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ورقة مسائل حول املدن الشاملة

الكلامت الدالة
الفئات املهمشة، أمن الحيازة،  التمييز، املهاجرون،  النمو الشامل، اإلدم��اج، املساواة، اإلدم��اج/اإلق��ص��اء االجتامعي، حقوق اإلنسان، عدم 

ميزان القوى، النوع الجنساين، التمكني، التشاور واملشاركة، املضاربة يف املساكن واألرايض.

املوجز
يوفر التوسع الحرضي إمكانية تطوير أشكال جديدة من اإلدم���اج االجتامعي، مبا يف ذل��ك ق��درا أك��ر من امل��س��اواة والحصول عىل الخدمات 
والفرص الجديدة واملشاركة والتعبئة التي تعكس تنوع املدن والبلدان والعامل. ولكن يف كثري من األحيان ال ميثل ذلك شكل التنمية الحرضية. 
إذ مثة قدر كبري من عدم املساواة واإلقصاء، وغالبا مبعدالت تفوق املعدل الوطني، عىل حساب التنمية املستدامة التي تعطي للجميع.  ومثة 
حاجة إىل نوعني رئيسني من الدوافع ملكافحة ازدي��اد اإلقصاء الحرضي ووضع املدن عىل مسار أفضل. األول هو االلتزام السيايس بالتنمية 
الحرضية الشاملة عىل مستويات متعددة، يف مواجهة الكثري من القوى وأصحاب املصلحة الذين يدفعون باتجاه التنمية غري املتوازنة وغري 
املتكافئة. أما الثاين فهو مجموعة من اآلليات واملؤسسات التي تسهل اإلدماج، مبا يف ذلك صنع السياسات التشاركية واملساءلة وحصول 

الجميع عىل الخدمات والتخطيط املكاين واعرتاف قوي باألدوار التكميلية للحكومات الوطنية واملحلية يف تحقيق النمو الشامل.

الحقائق واألرقام الرئيسة
غالبا ما تكون الفوارق االقتصادية أكر بكثري يف املدن من الدول عموما1. كام أن املدن األكر يف العامل غالبا ما تكون األكرث تفاوتا. ومع 	 

ذلك، تم العثور عىل فوارق كبرية يف املدن الصغرية يف أفريقيا وأمريكا الالتينية. 
يعيش أكرث من ثلثي سكان العامل يف مدن ازدادت فيها الفوارق يف الدخل منذ العام 1980 2، ويف بعض األحيان إىل مستويات مثرية للقلق 	 

فوق خط األمم املتحدة للتنبيه.3
مثة اختالفات كبرية يف الدخل واالستهالك عىل املستوى الحرضي يف البلد نفسه، ونادرا ما ميكن للقيمة الوطنية اإلجاملية أن تصف ما 	 

يحدث يف جميع املناطق الحرضية.4  
يعيش ثلث سكان املدن يف العامل النامي )863 مليون نسمة( يف ظل ظروف تشبه ظروف األحياء الفقرية.5 ويف حني أن مقياس األحياء 	 

الفقرية ال ينطبق عموما عىل املدن يف الدول املتقدمة، إال أن سكان تلك املدن يواجهون تحديات كرى ترتبط بالفقر والسكن والخدمات 
غري الالئقة والعاملة الناقصة أو غري الرسمية والعنف وأكرث من ذلك.

تشكل مدن العامل النامي أكرث من 90% من النمو الحرضي يف العامل ويشكل الشباب نسبة كبرية من أولئك السكان. وتشري التقديرات إىل 	 
أن ما يصل إىل 60% من جميع سكان املدن سيكونون تحت سن 81 سنة بحلول العام 2030. 6

متيل النساء الفقريات، والسيام الاليت يعشن يف األحياء الفقرية، إىل الرتكيز يف الوظائف ذات األجور املنخفضة واملهارات املتدنية والتي 	 
النظامية. كام يواجهن عوائق فريدة من نوعها يف الحصول عىل الخدمات الصحية  القطاعات غري  غالبا ما تكون انطالقا من املنزل يف 

وغريها، وبالتايل حرمانهن من املزايا التي يتسم بها العيش يف املدن.7
املسألة

1  االختالفات بني ُمعامالت جيني للمراكز الحرضية يف كل بلد عىل حدة ضخمة. ففي 8 من أصل 12 بلدا تم تحليلها من جانب برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية/مؤسسة 
تنمية األنديز (CAF) يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ينحرف الفرق بني مستويات التفاوت يف املدينة األكرث مساواة واملدينة األكرث انعداما للمساواة عن املعدل الوطني 

بنسبة 45 يف املائة. 

2  لوبيز مورينو اي.(2012)  ورقة مفاهيمية للمنتدى الحرضي العاملي 7، برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية،  

3  يتم تحديد خط التنبيه من جانب األمم املتحدة عندما تصل الدول/املدن إىل ُمعامل جيني يف الدخل فوق 0.4 

 4  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية ومؤسسة تنمية األنديز  (2014)بناء مدن أكرث إنصافا: السياسات العامة لإلدماج يف أمريكا الالتينية، نريويب وكاراكاس، 
http://unhabitat.org/books/construction-of-more-equitable-cities.

