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اللجنـــة التحضـــريية ملـــؤمتر األمـــم املتحـــدة  
املعــــــين باإلســــــكان والتنميــــــة احلضــــــرية 

  املستدامة (املوئل الثالث)
  الدورة الثالثة

        ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٧-٢٥سورابايا، إندونيسيا، 
  احلضرية*الثقافية يف املناطق  - : األطر االجتماعية ٢ورقة السياسات     

    
  مذكرة من األمانة    

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

، “الثقافيـة يف املنـاطق احلضـرية    -األطـر االجتماعيـة   ”الثالث) ورقة سياسـات بعنـوان    (املوئل
  أعدها أعضاء الوحدة األوىل املعنية بالسياسات.

وتقود كل وحدة مـن الوحـدات املعنيـة بالسياسـات التابعـة للموئـل الثالـث منظمتـان           
خبريا كحد أقصى، وتضـم كـل وحـدة خـرباء مـن جمموعـة        ٢٠دوليتان ويتألف كل منها من 

متنوعــة مــن اــاالت، حبيــث تشــمل األوســاط األكادمييــة، واحلكومــات، واتمــع املــدين،          
  خرى.  واهليئات اإلقليمية والدولية األ

وميكــن االطــالع علــى تكــوين الوحــدة األوىل املعنيــة بالسياســات وعلــى إطــار ورقــة      
  .www.habitat3.orgالسياسات اخلاص ا على العنوان اإللكتروين التايل: 

   

  
  

 تصدر هذه الوثيقة دون حترير رمسي.  *  
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  الثقافية يف املناطق احلضرية - : األطر االجتماعية ٢ورقة السياسات     
  

  موجز تنفيذي    

إننــا نعــيش اليــوم يف عــامل يــزداد حتضــرا ويــزداد تضــررا مــن الصــراعات السياســية             
واالقتصادية واآلثار املتصلة بـتغري املنـاخ. وبينمـا تستشـرف اخلطـة احلضـرية اجلديـدة املسـتقبل         

ه الوحـدة املعنيـة بالسياسـات يف سـبل     لتوجيه يئة املدن يف السنوات العشرين املقبلة، تنظر هذ
إضــفاء الطــابع اإلنســاين علــى اخلطــة. وهــذه الورقــة تتماشــى مــع خطــة التنميــة املســتدامة            

تعزيـز اجلهـود الراميـة إىل محايـة وصـون التـراث الثقـايف        ”، اليت تسلم باحلاجـة إىل  ٢٠٣٠ لعام
مـن أهـداف    ١١ت اهلدف باعتبارها غاية مكرسة هلذا املوضوع ضمن غايا “والطبيعي العاملي

). ونركز رأسا على التنمية احلضرية الشاملة اجتماعيـا وثقافيـا   ٤-١١التنمية املستدامة (الغاية 
جلميــع الســكان احلضــريني، وعلــى اإلمكانــات الــيت تتيحهــا األشــكال االجتماعيــة واألصــول     

ــواحي اال      ــر اســتدامة وصــمودا مــن الن ــة حضــرية أكث ــدفع بتنمي ــة لل ــات الثقافي ــة واهلوي جتماعي
  واالقتصادية والبيئية.

نتــوخى مــدنا ميكــن أن تســهم فيهــا اجلوانــب االجتماعيــة والثقافيــة للحيــاة    - الرؤيــة  
احلضــرية يف إدمــاج اجلميــع وكفالــة القــدرة علــى الصــمود، ومــدنا تكــون أكثــر ارتكــازا علــى  

فاحلـد مـن    “حمركات للنمو”الناس وصاحلة للعيش. وإذا أريد أن تكون املناطق احلضرية حقا 
الفقر وإدماج مجيع السكان احلضريني يف عمليات التنميـة ومنافعهـا عنصـران ضـروريان جلعـل      
املــدن أفضــل للجميــع. وجيــب أن تشــجع اخلطــة احلضــرية اجلديــدة إدمــاج مجيــع الســكان           
احلضــريني، بصــرف النظــر عــن جنســيتهم أو نــوع جنســهم أو ســنهم أو حالتــهم مــن حيــث     

ــهم اجلنســي  أو وضــعهم االقتصــادي أو االجتمــاعي أو أصــلهم العرقــي. وهــذا     اإلعاقــة أو ميل
األمر له أمهية خاصة بالنسبة للفئات املهمشة والضعيفة، مبا فيهـا فئـات الالجـئني واملهـاجرين،     
اليت غالبا ما تشعر بأا مسـتبعدة مـن احليـاة احلضـرية. ورؤيتنـا هـي رؤيـة مـدن وبلـدات آمنـة           

ل واألنشـطة الثقافيـة وحيـث يعـزز التنـوع الثقـايف السـالم        جلميع سكاا حيث تزدهـر األشـكا  
والتماسك االجتماعي. وجيب أن تدمج املدن التراث الثقايف املادي وغـري املـادي واملمارسـات    
اإلبداعية يف التنمية احلضـرية القائمـة علـى الـذكاء اجلمـاعي بـإقرار وتقـدير احلاجـة إىل إشـراك          

ني ومؤرخني وخرباء تراث ومنتجني ثقـافيني ومـديري شـؤون    اجلهات الفاعلة الثقافية (من فنان
ــة        ــة احلضــرية احلالي ــا ألســاليب التنمي ــات احلضــرية. وخالف ــة ووســائط إعــالم) يف العملي ثقافي
املستندة على جمانسة مناذج الكفاءة والعقالنية االقتصادية وإضفاء الطـابع العـاملي عليهـا، جيـب     

لتنميـة احلضـرية املكانيـة الـيت ترتكـز يف عمقهـا علـى        أن تشدد اخلطـة احلضـرية اجلديـدة علـى ا    
الناس واألهايل يف املدن وتتشكل وفقهما. وميكن لتنظيم اال احلضري مكانيا وحتديد أمناطـه  
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وتصــميمه أن يعــزز أو يعيــق التماســك االجتمــاعي واإلنصــاف واإلدمــاج. وتكتســي اهلياكــل   
عــل املــدن صــاحلة للعــيش مثلــها مثــل البنيــات األساســية االجتماعيــة والثقافيــة أمهيــة أساســية جل

  التحتية األساسية.

تتمثـل التحـديات الـيت تعتـرض حتقيـق هـذه الرؤيـة         - التحديات يف جمال السياسـات   
احلضرية يف عدة أبعاد. أوال، هناك تفاوت شديد يف تقاسم منافع التحضر، وال تسـتطيع نسـبة   

لعديـد مـن السـياقات. وثانيـا، أدت التنميــة     كـبرية مـن السـكان احلضـريني االسـتفادة منـها يف ا      
احلضــرية الــيت خضــعت للمجانســة والعوملــة إىل إنقــاص أشــكال عديــدة ومتنوعــة مــن التــراث   
املــادي وغــري املــادي وديــدها يف مــدن كــثرية حــول العــامل. وجيــري تقــويض رصــيد التنــوع     

شــعوب واألشــكال الثقــايف، مبــا فيــه طائفــة مــن املؤسســات واملمارســات والــرؤى الكونيــة وال  
واخلــربات واللغــات والــنظم املعرفيــة، أو يــتم طمســه عمــدا علــى افتــراض أن اتمعــات احملليــة  
متجانسة وموحدة. وثالثا، يزداد االستبعاد االجتمـاعي ببيئـات مبنيـة ال تيسـر التجمعـات بـني       

علـــى  النـــاس واالســـتخدامات اجلماعيـــة وممارســـة الثقافـــات املختلفـــة داخلـــها. ويـــتم املعاقبـــة
املمارســات املعيشــية غــري الرمسيــة مثــل مزاولــة مهــن الباعــة املتجــولني وجتــرمي هــذه املمارســات  

يستفحل الفصل وتتزايد التوترات االجتماعية جراء إقامة األحياء املسـيجة. وأخـريا، فـإن     بينما
مـن  اهلجرة والتدفق املفاجئ ألعـداد كـبرية مـن النـازحني إىل البلـدات واملـدن يطرحـان طائفـة         

التحديات، لكنهما كذلك عنصران يسهمان إسهامات هائلة يف املناطق احلضرية مـن النـواحي   
االقتصـادية واالجتماعيــة والثقافيــة. واهلجــرة ظــاهرة عامليـة حتــول البلــدان واملــدن والبلــدات يف   
 مجيع أحناء العامل وتشمل حاالت املهاجرين العابرين للحدود الوطنية أو الالجـئني الفـارين مـن   
ــا بســبب الكــوارث وتغــري      الرتاعــات وأعمــال العنــف أو حــاالت األشــخاص املشــردين داخلي
ــاة احلضــرية يف الظــل وال يعتــرف ــا،       ــاخ. وكــثريا مــا تظــل إســهامات املهــاجرين يف احلي املن

  جيعلهم يظلون ضعفاء ومستبعدين.  ما

ــات      ــات وتنفيـــذها ورصـــدها واجلهـ اإلجـــراءات ذات األولويـــة، ووضـــع السياسـ

تتـوخى اإلجـراءات ذات األولويـة للخطـة احلضـرية اجلديـدة الـيت حـددا          - علة الرئيسيةالفا
الوحدة املعنية بالسياسات دمج دور الثقافة والتراث الثقايف يف التنمية احلضرية، واحلفـاظ علـى   
األصــول الثقافيــة، وتعزيــز التنــوع الثقــايف؛ ومعاجلــة مجيــع أنــواع اهلجــرة ســواء كانــت داخليــة  

ية، طوعية أم قسرية، ووضع االستراتيجيات إلشراك املهـاجرين لكـي يسـامهوا يف املـدن     دول أم
ويستفيدوا منها؛ واحلد من العنف احلضري وتعزيز السالمة للجميع؛ وختطـيط وتصـميم البيئـة    
املبنيــة واهلياكــل األساســية االجتماعيــة للتخفيــف مــن حــدة الفصــل واالســتبعاد وتعزيــز تنــوع   

يــة والثقافيــة واالقتصــادية. وحتقيقــا هلــذه الغايــة، نعتــرب العمليــات التشــاركية  األنشــطة االجتماع
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علــى مســـتويات التصــميم والتخطـــيط وتقريــر السياســـات إجــراءات حتويليـــة حامســة ينبغـــي      
ترسيخها يف اخلطة احلضرية اجلديدة يف مجيع املراحل مـن حتديـد املشـاكل إىل التنفيـذ والرصـد      

ناء القدرات وتوعية مجيع أصحاب املصلحة عناصـر ضـرورية لكفالـة    والتقييم. وميثل التعليم وب
تنفيذ عمليات تشاركية قوية. ومن الضروري أيضا توفر التنوع والشمول يف وسـائط اإلعـالم   
وتكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت مـــن أجـــل دعـــم املشـــاركة ودعـــم اإلعـــالم واحلـــوار.  

ذات األولويــة الــيت نقترحهــا إال مبشــاركة ميكــن املضــي قــدما بنجــاح يف هــذه اإلجــراءات   وال
مجيع اجلهات الفاعلة الرئيسية من سلطات عامة على خمتلف املستويات احلكومية، وصـناعات  
كبرية وأعمال جتارية صـغرية، ومنظمـات غـري حكوميـة، وجمتمعـات حمليـة. واسـتنادا إىل هـذه         

صـد لسياسـات املشـاركة    األولويات، اقترحنـا تصـاميم توضـيحية مقرونـة مبؤشـرات وآليـات ر      
اتمعية؛ وصالحية املدن للعيش، ودور الثقافة والتـراث الثقـايف يف التنميـة احلضـرية؛ والتعلـيم      
ــا؛ واهلجــرة والالجــئني؛ والســالمة والعنــف؛      ــاء القــدرات؛ ووســائط اإلعــالم والتكنولوجي وبن

  والشؤون املالية، واألعمال التجارية، والقطاع العقاري.

