملنخفضـة     

، املقتبسة من مصاعد التزجل، اليت بدأ تشـغيلها يف أوائـل القـرن    االنبعاثات من وسائل النقل
احلـادي والعشـرين، للمسـاعدة يف احلـد مـن الفصــل الشـديد بـني األمـاكن املنتشـر بصــورة          
واسعة يف كثري من مدن أمريكا الالتينيـة. ومـن منظـور مـايل، بـدت االسـتثمارات يف هـذه        

إنشاء أو حتسني األماكن العامة واملنتزهـات   اخلطوط ضئيلة مقارنة باالستثمارات العامة يف
ــاء     ــة وبن ــق التعليميــة والترفيهي ــرق واملراف ــيني. وكــان     الصــغرية والط قــدرات الســكان احملل

ــن ــذه ا     م ــادرات يف ه ــذه املب ــة يف ه ــة األمهي ــل البالغ ــدد ســكاا     العوام ــغ ع ــيت يبل ــة ال ملدين
ماليني نسمة وجود قاعدة إيـرادات مسـتقرة، ونظـام حمـدث مـن اخلـرائط املسـاحية،         ٣,٥

لتحسينات. وكان من العوامل املهمـة أيضـاً اختـاذ قـرار     اونظام ضرييب متطور لإلنفاق على 
  بتوظيف السكان احملليني يف مجيع األشغال العامة اليت اضطلع ا يف األحياء السكنية.

لتحدث لوال العمـل املنسـق الـذي قامـت بـه مؤسسـات حمليـة        ومل تكن االستثمارات   
ــالقوة وحتظــى بــاحترام كــبري، منــها شــركة املرافــق العامــة،       مملوكــة للقطــاع العــام تتســم ب

). وهـذه الشـركة يف الواقـع    Empresas Públicas de Medellinالشركة العامة ملدينة ميـديني ( 
يـــني دوالر، قامـــت يف الفتـــرة الب ١٠شـــركة عامـــة متعـــددة اجلنســـيات تتجـــاوز أصـــوهلا  

بليــون دوالر إىل احلكومــة  ١,٤بتحويــل فــائض يقــرب مــن  ٢٠١٢و  ٢٠١٠عــامي  بــني
ــة     ــيما املشـــاريع املتعلقـ ــر النقـــد املطلـــوب بشـــدة لتنفيـــذ املشـــاريع، ال سـ البلديـــة، ممـــا وفـ

  باملستوطنات املنخفضة الدخل اليت تواجه مشاكل يف املدينة.
  املرجع

Dávila, Julio D. (ed.), 2013, Urban Mobility and Poverty: Lessons from Medellín and Soacha, 

Colombia, DPU-UCL and Universidad Nacional de Colombia   ميكن ترتيله من شبكة اإلنترنت جمانا)
  وهو متاح أيضاً باإلسبانية).
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  ١٠اإلطار 

  الباعة املتجولون يف جنوب أفريقيا

ــوب    ــع األشــخاص ا   يف جن ــث مجي ــل ثل ــا، يعم لنشــطني اقتصــاديا يف االقتصــاد   أفريقي
يف املائة من مجيـع العمـال غـري الـرمسيني      ٣٠الرمسي، ويف املناطق احلضرية، يعمل زهاء  غري

يف التجــارة. ورغــم هيمنــة املبــادالت التجاريــة غــري الرمسيــة يف جنــوب أفريقيــا ويف أمــاكن  
ثلـة اجليـدة علـى التخطـيط احلضـري الشـامل للتجـار        أخرى، فهناك عدد قليل جدا من األم

املتجولني. ولسنوات عديدة، كان ينظر إىل ملتقى وارويـك جنكشـن، وهـو حـي يف قلـب      
مـن التجـار املتجـولني وأصـحاب      ٨ ٠٠٠مدينة ديربان يضم، يف يوم حافل، ما يصـل إىل  