5  يعيش ما يقرب من مليار شخص يف األحياء الفقرية من دون الخدمات األساسية والحامية االجتامعية )برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية: 2011/2010(.

6  ريغان، دوغالس. (2012). مدن الشباب، مدن االزدهار، برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية 

.(ICPD) 7  األمم املتحدة 2014. إطار إجراءات متابعة برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية
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ميكن للتوسع الحرضي أن يؤدي إىل مجتمع أكرث انسجاما وشموال. إذ تشري األدلة إىل أن التوسع الحرضي ميكن أن ميثل فرصا هائلة للتنمية 
الشاملة واملستدامة، مبا يف ذلك للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة:

يوفر التوسع الحرضي إمكانات قوية للتعبئة االجتامعية وحرية التعبري، مبا يف ذلك للفئات املهمشة والتي تعاين من اإلقصاء، ولتوسيع 	 
نطاق املشاركة والتأثري يف الحياة السياسية والسياسة.

يف املدن، مثة تزايد يف الفرص املتاحة للمرأة يف التعليم واالنخراط يف األنشطة املهنية. كام زادت املدن الطلب عىل النساء العامالت 	 
يف الخدمات والصناعات، يف الوظائف التي تجلب الفوائد ولكن أيضا املخاطر مبا يف ذلك ظروف العمل السيئة والفجوة بني الجنسني 

يف األجور واملشاكل الصحية.
ميكن للتنوع الثقايف األكر املوجود يف املناطق الحرضية تفكيك القواعد االجتامعية والصور النمطية الجنسانية والتقاليد أو العادات التي 	 

تقيد املرأة والفئات التي تعاين من الحرمان، وبالتايل الحد من التمييز املصاحب لها.
اإلقصاء 	  لخطر  األك��رث عرضة  الفئات  لتلك  للخدمات، والس��ي��ام  امل��ب��ارش  امل���زود  بوصفها  وثيقا  ارتباطا  بالسكان  املحلية  الحكومات  ترتبط 

والتهميش.
تسهل املدن نشوء شبكات قوية، مام يتيح التعاون والرشاكات وذلك بهدف متكني كل امرأة ورجل، وتعزيز التنوع واالنتامء والرتابط التي 	 

ال غنى عنها ملكافحة اإلحباط والتطرف، وبخاصة يف أوساط الشباب.  وميكن لإلدارة الجيدة للمدن أن تفيض إىل منوذج للتفاعل يحافظ 
عىل حقوق كل فرد. 

تجلب الدينامية االقتصادية للمدن الكثري من الفوائد ولكن ميكن أيضا أن تؤدي إىل تفاقم عدم املساواة، إذ ترتكز املكافآت والفوائد الخاصة 
بالنمو يف أيدي أولئك الذين يتمتعون بأقوى حقوق املطالبة االجتامعية والسياسية. ويشكل كل من النوع الجنساين والعرق والدين والقدرة 
البدنية والشباب والعمر والهجرة والوضع الوظيفي )أي بالنسبة للعاملني غري النظاميني( عوامل تحديد واضحة يف قدرة األفراد والجامعات عىل 
الحصول عىل الفوائد الكاملة للتوسع الحرضي، أو يف كثري من األحيان عىل الحرمان من ذلك. ويتم تعزيز النتائج غري املتكافئة داخل املناطق 
الحرضية من خالل اإلقصاء يف الفرص.8  ويف النظم الحرضية املعقدة، تكون تلك النتائج والفرص مرتابطة ومتفاعلة بصورة وثيقة بحيث تعزز 

بعضها البعض بقوة. 

عادة ما تكون املدن يف جميع أنحاء العامل أكرث انعداما للمساواة من الدول التي توجد فيها. ومثة أيضا اختالفات كبرية يف الدخل واالستهالك 
عىل املستوى الحرضي يف البلد نفسه، ونادرا ما ميكن للقيمة الوطنية اإلجاملية أن تصف ما يحدث يف جميع املناطق الحرضية تلك.  وتشري 
الدراسات إىل أن الفوارق والتمييز يف الدخل نادرا ما تكون مقترصة عىل فئات معينة من السكان يف أي وقت من األوقات.9 فهي تتقاطع مع 
ال��ذي يعزز الحرمان ويزيد يف  غريها من أشكال الالمساواة يف املجاالت االجتامعية والقانونية واملكانية والثقافية والسياسية والبيئية، األم��ر 

تفاقم الفوارق.  