 اخلطة احلضرية اجلديـدة فرصـة لبلـورة عمليـات للتخطـيط والتصـميم       نعترب - خالصة  
وتقرير السياسات، يف إطار من االتساق واالنتظام، مبا يفضي إىل إجياد منـاذج تنمويـة حضـرية    

وتراعي االعتبارات الثقافية. ولذلك، فإن ختطـيط املـدن وسياسـاا احلضـرية      الناسترتكز على 
ــا خمت   ــاوت      وتصــميمهما جيــب أن ميكن ــى أوجــه التف ــب عل ــن التغل ــة م ــات االجتماعي ــف الفئ ل

والضـعف النظميـة واملؤسسـية حبيـث يصـبح مجيــع السـكان احلضـريني عناصـر نشـطني يف بنــاء          
مدم واالستفادة منها. ويسهم احلفاظ على التراث الثقايف املادي وغري املادي وتعزيـز التنـوع   

ــة احلضــرية يف م    ــة يف التنمي ــج الثقاف ــايف ودم ــة     الثق ــم املتحــدة للتنمي ــق أهــداف األم ســعى حتقي
املستدامة املتمثلة يف التخفيف من حدة الفقر، وحتقيق املساواة بني اجلنسني، وإجياد مـدن آمنـة   
وشــاملة للجميــع وقــادرة علــى الصــمود ومســتدامة. وتســهم الثقافــة يف جعــل املــدن مســتدامة   

كــني لتحقيــق الســالم والتماســك    بوصــفها قــوة دافعــة للتنميــة االقتصــادية الشــاملة؛ وأداة مت     
ــاطق         ــيش يف املن ــتدامة وصــالحية الع ــزز االس ــاج واإلنصــاف؛ وعنصــرا يع ــاعي واإلدم االجتم
احلضرية. ومن خالل اتبـاع ـج تشـاركية وشـاملة اجتماعيـا ومراعيـة لالعتبـارات الثقافيـة يف         

ية اجلديـدة يف  تصميم املدن وختطيطها ويف السياسات احلضرية، ال بد أن تساعد اخلطة احلضـر 
  جعل رؤية املدن املستدامة واقعا ملموسا.  
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  رؤية وإطار ملسامهة ورقة السياسات يف اخلطة احلضرية اجلديدة    - أوال   

الثقافيـة؟   - كيف ميكـن أن تشـتمل اخلطـة احلضـرية اجلديـدة علـى األطـر االجتماعيـة          - ١
التركيــز علــى العناصــر  هــي اخلصــائص الرئيســية هلــذا التصــور؟ وكيــف ميكــن أن يســاعد  ومــا

االجتماعية والثقافية للحياة احلضرية يف التصـدي لتحـديات البلـدات واملـدن يف املسـتقبل، مـع       
  إيالء اهتمام خاص لقضايا السالمة، واهلجرة، واإلنصاف واملساواة؟

تواجـــه البلـــدات واملـــدن اليـــوم حتـــديات االســـتبعاد االجتمـــاعي والثقـــايف واملكـــاين،     - ٢
تفــاوت يف االســتثمار، والتــدمري، وفقــدان األصــول الثقافيــة املاديــة وغــري املاديــة،    والعنــف، وال

إضــافة إىل ديــدات أوســع نطاقــا تتصــل بــتغري املنــاخ وهجــرة الســكان بأعــداد كــبرية. وهــذه  
  التحديات إمنا ستزيد يف شدا.  

كـز علـى   ولذلك، فإن اخلطة احلضرية اجلديدة تتيح فرصة للدفع قـدما برؤيـة مـدن ترت     - ٣
النــاس وتكــون شــاملة وقــادرة علــى الصــمود وآمنــة؛ حيــث ال حيتــرم التنــوع الثقــايف فحســب   

يعزز بوصفه دعامة الستقرار واستمرار اتمعـات احلضـرية. وهـذه الرؤيـة تكمـن يف إجيـاد        بل
بلـدات ومــدن تــوفر مــالذات آمنـة يتســىن فيهــا جلميــع قاطنيهـا، بصــرف النظــر عــن جنســيتهم    

ماعي أو االقتصادي، االستفادة من مثار احليـاة احلضـرية؛ ويسـتطيع فيهـا مـن      وضعهم االجت أو
يكــافحون أن يســهموا اجتماعيــا واقتصــاديا وثقافيــا يف أحيــائهم أو بلــدام أو مــدم؛ ويتــأتى 
فيها ملن يلوذون إليها أن يعيشـوا يف ظـل الكرامـة، واألمـان، واالكتفـاء الـذايت، حـىت يصـبحوا         

إىل ديارهم أو حـىت يـتم التوصـل إىل حـل دائـم آخـر لوضـعهم. إـا حتـدد          قادرين على العودة 
معــامل مدينــة تــدمج التــراث الثقــايف واملمارســات اإلبداعيــة يف التنميــة احلضــرية، القائمــة علــى   
ــك        ــالم والتماسـ ــز السـ ــايف يف تعزيـ ــراث الثقـ ــة والتـ ــا الثقافـ ــاهم فيهـ ــاعي، وتسـ ــذكاء اجلمـ الـ

  املة، مع املساعدة يف مكافحة العنف احلضري.  االجتماعي، وإرساء اتمعات الش

ــام          - ٤ ــيت ميكــن أن يســهم ــا االهتم ــة ال ــة توجيهــات بشــأن الكيفي وتعــرض هــذه الورق
باجلوانــب االجتماعيــة والثقافيــة للحيــاة احلضــرية يف كفالــة اإلدمــاج والقــدرة علــى الصــمود،    

  أصلح للعيش.إضافة إىل إجياد مدن تكون أكثر ارتكازا على الناس وببساطة 
  

  السعي إىل إجياد مدن ترتكز على الناس  -ألف   

ال يوجــد منــوذج واحــد ميكــن التــرويج لــه خبصــوص املنــاطق احلضــرية، ولكــن هنــاك      - ٥
  للحياة احلضرية. وهذا اجلوهر يتضمن طائفة من العناصر، منها ما يلي: “جوهر”

  واحترامها؛ االعتراف بتنوع األشكال واملعارف واملمارسات الثقافية  (أ)  
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الوئــام بــني النــاس مــن خمتلــف االنتمــاءات العرقيــة واالجتماعيــة ومــن خمتلــف    (ب)  
  فئات الدخل؛

  تنوع البيئات املبنية وإحداث طباقية بني القدمي واجلديد؛  (ج)  

فهــــم الطــــابع الــــدينامي واملتطــــور لالقتصــــادات واتمعــــات وللنســــيج يف    (د)  
  واملدن؛  البلدات

مــع األشــكال واــاالت احلضــرية   -لتفاعــل البشــري اإلجيــايب  تــوافر فــرص ا  )ـ(ه  
  وكذلك مع األشخاص اآلخرين.

ــذه العناصــر     - ٦ ــار ه ــد يف  “حساســيات حضــرية ”وميكــن اعتب ــادة ”. وميكــن أن تفي إع
  على املدينة ويف موازنة ضغوط اانسة واالستبعاد والعنف.   “إضفاء الطابع اإلنساين

ويتعني أن توىل احلساسيات احلضرية واملمارسات اليومية االعتبـار الواجـب يف اخلطـة      - ٧
ــا تســهم يف جعــل املــدن منتجــة وصــاحلة للعــيش. وميكــن أن يســاعد     أاحلضــرية اجلديــدة إذ 

ــة         ــيس التنمي ــاس، ول ــل الن ــى جع ــاة احلضــرية عل ــة وفهــم احلي ــى املمارســات اليومي ــز عل التركي
ــة بالسياســـات والتخطـــيط. وميكـــن   االقتصـــادية البحتـــة، يف صـــل  ب العمليـــات العامـــة املتعلقـ

تعزيز اإلدماج من خـالل االسـتثمار العـادل يف اهلياكـل األساسـية االجتماعيـة يف خمتلـف         أيضا
  املدن والبلدات.

ــاطق احلضــرية باعتبارهــا      - ٨ ــا يشــار إىل املن ــا م ــد أن الوعــد   “حمركــات للنمــو ”وغالب بي
قيــق التنميــة لــن يتحقــق إذا ظــل التركيــز منصــبا علــى االقتصــاد  املقطــوع باحلــد مــن الفقــر وحت

أي الطـرق   -وعائدات االستثمار فحسـب. فاجلوانـب االجتماعيـة والثقافيـة للحيـاة احلضـرية       
الـيت ميكـن ـا لفئــات خمتلفـة يف اتمـع أن تشـارك يف البلــدات واملـدن وتسـهم فيهـا وتســتفيد          

يف البلـدات واملـدن    “قيمـة االسـتخدام  ”عتـراف بــ   عناصر هامـة أيضـا. وجيـب اال    -توفره  مما
باعتبارهـا إسـهاما لـيس فقـط يف الرفـاه األساسـي للسـكان احلضـريني يف          -ومحايتها وتعزيزها 

  حد ذاته، بل وكذلك يف إجياد جمتمعات حضرية منتجة وصاحلة للعيش.  
  

  اهلويات احلضرية املكانية  - باء  

 -ديــدة يف جتنــب اســتمرار االجتــاه حنــو اانســة  ميكــن أن تســاهم اخلطــة احلضــرية اجل  - ٩
حيث جتعل أمناط االستثمار البلدات، وخصوصا املـدن الكـربى، دون أسـاس زمـاين أو مكـاين      
لتكون جمرد أوعية لالستثمارات الرأمسالية. ويف العديد من املـدن حـول العـامل اليـوم، ينظـر إىل      

مـن بيـوت ألفـراد منـتجني يف جمتمـع ينـدرج يف       املباين السكنية باعتبارها صناديق إيداع، بـدال  
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سياق اجتماعي وثقـايف. وقـد أدى مثـل هـذا النـهج يف بعـض األحيـان إىل نشـوء أحيـاء تـرف           
تترك إىل حد كـبري خاويـة مـن أهلـها. وباملثـل، حتـد األحيـاء املسـيجة التفاعـل بـني النـاس مـن             

انيـة والفصـل املكـاين اللـذان     خمتلف مشارب احليـاة. وميكـن أن يـؤدي التجريـد مـن اهلويـة املك      
يتولدان عن هذه األنواع من االسـتثمارات إىل نشـوء شـعور لـدى النـاس بـأن املدينـة واتمـع         
احلضــري يقصــيام. وعلــى النقــيض مــن ذلــك، ميكــن أن يســاعد االســتناد علــى تنــوع الثقافــة  

  .  والتراث يف إرساء جمتمعات مساملة ومتماسكة مبا يتيح مكافحة العنف احلضري
  

  إجياد بيئات مبنية شاملة وآمنة ومناسبة للبشر  -جيم   

ترتبط املمارسات واحلساسيات الثقافية احلضرية على هذا النحو ارتباطـا وثيقـا بالبيئـة      - ١٠
املبنية وسبل تعزيزهـا للتفاعـل االجتمـاعي وإتاحتـها الفرصـة ملختلـف أسـاليب العـيش. فهنـاك          
بيئات مبنية تفسح اال للثقافة لتزدهر وبيئـات أخـرى ختنـق التنـوع الثقـايف وفـرص اإلدمـاج.        

مــن أصــول، ونظــم، وخــدمات، وأشــكال مكانيــة، وأمنــاط،  -ميمنا للبيئــة املبنيــة وطريقــة تصــ
واســتثمارنا فيهــا واســتخدامنا هلــا عناصــر ميكــن أن تعــزز أو تعيــق   -وتصــاميم تشــكل املدينــة 

التماسك االجتماعي واملساواة واإلدماج، مـا حيـدد بـدوره مـدى تـدمري احلساسـيات احلضـرية        
  تها أو توليدها.واملمارسات اليومية أو صيان

ــن          - ١١ ــة حامســة أيضــا لضــمان الســالمة واألم ــة أمهي ــة املبني ــن خــالل   -وتكتســي البيئ م
الفضاءات العامة اليت تدعم األنشطة الثقافيـة واالجتماعيـة واالقتصـادية الرمسيـة وغـري الرمسيـة،       

  وحتمي من التهديدات البيئية، وتكفل السالمة من اجلرمية والعنف.
  

  دن تفضي إىل التماسك االجتماعي واحترام التنوعإجياد م  -دال   

ميكـن للبيئــة املبنيـة أن تســهل جتمــع النـاس وتشــجع االسـتخدامات اجلماعيــة وممارســة       - ١٢
الثقافات املختلفة. ويمكّن تعزيز التفاعل االجتماعي واالعتـراف باملمارسـات الثقافيـة املتنوعـة     

فاللقــاءات االجتماعيــة يف الفضــاءات العامــة   داخــل املــدن مــن قيــام تفــاهم واحتــرام متبــادلني. 
وجتارب تقاسم نفس الوضع احلضري، كمسـتخدمني للبيئـة املبنيـة، تفضـي إىل تقويـة الشـعور       
باألمان وتعزيز الشعور اجلماعي. وكل ذلك يسهم يف زيادة التماسك االجتمـاعي. وجيـب أن   

صـرف النظـر عـن جنسـيتهم     تعزز اخلطة احلضرية اجلديـدة إدمـاج مجيـع السـكان احلضـريني، ب     
ــر مهــم بوجــه خــاص        أو ــي. وهــذا األم ــاعي أو االقتصــادي أو أصــلهم العرق وضــعهم االجتم

بالنسـبة لالجـئني واملهـاجرين، الـذين كـثريا مـا يكونـون مـن الفئـات األكثـر ضـعفا. ويكتسـي             
مكافحة كره األجانب والوصم أمهية حامسة، شأن ذلك شـأن االعتـراف بـأن البلـدات واملـدن      

ت، ليس فقط اعتمادا على عمل املهاجرين، وإمنا أيضا اعتمادا على إسـهامام االجتماعيـة   بني
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والثقافية. وإن تدفقات اهلجرة جعلت وستظل جتعـل املنـاطق احلضـرية ديناميـة ودائمـة التطـور       
  ومراكز للتنوع الثقايف.