ــاجر، باعتبــاره أفضــل موقــع إلدارة شــؤون الباعــة املتجــولني ودعمهــم،       حيــث تتــاح   املت
ــاء          ــك بن ــا يف ذل ــم، مب ــدعم هل ــدمي ال ــك الباعــة وتق ــع أولئ ــن التشــاور م ــة م مســتويات عالي

  .املظالت، وتوفري خدمات اهلياكل األساسية، وتصميم املعدات
ــباط/فرباير     ــان/إيثكويين     ٢٠٠٩ولكــن يف ش ــة ديرب ــت بلدي ــة الكــثريين، أعلن ، ولدهش

القطـاع   عاما إىل مقـاول مـن   ٥٠عامة ملدة  خططها الرامية إىل منح عقد إجيار يف أراض عن
سـوق   اخلاص لبناء مركز تسوق يف ملتقى وارويك جنكشن، على موقع سوق الفجر، وهـو 

ــة يف       ــراه املئوي ــاء ذك ــى وشــك إحي ــان عل ــة ك ــام للمنتجــات الطازجــة يف املنطق . ٢٠١٠ ع
شـاة،  انطوت هذه اخلطط علـى إعـادة تصـميم املنطقـة برمتـها لضـمان توجيـه حركـة امل         وقد

حمـال التجـار    شـخص يوميـا، للمـرور عـرب املركـز التجـاري بـدال مـن         ٤٦٠ ٠٠٠وتقدر بــ  
  .الرمسيني، مما يهدد بقاء مجيع التجار املتجولني وأصحاب احملال يف امللتقى  غري

وكانت هناك معارضة عارمة للمقتـرح وانطلقـت محلـة كـبرية يقودهـا اتمـع املـدين          
ناك تاريخ طويل لتنظـيم التجـار املتجـولني يف ديربـان بصـفة      ملناهضة املشروع. وقد كان ه

ــات التجــار          ــت منظم ــى وجــه اخلصــوص. وكان ــك جنكشــن عل ــى واروي ــة ويف ملتق عام
املتجــولني حتظــى بــدعم مــؤمتر نقابــات عمــال جنــوب أفريقيــا واحلــزب الشــيوعي جلنــوب    

وديربــان  تلــك املقترحــات علنــا.   ناتــال اللــذين عارضــا   - أفريقيــا يف مقاطعــة كوازولــو  
تجـــار املتجـــولني أو شــــبكة   أيضـــا املقـــر الرئيســــي للتحـــالف الـــدويل ملنظمــــات ال     هـــي 

دن مـ ”يا يف إطار محلة الشبكة املسـماة  . وتلتقي مجاعات اتمع املدين أسبوع“ستريتنت”
. كمـا انضـم إىل احلملـة ممارسـون وأكـادمييون يف جمـال       “عاملية املسـتوى مـن أجـل اجلميـع    

تابة رسـائل إىل الصـحافة وتنظـيم مناقشـات عامـة وتقـدمي املسـاعدة        بك -التوسع احلضري 
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التقنية. وكان من العناصـر احملوريـة يف هـذه احلملـة سلسـلة مـن الـدعاوى القضـائية تولتـها          
  .شركة قانونية غري رحبية تعمل من أجل املصلحة العامة، وهي مركز املوارد القانونية

اءات الـيت منحـت املدينـة مبوجبـها العقـد      وانطوى جوهر القضية على معارضـة اإلجـر    
إىل مقاول عقارات من القطاع اخلاص، وذلك استنادا إىل القانون اإلداري. وأفضـى ذلـك   
إىل فحص دقيق لعدد ضخم من الوثـائق الـيت أُجـرب جملـس املدينـة علـى تقـدميها إىل الفريـق         

االجتماعيـة واالقتصـادية   القانوين. وكان من املستبعد أن تنجح القضية استنادا إىل احلقوق 
وحدها. وفيما يتعلـق بـاإلجراءات، فقـد كانـت القضـية، مـن ناحيـة، هـي أحـد املكونـات           