ترتبط الالمساواة االقتصادية ارتباطا وثيقا بانعدام املساواة بني الجنسني وعدم املساواة املكانية، األمر الذي يؤدي إىل إقصاء وغالبا تجريم 
الفئات املحرومة واملستضعفة مثل سكان األحياء الفقرية والعامل املهاجرين واألطفال والشباب وكبار السن واألشخاص من ذوي االحتياجات 
الخاصة والسكان األصليني واألقليات. واألرضار أكرث بالنسبة للمرأة داخل تلك الفئات إذ إنها تتعرض أيضا للتمييز عىل أساس النوع الجنساين. 

نادرا ما يشارك العامل املهاجرون الذين انتقلوا من املناطق الريفية إىل الحرضية، داخل الحدود وعرها، بصورة كاملة يف الرثوة والفرص التي 
يتم خلقها. وبالنسبة للكثريين، يرتبط االنتقال إىل املدينة بالوظائف غري املستقرة أو غري املتساوية يف األجر أو متدنية األجر، إىل جانب غريها 
من االنتهاكات ورضوب الحرمان. وليس مثة خيار للكثري من املهاجرين سوى االستقرار يف األحياء الفقرية، مع ما يرتتب عىل ذلك من التعرض 
للتلوث والجرمية والتهديدات البيئية، وكذلك محدودية فرص الحصول عىل الخدمات األساسية مثل املياه النظيفة والرصف الصحي والصحة 
والتعليم. وغالبا ما تتفاقم أشكال الحرمان لديهم من خالل الوضع غري النظامي أو “غري الرشعي” يف تلك البيئات، األمر الذي يؤدي إىل كونهم 
نقطة عمياء يف الخطط والسياسات الحكومية ذات الصلة.10 فعىل سبيل املثال، غالبا ما يواجه سكان األحياء الفقرية عقبات يف الوصول إىل 
املدرسة بسبب عدم وج��ود صفة اإلقامة أو شهادات امليالد وارتفاع معدالت الترسب بسبب مامرسات عاملة األطفال والخوف األق��وى من 

 v8  برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )2013(، انقسام اإلنسانية

9  أنظر تحليل مسح القيم العاملية يف التقرير العاملي للمؤمتر الدويل للسكان والتنمية )األمم املتحدة 2014(، الذي يدل عىل أنه حيثام يكون مستوى التعصب مرتفعا  فإنه نادرا ما يكون 
مقترصا عىل فئة أو فئة فرعية واحدة من السكان.

.EFA 2010 التهميش التعليمي يف خطط التعليم الوطنية. ورقة معلومات أساسية لتقرير الرصد العاملي للتعليم للجميع .IIEP). 2009( اليونسكو-املعهد الدويل للتخطيط الرتبوي  10
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العنف والتحرش.  ونتيجة لذلك، فإنهم غالبا ما يعتمدون عىل التعليم الخاص الذي يفرض نفقات إضافية وقد يكون ذا نوعية رديئة.11 

متيل املرأة التي تعيش تحت خط الفقر، والسيام التي تعيش يف األحياء الفقرية، ]1[إىل الرتكيز يف الوظائف ذات األجور املنخفضة واملهارات 
املتدنية وال��ت��ي غالبا م��ا تكون انطالقا م��ن امل��ن��زل يف القطاعات غ��ري النظامية، وال��وظ��ائ��ف غ��ري األس��اس��ي��ة. ]2ك��ام يؤثر من��و األح��ي��اء الفقرية عىل 
املرأة عىل نحو غري متناسب، ليس فقط ألنها، يف املتوسط، أفقر من الرجل )ثالثة أخامس املليار شخصا األفقر يف العامل هن من النساء 
والفتيات3(، وإمنا أيضا ألنها غالبا ما تفتقر إىل فرص صنع القرار وتواجه صعوبات أكر يف الوصول إىل املوارد والخدمات املصممة خصيصا 
لتلبية احتياجاتها.12  ويكون أثر تلك الفوارق ملحوظا بشكل خاص يف النتائج الصحية، التي تتأثر أيضا باملحددات الصحية االجتامعية للصحة.13 
14 ويتفاقم ذلك بسبب العقبات التي يواجهها الفقراء وسكان األحياء الفقرية يف امل��دن يف الحصول عىل الخدمات الصحية، مبا يف ذلك 

االكتظاظ وارتفاع التكلفة والنوعية الرديئة وتحديات النقل الكرى.15

والتمييز وكراهية  العنرصية  ارت��ك��اب مختلف أشكال  تم  والتمييز. فقد  العنرصية  امل��دن يف تصاعد  تواجه  التي  الكرى  التحديات  أح��د  يتمثل 
األجانب والتعصب ضد األفراد والسكان، مام أدى إىل التعدي عىل حقوقهم األساسية، وتفاقم اإلقصاء واالستغالل وحتى الكراهية. وبالتايل، 
فإن التمتع الكامل لتلك الفئات بحقوقها مبا يف ذلك إمكانية مشاركتهم الدميقراطية واالن��دم��اج االجتامعي واالقتصادي قد تعرض للخطر. 
ولذلك يعد ال��دور املتزايد للمدن بوصفها جهات فاعلة رئيسة يف مكافحة العنرصية، بحكمها ال��ذايت وامل��وارد الخاصة بها، حاسام يف هذا 

الصدد. وميثل العمل الجامعي من خالل مبادرات مثل التحالف الدويل للمدن ضد العنرصية16 خطوة إيجابية يتعني االعرتاف بها.

