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ورقة مسائل حول الروابط بني املناطق الحرضية والريفية

الكلامت الدالة
الحد من الفقر وعدم املساواة، الوظائف وسبل العيش، شبه حرضي، الزحف العمراين، مدن األسواق، التنمية املكانية، التخطيط الحرضي / 
املناطق واألقاليم، األرض، التوسع الحرضي يف املناطق الريفية، متسلسلة املستوطنات البرشية، النقل، البنية التحتية والخدمات، التنقل، 
تغري املناخ، الهجرة والالجئون، املدن الشاملة، النظم الغذائية ملناطق املدن، تغيري النظام الغذايئ، الرشاكة، خدمات النظام البيئي، ربط 

النظام البيئي، السياسات الحرضية والريفية الوطنية، البنية التحتية الخرضاء.   
  

املفاهيم الرئيسة
امل��ال، 	  الطبيعية، ورأس  والتعاونية، وتدفقات األش��خ��اص، وامل���وارد  التكاملية  الوظائف  والريفية إىل  الحرضية  ال��رواب��ط بني املناطق  تشري 

والسلع، والعاملة، وخدمات النظام البيئي، واملعلومات والتقانة بني املناطق الريفية وشبه الحرضية والحرضية.
تشمل النظم الغذائية ملناطق املدن الشبكة املعقدة للجهات الفاعلة والعمليات والعالقات الخاصة بإنتاج األغذية املوجودة يف منطقة 	 

جغرافية معينة، وتصنيعها، وتسويقها، واستهالكها. ويتألف املشهد اإلقليمي من املركز الحرضي، ومناطقه النائية شبه الحرضية والريفية 
املحيطة به التي تدار عربها تدفقات األشخاص والسلع وخدمات النظام البيئي.1

الرشاكة بني املناطق الحرضية والريفية هي إحدى آليات التعاون التي تدير الروابط للوصول إىل األهداف املشرتكة وتعزيز العالقات بني 	 
املناطق الحرضية والريفية. وتبعا ألغ��راض تلك الرشاكة، ميكن للجهات املعنية أن تختلف من القطاع العام ومنظامت املجتمع املدين 

والقطاع الخاص وأصحاب املصلحة اآلخرين2.  
تحقق الهجرة الحركة الدورية لألشخاص وأرسهم بني املناطق الريفية والحرضية.  وميكن أن يتم تصنيف أسباب الهجرة إىل عوامل “الدفع” 	 

و”ال��ج��ذب”.  أما عوامل “الدفع” فهي األسباب التي تحمل األشخاص عىل ترك املناطق الحرضية أو الريفية، مثل املجاعة أو الحرب أو 
االضطرابات أو الفقر، والتحديات املتعلقة باملناخ مثل الجفاف أو الفيضان.  وأما عوامل “الجذب” فهي تلك العوامل التي تجتذب الناس 

إىل املناطق الحرضية أو الريفية، مثل الحصول عىل الوظائف وتحسني الحصول عىل الخدمات الصحية والتعليم والخدمات األساسية.  
يعرب التوسع شبه الحرضي عن تحرض املناطق الريفية السابقة الواقعة عىل األطراف، سواء أيف املعنى النوعي )عىل سبيل املثال، تعميم 	 

v.3)أسلوب الحياة الحرضي( أم الكّمي )مثل املناطق السكنية الجديدة
الحقائق واألرقام الرئيسة

رسخ جدول أعامل برنامج املستوطنات البرشية، الذي اعتمد يف مؤمتر برنامج املستوطنات البرشية الثاين يف العام 1996، مبادئ الروابط  1.
بني املناطق الحرضية والريفية. وينص جدول األعامل عىل أن “السياسات والربامج التي تهدف إىل تحقيق التنمية املستدامة للمناطق 
الريفية التي تدمج املناطق الريفية يف االقتصاد الوطني تتطلب مؤسسات محلية ووطنية قوية للتخطيط واإلدارة للمستوطنات البرشية 
التي تركز عىل الروابط بني املناطق الريفية والحرضية وتعامل القرى واملدن بوصفهام طريف متسلسلة املستوطنات البرشية.” مثة عدد 
من القرارات التي تقدمت جدول أعامل برنامج املستوطنات البرشية مبا يف ذلك القرار رقم HSP/GC/17/104، الذي يدعو إىل “الرتابط 
بني الريف والحرض”؛ والقرار رقم HSP/GC/19/105 الذي يدعو إىل “نرش املامرسات والسياسات الجيدة بشأن عالقات التنمية الحرضية 
والريفية ذات املنفعة املتبادلة” وآخرها القرار رقم SP/GC/25/L.96 الذي يدعو إىل “تعزيز قدرات مراكز الخدمات الريفية، واملدن الصغرية 
الرئيسة، كإسرتاتيجية  العمل والحد من االعتامد عىل امل��دن  واملتوسطة والثانوية الجتذاب السكان، وزي��ادة االستثامرات، وخلق فرص 
لتعزيز منو الالمركزية.” وكذلك أكدت املناقشات الحكومية الدولية داخل فريق األمم املتحدة العامل مفتوح العضوية )OWG( املعني 
باألهداف اإلمنائية املستدامة نحو جدول أعامل مرحلة ما بعد العام 2015 ونحو برنامج املستوطنات البرشية الثالث عىل تنشيط إرادة 

املجتمع الدويل بهدف التصدي للتنمية الحرضية والريفية بطريقة متكاملة ومتعاضدة.

