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 عامةالناقشة امل

آسيا واحمليط اهلادئ الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة املعين ابإلسكان والتنمية نطقة التقرير اإلقليمي مل
حتقيق القدرة على من أجل لتحول افضي إىل احلضرية املستدامة )املوئل الثالث(: التوسع احلضري امل

 آسيا واحمليط اهلادئيف منطقة الصمود 

 األمانةمن مذكرة 
ملنطقة حتيل أمانة مؤمتر األمم املتحدة املعين ابإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة )املوئل الثالث( طيه التقرير اإلقليمي 

حتقيق القدرة من أجل لتحول ا فضي إىلـ  حلضري امل: التوسع ااملعنون الصادر عن املوئل الثالث آسيا واحمليط اهلادئ
آلسيا واحمليط اللجنة االقتصادية واالجتماعية هذا التقرير  تأعدقد . و منطقة آسيا واحمليط اهلادئيف على الصمود 

األمم ، واملكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ التابع لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )موئل اهلادئ
 ابلتعاون مع أمانة املوئل الثالث. ،املتحدة(

خمتلف األوساط، مبا الذين ميثلون  املنطقةإعداد التقرير عدد كبري من فرادى اخلرباء من خمتلف بلدان شارك يف ولقد 
 يف ذلك الوسط األكادميي واجملتمع املدين ووكاالت وبرامج األمم املتحدة واملؤسسات احلكومية.
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 إىل فضيالصادر عن املوئل الثالث: التوسع احلضري امل اهلادئ ملنطقة آسيا واحمليطالتقرير اإلقليمي 
 منطقة آسيا واحمليط اهلادئ يفحتقيق القدرة على الصمود  أجل منلتحول ا

 موجز تنفيذي

يف املائة من سكان  60بليون نسمة، أي أكثر من  2,1آسيا واحمليط اهلادئ حوايل منطقة عدد سكان احلضر يف  بلغ
ولقد نشأت شبكة واسعة من املدن نتيجة للنمو االقتصادي غري العادي والتحول . (1)العاملاحلضر على مستوى 

تتصدر بشكل متزايد برامج  نطقةالذي حتقق على مدى السنوات العشرين املاضية. وأصبحت مدن امل دميوغرايفال
 نظراً ألحجامها.دور حاسم بفيها املناطق احلضرية  تضطلعالتنمية املستدامة العاملية، املزمع أن 

ماليني نسمة. وبصفة عامة، يالحظ تباطؤ  10مدينة ضخمة يزيد عدد سكاهنا عن  18حاليًا  نطقةوهتيمن على امل
األساسية، ولكن ابلنظر إىل أعداد السكان املطلقة والنمو املتوقع أجزائها يف معدالت منو املدن الضخمة، خاصة يف 

بل القريب، سيمثل منو وأتثري املدن الضخمة وأقاليمها اجتاهًا فائق األمهية لعدد أكرب من املدن الضخمة يف املستق
 .منطقةابلنسبة لل

نسمة. وميثل  500 000يعيش نصف مجيع األسر املعيشية احلضرية يف مدن يقل عدد سكاهنا عن يف الوقت نفسه، و 
، يف التنمية احلضرية املستقبلية  مهماً دوراً  نطقةاملدن الثانوية واملتوسطة يف املوتؤدي ذلك أكثر من بليون شخص. 

 ا ابلتايل أمراً حامساً يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة.حتوهلوسيكون 
في حني كانت اهلجرة وقت عقد مؤمتر األمم املتحدة الثاين للمستوطنات فوتتغري حمركات النمو احلضري هي األخرى. 

لنمو، بلغت اهلجرة إىل املدن يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ذروهتا إىل البشرية )املوئل الثاين( تشكل مقياسًا رئيسيًا ل
حد كبري عشية مؤمتر األمم املتحدة املعين ابإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة )املوئل الثالث(، حيث وصلت إىل 

ية يف املسامهة يف مليون شخص سنوايً، وأصبحت إعادة التصنيف والنمو الطبيعي يستأثران حبصة متساو  50حوايل 
التوسع احلضري. وتشري التوقعات احلالية إىل أن الزايدة السنوية من خالل اهلجرة ستعود لالخنفاض، لتصل إىل معدل 

وحبلول ذلك الوقت، سيعيش اثنان من كل ثالثة أشخاص يف آسيا واحمليط  .(2)2050سنوايً حبلول عام  نفر مليون 25
 .(3)اهلادئ يف املناطق احلضرية

وعلى مدى العشرين سنة املاضية، أسهم التوسع احلضري بشكل إجيايب يف التنمية االقتصادية الوطنية يف بلدان عديدة 
. ولقد أ ثبت النجاح االقتصادي واملسامهات الوطنية للمدن بشكل مقنع، بدءًا من سيدين أبسرتاليا، إىل نطقةيف امل

                                                           

 آلسيا واالجتماعية االقتصادية اللجنة يف املنتسبون واألعضاء األعضاء الدول حتدد أن علىهذا التقرير، جرت العادة  (  ألغراض1)
 .http://www.unescap.org/about/member-states إىل الرجوع ويرجى. اهلادئ واحمليط آسيا منطقة تعريف اهلادئ واحمليط

(2) Cecilia Tacoli, Gordon McGranahan and David Satterthwaite, “Urbanisation, rural–urban migration and 

urban poverty”, IIED Working Paper, (London, International Institute for Environment and Development, 

(. 2016كانون األول/ديسمرب   7 )اتريخ االطالع: http://pubs.iied.org/pdfs/10725IIED.pdf :متاح على الرابط (2015
 .2014ويشري هذا البحث إىل إحصاءات نشرهتا إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ابألمم املتحدة، شعبة السكان، يف عام 

 United Nations Human Settlements انظر ،نطقةامل يف احلضري دميوغرايفال التغري بشأن أمشل مناقشة على لالطالع ( 3)

Programme (UN-Habitat) and ESCAP, The State of Asian and Pacific Cities 2015  

(UN-Habitat and ESCAP, 2015), chapter 1. 

http://pubs.iied.org/pdfs/10725IIED.pdf
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 طوكيو إىل هونغ كونغ الصينية، مرورًا بسول. ويسجل عدد من مدينة سنغافورة وشنغهاي ابلصني، ومن موسكو إىل
 اليوم انجتاً حملياً إمجالياً يعادل أو يفوق العديد من البلدان. نطقةاملدن يف امل

من سكان احلضر يف الفرتة اليت تلت املوئل الثاين. وسيصل عدد الذين يقدر أهنم  كثريينولقد حتسنت نوعية حياة ال
يف املائة من جمموع  80. وسيمثل ذلك 2030حبلول عام  الينيب 3,2إىل  نطقةيف امل ‘‘طبقة الوسطىال’’ينتمون إىل 

اخنفضت نسبة سكان احلضر الذين يعيشون يف األحياء الفقرية يف شرق قد الطبقة الوسطى يف العامل. و من سكان ال
، بينما ارتفعت 2014إىل عام  1995رتة من عام يف املائة يف الف 26يف املائة إىل  41آسيا اخنفاضاً كبرياً من حوايل 

وأصبح  .(4)يف املائة 31يف املائة إىل  51يف املائة ويف جنوب آسيا من  28يف املائة إىل  45يف جنوب شرق آسيا من 
القضاء على الفقر املدقع يف املناطق احلضرية وتوفري فرص احلصول على اخلدمات األساسية احلضرية هدفاً ميكن حتقيقه 

آسيا واحمليط اهلادئ. ومت االعرتاف ابجملتمعات الفقرية احلضرية يف العديد من بلدان آسيا واحمليط اهلادئ منطقة يف 
ا تنطوي نظراً مل، وذلك  أساس لبناء القدرة على الصمود على املستوى احملليكأساس للتنمية وكعنصر من شأنه توفري
 .عليه هذه اجملتمعات من ثروة اجتماعية

إما أصبحت ابلفعل اقتصادات قادرة على املنافسة عامليًا تؤدي فيها اخلدمات واهلياكل  نطقةوالعديد من بلدان امل
تطمح إىل ذلك. ويتزايد اليوم اعتماد السياسات الوطنية يف هي ة، أو أدوارًا رئيسياحلضرية األساسية واللوجستيات 

عدد من البلدان على التوسع احلضري كأساس للنمو االقتصادي الوطين واالزدهار االجتماعي يف املستقبل. وميكن 
غرافيني و وحتول دمي اتآسيا واحمليط اهلادئ مواصلة االستفادة من النمو احلضري املستمر وما يرتبط به من عائد نطقةمل

 كمحرك لالزدهار واالبتكار الشاملني للجميع.
ف ومع ذلك، و  ، ويف دعوة جاكرات إىل 2015لعام  حالة مدن آسيا واحمليط اهلادئتقرير به يف على النحو الذي اعرت 

للموئل االجتماع التحضريي اإلقليمي  خاللو ، ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئاملنتدى احلضري السادس  املنبثقة عنالعمل 
، تلح احلاجة إىل إعادة النظر يف مناذج التنمية اليت وضعت يف املاضي، مهما منطقة آسيا واحمليط اهلادئيف  الثالث

 كانت انجحة، عند مواجهة حتدايت املستقبل.
واً يف آسيا واحمليط اهلادئ من غياب ولقد عاىن معظم النمو الذي حتقق خالل العقود القليلة املاضية يف أقل املناطق من

التخطيط. ويف عدد من البلدان، سامهت املضاربة على األراضي يف الزحف احلضري العشوائي، حيث جتاوزت املناطق 
اآلخذة يف التوسع احلضري احلدود اإلدارية البلدية لتتوغل إىل مناطق بلدية وريفية أخرى، مما أدى إىل عدم وضوح 

إىل األدوات القانونية والعملية واملوارد يفتقر ناطق احلضرية والريفية مكانياً واقتصادايً. فالعديد من البلدان الفارق بني امل
الالزمة للعمل على ختطيط شامل الستخدام األراضي، مما يؤدي إىل تفاقم الزحف العشوائي وعدم االستجابة لظهور 

 مهيةأفهم الروابط والتعقيدات بني املناطق احلضرية والريفية تسي كممرات التوسع احلضري. وابلنظر إىل هذا التوسع، ي
إدارة النمو بفعالية جلميع األشخاص املعنيني ابملناطق احلضرية وشبه احلضرية، بغض النظر عن مناطق كفالة يف   ةحامس

 إقامتهم.

                                                           

(4)  UN-Habitat, World Cities Report 2016. Urbanization and Development: Emerging Futures.  (UN-

Habitat, 2016) Statistical Annex, Table B.2.. 
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ألساسية احلالية واملستقبلية وغريها احلاجة إىل اهلياكل اتلبية حتول دون من فجوات متويلية كبرية  نطقةوتعاين مدن امل
من حيث التمويل والسياسات لضمان مستقبل دينامي وشامل للمدن. االستثمارات غري كافية من االحتياجات. ف

ويتطلب ذلك التزامًا على مدى إطار زمين أطول من الدورات السياسية القصرية األجل، فعلى سبيل املثال، ليست 
ظاهرة تفاقمت أبسعار معقولة يف شرق آسيا ابلظاهرة املعاصرة، بل هي ليها عواحلصول  القدرة على توفري املساكن

على مدى عقود عديدة. وعلى النقيض من ذلك، يف جنوب آسيا، حيث كانت سياسات اإلسكان واألراضي أضعف 
 بكثري، ال يزال يعيش واحد من كل أربعة سكان حضريني يف األحياء الفقرية.

مجيعها، مبا يف ذلك واحمليط اهلادئ بفضل قوة وتنوع القطاع اخلاص، الذي تعتمد عليه. فاملشاريع وتزدهر مدن آسيا 
املدن الفعالة والشبكات املتكاملة للمدن  تنبين على أرضية منالشركات العاملية، و املتناهية الصغر غري الرمسية املشاريع 

وارد على أهنا تقتصر على التحويالت املالية من املستوايت واالستثمار املتواصل. ومع ذلك ينبغي عدم النظر إىل امل
العليا للحكومة أو من القطاعات الدولية. فيمكن تعبئة الكثري على الصعيد احمللي، على الرغم من أن القدرة على إدرار 

 اإليرادات ومجعها على مستوى املدينة تتطلب اهتماماً أكرب.
. ويتضح منطقةية املتاحة للحكومات احمللية غري كاٍف لدعم النمو احلضري للفحجم ونطاق األدوات التنظيمية واملال

أن التحويالت املالية والضرائب العقارية والرتتيبات املؤسسية لتقاسم قيمة األراضي من أجل املصلحة العامة  ئاشيئاً فشي
اإلمكاانت. توافرت وإن حىت ياجات، والشراكات الفعالة بني القطاعني العام واخلاص، مجيعها غري كاٍف لتلبية االحت

حيوية. ومن شأن أبمهية السياسات االقتصادية الوطنية املقرتنة بتخطيط املدن واالستثمار يف اهلياكل األساسية  تتسمو 
أن يؤدي دوراً رئيسياً يف تمويالت احلفاظ على الروابط بني املناطق احلضرية والريفية للربط بني األسواق واألشخاص وال

 يق التنمية الوطنية املتوازنة.حتق
على الرغم فولقد أدى التوسع احلضري يف آسيا واحمليط اهلادئ إىل حتقق تنوع وتغري اجتماعي غري مسبوقني. ومع ذلك 

جبميع الالمساواة من إحراز تقدم يف جمال احلد من الفقر على مدى العقدين املاضيني، يكمن مفتاح التصدي للفقر و 
 ول دوناليت حتو  ،يف املناطق احلضرية يف االعرتاف ابحلواجز اليت حتول دون االندماج االجتماعي واإلنصاف ماأشكاهل

القضاء على الفقر املدقع. وعلى الرغم من أن نسبة الذين يعيشون يف األحياء الفقرية قد اخنفضت، ال يزال العدد 
آخذة يف االرتفاع يف بعض املناطق دون اإلقليمية. فأكثر من  اإلمجايل مرتفعاً بشكل غري مقبول، وال تزال هذه األرقام
، مما يشكل أكثر من نصف إمجايل سكان املناطق نطقةاملهذه نصف بليون من سكان األحياء الفقرية يعيشون اليوم يف 

بعض املكاسب، حتقيق ، وذلك على الرغم من نطقةالفقرية يف العامل. وال تزال الصحة متثل قضية إمنائية رئيسية يف امل
وال سيما من خالل حتسني فرص احلصول على الرعاية الصحية يف العديد من املناطق احلضرية. وحتتاج التنمية االقتصادية 

مساواة املؤسسية فيما يتعلق ابإلسكان واخلدمات األساسية الالاحمللية وتعليم القوى العاملة املاهرة إىل الدعم. وتشكل 
 وبسبب اجلنس أ الالمساواةاهليكلية، مبا يف ذلك الالمساواة ملشاركة يف احلوكمة، وأوجه واحلصول على األراضي وا

 األصل، عوائق حتول دون حتقيق أهداف التنمية املستدامة وحقوق اإلنسان األساسية للجميع. وأالعرق  وأالعمر 
حتققا يف املناطق احلضرية على مدى  وأصبح اليوم من املسلم به على نطاق واسع أن التنمية والنمو السريعني اللذان

العقود األخرية أداي إىل تدهور البيئة والتعرض للتلوث والكوارث وزايدة قابلية التضرر من تغري املناخ، األمر الذي يتطلب 
وإجراءات سياسية متكاملة وعاجلة. فاألشخاص واألصول االقتصادية يف املناطق احلضرية اآلخذة يف  تاستجااب

العامل مدن مدينة من بني  19 ــــرضون بشكل متزايد ألخطار متعددة. وتستأثر منطقة آسيا واحمليط اهلادئ بالتوسع مع
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 نتجة، سيكون حجم النفاايت امل2025، ويقع مجيعها تقريباً يف جنوب آسيا. وحبلول عام هواؤهاتلواثً األشد  العشرين
. ويف عدد مفرط من البلدان، مل تتجاوز مستوايت معاجلة 1999قد ازداد أبكثر من الضعف مقارنة بعام  نطقةامليف 

، مبا يف حجماً  يف املدن األصغر تها إطالقا يف حاالت كثريةيف املائة، مع عدم معاجل 20مياه الصرف الصحي نسبة 
 ذلك مجيع املناطق احلضرية يف العديد من بلدان احمليط اهلادئ اجلزرية.

اجلهود الرامية إىل بناء القدرة على الصمود على التدخالت اليت حتقق فوائد مشرتكة يف إطار رتكيز الوينبغي أن ينصب 
متعددة وتستهدف اجملتمعات األشد قابلية للتضرر. ويتطلب حتويل مسار التنمية من أجل حتقيق مستقبل منخفض 

متويالت وطنية وبلدية ملموسة  توفريسياسات و اعتماد الكربون يتسم ابلكفاءة يف استخدام املوارد والقدرة على الصمود 
 ومنسقة. ويتطلب األمر أيضاً تعبئة اجملتمعات احلضرية وأصحاب املصلحة الرئيسيني، مبا يف ذلك القطاع اخلاص.

، ال تزال الثغرات قائمة بني سياسات وخطط التوسع احلضري وتنفيذها الفعلي على الصعيدين نطقةويف مجيع أحناء امل
تواكب املؤسسات التوسع احلضري، وبصورة عامة مل تتكيف أطر احلوكمة بعد مع التعقيدات الوطين واحمللي. ومل 

حوكمة متعددة املستوايت، وكثرياً ما تظل املدن بعد  أساليب االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية اجلديدة. ومل تطوَّر 
ية واإلقليمية والوطنية. وطرائق احلوكمة واألطر وسياسات التنمية احلضرية جمزأة عرب خطوط ومسؤوليات احلكومات احملل

. ويتعني إيالء املزيد من االهتمام لتحقيق نطقةملاب، السيما يف املدن الثانوية غري مالئمة القانونية والقدرات املؤسسية
التواصل  طتواصل، مبا يف ذلك من خالل استخدام أدوات احلكومة اإللكرتونية ووسائقدرة على الحوكمة أكثر شفافية و 

االجتماعي. ويف الفرتة اليت تلت املوئل الثاين، تراجع التخطيط احلضري الرمسي، وكثرياً ما ابتت مهنة التخطيط يف كثري 
 من البلدان غري فعالة، يف ظل عدم كفاية املشاركة الشعبية والدعم السياسي.

والعامل  ملنطقةايف يني للموئل الثاين إىل حتول ولقد أدى التوسع احلضري يف آسيا واحمليط اهلادئ خالل العقدين التال
على حد سواء. بيد أنه يف عدد مفرط من البلدان، مل يتبع هذا التوسع احلضري أي خطة أو سياسات حضرية وطنية. 

نسمة، ليمثلوا  الينيب 3,2الذين يعيشون يف املناطق احلضرية  نطقة، سيتجاوز جمموع سكان امل2050وحبلول عام 
من القرارات املتخذة اآلن مستقبل املدن لعقود  ااالستثمار وغريهقرارات شكل تكل ثالثة أشخاص. وس  اثنني من

منطقة آسيا واحمليط اهلادئ يف التوسع احلضري أتثري كبري على  استمرارقادمة. ومن انحية أخرى، سيكون لكيفية 
الشمولية ل بُّها اللتزام جتاه خطة حضرية اب نطقةاستدامة الكوكب ككل. ومن الضروري أن يسرتشد تطوير مدن امل

 والقدرة على الصمود واالستدامة.
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 مقدمة -أوالً 
آسيا واحمليط اهلادئ  منطقة، نشأت مدن يف 1996السنوات العشرين املاضية، وحتديدًا منذ عام  خالل -1

ا درجة تبلغ اوأمهيته نطقةلتصبح مراكز عاملية لالبتكار واالزدهار. وليس من قبيل املبالغة أن نشري إىل أن دينامية امل
لتوسع احلضري اآسيا واحمليط اهلادئ منطقة جتعل آفاق اخلطة احلضرية اجلديدة تتوقف إىل حد كبري على كيفية مواصلة 

خالل العقدين املاضيني إىل  نطقةه املتالعشرين املقبلة. ولقد أدى التحول احلضري الذي شهدعلى مدى السنوات 
تعزيز التنمية االقتصادية اإلقليمية وحتسني حياة العديد من سكان احلضر. ومع ذلك ميكن القول إن إرث التحول 

قتصادات الذي يوفر فرصًا أكرب، احلضري غري مكتمل وال يزال غري مستدام يف جوهره. وعلى الرغم من تنامي اال
، مع استمرار نطقةتزال االحتياجات من حيث الظروف املعيشية األساسية غري ملباة ابلنسبة ملاليني الناس يف مدن امل ال

للتضرر من  نطقةتغري املناخ وقابلية املاليت يطرحها تفاقم خطورة العواقب البيئية. وإىل جانب التحدايت املستقبلية 
 ث، فإن خماطر تراجع مكاسب التنمية عديدة.الكوار 

سد هبا التوسع احلضري يف  تضمنوي -2 آسيا واحمليط اهلادئ، مع تقييم  منطقةهذا التقرير حتلياًل للكيفية اليت جتج
وماهية املسائل اليت ستشكل حتدايت لفرتة السنوات  ،واجملاالت اليت ال تزال املشاكل قائمة فيها ،ما جنح من إجراءات

لموئل الثالث. ومتشيًا مع مجيع التقارير اإلقليمية، يركز هذا التقرير على مخسة جماالت رئيسية فيما الية لالعشرين الت
اهليكل العام  يتعلق ابلتوسع احلضري، وهي: التنمية، واالقتصاد، والتكافؤ االجتماعي، والبيئة، واحلوكمة. ويف حني أن

من أجل إبراز الظروف واألولوايت اخلاصة بكل  فرعللتقرير موحد، مت إدراج الرسائل الرئيسية وجماالت الرتكيز يف كل 
 .منطقة

وأييت املوئل الثالث أيضًا يف أعقاب عدد من االتفاقات العاملية احلامسة بشأن التنمية املستدامة واحلد من  -3
والتمويل من أجل التنمية، وكلها مسائل ذات صلة وثيقة ابملدن يف آسيا واحمليط اهلادئ،  خماطر الكوارث وتغري املناخ

ومن مث ابخلطة احلضرية اجلديدة. وتشري أهداف التنمية املستدامة صراحة إىل أمهية املدن واملستوطنات البشرية املستدامة 
درجات متفاوتة أبمهية املناطق احلضرية ابلنسبة لة ، بينما تعرتف مجيع االتفاقات العاملية احلديث11من خالل اهلدف 

 للتنمية. ويوفر املوئل الثالث فرصة لالستفادة من تلك االتفاقات كجزء من اخلطة احلضرية اجلديدة.
ويستند هذا التقرير أيضًا إىل تقارير إقليمية صدرت يف اآلونة األخرية وعمليات بني أصحاب املصلحة  -4

 2015مية الدولية. ويستخدم بصورة أساسية تقرير حالة املدن اآلسيوية واحمليط اهلادئ لعام املتعددين واجلهات احلكو 
الذي أعده مؤخرًا برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم املتحدة( وجلنة األمم املتحدة االقتصادية 

. ويستخدم هذا التقرير، نطقةمدن يف مجيع أحناء املعن االجتاهات والوضع احلايل لل آلسيا واحمليط اهلادئواالجتماعية 
قدر اإلمكان، التقارير الوطنية للموئل الثالث املقدمة من بلدان املنطقة، حيثما توافرت. وفيما يلي املصادر الرئيسية 

 Statistical Yearbook for Asia and the Pacificو  World Urbanization Prospects: The 2014 Revisionغرافية: و للبياانت الدمي
(، ما مل يذكر خالف ذلك. 2015و 2014)طبعتا  آلسيا واحمليط اهلادئالصادر عن اللجنة االقتصادية واالجتماعية 

خدمت كذلك التقارير العاملية واإلقليمية الصادرة عن البنك الدويل ومصرف التنمية اآلسيوي ووكاالت األمم واست  
يل املعين بتغري املناخ كمصادر للتقرير. ولقد استفاد هذا التقرير من نتائج األحداث املتحدة والفريق احلكومي الدو 
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، واملنتدى (5)وإعالن جاكرات ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئاإلقليمية الرئيسية، مثل االجتماع اإلقليمي للموئل الثالث 
. وأخرياً، استفاد ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ، ومجعية الشباب احلضري ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئاحلضري السادس 

، قدم خالله املشاركون رؤى 2016التقرير كثرياً من اجتماع للخرباء اإلقليميني ع قد يف ابنكوك يف كانون الثاين/يناير 
 وموارد للتقرير ال تقدر بثمن.

 2016 - 1996التوسع احلضري والتنمية: االجتاهات الرئيسية،  -اثنياً 
 مقدمة -ألف 

منطقة آسيا يف سيتوقف حتقيق أهداف التنمية املستدامة العاملية إىل حد كبري على كيفية التوسع احلضري  -5
 خالل اجليل القادم.واحمليط اهلادئ 

كمحرك حنو االزدهار   تحولوال دميوغرايفال اآسيا واحمليط اهلادئ االستفادة من كل من عائده منطقةستطيع تو  -6
 جميع.واالبتكار الشاملني لل

وخاصة  نطقةبليون نسمة. ونظراً حلجم امل 2,1عدد سكان احلضر يف آسيا واحمليط اهلادئ حوايل  بلغولقد  -7
 فيها املدن دوراً حامساً.ؤدي تصدر خطط التنمية املستدامة العاملية، املزمع أن تت ا، فإهنامدهن

التنمية االقتصادية الوطنية يف كثري وعلى مدى العشرين سنة املاضية، أسهم التوسع احلضري بشكل إجيايب يف  -8
إما  نطقة. فلقد حتسنت نوعية حياة العديد من سكان احلضر. وأصبح عدد كبري من بلدان املنطقةمن بلدان امل

تطمح إىل ذلك. هي اقتصادات قادرة على املنافسة عاملياً تؤدي فيها اخلدمات احلضرية واللوجستيات أدواراً رئيسية، أو 
مؤخراً اسرتاتيجياهتا بشأن التوسع احلضري ابسرتاتيجياهتا بشأن التنمية الوطنية، اعرتافاً  نطقةمن بلدان املولقد ربط عدد 

 ابلدور املركزي الذي تؤديه املدن.
ككل حنو مناذج تنمية قائمة على االستثمار يف السياسات االجتماعية والبيئية   نطقةتحرك املتوينبغي أن  -9

الستغالل والنماذج املنخفضة التكلفة. وخيتصر التقرير الوطين للصني التحدي على النحو واالقتصادية، بعيدًا عن ا
إن النمط الذي يعتمد على إمدادات العمالة الرخيصة، واالستهالك غري الفعال للموارد، مثل األراضي، وعدم ’’التايل: 

 .(6)‘‘ع احلضري، من الصعب أن يستمرتكافؤ اخلدمات العامة األساسية اليت تقلل من تكلفة النمو السريع للتوس
 اجتاهات التوسع احلضري -ابء 

، عندما ع قد مؤمتر األمم 1976آسيا واحمليط اهلادئ زايدة كبرية منذ عام  منطقةازداد عدد سكان احلضر يف  -10
احلضري لعدد من العقود املقبلة. ومن  احتوهلاملنطقة واصل تاملتحدة األول للمستوطنات البشرية )املوئل األول(، وس

. ولقد أصبحت 2018يف املائة حبلول عام  50الذين يعيشون يف احلضر إىل  نطقةاملتوقع أن يصل جمموع سكان امل
، كان يغلب الطابع احلضري على 2015يف املائة من سكان احلضر يف العامل. ويف عام  60املنطقة اليوم موطناً لنسبة 

 .1995بلداً يف عام  27 ـــــببلداً وإقليماً يف املنطقة، مقارنة  58بلداً من أصل  33يف الطابع الريفي 

                                                           

(5)  A/CONF.226/PC.3/5. 
(6)  National report of China for Habitat III, p. 18. 
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ولقد أسهم النمو السكاين الطبيعي واهلجرة من الريف إىل احلضر وإعادة التصنيف يف هذا النمو احلضري.  -11
ب احلدود اإلدارية، وابلتايل وتعتمد البياانت عن سكان احلضر على التعاريف الوطنية املصنفة يف بعض البلدان حس

قد ال تكون األرقام املبلغ عنها قابلة للمقارنة متاماً وال تعكس النمو احلضري الفعلي يف املدن وال على الصعيد الوطين. 
وقد تتغري احلدود أو التعاريف، مما قد يتسبب أحياانً يف تغريات كبرية غري متكررة يف سكان احلضر. وتزداد أمهية الدور 

ه عملية إعادة تصنيف املناطق الريفية إىل مناطق حضرية بشكل كبري عندما يتعلق األمر إبعادة حتديد ؤديذي تال
 الديناميات املكانية والسكانية احلضرية.

مليون شخص سنواًي إىل سكان املناطق احلضرية يف آسيا، مقارنة مبا يقدر  50ويف اجململ، يضاف حنو  -12
مليوانً سنوايً يف منتصف السبعينيات، تزامنًا مع املوئل األول واملوئل  20أواسط التسعينيات و مليوانً سنوايً يف 35 ــــب

ملنطقة آسيا واحمليط الثاين. وتشري التوقعات احلالية إىل أن الزايدة السنوية النامجة عن اهلجرة بلغت اآلن ذروهتا ابلنسبة 
اخنفاض ويتوقع أن حيدث ذلك يف الغالب مع  .(7)2050 مليواًن يف السنة حبلول عام 25، وستنخفض إىل اهلادئ

ومع ذلك سيستمر التوسع احلضري يف الزايدة، على الرغم من أن  .(8)املطلقة للهجرة من الريف إىل احلضراألعداد 
بعض املراكز احلضرية قد تتقلص بسبب التحوالت يف فرص العمل، والرتاجع الصناعي، وشيخوخة السكان و/أو توسع 

اطق آسيا واحمليط اهلادئ يف املن منطقة، سيعيش اثنان من كل ثالثة أشخاص من قاطين 2050الضواحي. وحبلول عام 
 احلضرية.

وال تزال املناطق دون اإلقليمية يف شرق ومشال شرق آسيا تستأثر أبكرب عدد من سكان احلضر، حيث يبلغ  -13
. ومتثل التغري الكبري الذي 1995مليون نسمة يف عام  500عددهم حاليًا بليون نسمة، مما ميثل زايدة من أصل 

من هذه النسبة فيها  اليت ازدادتاحلضري يف الصني،  يف مستوى التوسع 2015و 1995بني عامي  نطقةه املتشهد
. بيد أن النسب املئوية ال تروي سوى جزء من قصة 2015يف املائة يف عام  57إىل  1995يف املائة يف عام  31

مليون  211، كان يعيش يف مدن الصني ما يقدر بنحو 2010أنه يف عام  والصني. واملقصود من الناحية العددية ه
وحدها  2013و 2010الزايدة يف الفرتة بني عامي  بلغت مقارنة بعشر سنوات قبل ذلك، يف حني شخص إضايف

األرقام مل يسبق هلا مثيل اترخيياً وتعكس سياسات سعت إىل تشجيع التوسع احلضري هذه ة إضافية. و ممليون نس 60
 .(9)لدعم أهداف التنمية الوطنية

على مر التاريخ نسبًا أقل بكثري من  اوجنوب غرهبجنوب آسيا ولطاملا سجلت املناطق دون اإلقليمية يف  -14
السكان الذين يعيشون يف املدن، على الرغم من أن عدد سكان احلضر آخذ يف االزدايد يف مجيع البلدان. وتستأثر 

 مليون نسمة. 680، املقدر حبوايل نطقةتلك املناطق دون اإلقليمية بثاين أكرب عدد من سكان احلضر يف امل

                                                           

(7)  Tacoli and others “Urbanisation, rural–urban migration and urban poverty” (see footnote 2). 
(8)  Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Global agriculture towards 2050”. Issues 

brief for the high-level forum, “How to Feed the World in 2050”, 12–13 Oct. 2009. التايل الرابط على متاح 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/HLEF2050_Global_Agriculture.pdf  اتريخ(
 (.2016كانون األول/ديسمرب   7االطالع: 

 the national report of China for انظر(. 2020 - 2014) احلضري للتوسع اجلديدة الوطنية اخلطة هي احلالية اخلطة  (9)

Habitat III, pp. 8 and 9. 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/HLEF2050_Global_Agriculture.pdf
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. 2015و 1995شهدت منطقة جنوب شرق آسيا دون اإلقليمية زايدة يف التوسع احلضري بني عامي و  -15
، وعلى الرغم أيضاً من زايدة التوسع اوجنوب غرهب جنوب آسيامثيله يف وعلى الرغم من أن الطابع احلضري يفوق فيها 

حلضري يف أغلبية بلدان تلك املنطقة دون احلضري الذي شهدته على مدى السنوات العشرين املاضية، ال يزال الطابع ا
 يف املائة. 50اإلقليمية مل يتجاوز 

 2015وعالوة على ذلك، تراوح عدد سكان املناطق احلضرية يف منطقة احمليط اهلادئ دون اإلقليمية يف عام  -16
كبري يف التوسع يف املائة. وفيما عدا استثناءات قليلة، مثل فانواتو وجزر سليمان، مل حيدث تغري   100و 13بني 

 ، على األقل يف ضوء البياانت الرمسية.2015و 1995احلضري بني عامي 
ويف منطقيت مشال ووسط آسيا دون اإلقليميتني، يغلب الطابع احلضري على معظم البلدان، مع اخنفاض  -17

 اطق دون اإلقليمية.طفيف يف نسبة السكان الذين يعيشون يف املناطق احلضرية يف ستة من البلدان التسعة يف تلك املن
وإمجااًل، يبني هذا التعدد يف البياانت تنوع سياقات التوسع احلضري يف آسيا واحمليط اهلادئ على املستويني  -18

دون اإلقليمي والوطين. ومع ذلك ينبغي توخي احلذر عند االعتماد على البياانت احلضرية نظراً ألن اخلطوط الفاصلة 
احلضري. وابإلضافة إىل ذلك فإن اإلحصاءات املتعلقة ابلسكان احلضريني، وإن كانت  غائمة نسبياً فيما يتعلق ابلنمو

مهمة لفهم أوجه النمو واالخنفاض، ال تعكس دائمًا بدقة جتربة اإلقامة يف املدن وال نوعية احلياة. فتفرض الثغرات يف 
  املستقبل.يف نطقةاملواجهه تالبياانت احلضرية وآاثرها على السياسات حتدايً حامساً س

يعيش يف املنطقة من الشباب، حيث  نطقةوبصورة عامة، غالباً ما يكون سكان احلضر يف العديد من مدن امل -19
 واألهم من ذلك أن نسبة الفئة العمرية النشطة اقتصادايً  .(10)يف املائة من السكان الشباب يف العامل 60أكثر من 

باليني نسمة.  3يف املائة أو ما يقرب من  68حوايل  2014عام سنة( آخذة يف االزدايد، إذ بلغت يف  64 - 15)
، كما يتسم هؤالء السكان قبلةالعشرين املالسنوات  خاللكبري ينتظرها   دميوغرايفبعائد  نطقةوتتمتع بلدان عديدة يف امل

عدد السكان املسنني تضاعف تقريباً فقد صحة من اجليل السابق. ومع ذلك ر وفوأالعاملون عموماً أبهنم أفضل تعليماً 
بشكل  هاومشال شرقمليون نسمة، وتتضح شيخوخة السكان يف شرق آسيا  330إىل أكثر من  1990منذ عام 

 متزايد.
هجرة النساء والفتيات إىل املناطق احلضرية من  ،، مثل بنغالديش والصنيولقد لوحظ يف العديد من البلدان -20

الل العقود األخرية. وكما حدث يف أماكن أخرى من العامل، ساهم أجل احلصول على التعليم والفرص االقتصادية خ
كل من التوسع احلضري واالزدهار االقتصادي يف اخنفاض معدالت اخلصوبة، وهو اجتاه سيكون له أيضًا أتثري على 

املعدالت من بني أعلى هي تعّد االختالالت يف النسب بني اجلنسني، اليت حتبذ الذكور،  فإناملستقبل. وعالوة على 
 وقد تفاقمت يف العقود األخرية. ،يف العامل

مليون، مما ميثل  59,4آسيا واحمليط اهلادئ إىل  منطقة، ارتفع عدد املهاجرين الدوليني يف 2013ويف عام  -21
عام ببطء منذ  نطقةحوايل ربع جمموع سكان العامل من املهاجرين. وابملقارنة مع بقية العامل، ارتفع عدد املهاجرين يف امل

                                                           

(10)  See “Regional Overview: Youth in Asia and the Pacific”, a fact sheet prepared by ESCAP as part of a 

collaborative effort of the United Nations Inter-Agency Network on Youth Development. الشبكي الرابط على متاح 
 7 )اتريخ االطالع:  http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-regional-escap.pdf التايل

 (.2016كانون األول/ديسمرب 

http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-regional-escap.pdf
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 نطقةماليني عامل آسيوي إىل العمل يف اخلارج كل عام، إذ يبقى البعض منهم داخل امل 3. ويسعى أكثر من 1990
ولكن يغامر العديد منهم ابالجتاه إىل الشرق األوسط وأورواب. ويتوىل معظم اآلسيويني العاملني يف اخلارج وظائف 

ابألمهية االقتصادية  نطقة. وتعرتف احلكومات يف مجيع أحناء املحضرية يف جماالت أخرى، يف قطاعي التشييد واخلدمات
هلجرة اليد العاملة، كما وضعت جمموعة من السياسات والربامج من أجل توفري محاية أفضل للعمال ذوي املهارات 

آسيا ثلث املتدنية وملواجهة اهلجرة غري املوثقة واإلجتار ابلبشر. وعالوة على ذلك، يشكل املهاجرون الشباب من 
 مشل األسرة، فضاًل عن احلماية من ملسكان العامل من املهاجرين الشباب الباحثني عن فرص للتعليم والعمل والزواج و 

وال تزال اهلجرة تكتسي أمهية حامسة ابلنسبة ملنطقة احمليط اهلادئ دون اإلقليمية، حيث متثل  .(11)النزاعات واالضطهاد
 .(12)التحويالت املالية نسبة كبرية من الناتج احمللي اإلمجايل يف ساموا وتونغا

ووفرة  وعلى مدى العقدين املاضيني، ازداد سكان احلضر تنوعاً. فقد أسهمت زايدة الرتابط اإلقليمي والعوملة -22
إن سبق هلا يف االبتعاد عن املراكز احلضرية ذات الطابع األحادي العرق واألحادي الثقافة،  نطقةاملطارات الدولية يف امل

األشخاص املنتمني إىل األقليات التقليدية والالجئني  حركة  املزيج اإلثين والثقايف يف املنطقة  إىلضافت ان. ولقد وجود
آسيا واحمليط  منطقةستأثر تناطق احلضرية. ووفقاً ألحد استطالعات الرأي اليت أجريت مؤخراً، والنازحني داخلياً إىل امل

العامل، ويف حني مل مييز االستقصاء بني املناطق احلضرية والريفية، إال أنه  اهلادئ أبعلى مستوى من التنوع الديين يف
جدًا أن تكون بورت موريسيب، عاصمة اببوا غينيا  ومن املرجح .(13)صنف مدينة سنغافورة األكثر تنوعًا يف العامل

ائة نطقةاجلديدة، املدينة األكثر تنوعًا من الناحية العرقية يف امل يف ذلك ، لكوهنا نقطة التقاء اجملموعات اللغوية الثمامنم
األصلية، للشعوب ة إبرث غين من اهلوايت اجلنساني تآسيا واحمليط اهلادئ طاملا متيز  منطقة. ويستنتج التحليل أن البلد

اليت تتجاوز الذكور واإلانث. وإىل جانب تلك اهلوايت احمللية، هناك أيضاً جمتمعات مرتكزة أساساً يف املناطق احلضرية 
ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية  نيواملثليتتطابق هوايهتا بشكل أوثق مع الثقافات الفرعية الغربية، مثل املثليات 

وزايدة اعرتاف  نطقةومن االجتاهات الرئيسية يف العقود األخرية، تزايد التنوع االجتماعي يف مدن امل .(14)اجلنسانية
 السياسات بضرورة تلبية االحتياجات واألولوايت املتعلقة بزايدة تنوع اجملتمعات احلضرية.