الدوافع الرئيسة
أ. تأسيس االلتزام السيايس بالتوسع الحرضي الشامل

سلطات الدولة عىل املستويني الوطني واملحيل ملزمة بتنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية، مبا يف ذلك حامية حقوق اإلنسان وتعزيزها للجميع من دون 
متييز. وال ميكن تحقيق التنفيذ الفعال لحقوق اإلنسان واملساواة وعدم التمييز من دون املشاركة الفاعلة من الحكومات املحلية ودون الوطنية.

دور سلطات الدولة واضح عندما يتعلق األمر بضامن الحصول عىل الخدمات والقدرة عىل تحمل تكاليفها وكفايتها للجميع يف املدن. إذ يسهم 
والخدمات  والكهرباء  الصحي  وال��رصف  واملياه  والعدالة  الصحية  والخدمات  الالئق  والسكن  والتعليم  العمل  إىل  للجميع  املتكافئ  الحصول 

ووسائل النقل يف االندماج واللحمة االجتامعية.  
عىل الرغم من االلتزامات تجاه جميع األفراد بهدف املحافظة عىل حقوقهم والفوائد الواضحة لوجود مدن أكرث شموال، إال أن سلسلة واسعة من 

العوامل تدفع باتجاه اإلقصاء يف املدن، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص: 
تركيز السياسة عىل النمو االقتصادي عىل حساب اإلدماج؛	 
املنافسة العالية بني املدن لالستثامرات، األمر الذي يحفز عىل الحد من الحامية والضامنات االجتامعية للفقراء كجزء من الجهود الرامية 	 

إىل اجتذاب رؤوس األموال الوطنية واألجنبية؛
التهديدات البيئية للمدن، مبا يف ذلك التغري املناخي ال��ذي ي��ؤدي إىل إخ��الء الفقراء الذين غالبا ما يعيشون يف مناطق هشة ومعرضة 	 

للمخاطر ضمن املدينة أو إعادة توطينهم؛
االختالل الشديد يف القوى واملوارد يف الوصول إىل الحكم وصنع القرار	 
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http://www.who.int/social_determinants/themes/urbanization/en/ 2008 ،اللجنة املعنية باملحددات االجتامعية للصحة؛ التقرير الختامي لشبكة معارف البيئات الحرضية  14

األمم املتحدة 4102. إطار إجراءات ملواصلة تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية.  15
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أثرت تلك العوامل تاريخيا عىل نظم الحكم والتخطيط عر سلسلة واسعة من سياقات التنمية، األمر الذي عزز مسرية التنمية غري املتكافئة. 

“يف جميع أنحاء العامل، مشاكل ضامن القدرة عىل تحمل تكاليف السكن واألرايض واملمتلكات هي املسؤولة عن زيادة عدد األشخاص 
الذين يدفعون بعيدا عن األحياء الحرضية وذات املواقع الجيدة إىل ظروف سكن غري الئقة وغري آمنة عىل أطراف املدن. فقد ساهم 
التخطيط الحرضي املوجه إىل خلق ما يسمى “املدن العاملية” بدال من التحكم باملضاربة وكبح جامح ارتفاع اإليجارات وأسعار املساكن 

من خالل األدوات السليمة إلدارة األرايض يف زيادة أسعار العقارات يف املدن وحّول األرايض إىل الفئات ذات الدخل املرتفع.

ميكن تعريف اإلنشاء الناجم عن مستوطنات منفصلة مكانيا لألغنياء والفقراء يف املناطق الحرضية والريفية – كام أوضح املقرر الخاص 
السابق – عىل أنه “فصل عنرصي للمناطق الحرضية والريفية”. وتنشأ األحياء الفقرية واملستوطنات العشوائية جزئيا عن الفجوة الهائلة 
بني العرض والطلب عىل اإلسكان امليرس يف األرايض الواقعة يف أماكن جيدة وت��ؤدي إىل التمييز، وت��ؤدي دورا قويا يف اإلبقاء عىل 
فئات كبرية يف ظروف الفقر وسوء املعيشة، والحصول عىل القليل من الفرص ملستقبل أفضل. والنتيجة هي مدن مفتتة ومنقسمة، 

 A/63/275 ”.وتآكل للحمة االجتامعية

يف خضم دوافع اإلقصاء تلك وآلياته، فلذلك من الرضوري للحكومات الوطنية واملحلية أن تتبنى نهجا إيجابيا واستباقيا لتحقيق مدن شاملة – 
كوسيلة للوفاء بالتزاماتها وتحديد مسار للتوسع الحرضي يلبي احتياجات الجميع بصورة فعالة.