ــة       - ١٣ ــدة بــاختالف طــرق الســكن يف املدين وطــرق وجيــب أن تقــر اخلطــة احلضــرية اجلدي
استخدامها وتقدر أن البلدات واملدن ميكن أن تقلص التفاوتات االقتصـادية مـع إتاحـة إشـراك     
النــاس بقـــدر أكــرب يف االســـتفادة مــن مثـــار ومنــافع النمـــو. وميكــن بالتـــايل اعتبــار أن تعزيـــز       
املمارسات اليومية احلضرية والتنوع الثقايف أمر يوازن ضغوط جمانسـة البيئـة احلضـرية، وسـبيل     

  كافحة الوصم واالستبعاد االجتماعي والعنف.  مل
  

  التنمية احلضرية الثقافية  -هاء   

تكتسي اإلدارة احلضرية التشاركية يف جانبـها املتعلـق بـاملنتجني الثقـافيني أمهيـة بالغـة.         - ١٤
الثقـايف إال إذا كـان مبقـدور املـدن والبلـدان إرسـاء        -فال يكتمل اإلطـار احلضـري االجتمـاعي    

لموســة بــني اجلهــات الفاعلــة العامــة (ال ســيما اإلدارات احملليــة) واجلهــات الفاعلــة  شــراكات م
الثقافية (الفنـانون واملؤرخـون وخـرباء التـراث واملنتجـون الثقـافيون ومـديرو الشـؤون الثقافيـة،          
ووسائط اإلعالم). وينبغي االعتـراف باجلهـات الفاعلـة الثقافيـة وتقـديرها وإشـراكها يف مجيـع        

  ملتصلة بالتنمية احلضرية املستدامة.العمليات ا

وجيب إدماج األصول الثقافية املاديـة وغـري املاديـة واملمارسـات اإلبداعيـة يف عمليـات         - ١٥
التنمية احلضرية منـذ البدايـة وحـىت مرحلـة التنفيـذ. ويف املـدن اجليـدة التخطـيط يـدمج التـراث           

الستراتيجية حبيـث يـتم التخفيـف مـن     الثقايف واألنشطة الثقافية يف خططها الرئيسية وخططها ا
  األثر التدمريي للتنمية على التراث وتعزيز اآلثار اإلجيابية.

وعندما تكون البيئة احلضرية خمططة من جانـب مسـتخدميها فإـا تراعـي املمارسـات        - ١٦
املكانية وتعزز السالمة واألمن وإمكانيـة احلصـول علـى السـكن واخلـدمات األساسـية. وجيـب        

  تيسري ذلك من خالل إدارة حضرية مستجيبة تعمل بشراكة مع السكان احملليني.  
    

  اساتالتحديات يف جمال السي  - ثانيا   

  استمرار التفاوتات احلضرية يسهم يف التفكك االجتماعي والتشتت املكاين  -ألف   

ال يزال التفاوت يشكل حتديا مسـتمرا للبلـدات واملـدن يف القـرن احلـادي والعشـرين.         - ١٧
ــافع التحضــر وال تســتطيع نســبة كــبرية مــن الســكان احلضــريني        ــاك تفــاوت يف تقاســم من فهن

مــن الســياقات. وميكــن أن تــؤدي خصخصــة الفضــاءات العامـــة،        االســتفادة منــها يف كــثري   
وتفاوت االستثمار يف األصول واخلدمات، واالرتقاء باألحيـاء إىل التشـرد وإىل اسـتبعاد فئـات     
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ــة والفئــات      كاملــة مــن املــواطنني. وتتمثــل الفئــات املتضــررة بوجــه خــاص يف األقليــات العرقي
ــدخل والالجــئني واملهــا     ــات ميكــن أن يعــاين     الســكانية املنخفضــة ال ــذه الفئ جرين. وضــمن ه

الشباب والنساء واملسنون حرمانا مزدوجا. ويتمثل التحدي الرئيسي للمدن يف القـرن احلـادي   
والعشرين يف كفالـة اإلنصـاف يف تـوفري اخلـدمات (االقتصـادية واالجتماعيـة) احلضـرية، ومـن         

، وإدارة النفايـات الصـلبة.   هذه اخلدمات النقل، والطاقة، وامليـاه والصـرف الصـحي، والسـكن    
ويف الوقــت احلاضــر، يــتم التعامــل، يف الكــثري مــن احلــاالت، مــع اهلياكــل االجتماعيــة واملنطــق  
املكــاين يف املنــاطق احلضــرية يف عزلــة عــن بعضــهما الــبعض. ولتعزيــز اإلنصــاف واإلدمــاج          

عي للمدينـة، جنبـا   والسالمة يف املدينة، جيب أن تعاجل اخلطة احلضرية اجلديدة النسـيج االجتمـا  
إىل جنب مع هياكلها األساسية وتصميمها وأصوهلا. كما ينبغي إيـالء القـدر ذاتـه مـن األمهيـة      
لالنتفاع بالثقافة (من مكتبات وتراث وإبداع ووسائط إعالم جديـدة) إذا أريـد أخـذ التحـول     

علـى  املستدام على حممل اجلد. فمـن خـالل اتبـاع ـج شـامل، سيتسـىن إحـراز تقـدم ملمـوس          
  طريق حتقيق اإلنصاف وإرساء الشعور باالنتماء وكفالة السالمة يف املناطق احلضرية.

  
ــك        -باء    ــوض التماسـ ــايف تقـ ــوع الثقـ ــري والتنـ ــراث احلضـ ــدة للتـ ــدات املتزايـ التهديـ

  االجتماعي وقدرة املدن على الصمود

خــر يف إجيــاد نظــرا للصــلة القائمــة بــني الثقافــة واهلويــة ويئــة األمــاكن، يكمــن حتــد آ    - ١٨
بيئات مبنية تعزز التنوع الثقايف واإلدماج واإلنصاف والسالمة والتماسك االجتماعي. وجيـب  
أخذ التراث الثقايف يف االعتبار إذا أردنـا بيئـات مبنيـة تتـيح ازدهـار الثقافـات. ويف العديـد مـن         

ض خلطـر التـدمري.   املدن حول العامل، يتعرض التـراث الثقـايف املـبين للتهديـد أو اإلمهـال، ويتعـر      
وهنــاك نقــص يف جــرد التــراث الثقــايف وحصــر املنــتجني الثقــافيني، واحتكــار لوســائط اإلعــالم 
اجلمــاهريي، الــذي يــروج لصــورة متجانســة للبلــدات واملــدن. ويعــرف التــراث الثقــايف تعريفــا  

ئيـة  املشـاريع اإلمنا  تضـر التنفيذ، ونتيجة لـذلك، كـثريا مـا     حلاضيقا جدا يف السياسات ويف مر
ملمارسات اإلبداعية. ويف حـني يـدعم بعـض فنـون األداء والفنـون املرئيـة       وباصيانته ومعارضة ب

املختــارة أو الكالســيكية يف كــثري مــن البلــدان، تفقــد أشــكال أخــرى ال حصــر هلــا كــل يــوم.   
  وملواجهة ذلك، ينبغي إعداد برامج تعليمية للفنون والثقافة تعاجل التنوع الثقايف.

ــهم   - ١٩ ــية    ويســ ــراعات السياســ ــذلك الصــ ــة، وكــ ــار الطبيعيــ ــي واألخطــ ــدهور البيئــ التــ
واالقتصادية، أيضـا يف ضـياع وتـدمري التـراث التليـد للمـدن واملعـارف الثقافيـة. وهنـاك إغفـال           
كبري لألمهية احلامسة للقدرة على الصـمود مـن الناحيـة الثقافيـة يف وجـه الكـوارث يف عمليـات        

  .  احلد من خماطر الكوارث وإدارا
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  جمانسة البيئات احلضرية يهدد التنوع الثقايف ويعزز االستبعاد االجتماعي  -جيم   

ــة فحســب،         - ٢٠ ــات املبني ــد البيئ ــة واانســة عــن توحي ــف، ال تســفر العومل يف ســياق خمتل
أيضا عن زيادة جمانسة اهلويات والتعـبريات الثقافيـة أو احلـط مـن قـدرها باعتبارهـا ناقصـة.         بل

فة خاصة على الفئات املهمشة، مبا فيها فئـات الالجـئني واملهـاجرين. والثقافـة     وهذا ينطبق بص
حبكــم طبيعتــها تتحــدد بســياقها وختتلــف حســب البشــر واملكــان. ويكمــن التحــدي يف تعزيــز   
التنوع يف مواجهة التوجهـات حنـو عوملـة أو اختـزال التعـبريات الثقافيـة يف منتجـات للتسـويق.         

لثقايف، مبا يف ذلك طائفة مـن املؤسسـات واملمارسـات والـرؤى     وجيري تقويض رصيد التنوع ا
الكونية والشعوب واألشكال واخلـربات واللغـات والـنظم املعرفيـة، أو يـتم طمسـه عمـدا علـى         

  افتراض أن اتمعات احمللية متجانسة وموحدة.

اس وباملثــل، يتعــزز االســتبعاد االجتمــاعي ببيئــات مبنيــة ال تيســر التجمعــات بــني النــ      - ٢١
واالستخدامات اجلماعية وممارسة الثقافات املختلفة داخلها. وجيـب رفـض اجتاهـات مـن قبيـل      
العمران الدفاعي أو خصخصة الفضاءات العامة. وبدال من ذلك ينبغي النظـر يف إجيـاد املنـاطق    
ذات االستخدامات املختلطة اليت يرتادها أناس من أصول خمتلفة واستخدام الفضاءات العامـة،  

  توحة أمام اجلميع، كأماكن لكسب العيش، ال سيما لصاحل الفقراء العاملني.املف
  

  عدم االتساق بني السياسات الثقافية واحلضرية يهدد االستدامة احلضرية  -دال   

ــراث        - ٢٢ ــة بصــيانة وإدارة الت ــوانني والسياســات املتعلق ــامل، تكــون الق ــدن الع يف معظــم م
عن القوانني والسياسـات الـيت تركـز علـى التنميـة احلضـرية.       الثقايف واإلنتاج اإلبداعي منفصلة 

  وهذا االنفصام يضر باألصول الثقافية والتنمية احلضرية املستدامة على السواء.
  