يف حني تضاعف سكان الحرض ثالث مرات تقريبا خالل مرحلة التصنيع يف القرن العرشين )برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية،  2.

 http://cityregionfoodsystems.org/  1

2  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2013
3  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، 2012

fdp.594395_1_8869/scod/sdaolnwod/gro.tatibahnu.rorrim//:ptth  4
 http://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/9658_1_593465.pdf  5

 https://papersmart.unon.org/habitatgc25/sites/papersmart.unon.org.habitatgc25/files/K1501234.pdf  6
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1996(، إال أن املدن الصغرية واملتوسطة عانت الكثري من التحديات اإلمنائية إذ إن الفرص وتوفري الخدمات كانت تحبذ التجمعات الكبرية. 
أما اليوم، فيعيش أكرث من 50 يف املائة من سكان العامل يف املناطق الحرضية ومن املتوقع أن يرتفع ذلك الرقم إىل 66 يف املائة بحلول 
العام 2050 )دائرة الشؤون االقتصادية واالجتامعية يف األمم املتحدة، 2014(. وتشري التقديرات إىل أنه يف االقتصادات الناشئة، ستحقق 
املدن الثانوية التي يزيد تعداد سكانها عىل 150,000 نسمة ما يقرب من 40% من النمو العاملي بحلول 2025، أي أكرث من العامل املتقدم 

بأكمله واملدن الكربى يف األسواق الناشئة مجتمعة7.
196 ]تحتوي الجملة  3. 41.5% يف  37.9%، مقابل  1996، ك��ان سكان الحرض يف العامل  يف مؤمتر برنامج املستوطنات البرشية األول يف 

الحالية عىل أخطاء يف األصل[ ومن املتوقع أن يبلغ سكان الحرض يف العامل يف العام 2016 حوايل %54.5.  
تستوعب املناطق الحرضية أكرث من 50% من سكان العامل الذين ال يشغلون إال 3% من سطح األرض ويف الوقت نفسه ينتجون 80% من  4.

الرثوة العاملية. وحسب بعض التقديرات، تستهلك املناطق الحرضية ما يصل إىل 76% من املوارد الطبيعية لألرض وتنتج 605 من انبعاث 
الغازات الدفيئة فيها و50% من نفاياتها.

ستستوعب املدن ما يصل إىل ثالثة مليارات فرد آخرين يف السنوات ال� 35 املقبلة. ويف العام 2007، شكل سكان الريف 51% من سكان  5.
العامل ومل يسهموا إال بنسبة 20% من الناتج املحيل اإلجاميل العاملي8.

ومن املتوقع أن تتوسع املدن والبلدات التي يزيد عدد سكانها عىل 100,000 نسمة خارج حدودها بنسبة 170 يف املائة بحلول 2030  6.
)انجل، بارينت وآخ��رون، 2010(، مام سيؤثر بصورة كبرية عىل مناطقها الريفية وشبه الحرضية. وغالبا ما يؤدي التوسع الجغرايف للمدن 
يف املناطق الحرضية إىل إعادة تصنيف القرى الريفية والبلدات الصغرية إىل ملحقات حرضية.  وقد يستملك ذلك التوسع عىل أراض 
زراعية رئيسة كنتيجة للتوسع منخفض الكثافة، ومينع املمرات الخرضاء والزرقاء التي تحافظ عىل صحة النظام البيئي وربطه، ويعطل سبل 

املعيشة يف الريف، ويؤثر عىل اإلمدادات الغذائية، ويهدد البيئة من خالل زيادة انبعاث الكربون والتلوث واستخدام الطاقة. 
الروابط بني املناطق الحرضية وشبه الحرضية والريفية وتقل االختالفات. ويتم  7. التنقل والربط، تتكثف  تزايد التوسع الحرضي وزي��ادة  مع 

ي��زداد  تعجيل ذل��ك من خ��الل زي��ادة تدفق املعرفة واألنشطة االقتصادية واملعلومات بني املناطق الحرضية والريفية. ويف ذل��ك الصدد، 
تحرض سكان الريف )رودريغيز، 2014(، بحيث تؤدي الروابط دورا حاسام يف التأثري عىل وجهات النظر السياسية واالجتامعية والدينية 

والثقافية.  ويف الوقت نفسه، يبارش سكان املناطق الحرضية أنشطة توصف بأنها ريفية، مثل الزراعة وتربية املاشية.
ويف الوقت نفسه، يزداد انتشار األمراض غري املعدية أو األمراض املتصلة بالنظام الغذايئ، مثل السكري والبدانة، يف املناطق الحرضية.  8.