                                                           

 .(A.12.IV.6 املبيع رقم املتحدة، األمم)منشورات الشباب يف العامل: الشباب واهلجرة  تقرير  (11)

(12)  Asia-Pacific Regional Coordination Mechanism Thematic Working Group on International Migration 

including Human Trafficking, Asia-Pacific Migration Report 2015: Migrants’ Contributions to Development 

(ST/ESCAP/2738)) متاح على الرابط 

http://www.unescap.org/sites/default/files/SDD%20AP%20Migration%20Report%20report%20v6 -1-E.pdf 

 (.2016ديسمرب /األول كانون  7 :االطالع اتريخ(

(13)  Pew Research Center, “Global Religious Diversity”, April 2014. Appendix 1. متاح على الرابط  
http://www.pewforum.org/files/2014/04/Religious-Diversity-appendix-1.pdf )كانون   7 :االطالع اتريخ

-http://www.pewforum.org/2014/04/04/global-religious متاح على الرابط(. التقرير الكامل 2016األول/ديسمرب 

diversity/ . 

(14)  United Nations Development Programme, Leave no one behind: Advancing social, economic, cultural 

and political inclusion of LGBTI people in Asia and the Pacific – Summary (Bangkok, UNDP, 2015).  متاح على
http://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/library/democratic_governance/hiv_aids/leave الرابط -

no-one-behind--advancing-social--economic--cultural-and-po/  :(.2016كانون األول/ديسمرب   7 )اتريخ االطالع 

http://www.unescap.org/sites/default/files/SDD%20AP%20Migration%20Report%20report%20v6-1-E.pdf
http://www.pewforum.org/files/2014/04/Religious-Diversity-appendix-1.pdf
http://www.pewforum.org/2014/04/04/global-religious-diversity/
http://www.pewforum.org/2014/04/04/global-religious-diversity/
http://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/library/democratic_governance/hiv_aids/leave-no-one-behind--advancing-social--economic--cultural-and-po/
http://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/library/democratic_governance/hiv_aids/leave-no-one-behind--advancing-social--economic--cultural-and-po/
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 األماكن: الشكل احلضري واألراضي -جيم 
واحمليط اهلادئ نتيجة للنمو االقتصادي االستثنائي الذي آسيا منطقة نشأت شبكة واسعة من املدن يف  -23

مدينة ضخمة يزيد عدد سكاهنا  18حالياً  نطقةعلى مدى السنوات العشرين املاضية. وهتيمن على املاملنطقة  تهشهد
ك، ومع ذل .(15)املوئل الثاينحني انعقاد ماليني نسمة. وال تزال طوكيو أكرب مدينة يف العامل، كما كانت  10عن 

من الضروري ومن األمهية فلذلك و من مدن صغرية ومتوسطة احلجم.  نطقةيتألف املشهد احلضري يف معظم بلدان امل
ف بذلك و يف سياق وضع السياسات،  نطقةمبكان زايدة االعرتاف بدور املدن والبلدات الناشئة والثانوية يف امل قد اعرت 

 لثالث.العديد من التقارير الوطنية املعدة للموئل ا يف
نسمة.  300 000بواتن وبروين دار السالم، مل تنم  املدن أبكثر من مثل ويف الدول اجلزرية الصغرية النامية،  -24

 56نسمة اخنفاضاً من  500 000وشهدت نسبة األسر املعيشية احلضرية اليت تعيش يف مدن يقل عدد سكاهنا عن 
عيش اآلن ست من كل عشر أسر حضرية يف مدن تن شخص. و يف املائة، بيد أهنا ال تزال تضم أكثر من بليو  48إىل 

 يقل عدد سكاهنا عن مليون نسمة.
. ومن بني 1995يف عام سجل مدينة ضخمة، أي ضعف العدد امل 27وعلى الصعيد العاملي، أصبح هناك  -25
آسيا واحمليط  منطقةيف دينة م 11قع تمدينة ضخمة أضيفت إىل القائمة العاملية يف السنوات العشرين املاضية،  13

شنغهاي، ولكنها أصبحت اآلن  هي اهلادئ. فقبل عشرين عاماً، مل تكن الصني تضم سوى مدينة ضخمة واحدة
بل أيضًا العامل أبسره، حيث يبلغ عددها ست مدن ضخمة.  نطقةوي أكرب عدد منها ليس فقط على مستوى املؤ ت

أشكال حضرية  نشوءهلادئ ودمج املناطق احلضرية إىل ويؤدي التوسع السريع يف املدن الضخمة يف آسيا واحمليط ا
جديدة: أال وهي األقاليم الضخمة اليت تضم مداًن وبلدات وقرى ومناطق ريفية، واليت يتجاوز بعضها احلدود الوطنية 
على شكل ممرات حضرية، سواء خاضعة للتخطيط أم ال. ونظراً ألن السكان يتجاوزون عشرات املاليني ويتوزعون عرب 

 مناطق جغرافية شاسعة، فإن هذه األشكال احلضرية تشكل حتدايت جديدة للجهات املعنية ابلتخطيط واإلدارة.
ومن األمثلة على األقاليم احلضرية الضخمة واملمرات احلضرية، إقليم جنوب جوهور االقتصادي الذي يربط  -26

 -أوساكا  -انغواي  -يوكوهاما  -طوكيو  منطقةو  سنغافورة وماليزاي؛ ومثلث النمو بني إندونيسيا وماليزاي وسنغافورة؛
الصني الذي يضم مدن غوانغزو وشنتشن  ؛ وإقليم دلتا هنر اللؤلؤ يفةالضخم ةشينكانسن احلضري -كيوتو   -كويب 

 وفوشان ودونغ غوان ومقاطعة غوانغدونغ، ابإلضافة إىل ماكاو وهونغ كونغ الصينيتني.
يف بعض النوى احلضرية، شهدت األقاليم احلضرية الكربى واملمرات  وحىت مع وجود أدلة على تباطؤ النمو -27

آسيا واحمليط اهلادئ منواً متسارعاً يف السنوات األخرية من املرجح أن يستمر. ومن املرجح أيضاً أن  منطقةاحلضرية يف 
حيث ستستفيد من لتصبح ممرات حضرية و/أو أقاليم ضخمة،  نطقةيتطور العديد من املدن الضخمة الواقعة يف امل

حجم السوق، واقتصادات التكتل، وموقعها، والرتكيز املتزايد من مزااي ما متتلكه من شبكات النقل املتعددة الوسائط، و 
 للعمال املوهوبني. غري أن هذا النمو أيضاً غري خمطط له إىل حد كبري، وال آلاثره.

                                                           

أبهنا املدينة األكثر اكتظاظًا ابلسكان يف العامل، أصبحت التجمعات احلضرية املتعددة حتظى  املعروفة طوكيو، (  ويف15)
 جديدة ومتميزة للمستوطنات احلضرية. ابهتمام أكرب ابعتبارها أشكاال
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 آسيا واحمليط اهلادئ للتجزؤ الشديد، حيث متتد ومتيل حوكمة املمرات احلضرية واألقاليم الضخمة احلضرية يف -28
عرب احلدود البلدية وأحياانً احلدود الوطنية. وابلتايل، ستكون هناك حاجة إىل إجياد أساليب جديدة للحوكمة املرتوبولية، 

ل وأنظمة حوكمة تكون متعددة املستوايت وتعاونية من أجل حتسني إدارة تلك املناطق احلضرية. ويرجح أن تشم
االسرتاتيجيات توطيد السلطة، وتعزيز البلدايت احمللية، وبناء العالقات الثنائية، ووضع خطط إمنائية شاملة تتجاوز 

ه عملية التعاون اإلقليمي باحلدود اإلدارية، مثل االتفاق اإلطاري للتعاون اإلقليمي لدلتا هنر اللؤلؤ، الذي اسرتشدت 
 دلتا هنر اللؤلؤ. منطقةيف 
ة، فإن معدالت منو املدن الضخمة آخذة يف التباطؤ، خاصة يف نواها األساسية. ولكن نظراً وبصفة عام -29

ألعداد السكان املطلقة والنمو املتوقع لعدد أكرب من املدن الضخمة يف املستقبل القريب، سيمثل منو وأتثري املدن 
 منطقةسيا واحمليط اهلادئ. ويف بعض احلاالت، مثل آ نطقةالضخمة واألقاليم اجملاورة هلا اجتاهًا مهمًا للغاية ابلنسبة مل

دلتا هنر اللؤلؤ، يؤدي النمو احلضري إىل دمج املناطق احلضرية يف مدينة كربى مكونة من عدة مدن. ويضم إقليم دلتا 
فضاًل عن دونغ غوان وفوشان، وتعترب أكرب منطقة حضرية يف  -غوانغزو وشنتشن  -هنر اللؤلؤ مدينتني ضخمتني 

مليون نسمة. ويف حالة الصني، جيري اليوم تشجيع مثل تلك  40امل وفقاً للعديد من التقارير، حيث تضم أكثر من الع
 .(16)اجملموعات احلضرية، اليت جتمع ما بني مدن وبلدات كبرية ومتوسطة وصغرية، كجزء من السياسات احلضرية الوطنية

األراضي، حيث ال تزال بعض املناطق دون اإلقليمية  ومل يكن النمو احلضري متسقاً من حيث أمناط استخدام -30
تعاين من الزحف احلضري العشوائي والنمو املنخفض الكثافة )على سبيل املثال، جنوب شرق آسيا( بينما تظل الكثافة 
يف البعض اآلخر على ما هي عليه أو تزداد )شرق آسيا(. واستخدمت دراسة أجريت مؤخرًا يف منطقة جنوب آسيا 

إلقليمية األضواء الليلية إلظهار النمو املكاين للمدن، حيث استنتجت أن املدن قد منت من حيث مساحات دون ا
 .(17)األراضي حبوايل ضعف سرعة منو حجم السكان، مما يدل على أن النمو مييل بشدة إىل جتاوز احلدود اإلدارية

د املاضي يف شرق آسيا، ويذكر أهنا مل وعلى العكس من ذلك، وجدت دراسة أخرى عن النمو احلضري خالل العق
 فأكثتضم بعض شرق آسيا منطقة ، أن هاوجنوب شرق تقتصر على الشرق فحسب بل مشلت أيضاً مشال شرق آسيا

املدن يف العامل، وأنه على الرغم من التوسع الذي حتقق يف املدن، إال أهنا حافظت على مستوايت عالية نسبيًا من 
غري أنه أصبح من الصعب احلكم على مستوايت  .(18)‘‘الزحف الكثيف’’ظاهرة تعرف ابسم  وهي -الكثافة السكانية 

 1996الكثافة يف شرق آسيا يف السنوات األخرية. فعلى سبيل املثال، ازدادت املساحة احلضرية يف الصني بني عامي 
أدى إىل كميات كبرية من بيد أن هذا االزدهار  .(19)كيلومرت مربع  47 900أبكثر من الضعف لتصل إىل  2013و

                                                           

(16  )National report of China for Habitat III, p. 9. 
(17  )Peter Ellis and Mark Roberts, Leveraging Urbanization in South Asia: Managing Spatial 

Transformation for Prosperity and Livability , (Washington, D.C., World Bank, 2015) 

(18  )World Bank, East Asia’s changing urban landscape: measuring a decade of spat ial growth, Urban 

Development Series (Washington, D.C., World Bank, 2015). التايلعلى الرابط  متاح 
http://documents.worldbank.org/curated/en/467661468248692758/East -Asias-changing-urban-landscape-

measuring-a-decade-of-spatial-growth  (2016ديسمرب /األول كانون  2 :االطالع اتريخ.) 

(19  )National report of China for Habitat III, p.   34.. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/467661468248692758/East-Asias-changing-urban-landscape-measuring-a-decade-of-spatial-growth
http://documents.worldbank.org/curated/en/467661468248692758/East-Asias-changing-urban-landscape-measuring-a-decade-of-spatial-growth
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 11يف الصادر وول سرتيت صحيفة عدد األراضي الشاغرة/غري املطورة والعديد من العقارات الشاغرة. ووفقًا ل
 .2013مليوانً يف عام  49، بلغ عدد املنازل السكنية الشاغرة يف املناطق احلضرية يف الصني 2014حزيران/يونيه 

، أدت املضاربة على األراضي أيضًا إىل زايدة قيم العقارات، نطقةامل ويف العديد من املدن يف شىت أرجاء -31
عقارات شاغرة يف انتظار بيعها بقيمة أعلى. وجود واخنفاض مستوايت التنمية القائمة على إعادة ختصيص األراضي، و 

سهم ذلك يف حدوث زحف حضري عشوائي جتاوزت فيه املناطق اآلخذة يف التوسع احلضري أويف عدد من البلدان، 
احلدود اإلدارية البلدية لتتوغل إىل مناطق بلدية وريفية أخرى، مما أدى إىل عدم وضوح الفاصل ما بني املناطق احلضرية 

لزراعية والنظم اإليكولوجية، حيث يتم حتويلها والريفية مكانياً واقتصادايً. وترتتب على ذلك آاثر متزايدة على األراضي ا
إىل مناطق حضرية وشبه حضرية. فيفتقر العديد من البلدان إىل األدوات القانونية والعملية واملوارد الالزمة إلجراء ختطيط 

 أقاليم شامل الستخدام األراضي، مما يؤدي إىل تفاقم الزحف العشوائي يف حميط ممرات النقل القائمة أو اجلديدة يف
املدن. وابلنظر إىل هذا التوسع، فإن فهم الروابط والتعقيدات بني املناطق احلضرية والريفية أمر ابلغ األمهية لضمان إدارة 
النمو بفعالية جلميع األشخاص يف املناطق احلضرية وشبه احلضرية، بغض النظر عن مناطق إقامتهم. وتتحدى أمناط 

أن  ئادئ بصورة متزايدة مفاهيم التخطيط احلضري التقليدية، كما يتبني شيئًا فشيالنمو يف مدن آسيا واحمليط اهلا
 لإلحاطةغري كافية  ‘‘ةاحمليطاملناطق ’’مقابل  ‘‘النوى’’و ‘‘حضري’’مقابل  ‘‘ريفي’’ اتالثنائية لكلماريف التع

يط اهلادئ بشكل مطرد من خالل . فيزداد الطابع غري احملدد ملدن آسيا واحملنطقةتعقيدات املناطق احلضرية يف املب
ي استبعاد جير لمدن، ل يداخلال الصعيدتوسعها اجلغرايف والروابط االجتماعية واالقتصادية بني الريف واحلضر. وعلى 

حميطها اآلخذ يف الزحف. فتتزايد الروابط  تلف اختالفا واضحا عنة اليت تتألف من نوى كثيفة ختغلقفكرة املدينة امل
 والتفاعالت بني النوى األساسية واملناطق احمليطة وتظهر أشكال هجينة من الكثافة.

وتتخذ الكثافة أشكااًل عديدة على نطاق منطقة آسيا واحمليط اهلادئ كما أن أمناط النمو دون اإلقليمية  -32
املدن يف جنوب آسيا كثافة أعلى هامشياً واستمراراً يف الزحف  ليست موحدة حىت اآلن. فعلى سبيل املثال، شهدت

غالبية  افظحتاحلضري العشوائي، مع ميل املناطق احلضرية بشدة حنو التوسع الذي يتجاوز املناطق اإلدارية. ويف حني 
يف جزر احمليط اهلادئ، املدن يف شرق آسيا على كثافتها أو تعمل على زايدهتا، إال أهنا ال تزال تشهد زحفاً عشوائياً. و 

ومناطق حضرية منخفضة الكثافة ذات مساحات  ،ة جغرافياً صور ترتاوح الكثافات احلضرية ما بني مدن كثيفة وحم
شاسعة من التنمية شبه احلضرية. ويف معظم مدن آسيا واحمليط اهلادئ مل تتم مضاهاة الكثافة مع نتائج حضرية شاملة 

 للجميع ومستدامة حىت اآلن.
، تشكل االجتاهات املتمثلة يف تزايد ترابط املناطق احلضرية ونشأة أشكال من الكثافة نطقةمجيع أحناء املويف  -33

اجة إىل إجياد حلول للتخطيط احلضري تدعو احلاهلجينة، حتدايت جديدة تواجه خمططي املناطق احلضرية. وابلتايل، 
 ات األساسية بدالً من استهداف الكثافة فحسب.تسعى إىل حتقيق ربط أفضل بني النوى احلسنة األداء واحمليط

والواقع أن قدراً كبرياً من النمو الذي حتقق يف العقود القليلة املاضية يف معظم املناطق املتخلفة يف آسيا واحمليط  -34
اهلادئ مل خيضع للتخطيط. ويشكل انتشار املستوطنات العشوائية ذات الدخل املنخفض واليت تعاين من نقص يف 

ات، وازدايد الزحف العشوائي للمناطق ذات الدخل املتدين واملتوسط، تشويهاً يف تنمية املناطق احلضرية. وتنتج اخلدم
أمناط النمو املرتامي األطراف عن عوامل كثرية، منها السياسات اليت عفا عليها الزمن أو غري الفعالة أو املتضاربة اليت 

واالفتقار إىل سياسات االقتصاد الكلي والسياسات الصناعية اليت تشجع حتكم استخدام األراضي والتخطيط والتشييد؛ 
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على توفري السكن اجلماعي أبسعار معقولة، وسياسات االقتصاد اجلزئي اليت حتبذ التنمية التدرجيية واملنخفضة الكثافة 
ذا الوضع، مما جيعل لألراضي واإلسكان. وتؤدي تكلفة ممارسة األعمال التجارية وتكاليف الفساد إىل استمرار ه

التشييد على نطاق واسع يقتصر على العقارات التجارية والقطاعات السكنية الراقية، ويدفع معظم األسر املعيشية إىل 
وجيعلها تتكبد تكاليف تنقل مرتفعة. وعمومًا ال يزال التخطيط غري منهجي  ،املناطق احمليطة ابملدن بسبب األسعار

 ابألهداف الطويلة األجل.ومرتبطاً ارتباطاً ضعيفاً 
. وأصبح اإلخالء اجلماعي لسكان األحياء نطقةومتثل عملية جتديد املناطق احلضرية خطة متزايدة األمهية يف امل -35

يف العديد من بلدان آسيا واحمليط مثار منازعات أكثر و  صعبالفقرية يف املدن من قبل املطورين أو حكومات املدن أ
رتة اليت انقضت منذ املوئل الثاين. ولطاملا ف هم جتديد املناطق احلضرية على أنه جتديد األحياء سيما خالل الف اهلادئ، وال

احلضرية اخلاضع للتخطيط والقائم على توفري إسكان جديد منخفض الدخل أو حتسني السكن القائم لصاحل الفقراء 
يص األراضي وإعادة تكثيف املدن الداخلية يف املناطق احلضرية. ومع ذلك ال تزال التنمية القائمة على إعادة ختص

لألثرايء ويف طرد األسر املعيشية ذات الدخل املنخفض. وال تزال الوحدات  يتتسبب يف حتويل أحياء الفقراء إىل ضواح
للطبقات املتوسطة اجلديدة تبىن دون ختطيط أو اكرتاث للخدمات يف ذات امللكية املشرتكة السكنية املستقلة الشاهقة 

 العديد من املدن.
ومشلت بعض مشاريع جتديد وإنعاش املناطق احلضرية اليت متت مؤخراً يف شرق آسيا إجراء إصالحات واسعة  -36

النطاق ملشاريع اإلسكان امليسورة السعر واملراكز احلضرية املتهالكة أو تلك اليت عفا عليها الزمن اليت مت تطويرها بسرعة 
هذه املناطق فرصًا للتنمية القائمة على إعادة  وفرمبادئ التخطيط التجديدية. وتعامًا متشيًا مع  40إىل  20منذ 

ختصيص األراضي وإعادة التكثيف وإجياد مساحات عامة جديدة، يف حني ميكن تكييف السكن يف كثري من األحيان 
ختلطة، مثل األنشطة راعي االستخدامات امليمع جمموعة أكرب من األعمار واالحتياجات االجتماعية، وتطويره حبيث 

يف الطابق األرضي. ومن شأن تزويد مشاريع التجديد ابلتكنولوجيا  جناحات املطاعمالتجارية أو مراكز اخلدمات أو 
الذكية أيضاً أن ينهض جباذبيتها. وتضطلع مجهورية كوراي، يف سياق التصدي للتوسع احلضري السريع، بتنفيذ سياسات 

دة تنشيط املناطق القائمة يف وسط املدينة وحتسني نوعية احلياة من خالل اإلسكان إلنعاش احلضري تركز على إعال
ولقد جتلت هذه املبادرات بوضوح أيضًا يف الياابن وسنغافورة وهونغ  .)20)الذي يليب طائفة أوسع من االحتياجات

من خالل هنج التخطيط كونغ الصينية، كما سعت أسرتاليا يف السنوات األخرية إىل إعادة تنشيط مراكز مدهنا 
ومن شأن عمليات اإلنعاش والتجديد احلضري املخطط هلا جيداً واملتكاملة، مبا يف ذلك تلك املصممة  .(21)املتكاملة

من أجل األسر الفقرية والطبقة املتوسطة، أن تعيد جذب السكان إىل النوى احلضرية خالل العقدين القادمني، مما 
 املدن أكثر تكامالً ومشولية.جعل وكفالة  سيسهم يف حتسني نوعية الكثافة

                                                           

(20  )National report of the Republic of Korea for Habitat III, p. 9. 

(21  )Australia, Department of Infrastructure and Regional Development, State of Australian 

Cities 2014–15 (Canberra, 2015) متاح على الرابطhttps://infrastructure.gov.au/infrastructure/pab/soac/ اتريخ )  
 (.2016كانون األول/ديسمرب   2 االطالع:

https://infrastructure.gov.au/infrastructure/pab/soac/
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 التوسع احلضري واالقتصاد -اثلثاً 
 مقدمة -ألف 

التوسع احلضري نتيجة خالل العقدين القادمني غالبًا ستنمو االقتصادات الوطنية يف آسيا واحمليط اهلادئ  -37
 لتحقيق منو مستدام ومنصف.واالستثمار يف اهلياكل األساسية، األمر الذي يتطلب سياسات وطنية وحملية 

ويشهد حاليًا العديد من أشكال سبل العيش غري الرمسية واملشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم يف املناطق  -38
احلضرية يف آسيا واحمليط اهلادئ فرتة ازدهار. وسيعتمد النمو والعمالة والتنمية يف املستقبل اعتماداً شديداً على التنمية 

 االقتصادية احمللية.
إىل االستثمار يف التنمية االقتصادية احمللية وتعليم القوى العاملة املاهرة لدعم االقتصادات احلاجة م لحة ف -39

 .نطقةاحلضرية احليوية يف امل
عاً كبرياً لدعم النمو يحجم ونطاق األدوات التنظيمية واملالية املتاحة للحكومات احمللية توستوسيع سيتعني و  -40

 .نطقةاحلضري يف امل
أدى التوسع احلضري دورًا حيواًي يف التنمية وكذلك فقد دن عناصر حمورية يف االقتصادات الوطنية، وامل -41

التحول حنو الصناعة واخلدمات بعيداً  نطقة. ويف الوقت الذي تواصل فيه اقتصادات املنطقةاالقتصادية يف مجيع أحناء امل
ة احلضرية. ونتيجة لذلك، فإن أداء املدن أمر حاسم يف احلفاظ عن الزراعة، يزداد التضافر بني النمو االقتصادي والتنمي

على التنمية االقتصادية، حيث أصبحت تشكل أصواًل حيوية لالقتصادات الوطنية. ومع ذلك، ال يعرتف التخطيط 
لك فإن االقتصادي الوطين دائماً أبمهية املدن ودورها كأساس للنمو االقتصادي املستدام والشامل للجميع. ونتيجة لذ

 والشمولية. ابلديناميةلضمان مستقبل للمدن يتسم  والسياساتاالستثمار غري كاٍف من حيث التمويل 
حباجة إىل تنمية اإلمكاانت االقتصادية  ،فالسياسات االقتصادية الوطنية، املقرتنة بتخطيط املدن وحوكمتها -42

واحمليط اهلادئ قطاعات غري رمسية قوية، وكذلك فوائد التكتل. وتضم املدن يف منطقة آسيا من أجل جين للمدن 
مشاريع متناهية الصغر وشركات عاملية متعددة اجلنسيات من القطاع اخلاص، تعتمد مجيعها على دعائم مدينة حسنة 

ل احلفاظ على الروابط بني املناطق احلضرية والريفية وتعزيزها من أجل الربط بني األسواق والناس والتموي شكلاألداء. وي
 عاماًل أساسياً لضمان حتقيق تنمية وطنية متوازنة.

، ولكن هناك نطقةامل يف أحناءفللحكومات الوطنية واحمللية أولوايت متنافسة عديدة وختتلف الظروف الوطنية  -43
 من التقرير على فرعالبعض نقاط الدخول اهلامة اليت تفيد التنمية احلضرية املستدامة على املدى الطويل. ويركز هذا 

القيام : التحدايت الوطنية اليت حتول دون نطقةمعظم أحناء امل هاالتحدايت املتعلقة ابلسياسات االقتصادية اليت تواجه
ملزيد من االستثمارات يف اهلياكل األساسية ومتويلها؛ واحلاجة إىل املزيد من التنمية االقتصادية احمللية واإلمكاانت اب

؛ والتحدي املستمر املتمثل يف رعاية القطاع غري الرمسي، وتنمية املهارات، واملشاريع الكبرية اليت ينطوي عليها اإلسكان
 الصغرية واملتوسطة احلجم يف املدن.
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 اجتاهات التنمية االقتصادية -ابء 
ضمن ارتبط منو الناتج احمللي اإلمجايل السنوي ارتباطًا وثيقاً ابلزايدات يف مستوى االزدهار العام. وكان من  -44

ولقد شهدت  .)22)إجنازات األهداف اإلمنائية لأللفية على الصعيد العاملي احلد من الفقر يف معظم أحناء آسياأهم 
منواً سريعاً على مدى العقود القليلة املاضية، حىت أصبحت تضم اآلن حوايل نصف  نطقةالطبقات الوسطى أيضاً يف امل

ومن الناحية اإلحصائية، مثة عالقة قوية بني التوسع  .)23)ضريةاجملموع العاملي، ويعيش معظم أفرادها يف املناطق احل
عندما ’’ همالحظة إدوارد غاليزر أبنعلى منطقة آسيا واحمليط اهلادئ احلضري واالزدهار على مستوى األمم. فتنطبق 

يف  30سبة ئة، يزداد نصيب الفرد من الناتج يف ذلك البلد بنايف امل 10يرتفع عدد سكان احلضر يف بلد ما بنسبة 
، غري أن 2050 نسمة حبلول عام نييبال 1.5إىل  4.4وسريتفع عدد سكان آسيا واحمليط اهلادئ من  .)24)‘‘ئةاامل
وينبغي أن يزداد نصيب الفرد من الناتج . (25)يف املائة 70يف املائة إىل  50التوسع احلضري سريتفع من أقل من دل مع

من الناتج احمللي اإلمجايل  نطقة، كانت حصة امل1995لذلك. ويف عام  هلذا العدد املتزايد من سكان احلضر تبعاً 
 .(26)2050يف املائة حبلول عام  50د عن ييف املائة ومن املتوقع أن تز  40يف املائة، وتناهز حالياً  25العاملي حوايل 

آسيا واحمليط اهلادئ ابلتباين إىل حد كبري من حيث تكوين الثروة وتوزيعها، وكثرياً ما  منطقةتسم تومع ذلك  -45
توزع ذلك النمو ي نسبة كبرية من النمو االقتصادي، إال أنتستأثر املدن بتقع املدن يف صميم االختالالت. ويف حني 

فرد من الناتج احمللي اإلمجايل يف املدينة بشكل غري متساٍو عرب البلدان. فعلى سبيل املثال، تبني أن نسبة نصيب ال
يف كولكاات  2,5يف مانيال الكربى، و 1.9بلغ تمقارنة بنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل على املستوى الوطين 

 .)27)لصنيابيف شنغهاي  7,3يف ابنكوك، و 5,3ابهلند، و
الكربى املتعددة اجلنسيات وأصحاب املشاريع ولطاملا شكل القطاع اخلاص، الذي يرتاوح ما بني الشركات  -46

على مدى السنوات العشرين املاضية. وابلفعل، ليس  نطقةالصغرية يف القطاع غري الرمسي، قوة رئيسية يف تنمية مدن امل
من ابب املغاالة التشديد على أمهية القطاع اخلاص، سواء يف القطاع الرمسي أو غري الرمسي، يف تشكيل مالمح مدن 

                                                           

 .ISBN 978-92-1-101320-7(، 2015)األمم املتحدة،  ،2015تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية (  األمم املتحدة، 22)
 United :الوسطى احلضرية يف املنطقة، انظر الفصل الثالث من املنشورلالطالع على مناقشة أمشل بشأن منو الطبقة (  23)

Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) and ESCAP, The State of Asian and Pacific Cities 2015  

(UN-Habitat and ESCAP, 3), chapter 1. 

(24  ).Edward Glaeser, “Triumph of the PPP”, Handshake, Issue 4, Jan. 2012, pp. 31–34  الرابط على متاح 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ae63aa004a17f270b6ebffdd29332b51/Handshake4_WEB.pdf?MOD=AJ

PERES  (2016ديسمرب /األول كانون  7 :االطالع اتريخ.) 

 النتائج، 2015 سنة تنقيح: العامل يف السكانية التوقعاتاملتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة السكان،  األمم(  25)
 متاح(. 2015)إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة السكان،  ESA/P/WP.241 رقم عمل ورقة ،األولية واجلداول الرئيسية

 كانون  7اتريخ االطالع: ) http://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf الرابط على
 (.2016ديسمرب /األول

(26  )The Economist Intelligence Unit, Long-term macroeconomic forecasts: Key trends to 2050 

(EIU, 2015 .)الرابط على متاح http://pages.eiu.com/rs/783-XMC-194/images/ 

Long-termMacroeconomicForecasts_KeyTrends.pdf  (accessed 7 December 2016).. 
(27  )Bindu N. Lohani, “The Growth of Asian Cities”, Ethos, World Cities Summit Issue (June 2008). متاح على الرابط 

https://www.cscollege.gov.sg/Knowledge/Ethos/Lists/issues/Attachments/34/ETHOS_WCS.pdf. 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ae63aa004a17f270b6ebffdd29332b51/Handshake4_WEB.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ae63aa004a17f270b6ebffdd29332b51/Handshake4_WEB.pdf?MOD=AJPERES
http://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf
http://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf
http://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf
http://pages.eiu.com/rs/783-XMC-194/images/Long-termMacroeconomicForecasts_KeyTrends.pdf
http://pages.eiu.com/rs/783-XMC-194/images/Long-termMacroeconomicForecasts_KeyTrends.pdf
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تشييد املباين املكتبية املتعددة ب، نطقةا واحمليط اهلادئ. فلقد غرّي القطاع اخلاص حرفياً املشهد يف العديد من مدن املآسي
 الطوابق، ومراكز التسوق الكبرية، والوحدات السكنية املشرتكة الراقية واللوحات التجارية اليت تعلن عن أحدث املنتجات.

، لدرجة أن حصة نطقةنتاجية العمل إىل زايدات متناسبة يف األجور الفعلية يف املومل ترتجم دائماً الزايدات يف إ -47
أن تتناسب سرعة  من وال بد .)28)ككل  نطقةالناتج قد تراجعت يف السنوات األخرية يف امل يفاألجور من  املتأيتالدخل 

يط اهلادئ على أدىن معدل بطالة ، حافظت منطقة آسيا واحمل2013إجياد فرص العمل مع نوعية هذا التغيري. ويف عام 
العمل فرص يف املائة. إال أن التقدم االقتصادي مل خيلق ما يكفي من  4.6، حيث بلغت نسبته ناطقمجيع امل من بني

. وال تزال الغالبية العظمى نطقةمصدراً رئيسياً للعمالة للعديد من سكان امل شكلالالئق. وال يزال القطاع غري الرمسي ي
القطاع غري الرمسي دون وضع يف عمل السيما النساء، تعتمد بشكل غري مقبول على  يف جنوب آسيا، والمن العمال 

 نطقةخط الفقر. وهناك تفاوت كبري يف امل تجاوزيقانوين، يف ظل محاية اجتماعية حمدودة والعمل مقابل دخل ابلكاد 
، تسجل اوجنوب غرهب ن. ويف جنوب آسيابني اإلانث والذكور من حيث نسبة السكان العاملني إىل عدد السكا

يف املائة. كما أن  75مقابل  47مشاركة اإلانث يف القوة العاملة نسبة إىل مشاركة الذكور أدىن مستوى، حيث تبلغ 
النساء معرضات أكثر من الرجال ألن يعملن يف وظائف غري مستقرة يف القطاع غري الرمسي ويتقاضني دخاًل أقل. 

سيما بني صفوف النساء  تظهر االجتاهات األخرية اخنفاضًا يف مشاركة القوى العاملة الوعالوة على ذلك، 
يف املائة. وتسجل  11ىل ذلك، تفوق بطالة الشباب معدل البطالة العام بكثري، حيث تبلغ وإضافة إ .)29)والشباب

للغاية من بطالة الشباب. وحىت عندما  البلدان اجلزرية الصغرية النامية يف آسيا الوسطى واحمليط اهلادئ معدالت مرتفعة
حيصل الشباب على فرص العمل، فإهنم يعانون بشكل غري متكافئ من اخنفاض الدخل وسوء ظروف العمل. ويف عام 

مليون نسمة  38العاملني يف آسيا واحمليط اهلادئ يعيشون يف فقر مدقع ) نيف املائة من الشبا 14.2، اعترب أن 2014
 .(30)يف املائة من البالغني 9.9مقابل  وفقاً للتقديرات(،

  

                                                           

(28  )ESCAP, Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2015: Year-End Update (United Nations 

publication, ST/ESCAP/2743). متاح على الرابطhttp://www.unescap.org/sites/default/files/2015 Year-End 

Update_0.pdf (2016ديسمرب /األول كانون  7 :االطالع اتريخ.) 