يشمل ذلك التشجيع عىل إتباع نهج أكرث توازنا لتصور املهاجرين: إذ من الرضوري تحسني “الرسدية” الحالية للهجرة، السلبية أساسا، بهدف عكس 
حقائق الهجرة املعارصة بدقة؛ واألثر اإليجايب تاريخيا للتنقل البرشي عىل مجتمعاتنا، التي تم بناء الكثري منها بإسهامات قدمها املهاجرون.

ب. تعبيد الطريق إىل املدن الشاملة

1.  املشاركة واإلبداع االجتامعي يف التخطيط والتنفيذ والتقييم

دعم الفئات الحرضية التي تعاين من اإلقصاء بهدف تبادل آرائها وبيان االحتياجات الخاصة بها: يتمثل أحد الجوانب األساسية لضامن اإلدماج 
الفئات التي تعاين م��ن اإلق��ص��اء نفسها، التي يتم تعزيز قدرتها ع��ىل امل��ش��ارك��ة م��ع أصحاب  وامل��ش��ارك��ة الفعالة م��ن جانب الجميع يف تعبئة 
املصلحة األكرث نفوذا بصورة كبرية من خالل العمل الجامعي. وينبغي الرتكيز بشكل خاص عىل زيادة مشاركة املرأة والشباب وكبار السن يف 
الحياة الدميقراطية وصنع القرار عىل جميع املستويات. فعىل سبيل املثال، ينبغي تعميم منظور املساواة بني الجنسني عىل جميع القرارت 
الخاصة بوضع امليزانيات واالستثامرات يف البنية التحتية وتخطيط استخدام األرايض وتنميتها. إذ تظهر التجارب أن العمل الجامعي من جانب 
املجتمعات املحلية ومنظامت امل��رأة ومنظامت فقراء املدن )الدولية لسكان الكوخ واألحياء الفقرية أو مجموعات العامل غري الرسمية مثل 
التحالف العاملي مللتقطي النفايات، أو رابطة امل��رأة العاملة باملهن الحرة، أو شبكة امل��ن��ازل( هو عىل درج��ة عالية من الفعالية يف معالجة 
التحديات الحرضية الرئيسة )مثل اإلسكان والبيئة والحد من مخاطر الكوارث( والتفاوض مع أصحاب املصلحة اآلخرين مثل الحكومة أو أصحاب 

األرايض الخاصة.
ميكن لتعزيز عمليات االبتكار االجتامعي الشاملة بناء رشاكات بني أصحاب املصلحة مبصالحهم املختلفة تاريخيا بهدف معالجة املشكالت 
الجامعية كلام كان ذلك ممكنا. وميكن للفئات املهمشة واملستضعفة والتي تعاين من اإلقصاء استخدام الفضاء الحرضي للتعبري عن أصواتهم 
واملشاركة يف السياسة املجتمعية والتأثري عىل العمليات االجتامعية والسياسية. إذ تبني األمثلة من شبكة املدن اآلسيوية للتصدي لظاهرة 
بناء فهم مشرتك  ت��رشك طائفة واسعة من أصحاب املصلحة أن تساعد عىل  التي  التشاركية  التأثر  م��دى  لتقييامت  تغري املناخ كيف ميكن 
للمشاكل والثقة بني الجهات الفاعلة املختلفة وطرق جديدة للعمل.  وميكن لعمليات االبتكار االجتامعي الشاملة أن تؤدي إىل نتائج أكرث شموال 
– عىل سبيل املثال، منح عقود إدارة النفايات الصلبة لجمعيات ملتقطي النفايات، أو تطوير نظم اإلنذار املبكر عن الفيضان التي تدار بصورة 

مستقلة )كام يف مدينة هات ياي يف تايالند(، أو تحسينات يف تصميم املناطق الحرضية تدعم السكان املسنني.  
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2.  تحقيق حقوق الجميع يف حصول الجميع عىل الخدمات األساسية الجيدة

تعزيز حصول شامل ويراعي العمر والنوع الجنساين عىل الخدمات األساسية الجيدة: يتمثل مستوى آخر من التغيري يف منوذج للتنمية الحرضية 
يراعي العمر والنوع الجنساين بسياسات مالمئة وأطر مؤسسية، من أجل تعزيز الحصول الشامل عىل الخدمات األساسية يف املناطق الحرضية، 
مثل اإلسكان املستدام وامليرس، والصحة مبا يف ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية، والطعام املغذي، واملاء والرصف الصحي، ومرافق التعليم 
والتدريب، مبا يف ذلك التعليم مدى الحياة والتعليم املهني، وضامن الدخل األسايس، والسيام لسكان املناطق الحرضية الذين يعيشون يف 
فقر وأولئك الذين يتعرضون للتمييز. وينبغي أن تكون تلك الخدمات متاحة ويف متناول الجميع، وتلبي معايري محددة للجودة بالحد األدىن عىل 
النحو املنصوص عليها يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان. فمن الرضوري تقييم الطريقة التي ميكن من خاللها الحصول عىل تلك الخدمات 
واالستفادة منها وفقا لالحتياجات املختلفة للفئات املهمشة األخ��رى، مثل السكان األصليني واملهاجرين، والخصوصيات العرقية والثقافية 
بالتخطيط  املتعلقة  القرار  السن وغريهم يف عمليات صنع  وكبار  املراهقات،  والفتيات  الخاصة،  االحتياجات  ذوات  والنساء  للمجتمعات، 

الحرضي.