وميكن أن يتم االنتقال من الجوع إىل البدانة خالل جيل واحد يف الكثري من البلدان ذات النمو والتوسع الحرضيني الرسيعني. 
يظن أن صغار املزارعني يوفرون 80% من املواد الغذائية املستهلكة يف البلدان النامية. كام يدير صغار املزارعني ما يزيد عىل 08% من  9.

املزارع الصغرية يف العامل التي تقدر ب� 500 مليون مزرعة ) الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، 2013(. ويسهم ذلك بصورة كبرية يف تعزيز 
األمن الغذايئ يف املناطق الريفية والحرضية والحد من الفقر. ومع ذلك، فإن آثار تغري املناخ وتغري استخدام األرايض، وتدهور األرايض، 
واإلدارة غري املستدامة الستخدام األرايض وتنميتها، وتهميش املناطق الريفية، واعتامد األنشطة غري الزراعية من بني تحديات أخرى تهدد 

مصدر الرزق ذاك واإلنتاج الغذايئ، والسيام بالنسبة ألصحاب الحيازات الصغرية. 
عىل الصعيد العاملي، تشري التقديرات إىل أنه يتم ضياع ثلث إجاميل األغذية املنتجة لالستهالك البرشي أو هدره عرب سلسلة التوريد كل  10.

عام9. ويشكل هدر تجارة التجزئة واملستهلكني 34% من ذلك الفاقد. وتشكل األغذية املهدورة مشكلة متزايدة يف املناطق شبه الحرضية 
والحرضية حيث يتم فقدان أو هدر ثلث األغذية املنتجة لالستهالك البرشي سنويا يف العامل. ومثل ذلك ضغطا غري رضوري عىل املوارد 
الطبيعية والنظم الغذائية ملناطق املدن. ففي العام 2011، قدرت منظمة األغذية والزراعة الفاقد واملهدر من األغذية من الناحية الكمية 
سنويا يف العامل بحوايل 30% من الحبوب، و40-50% من املحاصيل الجذرية والفواكه والخرضاوات، و20% من البذور الزيتية واللحوم 
ومنتجات األلبان، و30% يف األسامك.  )الفاو،2011 (. وميكن لتعزيز البنية التحتية والربط بني املناطق الحرضية والريفية والوصول إىل 

األسواق والتخزين ومحو األمية الغذائية التخفيف من ذلك الهدر.
تكاليف  11. يتحملون  الحرض  ف��ق��راء  أن  والريفية. ويف ح��ني  الحرضية  ب��ني املناطق  العيش  ازدواج��ي��ة سبل  للفقر  املتفاوت  يجسد املستوى 

معيشية أعىل بكثري، والسيام بالنسبة للفئات ذات الدخل املنخفض التي تعيش يف املستوطنات غري النظامية، إال أن الفرص واإلمكانات 
املتاحة لهم أعىل منها يف املناطق الريفية. وباملقابل، فإن 78% من الفقراء البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة والذين يعيشون عىل أقل من 
1.25 دوالر أمرييك يوميا يعيشون يف املناطق الريفية، ويعمل ما يقرب من ثلثي األشخاص األشد فقرا يف الزراعة )البنك الدويل، 2013؛ 
الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، 2013(. كام ميكن أن ينظر إىل الفجوة بني املناطق الحرضية والريفية من خالل اإلحصاءات الصحية، 
التي تستمر يف بعض األحيان من جيل إىل جيل. عالوة عىل ذلك، فقد تم ربط 40% من جميع الرصاعات العنيفة يف السنوات ال� 60 

7  معهد ماكينزي العاملي، 2011

8  معهد ماكينزي العاملي، 2011

9  الفاو، 1120أ
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املاضية باملوارد الطبيعية )برنامج األمم املتحدة للبيئة، 2014(.
تعتمد املناطق الحرضية والريفية عىل بعضها البعض. إذ تعتمد املراكز الحرضية عىل املناطق الريفية والقطاع الريفي بالنسبة ملجموعة  12.

من السلع والخدمات، والسيام الغذاء، واملياه النظيفة، والخدمات البيئية، واملواد األولية من بني أمور أخرى. فعىل سبيل املثال، ميثل 
الوقود الخشبي أكرث من 80% من استهالك الطاقة املنزيل يف أفريقيا ومن املتوقع أنه سيظل املصدر الرئيس للطاقة يف العقود القادمة. 

وعادة ما تعتمد املناطق الريفية بدورها عىل املناطق الحرضية للحصول عىل الخدمات وفرص العمل واألسواق.
لقد جعل الرتكيز عىل منو املناطق الحرضية الكبرية اجتذاب االستثامرات وخلق فرص العمل وتلبية الطلب عىل املساكن وتوفري سبل  13.