  احلقوق الثقافية تظل مغفلة أو ال حتترم بالقدر الكايف  -هاء   

كثريا ما تغفل النهج القائمة علـى حقـوق اإلنسـان حلمايـة التـراث الثقـايف والتعـبريات          - ٢٣
الثقافية واإلبداعية والتمتع ا. وإضافة إىل ذلك، فإن احلقوق الثقافية ليست مفهومة على حنـو  
جيد. فمن ناحية، أدى بعض التجاوزات إىل استغالل الثقافـة يف حماولـة لتربيـر انتـهاك حقـوق      

ان. ومن ناحية أخرى، قد يفـرض بعـض النـهج الراميـة إىل الـدفاع عـن حقـوق اإلنسـان         اإلنس
دون مراعاة اخلصوصيات الثقافيـة. فوفقـا للنسـخة املسـبقة مـن تقريـر املقـررة اخلاصـة يف جمـال          

ــباط/فرباير   ــة (شـ ــاملي بشـــأن التنـــوع الثقـــايف   ”)، ٢٠١٦احلقـــوق الثقافيـ يشـــدد اإلعـــالن العـ
ره علــى أنــه ال جيــوز ألحــد أن يســتند إىل التنــوع الثقــايف لكــي ينتــهك  منــه) بــدو ٤املــادة  (يف
مكرسـة  ”. واحلقـوق الثقافيـة   “حيد من نطاق حقوق اإلنسان اليت يضـمنها القـانون الـدويل    أو

بشكل راسخ يف اإلطار العاملي حلقوق اإلنسان. وعليه، فإن إعمـال حقـوق اإلنسـان جيـب أن     
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يتعني أن تراعي هـذه احلقـوق نفسـها احتـرام قواعـد عامليـة        يراعي احلقوق الثقافية، حىت عندما
  .“أخرى خاصة حبقوق اإلنسان

  
  اتمعات احمللية ينبغي أن تدعم بقوة لتسهم يف التخطيط واإلدارة احلضريني  - واو  

خبصــوص هــذه املســألة، هنــاك حتــد آخــر يتمثــل يف ضــمان مشــاركة اتمعــات احملليــة    - ٢٤
ب مع السلطات احمللية. وحتقيقا هلذه الغاية، جيب تعزيز قـدرة النـاس علـى    وعملها جنبا إىل جن

اإلســهام يف ختطــيط البلــدات واملــدن وإدارــا مــن خــالل تــوفري تعلــيم يركــز علــى املشــاركة.    
ــن هــذه         ــة م ــة االصــطالحات التقني ــى التواصــل، وإزال ــدرة احلكومــة عل ــز ق وجيــب أيضــا تعزي

ــاك مســألة أساســية ينبغــ    ــات. وهن ــات مشــاركة     العملي ــها وهــي توســيع نطــاق عملي ي معاجلت
املواطنني. فيجب أن يقوم سكان املناطق احلضرية بدور يف اختاذ القرارات اليت تتصل بالبيئـات  
اإليكولوجية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية. ويف الوقت الراهن، تتمثـل الفئـات   

الفئات اليت لديها مستويات عالية من الضـعف،   األكثر تعرضا لالستبعاد من هذه العمليات يف
مبـــا فيهـــا النســـاء واألطفـــال واملســـنون واألشـــخاص ذوو اإلعاقـــة. وهـــذا يـــؤدي إىل إغفـــال   

  احتياجاا يف السياسات احلضرية.
  

  تصميم البيئة املبنية ينبغي أن يتم بطريقة تكفل األمن وتعزز اإلدماج  -زاي   

اليــوم وهــو ضــمان مراعــاة البيئــات املبنيــة العتبــارات    مثــة حتــد آخــر للبلــدات واملــدن   - ٢٥
الســالمة جبميــع أبعادهــا. وهــذا يشــمل الســالمة مــن اجلرميــة والعنــف، فضــال عــن احلمايــة مــن  
الكوارث الطبيعية واألخطار البيئية النامجة عن تلـوث اهلـواء واملـاء، وانعـدام الصـرف الصـحي       

واألمن يف املنـاطق احلضـرية يتصـل باالقتصـاد     واحلوادث الصناعية. ومثة جانب إضايف للسالمة 
احلضري غري الرمسي، الذي بدونـه سـتكون شـرائح عريضـة مـن السـكان أكثـر ضـعفا ممـا هـي           
عليه اآلن. وعلى هذا النحو، جيب اختـاذ خطـوات لتعزيـز وتـبين املمارسـات املعيشـية للعـاملني        

 وتقـويض أو تـدمري أنشـطتهم.    يف القطاع غري الرمسي، بدال من معاقبتـهم أو اعتبـارهم جمـرمني   
ويف املـدن حـول العــامل، أوجـد الباعــة املتجولـون ألنفسـهم مكانــا يف مـا تســميه رابطـة النســاء        

 -بالقرب مـن مراكـز النقـل أو املؤسسـات العامـة       - “أسواقا طبيعية”الالئي يعملن حلسان 
د الباعـة ميكـن أن يتضـرر    لبيع السلع للمارة. وعندما يتم تدمري هذه األسواق الطبيعية ويتم طر

أيضــا بشــدة التنــوع االقتصــادي. وعلــى املــدى الطويــل، ميكــن أن يــؤدي ذلــك إىل املزيــد مــن  
ن الباعــة املتجــولني والعــاملني يف قطــاع إعــادة التــدوير غــري الرمســي أانعــدام األمــن يف املــدن إذ 

 التغلـب علـى   يسهمون يف كفالة السالمة يف الفضاءات العامة. واختصارا، يكمـن التحـدي يف  
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مظاهر انعدام األمن والعنف يف املدن اليت تـنجم عـن االسـتبعاد االجتمـاعي واألخطـار البيئيـة،       
 وعدم املساواة االقتصادية واالجتماعية والسياسية.

 
بنـــاء القـــدرات احملليـــة وتســـخري رأس املـــال البشـــري هـــو أحـــد التحـــديات           -حاء   

  للمدن  الرئيسية

البلدات واملدن اليوم أيضاً القسـط األكـرب مـن اآلثـار السـلبية للعوملـة       يواجه الكثري من   - ٢٦
بسبب طائفة متشابكة مـن املسـائل املتصـلة بالتمويـل احملـدود، والقـدرات احلكوميـة احملـدودة،         
واالفتقــار إىل البيانــات، واالفتقــار إىل التخطــيط احلضــري املتكامــل، وعــدم وضــوح معــامل         

ارتفـاع مسـتويات الفسـاد، وانعـدام األطـر القانونيـة الضـرورية         احلوكمة الرشيدة، مبا يف ذلـك 
لــدعم التنــوع الثقــايف. وينبغــي تشــجيع دور البلــديات وتدعيمــه عــن طريــق حتســني رأس املــال  
البشري بتعزيزه مبختلف املوظفني التقنيني الذين ميلكون اخلـربات واملـؤهالت املهنيـة املختلفـة.     

حتـديات احليـاة اليوميـة للنـاس وتـدرك االختالفـات الثقافيـة         فاحلكومات احمللية هي األقرب إىل
ــة           ــاع بالثقاف ــرص االنتف ــن أجــل ضــمان تكــافؤ ف ــها م ــي متكين ــا. وينبغ ــة ضــمن واليا القائم
واحلصول على خدمات التعليم وخدمات الرعايـة الصـحية واالسـتفادة مـن اهلياكـل األساسـية       

ويئة بيئة اقتصـادية متنوعـة، وتيسـري خمتلـف     االجتماعية جلميع املواطنني، وتوفري فرص العمل 
  املمارسات الثقافية.

  

  ال تزال سبل االنتفاع باملوارد الثقافية وموارد االتصال غري كافية  -طاء   

يهيئ الترويج للمحتوى اإلعالمي احمللي منرباً لتبادل املعارف واخلربات احمللية والتعـبري    - ٢٧
مـن التعـبري اخلـالق والتبـادل والتفاعـل والتفـاهم. وعنـد        عنها، ومتهيد السبل ألشـكال جديـدة   

ــة          ــة احلضــرية، يكتســي دور الصــناعات الثقافي ــق التنمي ــاس لتحقي ــى الن ــج يرتكــز عل  ــاع اتب
واإلبداعية أمهية حامسة، حيث ال حتدد كيفية ابتداع احملتوى فحسب، بـل أيضـاً كيفيـة إنتاجـه     

ســكان املــدن ســبل الوصــول إىل وســائل التعــبري وتوزيعــه واســتعماله. وينبغــي أن تتــاح جلميــع 
  والنشر ضماناً لتنوعهم الثقايف.

ــات التســويق          - ٢٨ ــة وعملي ــات التجاري ــوانني بشــأن اإلعالن ــثرية ق ــدت دول ك ــد اعتم وق
ولكنها ال تزال يف معظمها ذاتية التنظيم. وهلذه املمارسات تأثري متزايـد علـى االتصـال الثقـايف     

  جه أعم على التنوع الثقايف لسكاا.والرمزي داخل املدن، وبو

وينبغي فتح املنافذ السمعية البصرية ومنافذ االتصال يف وجه من يصـنعون حمتواهـا بـل      - ٢٩
ينبغي أن تكون ملكاً هلم. وجتد املدن صعوبات عندما ال تستضيف تلك املنافـذ أو ال متلكهـا،   
ومن مث تكون غري قادرة على إنتاج احملتـوى الثقـايف اخلـاص ـا وضـمان نشـره. وعـالوة علـى         
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أن التكنولوجيــا قــد أوجــدت ســبال جديــدة للجمــع بــني النــاس وفتحــت          ذلــك، ويف حــني 
مسارات تنمية جديدة للتعبري اإلبداعي، فإن تقييد سبل احلصول على هذه املوارد قـد يتسـبب   
يف التشرذم واإلقصاء علـى الصـعيد اتمعـي أو قـد يتسـبب يف تفاقمهمـا إذا كانـا موجـودين،         

املهمشة أو الضعيفة. ويتمثل التحدي هنا يف يئـة الظـروف   سيما بالنسبة لألفراد والفئات  وال
واآلليــات الالزمــة الــيت ال تســاعد علــى توســيع نطــاق ســبل الوصــول واملشــاركة يف وســائط      

  اإلعالم والصناعات الثقافية واإلبداعية فحسب، بل تؤمنها أيضاً على املستوى احمللي.
  

هــــا املهــــاجرون للتنميــــة احلضــــرية ينبغــــي االعتــــراف باإلمكانــــات الــــيت يتيح   -ياء   
  أكثر  وتعزيزها

التحــدي املتعلــق بــاهلجرة والــرتوح اليــوم هــو جعــلُ البلــدات واملــدن مكانــاً ميكــن فيــه    - ٣٠
للوافدين اجلدد اإلسهام، بعملهم وثقافتهم، يف التنمية احلضرية. فاهلجرة ظاهرة عامليـة تحـدث   

اء العـامل. وبينمـا تظهـر البحـوث املسـامهات      حتوالت يف البلدان واملـدن والبلـدات يف مجيـع أحنـ    
ــأ       ــادات املنشـ ــيفة واقتصـ ــادات املضـ ــاجرون إىل االقتصـ ــدمها املهـ ــن أن يقـ ــيت ميكـ ــة الـ اإلجيابيـ

سخرت طاقام وطموحام بطرق إجيابية، فإن مسامهات املهاجرين الـدوليني ال تقـاس    ما إذا
ــة الـــ     ــويالت املاليـ ــدد التحـ ــان إال بعـ ــن األحيـ ــثري مـ ــلية.   يف كـ ــدام األصـ ــلوا إىل بلـ يت يرسـ

يدمج املهاجرون يف االقتصاد الرمسـي، أو قـد يـؤدون وظـائف دون مسـتوى مهـارام.        ال وقد
وهـــذا مصـــدر قلـــق خـــاص للمهـــاجرات اللـــوايت غالبـــاً مـــا تـــبخس مســـامهتهن االجتماعيـــة    

  واالقتصادية، وقد ال يكون عملهن معترفا به قانوناً.

ت الدميغرافيـة الـيت حتـدثها هجـرة العمالـة علـى كـل مـن الصـعيد          وإىل جانب التحـوال   - ٣١
الوطين واإلقليمـي والـدويل، يعـاين العـامل حاليـاً مـن أزمـة الـرتوح القسـري، الـيت يغلـب عليهـا             
الطــابع احلضــري. فقــد حبــث أكثــر مــن نصــف جممــوع الالجــئني والنــازحني عــن مــالذ هلــم يف 

الالجـئني الفـارين مـن الرتاعـات؛ والالجـئني       بلدات ومـدن. وتشـمل تـدفقات النـازحني قسـراً     
الـذين سـبق هلـم أن طلبـوا اللجـوء يف بلـد ولكنــهم قـرروا البحـث عـن مسـتقبل أفضـل يف بلــد            
آخـر؛ واملشـردين داخليـا الـذين اضـطروا إىل االنتقـال بسـبب الـرتاع والعنـف؛ وأولئـك الـذين            

ــاً أو عــرب احلــدود بســبب الكــوارث     ــوا داخلي ــة”انتقل ريهــا مــن الظــواهر املتصــلة   وغ“ الطبيعي
باملناخ. وميكن أن يكون للظواهر املتكررة مثل الفيضانات واجلفاف واألعاصـري والـتغريات يف   
درجــات احلــرارة وأمنــاط التســاقطات تــأثري هائــل علــى املنــاطق الريفيــة، حيــث يضــطر األفــراد  

مجـة عـن تغـري املنـاخ،     واألسر يف اية األمـر إىل الرحيـل مـن أجـل النجـاة مـن آثـار اهلجـرة النا        
واملهـاجرين ألسـباب   “ بسـبب الكـوارث البطيئـة الظهـور    ”وميكن اعتبارهم ضـمن املهـاجرين   
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اقتصادية على السواء. وما يربط بني مجيع هؤالء الناس هو أن غالبيتـهم سـينتهي ـم األمـر يف     
  املناطق احلضرية يف البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء.