(29  )World Economic Situation and Prospects 2016 (United Nations publication, Sales No. E.16.II.C.2). 
(30  )Asia-Pacific Regional Coordination Mechanism/United Nations Development Group Thematic Working 

Group on Youth, Switched On: Youth at the Heart of Sustainable Development in Asia and the Pacific  (United 

Nations publication, ST/ESCAP/2744), p. 24. 

http://www.unescap.org/sites/default/files/2015%20Year-End%20Update_0.pdf
http://www.unescap.org/sites/default/files/2015%20Year-End%20Update_0.pdf
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ويف حني  .(31)األكثر دينامية واألسرع منواً يف العامل نطقةتشري التوقعات إىل أن آسيا واحمليط اهلادئ ستظل املو  -48
بكثري من  دىنيف العامل، إال أنه يظل أ ىخر أ منطقة ةأييف  هيف آسيا واحمليط اهلادئ أعلى من يزال النمو االقتصادي ال

 2014و 2012. وبلغ متوسط النمو االقتصادي يف الفرتة بني عامي 2008املتوسط الذي سبق األزمة املالية لعام 
يف املائة. وتشري  9.4نسبة  2007و 2005يف املائة سنوايً، يف حني بلغ املتوسط يف الفرتة بني عامي  5.2نسبة 

لعام  نطقةإىل أن معدل منو االقتصادات النامية يف امل آلسيا واحمليط اهلادئتوقعات اللجنة االقتصادية واالجتماعية 
ففي حقيقة . (32)2015يف املائة املتوقعة لعام  5.4نسبة إىل قارنة ابمليف املائة، وهو ما ميثل زايدة  5سيبلغ  2016

، من املتوقع أن تشهد مجيع االقتصادات الكربى تقريباً، ابستثناء الصني، زايدة معتدلة يف النمو االقتصادي يف األمر
 ة. ومن املتوقع أن يستمر التباطؤ االقتصادي التدرجيي يف الصني، الذي يعكس إىل حد كبري اجلهود املتواصل2016عام 

؛ ومن املتوقع أن ينخفض 2016اليت يبذهلا البلد إلعادة ترجيح االقتصاد حنو االستهالك احمللي، إىل ما بعد بداية عام 
 .(33)2015يف املائة يف عام  9.6مقارنة حبوايل  2016يف املائة يف عام  5.6معدل النمو يف البلد إىل 

اإلقليمي والعاملي وأتثري التقلبات االقتصادية اإلقليمية ويف السنوات العشرين املاضية، بدى االعرتاف ابلتعاون  -49
، ومنها رابطة أمم جنوب شرق نطقةوالعاملية على االقتصادات الوطنية جلياً. ولقد منت أطر التعاون اإلقليمي يف امل

شنغهاي للتعاون،  آسيا، ورابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي، واالحتاد االقتصادي للمنطقة األوروبية اآلسيوية، ومنظمة
يف الوقت الذي تعزز فيه األطر األخرى الربط والتنسيق عرب احلدود الوطنية، مثل مثلث النمو بني إندونيسيا وماليزاي 

                                                           

(31  )World Economic Situation and Prospects 2016 (see footnote 30). 
(32  )ESCAP, Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2015 (see footnote 29). 
 (  املرجع نفسه.33)

 كمبودايب عاملة يف إحدى األسواق التقليدية يف بنوم بنه سيدة
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حزام ’’وعززت الصني مؤخراً مبادرة  .(34)وسنغافورة أو جلنة هنر ميكونغ واالتفاق احلكومي الدويل بشأن املوانئ اجلافة
 شكلوت. ‘‘طريق حرير حبري’’أجل إنعاش احلزام االقتصادي لطريق احلرير الربي، وإنشاء  من ‘‘واحد وطريق واحد

املناطق احلضرية عنصرًا حموراًي يف زايدة هذا الرتابط، ومع استمرار التعاون اإلقليمي، ستضطلع املدن بدور رئيسي، 
 وابلتايل تتحول من خالل زايدة الرتابط اإلقليمي.

 األساسية: حالة اسرتاتيجيات تطوير اهلياكل األساسية احلضريةاهلياكل  -جيم 
تشكل اهلياكل األساسية ذات النوعية اجليدة جوهر التنمية االقتصادية ورفاه اإلنسان، وتؤكد اإلمكاانت  -50

يف املدن ضرورة  اهلياكل األساسية وفريالضخمة املتمثلة يف املنافع املشرتكة واآلاثر اخلارجية اإلجيابية النامجة عن كفاءة ت
وكثريًا ما اقرتن النجاح االقتصادي للمدن يف شرق آسيا  .(35)آسيا واحمليط اهلادئمنطقة إيالء األولوية هلذا األمر يف 

وأوقيانوسيا، من سيدين أبسرتاليا إىل سنغافورة وشنغهاي ابلصني، ومن طوكيو إىل هونغ كونغ ابلصني، وصواًل إىل 
 ل األساسية القادرة على التنافس عاملياً.سول، ابالستثمار يف اهلياك

يف هذا الصدد. فلقد أسفرت جتربتها يف الستينيات اليت متثلت يف منو اقتصادي مرتفع قوي شاهد والياابن  -51
والتحدايت النامجة عن ذلك كنقص املساكن والتنمية اخلارجة عن السيطرة وعدم كفاية اهلياكل  ،وتوسع حضري سريع

ومسي يف املياه وعن وقوع الفيضاانت وتلوث املياه واالختناقات املرورية واكتظاظ وسائل النقل األساسية، عن نقص م
عاماً  40العام وحتدايت تتعلق ابلتخلص من النفاايت. وبغية معاجلة هذه املسائل، وضعت الياابن هنجاً مستمراً مدته 

حتقق املدن بغية حتقيق تنمية مناطقية وطنية  قاليمة ألللتخطيط املكاين الوطين الشامل متثل يف وضع اسرتاتيجيات متتالي
 توازن بني التصنيع والتوسع احلضري.ال

آنذاك. وعلى الرغم  متضامةوكانت مدينة فوكوكا الياابنية من أوائل املدن اليت وضعت خطة لتحقيق مدينة  -52
من أهنا ظلت تعاين من نقص املياه يف الثمانينيات، ومن الفيضاانت يف املناطق احلضرية يف التسعينيات، إال أن السنوات 

صالحية واحدة من أكثر املدن كالعديدة اليت أبدت فيها اتساقاً يف جمال تطوير املدينة والنقل العام أكسبتها اليوم مسعة  
الياابن. وإدراكًا منها ألمهية التدخالت يف املدن الياابنية واستنادًا إىل اخلربات والتجارب املكتسبة، تروج للعيش يف 

احلكومة الياابنية واملنظمات املنتسبة هلا حاليًا ملعرفة الياابن يف اخلارج عن طريق الرتويج للهياكل األساسية املتكاملة 
تقدمي ختطيط أفضل، وختفيض تكاليف دورة احلياة، وحتسني الضماانت البيئية واملراعية للبيئة بشكل أفضل على أساس 

 .(36)واالجتماعية واحلد من املخاطر، وزايدة فرص االستثمار احمللي

                                                           

املتعلق ابالتفاق احلكومي الدويل بشأن املوانئ  69/7(  نظر قرار اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ 34)
-http://www.unescap.org/ttdw/common/Meetings/dry_ports/Dry-ports-Busan2013/E69-7متاح على الرابط اجلافة. 

Resolution-on%20Dry-Ports.pdf (2016ن األول/ديسمرب كانو   4 :االطالع اتريخ.) 
(35  )World Bank, Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development (Washington, D.C., 

World Bank, 2012). 
(36  )Daikichi Momma, “Partnership for quality infrastructure” (2016). املعين الدويل املؤمتر خالل أجري عرض 

 العرض مواديناير. /الثاين كانون  21 - 20 طوكيو، األساسية، اهلياكل يف االستثمار جودة خالل من املستدامة ابلتنمية
الشبكي  الرابط على متاحة

http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2016/1/939471453879336734/012016-qii-s1-daikichi-

momma-en.pdf  (2016ديسمرب /األول كانون  7 :االطالع اتريخ.) 

http://www.unescap.org/ttdw/common/Meetings/dry_ports/Dry-ports-Busan2013/E69-7-Resolution-on%20Dry-Ports.pdf
http://www.unescap.org/ttdw/common/Meetings/dry_ports/Dry-ports-Busan2013/E69-7-Resolution-on%20Dry-Ports.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2016/1/939471453879336734/012016-qii-s1-daikichi-momma-en.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2016/1/939471453879336734/012016-qii-s1-daikichi-momma-en.pdf
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املنخفضة  ‘‘املدن اإليكولوجية’’وعلى نفس املنوال، تضع الصني لنفسها غاايت طموحة لدعم تنمية   -53
ويف السنوات  .)37)‘‘املراعي للبيئةدن جتريبية للنمو املنخفض الكربون والنمو م’’من خالل  التوعية بشأهناالكربون و 

ابتكارات عاملية يف جمال مفاهيم وممارسات املدن اخلضراء، لالقتصادات الناشئة  نطقةقود املتاملقبلة، من املرجح أن 
سنوات تقريبًا حىت وقت قريب، وجاء ذلك  10يف املائة سنواًي ملدة  9وغريها. ويف الصني، جتاوز النمو االقتصادي 

هذه االستثمارات إىل حد كبري  مدفوعًا إىل حد كبري ابالستثمارات الرأمسالية الصناعية واحلضرية. ومع ذلك أمهلت
األبعاد البيئية، مما أدى إىل تلوث اهلواء الشديد وارتفاع االنبعااثت. وابلنظر إىل التوقعات اليت تشري إىل استمرار التوسع 

التنمية احلضرية ال تزال حتت اإلنشاء أو مزمع استمرار ، فإن معظم اهلياكل األساسية اليت ستدعم نطقةاحلضري يف امل
ناؤها يف السنوات القليلة القادمة. ويوفر ذلك نقطة دخول وفرصة للتخطيط وجودة النوعية لضمان عدم احنصار مدن ب

 آسيا واحمليط اهلادئ وسط التوسع احلضري غري املستدام نتيجة اهلياكل األساسية غري الكفؤة أو غري الفعالة.
املاسة إىل االستثمار يف اهلياكل  اتلبية حاجته عاين من عدمتجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا  منطقةزال توال  -54

األساسية املستدامة لزايدة القدرة التنافسية والكفاءة. وتعرتف خطط التنمية االقتصادية احلالية للهند وإندونيسيا صراحة 
بني املدن بعجزها يف جمال اهلياكل األساسية على كامل نطاق الرب والبحر واملطارات وشبكات السكك احلديدية )فيما 

 وداخلها( والطاقة وإدارة املوارد املائية واحلماية من الفيضاانت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
لبناء الدولة عرب األرخبيل، مع الرتكيز  ‘‘اسرتاتيجية حبرية’’احلكومة احلالية مؤخرًا ت اعتمديف إندونيسيا، و  -55

مدهنا الساحلية العديدة، وعلى تفسري جديد أوسع نطاقًا ملا بشدة على حتسني املوانئ وخدمات النقل البحري بني 
للسكك احلديدية العالية األوىل وصلة الخطة  فإن هو مطلوب لتعزيز الروابط بني الريف واحلضر. ويف الوقت نفسه

اقها األويل ابلتواضع من حيث نطتتسم جزيرة جافا الرئيسية لرتبط بني جاكرات وابندونغ،  يفيتم إنشاؤها اليت  ،السرعة
وتفتقر إىل ضماانت القروض احلكومية الوطنية. وتغطي خماطر هذا االستثمار جزئياً من خالل حتصيل قيمة األراضي، 

العديد من حمطات السكك احلديدية يف بناء   انتهاجهااليت يسعى العديد من املدن الصينية إىلالنهج مما يعكس أحد 
 العالية السرعة اجلديدة.

يف املائة من املستوى  50البحوث أبنه إذا مت حتسني اهلياكل األساسية يف جنوب آسيا إىل حنو وتوحي  -56
يف املائة يف جمال التجارة داخل  60زايدة إضافية بنسبة عن  سفراملسجل يف شرق آسيا، فمن شأن ذلك أن ي  

ت اتفاقاً مع الياابن لتطوير سكة حديدية وأبرم ‘‘مهمة املدن الذكية’’ويف اهلند، أطلقت احلكومة احلالية  .)38)نطقةامل
عالية السرعة بني املدن، يف حني اعرتفت أبوجه العجز يف جمايل الصحة العامة والصرف الصحي يف املناطق احلضرية 

وسيظل حتسني الروابط بني املناطق احلضرية . )39)‘‘مهمة اهلند النظيفة’’والريفية على النطاق القطري، اليت تتصدى هلا 
ريفية أمرًا حتميًا يف العقود املقبلة، وينعكس ذلك بوصفه شاغاًل رئيسيًا للدول األعضاء يف خطة التنمية املستدامة وال

 .2030لعام 

                                                           

(37  )National report of China for Habitat III, pp. 27 and 28. 
(38  )John S. Wilson, Catherine L. Mann and Tsunehiro Otsuki, “Assessing the benefits of trade facilitation: 

A global perspective”, The World Economy, vol. 28, No. 6 (June 2005), pp. 841–871. 
 يوم قد أطلقتمدينة وبلدة، و  4 041وتغطي  ‘‘أهبيان هبارات سواش’’أيضًا ابسم  ‘‘النظيفة اهلند مهمة’’ (  تعرف39)
 .2014أكتوبر /األول تشرين 2
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 االستثمارات حبسب القطاع -دال 
ألماكن اليت وسرعان ما ستلحق هبا ا، نطقةإن ملكية السيارات ما فتئت تتزايد يف املدن يف مجيع أحناء امل -57

. ويربز التقرير الوطين جلمهورية إيران اإلسالمية ، مثل كابل وطهران واينغون ابلصنياامللكية فيها منخفضمعدل زال ي ال
التحدايت املرتبطة ابالستثمار يف النقل العام من أجل معاجلة اكتظاظ املناطق احلضرية الناجم عن زايدة االعتماد على 

اتيبيه مقاطعة اتيوان  منها -ض املدن مواكبة تطور املواصالت العامةولقد استطاعت بع .(40)املركبات اآللية اخلاصة
مما زاد من عدد املدن املراعية للنقل العام. ومع ذلك، ال تزال املدن  -لصني، على سبيل املثال ابالصينية، وشانغهاي 

، حيث مل يتحقق نطقةامل مشكلة يف مجيع أحناء شكلاملتشبعة حبركة املرور، اليت تكون فيها حركة التنقل منخفضة، ت
. وما فتئت اخلسائر اإلنتاجية تناميةالتناسب بني اهلياكل األساسية للنقل وبني احتياجات الفقراء أو الطبقات الوسطى امل

 اقتصادات العديد من البلدان اآلسيوية.أمام النامجة عن سوء النقل تشكل عائقاً كبرياً 
املدن. ومن  قولبيلالستثمار املوجه أن هبا لطريقة اليت ميكن لتازًا اهلياكل األساسية للنقل مثااًل مم شكلوت -58

ضرورة تركيز صانعي السياسات  نطقةأجل ختفيف االكتظاظ وزايدة الكفاءة، اقرتح حتليل أجري مؤخراً عن النقل يف امل
لرئيسية بسهولة دون على ثالثة أهداف رئيسية، أال وهي: إنشاء املدن اليت ميكن فيها الوصول إىل مجيع الوجهات ا

سيارة؛ وتوفري جمموعة غنية من خيارات التنقل حبيث تصبح السيارات اخلاصة غري ضرورية؛ وإنشاء نظام نقل فعال من 
ألجيال احلالية صاحل املدن شاملة للجميع ومنخفضة الكربون لجعل حيث املساحة على حنو ميكن النقل العام من 

 .(41)واملقبلة
احلكومة سابقًا كحل لالكتظاظ املروري، ولكن التوسع يف جمال الطرق ي شار إىل ويف مجهورية كوراي، كان  -59

مجهورية كوراي هذا التحول دون احلاجة  متتشكل حاًل أفضل. وقد أيأدركت مؤخرًا أن تشجيع خيارات النقل العام 
كييف ممرات للحافالت فقط وفرض رسوم على إىل بناء هياكل أساسية إضافية ومكلفة، فقامت بداًل من ذلك بت

تغيري السياسات، ابستخدام اهلياكل األساسية القائمة، أن يعمل على لاالكتظاظ. ويوضح هذا النهج كيف ميكن 
 .(42)حتسني أداء املدن يف حدود املوارد املتاحة

الت أمرين حامسني للقدرة اهلياكل األساسية وصيانتها يف جمايل الطاقة واالتصا تطويروجبانب النقل، يشكل  -60
أتثرياً سلبياً  قطعةآسيا واحمليط اهلادئ. وتؤثر إمدادات الطاقة غري املوثوقة واملت منطقةالتنافسية لالقتصادات احلضرية يف 

على القدرة التشغيلية للصناعات، كما أهنا تقلل من إمكاانت االستفادة القصوى من سالسل التوريد الزراعية العديدة 
 تمد على إمدادات الطاقة املستمرة للتربيد.اليت تع

وال ميكن للمدن اليت تفتقر إىل وصالت االتصاالت السلكية والالسلكية أن تتنافس مع تلك اليت متتلك  -61
مشكلة على ذلك  نطويالسرعة وخدمات موثوقة يف جمال االتصاالت اإللكرتونية. وميكن أن ي ةإنرتنت عاليشبكة 

رية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية. ونتيجة لذلك تعاين مدهنا من العزلة وانعدام خاصة ابلنسبة للدول اجلز 
 القدرة على االتصال اإللكرتوين.

                                                           

(40  )National report of the Islamic Republic of Iran for Habitat  III, pp. 22 and 23. 

(41  )Paul Barter, “Achieving Sustainable Mobility”, in The State of Asian and Pacific Cities 2015 

(see footnote 3), pp. 80–87. 

(42  )National report of the Republic of Korea for Habitat  III, p. 24. 
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أشارت ابكستان، قد وللهياكل األساسية أيضاً دور تؤديه يف حتسني الروابط بني املناطق احلضرية والريفية. و  -62
يف تقريرها الوطين إىل تعزيز القدرة على االتصال اإللكرتوين وتطوير اهلياكل  احلضرية النائية،اليت تضم العديد من املراكز 

التقرير الوطين  برزإمكاانت املناطق الريفية واحلضرية. وألالستفادة من األساسية العصرية ابعتبارها عوامل حامسة 
ت عناصر حامسة ابلنسبة للروابط االقتصادية بني ن اهلياكل األساسية لشبكة االتصاالكو إلندونيسيا للموئل أيضًا  

اليت ميكن تعزيزها من خالل تطوير اهلياكل األساسية لتكنولوجيا ، املعلومات إاتحةاحلاجة إىل كما أبرز   ،الريف واحلضر
سياسة جديدة للتوسع احلضري وثيقة ، نشر جملس الدولة الصيين 2016املعلومات واالتصاالت. ويف شباط/فرباير 

تضمن مبادئ توجيهية ختص بشكل أساسي وزارة اإلسكان والتنمية احلضرية والريفية. ويشار إىل هذه السياسة اليوم ت
 .‘‘املبادئ التوجيهية لتخطيط التنمية احلضرية والتشييد واإلدارة’’ابسم 

اء تقدماً كبرياً أحرز التخطيط احلضري وإدارة البن]...[ ’’بصريح العبارة على ما يلي:  ة الوثيقةوتنص مقدم -63
الكافية، كما أن مشاريع التشييد  ية]ولكن[ يف كثري من احلاالت ال تتحلى منهجيات التخطيط احلضري ابلتطلع

عايري مب الوفاءوالتنمية، على الرغم من أهنا غالبًا ما تكون ضخمة من حيث النطاق، تفتقر إىل التكامل وختفق يف 
على مستوى املدينة. ويلزم إيالء اهتمام أكرب ملواقع الرتاث الثقايف احلاجة إليها  يف استخدام الطاقة، اليت تلحكفاءة ال

تزال احلوكمة احلضرية غري  اليت يتعني احلفاظ عليها بشكل أفضل يف عصر السعي إىل التمدد الشاسع النطاق. وال
اليت يعاين منها العديد من املدن، كافية يف معظم املقاطعات اليت تسود فيها معدالت التشييد غري القانوين العالية 

ابإلضافة إىل نقص السلع واخلدمات العامة، وانتشار مستوايت التلوث البيئي واالكتظاظ املروري املثري للقلق يف بعض 
 .‘‘األحيان

ولطاملا اعتربت الصني أن التوسع احلضري ال يقل أمهية عن التصنيع أو التنمية الزراعية. ولقد تعاقبت  -64
جيات والسياسات بشكل سريع على مدى السنوات العشرين املاضية. ومل يشكك يف يوم يف التوسع احلضري االسرتاتي

العام. فعلى  عند ظهورها، مثل توازن التنمية املناطقية، ومحاية البيئة، واخلدمات االجتماعية، والنقلبل أضيفت املسائل 
وهي وكالة التخطيط اإلمنائي يف الصني، التابعة أيضاً جمللس واإلصالح، سبيل املثال، أصدرت اللجنة الوطنية للتنمية 

 .2020 - 2014الدولة، اسرتاتيجية طموحة للتوسع احلضري للفرتة 
املدن، مدعوم بشبكات نقل من وهتدف هذه اخلطة الوطنية إىل إنشاء نظام للمدن مكّون من جمموعات  -65

على اجلانب النوعي ومراعاة الناس واالستدامة. وتعرتف ىل تنمية حضرية أفضل من حيث الرتكيز ستند إمتكاملة وي
اخلطة أبنه ينبغي مّد املهاجرين الريفيني بوضع اإلقامة وإمكانية احلصول على كامل اخلدمات يف مدن الصني، وبضرورة 

صاد احلضري، حتقيق التنمية املناطقية الريفية، مبا يف ذلك إصالح سوق األراضي. ومن شأن تلك التدابري أن تعزز االقت
 االستثمار.جرد سيما أن اإلنفاق على زايدة االستهالك مقارنة مب وال

على أن املدن تتطلب بناء القدرات بكثافة داخل  2016ويف الوقت نفسه، يشدد املبدأ التوجيهي لعام  -66
وضع ال’’ؤكد على املهنية من أجل السيطرة بقوة على التنمية احلضرية. وعلى هذا النحو، فإنه ي اوهيئاهت احكوماهت
ويل. فهو حيدد املتطلبات ليس فقط لوضع ضوابط ختطيط أكثر صرامة ألالستثمار ااملتمثل يف تدين ا ‘‘اجلديد الطبيعي

تمدد اجلامح للمدن. وتشمل املتطلبات األخرى وقف الولكن أيضاً ملزيد من املشاركة، ويسعى بشكل عام إىل وقف 
 سيَّجةتشييد 

، وتكثيف وسائل النقل العام، وإجراء جمموعة كاملة قطع األراضيمن ضكثافة الشوارع ، وزايدة  األحياء امل
 من التدخالت جلعل املدن أكثر اخضراراً.
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وينبغي أن تسهم هذه التدخالت يف حتقيق اقتصاد حضري أفضل توازانً داخل بيئة تتميز مبدن أكثر تكامالً  -67
مع شيخوخة السكان. ومما ال شك  ة،الدميوغرافي اتتغري الملواجهة ، تكون مستعدة أيضاً بشكل أفضل كثافةو وترابطاً 

فيه أن حجم االستثمارات الرأمسالية اجلديدة الالزمة جلعل التنمية احلضرية أكثر استدامة وتركيزاً على الناس ال يزال كبرياً 
لت أسعار املنازل متقلبة جداً. فال يغدو التخطيط أكثر عمومية وتشاورية بني عشية وضحاها. ويف الوقت نفسه، ظ

جدًا يف العديد من املدن الساحلية الصينية، مما جيعل عملية وضع الضوابط تشكل حتداًي على أحسن تقدير. وليس 
 االنتقال السريع إىل املزيد من اإلنفاق غري الرأمسايل احلضري لدفع االقتصاد قدماً ابملهمة البسيطة.

تبدو يف حالة دائمة من التشييد أو إعادة التشييد، إال أن  نطقة املوعلى الرغم من أن العديد من املدن يف -68
التحدي الذي يواجهه العديد من احلكومات الوطنية واحمللية يكمن يف ضمان اتسام االستثمارات يف اهلياكل األساسية 

ل األساسية ابلطابع االسرتاتيجي ووفائها ابحتياجات مجيع سكان احلضر. وابإلضافة إىل التحدي الذي تواجهه اهلياك
الشاملة للجميع، حيتاج النمو اجلديد أيضًا إىل أن يتصف ابلقدرة على الصمود يف مواجهة املخاطر وإدراك آاثر 

 حنو مستقبل منخفض الكربون. نطقةانبعااثت الكربون يف تصميم اهلياكل األساسية من أجل االنتقال مبدن امل
 اإلسكان -هاء 

ضمان مستوى معيشة الئق لألشخاص فحسب. فهناك عالقة واضحة بني ال يقتصر املسكن املالئم على  -69
وتشمل العالقة بني السكن واالقتصاد  .(43)فقر األسر املعيشية، واخنفاض الناتج احمللي اإلمجايل، وانتشار األحياء الفقرية

فتوظف صناعة التشييد أنواعاً  أيضاً اآلاثر املباشرة واملضاعفة لصناعة التشييد ابعتبارها إحدى املسامهات يف االقتصاد.
خمتلفة ومتعددة من العمال، بدءاً من العمال غري املهرة ومنخفضي األجور إىل املهنيني ذوي األجور املرتفعة. ولقد قدر 

يف املائة من جمموع العمالة يف إندونيسيا  12و 8مصرف التنمية اآلسيوي أن قطاع التشييد كان يستأثر مبا يرتاوح بني 
. ومع ذلك، ال تزال تلبية الطلب على 2008 - 2001والصني والفلبني ومجهورية كوراي سنواًي يف الفرتة وماكاو 

سيما للمقيمني يف املناطق احلضرية ذوي الدخل املنخفض واملتوسط، تشكل حتداًي إن مل يكن فشالً  املساكن، وال
اخنفاض القدرة على حتمل األسباب الكامنة وراء  بصريح العبارة يف كثري من بلدان املنطقة. ومن املعروف جيدًا أن

د ايتكاليف السكن تتمثل فيما يلي: تصاعد تكاليف األراضي والعقارات يف العديد من مدن آسيا واحمليط اهلادئ، وازد
دمات تكلفة البناء، يف حني مل ترتفع األجور بصورة كافية. وعالوة على ذلك، فإن النمو غري املؤكد أو غري الكايف والص

 .(44)النامجة عن األزمات كثرياً ما تشوه االستقرار االقتصادي الالزم لسياسات اإلسكان ومتويل اإلسكان
ومن الواضح أن االستثناء يظل هو شرق آسيا وبعض البلدان يف جنوب شرق آسيا. فالقدرة على حتمل  -70

ى عقود عديدة. وأنشأت الياابن تكاليف السكن يف شرق آسيا ليست ظاهرة معاصرة بل هي عملية أتسست على مد
ملعاجلة النقص يف املساكن  1955وشركة اإلسكان الياابنية يف عام  1950املؤسسة احلكومية لقروض اإلسكان يف عام 

وكالة وت سميان ن موجودتني حاليًا ان املؤسست وحدة بعد احلرب العاملية الثانية. وال تزال هااتنييمال 4.2الذي بلغ 
                                                           

(43  )John Doling, Paul Vandenberg and Jade Tolentino, “Housing and housing finance: A review of the 

links to economic development and poverty reduction”, ADB Economic Working Paper Series, No. 362 

(Metro Manila, Asian Development Bank, 2013). الشبكي الرابط على متاح 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/30348/ewp-362.pdf  (2016ديسمرب /األول كانون  5 :االطالع اتريخ.) 

(44  )Asian Development Bank-Asian Development Bank Institute, extraordinary general meeting on 

“Housing Policies for Emerging Asia”, Tokyo, 17 December 2014. 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/30348/ewp-362.pdf
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وأتسس  .(45)عامًا من التأثري املتواصل 60الياابنية ووكالة النهضة احلضرية، حيث حققتا أكثر من متويل اإلسكان 
حىت أصبح مؤسسة مرجعية يف املنطقة. وأنشئت هيئة اإلسكان يف  1959جملس تنمية اإلسكان يف سنغافورة يف عام 

ن عدد األسر املعيشية املصنف سكنها على أنه سيء، أب. وأفادت الصني 1973هونغ كونغ كهيئة قانونية يف عام 
 .(46)1988و 1982 يعام بنييف املائة  15إىل  34سواء ألنه مزدحم أو غري مريح، كان قد تراجع من 

إن جتربة مجهورية كوراي على مدى اخلمسني عاماً املاضية حتكي عن تسخري القدرات من أجل التحول. ففي  -71
ع يف البلد، عوجل النقص يف املساكن من خالل اإلنتاج ابجلملة وضوابط األسعار. وقبل أعقاب النمو الصناعي السري
، استطاعت مجهورية كوراي أن حتدد أول بلدات جديدة وأنشأت وكاالت لتوسيع 1997األزمة املالية اآلسيوية يف عام 

ت املشاكل عديدة وتراوحت نطاق التمويل، مثل الصندوق الوطين لإلسكان وصندوق ضمان ائتمان اإلسكان. وكان
وصواًل إىل عمليات اإلخالء. ويف السنوات اخلمس عشرة املاضية، ألغت  ،ناسكما بني أوجه العجز وفوران سوق اإل

مجهورية كوراي قواعدها التنظيمية وأعادت تنظيمها ووضعت تدرجييًا ترتيبات مؤسسية جديدة، مع الرتكيز على تعزيز 
وتوجيه سوق السكن. واستمر التغيري املؤسسي، حيث مت جتميع األراضي واملساكن، على اإلسكان يف جمال رفاهية ال

هبدف إنشاء مؤسسة عامة موحدة للتنمية  ،2009سبيل املثال، حتت مظلة مؤسسة اإلسكان واألراضي يف عام 
القدمية، وجعل سوق  الواسعة النطاق يف جمال اإلسكان العام. وعالوة على ذلك، يتم حالياً جتديد جممعات اإلسكان

 .(47)اإلجيار أكثر استجابة ملختلف املتطلبات، كما و ضعت ترتيبات للفئات ذات الدخل املنخفض جداً 
من تدخالت  انتألفيوأثبتت جتربة شرق آسيا أن معاجلة العجز يف املساكن واالستثمار يف اهلياكل األساسية  -72

 نطقةواالقتصادات الوطنية. ويوجد حاليًا اهتمام متجدد يف املمرتابطة تدعم يف هناية املطاف االقتصادات احلضرية 
إبعادة تعزيز السكن امليسور التكلفة ابعتباره إحدى السياسات الصناعية الوطنية، سواء يف مؤسسات القطاع العام أو 

اد الكلي يف القطاع اخلاص. ومن األمور الواعدة بشكل خاص، أطر السياسات اليت يقل فيها الرتكيز على االقتص
ظل تومع ذلك  .(48)وهتدف إىل زايدة فعالية استخدام األراضي وختطيطها يف سياق التنمية االقتصادية احلضرية احمللية

ال يزال يتسم بنفس القدر  املساكن األكثر فعالية من حيث املعايري والنوعية والتكنولوجيا وميسورية التكلفة أمراً  قامةإ
 .ةمهيمن األ

 االقتصادية احمللية: املساحات االقتصادية الشاملة للجميعالتنمية  -واو 
التنمية االقتصادية احمللية هنج للتنمية االقتصادية يركز على املستوى احمللي للنهوض ابلنمو الشامل واملستدام  -73

ات يف حني يستند مع تعزيز القدرة التنافسية للبلدايت احمللية. ويستفيد هذا النهج من كونه شامالً ومشرتكاً بني القطاع
إىل املزااي النسبية للمساحة احمللية، على مستويي املدينة واألحياء، لتكييف اسرتاتيجيات النمو االقتصادي. ومن األمثلة 

استطاعت أن تتغلب على مشكلة ، مدينة انغا مبقاطعة كامارينس سور يف الفلبني، اليت نطقةالناجحة على ذلك يف امل
                                                           

(45  )  Masahiro Kobayashi, “The Housing Market and Housing Policies in Japan” (2014)  ورقة مقدمة خالل
 (.46)انظر احلاشية ‘‘ سياسات اإلسكان آلسيا الناشئة’’االجتماع العام االستثنائي ملصرف التنمية اآلسيوي بشأن 

(46  )ESCAP, State of Urbanization in Asia and the Pacific 1993 (New York, United Nations, 1993), pp. 2–42. 
(47  )Kyung-Hwan Kim and Miseon Park, “Housing Policy in the Republic of Korea” .خاللمقدمة  ورقة 

 (.46 احلاشية)انظر  ‘‘الناشئة آلسيا اإلسكان سياسات’’االجتماع العام االستثنائي ملصرف التنمية اآلسيوي بشأن 

(48)Asian Development Bank-Asian Development Bank Institute, extraordinary general meeting on 

“Housing Policies for Emerging Asia” (see footnote 46). 
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عن طريق وضع اسرتاتيجية لتحسني املدينة من خالل الرتكيز على وذلك  اجليد، لطبيعية واملوقعاملوارد ا افتقارها إىل
الرخاء، وإقامة شراكات مع كل من القطاع اخلاص  تعزيزالرامية إىل و النمو االقتصادي املقرتن ابملبادرات املنصفة للفقراء 

رارات يف احلكومة. وتكلل الربانمج بنجاح ساحق، حيث واجملتمع املدين، وتعزيز مشاركة اجملتمع احمللي يف صنع الق
 .(49)أصبحت اليوم املدينة واحدة من أسرع االقتصادات احلضرية منواً يف البلد

ربز مثال مدينة انغا أيضاً أمهية النهج التشاركي للتنمية االقتصادية احمللية يف سياق إشراك أصحاب املصلحة، وي   -74
التجارية واجلمعيات واحتادات التجارة والنقاابت العمالية واجلامعات  ؤسساتاملمبا يف ذلك احلكومات احمللية و 

 مشاركةواملؤسسات البحثية واملؤسسات املالية واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع احمللي، حيث يوفر سبياًل لل
يف تلبية احتياجات كل من أرابب العمل واملوظفني، فضالً عن األوساط األوسع نطاقاً. ويف هذا الصدد، تشكل التنمية 

أهداف التنمية املستدامة على الصعيد احمللي وضمان مشاركة اجملتمعات املهمشة  عاجلةملاالقتصادية احمللية أيضاً فرصة 
السرتاتيجيات الرامية إىل حتقيق التنمية االقتصادية احمللية أن تستكشف كيفية مشاركة جيدة. فعلى سبيل املثال، ميكن ل

 جعل املهاجرين يقدمون إسهامات كبرية يف االقتصادات احمللية أو كيفية النهوض بدعم عمل رائدات األعمال.
زدهار االقتصادي وستظل األعمال التجارية والوظائف واملشاريع الصغرية احلجم غري الرمسية عناصر حمورية لال -75

 ؤسساتآسيا واحمليط اهلادئ لعقود عديدة قادمة. ويشمل االقتصاد غري الرمسي طائفة واسعة من امل منطقةللمدن يف 
على سبيل املثال ال احلصر، ابئعو األغذية يف الشوارع وخدمات التخلص من النفاايت منها،  ،التجاريةواملشاريع 

أن من األفضل التعامل مع القطاع غري الرمسي من  نطقةولقد بينت التجربة يف املودراجات األجرة واخلدمة املنزلية. 
خالل دعم املشاريع ومحاية العمال وإشراك أصحاب املشاريع من أجل زايدة اإلنتاجية عوضاً عن حماولة القضاء عليه. 

دعم خطط التنمية االقتصادية كفالة يف مساعي  املوظفني وأرابب األعمال يف القطاع غري الرمسي  إشراكومن املهم أيضاً 
احمللية لسبل كسب العيش. فعلى سبيل املثال، يتيح حتديث اهلياكل األساسية املادية فرصة لتحسني صحة العمال 

 حتسني الطرق ومساحات األسواق. عن طريقوسالمتهم والوصول إىل األسواق، 
ز االقتصادي املناسب للقطاع غري الرمسي واملشاريع وينبغي للسلطات احمللية أن تضع يف اعتبارها أن إجياد احلي -76

الصغرية احلجم ال يزال صعبًا ويتطلب طائفة واسعة من السياسات والتدخالت على نطاق املدينة واجملتمع احمللي اليت 
فتئ الباعة واألسواق واملعلومات والتعليم املهين. فعلى سبيل املثال، ما  تاألراضي واملساحات واالئتمااناتحة تتناول إ

خالل فرتات الركود  متيل أعدادهم إىل االزدايدغري الرمسيني يشكلون مسة من مسات حياة الشارع اإلندونيسي، و 
االقتصادي واألزمات. ويف السنوات األخرية، دخلت احلكومات احمللية يف حوار ومفاوضات مع الباعة يف حماولة لنقلهم 

الباعة  التخلص منم بناؤها هلذا الغرض؛ وقد جنح العديد من هذه اجلهود يف من الشوارع إىل األسواق العامة اليت يت
 .(50)بطريقة خالية من النزاعات

                                                           

(49  ) United Cities and Local Governments, Working Group on Local Economic Development, Policy 

Paper on Local Economic Development (forthcoming). 
(50)John Taylor and Lily Song, “Return to the streets”. Paper presented at the “Contesting the streets: 

Vending and public space in global cities” symposium, University of Southern California, 2 and 

3 October. 2015. 
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وتشري هذه العالمات إىل أن احلكومات احمللية اإلندونيسية تعكف على تعلم التفاعل بشكل أفضل مع  -77
القطاع غري الرمسي وتوفري حلول للقضااي اليت طال أمدها بشأن املساحات العامة والتمكني االقتصادي. فعندما تراعي 

. ومشلت أكرب على األرجح جناحاً فإهنا حتقق  احتياجات أصحاب املشاريع والعمال غري الرمسيني، طويرالتعملية 
 نرتنتيف سورااباي، وهي اثين أكرب مدينة يف إندونيسيا، تزويد مواقع القطاع غري الرمسي خبدمة اإل عمليات التطوير

االحتياجات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت يتناوهلا  سداجملانية للزابئن، مما ي)الواي فاي( الالسلكي 
ويف ابكستان، مشلت سياسات  .(51)هلياكل األساسية، ويدعم أيضاً التنمية االقتصادية احملليةاب املتعلق، 3الفصل الفرعي 

، لتحسني ترتيبات نو املنزليذلك العمال توفري املزااي للعاملني يف االقتصاد غري الرمسي، مبا يف  2010العمل الوطنية لعام 
 .(52)اخلاصة هبمالسالمة والصحة 

يف ظل  تشهد ازدهارا كبرياالتجارية اليت هتدف إىل حتسني نوعية حياة سكان احلضر واملشاريع  ؤسساتإن امل -78
ة األطفال . وينبغي أن تشكل املشاريع االجتماعية يف قطاعات مثل رعاينطقةتوسع الطبقات املتوسطة يف مدن امل

وظائفها التجارية، إىل جانب ورعاية املسنني واإلسكان التعاوين حمور تركيز هام للتنمية االقتصادية احمللية، ألهنا توفر، 
تاج إليها العديد من اجملتمعات احلضرية الفقرية. ومن شأن التدخالت اإلمنائية االقتصادية حياخلدمات األساسية اليت 
اريع االقتصاد االجتماعي أن تسفر عن فوائد متعددة وأن تعاجل بعض القضااي احلامسة يف جمال احمللية اليت تستهدف مش

التنمية املستدامة. وابملثل، ميكن للمشاريع احمللية املبتكرة اليت تركز على البيئة، مثل توفري الطاقة املتجددة على املستوى 
احلكومات احمللية والوطنية أن تشجع تلك املشاريع على اتباع  يف تعزيز االستدامة البيئية. وتستطيعفيد احمللي، أن ت

 سياسات تدعم االنتقال إىل مسارات منخفضة الكربون.
ية لتعزيز التنمية االقتصادية احمللية. والتخطيط االسرتاتيجي ركز من الن هج أو األدوات املقليل وهناك عدد  -79

التدخالت. أنسب وموارده، أمر مهم لتحديد احمللي اجملتمع اليت ت عزز األصول حتديد للمدن واألحياء، مبا يف ذلك 
، حيث اضطالع املؤسسات التجارية بتحسني األحياءوهناك هنج أكثر شعبية يف أمريكا الشمالية وأورواب، أال وهو هنج 

شاريع داخل احلي، تقوم جمموعة من أصحاب األعمال التجارية يف منطقة حمددة بدفع ضريبة أو رسم إضايف لدعم امل
التجارية وحضاانت األعمال  ؤسساتاملعات جتممثل متويل حراس األمن أو الالفتات للرتويج للحي. ولقد أصبحت 

األعمال يف جمال تكنولوجيا املعلومات، جتمعات  ضمنبنغالور يف اهلند ذكر مدينة رد كثريا ما ي. و نطقةأكثر شعبية يف امل
الصناعية من أجل تشجيع تشكيل الشبكات على نطاق عات تجمللمؤخرًا خطة اليت نفذت  ،كما جنحت الياابن

السنوات الثماين  خالل ةجديد ةجتاري مؤسسة 80 000الشركات احمللية واملؤسسات البحثية واجلامعات، يف إنشاء 
 .(53)لربانمجل

 رأس املال البشري -هاء 
يضيف تطوير معارفهم ومهاراهتم قيمة أن من املنطقي فمدينة، ولذلك  ةاألصول يف أي مثنإن الناس هم أ -80

تزال  من حيث زايدة فرص احلصول عليه، ال نطقةللمجتمع. وعلى الرغم من أن اجتاهات التعليم ظلت إجيابية يف امل

                                                           

(51  )88III, p.  National report of Indonesia for Habitat. 