الوصول إىل البنية التحتية األساسية والحصول عىل الخدمات األساسية تحديا متزايدا يف املدن املتوسطة واملناطق الريفية.  ويف بعض 
الحاالت، تصبح املناطق الريفية خالية من السكان، مام يؤدي يف كثري من األحيان إىل تدهور البيئات الطبيعية املنتجة سابقا. ولذلك 
يعد دور البلدات الصغرية ومتوسطة الحجم أساسيا إذ إنها كثريا ما تقيم جرسا بني سكان الريف وسكان املراكز الحرضية، مام يعزز الفرص 
االقتصادية، ويوفر السوق والحصول عىل الخدمات األساسية. وتتفاوت املناطق الحرضية والريفية تبعا للسياق الجغرايف. عىل سبيل 
املثال، البلدان ذات الكتلة الكبرية من األرايض، والدول الجزرية الصغرية، والبلدان ذات الشبكات القوية من املدن املتوسطة. ففي كل 

واحدة من تلك الحاالت، مثة فرصا وتحديات مختلفة فيام يتعلق بالروابط بني املناطق الحرضية والريفية. 

ملخص املسألة
التوسع الحرضي هو عملية تعيد تشكيل املناطق شبه الحرضية والريفية بصورة عميقة وتتمتع بالقدرة عىل التأثري إيجابا وسلبا عىل حد  14.

سواء عىل اقتصاداتها وشمولها وتنميتها املستدامة. وليك تكون املناطق الحرضية والريفية مستدامة، يتعني أن يتطور الخطاب الحايل 
وبالنظر إىل  اإلقليم.  أنحاء  الوظيفية يف جميع  وال��رواب��ط  التعاونية  للتنمية  والجغرايف إىل خطاب  السيايس واالجتامعي  االنقسام  ح��ول 
استمرار التوسع الحرضي وعدم املساواة والفقر، مثة اهتامم متجدد يف توفري مناطق ريفية وشبه حرضية وحرضية متكاملة ومتعاضدة 

بوصفها جزءا ال يتجزأ من جدول أعامل التنمية ملرحلة ما بعد العام 2015 وجدول األعامل الحرضي الجديد عىل حد سواء. 
يتجىل الرتابط بني املناطق الحرضية والريفية، وتدفقاتها ووظائفها من خالل الديناميات االقتصادية املحلية والوطنية والروابط االجتامعية  15.

والثقافية وأوجه التآزر البيئي التي تحدث يف جميع املستوطنات البرشية. وتشمل تلك األمور التحويالت املالية، والحصول عىل الغذاء، 
والعاملة،  والنقل،  االجتامعية،  والخدمات  والسلع،  البيئي،  النظام  وخ��دم��ات  األغ��ذي��ة،  وامل��ه��در من  الفاقد  والحد من  والوقاية  والهجرة، 
والطاقة، واألسواق. ويف حني أن السياق واألولويات الخاصني بتلك التدفقات وجوانب الرتابط والتآزر قد تختلف، إال أنها تشكل حقيقة 
ال ميكن إنكارها يف البلدان النامية واملتقدمة عىل حد سواء.  فعىل سبيل املثال، يشكل تغيري النظم الغذائية الطلب عىل مواد غذائية 

معينة وميكنه التأثري عىل التنمية الحرضية والريفية وسلسلة القيم الغذائية. 
تشكل أوجه التفاوت يف التنمية املكانية جوهر السبب الكامن وراء الحاجة إىل الروابط القوية بني املناطق الحرضية والريفية يف توزيع  16.

تكافؤ الفرص والفوائد التي يحققها التوسع الحرضي. وبالنظر إىل االتجاه العاملي للنمو االقتصادي يف املدن والبلدات، متيل املناطق 
الحرضية إىل اج��ت��ذاب معظم امل���وارد املحلية وال��دول��ي��ة )العامة وال��خ��اص��ة(. وميكن أن يحدث ذل��ك آث���ارا سلبية ع��ىل وص��ول الجميع إىل 
املوارد والخدمات والفرص، ويحرف التوزيع املنصف للفوائد االقتصادية وغريها املالحظة يف عملية التوسع الحرضي. إذ تشكل النتائج 
املتوازنة عرب املناطق الحرضية والريفية هدفا حيويا للتنمية املستدامة التي ال تهمل أي أحد وينبغي أن تشمل االستثامر يف أصحاب 
الحيازات الصغرية يف املناطق الريفية. فبدال من التنافس عىل امل��وارد الشحيحة، يحتاج الخطاب إىل التطور نحو فهم أوجه التآزر التي 
ميكن الحصول عليها من االستثامرات املستدامة واملتوازنة وإدارة املبادالت بهدف تحقيق املصري املشرتك. وميكن لتحديد األولويات 

والدوافع أن يساعد عىل تقليل التفاوت يف جميع أنحاء اإلقليم.
يستهلك توسع املناطق الحرضية إىل األرايض شبه الحرضية أج��ود األرايض الزراعية وامل��وارد البيئية ذات الصلة، مثل املجاري املائية  17.