وقد اسـتوعبت املنـاطق احلضـرية علـى مـر السـنني املهـاجرين وغريهـم مـن النـازحني،             - ٣٢
وهو ما أتاح هلم أن يكونوا نشـطني ومتطـورين باسـتمرار، وأن يتحولـوا، يف أحنـاء كـثرية مـن        
العامل، إىل مراكز للتنوع. وعلى غرار األماكن اليت قد تتيح فرصـاً، ينبغـي أن تتحـول البلـدات     

زاعات واالضــطهاد. وتشــري أهــداف التنميــة    ـمــالذات للفــارين مــن العنــف والنــ    واملــدن إىل 
املستدامة حتديداً إىل السكان املهاجرين والالجـئني وجيـب أن يكونـوا جـزءاً مـن مجيـع اجلهـود        
الرامية إىل إرساء جمتمعات مساملة ال يهمش فيهـا أحـد، جمتمعـات حتكُمهـا قـوانني وسياسـات       

تنمية املستدامة. وغالباً ما جيد املهـاجرون والالجئـون أنفسـهم هـدفاً للوصـم      غري متييزية تعزز ال
بالعار والعنصرية والعنف بدافع كره األجانـب. وحيثمـا تعـزل جاليـات املهـاجرين والنـازحني       
عن غريها من سكان املناطق احلضرية وال تكون هلـا حقـوق أساسـية واسـتحقاقات، قـد تلجـأ       

لول السكنية اهلشة أو غري القانونية. وقد تتفاقم أوجه الضـعف  إىل خيارات كسب الرزق واحل
هذه بفعل احلواجز اللغوية وعـدم اإلملـام بالقواعـد واألعـراف احملليـة والعزلـة االجتماعيـة وقلـة         
ــا           ــيت يســتطيعون فيه ــاكن ال ــة األم ــدم معرف ــتحقاقات أو ع ــوق أو اس ــن حق ــم م ــا هل ــوعي مب ال

  املساعدة.  التماس

لـك، تبحـث الغالبيـة العظمـى مـن الالجـئني يف مجيـع أحنـاء العـامل عـن           وعـالوة علـى ذ    - ٣٣
األمــان يف املنطقــة اــاورة ملوطنــها األصــلي، حيــث تفتقــر رمبــا البلــديات الــيت تستضــيفها إىل    
الوســائل والقــدرات الالزمــة لتلبيــة احتياجــات املهــاجرين علــى حنــو مالئــم ومواجهــة الضــغط   

تسـتخدمها أوسـاط الالجـئني واتمعـات املضـيفة وتعتمـد        الكبري على اخلدمات احلضرية الـيت 
عليها على السواء. فعلى سـبيل املثـال، ميكـن أن تتسـبب حلـول اإليـواء يف املخيمـات لفتـرات         
قصــرية يف حــدوث مشــاكل طويلــة األجــل: فقــد تصــبح املخيمــات خميمــات دائمــة وذات          

يـة. لكـن البـديل الرئيسـي املتـاح      مستويات معيشة سيئة للغاية ومعزولـة عـن نظـم املدينـة احليو    
خارج املخيمات لالجئني واملشردين داخلياً الذين يصلون بدون أمواهلم (أو عنـدما تنفـد هـذه    
األموال) هو االنتقال إىل املستوطنات العشوائية يف املدينـة حيـث يتعرضـون لألخطـار الطبيعيـة      

رتح فيهـا النـاس جـراء الكـوارث     ولألخطار األخرى، ومنها التلوث البيئي. ويف احلاالت اليت ي
ــدة دون       ــاً مســتوطنات عشــوائية جدي ــة إىل جــزء آخــر، قــد تنشــأ تلقائي مــن أحــد أجــزاء مدين
املســاعدة الــيت ميكــن أن حتــد مــن املخــاطر يف حــاالت الكــوارث يف املســتقبل، أو تيســر تــوفري   

دن أفضــل اخلــدمات األساســية للمنطقــة. وهلــذه األســباب، ال بــد مــن أن تكــون البلــدات واملــ  
استعداداً الستيعاب املهاجرين والنازحني بطرق مأمونة حتفظ كرامتهم. وينبغي أن يكون هـذا  
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األمر جزءاً من أطر وعمليات التخطيط احلضري. لذلك فإن اهلدف املتمثـل يف جعـل البلـدات    
واملدن شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومسـتدامة جيـب أن يشـمل مجيـع املـواطنني،      

  قانونيني أم ال.‘‘ مواطنني’’واء أكانوا س
    

إعطاء األولوية خليارات السياسات العامة: اإلجراءات الكفيلة بإحـداث    - ثالثا   
  التحول من أجل اخلطة احلضرية اجلديدة

إن حتــديات االســتبعاد االجتمــاعي املنــهجي، والعنــف وتفــاوت االســتثمار يف املنــاطق    - ٣٤
وتصـاعد وتـرية الرتاعـات الطويلـة األمـد علـى الصـعيدين اإلقليمـي         احلضرية، والفقـر املسـتمر،   

املستجدة املتعلقة بتغري املناخ واهلجـرة بأعـداد كـبرية،    ‘‘ االضطراب”واحمللي، وكذلك عوامل 
تقتضي من املـدن والبلـدات أن تـدمج اجلوانـب االجتماعيـة والثقافيـة للحيـاة احلضـرية يف أطـر          

حملليـة والوطنيـة. وسـتتيح التوصـيات السياسـاتية الـواردة أدنـاه        السياسات العامـة واإلجـراءات ا  
ــتراتيجية فيمـــا يتعلـــق باألولويـــات     ــة واحملليـــة التوجيهـــات االسـ ــة واإلقليميـ للســـلطات الوطنيـ
والسياســات الراميــة إىل تعزيــز التنــوع الثقــايف واإلبــداع، وإرســاء اهلويــة اتمعيــة املتماســكة،   

نة وحيوية وشاملة وذات منعة، متشياً مع خطة التنمية املسـتدامة  وكفالة إجياد بيئات مبنية مأمو
ــام  تعزيــز اجلهــود الراميــة إىل محايــة وصــون التــراث الثقــايف       ”الــيت تقــر بضــرورة    ٢٠٣٠لع

املكــــرس لــــذلك مــــن أهــــداف  ١١وفقــــاً ملــــا هــــو مــــبني يف اهلــــدف  “ والطبيعــــي العــــاملي
  املستدامة.  التنمية

  

ــة لعمليــات   -ألف    تقريــر السياســات القائمــة علــى املشــاركة واملرتكــزة    إعطــاء األولوي
  الناس    على

ترسيخ مشاركة املواطنني يف عمليات صنع القرار املتعلقة بالتنميـة احلضـرية والتجديـد      •  
وإعادة االسـتخدام علـى أسـاس التكييـف، وذلـك لضـمان إدمـاج املعـارف واخلـربات          

عــامل الثقافيــة (مبــا فيهــا املعــامل الكــربى  احملليــة، ومحايــة املواقــع التارخييــة وطائفــة مــن امل 
واألماكن العادية اهلامة مـن الناحيـة الثقافيـة للمجتمعـات احملليـة)، وإحـداث زيـادة يف        
تويل اجلهـات الوطنيـة زمـام السياسـات العامـة ويف فعاليتـها. وينبغـي أن يشـمل ذلـك          

  أيضاً إنشاء عمليات ميزنة قائمة على املشاركة.

ــا      االســتثمار يف طا  •   ــا فيه ــة، مب ــة واســعة مــن خــدمات اهلياكــل األساســية االجتماعي ئف
الفضــاءات العامــة الرمسيــة وغــري الرمسيــة، والشــوارع املالئمــة للعــيش، والبنيــة التحتيــة   
لــنظم النقــل والــنظم الغذائيــة وشــبكاا، وذلــك مــن أجــل تعزيــز الــروابط االجتماعيــة  
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ــى قــيم التــراث الثقــايف     والشــبكات اتمعيــة، وتعزيــز الســالمة العامــة، واإل     بقــاء عل
  وممارساته وأصوله.

تقييم وتعزيز التقاليد واملمارسات املتصلة بنظم التضـامن، وتبـادل األراضـي املشـتركة       •  
واملنــافع العامــة، ونظــم الصــرف غــري النقديــة، واملمارســات اإليكولوجيــة وممارســات   

احملليـــة يف جمـــال البنـــاء،  حفـــظ املـــوارد (األغذيـــة املنتجـــة حمليـــاً، واملـــواد واملهـــارات 
وممارســـات إعـــادة تـــدوير النفايـــات وإعـــادة اســـتخدامها، وممارســـات حفـــظ امليـــاه، 

  ذلك).  إىل  وما
  

  تعزيز احلوكمة احلضرية املكانية واملراعية لالعتبارات الثقافية  -باء   

هج تعزيز الروابط بني األولويات والبيئـات احلضـرية احملليـة، واألطـر والتشـريعات والنـ        •  
ــة بالشــكل        ــائق امليداني ــايف واحلق ــراث الثق ــوع الت ــة لتن ــة لضــمان إعطــاء األولوي الوطني

  املناسب يف السياسات الوطنية واإلقليمية.

كفالة أن تعطى األولوية يف تصاميم البىن التحتية األساسـية للظـروف احملليـة، والتـراث       •  
حســاس باملكــان والشــعور الثقــايف، وتنــوع أوجــه االســتخدام التليــدة لإلبقــاء علــى اإل 

  باهلوية الثقافية للمدن والبلدات.

ــات          •   ــدين واجله ــع امل ــام واخلــاص واتم ــني القطــاعني الع ــة الشــراكات ب تشــجيع إقام
األكادمييـــة لتحفيـــز التعـــاون االبتكـــاري وتبـــادل املعـــارف وآليـــات صـــنع القـــرار         

  للجميع.  الشاملة

 جمـال البنيـة التحتيـة الثقافيـة، ال سـيما      ضمان احلوكمة الشفافة واخلاضعة للمساءلة يف  •  
البنيـــة التحتيـــة املمولـــة مـــن القطـــاع العـــام، مبـــا يشـــمل مشـــاركة اتمـــع املـــدين يف   

  احلوكمة.  هيئات
  

  إدراج الثقافة واإلبداع يف أدوات التخطيط واستراتيجياته  -جيم   

مبــا يف ذلــك اخلطــط إدراج االعتبــارات املتعلقــة بــالتراث الثقــايف يف أدوات التخطــيط،   •  
الرئيسية، واملبادئ التوجيهية لتقسيم املنـاطق، وسياسـات النمـو االسـتراتيجي، وذلـك      

  للحفاظ على طائفة متنوعة من األصول الثقافية املادية وغري املادية واملناظر الطبيعية.

ــول     •   ــة حــ ــراء ذي أولويــ ــة أو إجــ ــريني ”إدراج سياســ ــراث احلضــ ــة والتــ يف “ الثقافــ
ــاطق    االســتراتيجي ــى املن ــع االســتراتيجيات القائمــة عل ات احلضــرية، وال ســيما يف مجي

للتنمية والتجديد يف اال احلضـري (مراكـز املـدن واملسـتوطنات العشـوائية واألحيـاء       
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احملرومة)، وذلك لضمان الشعور باهلوية اتمعية وتعزيز الروابط االجتماعية وحتسـني  
  تلك املناطق.مستويات املعيشة للناس الذين يسكنون 

ــة طويلــة األجــل يف إطــار        •   ــة حملي ــة خطــة ثقافي ــة أن تضــع مجيــع احلكومــات احمللي كفال
ــي باالســتراتيجية احلضــرية        ــق وعمل ــرتبط بشــكل وثي ــات تشــاركية مفتوحــة، ت عملي

  الطويلة األجل.

إدراج الثقافــة يف خطــط احلــد مــن أخطــار الكــوارث والقــدرة علــى التــأقلم مــع تغــري      •  
ســيما املعــارف والتقاليــد واألولويــات احملليــة للحفــاظ علــى التــراث احلــي  املنــاخ، وال 

  لألحياء (السياق املادي) واهلوية اتمعية (السياق االجتماعي).

إعطاء األولوية للسياسات احلضرية الـيت تسـتوعب وتعـزز الفضـاءات العامـة املفتوحـة         •  
  مجيع املقاطعات واألحياء احلضرية.واملرنة واآلمنة اليت حتفِّز االبتكار والتجريب يف 

  

  تعزيز سبل االنتفاع بالثقافة واحترام احلقوق الثقافية للجميع  -دال   

اإلقرار باخلدمات الثقافية باعتبارها خدمات حضرية أساسية وضـمان االسـتفادة منـها      •  
(املتاحف ومـدارس الفنـون واملكتبـات واملسـارح واملعـامل التارخييـة) مـن خـالل وضـع          

ياسات واألطر املؤسسية املالئمة، وذلك لتيسري العالقات والتفـاعالت االجتماعيـة   الس
ومتكني الناس ومساعدم على التعبري عن هويام الثقافيـة وتعزيـز قـدرة اتمـع علـى      
اســتيعاب طائفــة واســعة مــن اآلثــار املناخيــة واالقتصــادية واالجتماعيــة والسياســية         

  وتكييفها والتعايف منها.