(52  )49III p.  National report of Pakistan for Habitat. 

(53  )National report of Japan for Habitat III, p. 47. 
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 نمن املشاركة يف سوق العمل. ومن األمهية مبكان أن حيصل الشبا قللهناك فجوات يف االنتقال بني املدرسة والعمل ت
 .(54)على املهارات واملعلومات املطلوبة للمشاركة يف القوى العاملة احلضرية وأن يتم دعم قدرات مباشرة األعمال لديهم

، يشكل نطقةويف ظل الثغرات القائمة يف جماالت التعليم والعمالة واألجور ابلنسبة للمرأة يف مجيع أحناء امل -81
لمرأة جمااًل مهمًا لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية أكثر مشولية. كما حتسني االستثمار يف تنمية املهارات والتعليم ل

. ولقد شددت إندونيسيا دميوغرايفميثل االستثمار املناسب يف تنمية الشباب أمرًا ابلغ األمهية لالستفادة من العائد ال
 تنمية مشاركتهم يف سوق العمل. يف تقريرها الوطين للموئل الثالث على أمهية تعزيز مهارات الشباب وقدراهتم من أجل

تمتع الناس يف املناطق احلضرية ابملهارات الالزمة للعمل يف امليادين الناشئة وتعزيز ت كفالةومن الضروري   -82
تعزيز االبتكار. ويتجلى ذلك يف تقرير  لمن أجاالبتكار. ويف هذا الصدد، ال بد من االستثمار يف املهارات والتدريب 

لتوسيع نطاق تنمية املهارات من أجل ’’ نطقةالتنمية اآلسيوي يسلط الضوء على احلاجة يف امل صدر مؤخراً عن مصرف
بذل  منطقة. وسعياً لتحقيق هذا اهلدف، ينبغي للذكىإدارة حتوله االقتصادي بنجاح وحتقيق مستقبل أكثر ازدهاراً وأ

بكامل  الضمان متتع القوى العاملة فيه نوعية التعليم، مع مواصلة توسيع فرص احلصول عليه،حسني جهود أكرب لت
 .(55)‘‘منو مرتفعتحقيق معدل الالزمة ل -املعرفية وغري املعرفية والتقنية  -املهارات 

 متويل النمو املستقبلي للمدن -حاء 
إن كيفية متويل التحوالت احلضرية ومستقبل املدن مسألة حامسة لتحقيق اهلدف املتمثل يف إجياد مدن  -83

وشاملة للجميع. ومع وجود العديد من األولوايت املتنافسة، ينبغي أن تكون االستثمارات موجهة وأن تستفيد مستدامة 
من تنوع مصادر وتدفقات التمويل. وتلح احلاجة إىل وجود سياسات اقتصادية ونظم حوكمة لدعم االستثمار من أجل 

 ومعاجلة قضااي اإلدماج االجتماعي. حتقيق التنمية االقتصادية، فضالً عن بناء القدرة على الصمود
أبن كفاءة اهلياكل األساسية، وتقدمي  نطقةولقد اعرتف التخطيط االقتصادي الوطين يف معظم بلدان امل -84

فيما عدا بلدان فتشكل أصواًل ابلغة األمهية لالقتصادات الوطنية. ومع ذلك،  ،اخلدمات، واألسواق واحلوكمة املالية
افورة، كثريًا ما عجز التخطيط االقتصادي عن احلصول على التمويل االستثماري الكايف شرق آسيا وماليزاي وسنغ

لضمان مستقبل دينامي للمدن. ومتكنت منطقة شرق آسيا بصورة عامة من تعبئة التمويل الالزم لالستثمارات اليت 
احلضري اخلاضع للتخطيط. يف جمايل اهلياكل األساسية والتوسع  -إن مل تكن تسيطر عليها  -ختطط هلا الدولة 

معدالت لصني ابتصدر الياابن وهونغ كونغ ت، حيث نطقةوالتدفقات املالية احمللية قوية يف بعض البلدان واملناطق يف امل
وهي  - هاوجنوب شرقاالئتمان احمللي كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل. ومثة أيضًا بلدان أخرى يف شرق آسيا 

يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل.  100تفوق فيها االئتماانت احمللية نسبة  -مجهورية كوراي واتيلند الصني وماليزاي و 
بيد أن العديد من البلدان يف جنوب آسيا وآسيا الوسطى واحمليط اهلادئ ال يتجاوز فيها االئتمان احمللي ولو نصف 

 .(56)الناتج احمللي اإلمجايل

                                                           

(54  )Thematic Working Group on Youth, Switched On: Youth at the Heart of Sustainable Development in 

Asia and the Pacific (see footnote 31). 
(55  )Asian Development Bank, Key Indicators for Asia and the Pacific 2015 (Mandayulong City, 

Philippines, Asian Development Bank, 2015). 
 /http://data.worldbank.orgالرابط على  متاح .العاملية التنمية مؤشرات الدويل، (  البنك56)

data-catalog/world-development-indicators (2015ديسمرب /األول كانون  6: االطالع اتريخ.) 
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للحصول على التمويل  نيمهم ينتنويع تدفقات التمويل وتعبئة املوارد املالية من مصادر متعددة عنصر  يشكلو  -85
التوازن بني االستثمار  حتقيقالكايف. ووفقاً ملا أبرزه تقرير صدر مؤخراً عن مصرف التنمية اآلسيوي، من األمهية مبكان 

التمويل  هدفسليب على تدفقات التمويل اخلاص. وينبغي أن يالعام الذكي واجلهود املبذولة لضمان أال يكون له أثر 
وابإلشارة إىل اخلطط  .(57)االستثمارات اخلاصة احلالية مزامحةالعام إىل حتقيق قدر عاٍل من اإلصالحات اجملتمعية دون 

ملدن اب املتعلقة من أهداف التنمية املستدام 11امللحة للمدن يف آسيا واحمليط اهلادئ، على النحو الذي يصوره اهلدف 
سيما احلد من األحياء الفقرية، واخلدمات األساسية، والسالمة، والنقل العام، واحلد من  واجملتمعات املستدامة، وال

التلوث، واحلد من املخاطر، وحتسني املساحات العامة بشكل عام، جيب أن تركز سياسات التمويل العام بشكل متزايد 
كثافة و ات حتويلية يف جمال التوسع احلضري بغية حتقيق مدن وجمتمعات أكثر اخضراراً تغري إحداث على النمو من خالل 

 وترابطاً.
وينبغي أن تؤدي إصالحات اإلنفاق إىل حتسني كفاءة اإلنفاق العام وشفافيته. وعلى الرغم من وجود اعرتاف  -86

كبري يف الشفافية عندما   نقصكثرياً ما يوجد على نطاق واسع مبزااي الشفافية يف جمال اإلنفاق احلكومي الوطين واحمللي،  
سيما يف املدن الصغرية واملتوسطة احلجم. وهذا  يتعلق األمر بتمويل اهلياكل األساسية واملرافق املالية وأدائها املايل، وال

. وينبغي يف كثري من األحيان أمراً صعباً تعوزه الضوابط العامةوتقييمها االستثمارات اجلديدة  علىالرقابة ممارسة ما جيعل 
وذلك ، يف ضوء اخنفاض تكلفة احلصول على البياانت واملعلومات، أسهلالتقدم يف جمال الشفافية ي صبح حتقيق أن 

 .املساعي جلعل املدن أذكى يف إطار
 وميثل متويل اإلسكان جزءًا آخر مهمًا من االقتصاد الوطين. فهو مؤشر على االستقرار االقتصادي نظراً  -87

كبرية   للعالقة بني متويل اإلسكان والسوق املالية األوسع نطاقاً. ولدى البلدان املتقدمة النمو يف آسيا حاليًا أسواق
سكان مماثلة ألسواق البلدان املتقدمة النمو يف األقاليم األخرى، حيث تبلغ نسبة ديون الرهن العقاري مقابل اإلتمويل ل

من نسبة حاليًا وسنغافورة لصني ابيف املائة. ويف حني تقرتب الصني وهونغ كونغ  50الناتج احمللي اإلمجايل أكثر من 
أسواق الرهن العقاري  منو ثرتعولقد  .(58)يف املائة 20تسجل نسبة تقل عن  نطقةيف املائة، فإن معظم بلدان امل 45

أتسست شركة اهلند لضمان  2012في عام ف. ومع ذلك 2008و 1997الثانوية من جراء األزمات املالية لعامي 
الرهن العقاري، أبسهم موزعة بني مصرف اإلسكان الوطين، ومصرف التنمية اآلسيوي، ومؤسسة التمويل الدولية 

من شأهنا أن  2005للرهن العقاري يف عام  مكرسةوالقطاع اخلاص. ويف إندونيسيا، أنشأت احلكومة مؤسسة اثنوية 
 .(59)2018ام تعمل بشكل كامل حبلول ع

 متويل البلدايت - طاء
يف الوقت احلايل، ال تكفي مصادر اإليرادات البلدية لتلبية احتياجات التمويل الطويل األجل للهياكل  -88

متويل النفقات صعوابت يف اليوم  نطقةميزانيات البلدايت يف العديد من مدن امل واجهاألساسية واالبتكار، حيث ت

                                                           

 املرجع نفسه.(  57)

(58  )John Doling and others, “Housing and housing finance” (see footnote 45). 

  http://www.smf-indonesia.co.id/?lang=en على الرابط الشبكي التايل(   يتوافر املزيد من املعلومات 59)

 (.2016كانون األول/ديسمرب   6)اتريخ االطالع: 

http://www.smf-indonesia.co.id/?lang=en
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األساسية والرواتب. ويسجل العجز املايل والدين العام مستوايت مرتفعة يف العديد من بلدان األساسية، مثل اخلدمات 
 .(60)، مبا يف ذلك اهلند ومنغوليا وابكستان واببوا غينيا اجلديدة وفييت انمنطقةامل

قد حتقق ة يف إطار الالمركزياملسؤوليات من احلكومات املركزية إىل احلكومات احمللية نقل وعلى الرغم من أن   -89
على مدى السنوات العشرين املاضية، إال أن ذلك مل يقرتن بقدر متناسب من الالمركزية يف جمال  نطقةيف معظم أحناء امل

تعيد توزيعها على البلدايت. ولكن  مثاإليرادات بصورة رئيسية  توىل احلكومة املركزية حتصيلالتمويل. ونتيجة لذلك، ت
يف حاالت كثرية، ال سيما ابلنسبة للمناطق احلضرية األصغر حجماً، تكون عمليات نقل التمويل غري مؤكدة وغري 
كافية. ففي آسيا الوسطى، على سبيل املثال، ال متلك املدن والبلدات األصغر ميزانيات خاصة هبا وتعتمد اعتماداً 

 .(61)الت من املستوايت األعلى يف احلكومةكاماًل على التحوي
وينبغي زايدة فعالية التحويالت املالية بني احلكومات من خالل زايدة النسبة اليت حتول إىل احلكومات احمللية  -90

وهيكلة التحويالت لتعزيز أداء أفضل للخدمات واإليرادات واالبتكار. وينبغي توسيع نطاق مصادر اإليرادات احمللية 
، وشراكات فعالة بني القطاعني العام عقاريالتمويل ال وفراجة إىل إجياد مؤسسات أفضل تاحلوالقوية، كما تلح  ةتناميامل

مصادر اإليرادات السندات االستثمارية احمللية يف توسع لاخليارات املتاحة لضمن واخلاص، وشراكات جمتمعية. ومن 
 واإلقليمية، على سبيل املثال ال احلصر.

م معاجلة القضااي الرئيسية املتعلقة بفتح آفاق التمويل على الصعيد احمللي سواء من خالل تعميم ومع ذلك، تت -91
الضرائب على العقارات أو من خالل آليات مبتكرة ومقننة لتقاسم قيمة األراضي بني بناة اهلياكل األساسية واجملتمعات 

بشكل كبري حبيث تدعم قيام املدن وتوسيع نطاقها واملالية وزن األدوات التنظيمية  زايدةاحمللية. وبوجه عام، ال بد من 
وجمموعات املدن ابلتخطيط والتنمية الشاملني. وجيب أن تدعم هذه األدوات التنظيمية واملالية حتسني التخطيط احلضري 

 .املتضامواملناطقي واستيعاب االستثمارات يف سياق التوسع احلضري 
تزال  كفاءة اإلنفاق. وبصفة عامة، ال  قلةفاض إيرادات الضرائب و ، يالحظ اخننطقةويف مجيع أحناء امل -92

الضرائب القائمة على العقارات غري مستغلة إىل حد كبري يف آسيا واحمليط اهلادئ. وتربط عدة مدن هندية سجالت 
ا يؤدي إىل حتسني الضرائب العقارية اخلاصة هبا بقواعد بياانت مرتبطة خبرائط قائمة على نظام املعلومات اجلغرافية، مم

املعلومات بشأن ضرائب األمالك. ويف أفغانستان، حيث ال تتلقى البلدايت أي متويل من احلكومة املركزية )ابستثناء 
ل استخدام الصور الساتلية الرقمية عملية سهّم كابول( وال يتم حتديث قواعد البياانت مبعلومات دقيقة عن العقارات، ي  

 .(62)صيل الضرائبتسجيل العقارات من أجل حت

                                                           

(60  )World Bank Group, Global Economic Prospects, January 2016: Spillovers amid 

Weak Growth (Washington, D.C., World Bank, 2016). متاح على الرابط  

https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2016a/Global-Economic-Prospects-January-

2016-Spillovers-amid-weak-growth.pdf  :(.2016كانون األول/ديسمرب   6 )اتريخ االطالع 
(61  )Center for Economic Research, Urbanization in Central Asia: Challenges, Issues and Prospects  

(Tashkent, Center for Economic Research, 2013)  متاح على الرابط
http://www.unescap.org/resources/urbanization-central-asia-challenges-issues-and-prospects  

 (.2016كانون األول/ديسمرب   6)اتريخ االطالع: 
(62  )Afghanistan, Ministry of Urban Development Affairs, Independent Directorate of Local Governance 

and Kabul Municipality, State of Afghan Cities 2015 (Kabul, 2015). الرابط على متاح 

http://unhabitat.org/books/soac2015/   (.2016ديسمرب /األول كانون  6 :االطالع)اتريخ 

https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2016a/Global-Economic-Prospects-January-2016-Spillovers-amid-weak-growth.pdf
https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2016a/Global-Economic-Prospects-January-2016-Spillovers-amid-weak-growth.pdf
http://www.unescap.org/resources/urbanization-central-asia-challenges-issues-and-prospects
http://unhabitat.org/books/soac2015/
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اثبتة وهياكل أساسية ميكن  وأصوالً  يوابإلضافة إىل اإليرادات الضريبية، متتلك سلطات املدن أراض -93
التمويل. ويشمل أحد النماذج املستخدمة بنجاح يف اهلند إجراء تقييم سليم لألصول الثابتة  حصيللتاستخدامها 

بنجاح يف الصني، وهي استئجار  اتُّبعتكضمان للقروض. ومثة طريقة أخرى لالستفادة من تلك األصول الثابتة 
يجية األخرية ال ختلو من العيوب، األراضي ذات امللكية العامة من أجل التنمية اخلاصة. ومع ذلك فإن هذه االسرتات

 ألهنا ساعدت على حتقيق الغاايت االقتصادية ولكن مقابل مثن اجتماعي وبيئي.
وأكدت أفغانستان، حيث تشكل البلدايت الكياانت احلكومية دون الوطنية الوحيدة اليت ميكنها أن جتمع  -94

االعتماد على الذات يف العمليات من خالل مبادرات جتاه صوب املزيد من وتنفق عائدات املصادر الذاتية، إمكانية اال
، على سبيل املثال يف نطقةأيضاً يف املبدى االهتمام وي   .(63)الدخل تقوم على تقنني املمتلكات العشوائية درارإلجتريبية 

ج متويل جديدة  طر التنظيمية بني القطاعني العام واخلاص على الصعيد احمللي، مثل األمشرتكة إندونيسيا، ابلبحث عن هن 
لتشجيع اجملتمعات احمللية والشركات على إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص. ومن شأن بناء القدرات املالية 

أيضاً حتسني امليزنة واإلدارة املالية يف العديد من إدارات حكومات املدن، وكذلك يسر توالضريبية للحكومات احمللية أن 
 .(64)على الصعيد الوطين

اقتصادات آسيا واحمليط اهلادئ من خالل التوسع احلضري غالبية العقدين القادمني، ستنمو  خاللو  -95
واالستثمار يف اهلياكل األساسية. بيد أنه من أجل تعزيز االزدهار املستدام والطويل األجل، ينبغي أن تسرتشد التنمية 

املستقبل اعتمادًا شديدًا على التنمية االقتصادية  احلضرية ابلسياسات: فسيعتمد كل من النمو والعمالة والتنمية يف
احمللية؛ وسيحتاج التمويل البلدي إىل إصالح؛ وسيتعني زايدة االستثمارات يف رأس املال البشري. وينبغي أن توفر اخلطة 

 احلضرية اجلديدة إطاراً لتوجيه التحوالت املطلوبة يف جمال السياسات.
 ؤ االجتماعيالتوسع احلضري والتكاف -رابعاً 

 مقدمة -ألف 
آسيا واحمليط اهلادئ أمر يف  منطقةيف للجميع اخلدمات األساسية إاتحة إن القضاء على الفقر املدقع و  -96

 املتناول.
 ومعاجلة أوجه عدم املساواة االجتماعية.اإلقامة فيها وتيسري  مشلالتنوع والثقافة أمر أساسي جلعل املدن أ تقبلو  -97
الفقرية اليت مت متكينها يف املناطق احلضرية يف العديد من بلدان آسيا واحمليط اهلادئ ولقد أصبحت اجملتمعات  -98

 ومن شأهنا أن توفر أساساً لبناء القدرة على الصمود على الصعيد احمللي. ،مصدراً لرأس املال االجتماعي والتنمية
لنظري وإىل تغري اجتماعي يف مدن آسيا واحمليط اهلادئ إىل تنوع منقطع ا منطقةولقد أدى التوسع احلضري يف  -99

. وعلى الرغم من إحراز تقدم يف جمال احلد من الفقر على مدى العقدين املاضيني، إال أن مفتاح التصدي للفقر نطقةامل
وعدم املساواة يف املناطق احلضرية جبميع أشكاله يكمن يف االعرتاف ابحلواجز اليت حتول دون االندماج االجتماعي 

املؤسسية، من قبيل أوجه الالمساواة وجه من كل شكل  وييت تعيق عملية القضاء على الفقر املدقع. واإلنصاف وال
                                                           

(63  )National report of Afghanistan for Habitat III, pp. 24 and 25. 

 Michael Lindfield, “Financing املستقبلية يف املنطقة، انظر: (  لالطالع على مناقشة أمشل بشأن متويل التنمية احلضرية64)

our urban future”, in The State of Asian and Pacific Cities 2015 (see footnote 3) 
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ذلك اهليكلية، مبا يف كذلك الالمساواة اإلسكان واخلدمات األساسية واحلقوق واملشاركة يف احلوكمة، و الالمساواة يف 
إعمال ول دون حتقيق أهداف التنمية املستدامة و حي اعائقلعمر والعرق واألصل القومي، املتعلقة اباجلنسانية و جوانبها 

حقوق اإلنسان األساسية للجميع. وتعكس أهداف التنمية املستدامة هذا النهج الشامل للحد من الفقر، وجيب أن 
 سكان املدن.يف صفوف بني املدن و الالمساواة التحدايت لتكفل عدم تفاقم أوجه  نطقةتواجه املدن يف امل

 اهات التنمية االجتماعيةاجت -ابء 
منو يف الوحدات السكنية أو تكافؤ فرص احلصول على األراضي،  نطقةمل يقابل النمو السكاين احلضري يف امل -100

آسيا واحمليط  منطقة تشهدفقد ومع ذلك  .(65)مما أدى إىل نقص يف املساكن واستمرار انتشار األحياء الفقرية ومنوها
فاخنفضت النسبة املئوية لسكان  .(66)جحة فيما يتعلق ابألحياء الفقرية منذ املوئل الثايناهلادئ العديد من األمثلة النا

يف املائة يف الفرتة  26يف املائة إىل  41احلضر الذين يعيشون يف األحياء الفقرية يف شرق آسيا اخنفاضاً كبرياً من حوايل 
يف املائة، ويف جنوب آسيا  28إىل  45، كما اخنفضت يف جنوب شرق آسيا من 2014إىل عام  1995من عام 

من أجل  2013و 2008مليون وحدة سكنية بني عامي  38وشيدت الصني وحدها  .(67)يف املائة 31إىل  51من 
وفيما يتعلق ابحلصول  .(68)إعادة إسكان جمتمعات األحياء الفقرية والعمال اجلدد واملهاجرين من الريف إىل احلضر

يف املائة أو أكثر يف املناطق احلضرية، ابستثناء  90بتغطية بنسبة  نطقةعلى الكهرابء، يتمتع أكثر من نصف بلدان امل
يف  50عدد من الدول اجلزرية الصغرية النامية يف احمليط اهلادئ حيث تبلغ نسبة التغطية يف املناطق السكنية احلضرية 

 .(69)املائة فقط
لى الرغم من أن نسبة الذين يعيشون يف األحياء الفقرية قد اخنفضت، إال أن األعداد اإلمجالية ال تزال وع -101

مرتفعة بشكل غري مقبول، ويف بعض املناطق دون اإلقليمية، ال تزال هذه األرقام آخذة يف االرتفاع. فأكثر من نصف 
، مما يشكل أكثر من نصف إمجايل سكان املناطق طقةنبليون نسمة من سكان األحياء الفقرية يعيشون اليوم يف امل

سيما  ، على الرغم من حتقق بعض املكاسب، والنطقةالفقرية يف العامل. وال تزال الصحة تشكل قضية إمنائية رئيسية يف امل
در مع حتّسن فرص احلصول على الرعاية الصحية يف العديد من املناطق احلضرية. ولقد ازدادت فرص احلصول على مصا

 للمياه يف املائة 97 ثبت أهنا بلغتيف املناطق احلضرية، حيث خباصة ، و نطقةاملياه احملسنة واملرافق الصحية احملسنة يف امل
مليون من سكان  55وعلى الرغم من هذه املكاسب، ال يزال هناك أكثر من  .(70)لصرف الصحيليف املائة  75و

                                                           

 سقف حتت يعيشون األفراد من جمموعة أبهنا ‘‘الفقرية األحياء يف تعيش اليت املعيشية األسر’’ املتحدة األمم موئل برانمج ي عرّمف (  65)
 املياه على احلصول املعيشية؛ املساحة كفاية  املسكن؛ استدامة: التالية املنافع من أكثر أو واحد إىل ويفتقرون حضرية منطقة يف واحد

 .احليازة ضمان املالئم؛ الصحي الصرف املأمونة؛

(66  ) UN-Habitat, State of the World’s Cities 2010/2011: Bridging the Urban Divide (London and Sterling, 

VA, Earthscan, 2010). 
(67  )UN-Habitat, World Cities Report 2016 (see footnote 4). 
(68  )National report of China for Habitat III, p. 3. 
 على متاحاالقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، البوابة اإللكرتونية للطاقة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ.  اللجنة(  69)

 (.2016كانون األول/ديسمرب   6: االطالع اتريخ) /http://www.asiapacificenergy.org الرابط

 كانون  6 :االطالع)اتريخ   http://www.unescap.org/sites/default/files/ESCAP-SYB2014.pdfالرابط على حمتا (  70)
 (.2016ديسمرب /األول

http://www.asiapacificenergy.org/
http://www.unescap.org/sites/default/files/ESCAP-SYB2014.pdf
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يفتقرون  نطقةمليون من سكان املناطق احلضرية يف امل 480أن أكثر من احلضر يفتقرون إىل مياه الشرب احملسنة، كما 
 إىل مرافق الصرف الصحي احملسنة.

ال تزال صحة األطفال واألمهات وفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز واألمراض املنقولة ابالتصال اجلنسي  -102
يف ذلك محى الضنك، تشكل حتدايت كربى. وعالوة  واألمراض املنقولة عن طريق املياه واألمراض املنقولة ابلنواقل، مبا

األمراض يتمثل يف للصحة يف املناطق احلضرية  ‘‘هتديد ثالثي’’نشوء على ذلك، أدى التوسع احلضري السريع إىل 
ر املعدية، واألمراض غري املعدية اليت تتفاقم بسبب أمناط احلياة غري الصحية، واإلصاابت والعنف النامجني عن حركة املرو 

 .(71)اخلطرة على الطرق وظروف العمل واملعيشة غري اآلمنة
بشكل متزايد. وعلى الرغم من أن معدالت  نطقةامليف جدول أعمال املدن غري اآلمنة أيضًا مسألة  تكرروت -103
الوسطى ، إال أن السالمة واألمن احلضريني أصبحا قضية رئيسية ابلنسبة للطبقات نطقةمنخفضة جداً يف املالعمد القتل 

نزاع وما بعد النزاع. وشكلت ال يتحلر املارة مبيف املناطق احلضرية الواقعة يف البلدان حتتل مكانة أبرز احلضرية اجلديدة، و 
قضية العنف طغت يف السنوات األخرية. و من مصادر القلق اخلاص املناطق احلضرية مصدراً آخر هابية يف اهلجمات اإلر 

، تتجلى هذه القضية على شكل نطقةاحلضرية يف امل قاليماجملالني العام واخلاص. ويف األضد النساء والفتيات يف كل من 
فرص احلصول على املياه والصرف الصحي، على النحو املبني أدانه. غري أهنا تؤثر أيضاً على فرص العمل. وهناك أدلة 

الذي يؤثر على السفر وساعات العمل كسب العيش، األمر ل هافرصحتدد يف املدن غري اآلمنة جتربة املرأة على أن 
ولطاملا انتشرت مشاكل عنف الشريك احلميم ضد النساء والفتيات، فضاًل عن  .(72)وأنواع العمل الذي تزاوله

يف املناطق احلضرية هذه املشاكل وتستمر  ،غري الشريك على نطاق كبري من املناطق الريفية التقليديةقبل االغتصاب من 
 .(73)نطقةيف مجيع أحناء امل

الذكور واإلانث على حد تعليم ككل تقدماً كبرياً يف ميدان التعليم، مع زايدة معدالت   نطقةامل تولقد أحرز  -104
سواء يف سياق استكمال مرحلة التعليم االبتدائي. وعلى الرغم من هذه املكاسب، من املرجح أال يصل واحد من كل 

حتسن أيضاً  حدثو ا الدراسة إىل الصف األخري من التعليم االبتدائي. أربعة أطفال يف آسيا واحمليط اهلادئ الذين بدأو 
سيما حيث كانت حاالت حرمان اإلانث أكثر بروزاً يف املاضي، كما هو احلال يف  يف جمال التكافؤ بني اجلنسني، ال

ن كثرية، مبا يف جنوب آسيا وجنوب غرهبا، ولكن ال تزال الفتيات يواجهن عوائق حتول دون تلقيهن التعليم يف أماك
سيما يف جنوب  ، والنطقةذلك منطقة احمليط اهلادئ. ولقد ازدادت معدالت اإلملام ابلقراءة والكتابة لدى البالغني يف امل

                                                           

(71) World Health Organization (WHO) and UN-Habitat, Hidden cities: unmasking and overcoming health inequities 

in urban settings (WHO and UN-Habitat, 2010) متاح على الرابط 

http://www.who.int/kobe_centre/publications/hiddencities_media/who_un_habitat_hidden_cities_web.pdf?ua=1   اتريخ(
 (.2016كانون األول/ديسمرب   6 االطالع:

(72  )UN-Habitat and ESCAP,  The State of Asian Cities 2010/2011 (Fukuoka, UN-Habitat, 2010). 

(73  ) Emma Fulu, Xian Warner, Stephanie Miedema, Rachel Jewkes, Tim Roselli and James Lang, J, Why 

Do Some Men Use Violence Against Women and How Can We Prevent it? Quantitative Findings from the 

United Nations Multi-country Study on Men and Violence in Asia and the Pacific (Bangkok, United Nations 

Development Programme, United Nations Population Fund, United Nations Entity for Gender Equality and 

the Empowerment of Women, World Bank and United Nations Volunteer Programme, 2013). 

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


A/CONF.226/11 

36 

)ويف مجيع أحناء العامل(،  نطقةفئة األميني آخذ يف التزايد يف امل ضمنوالصني، بيد أن متثيل املرأة  اوجنوب غرهبآسيا 
 .نطقةيف املائة من السكان األميني البالغني يف امل 65قرابة النساء حيث متثل 

وعلى العامل منذ املوئل الثاين كان يف جمال تكنولوجيا املعلومات  نطقةولعل أبرز تطور وتغري طرأ على امل -105
إىل حد واالتصاالت. فعندما ع قد املوئل الثاين، كانت احلواسيب الشخصية وشبكة اإلنرتنت واهلواتف اخللوية تقتصر 

، ومع ذلك مل تكن منتشرة على نطاق واسع حىت ضمن تلك الفئات. ثرىكبري على العامل املتقدم النمو واألفراد األ
ولو مبستوى متواضع من فرص الوصول إىل شبكة فقرها البلدان النائية وأقصى وعلى أعتاب املوئل الثالث، تتمتع حىت أ

وأصبح استخدام اهلواتف اخللوية واسع االنتشار، حيث توفر اهلواتف الذكية إمكانية احلصول الفوري على  ،اإلنرتنت
ما بني املواطنني فيزايدة تبادل املعلومات والتواصل بسبل منها ، ةاإللكرتونياملوصولية  ههذجين فوائد ويؤدي املعلومات. 

فرص عظيمة للمدن يف املستقبل. وميكن أيضاً تطوير نظم للحوكمة إاتحة إىل احلضريني وبني املواطنني واحلكومة احمللية، 
 ،ستجابةقدرة على االاإللكرتونية تكون أكثر شفافية، وتوفري أساس ملؤسسات حضرية تكون أقوى وأكثر فعالية و 

 وتدعم ابلتايل نتائج املوئل الثالث.
 واالزدهارتقدمي التسهيالت املنصفة  -جيم 

اخلدمات أمران ميكن حتقيقهما يف مدن آسيا واحمليط اهلادئ، ولكنهما إاتحة فقر املدقع و إن القضاء على ال -106
استجابة تتسم ابلتناسق واالتساق. ومتثل العمالة  تدابرييتطلبان بذل اجلهود ملعاجلة األسباب اجلذرية للفقر وتنفيذ 

ى اخلدمات األساسية عناصر معقدة والتعليم احتياجات أساسية. ويشكل اإلسكان وحيازة األراضي واحلصول عل
أظهر تقييم أجراه قادة اجملتمعات احمللية الفقرية يف قد . و نطقةولكن أساسية أيضاً يف معاجلة الفقر وعدم املساواة يف امل

 ‘‘الفقراءغري و [ الفقراء مييز بني] فارقأوضح ’’أن حيازة األراضي والسكن غري اآلمنني مها  نطقةاحلضرية يف امل قاليماأل
ولقد سلط القادة الضوء أيضاً على الظروف املعيشية السيئة جداً املرتبطة ابالفتقار  .(74)آسيا واحمليط اهلادئمنطقة يف 

 إىل اخلدمات األساسية يف املستوطنات العشوائية.
واقع اليومي الفقرية وتوفري اخلدمات، إال أن الاألحياء  تقليصوعلى الرغم من التحسينات امللحوظة يف جمال  -107

يواجهون عدم  نطقةلكثري من السكان املستبعدين واملهمشني والفقراء مل يتغري. فال يزال عدد كبري جداً من الناس يف امل
كفاية املساكن، ونقص اخلدمات األساسية، وعدم ضمان حيازة األراضي. وأظهرت مقابالت مع سكان األحياء 

معاانهتم اليومية من أجل كفالة احلصول على مياه نظيفة،  2003و 2002هلند يف عامي ابالفقرية يف مومباي وبيون 
للغسيل ولكن ليس ناسبة اليوم، مثاًل فيما يتعلق ابملسافة إىل صنابري املياه؛ ونوعية املياه امل ةقائمزال تال مشكلة  يوه

، حيث تقع املراحيض رضهي بعيدة عن الوفاء ابلغللشرب؛ والتكلفة الباهظة؛ وأنظمة الصرف الصحي اليت تكون 
وهي مكتظة وقذرة بعيدًا جدًا عن مستخدميها. وحتدث املستجوبون خالل االستقصاء الذين يعيشون ابلقرب من 
مسارات السكك احلديدية عن استخدامهم تلك املسارات كمراحيض وعن األخطار اليت ينطوي عليها ذلك، كما 

 .(75)إىل املراحيض البعيدةوالوصول املياه  لبالنساء أشكال التحرش اليت يواجهنها يف ج ترو 

                                                           

(74  )Somsook Boonyabancha and Thomas Kerr, “How urban poor community leaders define and measure 

poverty”, Environment and Urbanization, vol. 27, No. 2 (Oct. 2015), pp. 637–656. 

(75  )Meera Bapat and Indu Agarwal, “Our needs, our priorities; women and men from the slums in 

Mumbai and Pune talk about their needs for water and sanitation”, Environment and Urbanization, vol. 15, 

No. 2 (Oct. 2003), pp. 71–86. 
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ومن املؤكد أن السكن املالئم للوفاء ابحتياجات خمتلف الفئات االقتصادية، من الفقراء جدًا إىل الطبقة  -108
السابق من هذا التقرير،  فرعابلكامل من خالل سوق اإلسكان اخلاص، وكما سبق إيضاحه يف ال وفريهتم تيالوسطى، مل 

 ذلكوميثل  .(76)السوق الرمسية يفلى املساكن أبسعار ميسورة عصول احل تزال تتسع فيما يتعلق إبمكانيةاهلوة ال فإن 
، واليت قد ال تكون قادرة على حتمل تكاليف مساكن القطاع اخلاص أو نطقةحتداًي للطبقات الوسطى الناشئة يف امل

ري الرمسية، مما سيؤدي إىل استبعاد الفقراء سوق اإلجيارات. ومن شأن ذلك أن جيربها على اللجوء إىل السوق غ
 .العائشني يف فقر مدقعو 

 ةكلياتباع هنج  األحياء الفقرية مشلت أيضًا  تقليصمسارات انجحة لوجود  نطقةت أكرب دولتني يف املثبتوأ -109
إليه يف على النحو املشار يف الصني،  املساكن غري املالئمةاملستمر لألحياء الفقرية و  قليص. ولقد حتقق التبدرجة أكرب

تزام على نطاق واسع ابإلسكان لالسابق من هذا التقرير، عن طريق االستعاضة عن األحياء احلضرية املتهالكة واال فرعال
ولكن ال تزال املدن الصينية أكثر انصافًا من  ياالقتصادالصني مع النمو  يفالدخل  يفازداد التفاوت  قدو اجلديد. 