ــة كــبرية قادهــا ات   ــدين، بينمــا كــان إســهام ا   الرئيســية حلمل ــدين ودعمــه،  مــتمــع امل ع امل
قامــت منظمــة أســيي إيتــافوليين، ناحيــة أخــرى، حامســا يف جنــاح الــدعوى القضــائية. و  مــن

القتصــاد غــري الرمســي وهلــا نشــاط  منظمــة غــري حكوميــة حمليــة تــوفر الــدعم الــتقين ل   وهــي
املنطقة، بتيسري وصول املدعني املعنيني إىل مركز اخلدمات القانونيـة وبرصـد التطـورات     يف

اليوميــة يف الســوق، بغيــة تنبيــه املركــز إىل املضــايقات اليوميــة للتجــار مــن جانــب املدينــة.    
يــة مــن منظمــات التجــار ظلــت تعمــل  تلقــون الــدعم مــن شــبكة قو وكــان هــؤالء التجــار ي

املنطقة لسنوات ومن فريق اتمع املدين األوسع نطاقا الذي تبلـور حـول هـذه املسـألة.      يف
كمــا أبــدت جمموعــة مــن املمارســني يف املنــاطق احلضــرية اهتمامهــا ــذه املســألة وقــدمت    

ر البيئي، وتشريعات التـراث، ومـدخالت   خربا املهنية ومشورا بشأن عمليات تقييم األث
  .التصميم احلضري واملعماري، حيث أثرت مجيعها الورقات املقدمة إىل احملكمة

ــول نيســان/أبريل     ــام     ٢٠١١وحبل ــراره لع ــاء ق ــة أخــريا إلغ ــس املدين ــرر جمل  ٢٠٠٩، ق
 أمل ضـئيل يف تسـوية  ”املركز التجاري مشريا إىل وجود  القاضي بإجيار أرض السوق لبناء

. وكـان هـذا انتصـارا كـبريا للباعـة املتجـولني       “انونية املتصلة باالقتراح احلايلالتحديات الق
ــدعم   ٢٠١٤يف ملتقــى وارويــك جنكشــن. ويف عــام    ــة، ب ، كســب مركــز املــوارد القانوني

أخــرى صـــدر فيهـــا حكـــم ضـــد مصـــادرة  العديــد مـــن احللفـــاء أنفســـهم، قضـــية قانونيـــة  
  .ممارسة غري قانونية وغري دستورية وغري أخالقية الباعة املتجولني باعتبار ذلك  سلع
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  ١١اإلطار 

  جامعو النفايات يف كولومبيا

علــى مــدى عقــود مــن الــزمن، إن مل نقــل قرونــا، ظــل جــامعو النفايــات يف عاصــمة       
كولومبيـا، بوغوتــا، يكســبون رزقهــم مــن خــالل إعــادة تــدوير املعــادن والكرتــون والــورق  

وبيع املواد املعاد تدويرها من خالل وسـطاء. وهنـاك اليـوم مـا يقـدر      والبالستيك والزجاج 
ـــ  ــات مهمــة صــعبة، ويتعــرض      ١٢ ٠٠٠ب ــا. ومجــع النفاي ــات يف بوغوت مــن جــامعي النفاي

  .العمال لقيام الوسطاء بالتسعري التعسفي واملضايقة والتمييز يف الشوارع
سـبل كسـب جـامعي     ودد خصخصـة اخلـدمات العامـة، مبـا يف ذلـك مجـع النفايـات،         

النفايات لرزقهم. وقد مسح للحكومات احملليـة مبـنح عقـود حصـرية لشـركات خاصـة جلمـع        
ــها. وعلــى مــدى الســنوات العشــر      ــتخلص من النفايــات واملــواد املعــاد تــدويرها، ولنقلــها وال
املاضــية، كــافح جــامعو النفايــات ملواصــلة القيــام جبمــع النفايــات وقــدموا مطالبــات قانونيــة     