فيذ برنامج طويل األجل للفن املعاصـر واالبتكـار والتجريـب، بتـوفري أمـاكن العمـل       تن  •  
واملشــاريع اتمعيــة املالئمــة يف مجيــع املقاطعــات واألحيــاء احلضــرية، مبــا يف ذلــك         

  العامة.  الفنون

ــة       •   ــدات علــى احلقــوق الثقافي ــع املــدن والبل ــز احلصــول يف مجي ــع يف  ”تعزي وحــق اجلمي
، مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى حريــة التعــبري وتنــوع   “ة الثقافيــةاملشــاركة يف احليــا

  أشكال التعبري اإلبداعي والتراث.

ــة       •   معاجلــة حقــوق حيــازة الشــعوب األصــلية مــن أجــل ضــمان حقوقهــا وتعزيــز التنمي
  االقتصادية الشاملة واملتنوعة.

عتــراف بوضــع تأكيــد املســاواة بــني اجلنســني يف السياســات والــربامج الثقافيــة بغيــة اال   •  
  مسامهات املرأة يف األنشطة الثقافية وتعزيزها وزيادة إبرازها.
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  تعزيز العناصر الثقافية يف برامج واستراتيجيات التعليم وبناء القدرات  -هاء   

وضع الربامج التعليمية الثقافية اليت تراعي جمموعـة متنوعـة مـن أشـكال التعـبري الثقـايف         •  
اث، وتعزيــز إبــراز األنشــطة الثقافيــة للســكان املهمشــني  واإلبــداعي، مبــا يف ذلــك التــر

  واملستضعفني تارخيياً.

زيادة اخلربات يف املمارسات واملبادئ االجتماعية الثقافية يف أوساط السـلطات احملليـة     •  
والوطنية والتوعية ـا وذلـك لضـمان أن تصـون السياسـات املمارسـات الثقافيـة احليـة         

  حلي وتعززها.وأشكال التراث الثقايف ا
  

توســيع نطــاق الــوعي بــالتنوع الثقــايف وتعزيــز االعتــراف بــه عــن طريــق وســائط     -واو   
  اإلعالم والتكنولوجيا

االستثمار يف البىن التحتية األساسية لالتصاالت السلكية والالسـلكية لـتمكني وسـائط      •  
التـراث الثقـايف واهلويـة    اإلعالم احمللية واملعلقني اتمعيني من إطالع الغري على قصص 

اتمعية عرب منابر متعددة، مبا فيها التلفزيون واإلذاعة واملطبوعات وشبكة اإلنترنـت،  
وذلــك للمســاعدة علــى إجيــاد الشــعور باالنتمــاء اتمعــي وإشــراك طائفــة واســعة مــن  

  السكان احلضريني.

واخلاصــة جبميــع    كفالــة تنــوع وســائط اإلعــالم احملليــة، مبــا فيهــا اإلذاعــات العامــة          •  
أحجامهـا، لتعزيـز إدمــاج التنـوع الثقــايف والـرأي العــام يف عمليـات صــنع القـرار علــى       

  الصعيد احمللي.

الثقافيـة   - استخدام وسائط التواصل االجتماعي إلذكاء الوعي باملشاكل االجتماعيـة   •  
 احلضـرية احلــادة والشـروع يف إجــراء مناقشـات بشــأن املشـاريع والــربامج ذات الصــلة    
بالثقافة، مبا يف ذلك خطط إصالح/جتديد املواقع اخلاصة واألحيـاء والفضـاءات العامـة    

  املفتوحة واملواقع الثقافية.

ــانني       •   ــاول الفن ــة يف متن ــا املعلومــات واالتصــاالت واالتصــاالت الرقمي جعــل تكنولوجي
  ومنتجي املواد الثقافية، وال سيما النساء واألشخاص املهمشون والضعفاء.
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  االعتراف باإلمكانات اليت يتيحها املهاجرون للتنمية احلضرية وتعزيزها  -اي ز  

االعتــراف بــأن اهلجــرة ظــاهرة ال مفــر منــها، ســواء كانــت دوليــة أو داخليــة، طوعيــة    •  
قسرية، وكفالة قدرة البلدات واملـدن علـى اسـتيعاب مزيـد مـن السـكان علـى حنـو          أو

  ة املستدامة على املدى الطويل.حيفظ الكرامة ويسهم يف التنمية احلضري

ــاً لالجــئني وغريهــم مــن       •   التأكــد مــن أن البلــدات واملــدن تســتطيع أن تــوفر مــالذاً آمن
ــز        ــدين اجلــدد، وتعزي ــدمي املســاعدة واملشــورة إىل الواف ــازحني قســراً مــن خــالل تق الن
اعتمــادهم علــى أنفســهم وتشــجيع إدمــاجهم يف اتمــع احمللــي. ويتطلــب ذلــك أيضــاً  

ــة مــن أجــل تغــيري التصــورات الســلبية عــن     تنظــي م محــالت عامــة علــى مســتوى املدين
  املهاجرين والنازحني.

ــات التخطــيط احلضــري أمنــاط اهلجــرة املــتغرية وأن تأخــذ يف       •   ضــمان أن تراعــي عملي
االعتبــار أثرهــا يف التنميــة احلضــرية املســتدامة احملليــة. كمــا ينبغــي أن تكفــل عمليــات   

املراكـز احلضـرية الصـغرية واملتوسـطة قـادرة علـى اسـتيعاب        التخطيط تلـك أن تكـون   
مزيــد مــن املهــاجرين والنــازحني، وذلــك للحــد مــن الضــغط علــى العواصــم املكتظــة     
بالسكان وعلى غريهـا مـن املـدن الكـربى. وباملثـل، ينبغـي االهتـداء عنـد التصـدي يف          

جـل وشـواغل   احلاالت الطارئة حلركات اهلجـرة الواسـعة النطـاق بـاخلطط الطويلـة األ     
  التنمية املستدامة.

تيسري مسامهة النازحني يف االقتصادات احمللية والوطنية مـن خـالل دعـم انـدماجهم يف       •  
  سوق العمل الرمسي.

تيســـري حصـــول النـــازحني قســـراً علـــى اخلـــدمات والـــدعم القـــانوين مـــن خـــالل            •  
ــة       السياســات ــة الدولي ــات الفاعل ــع اجله ــاون م ــة، بالتع ــة واحمللي ــد االقتضــاء  الوطني عن

ــوق        ــات عــن احلق ــدمي معلوم ــازة)، وتق ــات اإلجيــار واحلي ــق باتفاق ــا يتعل (خاصــة يف م
  واملستحقات واخلدمات املتاحة بطرق ميسرة للناس من شىت اخللفيات واللغات.

ضمان توفري الدعم الكايف للمدن والبلديات اليت تستضيف النازحني قسراً (الالجئـون    •  
طريــق التحــويالت املاليــة الــيت متكِّنــها مــن مواجهــة الضــغط   واملشــردون داخليــا) عــن

زوح ـاإلضـــايف علـــى اخلـــدمات احلضـــرية، وبنـــاء قـــدرا علـــى مواجهـــة أزمـــات النـــ  
  وإشراكها يف صياغة وتنفيذ سياسات اهلجرة والالجئني.

إدخال مفهومي اهلجرة والرتوح يف املناهج الدراسية اجلامعيـة ذات الصـلة باملوضـوع،      •  
  لتخطيط احلضري.مثل ا
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  حتقيق األمن ومكافحة العنف يف املناطق احلضرية من خالل السياسات احلضرية  -حاء   

اإلسهام يف إقامة مدن أكثر أماناً واحلـق يف املدينـة عـن طريـق حتسـني خـدمات األمـن          •  
ــيهم       ــة الســكان الضــعفاء مــن العنــف واالضــطهاد، مبــن ف وحفــظ النظــام ــدف محاي

  ون.املهاجرون والالجئ

االعتراف مبسامهة الباعة املتجـولني وغريهـم ممـن يعتمـدون يف أسـباب معيشـتهم علـى          •  
الوصول إىل الفضاءات العامة يف االقتصاد احمللي والسالمة العامة وكفالة قدرم علـى  

  السعي لكسب عيشهم دون مضايقة.

التجاريــة إنشــاء أو تعزيــز رأس املــال االجتمــاعي عــن طريــق تشــجيع منــاذج األعمــال    •  
  البديلة من قبيل التعاونيات القائمة على التضامن والتعاون.

  
  

  اجلهات الرئيسية الفاعلة املطالبة باختاذ إجراءات: املؤسسات املساعدة  - رابعا   

ال يتطلــب تنفيــذ التوصــيات السياســاتية املقترحــة إشــراك طائفــة واســعة مــن اجلهــات     - ٣٥
التنسيق الفعال بني هذه اجلهات الفاعلـة ومواءمـة األعمـال    الفاعلة فحسب، وإمنا يتوقف على 

  املنجزة على الصعيدين الوطين واحمللي.
  

  احلكومات املركزية/السلطات الوطنية  -ألف   

كفالة إنشاء أطر قانونية لتيسري مشاركة املواطنني، أطـر تتجلـى يف امليزانيـات الوطنيـة       •  
  واحمللية.

ــد    •   ــدات واملـ ــتثمار يف البلـ ــية     االسـ ــل األساسـ ــن اهلياكـ ــع مـ ــتفادة اجلميـ ــمان اسـ ن لضـ
  االجتماعية والتراث الثقايف.

إنشـاء فضـاءات للحـوار مـن أجــل تعزيـز السياسـات الوطنيـة، وضـمان االســتماع إىل           •  
  وجهات نظر احلكومات احمللية.

  

  احلكومات/السلطات احمللية  -باء   

  تشاركية على الصعيد احمللي.تعزيز مشاركة خمتلف اجلهات الفاعلة يف العمليات ال  •  

تعزيــز الســالمة والشــمول يف البلــدات واملــدن مــن خــالل األطــر القانونيــة الــيت تعــزز      •  
التنوع الثقايف وخمتلف ممارسات العمـل وأوجـه اسـتخدام الفضـاءات العامـة، وخاصـة       

  بالنسبة للفئات املهمشة والضعيفة مثل النساء واملهاجرين والالجئني.
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املسؤولية احمللية عن التخطيط والتنظيم العمراين واخلطـط الرئيسـية، واالسـتثمار    تعزيز   •  
  يف املدن.

تعزيز املواءمة بني األطر احمللية والوطنية. وينبغي أن يتم ذلك عن طريق إدماج أعمـال    •  
التصــميم احلضــري والــربامج واملبــادرات االجتماعيــة والثقافيــة ضــمن األطــر الوطنيــة،  

ــة أن تكــ  ــى الصــعيد     وكفال ــة عل ــبىن التحتي ون القــرارات املتخــذة بشــأن اخلــدمات وال
  الوطين متوائمة مع االحتياجات واملطالب احمللية.

ني احملليني يعـززون تنـوع املنـاطق احلضـرية، بنـاء علـى       يالتأكد من أن املوظفني احلكوم  •  
البلـدات واملـدن   فهمهم للديناميات االجتماعية والتراث الثقايف والثروات اإلبداعية يف 

ــن         ــيط ومـ ــال التخطـ ــن أعمـ ــزءاً مـ ــة جـ ــة والثقافيـ ــل االجتماعيـ ــل العوامـ ــاً جلعـ دعمـ
  العامة.  احلياة

  

  اتمع املدين  -جيم   

ينبغـــي أن تقـــود اجلهـــات الفاعلـــة واجلماعـــات املعنيـــة يف اتمـــع املـــدين (املنظمـــات   •  
ــاء، واملتطوعــ    غــري ــة، واملنظمــات الشــعبية، ومجاعــات األحي ون، واملنظمــات احلكومي

الدينية، وقادة اتمع احمللي، ومجاعات الدعوة، واالحتادات والرابطات املهنيـة املعنيـة،   
وما إىل ذلك) العمليات التشاركية وأن تطالب بفسـح اـال للحـوار مـع احلكومـات      

  احمللية واملركزية.

واملقترحـات الـيت ختـص    تعزيز العمـل مـع اتمعـات احملليـة، ووضـع املطالـب والـرؤى          •  
البيئة املبنية، ودعم املمارسات احلضـرية، واإلدمـاج، وبنـاء القـدرات، وصـون التـراث       

  الثقايف املادي وغري املادي.