ميكن للحامية االجتامعية والخدمات االجتامعية مثل مساعدات التحويالت االجتامعية والتغطية الصحية أن تقلل من ضعف السكان الفقراء 
واملهمشني، وخاصة عندما يكون الغرض منها أن تستجيب لالحتياجات الخاصة ألولئك السكان. ويعطي ذلك إىل جانب تهيئة فرص العمل 
الالئق األولوية للمساواة واالستثامر يف املوارد البرشية، اللذان يأتيان يف صلب تعزيز املدن الشاملة. ويعد تركيز االهتامم بصفة خاصة عىل 
السكان املهاجرين أمرا حيويا يف ذلك الصدد، مبا يف ذلك إزالة القيود املفروضة عىل الحركة الداخلية، وإزالة العقبات املتصلة بوضع الهجرة 
للحصول عىل الخدمات األساسية مثل الصحة والتعليم، ومعالجة مختلف أشكال التمييز، مبا يف ذلك التمييز املتعدد، ضد املهاجرين يف 
الكامل يف  اندماجهم  أج��ل تسهيل  للمهاجرين من  الدعم  والثقافية – وتقديم  والسياسية  االقتصادية واالجتامعية  الحياة –  مختلف مجاالت 
املجتمعات املضيفة، من خالل، من بني أمور أخرى، معالجة الصور النمطية وتعزيز الحوار والتفاهم بني الثقافات. املهاجرون من املناطق 
ي��راع��ي السن يف السكن، والتعليم، والخدمات  ال��ذي  ال��دع��م  الريفية إىل الحرضية ه��م م��ن الشباب ع��ىل نحو غ��ري متناسب، وذل��ك يعني أن 
الشباب يف املناطق الحرضية اآلمنة  رب��ط مساحات  ت��م  أم��ر رضوري. فقد  الجنسية واإلنجابية والتوظيف ه��و  الصحة  ذل��ك  الصحية، مب��ا يف 
واملنتجة بالشباب ليكون لديهم فرصا أكر يف الحصول عىل التدريب والخدمات الصحية، ومساحة للشباب إلسامع صوتهم يف الحكم املحيل.

3.  التخطيط املكاين لإلدماج

يؤسس تحسني التواصل املكاين للعالقة بني استخدام األرايض وسهولة الوصول إليها، ويزيل أو يقلل من حاالت الخلل بني املناطق السكنية 
ومناطق العمل ويقلص الفجوة بني األحياء الفقرية واألحياء املدمجة. ويسهل الوصول إىل املناطق التي توجد فيها فرص العمل واملعدات 

والخدمات العامة، وبالتايل الحد من عدم املساواة بني املناطق.

ال��ح��رضي ب��رسع��ة. وي��وف��ر النمو السكاين يف  ل��إلدم��اج بإمكانات خاصة يف البلدان وامل���دن التي يحدث فيها التوسع  يتسم التخطيط امل��ك��اين 
املناطق الحرضية اإلمكانية ألشكال مكانية جديدة ومقاربات جديدة لتوفري الخدمات وخلق فرص جديدة لتحرض السكان. وميكن للتخطيط 
املكاين خلق أساس البنية التحتية من أجل دعم التحوالت االقتصادية. وتظهر وظائف جديدة من شأنها، إن كانت متامشية مع حقوق اإلنسان 

ومعايري العمل، أن توفر مسارات لألفراد واألرس واملجتمعات نحو فقر أقل ومزيد من الرفاهة ومساواة أكرث.
 

4.  املساءلة

تعزيز املراقبة واملساءلة للحكومات املحلية والوطنية والجهات الخاصة، والسيام تلك املتصلة بالتخطيط الحرضي وإدارة األرايض.  يجب أن 
تكون القرارات والعمليات التي تؤثر عىل سكان املدن شفافة للجميع، وتخضع للتدقيق العام وتحتوي عىل آليات حرة ونزيهة لتسوية النزاعات 
والشكاوى – وهي متثل جميعها أمورا حاسمة للحد من حاالت الفساد العام التي تعمل لصالح املصالح النافذة.   فعىل سبيل املثال، تسمح 
بطاقات تقارير املجتمعات التي تراعي النوع الجنساين للمجتمعات بوضع م��ؤرشات لتقييم احتياجاتها الخاصة وتقييم األداء الحكومي. يف 
إطار مبادرة اإلدارة الحرضية )TUGI(، ساعد استخدام بطاقات التقارير يف سيبو، يف الفلبني، عىل تقييم قدرة حكومة املدينة عىل االستجابة 