ومصايد األسامك والغابات. ويؤكد ذلك التهديد املتزايد عىل الحاجة إىل التخطيط اإلقليمي وصحة اعتامد املبادئ التوجيهية الدولية 
بشأن التخطيط الحرضية واإلقليمي10 واملبادئ التوجيهية الطوعية لإلدارة املسؤولة لحيازة األرايض ومصائد األسامك والغابات. إذ توفر 
تلك املبادئ التوجيهية إطارا مرجعيا لدعم التنمية اإلقليمية املستدامة وهي مبثابة مصدر لإللهام وبوصلة لصناع القرار من شأنها أن تفيد 
جدول األعامل الجديد وتنفيذ أهداف التنمية املستدامة. وميكن أن يسهل وضع املبادئ التوجيهية واألطر واملؤرشات وتنفيذها الصالت 
التحتية والخدمات  البنية  الطبيعية، وتوفري  للموارد  تقييم االتجاهات ومعالجة قضايا مثل اإلدارة املستدامة  الفعالة والشاملة من خالل 
الكافية، واملساواة واالندماج االجتامعي، والضغوط البيئية وتدفق رأس املال، والسلع واألشخاص لتكوين أماكن حرضية وريفية منتجة 

وقادرة عىل مجابهة الكوارث. 

للروابط بني املناطق الحرضية والريفية القدرة عىل تحويل التنمية البرشية املستدامة لصالح الجميع.  وميثل إنتاج املعرفة وإدارتها أمرا ال  18.
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غنى عنه، وكذلك تنمية القدرات، األمر الذي ميكن أن يوفر فهام أفضل لكيفية عمل الوظائف والتدفقات. ومن املهم فهم املعايري التي 
تزيد من حدة االنقسام بني املناطق الحرضية والريفية وتلك التي تعزز الروابط. وعىل الصعيد العاملي، مثة معرفة غري كافية حول ديناميات 
املدن الصغرية واملتوسطة حيث يعيش نصف سكان الحرض يف العامل، مام يجعلها الحلقة املفقودة يف فهم ديناميكية التفاعالت بني 
املناطق الحرضية والريفية )برايان وهومان، 2014، اليونسكو(.  باإلضافة إىل ذلك، حسنت املعرفة بالنظم البيئية والجغرافيا البيئية فهمنا 

لدورات املياه والظواهر املناخية. ووضعت مقاربات فسيفساء األرايض أدوات عملية إلدارة املشاهد الطبيعية املعقدة. 
مثة حاجة ملحة لسد الفجوات يف املعارف والقدرات فيام يتعلق بالتحديات الحرضية واإلقليمية الهامة مثل تغري املناخ، والسالمة واألمن،  19.

والقدرة عىل مجابهة الكوارث، وربط النظام البيئي، والبنية التحتية الخرضاء، واألمن الغذايئ، والصحة، والنظام الغذايئ والتغذية. وميكن 
للبنية التحتية الخرضاء توفري العمود الفقري لتلك الروابط من خالل تبني مقاربة طبيعية، حيث تدعم العنارص املرتابطة بعضها البعض 
بهدف ضامن االستدامة طويلة األج��ل. وميكن أن يساعد توثيق التجارب، واألدوات، وامل��امرس��ات، واإلسرتاتيجيات امللهمة يف الروابط 
بني املناطق الحرضية والريفية ونرشها بالتعاون مع مؤسسات األبحاث، واألوساط األكادميية، واملجتمع املدين، وصناع السياسات عىل 

تطوير القدرات، والتصدي لتحديات التنمية، وتعزيز الروابط بني املناطق. 
ينبغي تبني سياسات التدخل التي تتسم بنهج متكامل ومكمل بهدف تفادي تفاقم االنقسام بني القضايا الحرضية والريفية. ويف املقابل،  20.

التآزر  ال��رواب��ط وتحديدها. وم��ن املمكن ألوج��ه  لتعزيز  ب��والي��ات محددة املشاركة والتعاون  تتمتع  التي  الحكومية  ينبغي عىل املؤسسات 
متعددة الجوانب التي يتم تفعيلها تعزيز التعاون بني األطراف املعنية يف مختلف القضايا املوضوعية التي تتصل بالروابط بني املناطق 
الحرضية والريفية وبالتايل تسهيل نتائج التنمية املتكاملة. وتتمثل الحاجة إىل بذل معظم الجهود يف وضع األطر الترشيعية لتعزيز الروابط 

بني املناطق الحرضية والريفية وضامن أن تكون مبثابة جدول أعامل للتنمية املستدامة والشاملة املتوازنة. 
ال بد من إقامة الرشاكات متعددة األط��راف واملشاركة عىل الصعد العاملية والوطنية واإلقليمية والحرضية واملحلية مبا أن الروابط بني  21.