ة جــامعي النفايــات يف بوغوتــا،   علــى مهنتــهم. وقــد أدت منظمــات، مثــل رابطــ     للحفــاظ 
مـن جـامعي النفايـات يف بوغوتـا،      ٢ ٥٠٠رابطة جامعة لتعاونيات متثل ما يزيـد علـى    وهي

  .دورا رئيسيا يف جتميع املطالبات واملضي بالقضايا القانونية قدما
عنــدما قــررت احملكمــة   ،٢٠٠٣وقــد حقــق جــامعو النفايــات انتصــارا بــارزا يف عــام     

ــا احلكومــ    ــيت أجر ــة املناقصــة ال ــة خلــدمات الصــرف الصــحي   الدســتورية أن عملي ة البلدي
انتهكت احلقوق األساسية جلميع ممارسي مجع النفايات. واحتجـت الرابطـة، وحماموهـا     قد

املتطوعون، باحلكم الوارد يف الدسـتور بشـأن احلـق يف املسـاواة، حيـث أكـدوا أن جـامعي        
يات ينبغي السماح هلم مبعاملة تفضيلية وإتاحة إجراءات إجيابيـة قضـائية هلـم يف عمليـة     النفا

  .تقدمي العطاءات واملناقصات للحصول على عقود حكومية إلدارة النفايات
واستندت القضايا الالحقـة إىل أحكـام دسـتورية، مبـا يف ذلـك احلـق يف البقـاء كتعـبري           

الدسـتور)، الـذي اسـتخدم للـدفاع عـن احلـق يف ممارسـة        من  ١١عن احلق يف احلياة (املادة 
مجــع النفايــات كوســيلة لكســب الــرزق؛ واحلــق يف الســعي إىل ممارســة األعمــال والتجــارة  

ولـيس   -ي النفايـات  )، الذي استخدم لالحتجاج بأنه ميكن لتعاونيـات جـامع  ٣٣٣(املادة 
د أوقــف أحــدث أن تنــافس يف أســواق إعــادة تــدوير النفايــات. وقــ  -الشــركات فحســب 

ــمرب    ــانون األول/ديسـ ــدر يف كـ ــم، صـ ــود ت ٢٠١١حكـ ــنح عقـ ــروعا ملـ ــها  ، مشـ ــغ قيمتـ بلـ
سنوات لشركات خاصة من أجل مجـع وإزالـة النفايـات     ١٠بليون دوالر على مدى  ١,٧

امعي النفايـــات هلـــا حـــق التنـــافس يف مدينـــة بوغوتـــا. وقـــررت احملكمـــة أن تعاونيـــات جـــ



A/CONF.226/PC.3/20 

 

16-09556 63/64 

 

آذار/مـارس   ٣١عي النفايات يف بوغوتـا مهلـة حـىت    عطاءات املدينة وأعطت رابطة جام يف
يــات الصــلبة يشــمل مجيــع ممارســي  لتقــدمي اقتــراح ملمــوس إىل البلديــة إلدارة النفا  ٢٠١٢

النفايــات. ومبســاعدة احللفــاء، أعــدت الرابطــة اقتراحــا مــن هــذا القبيــل، واعتمــدت      مجــع
باخلدمة العامـة يف املدينـة.    لفةعناصر منه أُدرجت يف اقتراح رمسي قدمته الوكالة احمللية املك

، بــدأت املدينــة يف دفــع تكــاليف خــدمات مجــع النفايــات ونقلــها   ٢٠١٣آذار/مــارس  ويف
الــيت يقــوم ــا جــامعو النفايــات. بيــد أنــه منــذ ذلــك احلــني، قــد تباينــت صــعودا وهبوطــا      

فايـات  احلظوظ السياسية لنموذج بوغوتا املتعلـق بإدمـاج مجـع النفايـات يف عمليـة إدارة الن     
ــذي نفــذ احلكــم الدســتوري         ــا ال ــد اضــطر عمــدة بوغوت ــت غــري مؤكــدة: فق الصــلبة وظل