االعتـراف بــدور الفئـات اتمعيــة احملليـة وتعزيــزه يف يئـة وتفعيــل وتنفيـذ األولويــات        •  
هات الفاعلة يف اتمع احمللـي أيضـاً   االجتماعية والثقافية يف البلدات واملدن. وتقوم اجل

بدور فاعل كوسطاء حمليني، وسد الفجوات القائمة بني السكان احملليني واملؤسسـات  
  الرمسية والسلطات.

  حفز التواصل بشأن مسائل السالمة وخماطر الكوارث يف البلدات واملدن.  •  
  

  األوساط األكادميية  -دال   

  وتوارثها. دعم تعزيز املمارسات الثقافية  •  
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االخنــراط يف رســم السياســات وتنفيــذها مــن خــالل مــدارس التخطــيط احلضــري،            •  
  واجلغرافيا البشرية، وعلم االجتماع، من بني أمور أخرى.

دعم اختاذ قرارات قائمة على األدلة عن طريق توفري التحليالت املسـتندة إىل البحـوث     •  
ــة الــيت    والدراســات املنهجية/الدراســات االستقصــائية للعم   ــة والثقافي ــات االجتماعي لي

  حتدث يف املناطق احلضرية.

  وسائط اإلعالم  -هاء   

  تعزيز التراث الثقايف وتنوع أشكال التعبري الثقايف.  •  

  تسخري التكنولوجيا لتكون أداة لدعم اتمعات احمللية وشىت اجلماعات الثقافية.  •  

لف املضامني وأساليب تصـميم الفضـاءات   املشاركة يف االتفاقات الرامية إىل تعزيز خمت  •  
  العامة واستخدامها.

  

  املنظمات الدولية  -واو   

تعزيز إجراءات السياسات العامة للحفاظ على التـراث الثقـايف وتنـوع أشـكال التعـبري        •  
الثقايف والترويج إلقامة بلدات ومدن تضـم اجلميـع (موئـل األمـم املتحـدة واليونسـكو       

  واملراصد احلضرية).ومنظمة العمل الدولية 

ضمان أن يكون العمل املنجز يف جمايل اهلجرة والرتوح متماشياً مـع السـياق احلضـري      •  
وينفذ بالتعاون مع احلكومات احمللية واتمـع املـدين (مفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون       

  .الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية باألمانة العامة)

ــك اإلســالمي       •   ــداعي (البن ــراث الثقــايف وأشــكال التعــبري اإلب دعــم االســتثمارات يف الت
للتنمية، والبنك الدويل، واملصارف اإلقليميـة مثـل مصـرف التنميـة ألمريكـا الالتينيـة،       

  من بني جهات أخرى).
  

  القطاع اخلاص  -زاي   

لدات واملدن، ووضـع مبـادرات   التقيد باألطر القانونية القائمة الختاذ اإلجراءات يف الب  •  
  من خالل شراكات القطاعني العام واخلاص أو غريها من أشكال التعاون.
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  رسم السياسات العامة وتنفيذها ورصدها  - خامسا   

تسعى اإلجراءات ذات األولوية احملددة يف اخلطة احلضـرية اجلديـدة إىل إدمـاج الثقافـة       - ٣٦
ومحاية األصول الثقافيـة وتعزيـز التنـوع الثقـايف، إىل جانـب      والتراث الثقايف يف التنمية احلضرية 

معاجلة اهلجرة الطوعية والقسرية ووضع استراتيجيات من أجـل إدمـاج املهـاجرين، واحلـد مـن      
العنف يف املناطق احلضرية وتعزيز السالمة للجميع. وال ينبغي املضي قدماً يف هذه اإلجـراءات  

ددين فحســب، ولكــن أيضــاً مــن خــالل عمليــات  مــن خــالل إشــراك أصــحاب املصــلحة املتعــ 
تشاركية للتصـميم والتخطـيط وتقريـر السياسـات. فهـذه إجـراءات حتـدث حتـوال حامسـاً يلـزم           
ــذ         ــد املشــاكل وصــوال إىل مراحــل التنفي ــة حتدي ــن مرحل ــداء م ــع املراحــل ابت ترســيخها يف مجي

  والتوعية. والرصد والتقييم، ويلزم دعمها بواسطة برامج التعليم وبناء القدرات

ــة للسياســات تــدمج      - ٣٧ ــة أن تصــوغ مبــادئ توجيهي ــة واحمللي وينبغــي للحكومــات الوطني
السبل الكفيلة بتفعيل وتعزيز مشاركة املواطنني. وينبغي تنفيذ هذه العمليات واآلليات (مبـا يف  
ــرص املشــاركة.          ــن ف ــالن ع ــي اإلع ــك) وينبغ ــا إىل ذل ــديات وم ــالس واللجــان واملنت ــك ا ذل

  برامج التثقيف يف جمال املواطنة أمهية حامسة يف هذه اجلهود. وتكتسي

وســيكون التخطــيط والتصــميم الفعــاالن للبيئــة املبنيــة واهلياكــل األساســية االجتماعيــة   - ٣٨
أمراً حامساً يف التخفيف مـن حـدة الفصـل واالسـتبعاد وتعزيـز التنـوع االجتمـاعي يف األنشـطة         

ــة واالقتصــادية  ــة والثقافي ــوع والشــمول يف وســائط اإلعــالم    االجتماعي ــل، ســيكون التن . وباملث
  وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عنصرين رئيسيني يف دعم املشاركة واإلعالم واحلوار.

وينبغــي أن تشــمل آليــات الرصــد القائمــة علــى املشــاركة خمتلــف أصــحاب املصــلحة      - ٣٩
ومـا إىل ذلـك). وينبغـي أن تتـاح التقـارير      فيهم النساء واألقليات احمللية والفئات املهمشـة   (مبن

  املرحلية جلميع املواطنني بصفة منتظمة.

(مثـل مؤشـر صـالحية    “ مؤشـرات حضـرية  ”وينبغي على املستوى الوطين استحداث   - ٤٠
العــيش) وتعهــدها بصــفة منتظمــة، مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى التــدابري اهلادفــة إىل احتــرام  

ت االجتماعيـة، وحتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني، وبنـاء مـدن أكثـر         التنوع الثقايف وخمتلـف الفئـا  
املؤشـرات  ”أماناً، وتعزيز ومحاية الثقافة وإدماج املهاجرين والالجئني. وينبغي أن تشمل هـذه  

ــل؛       “ احلضــرية ــال املوئ ــة للمؤشــرات احلضــرية؛ ورصــد جــدول أعم ــادئ التوجيهي (انظــر املب
  يلي: ) ما٢٠٠٤واألهداف اإلمنائية لأللفية، 

  النسبة املئوية لتمثيل اجلنسني يف مجيع اآلليات القائمة على املشاركة)؛  (أ)  

  زيادة/نقصان األمان يف املدن؛  (ب)  
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  كم ونوع التراث (اإلجراءات املتخذة حلفظ التراث املادي وغري املادي)؛  (ج)  

ــة الشــاملة الــيت تركــز علــى الثقا      (د)   ــادة الــربامج التعليمي ــيم زي ــة، مؤشــرات لتقي ف
واالبتكــار االجتمــاعي، واملــدن األكثــر أمانــاً، والقــادمني اجلــدد، واملهــاجرين، والالجـــئني،         

  ؛والفئات احملرومة يف اتمع بصفة عامة

  عدد اإلجراءات املتخذة ملساعدة املهاجرين والالجئني ونوعها ونوعيتها.  (هـ)  

القتصــادية والسياســية وجيــب أن تؤخــذ طائفــة واســعة مــن االعتبــارات االجتماعيــة وا   - ٤١
والبيئية والثقافية واملادية يف احلسبان من أجـل حتقيـق رؤيـة املـدن والبلـدات الصـاحلة للجميـع.        
ــادئ واألطــر         ــث املب ــرع الثال ــة يف الف ــارات السياســة العام ــات خي ــد أولوي ــورد هيكــل حتدي وي

ــات      ــي: املشــاركة الصــارمة ألصــحاب املصــلحة يف عملي ــا يل ــيت تعــزز م صــنع  واإلجــراءات ال
القرار، وإدماج التعليم الثقايف وبرامج بنـاء القـدرات يف جمـال التـراث الثقـايف، ومحايـة وسـائط        
اإلعــالم املفتوحــة، واالتصــال، ووضــع السياســات املتعلقــة بالتصــاميم احلضــرية واســتخدام         
األراضي اليت تشمل املهاجرين والالجـئني وتكفـل إقامـة بيئـات مبنيـة خضـراء مفتوحـة ومرنـة         

  ة وقادرة على الصمود.وآمن

ــة سياســاتية         - ٤٢ ــادئ توجيهي ــة بوضــع توصــيات ومب ــق هــذه الرؤي ــدعم حتقي وجيــب أن ي
واضـــحة لرســـم السياســـات العامـــة ورصـــدها وتقييمهـــا. وهـــذا ينطـــوي علـــى جمموعـــة مـــن  
املؤشرات. وينبغـي أن يكـون اهلـدف مـن هـذه املؤشـرات قيـاس مـا يلـي: إدارة تنفيـذ الـربامج            

  وحتديد املمارسات اجليدة وتبادل املعارف؛ والشفافية واملساءلة واالبتكار.والسياسات؛ 

ووفقاً هلذه األولويات، فإن تصـاميم السياسـات واملؤشـرات وآليـات الرصـد املقترحـة         - ٤٣
التاليــة تفيــد يف تعزيــز مــا يلــي: املشــاركة اتمعيــة؛ والتخطــيط وتقريــر السياســات؛ والثقافــة     

السياســـات؛ ووســـائط اإلعـــالم والتكنولوجيـــا؛ واهلجـــرة والفئـــات   والتـــراث الثقـــايف ورســـم
احملرومــة؛ وتــدابري الســالمة والتصــدي للعنــف؛ ورســم السياســات والتمويــل والتنفيــذ. ويــورد   
ــع مؤشــرات مقترحــة          ــة لرســم السياســات ورصــدها م ــادئ توجيهي ــاه مب ــوارد أدن اجلــدول ال

  (مؤشرات هيكلية وعملياتية).
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ــة   أن   املشاركة اتمعية         ــة واإلقليميـ ــلطات الوطنيـ ــع السـ تضـ
ــة    ــادئ توجيهيـــ ــة مبـــ ــاتية واحملليـــ سياســـ

دمــــج وتعزيــــز الســــتحداث وومقــــاييس 
يف وضــع السياســات  يــة شــاركة اتمعامل

  وتنفيذهارمسها العامة احلضرية و

وهيئـــات صـــنع التشـــاركية ليـــات اآلعـــدد  -
واللجـــان واهليئـــات القـــرار، مثـــل اـــالس 

تطويرهـا  بالسـلطات  قوم واالئتالفات اليت ت
  ودعمها سنويا  

عــدد النســاء وذوي الــدخل املــنخفض مــن   -
أفراد اتمع احمللي والسـكان ذوي اإلعاقـة   
وغريهــم مــن الفئــات الضــعيفة ممــن حيظــون 
ــات     ــاركية وهيئـ ــات التشـ ــل يف اآلليـ بتمثيـ

  صنع القرار  
ات التعاونيـة  عدد اجللسات العلنية والورشـ  -

ومناســبات األبــواب املفتوحــة الــيت تعقــد      
  السياسات وتنفيذهارسم خالل عمليات 

ــى      - ــة علـ ــة القائمـ ــات التعاونيـ ــدد العمليـ عـ
ــدعمها    ــيت ت ــة وال مشــاركة اتمعــات احمللي

  السلطات الوطنية واإلقليمية واحمللية

تقدمي تقارير فصـلية عـن مؤشـرات     -
ــات    ــرز يف اآلليـ ــدم احملـ ــاس التقـ قيـ

  التشاركية  
ــدمي  - ــائج   تق ــن النت ــنوية ع ــارير س تق

احملصلة بفضل املؤشرات مـن أجـل   
وتـــوفري الوثـــائق  ضـــمان الشـــفافية

  الصحيحة
املؤشرات سـنويا مـن أجـل     حتديث -

كفالة املالءمة واالتساق مـع القـيم   
  اتمعية

 

تقرير التخطيط و
  السياسات

ــة   ــرية واجتماعيــ ــرات حضــ ــع مؤشــ وضــ
املــدن للعــيش صــالحية تســتند إىل مؤشــر 

ــني    ــني اجلنســ ــاواة بــ ــك املســ ــا يف ذلــ (مبــ
  والسالمة يف املدن)