املناطق الحرضية والريفية تشمل مجموعة واسعة من املواضيع والجهات الفاعلة والسياقات. ومن خالل حشد الدعم من كافة الرشكاء 
تبادلها وأن تكمل بعضها بعضا حول  يتم  إط��ار والياتهم الخاصة بكل واح��د منهم، ميكن للخربات والجهود والتدخالت أن  املعنيني، يف 
القضايا والروابط بني املناطق الحرضية والريفية. ويشمل ذلك الرشاكة والتواصل الفاعلنَي ضمن جميع املستويات الحكومية، والوكاالت 
ال��خ��اص، وغ��ريه��ا، وفيام بينها. وم��ن ش��أن تحديد الجهات الفاعلة  ال��دول��ي��ة، واألوس���اط البحثية واألك��ادمي��ي��ة، واملجتمع امل���دين، والقطاع 
وأصولها ومعارفها وأدواتها املتاحة وسياساتها وغريها من وسائل التنفيذ تعزيز ق��درات الجهات الفاعلة ومعالجة الثغرات بني املناطق 

الحرضية والريفية.

الدوافع الرئيسة للعمل
الرتكيز عىل التخطيط اإلقليمي واملكاين من أجل التنمية الحرضية والريفية املتوازنة والشاملة. وينبغي أن يشمل ذلك تعزيز قدرات املدن  22.

الصغرية واملتوسطة الجتذاب االستدامة السكانية وإدارتها، وزيادة االستثامرات، وخلق فرص العمل بوصفها إسرتاتيجية للحد من االعتامد 
عىل املدن الرئيسة، وتعزيز االبتكار، والحد من أثرها البيئي، والعمل مبثابة املضيف املناسب لألشخاص املترضرين من الكوارث وانعدام 

األمن والرصاعات. 
وض���ع س��ي��اس��ات، وأدوات، وم��ق��ارب��ات ل��ت��ع��زي��ز ال���رشاك���ات ب��ني امل��ن��اط��ق ال��ح��رضي��ة وال��ري��ف��ي��ة ودع��م��ه��ا م��ث��ل ال��س��ي��اس��ات ال��ح��رضي��ة ال��وط��ن��ي��ة،  23.

وإسرتاتيجيات تطوير املدن، واملبادئ التوجيهية الدولية بشأن التخطيط الحرضي واإلقليمي وعمليات الالمركزية الفعالة التي تركز عىل 
التنمية املدفوعة باعتبارات املجتمعات املحلية )الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، 2014؛ برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية 

وتحالف املدن، 2014(.
ميكن لتحسني آليات الحكم الحد من الفقر وزيادة النمو االقتصادي )الفاو 2011(، ولذلك من املمكن أن يساعد وضع املبادئ والترشيعات  24.

واعتامدها يف تعزيز املؤسسات والعمليات الحكومية. ومن املمكن أن يساعد اعتامد املبادئ التي ميكن تطبيقها يف كل من السياق 
الحرضي وشبه الحرضي، مثل املبادئ التوجيهية الطوعية لإلدارة املسؤولة لحيازة األرايض ومصائد األسامك والغابات عىل تعزيز الشبكات 
الريفية الحرضية، وتعزيز الوصول إىل املوارد الطبيعية ذات امللكية املشرتكة واستخدامها، وتحسني الوصول الشامل إىل الفرص املتاحة 

للرجال والنساء الفقراء. 
تنفيذ تدخالت عمودية وأفقية قامئة عىل األدلة من جانب الجهات الفاعلة العامة والخاصة واملجتمع املدين، التي تعالج النفايات والخسائر  25.

الغذائية. وينبغي أن يشمل ذلك الحوار بني أصحاب املصلحة املتعددين لتمكني إعادة تحضري الغذاء، وتوزيعه، وتحويل املعرفة؛ وتحديد 
التحتية من خالل  البنية  امل���وارد وتوفري  الخاص واملجتمع امل��دين؛ وتعبئة  الحكومات والقطاع  التدخالت وتنسيقها من جانب  أول��وي��ات 
الرشاكات بني القطاعني العام والخاص؛ والقدرة عىل التنفيذ للتصدي للطلب االجتامعي املتزايد؛ وأدوات للرصد والتقييم توفر اإلرشاد 
أيضا بشأن سالمة األغذية وجودتها )مبا يف ذلك التغذية البرشية( وتحصل عىل معلومات إضافية بشأن األبعاد األربعة )التوافر، وفرص 