ــات إىل االســتقالة ولكــن صــدر مرســوم وطــين يقضــي      ٢٠١١ لعــام لصــاحل جــامعي النفاي
  .بضرورة تكرار منوذج بوغوتا يف مدن أخرى بالبلد

      
  ١٢اإلطار 

  رسم خرائط القطاعات الفرعية

من اجلهات الفاعلـة واملؤسسـات العاملـة يف إنتـاج وتوزيـع      القطاع الفرعي هو شبكة   
سلعة أو خدمـة معينـة. وتحـدد بعـض القطاعـات الفرعيـة مبنـتج ـائي معـين (كـاملالبس)؛           
ــة معينــة (كمــواد النفايــات املعــاد تــدويرها) أو بســلع      وتحــدد قطاعــات أخــرى مبــواد أولي

حدد قطاعات أخرى بنوع معين من اخلدمـة (كجمـع النفايـات    أساسية (كالبصل)؛ كما ت
  .والتخلص منها)

ويشري رسم خرائط القطاعات الفرعية إىل حتديد وحتليل املهـام الرئيسـية واملشـاركني      
والقنوات أو املسارات يف قطـاع فرعـي مـا. وسيسـاعد حتديـد القطاعـات الفرعيـة خمططـي         

ملؤسسـات مبختلـف   املدن ومقرري السياسات على حتديد مواطن االختناق والفـرص أمـام ا  
داخــل القطاعــات  -خصوصــا املؤسســات املتوســطة والصــغرية وغــري الرمسيــة  -أحجامهــا 

ري ذلـك بالتشـاور مـع املشـاركني     الفرعية الرئيسية ضـمن االقتصـاد احمللـي. وينبغـي أن جيـ     
كل قطاع فرعي رئيسي بغية مساعدم على معاجلة مواطن االختناق واغتنـام الفـرص،    يف

  .ة إنتاجيتهم وتعزيز االقتصاد احملليوبالتايل زياد
  وينبغي أن يشمل رسم خرائط القطاع الفرعي اخلطوات التالية:  
حتديــد الوظــائف أو املهــام أو العمليــات الرئيســية يف القطــاع الفرعــي: ابتــداء    (أ)  

  ؛توريد املدخالت إىل اإلنتاج أو التجميع أو التجهيز وحىت التسويق  من
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املشــاركني الرئيســيني يف القطــاع الفرعــي وفقــا للــدور الــذي يؤدونــه   حتديــد   (ب)  
ئم بــالتجميع أو بــالتجهيز؛ وملكــان وجــودهم أيضــا: مــورد املــدخالت؛ أو املـــُنتج؛ أو القــا  

  ؛البائع باجلملة أو بالتجزئة أو بصورة غري رمسية  أو
الســـلع  الـــيت تتـــدفق مـــن خالهلـــا -املعـــامالت  -حتديـــد القنـــوات الرئيســـية   (ج)  

اخلدمات بغية فهم العالقات بني خمتلف املشـاركني وحتديـد مـواطن االختنـاق والفـرص       أو
  .املتاحة على طول سلسلة القطاع الفرعي

ومن شأن حتديد القطاعات الفرعية الرئيسية يف اقتصاد املدينة، إذا أُجـري مـن خـالل      
أمـام التنميـة االقتصـادية     مشاورات مع املشاركني، أن خيدم حتديد كل من الفرص والقيـود 

احمللية؛ وحتديد جمموعـات اإلنتـاج والتوزيـع علـى امتـداد سلسـلة القطـاع الفرعـي؛ وبلـورة          
ــام، يف إطــار هــذه العمليــة، بتحديــد أنســب      تفــاهم وتوافــق بــني خمتلــف املشــاركني؛ والقي

القطـاع   التدابري السياساتية وأكثرها قبـوال مـن أجـل زيـادة اإلنتاجيـة جلميـع املشـاركني يف       
  .الفرعي املعين
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