الحتياجات املرأة، األمر الذي أدى كذلك إىل مدونة وضع املرأة للمدينة وتبني مرسوم جديد بشأن العنف األرسي. 
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تعزيز فرص الحصول عىل املعلومات: ميكن للمبادرات وقواعد البيانات أن توفر حرية الوصول إىل املعلومات للعامة – عىل سبيل املثال، 
بشأن وضع امليزانيات وخطط التنمية الحرضية وتقسيم املناطق ومخاطر الكوارث. ففي جميع أنحاء العامل، يجري اعتامد مبادرات تشجيع 
الشفافية يف اتخاذ القرارات من جانب البلديات. إذ يتم تبنيها بصورة ملحوظة يف العديد من بلدان أمريكا الالتينية ويف إندونيسيا )عىل سبيل 
املثال، م��رشوع سولو كوتا كيتا(، حيث يهدفون إىل متكني تصويت املواطنني املستنريين أثناء عمليات وضع امليزانيات بطريقة تشاركية. 
وتستند تلك املبادرات يف الغالب إىل سياسات البيانات املفتوحة يف البلدان األكرث ترابطا، مع تطور األدوات البرصية ورسم خرائط األحياء. 

ويف مدن أخرى، تدخل الحكومة يف رشاكات مع أفراد املجتمع لجمع املعلومات عن املستوطنات غري النظامية أو االقتصاد غري النظامي. 

5.  فهم أدوار الحكومات املحلية والوطنية يف إيجاد التوسع الحرضي الشامل

تناول الكثري من األقسام السابقة العوامل الحيوية عىل املستوى املحيل. إال أن اإلقصاء يتعزز بوساطة مجموعة من العوامل الوطنية والعاملية 
التي ال ميكن للحكومات وأصحاب املصلحة املحليني التصدي لها. والرتابط والتنسيق بني الحكومات املركزية واملحلية هو أمر رضوري لضامن 
العمياء  النقاط  الوطني وامل��ح��يل، وتجنب  التخطيط  النمو الحرضي يف  التدخالت عىل مختلف املستويات، وإدم���اج  والتكامل يف  التعاون 
والثغرات يف السياسات والخطط. إذ يف كثري من األحيان تكون مثة اختالفات وتناقضات بني سياسات الحكومة املركزية وتلك التي تنفذها 

السلطات املحلية. 

قد تفشل عمليات الالمركزية يف إنشاء تقسيم واضح للعمل مع املسؤوليات املرتتبة عىل ذلك، األمر الذي من شأنه إعاقة القضاء عىل أوجه 
عدم املساواة. كام يتطلب ذلك التعاون بني املدن، وبني املناطق الحرضية والريفية بوصفه وسيلة ملعالجة القضايا والتحديات املذكورة آنفا. 
فمن خالل تبادل الخرات والكفاءات واملامرسات الجيدة والخرة العملية يف مجاالت مثل التعليم والعمل والسكن والتوعية، ميكن للمدن 
والجهات الفاعلة عىل مستوى املدن تحقيق االستفادة القصوى من املنجزات يف التنمية الحرضية الشاملة واملستدامة، وتشجيع االبتكار وبناء 

عالقات تعاونية قامئة عىل املنفعة املتبادلة.

تلك  تقييد  أو يف  ع��ىل املستوى املحيل  نتائج شاملة  تحقيق  م��ن  الفاعلة املحلية  الجهات  الوطنية دورا مهام يف متكني  السياسات  ت��ؤدي 
الجهات.  فعىل سبيل املثال: 

ميكن للجهود الرامية إىل تفويض السلطة والتمويل إىل املستوى املحيل، والتي تقرتن بآليات لتنمية القدرات واملساءلة أن متكن الحكومات 
من خدمة سكانها عىل نحو أفضل.  

إصالح القوانني واألنظمة التي تقيد الحركة )مثل نظم التسجيل املحيل يف الصني وفيتنام( أو الحد من قدرة املهاجرين عىل الحصول عىل 
الخدمات األساسية، وتعزيز القوانني واألنظمة الخاصة بإدماج التوقعات السكانية، مبا يف ذلك تلك التي تتعلق بالنمو الحرضي، يف التخطيط 

التنموي.
إصالح السياسات التي تجر املدن عىل املنافسة عىل أساس خصائص مثل الحجم املادي أو الناتج املحيل اإلجاميل – عىل سبيل املثال، 

نظم تصنيف املدن – التي ال تشجع عىل التوزيع الكفء أو التقدمي من الناحية االجتامعية للموارد.
السياسات املالية املرنة وعمليات تخصيص املوازنات التي متيز االحتياجات املتباينة ملختلف أنواع املدن.