الحصول، واالستخدام، واالستقرار( لألمن الغذايئ والتغذية.
معالجة التهميش الحرضي والريفي من خالل الحكم الرشيد، مع إيالء اهتامم خاص باالندماج االجتامعي، ومعالجة عدم املساواة ومبا يف  26.
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ذلك الفئات الضعيفة مثل النساء والشباب والشعوب األصلية واألقليات العرقية. ورفع مستوى الوعي يف كال املناطق الريفية والحرضية 
حول قيمة كل منها وعالقاتها. وميكن ألدوات مثل البصامت البيئية ومؤرشات السعادة وغريها من األدوات أن تساعد عىل تغيري السلوك 
نحو االس��ت��دام��ة.  وم��ن ش��ان إرشاك فئات الشباب، ونقابات امل��زارع��ني، وسكان األح��ي��اء الفقرية، والجامعات النسائية، وأن��ص��ار األماكن 

العامة، وغريها من الفئات املشابهة املساعدة يف جلب األصوات البديلة للخطاب. 
تعزيز األمناط الحرضية لالقتصاد األخرض، والسيام العمل مع الطبيعة، واالستفادة من الكثافة، وتجميع القدرة التنافسية وتحسني البنية  27.

التحتية )برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، 2012(. عىل سبيل املثال، من املمكن أن يوفر االستثامر يف البنية التحتية الخرضاء 
)GI( إطارا موحدا لخلق متسلسلة بني العنارص الخرضاء للمشاهد الطبيعية الريفية والحرضية. ويتطلب ضامن مستقبل مستدام للمدن 
الغابات يف املناطق الحرضية، والزراعة الحرضية، والبستنة، والحدائق واملتنزهات ذات التنوع البيولوجي، واألماكن العامة، والهندسة 
الحيوية، واملرشحات الحيوية، وعالج النبات، وغريها من التخصصات التي يتعني دمجها من الناحية اإلسرتاتيجية. ومن املمكن لنمذجة 

التحليل اإلقليمي وتحليل السيناريوهات املساعدة عىل فهم كيفية العمل والعيش مع الطبيعة. 
تعزيز االستثامرات الشاملة، واألدوات والنظم التمويلية لدعم كال املناطق الحرضية والريفية والحد من التفاوت يف توفري البنية التحتية والخدمات  28.

املستدامة بني املناطق الحرضية والريفية، والسيام يف الطاقة والنقل والصحة والتعليم واملياه واملساحات الخرضاء واملرافق الصحية.
متكني سالسل القيم الشاملة باستخدام أساليب مثل ممرات التأثري بوصفها جرسا أساسيا بني املناطق الحرضية والريفية، وهو أمر بالغ  29.

األهمية يف تحسني أوجه التآزر بني املناطق الحرضية والريفية وتوفري مزيد من فرص النمو للمناطق الحرضية والريفية. إذ من املمكن أن 
تعزز سالسل التوريد الغذائية العاملة الربط بني املناطق الريفية والحرضية وتوفر فرص لصغار املنتجني، ويف الوقت نفسه تحمي النظم 

البيئة ذات القيمة العالية.
ال��زراع��ة الحرضية املستدامة حيثام ك��ان ذلك  30. وض��ع تدابري رص��د لحامية األرايض الزراعية من الزحف العمراين ويف الوقت نفسه تعزيز 

ممكنا. وينبغي أن يرتافق ذلك مع التدابري التي تحمي أو تعوض عن األرضار التي تلحق بسبل معيشة األرس واملجتمعات الريفية الذين 
يعيشون يف املناطق الزراعية القريبة والنائية التي قد تنجم عن الزحف العمراين. ويتعني النظر يف األثر البيئي للزراعة عىل املستوطنات 

البرشية والعكس بالعكس، والسيام بالنسبة ملدن األسواق. 
ب��ني املناطق الحرضية والريفية  31. النقل واالت��ص��االت  م��ن خ��الل تحسني شبكات  ال��ك��رب��وين املنخفض  ال��رب��ط والتنقل ذي االن��ب��ع��اث  تسهيل 

الكثافة  الحرضية بسبب  املناطق  ال��رتك��ز يف  إىل  التي متيل  النوعية،  العامة  ال��خ��دم��ات  ع��ىل  الجميع  وح��ص��ول  للجميع  بالفوائد  للسامح 
السكانية ووفورات الحجم. 

تعزيز النظم الغذائية ملناطق املدن من خالل إدخال أسواق ونظم توزيع فعالة وسهلة الوصول يف التخطيط والتصميم الحرضيني. باإلضافة  32.
إىل ذل��ك، من املمكن أن تكون ال��زراع��ة الحرضية وشبه الحرضية التي تشمل تقنيات مثل ال��زراع��ة يف امل��اء، وال��زراع��ة العمودية والبيوت 
التكلفة/ استهالك الطاقة مبثابة البديل، وذل��ك من أجل تقريب منتجي األغذية إىل املستهلكني. إذ سيؤدي ذلك  الزجاجية منخفضة 
إىل تحسني األمن الغذايئ والتغذية ويأخذ يف الحسبان تغري النظم الغذائية لسكان الحرض، وكذلك زيادة األنشطة املنتجة لفرص العمل 

والدخل. . 
حامية النظم البيئية ذات القيمة العالية وتعزيز التدفقات املكانية من خالل التخطيط اإلقليمي الذي يقيم صالت بني املناطق النائية للريف  33.