اجليدة االستهداف ، كما حّسن البلد ظروف املعيشة من خالل اإلصالحات االقتصادية نطقةامليف  معظم نظرائها
 .(77)املناطق احلضريةيف  وسياسات التحديث ،للنمو واملناصرة للفقراء ؤازرةامل

األحياء الفقرية يف املناطق احلضرية استنادًا إىل أربع أولوايت  تقليصويف الوقت نفسه، اضطلعت اهلند ب -110
تعزيز إنتاجية فقراء احلضر عن طريق بناء املهارات وتوفري ’’: ، هيلتحسني األحياء الفقرية والتخفيف من وطأة الفقر

فرص احلصول على االئتماانت البالغة الصغر؛ ]...[ وحتسني الظروف املعيشية للفقراء من خالل توفري اخلدمات 
توطنات ؛ ]...[ وتوفري ضمان احليازة لألسر الفقرية اليت تعيش يف مسيف املوقعاألساسية وتطوير املستوطنات الفقرية 

 غري مأذون هبا، وحتسني إمكانية حصوهلا على املساكن املنخفضة التكلفة املزودة ابخلدمات، والتمويل املدعوم
 .(78)‘‘لإلسكان؛ ]...[ ومتكني فقراء احلضر من خالل تنمية اجملتمعات احمللية وتشجيع مشاركتهم يف صنع القرار

املدعومة من احلكومة والقائمة على بدعم األحياء الفقرية  طويرواشتهرت إندونيسيا منذ فرتة طويلة بعمليات ت -111
اجملتمعات احمللية. ومن املسلم به أن برانمج حتسني كامبونغ يف السبعينيات هو سلف للعديد من الربامج املعاصرة اليت 

الدويل وحكومة  املستوطنات. ويف التسعينيات، أطلق البنك طويرت لمن أجاجملتمعات احمللية بقيادة تنظمها احلكومة 
لتنظيم أولوايهتا وخططها  فقراملشروطة، حيث ق دمت املساعدة إىل اجملتمعات احمللية األالنقدية إندونيسيا هنج املنح 

عدة أجيال، حيث اضطلع ابلتخفيف من مدى اخلاصة، وتويل زمام املشرتايت وتنفيذها. ولقد طبق هذا النهج على 
د مباشرة يف أفقر اجملتمعات احمللية، وضمان صرف األموال إىل أدىن مستوى أو و النق توزيعوطأة الفقر املدقع عن طريق 

احمليط اهلندي يف عام اليت ضربت تسوانمي موجة تسريع االنتعاش وإعادة التشييد من خالل التمكني اجملتمعي بعد 
 -نهج ابعتباره برانجماً وطنياً . ومنذ ذلك احلني، مت توسيع نطاق هذا ال2006جاوا الوسطى عام يف زلزال الو  ،2004

املستوطنات اجملتمعية يف العامل. ويف اآلونة األخرية، مشل ذلك التخطيط املتكامل للمناطق  طويرلتوهو أكرب برانمج 
                                                           

(76  )Jonathan Woetzel, Sangeeth Ram, Jan Mischke, Nicklas Garemo and Shirish Sankhe, A blueprint for 

addressing the global affordable housing challenge (McKinsey Global Institute, 2014). الرابط على متاح  
http://www.mckinsey.com/global-themes/urbanization/tackling-the-worlds-affordable-housing-challenge  

 (.2016ديسمرب /األول كانون  7 :االطالع اتريخ)

(77  )UN-Habitat, State of the World’s Cities 2010/2011 (see footnote 68). 

 (  املرجع نفسه.78)

http://www.mckinsey.com/global-themes/urbanization/tackling-the-worlds-affordable-housing-challenge
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واالستثمارات من القطاعني العام واخلاص على الصعيد احمللي. وتعطي اخلطة الرئيسية احلالية إلندونيسيا بشأن التعجيل 
فاء األحياء الفقرية حبلول عام تخا كفالةاألحياء الفقرية يف املناطق احلضرية،   طويريف مكافحة الفقر األولوية لت والتوسع
يف املائة يف إطار ما يسمى  100املياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي األساسية بنسبة توفري ، فضاًل عن 2019
 .(79)‘‘100-0-100’’بربانمج 

( أيضًا هنجًا متكامالً 2015 - 2008برانمج الشراكات احلضرية للحد من الفقر )ويف بنغالديش، عزز  -112
وشامالً لتحسني الظروف يف اجملتمعات احلضرية الفقرية. واستناداً إىل إرث مبادرات القروض املتناهية الصغر ومبادرات 

ش، دعم الربانمج اجملتمعات احمللية يف االدخار اجملتمعي اليت أطلقها مصرف غرامني وجلنة النهوض ابألرايف يف بنغالدي
اخلدمات األساسية، اتحة إقامة شراكات مع اجلهات الفاعلة اإلمنائية واملؤسسات احلكومية والقطاع اخلاص لتحسني إ

على  املموس اهذا الربانمج أتثري قد أثبت يف املائة من أعضاء اجملموعات اجملتمعية. و  98وجدير ابلذكر أن النساء ميثلن 
 2014د من الفقر وحتسني اهلياكل األساسية واخلدمات األساسية. وتوصلت دراسة لتقييم األثر أجريت يف عام احل

إىل ابملقارنة يف املائة من السكان الذين مشلهم االستقصاء يعيشون يف فقر متعدد األبعاد، مما ميثل اخنفاضاً  23إىل أن 
املياه والصرف  نتائج احملرزة يف جماالتيف املائة. وعند النظر يف ال 33 واليت بلغت 2013اليت سجلتها دراسة عام النسبة 

يف املائة من املستوطنات  51نسبة  فادتأ، 2014إىل عام  2010من عام خالل الفرتة الصحي واهلياكل األساسية 
رز عمل الشراكات وأب .(80)تحقق حتسني كبري يف الظروف خالل تلك الفرتةباليت شاركت يف جلان التنمية اجملتمعية 

تغيري  حتقيقلتخفيف من وطأة الفقر وحتليل األثر من أجل التصدي لاحلضرية للحد من الفقر أمهية التنمية اجملتمعية يف 
 إجيايب.
عامة  يعلى أراضيعيش من اجملتمعات احمللية عدد كبري ويف حالة الشراكات احلضرية للحد من الفقر، كان  -113

أو يف أراضي املالك الكبار، وكان ضمان احليازة ضعيفاً أو منعدماً. وال يزال انعدام فرص احلصول على األراضي وانعدام 
. ولقد واجهت نطقةالدنيا من الطبقة الوسطى يف امل شرحيةعائقاً كبرياً يواجه األسر الفقرية وال نضمان احليازة يشكال

مة بشكل جيد، مثل برانمج الرهن العقاري يف الفلبني، صعوابت كربى يف متليك األراضي حىت املبادرات احلكومية املدعو 
من خالل قيام اجملتمعات احمللية بسداد أقساط صغرية بشكل مجاعي، ويرجع ذلك ببساطة لتصاعد التكاليف ومسألة 

 القدرة على حتمل التكاليف.
األراضي اآلمنة والسكن الالئق ابعتبارمها مسأليت ق احلضرية قادة اجملتمعات احمللية الفقرية يف املناطأبرز ولقد  -114

نشط حىت أ’’حتسن جوانب أخرى مثل الصحة والدخل والتعليم؛ وي سفر عن عنصرين أساسيني، ألن أتمينهما 
وأكدوا أيضاً أن  .(81)‘‘بدون أمن األراضيالتصدي للفقر يف صفوفها تنظيماً ال تستطيع أحسنها اجملتمعات نشاطاً و 

البت يف أي أو إحداث التغيري لسلطة افتقارها و السياسي  قدرة اجملتمعات احمللية على إمساع صوهتا على الصعيددم ع
ضمن من براثن الفقر. وذكرت بعض الدراسات األكادميية  اإفالهتعائقًا حيول دون  شكلياملطالبة أبي شيء أمر أو 

                                                           

(79  )National report of Indonesia for Habitat III, p. 94. 

(80  )Urban Partnerships for Poverty Reduction, Annual Report 2014 (UPPR, 2014) متاح على الرابط 

http://www.upprbd.org/projectrpts.aspx  :(.2016كانون األول/ديسمرب   7)اتريخ االطالع 
(81) Boonyabancha and Kerr, “How urban poor community leaders define and measure poverty” 

(see footnote 76). 
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النظم ضمن حمدودة ما هلا من سلطة و لفئات املعنية محاية كافية اعدم محاية حقوق تفاقم الفقر احلضري أسباب 
وابلتايل، فإن حل قضااي احلقوق واملشاركة، وحيازة األراضي بصورة أساسية لتعزيز األمن واالستدامة أمر  .(82)السياسية

 التكافؤ االجتماعي يف املدن. تعزيزحاسم لضمان 
قلق يف معظم البلدان اليت الدر امصمن ’’أيضًا أن  طقةنووجدت دراسة حديثة عن حيازة األراضي يف امل -115

، ونقص اهلياكل األساسية التعرض للمخاطر بشدةانعدام ضمان احليازة، وسوء نوعية املأوى، و  خضعت لالستعراض
امل سيما األر  وتزداد العقبات اليت تعرتض احليازة القانونية بني النساء، وال. (83)‘‘واخلدمات لسكان األحياء الفقرية

واألمهات العازابت، يف العديد من البلدان نظرًا ألنه عادة ما ينظر للرجال على أهنم أرابب األسر املعيشية، وابلتايل 
ويواجه عدد متزايد من املستأجرين يف املستوطنات العشوائية  .(84)تسجل سندات ملكية األراضي والسكن ابسم املرأة ال

 مشاكل حمددة، مبا يف ذلك عدم األهلية للحصول على تعويضات يف إطار برامج اإلخالء وإعادة التوطني.
املستوطنات مسة  طويرلتولقد مثل جناح الربامج اجملتمعية اجملازة من قبل احلكومات واليت تنظمها احلكومات  -116

 تالعقود األخرية، حدد خاللو يف أعقاب املوئل الثاين.  نطقة السياسات املتعلقة ابملستوطنات البشرية يف املهامة يف
 .(85)آسيا واحمليط اهلادئ دورة خمتلفة للسياسات ابملقارنة مع أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وأفريقيا منطقة

القائمة على اجملتمعات احمللية، مبا فيها الربامج املضطلع هبا بدعم  ومع ذلك، ينبغي التأكيد على أن معظم الربامج
االفرتاض أبن و حكومي، كثريًا ما تركز على اخلدمات األساسية فقط، ومل حتقق تقدمًا يذكر فيما يتعلق أبمن احليازة. 

يف سياق استمرار سيما  هو أمر مثري للجدل، المن أعلى املنافع النتشار اإلسكان سيتحسن بشكل كبري نتيجة 
 دميومة أتثريالكثافة املنخفضة، ونقص اخلدمات األساسية، وغياب ضمان احليازة. وكان أحد الدروس املستفادة هو أن 

عندما تكون االسرتاتيجيات القائمة على املشاركة واجملتمعات احمللية على مستوى املدن  ةالربامج اجملتمعية غري مؤكد
 ا فيه الكفاية.أو غري داعمة مب حمكمةغري 

ولقد شكل عدم املساواة املكانية عائقاً آخر، حيث أدى النمو احلضري إىل زايدة الضغط على األراضي يف  -117
، بل يدفع أيضاً الناس إىل فحسب نقص املساكن وارتفاع تكاليف األراضيعلى حنو ال يقتصر على التسبب يف املدن 
غري مناسبة وغري آمنة. وتؤدي عمليات اإلخالء، اليت تنجم عن زايدة الضغط بسبب التوسع احلضري إلجناز  يأراض

مشاريع التشييد الواسعة النطاق، أو اهلياكل األساسية، أو املساكن أبسعار السوق، إىل مزيد من الفقر يف اجملتمعات 
                                                           

 Cecilia Tacoli, “Urbanization, gender and urban poverty: paid work and unpaid (  انظر على سبيل املثال82)

carework in the city”, Urbanization and Population Issues, Working Paper  7 (International Institute for 

Environment and Development and United Nations Population Fund, 2012)متاح على الرابط . 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UEPI%207%20Tacoli%20Mar%202012.pdf  تاريخ(

 (.2016كانون األول/ديسمرب   7االطالع: 
(83) David Mitchell, Danilo Antonio, CheeHai Teo, Lowie Rosales-Kawasaki and Donovan Storey, Land 

Tenure in Asia and the Pacific: Challenges, Opportunities and Way Forward  (Nairobi, UN-Habitat, 2015). 
-http://www.gltn.net/index.php/publications/publications/send/2-gltn-documents/2219-land-tenure-in انظر

asia-and-the-pacific-challenges-opportunities-and-way-forward. 

(84  )Cecilia Tacoli,“Urbanization, gender and urban poverty” (see footnote 84). 
(85  )Jan Bredenoord, Paul van Lindert and Peer Smets, eds., Affordable Housing in the Urban Global 

South: Seeking Sustainable Solutions (Abingdon, Oxon., and New York, Routledge, 2014). 
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ولقد وقع ما يقرب من نصف جمموع حاالت  .(86)تهاإقامماكن أي أ ،وتفقد أصوهلا الرئيسية جالؤهاتم إيالفقرية اليت 
يف بنغالديش والصني واهلند وإندونيسيا، وهي البلدان األربعة  2005و 2001اإلخالء القسري يف العامل بني عامي 

 .(87)نطقةاكتظاظاً ابلسكان يف امل شداأل
ية نتيجة للهجرة من الريف إىل احلضر ويف منطقة احمليط اهلادئ دون اإلقليمية، منت املستوطنات غري الرمس -118

قدر كبري من النمو السكاين الذي س جل يف  حدثميسورة التكلفة. ولقد  نظاميةمساكن عدم توافر و أبعداد كبرية 
عموم اجملتمعات شبه احلضرية وعلى األراضي العرفية. وعلى الرغم من ضمن احمليط اهلادئ  منطقةاملناطق احلضرية يف 

يت ترى أن تلك املستوطنات العشوائية مؤقتة وأن املهاجرين سيعودون إىل أراضيهم العرفية يف الوقت وجهة النظر ال
ونتيجة لذلك، يعيش كثري من الناس  .(88)املناسب، إال أن الواقع هو أن عدداً من املستوطنات أصبحت دائمة نسبياً 

 يف ظل ترتيبات غري رمسية تتوارثها األجيال، مع ضعف ضمان احليازة وعدم كفاية اهلياكل األساسية.
ويف فانواتو، كما هو احلال يف العديد من البلدان األخرى، حتقق قدر كبري من النمو احلضري خارج احلدود  -119

ليشمل املناطق احمليطة ابملدن واألراضي العرفية اليت تفتقر فيها احلكومة احمللية النمو  لعاصمة، وامتدملدينة فيال ااإلدارية 
ولقد بذلت بعض البلدان، مثل فيجي، جهودًا للتغلب على مثل هذه . (89)حتسينات دخالإلإىل الوالية القضائية 

وابلنظر إىل هذه  .(90)غري الرمسيةاحلواجز بغية حتسني اهلياكل واخلدمات األساسية وسعت إىل االعرتاف ابحليازة 
الظروف يف منطقة احمليط اهلادئ، ينبغي أن تتجاوز احللول الفعالة حليازة األراضي واملستوطنات العشوائية احلدود 

 وضع هن ج أكثر مشوالً.كي يتسىن احلضرية،  
 حواجز حتول دون املساواة: متكني النساء والشباب -دال 

نسة، لذا فإن الطريقة اليت تعيش هبا جتربة املدينة ختتلف حسب الدخل والتعليم ال متثل املرأة جمموعة متجا -120
فرص اتحة والعمر واحلالة االجتماعية واالنتماء اإلثين، من بني أمور أخرى. ويف حني يرتبط التوسع احلضري بزايدة إ

من كثري ليس األمر كذلك ابلنسبة جلميع النساء. فبالنسبة ل ،(91)العمل واخنفاض معدالت اخلصوبة وزايدة االستقاللية
النساء، تفرض املدن حتدايت على صحتهن وسالمتهن، كما أن االفتقار إىل نظم األسرة وغريها من نظم الدعم هناك 

عيشية اليت من شأنه أن جيعل التغلب على العوائق أمراً مستحيالً. ويف كثري من البلدان، توجد نسبة أعلى من األسر امل
إىل فهم هذه العناصر املختلفة من تدعو احلاجة تعيلها النساء يف املناطق احلضرية منها يف املناطق الريفية. ولذلك 

السياسات الرامية إىل حتسني املساواة بني اجلنسني واإلدماج  يف إطاراالستبعاد وعدم املساواة ملعاجلتها كما ينبغي 

                                                           

(86)  David Mitchell and others, Land Tenure in Asia and the Pacific (see footnote 85). 

(87  )UN-Habitat and ESCAP, The State of Asian Cities 2010/2011 (Fukuoka, UN-Habitat, 2010) على متاح 
 (.2016ديسمرب /األول كانون  7 :االطالع اتريخ) http://www.unescap.org/sites/default/files/SoACR.pdf الرابط

(88  ) Australia, Australian Agency for International Development, Making land work. Vol. 1: Reconciling 

customary land and development in the Pacific  (Canberra, 2008). 
(89  )David Mitchell and others, Land Tenure in Asia and the Pacific (see footnote 85). 

 .نفسه املرجع(  90)

(91  )Cecilia Tacoli, “Urbanization, gender and urban poverty” (see footnote 84). 

http://www.unescap.org/sites/default/files/SoACR.pdf
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بد من إدراك املعاانة اليت يعيشها الكثري من النساء نتيجة عدم تكافؤ الفرص االقتصادية  لذلك فالو االجتماعي للمرأة. 
 وحمدودية القدرة على ضمان السالمة واألمن هلن وألسرهن على املدى الطويل.

 متكنتالصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي،  2015للتقرير العاملي عن الفجوة بني اجلنسني لعام ووفقًا  -121
يف املائة من الفجوة  70أكثر من من سد اليت جرى حتليلها يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ  24 ـــية من البلدان المثان

ويرد يف آخر التصنيفات بلدان من  .(92)بني اجلنسني، حيث سجل كل من الفلبني ونيوزيلندا واسرتاليا أداء جيداً 
يف املائة من الفجوة بني اجلنسني.  60سّد أقل من من  متكنا ،مها مجهورية إيران اإلسالمية وابكستان -، نطقةامل

األخرى، فإن املتوسط ابلنسبة للبلدان يف آسيا واحمليط اهلادئ هو األسوأ من حيث الصحة والبقاء  ملناطقوابملقارنة مع ا
الث نساء على قيد احلياة ولكنه األعلى من حيث التمكني السياسي. وعلى الرغم من ذلك مل يكن هناك سوى ث

 .2016يف أوائل عام  نطقةفقط من الوزراء املسؤولني عن اإلسكان والشؤون احلضرية يف امل
مجيع األعمار ال يتقاضني  يفأن النساء  نطقةوفيما يتعلق ابلفجوة االقتصادية، أظهرت دراسات متعددة يف امل -122

لة بشكل غري متناسب يف املهن والقطاعات اليت أجوراً تضاهي ما يكسبه الرجال مقابل عمل مماثل. وال تزال املرأة ممث
تقل فيها إمكانيات الكسب. وبسبب املعايري اجلنسانية املتعلقة بتقسيم العمل، تعمل املرأة ساعات أطول بدون أجر 

 ، لوحظ أيضًا يف القطاع غري الزراعي أن املشاريع اليت تديرها اإلانثنطقةداخل األسرة املعيشية. ويف بعض أجزاء امل
 .(93)متيل إىل أن تكون أصغر حجماً ويف قطاعات أقل رحبية من املشاريع اليت يديرها الذكور

يف األجور بني اجلنسني، وهي أوسع يف املناطق احلضرية منها يف املناطق  خطريةوجد يف جنوب آسيا فجوة تو  -123
الرجال، بينما تبلغ الفوارق يف املناطق  من أجوريف املائة  42النساء احلضرايت أجوراً أقل بنسبة تقاضى تالريفية، حيث 

وتبني األدلة املستمدة من اهلند أن الثغرات يف املشاركة يف سوق العمل قد تكون أسوأ يف  .(94)يف املائة 28الريفية 
يف املائة  9.4الرجال و لدىيف املائة  52نيودهلي عمل يف  اصلني علىاحلحيث بلغت نسبة  ،الواقع يف املناطق احلضرية

وال تزال الغالبية العظمى من النساء يف مدن جنوب آسيا تعتمد على العمل يف  .(95)2006النساء يف عام  لدىط فق
األرقام على الرغم من معدالت النمو االقتصادي املرتفعة نسبياً اليت شوهدت هذه القطاع غري الرمسي، وابلكاد اخنفضت 

اإلمكاانت االقتصادية  تقلصلقيود القانونية أن ة اليت ميكن هبا لشاهدا للكيفيآسيا الوسطى  شكليف العقد املاضي. وت
للمرأة. وخلص تقرير صدر مؤخراً عن البنك الدويل إىل أن البلدان يف آسيا الوسطى تستأثر ببعض من أعلى احلواجز 

 .(96)اليت حتول دون توظيف املرأة

                                                           

 يف الواقعة البلدان تشمل ال اإلمجالية اإلقليمية البياانت ولذلك فإن أورواب، من جزءاً  الوسطى الدراسة آسيا (  اعتربت92)
 .اإلقليمية دون املنطقة تلك

(93  )World Bank, Toward Gender Equality in East Asia and the Pacific: A Companion to the 

World Development Report. World Bank East Asia and Pacific Regional Report  (Washington, D.C., 

World Bank, 2012). 
(94  )UN Women (2015) South Asia Factsheet. 
(95  )UN-Habitat, State of the World’s Cities 2010/2011 (see footnote 68). 
(96  )World Bank Group, Women, Business and the Law 2016: Getting to Equal (Washington, D.C., 

World Bank, 2015). 
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مساواة بني الالوتقدم منطقة شرق آسيا رؤية مثرية لالهتمام تبني كيف أن منو الدخل وحده ال يقضي على  -124
تقل  على أن العوامل االجتماعية والسياسية والثقافية الدون اإلقليمية اجلنسني. وتربهن األدلة املستمدة من هذه املنطقة 

ولقد  (97)يف األجور والفرص االقتصادية املبنية على نوع اجلنس أمهية عن التنمية االقتصادية فيما يتعلق ابلفجوات
استهدفت بعض السياسات الرعاية االجتماعية ورعاية األطفال واإلصالح الضرييب، كما ساعدت احلركات النسائية 

 .(98)الفرص االقتصادية يف البلدان املرتفعة الدخلمن حيث على تضييق الفروق بني اجلنسني 
إىل أتثري الحق يف متكني املرأة  نأجورهرفع حتسني مشاركة العامالت يف القوى العاملة و وميكن أن يؤدي  -125

على الكيفية اليت أدت هبا مشاركة  مثاالكل من بنغالديش والصني   يشكلو ودعم حتقيق مدن أكثر ازدهارًا ومشولية. 
داخل أسرهتا، مكانتها املة الصناعية، إىل رفع القوى العاملة، مبا يف ذلك هجرة املرأة إىل املدن لالنضمام إىل القوى الع

دفع ظاهرة االعتماد تلك مما أاتح هلا فرصة املشاركة بصوهتا يف شؤون األسرة وتقليل اعتمادها على اآلابء واألزواج، بل 
 يف بعض احلاالت.املعاكس جتاه يف اال

 جلميع األجيالإنشاء مدن  -هاء 
ويف املسائل املتعلقة ابإلنصاف يف املناطق احلضرية يف حتديد الفرص املتاحة قد يشكل العمر أيضاً عامالً يف  -126

بصورة عامة أبهنم من الشباب، وعلى الرغم من  نطقةآسيا واحمليط اهلادئ. ويتسم سكان احلضر يف العديد من مدن امل
طوال السنوات  ناأغلبه من الشبَّ بعض االخنفاضات يف اخلصوبة، سيظل اجملتمع يف العديد من املناطق احلضرية مكوانً يف 

 قبلةامليف العقود  نطقةحامسة ابلنسبة ملدن امل دميوغرايفالعشرين بعد املوئل الثالث. وستكون االستفادة من هذا العائد ال
 ولكنها تتطلب استثمارات عاجلة وكبرية يف جمايل التعليم وإجياد فرص العمل.

دداً كبرياً جداً من األطفال. وتشري البحوث إىل أن عمل األطفال وال تزال الفرص اليت توفرها املدن تفوت ع -127
يف املائة من دخل األسر احلضرية الفقرية، وهو أمر ابلغ األمهية لبقاء  45و 25ودخلهم يسهم بنسبة ترتاوح بني 

طفال دون من عمل األطفال غري مرئي ويصعب معاجلته، وال بد من إجياد حلول ملساعدة األجزء كبري ف .(99)األسرة
سواء هلم شخصيًا أو ألسرهم. وللقيام بذلك، من الواضح أنه يتعني على التدخالت أن  -إعاقة سبل كسب العيش

تشمل وجهات نظر األطفال يف تلك احلاالت وأن تتفهم أولوايهتم واحتياجاهتم. ويف حني مت إيالء االهتمام مؤخراً 
، ال بد من بذل املزيد من اجلهود لفهم احتياجات نطقةة يف املالحتياجات الشباب احلضري وسياسات الشباب الفعال

 الشباب وتسخري إمكاانهتم.
عاماً يف املناطق احلضرية عوائق حتول دون  24و 15ويواجه العديد من الشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني  -128

سجل البطالة بني الشباب معدالت متتعهم ابالندماج نتيجة ارتفاع معدل البطالة. ويف مجيع املناطق دون اإلقليمية، ت
ومها ، هاووسطآسيا مشال ما عدا يف ، 2010و 1995أعلى بكثري من البطالة اإلمجالية، ولقد ازدادت بني عامي 

تشهد أعلى معدل ووسطها مبعدلني من أعلى معدالت البطالة للشباب. وال تزال منطقة مشال آسيا  انتستأثر منطقتان 
يف املائة. ودائمًا ما تكون  14املائة، وتليها منطقة جنوب شرق آسيا واحمليط اهلادئ بنسبة يف  17وهو للبطالة 

                                                           

(97  )World Bank, Toward Gender Equality in East Asia and the Pacific (see footnote 95). 
 .نفسه املرجع(  98)

(99  )Mathur, O.P. (2013) Urban Poverty in Asia. Asian Development Bank. 
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وتسهم عوامل عديدة يف معدالت بطالة الشباب  .(100)معدالت البطالة يف صفوف الشاابت أعلى منها بني الذكور
ن يف القوة العاملة واملهارات املطلوبة، وهو املرتفعة هبذا الشكل، مبا يف ذلك عدم تطابق املهارات اليت يتمتع هبا العاملو 

 االنتقال من التعليم إىل العمل.تيسري أمر ميكن معاجلته ابالستثمار يف املهارات ويف 
حتدايت  نطقةمن املدن من الشباب، تواجه بعض املدن يف امليف عدد كبري سكان الويف حني يتكون أغلب  -129

لصني على سبيل املثال، من املتوقع أن يشكل األشخاص البالغة ابغ تتعلق بتسارع شيخوخة السكان. ففي هونغ كون
. ويطرح ذلك حتدايت تتعلق ابلسكن 2036عامًا فما فوق ثلث السكان على األقل حبلول عام  60أعمارهم 

من  اأيضاً اهتمامتطلب واخلدمات والرعاية الصحية، وهو ما سيتحقق جزئياً من خالل هياكل دعم األسرة، ولكنه سي
 احلكومات.

ومن الثابت أن الشواغل املتعلقة بشيخوخة السكان تعترب عنصرًا حموراًي لسياسات الياابن يف مجيع جوانب  -130
السياسة العامة، سواء فيما يتعلق ابلرعاية الصحية أو اإلسكان أو املعاشات التقاعدية أو الضمان االجتماعي. ونظراً 

ترتبط  هاجمال التوسع احلضري، فإن التحدايت اليت تطرحها الشيخوخة فيالبلدان املتفوقة يف ضمن من كون الياابن ل
ارتباطًا وثيقًا بقضااي التنمية احلضرية. ومن املبادرات العديدة اليت تضطلع هبا احلكومة من أجل متديد العمر الصحي 

 .(101)ابلعيش والعمل يف الريفلكبار السن، تعمل الوكاالت احلكومية وغريها من املنظمات على نشر املعلومات املتعلقة 
يف املائة يف عام  6سنة فأكثر من  65ويف مجهورية كوراي، تضاعفت تقريبًا نسبة األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 

، وتشري التقديرات إىل أن األعمار املتقدمة ستغلب على طابع سكان البلد 2010يف املائة يف عام  11إىل  1995
يف املائة أو أكثر من السكان  20سنة فما فوق  65البالغة أعمارهم السكان سبة ، حيث ستبلغ ن2026حبلول عام 

تشمل االحتياجات  ،شيخوخة السكانستفادة من اللإىل إجياد طرق جديدة ومبتكرة  نطقةحتاج املتطنني. وساو امل
اً يف إطار مشروع مدينة االقتصادية واالجتماعية وتلبيها، وتوفر فرص العمل. ومثال على ذلك سول، اليت بدأت برانجم

. ويساعد الربانمج على خفض تكاليف نالشبامع الطالب سكنية  ااملسنون شققإطاره يف  قاسميتسول األوسع نطاقاً، 
السكن وغريها من الضغوط لكل من هاتني اجملموعتني، مع بناء نسيج اجتماعي خمتلط، ويعاجل ابلتايل العديد من 

 من التقرير. فرعهذا ال التحدايت الرئيسية اليت يربزها
ومن املسائل األخرى اليت ختص كبار السن، وكذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة، مسألة الوصول إىل املساحات  -131

العامة والتنقل. ويشكل ذلك حتدايً ال سيما ابلنسبة للمدن املتوسطة الدخل وذات معدالت الشيخوخة السريعة. ومع 
حركة ’’إندونيسيا يف  تعلم الكثري من خالهلا. فلقد أطلقت مدينة سوراابايثمة بعض أطر السياسيات اليت ميكن فذلك 

 لتصبح مدينة رفيقة ابملسنني. ‘‘مراعية للمسنني
للموئل الثالث عناصر تلك احلركة اليت تركز على التسهيالت اخلاصة املقدم ويعرض التقرير الوطين إلندونيسيا  -132

كارانغ ’’) مجعية للمسننيواإلانث املسنني؛ وتقدمي املساعدة والتدريب وإنشاء العمر املتوقع للذكور  طالةبذوي اإلعاقة: إ
يف كل حي؛ وتصميم منتزهات مفتوحة مزودة مبرافق مراعية للمسنني؛ وتعزيز اهلياكل األساسية الرفيقة ابملسنني،  (‘‘وريدا

يشمل احلافالت ذات األرضية الواطئة؛ مثل املراحيض ومسارات املشاة؛ وتعزيز النقل العام املراعي للمسنني، والذي 
                                                           

(100  ) Thematic Working Group on Youth, Switched On: Youth at the Heart of Sustainable Development in 

Asia and the Pacific (see footnote 31). 
(101  )National Report of Japan for Habitat III, p. 11. 
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الشؤون االجتماعية، قسم مثل وإنشاء جلنة حملية لرعاية املسنني؛ وإدماج برامج التنمية فيما بني املؤسسات احلكومية، 
 .(102)وقسم األشغال العامة، وقسم النظافة واملتنزهات، وقسم الصحة، وأقسام أخرى

 التنوع العرقي واهلجرة -واو 
التوسع احلضري يف آسيا واحمليط اهلادئ مجاعات سكانية متنوعة ذات تراث ثقايف غين على حنو استقطب  -133

متزايد، مما جعل املدن انبضة ابحلياة ومتعددة الثقافات. وبفضل التسهيالت اليت متنحها جزئياً االتفاقات اإلقليمية اليت 
ق آسيا، يضفي املهاجرون الدوليون املزيد من التنوع تسمح بقدر من التنقل لأليدي العاملة، مثل رابطة أمم جنوب شر 

لغري  2010على املستوى احمللي بشكل متزايد. ويف سنغافورة، بلغت نسبة زجيات املواطنني السنغافوريني يف عام 
ج عوائق حتول دون االندما  تزال هناك يف املائة. ولكن يف حني أاتحت املدن فرصاً جديدة للكثريين، ال 40املواطنني 

 واملشاركة الكاملني.
إىل حتقيق مدن أكثر مشواًل وإنصافًا من الناحية  نطقةويؤدي تشجيع التنوع وثراء التقاليد الثقافية يف امل -134

االجتماعية، مع توفري مساحة لالزدهار يف املستقبل. ويربز الدور املركزي الذي تكتسيه الثقافة ابعتبارها وسيلة لتحسني 
الذي اعتمد مؤخراً، والذي ينص على أن  ‘‘للثقافة: اإلجراءات 21القرن ’’دول أعمال اإلدماج االجتماعي يف ج

اخلدمات الثقافية واملشاركة الفعالة يف العمليات الثقافية أمر ضروري لتمكني األشخاص املهمشني أو لى عصول احل’’
 .(103)‘‘ حتقيق إدماجهم يف اجملتمعصعوابت واملشاركة بنشاط يفتذليل الالفقراء أو من هم يف أوضاع حرمان أخرى من 

وقد جيد الكثري من املهاجرين واألشخاص املنتمني إىل األقليات اإلثنية يف املدن أنفسهم مضطرين للمكافحة  -135
أيضًا من أجل إجياد عمل يف القطاع الرمسي، كما يعانون من معدالت أعلى من الفقر يف املدينة. ويشارك املهاجرون 

منازل يف املستوطنات العشوائية. ويؤدي السكن يف منهم إىل بصورة غري متكافئة يف القطاع غري الرمسي ويضطر الكثري 
ويف  .(104)ذلك، مقرتانً ابلتمييز من جانب احلكومات احمللية، إىل أن العديد من املهاجرين يعيشون يف حالة من الفقر

لصحة بعض احلاالت يواجه املهاجرون والالجئون والنازحون داخليًا صعوبة يف احلصول على اخلدمات يف جمايل ا
والتعليم، كما أن فرصهم حمدودة للمشاركة يف العمليات السياسية. وحيد هذا االستبعاد من قدرهتم على االندماج يف 
النسيج االجتماعي واالقتصادي للمدينة واملسامهة بشكل إجيايب يف الديناميات احلضرية لتحسني ظروفهم اخلاصة 

 وظروف املدينة، على نطاق واسع.
األصلية أيضاً صعوابت يف إجياد فرص العمل واحلصول على االئتمان والسكن واخلدمات وتواجه الشعوب  -136

إن اإلحصاءات الشاملة حمدودة، ولكن البياانت من  .(105)األساسية، مما يسهم يف تفاقم الفقر واالستبعاد االجتماعي
                                                           

(102  )National report of Indonesia for Habitat  III, p. 28. 

للثقافة: اإلجراءات، الذي اعتمدته منظمة املدن واحلكومات احمللية املتحدة خالل مؤمتر قمة الثقافة  21أعمال القرن  (  جدول103)
 التايل: الشبكي الرابط على هبذا الصددمن املعلومات  وميكن االطالع على املزيداألول. 

 http://iccliverpool.ac.uk/wp-content/uploads/2016/01/Culture-21-Actions.pdf . :كانون   8)اتريخ االطالع
 (.2016األول/ديسمرب 

(104  )International Organization for Migration, World Migration Report 2015. Migrants and Cities: 

New Partnerships to Manage Mobility (Geneva, International Organization for Migration, 2015). 
(105  )State of the World’s Indigenous Peoples. Vol. 2: Indigenous People’s Access to Health Services 

(United Nations publication, forthcoming). 

http://iccliverpool.ac.uk/wp-content/uploads/2016/01/Culture-21-Actions.pdf
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، فإن معدالت الفقر أعلى وماً عمالسكان صفوف الفقر يف معدل  ينخفضاهلند، على سبيل املثال، تظهر أنه يف حني 
ما تواجهه معينة، مثل األديفاسي )أو السكان القبليني( والداليت واملسلمني. غري أن من املهم مالحظة لدى فئات 

 .(106)يف املناطق الريفيةعلى معدالت فقر أ الفئات مننفس 
 اجملتمعات احمللية كأساس - زاي

آسيا واحمليط اهلادئ. ففي اتيلند كان للمنظمات اجملتمعية  منطقةتضرب أمهية اجملتمع احمللي جبذورها يف تقاليد  -137
دور أساسي يف دعم تنمية اجملتمع احمللي وقدرته على الصمود. ومعهد تنمية املنظمات اجملتمعية، الذي أنشئ يف عام 

الة حكومية وطنية جتمع مؤسسات التنمية اجملتمعية حتت سقف وكعبارة عن كمنظمة عامة اتيلندية مستقلة،   2000
واحد، مثل مكتب تنمية اجملتمعات احلضرية، وهو منظمة متعددة اجلهات صاحبة مصلحة أنشئت لتوفري القروض 

ات املتجددة للمجتمعات الفقرية يف املناطق احلضرية. ويف شراكة مع تلك اجملتمعات احمللية، شرع مكتب تنمية اجملتمع
، عندما وقعت فيضاانت كبرية يف البالد، كان 2011احلضرية يف عملية التغيري والتمكني على املدى الطويل. ويف عام 

واستطاع تعبئة استجابة سريعة ملياه الفيضاانت اآلخذة  ،منظماً تنظيماً جيداً  ساوانجمتمع وات كاو يف مقاطعة انخون 
، كفل اجملتمع احمللي التوزيع العادل لإلمدادات والتعويضات وشيد بشكل يف التصاعد. ويف إطار جهود إعادة البناء

 .(107)مجاعي مساكن جديدة على ركائز متينة، متشياً مع اللوائح اجلديدة
. ذات األوضاع اهلشةسيما ابلنسبة للمجتمعات  وكثرياً ما شكلت اجملتمعات احمللية مورداً للتنمية احلضرية، وال -138

آسيا واحمليط اهلادئ، مثل كمبوداي ونيبال والفلبني وسري النكا واتيلند، شكل سكان  قةمنطويف عدة بلدان يف 
املستوطنات العشوائية واجملتمعات الفقرية احتادات لفقراء احلضر من خالل جمموعات االدخار اجملتمعية، وأصبحوا 

خيارات سكنية جديدة لذوي الدخل  دادإعو األحياء الفقرية،  طويرينخرطون يف مبادرات تقودها اجملتمعات احمللية لت
املنخفض، وحتسني توفري اهلياكل األساسية واخلدمات. ولقد عملت االحتادات أيضاً مع حكومات املدن على مشاريع 
على نطاق أوسع لتحسني نوعية احلياة داخل تلك اجملتمعات. وعلى مستوى األسرة املعيشية، ميكن جملموعات االدخار 

التابعة لالحتاد أن تقوم بصرف قروض طارئة صغرية. ولقد نشطت املرأة بشكل خاص يف هذه اجملموعات، اجملتمعية 
 .(108)مما أاتح هلا فرصة املشاركة يف األنشطة اجملتمعية

ملعاجلة  2003ولقد أطلقت حكومة اتيلند برانمج النهوض ابجملتمعات احمللية يف ابن مانكونغ يف عام  -139
راضي واحليازة واإلسكان اليت يواجهها فقراء احلضر بطريقة مبتكرة. ومتثل النهج األكثر تقليدية التحدايت املتعلقة ابأل

وكثرياً ما أدى ذلك إىل . ‘‘للفقراء’’، يف بناء منازل نطقةالذي اتبعته خمتلف احلكومات واجلهات الفاعلة األخرى يف امل
                                                           

(106  )Omar Khan, “Ethnic inequality is widespread and a drag on the global economy”, The Guardian, 

20 Jan. 2015. .الرابط على متاح http://www.theguardian.com/public-leaders-network/2015/jan/20/ 

ethnic-inequality-widespread-global-economy (2016ديسمرب /كانون األول  8: االطالع اتريخ.) 