بالتخطيط الحرضي وإدارة األرايض. وينبغي لعمليات  النتائج اإلقصائية والسيام ذات الصلة  التخفيف من  الوطنية  ميكن للمدن والحكومات 
التوسع الحرضي أن تكون أك��رث رسوخا يف إط��ار لحقوق اإلنسان يضمن توافق األه��داف وعمليات التنفيذ مع االلتزامات املحددة يف مجال 
حقوق اإلنسان يف الوقت الذي يتم فيه تعزيز مساءلة الحكومات املحلية فيام يتعلق بالتطور من مناذج التكنوقراطية إىل النامذج القامئة عىل 
الحقوق التي تضمن مساءلة سكان املدينة ومسؤوليتهم والحقوق التي يتمتعون بها بوصفهم أصحاب حقوق اإلنسان. ويجب أن تكون القرارات 
والسياسات يف املدن شفافة بحيث تكون املعلومات يف متناول الجميع؛ وتعزز فاعلية املرأة ومتثيلها الكامل وعىل قدم املساواة يف صنع 
القرار؛ وتخضع للتدقيق العام؛ وتدعمها آليات حرة ونزيهة لتسوية املنازعات والشكاوى. وينبغي متكني سكان املدن وخصوصا أولئك الذين 

ينتمون إىل الفئات املحرومة وذلك ليك تكون قادرة عىل املطالبة بحقوقها عندما تنتهك تلك الحقوق أو ال يتم الوفاء بها. 
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الربامج
 http://www.unfpa.org/publications/population-situation-analysis،األداة: تحليل الوضع السكاين

يوفر الدليل الحايل األساس لتقييم متكامل للسكان وديناميات الصحة اإلنجابية وآثارها عىل الفقر والالمساواة والتنمية، مبا يف ذلك الروابط 
مع الرتكيبة السكانية للتوسع الحرضي.

http://www.everywomaneverychild.org/ ،املبادرة: كل امرأة، كل طفل
متثل مبادرة كل امرأة كل طفل التي أطلقها األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون خالل قمة األمم املتحدة لألهداف اإلمنائية لأللفية يف 
ال��دويل والوطني وتكثفه من جانب الحكومات واملؤسسات متعددة األط��راف  العمل  2010 حركة عاملية غري مسبوقة تعبئ  أيلول/ سبتمر 
والقطاع الخاص واملجتمع املدين بهدف التصدي للتحديات الصحية الكرى التي تواجه النساء واألطفال يف جميع أنحاء العامل. ولدى املبادرة 

تركيز مكاين جديد -- كل امرأة، كل طفل، يف كل مكان -- ينظر بشكل خاص يف عدم املساواة يف املناطق الحرضية وتنقل البرش.

العملية: اإلجراءات الخاصة ملجلس حقوق اإلنسان هي عبارة عن خراء مستقلني يف حقوق اإلنسان يتمتعون بالوالية إلصدار التقارير وتقديم 
املشورة بشأن حقوق اإلنسان.

 
الدولية األساسية  تنفيذ املعاهدات  ي��رص��دون  لجان من خ��راء مستقلني  اإلن��س��ان هي  الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق  العملية: 

لحقوق اإلنسان.
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx

األداة: أداة تقييم عدم اإلنصاف يف الصحة يف املناطق الحرضية )أداة التقييم و االستجابة يف ما يختص باإلنصاف يف الصحة يف املناطق 

 )TRAEH nabrU الحرضية
http://www.who.int/kobe_centre/publications/urban_heart.pdf :الوثيقة الرئيسة

http://www.who.int/kobe_centre/publications/urban_heart_manual.pdf :دليل املستخدم
 

الربنامج: املدن الخفية )منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، 2010(  

http://www.who.int/kobe_centre/publications/hiddencities_media/who_un_habitat_hidden_cities_web.pdf?ua=1

الشبكة: يشجع التحالف الدويل للمدن ضد العنرصية، الذي أطلقته منظمة اليونسكو يف العام 2014، عىل تبادل الخرات واملامرسات الجيدة 

 .www.unesco.org/shs/citiesagainstracis والخرة العملية بهدف وضع السياسات عىل مستوى املدن ملكافحة اإلقصاء والتمييز؛

تم إع��داد أوراق املسائل لربنامج األم��م املتحدة الثالث للمستوطنات البرشية من جانب فريق عمل األم��م املتحدة لربنامج األم��م املتحدة 

الثالث للمستوطنات البرشية، وهو فرقة عمل تتألف من وكاالت األمم املتحدة وبرامجها العاملة معا من أجل بلورة جدول األعامل الجديد 

للمناطق الحرضية. متت الصياغة النهائية ألوراق املسائل خالل ورشة الكتابة التي عقدها فريق عمل األمم املتحدة يف نيويورك من 26 إىل 

29 أيار/ مايو 2015. 

متت قيادة ورقة املسائل الحالية بالتشارك من جانب إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية )DESA( يف األمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة 

اإلمنايئ )UNDP( ومكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان )OHCHR( مبساهامت من برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية ومنظمة 

الصحة العاملية واليونيسيف واليونسكو وهيئة األمم املتحدة للمرأة.