والحرض ويف الوقت نفسه ضامن التكامل. ويف موازاة ذلك، تشجيع التدفقات املكانية املتداخلة وانهيار االنقسامات الزائفة، وبالتايل 
تعزيز الروابط واالتصال بني املناطق الحرضية والريفية. 

الحد من اآلث��ار البيئية، مبا يف ذلك تلوث الهواء والرتبة، وحامية الغابات واملياه ومستجمعات األمطار، وتجنب تجزئة األرايض والدفاع  34.
عن النظم البيئية والتنوع البيولوجي. ينبغي بذل الجهود الستخدام توسعات املدن املخططة والبناء يف األرايض ضمن املناطق املبنية، 
واملدن منخفضة انبعاث الكربون واملدن الذكية وغريها من اإلسرتاتيجيات التي تعزز الكثافة واملستوطنات البرشية املدمجة. كام ينبغي 
أن يكون االستثامر يف البنية التحتية الريفية املبتكرة واملستدامة أولوية، مثل شبكات السلطة الالمركزية استنادا إىل الطاقة املتجددة، 

والطرق التي تدوم لفرتات طويلة، والخدمات الدورية واملنظمة بصورة جيدة مثل األسواق والعيادات الصحية والتعليم عن بعد.
يعزز جدول أعامل الروابط بني املناطق الحرضية والريفية التكامل وشبكات األماكن، بدال من الفصل.  إذ يهدف إىل تسليط الضوء عىل  35.

االختالفات واملزايا النسبية لألماكن من أجل تعزيز الروابط. وتتجىل تلك العالقة الدينامية يف امل��دن الكبرية، التي تتمتع مبزايا وفرص 
اقتصادية كبرية، وامل��دن الصغرية، التي ت��ؤدي وظائف مهمة يف تطوير املناطق الريفية املحيطة بها وتدعم قاعدة اقتصادية محلية أكرث 
تنوعا. ويف الوقت نفسه، عىل الرغم من كون املناطق الريفية مصدرا للهجرة غري املسبوقة، إال أنها أيضا مناطق للعيش الهادئ واملتناغم، 

إذ توفر “أبراج املياه” واإلنصاف الثقايف للمواطنني، إذا ما أديرت عىل نحو مستدام. 

الربامج واملشاريع
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 	http://www.unep.org/10yfp/ :برنامج إطار السنوات العرش املتعلقة باإلجراءات العاملية نحو االستهالك واإلنتاج املستدامني
 	(http://www.citiesalliance.org) ،تحالف املدن
 	www.cityregionfoodsystems.org ،املنتدى التعاوين للنظم الغذائية ملناطق املدن
رشاكة الشبكة العاملية لوسائل استغالل األرايض والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية 	 

 لتحسني أمن الحيازة لفقراء الحرض والريف 
  http://www.gltn.net/index.php/projects/international-fund-for-agricultural-development-ifad

 تحقيق التوازن بني التنمية الريفية والحرضية من خالل تحسني الروابط يف إندونيسيا والوس ونيبال 	 
 http://www.fukuoka.unhabitat.org/docs/publications/pdf/accommodating/Chapter_VIII.pdf

لجنة األمن الغذايئ العاملي، /http://www.fao.org/cfs/cfs-home/en. متت زيارة املوقع يف 03 / 40 / 5102	 
 	 ،)IELCI( شبكة سيتي فود للمجلس الدويل للمبادرات البيئية املحلية 

 http://www.iclei.org/our-activities/our-agendas/resource-efficient-city/cityfood.html
 شبكة األغذية للمدن، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(،	 

http://www.fao.org/fcit/fcit-home/en/
 	http://migration.unu.edu/ ،شبكة جامعة األمم املتحدة للهجرة، جامعة األمم املتحدة
 دراسة الصندوق الدويل للتنمية الزراعية والبنك الدويل بشأن تدفقات التحويالت الدولية آلسيا 	 

http://www.ifad.org/pub/post2015/english/1.pdf
امل��ب��ادرة العاملية بشأن الحد من الفاقد واملهدر من األغذية )والتي تسمى أيضا توفري األغ��ذي��ة(، منظمة األغذية وال��زراع��ة لألمم املتحدة 	 

http://www.fao.org/save-food/en/ ،)الفاو(
 منتدى السياسات الوطنية الحرضية 	 

(http://unhabitat.org/partners-launch-global-exchange-platform-on-national-urban-policies/ /)
 كريس اليونسكو للمدن املتوسطة. 	 

http://www.unesco.org/en/university-twinning-and-networking/access-by-region/europe-and-north-america/spain/
unesco-chair-in-intermediate-cities-urbanization-and-development-823/

 	GLCU – املدن املتحدة والحكومات املحلية 
(http://www.uclg.org/)
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