(107  )UN-Habitat and ESCAP, Quick Guide for Policy Makers: Pro-Poor Urban Climate Resilience in 

Asia and the Pacific (Nairobi and Bangkok, UN-Habitat and ESCAP, 2014). 
(108  )  Celine d'Cruz and David Satterthwaite, “Building homes, changing official approaches: The work 

of Urban Poor Organizations and their Federations and their contributions to meeting the Millennium 

Development Goals in urban areas”, Human Settlements Working Paper Series: Poverty Reduction in Urban 

Areas, No. 16 (London, International Institute for Environment and Development, 2005). 

http://www.theguardian.com/public-leaders-network/2015/jan/20/ethnic-inequality-widespread-global-economy
http://www.theguardian.com/public-leaders-network/2015/jan/20/ethnic-inequality-widespread-global-economy
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يتها أو موقعها واإلمكانيات املالية والتوزيع على االحتياجات من حيث تصميم املساكن أو نوعيف تكافؤ العدم 
املستفيدين. ولقد اختار معهد تنمية املنظمات اجملتمعية، وهو الوكالة احلكومية اليت تنفذ برانمج ابن مانكونغ، مساراً 

اجلامعات خمتلفًا يتمثل يف دعم اجملتمعات احمللية من خالل عملية يقودها الناس. ومبساعدة من أطراف مهنية، مثل 
واملنظمات غري احلكومية، واحلكومات احمللية ومالك األراضي، شجع املعهد اجملتمعات احلضرية الفقرية على إجراء 
دراسات استقصائية على مستوى املدن ورسم خرائط للمستوطنات العشوائية؛ وإدارة جمموعات االدخار؛ وإنشاء 

اخلاصة؛ والتفاوض مع  اواإلسكان؛ وإدارة أمواهل طويرمشاريع التالشبكات؛ وحتديد األراضي الشاغرة للسكن؛ وتنفيذ 
السلطات احمللية على األراضي. ونتيجة لذلك جنحت العملية يف بناء موارد اجملتمعات احمللية بداًل من جمرد توفري 

للمواطن  املساكن، حيث توىل الناس وضع املعلومات والشبكات واملدخرات واحللول اخلاصة هبم. ولقد أاتح ذلك
يصبح اجلهة الفاعلة الرئيسية يف أتمني األراضي لكي  –أو جمرد متلق سليب  -الفقري إمكانية االنتقال من كونه مستبعداً 

والسكن واحلصول على اخلدمات العامة واالئتمان واخلدمات األخرى. واألهم من ذلك أن املعهد قدم أيضًا إعاانت 
رة لإلسكان واألراضي مباشرة إىل اجملتمعات الفقرية، اليت تقوم بدورها بعد ذلك مرنة للهياكل األساسية وقروضًا ميس

دمت هذه األموال من خالل ميزانية احلكومة التايلندية. ق   سنواتعلى مدى ابلتخطيط مث تنفيذ احللول بشكل مجاعي. و 
د كبري من الناس. أوالً، كان عدمشول إمكانية له وهناك عدة مسات مبتكرة يف برانمج ابن مانكونغ هي اليت ضمنت 

تنظيمية اكتسب السكان معارف جزء كبري من التمويل متجدداً، حيث كانت اجملتمعات احمللية تسدد قروضها. اثنياً، 
، حيث تبادل قادة اجملتمعات املشاركة معارفهم مع جمتمعات جديدة. واثلثاً، كانت متزايدة على نطاق واسعوتشغيلية 

الناس أرخص من املساكن املشاهبة اليت بنيت هلم، وانعكست فيها احتياجاهتم بشكل أفضل بكثري.  احللول اليت يقودها
 97 000، مسح برانمج ابن مانكونغ بتوفري السكن ألكثر من 2015: فاعتبارًا من عام النتائج غنية عن التعريفو 

تحسني حياهتم. وعالوة على ذلك، منح بو مدينة يف اتيلند،  312جمتمعًا حمليًا يف  1 817 تنتمي إىلأسرة معيشية 
هنج ابن مانكونغ الثقة واألدوات الالزمة للناس ملعاجلة طائفة كاملة من املسائل األخرى يف جمتمعاهتم احمللية، من توفري 

 الرفاه والتعليم إىل احلد من اجلرمية واالستعداد ملواجهة الكوارث الطبيعية.
نمية اجملتمعية يف العديد من املدن. وقامت تلك اجملالس اليت تعمل على ويف أفغانستان، مت تطوير جمالس الت -140

مستوى األحياء يف املدن الكربى يف مجيع أحناء البلد، مثل كابول وهرات ومزار الشريف وجالل آابد، بتنسيق وتنفيذ 
حمو األمية احلاسوبية  مشاريع للنهوض بظروف اجملتمع احمللي، مثل بناء الطرق وجماري الصرف الصحي، ورعاية دورات

لية والبلدايت بني اجملتمعات احمل تعاونللنساء وإزالة النفاايت. وساعدت جمالس التنمية اجملتمعية أيضًا على تيسري ال
 تعمل معاً من أجل إعطاء األولوية للمسائل اليت حتتاج إىل معاجلة.كي ل

تطوير جمتمعات حملية جديدة قد تتجاوز احلدود ويف بعض البلدان، ميكن أن يساعد تشجيع التقاليد الثقافية و  -141
من قبل، على النحو املشار إليه املكانية التقليدية على مواجهة بعض التحدايت احلضرية. فعلى سبيل املثال، يف سول، 

 ،فالالبس األطوانتهاء مبألدوات اب بدءاتقاسم كل شيء  سنيوحت يةروح اجملتمعال قويةتشرع املدينة حاليًا يف برامج لت
كوسيلة للتعامل مع حمدودية املساحة واملوارد، فضاًل عن السالمة. وحتقيقًا هلذه الغاية، وضعت سول برانجمًا بعنوان 

نوعية احلياة يضم مساراً  سنيلجرمية، وأتسيس روح اجملتمع وحتللتصدي ل ‘‘مكافحة اجلرمية من خالل التصميم البيئي’’
ابلتايل بزايدة عدد الناس يف الشارع والنهوض سمح جيذب املشاة والرايضيني، وي ‘‘طريق امللح’’للياقة البدنية يسمى 

 ابلسالمة.
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ولقد حسن عدد من املدن اإلندونيسية النهج القائم على اجملتمع احمللي. فوضعت سورااباي اجملتمعات احمللية  -142
يف صميم اسرتاتيجية التنمية احلضرية لديها. وتقوم هذه اجملتمعات،  ‘‘(كامبونغ هيجاو)’’ القرى اخلضراءيف  154 ـــالـ

بتنظيف وختضري أحيائها بكثافة من خالل هنج متكامل  -واليت ما انفك عددها ينمو  -املنتشرة يف مجيع أحناء املدينة 
 ‘‘مصارف النفاايت’’عاون مع ابلت، ‘‘تقليل النفاايت وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها’’إلدارة النفاايت الصلبة بنظام 

رين من اجملتمع  احلضرية. ويتم توجيه الوفورات يف التكاليف النامجة عن ختفيض مجع النفاايت من جانب البلدية إىل م يجسّم
احمللي مكلفني بتشجيع إطالق املزيد من املبادرات واالبتكارات. وتضاف إىل ذلك مبادرات احلوكمة اإللكرتونية يف 

 ا فيها امليزنة اإللكرتونية إلدخال التحسينات على املستوطنات ابالعتماد على اجملتمعات احمللية.البلدايت، مب
ولقد وفرت اجملتمعات احمللية القوية األمن وأصبحت مبثابة حافز للتغيري. وال تزال األحياء واجملتمعات اليت  -143

عشوائية، ستظل املنظمات اجملتمعية، الرمسية وغري كل أساساً للتنمية والدعم. ويف العديد من املستوطنات الأنشئت تش
الرمسية على السواء، تكتسي أمهية حامسة يف النسيج االجتماعي واالقتصادي. والواقع أن احلكومات واملنظمات غري 

ائل وسباحلكومية ومؤسسات التمويل غري احلكومية قد استفادت من اجملتمعات احمللية منذ املوئل الثاين وانتفعت منها، 
على مدى السنوات العشرين املقبلة يف إطار تنفيذ اخلطة  نطقةشىت، ومن املرجح أن تكون مبثابة مورد حيوي يف امل

 احلضرية اجلديدة.
 التوسع احلضري والبيئة، تغري املناخ والكوارث -خامساً 
 مقدمة -ألف 

البيئة والتعرض للتلوث والكوارث يف العقود األخرية عن تدهور ن االسريعن أسفرت التنمية والنمو احلضراي -144
 وقابلية التضرر من تغري املناخ، مما يتطلب استجاابت متكاملة وإجراءات سياسية عاجلة.

ويلزم اآلن ترمجة االلتزامات السياسية العاملية اليت ق طعت يف سنداي وابريس إىل إجراءات ملموسة وفورية  -145
 ، ومضاعفتها.نطقةاليت بدأت ابلفعل يف امل دةرشيعلى الصعيد احمللي، مع تكرار املمارسات ال

من حيث استخدام املوارد، يتسم ابلكفاءة ويتطلب حتويل مسار التنمية إىل مستقبل منخفض الكربون، و  -146
 ملموسني ومنسقني على املستويني الوطين والبلدي. وقادر على الصمود، سياسات ومتويال

 اجتاهات التنمية االقتصادية -ابء 
التقدم يف لكفالة حتقيق قادرة على الصمود ملواجهة كل من تغري املناخ والكوارث أمر أساسي إن بناء مدن  -147

آسيا واحمليط اهلادئ أتثري عاملي  منطقةه يف العقود املقبلة. فللتوسع احلضري يف انتكاسجمال التنمية املستدامة وعدم 
والعكس  ،(109)يف املائة من انبعااثت غازات االحتباس احلراري من مدنه 75على تغري املناخ، حيث يصدر ما يصل إىل 

ابلعكس، حيث تتزايد معاانة املدن وسكاهنا من آاثر تغري املناخ. ولقد جتلت املخاطر النامجة عن الفيضاانت 
مجيع البلدان تقريباً يف تيفون والزالزل وأمواج تسوانمي بوضوح شديد يف السنوات العشرين املاضية واألعاصري/أعاصري ال

                                                           

(109 )Green Climate Fund: Elements 02. Investment Opportunities for the Green Climate Fund: GEF's role 

and impact within the climate finance ecosystem (Green Climate Fund, 2015), p. 55. الرابط على متاح 

http://www.greenclimate.fund/documents/20182/194568/GCF_ELEMENTS_02.pdf/bfbbc1e8 -1b21-44d6-

80cc-dcd59406dcfb  :(.2016ديسمرب /األول كانون  11 )اتريخ االطالع 
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يف آسيا واحمليط اهلادئ. وابإلضافة إىل ذلك، تدهورت البيئة يف مدن آسيا واحمليط اهلادئ وحوهلا بشدة، مما قلل من 
 اه.فعاليتها يف جمال توفري خدمات النظم اإليكولوجية، مثل املي

وأدى التوسع احلضري غري الفعال وغري اخلاضع للتخطيط إىل حتويل الزراعة والغاابت واألراضي الرطبة   -148
وغريها من النظم اإليكولوجية، وإىل تلوث األراضي، يف الوقت الذي يشكل فيه تلوث اهلواء واملياه عقبة رئيسية دون 

ري املناخ وخماطر الكوارث ال تقتصر على احلدود الوطنية أو املناظر احلضرية النظيفة والصحية. ومبا أن التلوث وتغ
البلدية، فإن املخاطر البيئية واحللول الالزمة ملعاجلتها تكون عابرة للحدود وتتطلب جهودًا منسقة من املستوى احمللي 

 إىل املستوى الدويل.
، 2015ة التارخيية اليت اعتمدت يف عام جتديد االلتزامات السياسية ابلتنمية املستدامة واالتفاقات العاملي تيحوي -149

 ،2030 - 2015، وإطار سنداي للحد من خماطر الكوارث للفرتة 2030سيما خطة التنمية املستدامة لعام  وال
واتفاق ابريس يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، فرصة فريدة حلفز العمل العاملي من أجل التنمية 

دوراً أساسياً يف كفالة ترمجة تلك االلتزامات إىل إجراءات ملموسة ومتسقة  ؤدياملستدامة. ومن شأن املوئل الثالث أن ي
 ميكن املدن من أن تصبح حمركات لتحقيق التنمية املستدامة.و  ،ومتضافرة على الصعيد احمللي

 تغري املناخ والكوارث الطبيعية -جيم 
ملخاطر  نطقةتعرض املتبشدة للكوارث الطبيعية وآاثر تغري املناخ. ف ةآسيا واحمليط اهلادئ معرض منطقةإن  -150

مي( وبيولوجية )األوبئة( وخماطر تتعلق ابألرصاد متعددة: خماطر جيوفيزايئية )الزالزل واالهنياالت األرضية وأمواج تسوان
اجلوية املائية )الفيضاانت واألعاصري والعواصف األخرى(. ويتضح من تقرير التقييم اخلامس للفريق احلكومي الدويل 

د. وتواجه يف االزداين اآخذاملعين بتغري املناخ أن هناك العديد من املخاطر املرتبطة بتغري املناخ، وأن تواترها وشدهتا 
أيضاً أنواعاً متعددة من املخاطر، حيث تشكل الفيضاانت والعواصف املخاطر األكثر شيوعاً،  نطقةمدن عديدة يف امل

 زل وأمواج تسوانمي.تليها الزال
ولقد ازدادت آاثر كل من ظواهر األرصاد اجلوية املائية واألحداث اجليوفيزايئية زايدة كبرية يف العقود القليلة  -151
ة، حيث تضاعفت كوارث األرصاد اجلوية املائية أربع مرات من السبعينيات إىل العقد األول من القرن احلادي املاضي

خالل العقود األخرية،  نطقةوعلى الرغم من عدم وقوع تغري عام يذكر من حيث جمموع األعاصري يف امل .(110)والعشرين
العقدين  خالل. و 2و 1تراجع يف األعاصري من الفئتني كما حدث   ،5و 4وقعت زايدة يف األعاصري من فئيت الكثافة 

املاضيني، أحلقت األعاصري دماراً واسعاً ابلعديد من البلدان، ومن األمثلة احلديثة على ذلك إعصار نرجس يف ميامنار 
ملدارية، وإعصار هااين )يوالندا( يف الفلبني. وتشهد بلدان جزر احمليط اهلادئ بصورة متزايدة بعض أقوى األعاصري ا

، وإعصار 2015مثل إعصار ابم الذي ضرب فانواتو، من بني بلدان جزرية أخرى يف احمليط اهلادئ يف آذار/مارس 
كيلومرتاً   250. ولقد أتت هذه األعاصري برايح تتجاوز سرعتها 2016وينستون الذي ضرب فيجي يف شباط/فرباير 

مليون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة األمريكية.  250 من ربأكقيمتها يف الساعة تسببت يف خسائر اقتصادية 
على مدى العقود املقبلة بسبب تصاعد وهناك احتمال كبري أبن تستمر الكوارث املتعلقة ابألرصاد اجلوية املائية يف ال

 تغري املناخ.
 

                                                           

(110  )ESCAP, Overview of Natural Disasters and their Impacts in Asia and the Pacific 1970–2014, 
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الزايدة الناجتة عنه ولقد أدت اجتاهات التوسع احلضري األخرية إىل زايدة مستوايت التعرض للكوارث بسبب  -152
 نطقةيف أعداد األشخاص واألصول االقتصادية املوجودة يف مناطق اخلطر. ويعيش حاليًا أكثر من نصف سكان امل

وعلى الرغم من أن كثريًا من هؤالء يعيشون يف جتمعات حضرية كبرية ذات  ،احلضريني يف املناطق الساحلية الواطئة
دّم خماطر  تواجه أيضاً حلضرية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية يف احمليط اهلادئ املراكز افإن كثافة سكانية عالية،  جم

أبكمله، يبلغ عدد سكان احلضر الذين  نطقةملموسة قد تكون أكرب من حيث احلجم والنطاق. وعلى مستوى امل
عددهم إىل ما يقرب من مليون نسمة، وقد يصل  742حالياً حوايل متعددة شديدة أو فائقة الشدة يواجهون خماطر 

 42أكثر من نزح وحدمها  2011و 2010يف عامي إىل أنه تشري التقديرات و  .(111)2030بليون نسمة حبلول عام 
 .الوطأة الشديدة املناخيةمليون شخص يف آسيا واحمليط اهلادئ، ويعزى ذلك يف كثري من األحيان إىل الظواهر 

يعين أن  طولاالفتقار إىل اإلدارة الفعالة والتغريات يف أمناط اهل وعلى الرغم من زايدة خماطر الفيضاانت، فإن -153
. وابلنظر إىل اعتماد سكان احلضر على أنظمة إدارة املياه، نطقةمن املتوقع أن تشكل ندرة املياه حتداًي رئيسيًا يف امل

ة ال تسمح ابلتكيف مع ارتفاع فستؤثر هذه الندرة سلباً على من يعيشون يف املستوطنات العشوائية مبوارد مالية حمدود
تكاليف املياه. وابلنسبة للجزر املرجانية يف احمليط اهلادئ واحمليط اهلندي، يزداد القلق من أن تؤدي ندرة املياه العذبة 

 .(112)واجلفاف الشديد والعواصف إىل تدهور يف معايري الصرف الصحي والنظافة الصحية
فذت تدابري حيث ن   هاومشال شرق ، إذ تتناقص يف شرق آسياةنطقعلى نطاق املقابلية التضرر وتتفاوت  -154

التأهب والتكيف على نطاق أوسع. فالياابن على سبيل املثال رائدة يف اهلياكل املقاومة للزالزل ونظم اإلنذار املتقدمة 
الدول اجلزرية الصغرية ، مبا يف ذلك نطقةجداً يف أجزاء كثرية أخرى من امل ةشديدقابلية التضرر أبمواج تسوانمي. بيد أن 

نسبة كبرية من  دث. ويف تلك املناطق دون اإلقليمية، حتهاوجنوب شرق النامية والعديد من البلدان يف جنوب آسيا
وتزيد مواقع  .(113)النمو السكاين احلضري يف املساكن ذات النوعية املنخفضة واملكتظة واملعرضة بشدة للمخاطر

، مما يؤدي إىل زايدة كبرية يف تعرضهم للتضرر هؤالء الناسقابلية املعرضة للمخاطر من  املستوطنات العشوائية يف املناطق
الكوارث الكربى مثل تلك املذكورة أعاله إىل جلب متيل في حني فطر يف أعقاب وقوع كارثة. وعالوة على ذلك اخملل

ة النطاق، مثل الفيضاانت احمللية، اليت املوارد واالهتمام، إال أن العديد من اجملتمعات احمللية تتعرض ملخاطر صغري 
 ه جيلب الدمار ويسبب نكسات كربى.نكٍ يستقطب الكثري منها موارد خارجية ول ال

، من منطقة القطب الشمايل يف نطقةومن املتوقع أن يكون الرتفاع مستوى سطح البحر أثر على نطاق امل -155
 دفأالدائمة التجمد ويزيد من آتكل السواحل، وصواًل إىل املياه األآسيا، حيث يتوقع أن يتفاعل مع التغريات يف الرتبة 

. من مجلة أمور أخرىاليت ستصبح فيها مستنقعات املياه العذبة واألهوار عرضة للتضرر من تسرب املياه املاحلة، 
                                                           

Working paper series (2015). الرابط على متاح http://www.unescap.org/sites/default/files/Technical%20paper-

Overview%20of%20natural%20hazards%20and%20their%20impacts_final.pdf  :كانون  11 )اتريخ االطالع 
  (2016ديسمرب /األول

(111  )Disasters Without Borders: Regional Resilience for Sustainable Development. Asia-Pacific Disaster 

Report 2015 (United Nations publication, Sales No. E.15.II.F.13). 
(112  )Anthony McMichael and Elisabet Lindgren, “Climate change: present and future risks to health, and necessary 

responses. Journal of Internal Medicine, vol. 270, No. 5 (November 2011), pp. 401–413. 

(113  )International Bank for Reconstruction and Development, World Development Report 2010: 

Development and Climate Change (Washington, D.C., World Bank, 2010). 

http://www.unescap.org/sites/default/files/Technical%20paper-Overview%20of%20natural%20hazards%20and%20their%20impacts_final.pdf
http://www.unescap.org/sites/default/files/Technical%20paper-Overview%20of%20natural%20hazards%20and%20their%20impacts_final.pdf
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، هي األكثر عرضة نطقةواملستوطنات البشرية يف املناطق الساحلية الواطئة، اليت تضم حالياً نصف سكان احلضر يف امل
تغري يف شدهتا وال وتريهتا. ومن املتوقع أن  ثخلطر الفيضاانت املتزايدة املتوقعة ومن آاثر العواصف، حىت إذا مل حيد

 كلكتا ومومباي ودكا وغوانغزو ومدينة هو تشي منه وشانغهاى أعلى يفتكون معدالت تعرض السكان للفيضاانت 
ارتفعت مستوايت سطح البحر مبقدار مرت واحد فإن بنغالديش وحدها ستفقد  وإذا .(114)وابنكوك واينغون وهافونغ

غري أن خماطر الفيضاانت ال تقتصر على  .(115)يف املائة من مناطقها احلضرية، مما سيرتك ماليني الناس مشردين 5.17
األخرية، اليت تفاقمت  تلك املناطق فحسب. فلقد أدت الفيضاانت الواسعة النطاق يف مجيع أحناء ابكستان يف السنوات

سهم يف النمو احلضري أو  ،بسبب النزاعات، إىل تشريد املاليني، مما أدى إىل تدفق سريع للنازحني داخلياً يف اجتاه املدن
 .(116)غري املنظم يف كثري من األحيان

املدارية وزايدة وتتعرض الدول اجلزرية الصغرية النامية بصفة خاصة خلطر ارتفاع منسوب مياه البحر واألعاصري  -156
درجات حرارة اهلواء وسطح البحر وتغري أمناط سقوط األمطار، على النحو املشار إليه يف تقرير التقييم الرابع للفريق 
احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ. ولوحظ يف جزر احمليط اهلادئ زايدة حاالت اإلصابة أبمراض مثل املالراي ومحى 

على مستوى الدول اجلزرية الصغرية  2100ملتوقعة يف ارتفاع منسوب مياه البحر حىت عام الضنك. وتشري الزايدات ا
خماطر الفيضاانت والتعرية يف اشتداد مستوى سطح البحر، إىل  املناخية الشديدة علىالظواهر شيوع النامية، املقرتنة ب

دئ، يرتكز أغلبية السكان واهلياكل األساسية ويف منطقة احمليط اهلا .(117)املناطق الساحلية الواطئة واجلزر املرجانية
أمناط تدفع واملوجات وارتفاع مستوى سطح البحر، كما  عارموالتنمية يف املناطق الساحلية القابلة للتضرر من املّد ال

 .(118)اهلجرة والنمو السكاين أعداداً أكرب من السكان إىل تلك املناطق القابلة للتضرر
اليت تتفاقم بسبب تغري املناخ، اخلاصة هبا من املخاطر البيئية ة اجلبلية أيضًا جمموعوتواجه املدن يف األقاليم  -157

بلدان مثل أفغانستان وبواتن ونيبال، حتتوي على نظم إيكولوجية ابلنظر إىل مثل ذوابن الثلوج والرتاجع اجلليدي. و 

                                                           

(114  )Susan Hanson, Robert Nicholls, Nicola Ranger, Stéphane Hallegatte, Jan Corfee -Morlot, Celine 

Herweijer, and Jean Chateau, “A global ranking of port cities with high exposure to climate extremes ”, 

Climatic Change, vol. 104, No. 1 (Jan. 2011), pp. 89–111. 

(115  )Gordon McGranahan, Deborah Balk and Bridget Anderson, “The rising tide: assessing the risks of 

climate change and human settlements in low elevation coastal zones”, Environment and Urbanization,  

vol- 19, No. 1 (April 2007), pp. 17–37.. 

(116  )Rebecca Anne Dixon and Teresita C. Schaffer, “Pakistan Floods: Internally Displaced People and 

the Human Impact”, South Asia Monitor, No. 147 (Nov. 2010). الرابط على متاح  https://csis-

prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/101101_SAM_147_PakistanFloods.pdf  

 (.2016ديسمرب /األول كانون  11 )اتريخ االطالع:

(117  )Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2014: Synthesis Report (Geneva, 

Intergovernmental Panel on Climate Change, 2014). Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth 

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Core Writing Team: Rajendra K. 

Pachauri and Leo Meyer (eds.). 

(118  )Kevin J.E. Walsh, Kathleen L. McInnes, and John L. McBride, “Climate change impacts on tropical 

cyclones and extreme sea levels in the South Pacific – A regional assessment”, Global and Planetary 

Change, vol. 80–81 (Jan. 2012), pp. 149–164. 

https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/101101_SAM_147_PakistanFloods.pdf
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/101101_SAM_147_PakistanFloods.pdf
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نتاجية الزراعية من شأهنا أن تزيد من تقويض جبلية هشة، فإن اآلاثر االقتصادية السلبية الخنفاض املوارد املائية واإل
 جهود التنمية املستدامة اليت تبذهلا تلك البلدان األقل منواً.

يف املائة يف  15وتشهد هونيارا، عاصمة جزر سليمان، منوًا سريعاً. ولقد وصل هذا النمو إىل أكثر من   -158
خل املدينة ابنتشار املستوطنات العشوائية يف املناطق بعض املناطق شبه احلضرية )خارج حدود املدينة(، ويتسم النمو دا

، أطلق موئل األمم املتحدة تقييم أوجه ضعف 2013القابلة للتضرر من الفيضاانت واالهنياالت األرضية. ويف عام 
اليت  هونيارا، الذي استخدمته املدينة فيما بعد لوضع خطة إدارة الكوارث اخلاصة هبا. وعندما تسببت األمطار الغزيرة

يف فيضاانت مدمرة، جرفت متامًا إحدى املستوطنات العشوائية، وهي كوا هيل، بيد  2014وقعت يف نيسان/أبريل 
أن عدد اإلصاابت كان حمدوداً نسبياً. وكون تقييم أوجه الضعف تعرف على هذه املستوطنة العشوائية ابعتبارها نقطة 

غاية ملرحلة التعايف من الكوارث، ودفع املدينة إىل مطالبة موئل األمم ساخنة لتغري املناخ هو ما جعل التقرير قيمًا لل
املتحدة بوضع خطة عمل شاملة لتغري املناخ. ومن خالل حتليالت إضافية للمخاطر ومشاورات بني املدن واجملتمع، 

القدرة على و ضعت جمموعة من آليات االستجابة الشاملة للحد من التعرض للمخاطر واحلساسية للمناخ وتعزيز 
العمل على نطاق املدينة، مبا يف ذلك العمل عرب احلدود، والعمل على  -التكيف. وتتناول اخلطة ثالثة جماالت للعمل 

يف النقاط الساخنة للمناخ. وتشمل اإلجراءات التخطيط احلضري وإدارة األراضي،  -مستوى األحياء واجملتمع احمللي 
ا من اهلياكل األساسية(، والصحة، والنظم اإليكولوجية، والوقاية الصحي وغريمه والتدخالت القطاعية )املياه والصرف

من الكوارث، والتوعية، وتنمية القدرات، واحلوكمة. وحىت قبل وضع الصيغة النهائية خلطة العمل، بدأت ابلفعل بعض 
نقل مستشفى اإلحالة إىل مكان اإلجراءات، مثل إدماج تغري املناخ يف برانمج التخطيط احمللي هلونيارا والتخطيط ل

 آخر.
وتقوم خطة عمل هونيارا احلضرية للصمود واملناخ بتحديد املناطق اليت تتعرض فيها اجملتمعات احمللية بشكل  -159

 ساخنة. اخاص لتغري املناخ بوصفها نقاط
 املدن كمصادر النبعااثت غازات االحتباس احلراري -دال 

. فارقاً الفرتة اليت انقضت منذ انعقاد املوئل الثاين، احتل تغري املناخ مركز الصدارة ابعتباره حتدايً إمنائياً  خالل -160
الضغوط املتعددة النامجة عن التوسع احلضري السريع والتصنيع تسبب تزايد آاثر تغري املناخ والكوارث األخرى  لن تفتأو 

 يط اهلادئ.آسيا واحمل منطقةوالتنمية االقتصادية يف 
 انعقادآسيا واحمليط اهلادئ منذ  منطقةولقد ازدادت انبعااثت غازات االحتباس احلراري يف معظم بلدان  -161

 76و 71. وعلى الصعيد اإلقليمي، تشري التقديرات إىل أن املدن تسهم بنسبة ترتاوح بني 1996املوئل الثاين يف عام 
يتناسب تقريبًا مع مسامهة املدن يف الناتج احمللي اإلمجايل الوطين. ومل يف املائة من غازات االحتباس احلراري، وهو ما 

عرتاف بكون تغري املناخ يشكل االينص إعالن إسطنبول بشأن املستوطنات البشرية الذي اعتمده املوئل الثاين على 
ي يشكله تغري املناخ، وأحدث حتداًي رئيسيًا وجمااًل ذا أولوية، ولكن منذ ذلك الوقت، مت االعرتاف عامليًا ابخلطر الذ

مثال على ذلك اتفاق ابريس املعتمد يف الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 
 تغري املناخ.
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وخالل العقدين املاضيني، جتاوزت الصني الوالايت املتحدة األمريكية كأكرب مصدر النبعاث اثين أكسيد  -162
وجمموع انبعااثت غازات االحتباس احلراري. ويرد كل من االحتاد الروسي ومجهورية إيران اإلسالمية ومجهورية الكربون 

كوراي واهلند والياابن ضمن الدول العشر األوىل اليت ينبعث منها اثين أكسيد الكربون. وبسبب التغريات يف استخدام 
رب مصادر ضمن جمموع انبعااثت غازات االحتباس احلراري. األراضي وإزالة الغاابت، أصبحت إندونيسيا من بني أك

أقل  نطقةوعلى الرغم من أن هذه البلدان تسجل قدراً كبرياً من االنبعااثت، ال يزال نصيب الفرد من االنبعااثت يف امل
 ايت من االنبعااثت.العديد من البلدان اليت تستأثر أبدىن مستو  نطقةاملضم تبكثري منه يف أمريكا الشمالية وأورواب، كما 

هناك فجوات معرفية أساسية جتعل من الصعب تقييم احلصة احلضرية من االنبعااثت العاملية فومع ذلك  -163
والعوامل االقتصادية  الغازات االحتباس احلراري. وتشمل التأثريات الرئيسية على االنبعااثت احلضرية الشكل واجلغرافي

رية. وابلنظر إىل ذلك، مثة قدر كبري من التباين بني املدن. ولكن مما ال شك فيه والديناميات السكانية يف املناطق احلض
ارتفاع انبعااثت غازات االحتباس احلراري، مما ميثل اجتاهاً متزايداً يف العديد من  يف تسببيأن ارتفاع استهالك املوارد 

 املدن يف آسيا ذات الطبقات املتوسطة املتنامية.
املناخ معقدة. ومع أن املدن تستطيع أن تتخذ إجراءات، بل تتخذها ابلفعل، كما  إن أسباب وعواقب تغري -164

قد يصعب تنفيذ احللول وعادة ما ال يكون ذلك يف أيدي املدن وحدها. ويف الوقت فمن التقرير،  لفرعيتضح من هذا ا
 لتحدايت املبينة أدانه.نفسه، تواجه مدن آسيا واحمليط اهلادئ أيضاً حتدايت بيئية حملية كبرية، مبا فيها ا

 اهلواء النظيف - 1
من املدن العشرين  19. فتقع نطقةتلوث اهلواء من القضااي الرئيسية اليت تؤثر على العديد من مدن املقضية  -165

يف ابكستان، وواحدة يف كل  3يف اهلند، ومدينة  13من بينها و يف العامل يف آسيا واحمليط اهلادئ، هواؤها تلواثً  شداأل
وعلى الرغم من أن مدينة دهلي الضخمة تسجل أسوأ مستوى من  .(119)مجهورية إيران اإلسالمية وبنغالديش وتركيامن 

اليت تعاين من هذه املشكلة، ولكن أيضًا املدن املتوسطة ليست هي وحدها املدن الكبرية فإن حيث تلوث للهواء، 
 ايبور يف اهلند، واملدن الصغرية اليت يقل عدد سكاهنااحلجم اليت يقل عدد سكاهنا عن مليون نسمة، مثل غواليور ور 

أيضاً من  نطقةمهورية إيران اإلسالمية. وتعاين مدن أخرى يف املجبرتكيا وخورماابد بنسمة مثل إغدير  500 000عن 
تلوث اهلواء اخلطري، مع حدوث مشاكل حادة يف سنغافورة ومدن ماليزاي وإندونيسيا بسبب حرق الغاابت واألراضي 

 اخلثية يف سومطرة إبندونيسيا.
وأصبحت اليوم اآلاثر الصحية الضارة لتلوث اهلواء واضحة؛ فارتفعت معدالت اإلصابة بسرطان الرئة بنسبة  -166

د املاضي يف بيجني على سبيل املثال، على الرغم من عدم حدوث زايدة عامة يف عدد األشخاص يف املائة يف العق 60
غالبًا ما يكون منو املدن نفسها هو احملرك. ويف فالذين يدخنون. وعلى الرغم من وجود أسباب متعددة لتلوث اهلواء، 

موقع  5 000لبناء يف املدينة البالغ عددها يف املائة من اجلسيمات احملمولة جوًا من مواقع ا 40بيجني ينبع حوايل 

                                                           

(119  )Ross Chainey, “Which is the world’s most polluted city?”, 25 June 2015. الرابط على متاح 

https://agenda.weforum.org/2015/06/which-is-the-worlds-most-polluted-city  :كانون   12 )اتريخ االطالع
 (.2016األول/ديسمرب 

https://agenda.weforum.org/2015/06/which-is-the-worlds-most-polluted-city
https://agenda.weforum.org/2015/06/which-is-the-worlds-most-polluted-city
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مليون حالة وفاة مبكرة مرتبطة بتلوث اهلواء خارج  6.2م، ق در أن هناك أكثر من يويف مجيع أحناء اإلقل .(120)تقريباً 
 .(121)وحده 2012املنازل يف عام 

 احلضرية(املياه النظيفة )املياه السطحية ومياه الشرب والصرف الصحي يف املناطق  - 2
املياه والرتبة مها أيضاً من نوعية على الرغم من أن تلوث اهلواء كثرياً ما يتصدر العناوين الرئيسية، فإن تدهور  -167

. ويسهم التلوث نطقةالقضااي اخلطرية اليت تواجه صحة ورفاه سكان احلضر، وجتهد قدرة وموارد احلكومات البلدية يف امل
ري، وعدم كفاية مجع النفاايت الصلبة والتخلص منها، وكذا النفاايت الطبية، يف الصناعي، وعدم معاجلة مياه اجملا

يف  60تلوث وتدهور النظم اإليكولوجية للمياه العذبة والبحرية واألرضية يف املدن وما حوهلا. فعلى سبيل املثال، يلقى 
 .(122)أماكن مفتوحةاملائة من النفاايت الصلبة يف ابنكوك يف 

، حتتوي األهنار على ما يصل إىل ثالثة أضعاف املعدل العاملي للبكترياي املستمدة من نطقةاملويف مجيع أرجاء  -168
صدور حتذيرات صارخة حول األضرار  نطقةومن الشائع يف العديد من املدن الكربى يف امل .(123)النفاايت البشرية

وابلنسبة للدول  .(124)ةالبشري المسةعي واملالنامجة عن مسية األهنار، ليس فقط عند الشرب ولكن أيضاً االستخدام الزرا
إمدادات املياه العذبة أيضاً مصدر قلق كبري بسبب استنفاذ موارد املياه  شكلاجلزرية الصغرية النامية يف احمليط اهلادئ، ت

مباشرة على ، مثل أسرتاليا، أصبحت ندرة املياه قضية هامة تؤثر ثرىاجلوفية وتغري أمناط الطقس. وحىت يف البلدان األ
 اآلفاق االقتصادية. وتعاين منطقة شرق آسيا من نقص املياه بسبب نقص األمطار واالستغالل املفرط للموارد املائية.

 إدارة النفاايت الصلبة - 3
واجه حاجة أمّس من تلك اليت تواجهها تيف العامل  منطقةهناك  تمن حيث اجتاهات إدارة النفاايت، ليس -169

، ستكون النفاايت املتولدة 2025فبحلول عام  .(125)النفاايت والثراءإنتاج آسيا لكسر الصلة الوثيقة بني معدالت 
                                                           

(120  )UN-Habitat and ESCAP, The State of Asian and Pacific Cities 2015 (see footnote 3), p. 130. 

(121  )World Health Organization, 2014, Burden of disease from ambient air pollution for 2012. Summary 

of results.   الرابطعلى  متاح 

http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/AAP_BoD_results_March 2014.pdf   اتريخ(
 (.2016ديسمرب /األول كانون  12 االطالع:

(122  )Tadashi Matsumoto and Loïc Daudey, “Urban Green Growth in Dynamic Asia: A Conceptual 

Framework”, OECD Regional Development Working Papers (Paris, OECD Publishing, 2014). 

(123  )Alexandra E. Evans, Munir A. Hanjra, Yunlu Jiang, Manzoor Qadir and P ay Drechsel, “Water 

pollution in Asia: The urgent need for prevention and monitoring”. Global Water Forum Discussion Paper 

1222 (June 2012). متاح على الرابط  http://admin.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/Water-pollution-in-

Asia.pdf (2016كانون األول/ديسمرب   12: االطالع اتريخ.) 

(124  )Joanna Lillis, “Kazakhstan: Scientists Alarmed at Pollution of Central Asia’s Longest River”, 13 

April 2015.  الرابط على متاح http://www.eurasianet.org/node/72961  :(. 2016كانون األول/ديسمرب   12 )اتريخ االطالع
 الرابط على متاح. Elizabeth C. Economy, “China’s Water Pollution Crisis”, The Diplomat, 22 Jan. 2013 انظر أيضاً 

http://thediplomat.com/2013/01/forget-air-pollution-chinas-has-a-water-problem/  :كانون  12 )اتريخ االطالع 
 (.2016ديسمرب /األول

(125  )Daniel Hoornweg and Perinaz Bhada-Tata, What a Waste: A Global Review of Solid Waste 

Management, Urban Development Series, No. 15 (Washington, D.C., World Bank, 2012). 

http://www.eurasianet.org/node/72961
http://www.eurasianet.org/node/72961
http://www.eurasianet.org/node/72961
http://thediplomat.com/2013/01/forget-air-pollution-chinas-has-a-water-problem/


A/CONF.226/11 

54 

وعلى الرغم من أن معظم  .(126)1999قد ازدادت أبكثر من الضعف مقارنة بعام  نطقةيف املناطق احلضرية يف امل
أن تدفقات النفاايت أصبحت أكثر تعقيداً، وغري قابلة للتحلل وأكثر  إالون من مواد عضوية، النفاايت ال تزال تتك

النفاايت وما يتصل به من تلوث وخماطر صحية وضغط ساحق  إنتاجمسية. ومن أجل وضع حد هلذا االجتاه املتمثل يف 
ج  آسيا واحمليط اهلادئ إىل حتويل نظم منطقةعلى املوارد العامة، حتتاج مدن  مجع وتفريغ ’’إدارة النفاايت الصلبة من هن 

ومن الضروري  .(127)‘‘حتويل النفاايت إىل طاقة ’’الذي يشمل ، ‘‘حتويل النفاايت إىل موارد’’إىل منوذج  ‘‘النفاايت
إقامة شراكات واسعة النطاق تشمل خمتلف مستوايت احلكومة واجملتمع املدين والقطاع اخلاص لتحقيق التحول املطلوب 

 .(128)يف السياسات واملمارسات
 محاية النظم البيئية احلضرية وشبه احلضرية - 4

تؤدي أمناط التوسع احلضري احلالية إىل توسع املدن إىل داخل املناطق الريفية، مما يؤثر على الزراعة والغاابت   -170
ية للبيئة احلضرية النظيفة وال احملافظة أولو  نطقةوالنظم اإليكولوجية للمياه العذبة. ومل تعطم املدن يف أجزاء كثرية من امل

 على النظم اإليكولوجية كجزء من اسرتاتيجيات منوها، مما أدى إىل تدهور شديد داخل املدن وحوهلا.
ولقد أدى توسع املناطق احلضرية إىل تدهور النظم اإليكولوجية وفقدان املوائل للتنوع البيولوجي، الذي يشمل  -171

ابالنقراض، مثل النمور ووحيدي القرن والسعالة )إنسان الغاب أو األورانغ أواتن( والفهود  العديد من األنواع املهددة
ومن املتوقع أن  ،آسيا واحمليط اهلادئ منطقةنقطة ساخنة للتنوع البيولوجي يف العامل يف  35من  13. وتقع نطقةيف امل

النمو احلضري، وخاصة التوسع احلضري للمدن والبلدات الصغرية، يف األقاليم الواقعة حول النقاط الساخنة،  دثحي
 .(130)، (129)مما ينذر بعواقب وخيمة على تلك املناطق احلرجة

ولعملية ربط املناطق احلضرية من خالل توسيع نظم الطرق وغريها من اهلياكل األساسية آاثر أيضًا على  -172
لتخطيط احلضري ابضطالع االذلك أمهية  ربزوي   .(131)ألصلية، كما هو احلال ابلنسبة حليوان الكواال يف أسرتاليااألنواع ا

لتنوع البيولوجي وإدارة املوارد الطبيعية وخدمات النظم اإليكولوجية لالستدامة احلضرية لالسلطات البلدية مراعاة و 
اجلزر احلرارية ’’والريفية على املدى الطويل. ويؤدي فقدان النظم اإليكولوجية واملناطق اخلضراء بشكل عام إىل تفاقم أثر 

 3ة أعلى من املناطق الريفية احمليطة هبا مبا يرتاوح بني تشهد درجات حرار  نطقةمما جيعل املدن الكربى يف امل، ‘‘احلضرية
 درجات مئوية. 4و

                                                           

 .نفسه (  املرجع126)

(127  )UN-Habitat and ESCAP, The State of Asian and Pacific Cities 2015 (see footnote 3), p. 128. 

(128  )ESCAP, Valuing Waste, Transforming Cities (Bangkok, United Nations, 2015). 

 أي يف توجد ال النباتية احلياة من عالية نسبة تضم منطقة إىل البيولوجي للتنوع الساخنة النقطة مصطلح (  يشري129)
 (.قائماً  يزال ال األصلي الطبيعي النبايت غطائها من أقل أو املائة يف 30) مهددة ولكنها األرض كوكب  على آخر مكان

(130  )Kiran Rajashekariah, Impact of urbanisation on biodiversity: Case studies from India  (New Delhi, 

 .(World Wildlife Fund India, 2011 انظر
(131 )Australia, Environment and Communications References Committee, The koala – saving our 

national icon (Canberra, Senate Printing Unit, 2011). Available from 

http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Environment_and_Communications/ 

Completed_inquiries/2010-13/koalas/report/index :(.2016كانون األول/ديسمرب   12. )اتريخ االطالع 

http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Environment_and_Communications/Completed_inquiries/2010-13/koalas/report/index
http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Environment_and_Communications/Completed_inquiries/2010-13/koalas/report/index
http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Environment_and_Communications/Completed_inquiries/2010-13/koalas/report/index
http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Environment_and_Communications/Completed_inquiries/2010-13/koalas/report/index
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 االستناد إىل االلتزامات العاملية اجلديدة -هاء 
إن االلتزامات الدولية جتاه التنمية املستدامة والتصدي لتغري املناخ والكوارث، والتجربة اإلقليمية يف هذا اجملال  -173

 القدرة على الصمود.و الكربون يتسم ابخنفاض آسيا واحمليط اهلادئ  منطقةتوفر أساساً حيوايً للتحرك حنو مستقبل ملدن 
رؤية عاملية شاملة لتحقيق التنمية املستدامة، وتتسىن من خالهلا  2030وتوفر خطة التنمية املستدامة لعام  -174

فرصة هامة ملواصلة تطوير وتعميم املفاهيم واملمارسات املتصلة ابلتنمية املستدامة يف إطار التخطيط احلضري وإدارة 
املدن يف السعي إىل حتقيق التنمية املستدامة إبدراج هدف من املدن. ولقد مت االعرتاف ابلدور احلاسم الذي تؤديه 

جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع ’’( والذي يرمي إىل 11أهداف التنمية املستدامة يتعلق ابملدن )اهلدف 
 يف حتقيق العديد من سهم تعزيز االستدامة البيئية يف املدن إسهاماً مباشراً وسي  . ‘‘وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة

والرفاهية(،  ةالعيش الصحيأمناط ) 3)القضاء على اجلوع(، و 2األهداف والغاايت األخرى، مبا يف ذلك األهداف 
)االستهالك واإلنتاج املسؤوالن(  12)الطاقة امليسورة التكلفة والنظيفة(، و 7)املياه النظيفة والصرف الصحي(، و 6و
 ملناخ(.)اإلجراءات املتعلقة اب 13و

ؤمتر األطراف يف املشاركون يف الدورة احلادية والعشرين مل، اتفق 2015ويف ابريس، يف كانون األول/ديسمرب  -175
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على العمل على مكافحة ارتفاع درجات احلرارة العاملية أبكثر من 

، مع توخي احلفاظ على ارتفاع درجة احلرارة عند أقل من 2100عام  فهرهنايت( حبلول اتدرج 3.6درجتني مئويتني )
 االتفاقية تتضمن ادئ،درجة فهرهنايت( يف أمثل األحوال. وابلنسبة للمدن يف آسيا واحمليط اهل 2.7درجة مئوية ) 1.5
 جهود من هاوغري  الصمود على القادرة األساسية للهياكل احملتمل والتمويل االنبعااثت خبفض املبادرة مسؤولية من کال

ن تغري املناخ صراحة بدور اجلهات املعنية من غري األطراف، مبا يف ذلك بشأ ابريس اتفاق ويقر. والتخفيف التكيف
ودعم اإلجراءات الرامية إىل  اجهودهعلى توسيع نطاق هذه اجلهات املدن والسلطات دون الوطنية األخرى، ويشجع 

قابلية التضرر من اآلاثر السلبية لتغري املناخ. وابإلضافة  خفيف منتالرة على الصمود و خفض االنبعااثت و/أو بناء القد
عت منظمات مثل اتفاق رؤساء البلدايت قادة حمليني تعزيز اىل االتفاق، مت  دور املدن خالل احملاداثت، حيث مج 

 وحضريني ملناقشة التحدايت واالبتكارات على مستوى املدينة.
 يفاملعتزمة احملددة وطنيًا  امسامهاهتآسيا واحمليط اهلادئ  منطقةبلدًا يف  48، قدم 2015وحبلول هناية عام  -176

الوطنية الثانية. ومتثل املسامهات املعتزمة  ابالغاهتبلداً  23اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، يف حني قدم 
، وميثل عام 2011 وعام 1990عام  بنيتعلقة ابملناخ وترتاوح سنوات األساس هلا احملددة وطنياً غاايت اإلجراءات امل

عرضها  مت اليت 48 ـــالـ وطنياً  احملددة املعتزمة املسامهات مجيع وتشمل. التقارير لغالبية ابلنسبة دفةهاملستالسنة  2030
 ولالنتقال الطاقة لتوليد األحفوري الوقود ىعل االعتماد من للحد اً موحد ونداء الطاقة، الكهابست تتعلق ختفيف غاايت

عشرون بلدًا غاايت تتعلق حتديدًا ابملناطق احلضرية. ويدور هدف غالبية و  أربعة وأدرج. املتجددة الطاقة مصادر إىل
تدابري للحماية من الفيضاانت. اذ ختاتلك الغاايت حول إنشاء مدن مستدامة من خالل تنفيذ قوانني بناء صارمة و 

وأعلنت الصني عزمها على التحكم يف االنبعااثت الصادرة عن املباين واالنتقال إىل تنمية منخفضة الكربون. وابملثل 
أدرجت اهلند احلد األدىن من معايري الطاقة، يف حني يتم الرتويج لتوفري الطاقة من خالل العزل احلراري يف الياابن 

 فييت انم غاايت لتخطيط املدن تتعلق إبعادة التوطني والنقل.ومنغوليا. ولقد أدرج كل من فيجي وكرييباس و 
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، حيث يبلغ نطقةأما التقارير اليت تشمل بياانت صرحية عن التكيف، فيقل عددها عن نصف تقارير امل -177
يل يف املائة من املسامهات املعتزمة احملددة وطنيًا اليت مت تقدميها االحتمال العا 50تقريراً. وينعكس يف  18جمموعها 

للتعرض للمخاطر الطبيعية النامجة عن املناخ. وأبرزت الدول اجلزرية الصغرية النامية بوجه خاص، فضالً عن أفغانستان 
 70وبنغالديش، عزمها على حتسني اسرتاتيجيات احلد من خماطر الكوارث ووضع تدابري للتأهب. ويتطلب أكثر من 

 املقدمة دعماً دولياً يف شكل بناء القدرات أو نقل التكنولوجيا أو املساعدة يف املائة من املسامهات املعتزمة احملددة وطنياً 
 يشمل موحداً  فاً هد ادئاهل واحمليط آسيا بلدان ااملالية. وتعكس غاايت املسامهات املعتزمة احملددة وطنيًا اليت أعدهت

 الكربون منخفض مستقبل حنو معاً  للعمل الدولية، ابملساعدة مقرتنة تكون احمللي، املستوى ىعل عاجلة إجراءات اختاذ
 .املناخ تغري مع التكيف على وقادر
إطار سنداي للحد من خماطر الكوارث للفرتة  منطقةاالتفاقيات الدولية اهلامة أيضًا ابلنسبة لل ضمن ومن -178

خالل مؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالث  2015، الذي اعتمد يف سنداي ابلياابن يف آذار/مارس 2030 - 2015
اخلسائر ’’املعين ابحلد من خماطر الكوارث. ويكمن اهلدف من إطار سنداي يف احلد بشكل كبري من خماطر الكوارث و

يف اجملتمعات احمللية والبلدان. ويتضمن اإلطار سبع غاايت وأربعة إجراءات ذات  ‘‘سبل الرزق والصحةيف األرواح و 
أولوية على املستوايت احمللي واإلقليمي والوطين والعاملي، تعرتف ابحلاجة إىل معاجلة استخدام األراضي والتخطيط 

صحة والسالمة. فعلى سبيل املثال، تشجع حكومة الياابن احلضري، وقواعد البناء، وإدارة البيئة واملوارد، ومعايري ال
املنظمات الطوعية إلدارة الكوارث على إقامة شراكات مع فرق اإلطفاء املشكلة من املتطوعني. ويويل تقريرها الوطين 

ز األجهزة للموئل الثالث أمهية كبرية لبناء القدرة على الصمود يف مواجهة الكوارث، ويشمل اإلجراءات املتخذة لتعزي
 .(132)واملؤسسات والنظم الياابنية مع حتسني معلومات اإلنذار املبكر ومجع البياانت

 االنتقال من االتفاقات العاملية إىل العمل يف املدن اآلسيوية ومدن احمليط اهلادئ -واو 
إجراءات ملعاجلة املشاكل البيئية القائمة، وعلى مستوى أكثر  نطقةتتخذ املدن اآلن يف كافة أرجاء امل -179

اسرتاتيجية، لالضطالع بدورها يف حتقيق الغاايت احملددة يف اتفاق ابريس بشأن تغري املناخ وإطار سنداي للحد من 
 .2030 - 2015خماطر الكوارث للفرتة 

التحول إىل تنمية منخفضة الكربون وقادرة  تقوم بدور الرايدة يف وضع خطط تدعم نطقةوما فتئت املدن يف امل -180
على الصمود. فعلى سبيل املثال، تشمل اجلهات املوقعة على اتفاق رؤساء البلدايت مداًن يف أسرتاليا وإندونيسيا 

ها وبنغالديش وبواتن ومجهورية كوراي وسري النكا وفانواتو والفلبني وماليزاي ونيوزيلندا واهلند والياابن. ولقد التزم بعض
بغاايت تتعلق بتخفيض انبعااثت غازات االحتباس احلراري. فعلى سبيل املثال، تعهدت مدينة أدياليد أبسرتاليا 

أن تصبح أول مدينة إىل ، وتطمح 2020يف املائة حبلول عام  35بتخفيض انبعااثت غازات االحتباس احلراري بنسبة 
مل. ويف اهلند التزمت مدينة راجكوت بتخفيض انبعااثت غازات حمايدة من حيث انبعااثت اثين أكسيد الكاربون يف العا

.  واستكملت مدينة ميالكا املاليزية تقريرًا عن جرد انبعااثت 2016يف املائة يف عام  16االحتباس احلراري بنسبة 

                                                           

(132  )National Report of Japan for Habitat III, p. 34. 
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حبلول عام  ‘‘دولة مدينة التكنولوجيا اخلضراء’’، سعيًا منها إىل أن تصبح 2013غازات االحتباس احلراري يف عام 
 .(133)ولتحديد إجراءات التخفيف 2020

خارج نطاق اتفاق رؤساء البلدايت.  نطقةولقد مت حتديد مبادرات أخرى للتخفيف من آاثر تغري املناخ يف امل -181
فالتزمت بعض املدن واألقاليم يف الصني، على سبيل املثال، ابلغاايت املتعلقة خبفض انبعااثت غازات االحتباس احلراري، 

(، ومقاطعة سيشوان 2020يف ذلك بيجني )اليت ستبلغ انبعااثت اثين أكسيد الكربون فيها ذروهتا حبلول عام مبا 
أسواق الكربون يف مخس مدن  ةجترب ت(. وعالوة على ذلك، مت2020ووهان )حبلول عام و ( 2030)حبلول عام 

)بيجني وتشونغتشينغ وشانغهاي وشنتشن وتياجنني( ومقاطعتني يف الصني )غوانغدونغ وهوابي(، األمر الذي سيؤدي 
 .2017إىل وضع املخطط الوطين لتجارة االنبعااثت املزمع إطالقه يف عام 

لى الصمود، مبا يف ذلك التكيف بنجاح دور حموري يف التحول حنو القدرة عباحلكومات احمللية أيضاً قوم وت -182
مع تغري املناخ يف املناطق احلضرية، من خالل التقييمات واالستثمارات والسياسات واألطر التنظيمية احمللية. ولذلك 
فمن األمهية مبكان بناء القدرات البشرية واملؤسسية للتكيف والتخفيف على املستوى احمللي. وينبغي أن يقرتن ذلك 

احلكومات الوطنية وأن ينفذ ابلشراكة مع القطاع اخلاص واجملتمع املدين. ويؤدي التعاون بني خمتلف اجلهات بدعم من 
الفاعلة إىل بناء التآزر يف جماالت االستثمار يف اهلياكل األساسية، والتخطيط احلضري، والتنمية االقتصادية، وصون 

 النظم اإليكولوجية.
احلد من خماطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ، فإن اجلمع بني اإلجراءات  ونظراً لتشابه العديد من تدابري -183

واجه خماطر وشيكة ومتعددة. ت منطقة ةاليت تنطوي عليها اخلطتان قد يثبت كفاءته وفعاليته من حيث التكلفة يف أي
من أفضل  هيهلادئ، اليت األمثلة الرائدة على ذلك اسرتاتيجية التكيف مع تغري املناخ والكوارث يف احمليط ا منو 

وأفضى إىل وضع خطط عمل وطنية مشرتكة بني  2015يف عام  بدأ انتهاجهاملمارسات العاملية، وهي هنج متكامل 
العديد من جزر احمليط اهلادئ. ومن شأن إدراج تلك العمليات على نطاق السياسات احمللية والوطنية واإلقليمية أيضاً 

التكيف مع تغري املناخ  ققحي  وابلنسبة للدول اجلزرية الصغرية النامية يف احمليط اهلادئ،  أن يؤدي إىل مضاعفة الفوائد.
املزيد من الفوائد عند دجمه مع غريه من األنشطة اإلمنائية وإشراك الن هج اجملتمعية. ومن شأن اجلهود الفعالة يف املناطق 

الغذائي من خالل الزراعة احلضرية واملباين اخلضراء واملساحات احلضرية وشبه احلضرية والريفية الرامية إىل معاجلة األمن 
 سكان املناطق احلضرية ذوي الدخل املنخفض. لدىاخلضراء أن تقلل كذلك من قابلية التأثر بتغري املناخ 

الصدارة يف مكان اليت حتتل  نطقةعدد البلدان يف املكثرة   من االنبعااثتجمال احلد يف ومن األمثلة الرائدة  -184
من مصادر متجددة، وهو أمر أساسي للحد من االنبعااثت. فالصني هي الدولة الرائدة الطاقة ال االستثمار وتوليد جم

رتفع معدل ، ا2015إىل عام  2014من عام خالل الفرتة من حيث االستثمار يف جمال مصادر الطاقة املتجددة: ف
يف املائة على التوايل. وحتتل الياابن املرتبة الثالثة  34يف املائة و 74الطاقة الشمسية وطاقة الرايح لديها بنسبة استخدام 
جمموع االستثمارات؛ بينما حتتل تركيا املرتبة الثانية لالستثمار يف الطاقة احلرارية األرضية والطاقة  من حيثيف العامل 

الطاقة ملياه؛ وحتتل اهلند املرتبة الرابعة يف تركيز الطاقة احلرارية الشمسية واخلامسة يف توليد املائية والطاقة الشمسية لتدفئة ا

                                                           

(133  )Melaka State (2013) Greenhouse Gas Emission Inventory Report 2013. ICLEI South Asia. 
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، تتسىن فرصة ممتازة لتبادل اآلراء بني نطقةومع وجود تلك البلدان الرائدة يف امل .(134)الكتلة احليوية والرايحمن 
 تدامة.احلكومات الوطنية وتوسيع نطاق خدمات الطاقة املتجددة واملس

مثل غوانغزو يف الصني  ،نطقةوقعت مدن كبرية يف املفقد وتتخذ املدن أيضًا إجراءات بشأن تلوث اهلواء.  -185
وكولومبو، على مبادرة اهلواء النقي يف آسيا، اليت متكن املدن من تطوير واعتماد العلوم السليمة كأساس ابد أوإسالم 

واء، والنقل املستدام، والطاقة النظيفة، والتنمية احلضرية. ويعين ذلك للسياسات واملمارسات يف جماالت إدارة نوعية اهل
املدن إطار توجيهي يزود البلدان واملدن ابملعارف والتوجيه يتوفر لدى أنه، وللمرة األوىل، نتيجة هلذه املبادرة، أصبح 

يتخذها صانعو السياسات والقرارات الالزم للحد من تلوث اهلواء بفعالية، وحتديد اخلطوات واإلجراءات اليت يتعني أن 
 .(135)على املستويني الوطين واحمللي من أجل حتسني نوعية اهلواء مع تعزيز مناذج حمددة يف جماالت مثل النقل والبناء

أيضاً عدد من املمارسات يظهر يف املنطقة وفيما يتعلق ابلتصدي للتحدي املتمثل يف إدارة النفاايت الصلبة،  -186
كل من سنغافورة ومجهورية كوراي هلذا التحدي عن طريق اختبار الشراكات بني القطاعني العام ستجيب  . فيرشيدةال

ويسعى كل من ماليزاي والفلبني وسري النكا واتيلند إىل . ‘‘حتويل النفاايت إىل طاقة’’واخلاص يف إطار إنشاء حمطات 
لإلدارة املستدامة للنفاايت. ومع ذلك يواجه معظم  وضع أطر تنظيمية إلضفاء الطابع املؤسسي على النظم املتكاملة

صعوابت كبرية يف إدارة النفاايت الصلبة بطريقة فعالة من حيث التكلفة ومسؤولة يف الواقع مدن آسيا واحمليط اهلادئ 
فاايت الصلبة بيئياً. ويعزى ذلك الفتقار البلدايت إىل القدرات واملوارد البشرية واملالية الالزمة للتعامل مع جممل الن

ج إدارة املدن  املنتجة وإنفاذ اللوائح للتخلص منها. ومع ذلك أتيت املبادرات اليت تدرج فيها إدارة النفاايت الصلبة يف هن 
اجملتمعية على مستوى املدن يف سورااباي إبندونيسيا، على  ‘‘مصارف النفاايت’’إنشاء واجملتمعات احمللية، مثل هنج 

. وابملثل، أثبتت ميكن االحتذاء هبا(، بنتائج مؤثرة ومتثل مناذج واعدة للغاية 145السابق )الفقرة  عفر النحو املبني يف ال
 ‘‘(Waste Concern)االهتمام ابلنفاايت ’’منظمة املوارد، اليت أنشئت مببادرة من  جاعاملراكز اجملتمعية املتكاملة السرت 

 .(136)نطقةفعاالً للعديد من املدن يف امل وهي منظمة غري حكومية يف بنغالديش، أهنا تشكل حالً 
ولقد و ثمقت عملية تنظيف هنر سنغافورة بشكل جيد كمشروع انجح حّول النهر يف عشر سنوات ومبيزانية  -187

مليون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة األمريكية، من جمرى مائي ملوث وغري صحي إىل نظام بيئي  170قدرها 
وسط بيئة حضرية. وأعلنت أيضاً حكومتا الصني واهلند عن خطط لالستثمار يف تنشيط اجملاري منوذجي للمياه العذبة 

املائية امللوثة. ولقد شكلت عملية جتميع مياه األمطار مبادرة بيئية انجحة أخرى يف بلدان كثرية مثل جزر املالديف 
 وفالو، على سبيل املثال ال احلصر.والفلبني واتيلند وعدة بلدان جزرية يف احمليط اهلادئ مثل كرييباس وت

اخلدمات األساسية، مبادرة يف اتحة من البيئة وإ ومن األمثلة على احللول اليت توفر فوائد متعددة وتعاجل كال -188
سول للحد من الضغط على املدافن اليت غدت غري الكافية، عن طريق حرق النفاايت الصلبة، مع توليد خبار عايل 

وأخرياً، تقدم  .(137)جملتمعات احمللية اجملاورةيف اتخدم بعد ذلك كمصدر للطاقة البديلة الضغط كمنتج اثنوي ليس
                                                           

(134  )  Renewable Energies Policy Network for the 21st Century, Renewables 2014 Global Report: 

Key Findings (Paris, REN21, 2014). 

  (http://cleanairasia.org(  يتوافر املزيد من املعلومات بشأن مبادرة اهلواء النقي يف آسيا على الرابط الشبكي التايل 135)

 (.2016كانون األول/ديسمرب   12 اتريخ االطالع:
(136  )ESCAP, Valuing Waste, Transforming Cities (see footnote 132). 

 /https://seoulsolution.kr/node  الشبكي الرابط على املبادرة بشأن املعلومات من املزيداالطالع على  كنمي(  137)

3411?language=en (2016كانون األول/ديسمرب   12: االطالع اتريخ.) 

http://cleanairasia.org/
https://seoulsolution.kr/node/3411?language=en
https://seoulsolution.kr/node/3411?language=en
https://seoulsolution.kr/node/3411?language=en
https://seoulsolution.kr/node/3411?language=en
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، مت توسيع 2015النكا مثاالً على كيفية استخدام السياسات لتشجيع أمناط حياة أكثر مالءمة للبيئة: ففي عام  سري
ليشمل السيارات  ،للسيارات اهلجينة الذي يوفر ختفيضات ضريبية كبرية ،2010القائم منذ عام نطاق نظام الضرائب 

 .(138)من تلك املركبات على مستوى البلد 80 000الكهرابئية، مما أدى إىل انتشار أكثر من 
وبطبيعة احلال، يستلزم حتقيق هذا املستقبل املنخفض الكربون والقادر على الصمود يف املدن إاتحة ما يكفي  -189

ار يف كثري علقة ابملسامهات املعتزمة احملددة وطنيًا مرهونة ابلتمويل، حيث يشمن متويل. وكثرياً ما تكون االلتزامات املت
قادرة على على املستوى الوطين، ولضمان أن تكون املدن ختضع لقدر كبري من التجميع إىل أرقام دقيقة، ولكنها منها 

أن يستهدف التمويل املناطق احلضرية. ومن من ابعتبارها نقاطًا هامة سواء للتخفيف أو التكيف، ال بد  - التحول
ضمن طرق التمويل قيام املدن ابستخدام الضرائب، وال سيما الضريبة العقارية، من أجل تعزيز التنمية اليت تتسم 

على استخدام ابلكفاءة يف استخدام الطاقة واملنخفضة الكربون. وينبغي للحكومات احمللية والوطنية أيضًا أن تطبق 
 االستدامة.لتغيري السلوك لصاحل سيما املياه والطاقة، وأن توفر حوافز  عريفات تدرجيية قائمة على االستهالك، والتاملوارد 
وعلى الصعيد العاملي، مثة مصادر متويل جديدة ومنظمات تستهدف أيضًا دعم املدن يف جمال تغري املناخ.  -190

 2014يف عام  أنشئتغري املناخ يف املدن الذي  ومن األمثلة على ذلك حتالف القيادات لتمويل أنشطة مكافحة
تسريع تدفقات رؤوس األموال اإلضافية إىل املدن وحتقيق أقصى قدر من االستثمار يف اهلياكل ’’مبهمة  كلفوامل

األساسية املنخفضة الكربون والصامدة يف مواجهة املناخ وإغالق الفجوة االستثمارية يف املناطق احلضرية خالل فرتة 
وعلى الرغم من أن الصندوق األخضر للمناخ ليس حصراً على املدن، إال أنه ميثل  .(139)‘‘سة عشر عاماً القادمةاخلم

املدن املتوافقة مع املناخ ابعتبارها  أبرزانفذة متويل حمتملة أخرى لتمويل جهود التكيف والتخفيف يف املدن، حيث 
أولوية استثمارية. ولقد اعرتف الصندوق األخضر للمناخ أبن التخفيف والتكيف يف املناطق احلضرية ينطواين على 
إمكاانت عالية ولكنهما حظيا بتأييد متواضع، ومن مث ميكن استخدام الصندوق يف إجياد حلول مناخية مبتكرة يف 

 املناطق احلضرية.
ويف هناية املطاف، سيتعني على احلكومات الوطنية واحمللية العمل معاً لصياغة احللول ووضع ميزانيات متناسبة   -191

ملعاجلة تلك القضااي املتعلقة ابلصمود على أن يتمثل اهلدف النهائي يف تعزيز املدن اليت تدعم فيها البيئة التنمية 
 املستدامة بداًل من أن تعطلها.

 التوسع احلضري واملؤسسات واحلوكمة -سادساً 
 مقدمة -ألف 

الناجحة  ةاحلضري ةكمو آسيا واحمليط اهلادئ حباجة إىل مواصلة االستفادة من ممارسات وسياسات احل منطقةإن  -192
 وتوسيع نطاقها.

املستوايت كون متعدد يحوكمة أكثر انفتاحاً وشفافية أسلوب تبىن تآسيا واحمليط اهلادئ أن  منطقةويتعني على  -193
 .يف املنطقة من حيث احلجم والتعقيد نظم دون الوطنيةالاحلضرية و  األقاليمو املدن  من أجل إدارة

                                                           

 من املعلومات بشأن املبادرة على الرابط الشبكي املزيداالطالع على  (  ميكن138)
http://www.globalfueleconomy.org/blog/2016/january/fuel-economy-policy-development-in-sri-lanka   اتريخ(

 (.2016ديسمرب /األول كانون  12 االطالع:

 ./http://www.citiesclimatefinance.org/about/mission (  انظر139)

http://www.globalfueleconomy.org/blog/2016/january/fuel-economy-policy-development-in-sri-lanka
http://www.citiesclimatefinance.org/about/mission/
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وينبغي أن تستند احلوكمة احلضرية يف املستقبل إىل املشاركة النشطة والشراكات اليت تشمل القطاع اخلاص  -194
 واجملتمعات احمللية ومجيع مستوايت احلكومة.

، مع وجود ثغرات مستمرة بني سياسات نطقةلتحدايت اليت تواجه احلوكمة احلضرية يف املوهناك العديد من ا -195
وخطط التوسع احلضري وتنفيذها الفعلي على الصعيدين الوطين واحمللي. إال أن احلوكمة مل تواكب التوسع احلضري 

 والتعقيدات االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية اجلديدة.
التقرير الضوء على ثالثة جماالت للحوكمة ابلنسبة للبلدان واملدن يف آسيا واحمليط من  فرعويسلط هذا ال -196

اهلادئ ينبغي تعزيزها من أجل إدارة التعقيدات خلدمة املصلحة العامة: تعزيز حوكمة متعددة املستوايت تتسم مبزيد من 
أكرب املدن؛ والتفاوض على اتفاق جديد الفعالية؛ وتطبيق أطر احلوكمة احلضرية لكثري من املدن األخرى وليس جمرد 

 بني املخططني والقطاع اخلاص.
 ‘‘النهج املؤايت’’احلوكمة و -ابء 

املفهوم الرئيسي خلطة املوئل يف أعقاب املوئل الثاين ابلنسبة للحوكمة. وقد كان من  ‘‘النهج املؤايت’’شكل  -197
حيث تدعو احلكومة للتحول بعيداً عن توفري اهلياكل املفهوم على نطاق واسع أن فكرته تتعلق بتعزيز كفاءة السوق، 

األساسية واخلدمات بشكل مباشر، لتصبح جهة تنظيمية تضع إطارًا ليضطلع القطاع اخلاص ابلتوفري املباشر لتلك 
وهي انتقادات  - نيمنذ ذلك احلواسع قد تعرض هذا النهج للنقد على نطاق و  .(140)اهلياكل األساسية واخلدمات

بشأن إخفاقات التفعيل، وال سيما من حيث أتثريه على توفري اخلدمات  -األدلة وكذلك أيديولوجية  قائمة على
والسكن. ويف الفرتة اليت تلي املوئل الثالث، سيقتضي األمر إيالء مزيد من االهتمام لوضع أطر جديدة للحوكمة تعرتف 

تصادي. ومن املرجح أن يكون ذلك ضروراًي ابلنسبة ابالحتياجات وتوازهنا عرب االستدامة واإلدماج واالزدهار االق
 تسخري التحول احلضري واالستفادة منه على حنو فعال. اآسيا واحمليط اهلادئ إذا ما أريد هل نطقةمل

القيود املفروضة على اإلنتاجية  خفيفلطاملا متثل يف كونه يتعلق بت ‘‘للنهج املؤايت’’غري أن الفهم األوسع نطاقاً  -198
احلضرية من خالل تعزيز املبادرة والتعاون فيما بني اجلهات الفاعلة وأصحاب املصلحة، مبن فيهم القادة احملليون 
ج يقودها أصحاب الشأن  واملنظمات غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية. وكما تبني من قبل، أثبتت الرغبة يف وضع هن 

العقدين املاضيني، أبدت عدة بلدان يف آسيا  خاللو تمع احمللي فعاليتها الفائقة يف كثري من البلدان. وتستند إىل اجمل
واحمليط اهلادئ وعياً أكرب ابحلاجة إىل متكني اجملتمعات احلضرية، بيد أن احلوكمة احلضرية الفعالة تتطلب مشاركة وبناء 

 إحراز التقدم.من تمكني لالشراكات بصورة مستمرة ل
وعلى الرغم من أن االلتزام حبقوق اإلنسان وكفالة فعالية العمل أصبحا أكثر رسوخًا يف التشريعات وممارسة  -199

زال هناك ثغرات. وميثل احلق يف االستمتاع ابملدينة واحلصول على األراضي ت، ال نطقةسيادة القانون يف كثري من بلدان امل
املستمرة. ولقد أدرجت املساواة يف خطة املوئل يف سياق تكافؤ على هذا التحدي وعلى التحدايت مثالني رئيسيني 

فرص احلصول على العمل، واحلصول على األراضي واخلدمات على قدم املساواة، وكذا املساواة يف احلقوق بني الرجل 

                                                           

(140  )Isa Baud, “Collective action, enablement and partnerships: issues in urban development”. Speech 

delivered at Vrije Universiteit Amsterdam on 27 Oct. 2000. الرابط على متاح  http://www.ucl.ac.uk/ 

dpu-projects/drivers_urb_change/urb_governance/pdf_partic_proc/IHS_Baud_collective_action.pdf (اتريخ 
 (.2016كانون األول/ديسمرب   15: االطالع

http://www.ucl.ac.uk/dpu-projects/drivers_urb_change/urb_governance/pdf_partic_proc/IHS_Baud_collective_action.pdf
http://www.ucl.ac.uk/dpu-projects/drivers_urb_change/urb_governance/pdf_partic_proc/IHS_Baud_collective_action.pdf
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ادئ واقعًا بعيد واملرأة. ومع ذلك ال يزال احلق يف االستمتاع ابملدينة وخدماهتا يف العديد من بلدان آسيا واحمليط اهل
 املنال للكثريين.

عندما يعتقد املواطنون أن القواعد تنطبق بشكل خمتلف على خمتلف يف أشده الشعور بعدم املساواة كون ي’’ -200
، ال تزال احلقوق والقواعد ختتلف بني الرجل واملرأة، على سبيل املثال نطقةويف العديد من بلدان امل .(141)‘‘األشخاص

فيما يتعلق ابملرياث وحقوق األراضي. ويف الصني ال يزال املهاجرون وأسرهم ال يتمتعون حبقوق اإلقامة الكاملة يف 
 ههذؤسسات العامة يف وكمة املناطق احلضرية واملالقائمني حباملدن، على الرغم من أن التغيري جار. وسيتعني على 

على املدن ومواردها يف املستقبل. وسيكون من الضروري إدارة هذه التعقيدات  ات املتزايدةالطلبينظموا أن  نطقةامل
 املتزايدة والتحوالت األساسية وموازنتها من أجل حتقيق خطة املوئل الثالث.

 حتقيق حوكمة متعددة املستوايت أكثر فعالية -جيم 
، إال أن مجيع البلدان ابستثناء نطقةمن أن حوكمة املناطق احلضرية ختتلف من بلد إىل آخر يف املعلى الرغم  -201

أصغرها يف آسيا واحمليط اهلادئ، متتلك جهات فاعلة متعددة وطبقات وقطاعات واسعة يف احلكومة تتطلب التكامل 
من عملية إصدار لوائح وخطط وطنية يف كثري على الصعيدين الرأسي واألفقي معاً. وينبع أحد أشكال التوتر املستمر 

من األحيان دون توفري وسائل التكيف والتنفيذ على املستوى دون الوطين املناسب. وتشكل حلول احلوكمة واإلدارة 
 تبىن املزيد من احلوكمة املتعددةتأن  نطقة. ويتعني على املنطقةدون الوطنية واإلقليمية حتداًي للمدن يف مجيع أحناء امل

احلضرية دون الوطنية. ويرجع ذلك إىل السياسات  اونظمه امدهن أقاليمو  ااملستوايت من أجل إدارة حجم وتعقيد مدهن
 واألطر الوطنية املعنية ابلتوسع احلضري، والالمركزية، مبا يف ذلك التنسيق عرب احلدود اإلدارية، واملشاركة.

ازنة النمو احلضري وإعادة توزيع الثروة. ويف اآلونة األخرية، وتركز السياسات احلضرية الوطنية التقليدية على مو  -202
لتحول إىل  فضيـ  انصب الرتكيز يف جمال السياسات احلضرية الوطنية على العمل والتنسيق حنو حتقيق التوسع احلضري امل

ويف دراسة أجراها مؤخراً موئل األمم املتحدة/معهد ملبورن امللكي  .(142)واملنتج والشامل للجميع والقادر على الصمود
بلداً من بلدان آسيا واحمليط اهلادئ هبدف تنفيذ سياساهتا احلضرية الوطنية أو النظر فيها.  21للتكنولوجيا، جرى تقييم 

وكمبوداي وإندونيسيا ومجهورية الو  فيجي وماليزاي والفلبني وسنغافورة. وتنفذ بواتناصة بوجيري حالياً تنفيذ املشاريع اخل
سنوات.  10منذ أكثر من  است حدثتالدميقراطية الشعبية ونيبال وساموا وسري النكا واتيلند وفييت انم خططها اليت 

ليشيت  -ويضطلع كل من بنغالديش وجزر سليمان بصياغة بعض اخلطط. وفيما يتعلق مبيامنار وابكستان وتيمور 
وكثري من هذه اخلطط، أو الرؤى إن صح القول، هي  .(143)لسياساتوضع ا األعمال التحضريية لوفانواتو، جتري حالياً 

ظهور  يشكلمبادئ توجيهية أساسية، وغالباً ما تكون منفصلة عن التقدم امللموس على أرض الواقع. ويف حني جمرد 
إال أن األمر يقتضي بذل املزيد من ، نطقةاالجتاهات املهمة واملرحب هبا على مستوى امل أحدسياسات حضرية وطنية 

 اجلهود لدعم تنفيذها.
                                                           

(141  )Pierre Rosanvallon, “How to create a society of equals: overcoming today’s crisis of inequality”, 

Foreign Affairs, vol. 95, No. 1 (Jan./Feb. 2016). على الرابط متاح https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-

12-14/how-create-society-equals  :(.2016ديسمرب /األول كانون  15 )اتريخ االطالع 

(142  )UN-Habitat, National Urban Policy: A Guiding Framework (Nairobi, UN-Habitat, 2015). 
 .نفسه (  املرجع143)

https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-14/how-create-society-equals
https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-14/how-create-society-equals
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لفعالية السياسات احلضرية، ولكنه يف حالة تغري كذلك والتفاعل بني املستويني الوطين واحمللي أمر حاسم   -203
اإلقليمية. . فتختلف مستوايت الالمركزية فيما بني البلدان واملناطق دون نطقةدائم يف كثري من البلدان على مستوى امل

، مثل اهلند وإندونيسيا ونيبال والفلبني، ها، وجنوب شرقاولقد اضطلعت عدة بلدان يف جنوب آسيا وجنوب غرهب
إبجراء اإلصالحات لتحقيق الالمركزية ولكنها واجهت صعوابت يف هذا الصدد. ويف الفلبني، تضطلع احلكومة احمللية 

ألراضي واإلسكان، غري أن التمويل يف كثري من األحيان ال يتناسب مبسؤوليات هامة فيما يتعلق بتخطيط استخدام ا
 مع تلك املسؤوليات.

 تلبية ىعل احمللية احلكومة قدرة من حيد األموال حتويل ولكن ،املشاركة مستوى رفع يف ندوابملثل جنحت اهل -204
التوسع احلضري واإلسكان لسنوات  قضااي يف السلطة بزمام متسك اهلندية الوالايت وكانت. واملطالب االحتياجات

فيما خيص عديدة، على الرغم من أن وزارة اإلسكان والتخفيف من حدة الفقر يف املناطق احلضرية حتتفظ ابلوالية 
مهام اإلسكان، واليت تتمثل يف برامج كبرية متعددة والايت يف سياسات اإلسكان العامة، املقرتنة بسلطة دعم ال

مهام كتلك املذكورة أعاله يف جمايل الصرف  تتوىلوالية التنمية احلضرية، حيث بالتنمية احلضرية  وزارة ضطلعالسنوات. وت
 الصحي واملدن الذكية.

سلطة واسعة فيما اآلن ب تمتعتوأصبحت  ،2010املقاطعات يف عام  يفويف ابكستان، أدخلت الالمركزية  -205
الوزارة الوطنية لتغري  من اختصاصية عن السياسات احلضرية طة تنفيذ التوسع احلضري. وظلت املسؤولية املتبقيتعلق خب

 املناخ، وهي إرث يتعلق بوالية اإلدارة البيئية احلضرية.
معظم السلطات يف أيدي البلدايت واملناطق  1999إندونيسيا لعام يف ولقد وضعت عملية الالمركزية الشاملة  -206

املدن نقصاً يف األموال والقدرات، وظلت تعاين نتيجة لذلك. الريفية، وليس املقاطعات. ويف السنوات األوىل، شهدت 
اللوائح وامليزانيات. ولقد كانت فرتة التعلم مكثفة، عن سؤولية ملولقد أانطت االنتخاابت احمللية أيضًا اجملالس احمللية اب

رؤساء البلدايت  وانتشر االعتقاد أبن الالمركزية قد ابءت ابلفشل يف العديد من املدن. ومع ذلك ظهر جيل من
مع اجملتمعات احمللية والشركات احمللية وإداراهتا احمللية اخلاصة هبا، وجنحوا من حيث النتائج العمل الشباب، حيث تعلموا 

والشفافية على حد سواء. ولقد استحوذ رؤساء البلدايت هؤالء على اخليال العام لدى كل من الطبقة الوسطى اجلديدة 
 ، انت خب أحد رؤساء البلدايت رئيساً إلندونيسيا.2014والفقراء، ويف عام 

واضطلعت عدة بلدان يف منطقة احمليط اهلادئ، مثل اسرتاليا وفيجي ونيوزيلندا وجزر سليمان، ابإلصالحات  -207
يف جمال الالمركزية. ولقد عملت حىت البلدان ذات النظم السياسية األكثر مركزية، مثل الصني وقريغيزستان وطاجيكستان 

الصني أحد األمثلة على االلتزام الصريح تشكل وفييت انم، على حتقيق الالمركزية مبستوايت متفاوتة من الفعالية. و 
ابإلصالح لدعم النمو احلضري كجزء من األولوايت واجلهود اإلمنائية الوطنية. وقد صيغت املبادئ الرئيسية للخطة 

عداد إل 2011عام اجلهود املبذولة يف ( كجزء من 2020 - 2014الوطنية الصينية بشأن التوسع احلضري اجلديد )
خلطة اخلمسية الثانية عشرة للصني. وتتضمن اخلطة الوطنية للتوسع احلضري اجلديد فصاًل عن تعزيز التنظيم ا

 .(144)والتنسيق
                                                           

(144  )Xinhua News Agency  “China outlines roadmap to build better cities”, Xinhua News Agency, 

22 Feb. 2016. الرابط على متاح  http://news.xinhuanet.com/english/2016-02/21/c_135117880.htm. 

 (، كما ميكن االطالع على مقطع فيديو على الرابط2016كانون األول/ديسمرب   17)اتريخ االطالع: 

http://news.xinhuanet.com/english/2016-02/21/c_135117880.htm
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واالستفادة  ويف هناية املطاف، كثريًا ما تكون القدرات البشرية واملؤسسية غري كافية ملواكبة نقل املسؤوليات -208
منه على حنو مالئم. وهذا هو احلال بوجه خاص ابلنسبة للمدن الصغرية واملتوسطة احلجم اليت ال تكفي فيها اخلربة يف 
جمال التخطيط احلضري، على سبيل املثال. ويضاف إىل هذه القضية التحدايت اليت ال حصر هلا ومستوى التنسيق 

هها حالياً إدارات املدن. إن تنمية القدرات وسيلة لبلوغ الغاية، وابلتايل ينبغي أن الالزم ملعاجلة مجيع املسائل اليت تواج
احلدود  تستهدف األولوايت احمللية والوطنية للتنمية. وينطبق هذا بصفة خاصة على أمناط النمو احلضري اليت متتد فيها

اجة إىل التنسيق يف إطار بعض سياسات الالمركزية، اإلدارية للمدن إىل املناطق شبه احلضرية والريفية. ويتم االعرتاف ابحل
اهلند وإندونيسيا والفلبني واتيلند، ولكن تبني أن التعاون كان غري فعال إىل حد كبري ويتطلب أشكاالً تتبعها كتلك اليت 

 جديدة من احلوكمة.
ًا حامسًا لنجاح اخلطة أن تراعي احلوكمة الفعالة أيضًا مشاركة اجملتمع احمللي. وسيكون ذلك أمر من وال بد  -209

وينطوي دجمه يف هياكل احلوكمة  نطقةاحلضرية اجلديدة. وكما ورد سابقاً، يضرب التنظيم اجملتمعي جبذوره يف تقاليد امل
الرأسية على إمكاانت هائلة لتعزيز الروابط ودعم توفري اخلدمات األساسية، مبا يف ذلك من خالل تعبئة التمويل 

، هناك حاجة إىل أن تصبح أيضًا أكثر فيما بينها تنسيقالاجملتمعي. ويف حني حتتاج اهليئات احلكومية إىل حتسني 
وأن تضطلع جبعل احلوكمة احلضرية أكثر تشاركية. وتوفر املساحات احلضرية فرصًا إلشراك  استجابة لسكان احلضر

 طاملواطنني من خالل عمليات رمسية، مثل جمالس التنمية اجملتمعية، أو من خالل وسائل االتصال غري الرمسية مثل وسائ
 التواصل االجتماعي.

االعرتاف بزايدة أمهية  (147)ومجهورية إيران اإلسالمية (146)وإندونيسيا (145)بلدان مثل أفغانستانأبرزت ولقد  -210
مشاركة الكياانت غري احلكومية ودور اجملتمع املدين، مبا يف ذلك عن طريق الالمركزية الفعالة. وعلى النحو املبني أعاله، 

يق تعبئة ش كلت جمالس التنمية اجملتمعية يف أفغانستان يف مدن رئيسية مثل كابل وهرات ومزار الشريف، عن طر 
تنظيم وإجياد حلول للقضااي احمللية، مبا يف ذلك الاجملتمعات احمللية وانتخاابت اجملالس، وأظهرت ابلتايل قدرة الناس على 

 .(148)نقص اهلياكل األساسية واخلدمات األساسية
بني املواطنني واحلكومات احمللية حيدد املعايري  اتاتفاقدور مواثيق املواطنني  ؤديويف اهلند وماليزاي والفلبني، ت -211

لتقدمي اخلدمات بنجاح، ولقد جنحت يف تعزيز إخضاع املؤسسات احلضرية للمساءلة. وكما ذكر أعاله، يعترب معهد 
يفية تنمية املنظمات اجملتمعية يف اتيلند مثااًل هامًا على كل من متكني منظمات اجملتمع احمللي واحلد من التمييز بني ك

 اجملتمعات الريفية واحلضرية. مشاركة

                                                           

http://news.xinhuanet.com/english/video/2016-02/22/c_135119946.htm :ديسمرب /األول كانون  17 )اتريخ االطالع
2016.) 

(145  )National report of Afghanistan for Habitat  III, p. 21. 
(146)  National report of Indonesia for Habitat  III, pp. 120–125. 

(147  )National report of the Islamic Republic of Iran for Habitat  III, p. 24  

(148  )Afghanistan, State of Afghan Cities 2015 (see footnote 64) 

http://news.xinhuanet.com/english/video/2016-02/22/c_135119946.htm
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أساسي للنمو الشامل للجميع  شرطومشاركتهم النشطة من مجيع قطاعات اجملتمع التزام سكان احلضر و  -212
واحلوكمة. وال بد من إيالء األولوية للمساءلة والشفافية واالستجابة من جانب احلكومات من أجل الصاحل العام يف 

 .نطقةيع أحناء املاحلضرية يف مجاألقاليم 
 احلوكمة اإللكرتونية من أجل النهوض ابملساءلة والشفافية -دال 

أدى ظهور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإمكانية احلصول على املعلومات إىل إجياد طرق مبتكرة لتعامل  -213
ألمثلة اليت تشجع فيها اب نطقةفل املحتاحلكومات مع املواطنني ولتمكني الناس من إخضاع احلكومات للمساءلة. و 

احلكومات احلوكمة اإللكرتونية واملشاركة. ففي مجهورية إيران اإلسالمية، اعت مدت أول خطة للحوكمة اإللكرتونية يف 
، ودعت إىل اختاذ إجراءات إدارية آلية، وإنشاء مواقع إلكرتونية للوكاالت احلكومية، وبواابت متكن املواطنني 2002عام 

مليون  100مبلغ  2003ملعلومات اإللكرتونية. ويف وقت الحق، خصص الربملان اإليراين يف عام من احلصول على ا
دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة األمريكية لألعمال املتعلقة ابهلياكل األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

ية والتجارة اإللكرتونية واملعامالت املصرفية اإللكرتونية. يف القطاع اإلداري العام، مبا يف ذلك مشاريع احلكومة اإللكرتون
وعلى الرغم من حتقيق تلك املبادرات مستوايت متفاوتة من النجاح، تشري استقصاءات املستخدمني إىل أن اخلدمات 

 .(149)املصرفية اإللكرتونية واخلدمات البلدية يعتربان جانبني انجحني للغاية
ويف العديد من البلدان، تتطور منصات احلوكمة اإللكرتونية بسرعة كبرية، وبشكل تدرجيي، بدعم من  -214

على مستوى املدن بغية  ‘‘التسجيل املدرسي الشفاف’’مدينة جاكرات اعتمدت الرباجميات احمللية. ففي إندونيسيا، 
يف عملية ويف حماولة للقضاء على الفساد  ‘‘اسبةاملدارس احلكومية املن’’ ـــبـ ‘‘الطالب املناسبني’’ التحاقتشجيع 

. ووسعت سورااباي نطاق احلوكمة اإللكرتونية بشكل مطرد يف غضون سنوات قليلة، إذ متثل املرافق التسجيل يف املدارس
ائط، تطبيق قائم على اخلر استخدام اجلامعة للخدمات، والتسجيل وامليزنة التشاركية أمثلة انجحة يف هذا الصدد. وميكن 

وحتديد الشوارع أو غريها من املرافق اليت تتطلب إصالحات أو جتديد وتقدمي طلب للتصويت عرب اإلنرتنت للحصول 
على الدعم احمللي، ومن مث يتلقى الطلب تقديراً آلياً للتكلفة وتقييماً ألوجه ضعف اجملتمع احمللي املعين، علماً أبن مجيع 

بياانت القائمة. وبعد ذلك، متنح املدينة الدعم الالزم من امليزانية ألكثر املشاريع املعلومات تكون مستمدة من قواعد ال
املتناهية الصغر جدارة. ويف سولو، عملت املدينة ومنظمة غري حكومية حملية معًا لوضع خرائط جمتمعية منهجية على 

 مستوى قطع األراضي من أجل حتديد التدخالت معاً.
تستخدم فيها املواقع اإللكرتونية إلخضاع السياسيني و ن و املواطنيتخذها ات أيضًا مبادر  نطقةاملشهد وت -215

لتتبع ما إذا كان  (http://politmer.kg/ru)للمساءلة وحماولة احلد من الفساد. ففي قريغيزستان، يستخدم موقع بوليتمري 
فون ابلوعود اليت قطعوها أثناء االنتخاابت فور فوزهم ابملناصب العامة. ويف اهلند يتم استخدام املوقع و السياسيون ي
دفع رشوة إىل مسؤول حكومي للحصول حاالت االضطرار إىل لإلبالغ عن  (www.ipaidabribe.com)اإللكرتوين 

 .ى اخلدمات، ووقت حدوث ذلك ومكانه ونوع اخلدمة املعنيةعل

                                                           

(149  )UN-Habitat, E-Governance and urban policy design (Nairobi, UN-Habitat, 2015). 
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حرية ع ضختواضطلعت الصحافة بدور مهم أيضاً يف كشف الفساد وإخضاع احلكومات للمساءلة، ويف حني  -216
آخذة يف  -من املدونني إىل احملققني الصحفيني  -ن أمهية دور الصحفيني فإ، نطقةيف بعض أجزاء املللتقييد الصحافة 

 فاعلة يف ضمان املساءلة والشفافية. االتزايد ابعتبارهم أطراف
من شأن توسيع نطاق تكنولوجيا املعلومات أن يدعم أيضاً ظهور املدن الذكية إىل النور، اليت أصبحت فأخرياً و  -217

آسيا واحمليط اهلادئ يف السنوات األخرية. فتشارك اليوم  منطقةيتعلق ابلسياسات يف فيما تشكل جمال اهتمام متزايد 
مدينة منوذجية لتنفيذ  300بلدان عديدة يف آسيا واحمليط اهلادئ يف مبادرات املدن الذكية. ولقد اختارت الصني 

 ، وتشرف اللجنة الوطنية لإلصالح والتنمية على زايدة توسيع2011عام يف  سياسات وطنية لتشييد املدن الذكية
نطاق املبادرة. ووضعت حكومة اهلند مهمة املدن الذكية على رأس خطة سياساهتا، حيث جذبت التعاون من جانب 

كمنصة   2010املنظمات واملؤسسات والشركات الدولية. وأنشأت الياابن التحالف الياابين للمجتمع الذكي يف عام 
الصناعة، فضاًل عن مناذج املدن الذكية يف أربع مدن، للتعاون بني القطاعني العام واخلاص مبشاركة واسعة من قطاع 

-يو’’وتويوات. ولقد شرعت مجهورية كوراي يف مبادرهتا بعنوان  ،هي: كيتاكيوشو، ومقاطعة كيوتو كيهاان، ويوكوهاما
حيث يتم إدراج التكنولوجيا ، ‘‘موجودة يف كل مكان’’وهي تسمية تشري إىل أن املدينة  - 2008يف عام  ‘‘سييت

اإلدارة، وإدارة حركة املرور، واخلدمات الصحية، جماالت إللكرتونية يف كل من املدن اجلديدة واملدن القائمة، يف ا
 من اخلدمات اإللكرتونية. 49والتعليم، واحلد من خماطر الكوارث، وقطاعات أخرى. وتوفر حالياً مدينة سيجونغ 

على هذه التكنولوجيا ارة املناطق احلضرية، وجيري تعميم التكنولوجيا الذكية إدكبرية أبن تتوىل تطلعات   مثةو  -218
ال تزال قضااي احلوكمة متثل أرضًا غري فحنو متزايد ابلتزامن مع االخنفاض السريع لتكاليف التكنولوجيا. ومع ذلك 

وإمكانيات . اثنياً، قضااي اخلصوصية لغموضمطروقة. فأوالً، يتصف االتفاق بني املؤسسات العامة والشركات اخلاصة اب
القرصنة حقيقية. وأخرياً، ميكن للمدن الصغرية واملتوسطة احلجم االستفادة بسهولة من نفس التكنولوجيا والبياانت ألن 

 تكاليف تطوير هياكلها األساسية واإليرادات املتولدة عنها وإدارة املرافق مرتفعة.
 املدنتطبيق أطر حوكمة املناطق املرتوبولية يف املزيد من  -هاء 

ابملزيد من التطلع إىل املستقبل، وأن تطبق اخلربات املكتسبة يف جمال  نطقةال بد أن تتسم أطر احلوكمة يف امل -219
حوكمة املناطق املرتوبولية يف أماكن أخرى يف العامل. وينطبق ذلك بوجه خاص على املدن املتوسطة احلجم والثانوية، 

. ويف حني يعكس نطقةد اليت تتمتع هبا املراكز العاملية ذات الروابط األفضل يف املاليت غالباً ما تفتقر إىل الشبكات واملوار 
التنظيم اإلداري للمدن واحملافظات واملقاطعات واملستوايت دون الوطنية األخرى تنوعاً يف االجتاهات، يرجح الكثريون 

ى الرغم من وجود أطر قائمة للتنسيق يف لعقود قادمة. وعل ايحتدتشكل أن تظل التنمية احملرزة خارج أراضي املدينة 
إندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمية وابكستان وبنغالديش واتيلند ومجهورية كوراي والصني والفلبني وماليزاي ونيوزيلندا 

يف  احلضرية قاليممنصات لتنسيق التخطيط. وابلنظر إىل النطاق املكاين لألجمرد واهلند والياابن، إال أن العديد منها 
 ، ال بد من بذل جهود إضافية من أجل حتقيق التخطيط احلضري املتكامل، مبا يتجاوز اإلدارات الفردية.نطقةامل

ولقد ساعدت الالمركزية يف عدة بلدان يف آسيا واحمليط اهلادئ على وضع السياسات على املستوايت  -220
 ‘‘البلد والعاصمة’’بني  فارقبتجاوز الهلا  تسمحآليات من شأهنا أن  حيث أوجدت، والايتاملتوسطة للمقاطعات وال

وساعدت على التنمية املناطقية العملية وتعزيز الروابط الريفية. ويف ابكستان، تكتسي اإلدارة ، صنع السياساتيف 
أكرب عدد ممكن من استفادة الفعالة للمناطق شبه احلضرية أمهية حامسة يف دعم الروابط بني احلضر والريف وضمان 
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، بعد 2010اخلدمات واملرافق واهلياكل األساسية والتنمية االقتصادية. ولقد ازداد األمر سهولة منذ عام  منالسكان 
دون املتوسطة كثريًا ما تكون اإلدارات فومع ذلك  .(150)تطبيق الالمركزية يف خطة اإلدارة احلضرية على املقاطعات

ابلكاد قريبني من واقع شبكة املدن يف أراضيهم. وابإلضافة إىل ذلك، ال ميتلكون يف  الوطنية وصانعو السياسات فيها
 كثري من األحيان اخلربة واألدوات الالزمة لصنع السياسات خارج احلدود اإلدارية احلضرية.

سع احلضري، ولطاملا مثل وضع إطار إداري فعال للمدن النامية حتدايً متزايداً على الصعيد العاملي. ولدعم التو   -221
حتتاج البلدان إىل تنمية إقليمية تتسم ابلتوازن واإلنصاف. وعلى سبيل املثال، فإن وزارة األراضي والبنية التحتية والنقل 

بوالية صرحية تتمثل يف التخطيط للتنمية املناطقية اإلقليمية الوطنية املتوازنة، مع وجود مجيع  مكلفةوالسياحة يف الياابن 
إلدارة استخدام األراضي، وتطوير اهلياكل األساسية والنقل الربي والبحري واجلوي حتت سقف  أدوات السياسات

واحد. وبنفس الطريقة، تشجَّع الدول واملقاطعات على حتقيق التنمية املناطقية املنصفة، مبوجب الوالية و/أو من قبل 
مسألة واسعة النطاق  تضاموامل الكربون ضصنع السياسات من أجل حتقيق التوسع احلضري املنخفمسألة الناخبني. و 

، خاصة عندما يتطلب ذلك سياسات لوقف الزحف احلضري العشوائي، بل وعكس اجتاهه. ومن مث تتزايد وشائكة
أي على  -على نطاق مكاين أوسع وكذلك بل  ،على مستوى املدن فحسب ال ،حاجة احلوكمة احلضرية إىل حلول

 .(151)كما رأت دراسة حديثة،  ‘‘الطبيعي اجلديد وضعال’’نطاق مرتوبويل. فلقد أصبحت املناطق املرتوبولية متثل 
ويتمثل النطاق احملدّمد للمناطق املرتوبولية يف أبعادها املكانية القائمة على العالقات الوظيفية لدورات املوارد،  -222

الرمسية وكذلك العشوائية لتنمية املستوطنات. وتتجاوز روابط املناطق املرتوبولية والنظم االقتصادية اإلقليمية، واألمناط 
احلدود اإلدارية والسياسية وعادة ما تشمل عددًا من احلكومات احمللية واألراضي شبه احلضرية والريفية واملدن 

ال تقدمي اخلدمات املشرتكة والتخطيط ويتعني على املدن والكياانت اإلدارية احمليطة هبا أن تتعاون يف جم .(152)اجملاورة
اإلقليمي املناطقي واالسرتاتيجي، والتنمية االقتصادية، ومعاجلة أوجه عدم املساواة املالية، واملسائل القطاعية مثل إدارة 

 الفيضاانت والتخلص من النفاايت الصلبة.
ير اهلياكل األساسية املتكاملة وينصب القدر األكرب من تركيز كياانت التخطيط واإلدارة احلضرية على تطو  -223

 حتقيق املركزية القوية يف جمال صنع السياسات ىأدوزايدة اإلنتاجية املناطقية وحتقيق الوفورات يف التكاليف. ويف الياابن، 
سبق بيانه، مع الرتكيز على خطط على النحو الذي ، املدنفيما بني أقاليم ملدن و فيما بني ا وثيقالتعاون الإىل تيسري 

لتنمية املناطقية الطويلة األجل. ويتم إعارة املتخصصني يف احلكومة املركزية إىل املدن واملقاطعات، حيث جيري اإلشراف ا
على التنفيذ بشكل كامل. ومن األمور اليت يسرت التنمية املناطقية للمدن الصينية، الالمركزية القوية وكون املناطق 

 للمدن، اإلداري لوضعوفقا ل والتمويل الدعم إىل الوصول وينظم. النطاق واسعة ريفية مناطقاإلدارية غالبًا ما تضم 
 .الوقت مرور مع تغري الذي

                                                           

(150  )National report of Pakistan for Habitat III, p. 28. 

 National report of Pakistan for Habitat III, p. 28. 

(151  )for Sustainable Development (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH and 

UN-Habitat, 2015). 

 .نفسه املرجع  (152)
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ذه الشراكات يف جمال احلوكمة يف سياق دعم البيئة اخلضراء وخطط ختفيض هلوميكن العثور على أمثلة جيدة  -224
حنو فرض ضرائب  ناطقللمدن أن توجه امل انبعااثت الكربون. وإذا ما وجد توجيه فعال للسياسات الوطنية، ميكن

 .(153)عقارية أكثر إنصافاً وأكثر مراعاة للبيئة )على سبيل املثال، تثبيط بيوت األسرة الواحدة( أو تقنني رسوم االزدحام
حاولت حكومة مجهورية كوراي معاجلة مسألة الروابط بني املناطق احلضرية والريفية لتحقيق مستقبل أخضر من قد و 

وضع سياسات لتنمية املدن احلضرية والريفية املوحدة اليت حتفز التبادل بني املناطق احلضرية والريفية. وبغية زايدة خالل 
حتسني القدرة التنافسية احمللية ومواءمة الظروف املعيشية، اضطلعت حكومة مجهورية كوراي بعملية إعادة تنظيم إدارية 

 .(154)الريفية املوحدة-مدينة موحدة يف املناطق احلضرية 40أدت إىل إنشاء  1995و 1994كربى يف عامي 
ليحكم املدن وجمالس املقاطعات السبعة يف منطقة أوكالند. وعلى  2010نيوزيلندا، أنشئ جملس أوكالند يف عام  ويف

اطق الريفية، تمويل وإدماج املنتفتقر إىل البشأن وجود جمالس حملية  قلقبواعث الرغم من أن عملية التوطيد مل ختل  من 
 إال أهنا تعرتف ابحلاجة إىل حوكمة متكاملة يف املناطق املرتوبولية.

واعرتفت الصني هي األخرى أبمهية حتقيق التوازن بني التنمية احلضرية والريفية، والسعي لتحقيق التكامل يف  -225
احلد من منو املدن وزايدة  ويشمل ذلك رؤية تتمثل يف .(155)السياسات والتخطيط يف جمال التنمية الريفية واحلضرية

مدن أكثر اندماجًا من  قامةللحد من النمو والسعي حنو إ وضحضوابط ختصيص األراضي. وسيتطلب ذلك حوافز أ
خالل إعادة ختصيص املساحات والتجديد احلضري وإعادة التقييم يف املناطق شبه احلضرية والريفية. وخالل السنوات 

تشارك اليت ، ‘‘املدن التجريبية’’صينية الكبرية من خالل املدن اجلديدة ومبادرات العشرة املاضية، توسعت املدن ال
حيازة األراضي والتنمية احلضرية. ومتثلت االستجابة األولية يف توسيع شبكات التخطيط والتنسيق، حنو مجيعا يف عملية 

املرتوبولية واملدن واملقاطعات من أجل  والايت وأدوات املناطقتغيري  تعنياملدن وشبكات املدن. ومع ذلك، سي أقاليم
عكس اجتاه الزحف املكاين وتنمية املدن وحتقيق مدن أكثر اندماجاً وإنتاجية، وكذلك لدعم التنمية املتوازنة مع املناطق 

 .(156)شبه احلضرية والريفية
 التفاوض بشأن اتفاق جديد بني املخططني والقطاع اخلاص -واو 

املؤسسات تتسم ى املدى الطويل إىل ما هو أكثر من جمرد خطط. ويف حني حيتاج التخطيط والعمل عل  -226
، ينبغي أيضاً تعزيز الشراكات من أجل إحداث تغيري فعال. وليست األوساط ابألمهيةاحلكومية الفعالة والكفؤة األداء 

احمللية جمرد أطراف صاحبة األكادميية واملؤسسات البحثية واملؤسسات املالية والشركات املتعددة اجلنسيات والشركات 
مصلحة يف سياق التنمية احلضرية، بل هي أيضًا جهات شريكة. ويتعني إشراك هذه املؤسسات املتنوعة حمليًا ووطنياً 

عند  ‘‘ رشيدةال’’يف أهداف التنمية املستدامة من أجل جعل التطلعات حقيقة واقعة. وسيتعني على احلوكمة احلضرية 
إجياد سبل جلعل هذه اجملموعة املتنوعة من الشركاء  2030اجلديدة وخطة التنمية املستدامة لعام تنفيذ اخلطة احلضرية 

                                                           

(153  )OECD, Green Growth in Cities, OECD Green Growth Studies (OECD, 2013) الرابط على متاح 

http://urban-intergroup.eu/wp-content/files_mf/oecdgreengrowthincities.pdf  :كانون  17 )اتريخ االطالع 
 (.2016ديسمرب /األول

(154  )National report of the Republic of Korea for Habitat  III, p.2. 

(155  )National report of China for Habitat III, p. 32. 

 .International Guidelines on Urban and Territorial PlanningHabitat -UN (  انظر156)

http://urban-intergroup.eu/wp-content/files_mf/oecdgreengrowthincities.pdf
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تعمل معاً بصورة أكثر فعالية وإنصافاً لصاحل مدن وبلدان آسيا واحمليط اهلادئ يف املستقبل، ويف هناية املطاف، لصاحل 
 العامل أبسره.

كل األعمال املناسب الستيعاب العديد من أوجه تكنولوجيا ويف املستقبل، قد تتمتع الشركات البلدية هبي -227
 احلوكمة اإللكرتونية والتقنيات الذكية اليت ستدمج يف مدن ومناطق آسيا واحمليط اهلادئ.

ومن شأن إقامة شراكات أقوى بني املخططني والقطاع اخلاص أن يدعم أيضًا سّد العجز الضخم الذي  -228
د القطاع اخلاص ثروة هائلة من املعلومات عن واملعلومات. ويف الوقت احلاضر، يولّم يف جمال البياانت  نطقةواجهه املت

ذلك يف املستقبل. وميكن تطوير تلك املوارد والبياانت، اليت ستمر ، وسيذلك النقل وأمناط االستهالك واإلسكان وغري
يالء اهتمام أكرب للمصلحة العامة. بل على اخلرائط، مع مراعاة إ اسيكون الكثري منها مزودًا مبرجعية جغرافية ومبني

 نطقةالتوسع احلضري يف امل امتداد نطاق. ومع واملفتوحميكن تعزيز تلك املعلومات والبياانت من خالل التشاور العام 
أبشكال متزايدة التنوع والتعقيد تتجاوز نطاق أصحاب املصلحة أو اجملتمعات احمللية، سيتعني على املخططني احلضريني 

قليميني العمل مع القطاعني العام واخلاص على حد سواء، وضمان املشاركة احلقيقية يف السياسات احلضرية لدعم واإل
 اخلطة احلضرية اجلديدة.

 االستنتاجات -سابعاً 
أ حرز تقدم ضخم حنو التنمية احلضرية املستدامة والشاملة يف آسيا واحمليط اهلادئ على مدى العقدين املاضيني،  -229

واتساع نطاق القضااي والتحدايت،  نطقةأبرز التقرير السياق واخلربة املتنوعني للمدن يف املقد هذا التقرير. و  كما أوضح
 إىل أقصى حد ممكن.

من أهداف التنمية املستدامة املتمثل يف  11سيما يف حتقيق اهلدف  ويف حني ال تزال هناك حتدايت، ال -230
يتيح الطابع الدينامي والتنوع ، ‘‘ميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامةجعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للج’’

 فرصة لتشكيل مستقبل حضري أكثر استدامة. نطقةبه املتتميز الذي 
وجهات مراعاة و  ،من البياانت الوطنية مدةواستخدام البياانت احلضرية الدقيقة، املست استخالص شكلوي -231

 واملستدامة.لتحول إىل  فضيةـ  أمراً حمورايً لتحقيق التنمية احلضرية املنظر سكان املناطق احلضرية بتنوعهم، 
ويتعني تكييف التدخالت املالية والتدخالت يف جمال السياسات لتحقيق أقصى قدر من املنافع املشرتكة  -232

 والتصدي للتحدايت املتعددة من أجل إحراز غاايت أهداف التنمية املستدامة يف هناية املطاف.
التحدايت املعقدة املرتبطة ابملناطق  معاجلةضع نظم متعددة املستوايت وتعاونية للحوكمة بغية وينبغي و  -233

 احلضرية واليت تتجاوز احلدود اإلدارية والسياسية.
 فضية إىلومن الضروري وضع تشريعات وسياسات وطنية تقدمية وآليات متويل مبتكرة لتعزيز التنمية امل -234

 لتحول واملستدامة.ا
 عوائق وزايدة املشاركة يف صنع القرار.دون لى املعلومات طالع عالتكنولوجيا فرصة متعاظمة لالوتتيح  -235
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ولدى النظر يف احتياجات التمويل احلضري، ال بد من وضع جدول أعمال واسع النطاق يشمل اهلياكل  -236
 ،لية حكومية دولية متسقةاألساسية اخلضراء واإلدماج االجتماعي. وتتطلب خيارات التمويل للمدن وجود قاعدة متوي

 بد أن توفر جمموعة من اآلليات. وال
سيما من حيث الطاقة واملياه  وتتطلب تلبية االحتياجات احلالية واملستقبلية من املوارد الطبيعية يف املدن، وال -237

وجية والغذاء، فضاًل عن اإلسكان واخلدمات األساسية، التحول حنو حوكمة متكاملة قائمة على النظم اإليكول
 والتخطيط واإلدارة التعاونية يف مجيع البلدايت واإلدارات.

ومن شأن مراعاة احلد من خماطر الكوارث والتخفيف من آاثر تغري املناخ وتكييفه يف سياق السياسات  -238
 الوطنية املتعلقة ابستخدام األراضي والتنمية أن يدعم املشاركة الالزمة من قبل مجيع مستوايت احلكومة للعمل مع

 وبناء القدرة على الصمود.شاشة أصحاب املصلحة بغية احلد من أوجه اهل
الشراكات الفعالة مع القطاع اخلاص والقطاع غري الرمسي واجملتمع املدين واملنظمات اجملتمعية ضرورة  تشكلوت -239

 لتحقيق التنمية احلضرية املستدامة.
من  ة،آسيا واحمليط اهلادئ املتنوع منطقةربة داخل فرصة االستفادة من ثروة املعرفة واخل نطقةوتتسىن هلذا امل -240

أجل تسهيل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وحتديد الن هج اإلقليمية اليت ينبغي اتباعها إزاء القضااي احمللية والوطنية 
 واإلقليمية والعاملية.

آسيا واحمليط اهلادئ فرصة تستمر إىل ما بعد املوئل الثالث لالستفادة من خرباته وقدراته  نطقةتتسىن ملو  -241
 املتنوعة لبناء مدن أكثر استدامة ومشوالً وازدهاراً وقدرة على الصمود.

____________ 