املنــاطق احلضــرية صــالحية عــدد مؤشــرات  -
ضــعت وجــرى تكييفهــا مــع  للعــيش الــيت و

الســــياق احمللــــي، والــــيت اعتمــــدا املــــدن  
  والبلدات حمليا

عــدد الــربامج التعليميــة الشــاملة الــيت تركــز  -
االجتماعي، وجعل على الثقافة، واالبتكار 

ــدد،   ــدين اجلــ ــا، والوافــ ــر أمانــ املــــدن أكثــ
واملهــاجرين، والالجــئني والفئــات احملرومــة  

  ككل
عــدد اإلجــراءات املتخــذة للمســاعدة علــى   -

ــئني يف املــــدن   ــاجرين والالجــ ــاج املهــ إدمــ
ــراءات    ــك اإلجـــ ــوع تلـــ ــدات، ونـــ والبلـــ

  ونوعيتها
عــدد املؤشــرات االجتماعيــة، مثــل الصــحة   -

ة والبيئـة املاديـة، املدجمـة يف    والتعليم واجلرميـ 
  السياسات احلضرية

ــن املــــدن   ــلية عــ ــارير فصــ تقــــدمي تقــ
والبلدات اليت اعتمدت مؤشـرا ملـدى   

  للعيش تهامالءم

السياســات رســم 
املتعلقــــة بالثقافــــة 

  والتراث الثقايف
 

 

قـوائم جـرد وخـرائط    من املقـرر إعـداد    -
تفصيلية شاملة للتراث الثقايف مبشـاركة  

احمللية من أجل حتديـد مواقـع   اتمعات 
ــة و ــاوز املبـــاين  ذات شـــأن متنوعـ تتجـ

واملنــاظر الطبيعيــة احملميــة الــيت تــدرجها  
  عادة الوكاالت الوطنية واحلكومية

 قـوائم جـرد وخـرائط    من املقـرر إعـداد   -
ــيلية شـــاملة للتـــراث غـــري املـــادي   تفصـ
مبشــاركة اتمعــات احملليــة مــن أجــل     

املمارسـات  حتديد جمموعة متنوعـة مـن   
واملعــارف، وإدراجهــا يف مجيــع خطــط  
التنميــة مــن أجــل إجيــاد بلــدات ومــدن   

  مستدامة

عدد برامج التعليم وبناء القـدرات يف جمـال    -
  التراث الثقايف اليت مت وضعها وتنفيذها

ــراث الثقــايف اوخــرائط جــرد م قــوائ - ــيت لت ال
يف املــدن تعــد بانتظــام وفــق ــج تشــاركي  

  والبلدات  
العامة الرمسية وغري الرمسيـة  الفضاءات عدد  -

  يف املدن والبلدات
ــرد قـــــوائم  - ــادي  جـــ ــايف املـــ ــراث الثقـــ التـــ

وتوزيعهـا علـى   الـيت مت نشـرها   املادي  وغري
  نطاق واسع

ــدمري    - ــة بت ــهاكات املتعلق ــدد االنت ــراث ع الت
  الثقايف

ــمني  - ــن   تضــ ــنوي عــ ــر الســ التقريــ
ــها    ــة اســتخدام األراضــي وتنميت حمل

ــراث  عــن  منــو أو تراجــع مواقــع الت
  الثقايف

ــام    - ــرد بانتظـ ــوائم اجلـ ــتكمال قـ اسـ
  وتقييم عملية توزيعها

ــد الزيـــادة يف   - ــبة املئويـــة  رصـ النسـ
ــنخفض/  ــدخل املـ ــات ذات الـ  للفئـ

الــيت تشــارك الفئــات بــدون دخــل  
  يف األنشطة الثقافية

ــراث     - ــى الت ــر الســياحة عل رصــد أث
ــن     ــة اســتدامته م ــة كفال ــايف بغي الثق
خــــــالل احليلولــــــة دون تــــــدمري   
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زيادة وعي املواطنني (ال سيما الشباب  -        
والوافـــدون اجلــــدد) وتقــــدير التــــراث  

  الثقايف لبلدام ومدم ومناطقهم
ــرر  - ــن املقــ ــة،   مــ ــارف احملليــ إدراج املعــ

والتراث املادي وغـري املـادي، والتـدابري    
الراميـــة إىل تعزيـــز اإلبـــداع يف مجيــــع    

  خطط التنمية احلضرية
إنفاذ التشريعات وحتديد تـدابري عقابيـة    -

هامــة لوقــف التــدمري املتعمــد للتــراث     
الثقايف واألمـاكن ذات القيمـة الثقافيـة،    
ــاطق    ــة واملن ــاظر الطبيعي ــك املن مبــا يف ذل
اخلضـراء، بغـض النظـر عمـا إذا كانــت     

خلـاص أو  يرها جهـات مـن القطـاع ا   تد
  من القطاع العام

وضع خطط رئيسية/استراتيجية للتنمية  -
احلضـــرية، تشـــري بوضـــوح إىل مجيـــع    
ــاين      ــك املب ــا يف ذل ــة، مب األصــول الثقافي
ــح   ــة، وتوضـ ــاظر الطبيعيـ ــع واملنـ واملواقـ
ــلية،   حقــــوق حيــــازة الشــــعوب األصــ
واملطالبــات حبقــوق الوصــول املشــتركة  

ــة  تقليــديا،  ومــا إىل ذلــك، وإنفــاذ محاي
ــذه   وا ــون هــ ــرام وصــ ــات حتــ املمتلكــ

  النفيسة الثقافية
تقييم اهلياكل األساسية الثقافيـة املتاحـة    -

والالمركزية واملزودة بـاملوارد الكافيـة،   
مبـــا فيهـــا املتـــاحف واملعـــامل التارخييـــة،  
ــات   ــدارس الفنـــون واملكتبـ وكـــذلك مـ
واملســـــارح واألنشـــــطة االجتماعيــــــة   
والثقافيـــة العرضـــية، مثـــل املهرجانـــات 

تـنظم علـى مسـتوى املدينـة وعلـى       اليت
  مستوى األحياء

ــني يف    - ــة للمدرسـ ــرامج تدريبيـ ــع بـ وضـ
املدارس العامـة وقـادة اتمعـات احملليـة     

  من أجل تطبيق اخلطط
وضــع بـــرامج الــتعمري بعـــد الكـــوارث    -

  د من املمارسات احمللية وتعززها  تستفي
حتفيز املؤسسـات التعليميـة العامـة علـى      -

“. الفنون والثقافـة ”وضع برامج تعليم 
وجيري التفاوض علـى هـذه الـربامج يف    
الظــروف املثاليــة بــني اتمعــات احملليــة  
ــع   ــة واتمـ ــات احملليـ ــاس واحلكومـ (النـ
ــة   ــلطات التعليميـــة (احملليـ املـــدين) والسـ

  والوطنية)

عــدد الــربامج التعليميــة الشــاملة الــيت تركــز  -
على الثقافة، واالبتكار االجتماعي، وجعل 
ــدين اجلــــدد،   ــا، والوافــ ــر أمانــ املــــدن أكثــ
واملهــاجرين، والالجــئني والفئــات احملرومــة  

  ككل
ــيم   - ــات تقيـ ــر األعمليـ ــراث ويف ثـ ــر التـ األثـ

ألغـراض  اعتيادي بشكل اليت جترى  الثقايف
  حات املتعلقة بالتنميةاملقتر

ــواع    - حتســني فــرص االســتفادة مــن مجيــع أن
املتـــاحف مثـــل أنشـــطة األنشـــطة الثقافيـــة (

واملســارح واملهرجانــات) بتخفــيض ســعر    
املناســـــبات إىل حــــــد كــــــبري (ال ســــــيما  
ــل     ــطة التمويــ ــة بواســ ــبات املدعومــ املناســ
العام)، وذلك مـن أجـل تشـجيع املشـاركة     

 نخفض/الفئات ذات الدخل املمن أوساط 
  الفئات بدون دخل  

عــدد املشــاريع اإلمنائيــة الراميــة إىل تعزيــز      -
  احلياة الثقافية للمدينة

 

األصول الثقافيـة للمـدن والبلـدات    
مــن جــراء اإلفــراط يف اســتخدامها  

  أو يف استغالهلا جتاريا

وسائط اإلعالم 
  والتكنولوجيا

ــة    - ــالم احملليـ ــائط اإلعـ ــز وسـ ــم تعزيـ دعـ
اتمعـات   (حمطات التلفزيون وإذاعات

 عن حـاالت الـدخول  حصاءات السنوية اإل -
إىل وســائل التواصــل االجتمــاعي   ةاملســجل

تقيـــيم مشـــاركة وســـائط اإلعـــالم  -
املعـايري واملؤشـرات   بلورة احمللية يف 
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ــبكة           ــة وشـــ ــة والصـــــحف احملليـــ احملليـــ
ــيت ت  ــت)، الـــ ــي اإلنترنـــ ــىن ’’رســـ معـــ

  ملواطننيعند احقيقيا ‘‘ حمليا
ــدى    - ــتقاللية لــ ــاح واالســ ــز االنفتــ حفــ

وسائط اإلعالم احمللية من أجل احلفـاظ  
  وع مصادر املعلومات واآلراءعلى تن

وضع تدابري رقابيـة لضـمان أن تعكـس     -
ــة العمليــــات     ــالم احملليــ ــائط اإلعــ وســ

ــرية  ــها احلضـــ ــة  وحتللـــ ــة مهنيـــ بطريقـــ
  ومالئمة  

لتنــوع مــن لتشــجيع احلكومــات احملليــة  -
خــالل هيئــات البــث العامــة واخلاصــة،  
مع كفالة وصول صوت هيئـات البـث   

  الصغرية إىل مجيع املواطنني
من املقرر وضع هذه اخلطـط مـن أجـل     -

القــرارات املتخــذة علــى املــدى القصــري  
ومــــن أجــــل التخطــــيط علــــى املــــدى  

وعالوة على ذلـك، فـإن هـذه     طويل.ال
ــل      ــل األج ــا طوي اخلطــط تشــمل برناجم
للفن املعاصر واالبتكار والتجريب، مع 
مـــا يكفـــي مـــن األماكن/اهلوائيـــات يف 
ــاء    ــرية واألحيـ ــات احلضـ ــع املقاطعـ مجيـ

كنية. وباإلضــــــافة إىل ذلــــــك،  الســــــ
ــة   ــات املفتوحـ سيتضـــمن ذلـــك الرباجميـ
املصــدر وشــبكة اإلنترنــت الــيت توفرهــا 

  احلكومات احمللية  
إنفــاذ حريــة أن يــتم قانونيــا  مــن املقــرر -

ــول إىل   ــحافة والوصــــ ــبري والصــــ التعــــ
  القرارات العامة  فيما يتعلق باملعلومات 

وزيــادة اســتخدام تلــك الوســائل، ال ســيما 
  من جانب الفئات احملرومة  

ــة ال   - ــذ اإلعالمي ــوع املناف نشــطة يف عــدد وتن
  احمللي تمعا
تقييم إمكانية الوصول إىل وسائل التواصـل   -

االجتمــاعي، والتكنولوجيــات املبتكـــرة يف   
ــة، وا  ــز اتمعيـ ــات، واملراكـ ــاعم املكتبـ ملطـ

  االجتماعية على وجه اخلصوص
تقيــــيم مــــدى زيــــادة أنشــــطة االبتكــــار      -

االجتماعي، ال سـيما األنشـطة الـيت تكـون     
ــاول الشــباب واملؤسســات الصــغرية    يف متن

  والفنانني والفئات احملرومة
ــر     - ــة ونشـ ــمود والوقايـ ــط الصـ ــع خطـ توزيـ

املعلومــات عــن هــذه اخلطــط مــن خــالل      
  خمتلف وسائط اإلعالم

زيـــادة عـــدد الـــربامج التدريبيـــة وعمليـــات  -
  التعلم، وحتديث املعلومات  

ــر املعيشــية، ومــا إىل      - ــدد املــدارس واألس ع
ــى هــذه       ــا فعليــا عل ــك، الــيت مت إطالعه ذل

  اخلطط
 

املتعلقــة بسياســات التــراث الثقــايف  
  سنويا   املعارفتبادل و

ــة خططــاً  ات نشــرت احلكومــ - احمللي
ذات أبعاد ثقافية حضـرية واضـحة   
ــدم إىل    ــدعم املق ــورد تفاصــيل ال (ت

إىل خمتلـف  والفنون، وإىل التـراث،  
األنشطة الثقافية) مدجمـة يف خطـط   
التنمية الشاملة. وستتضمن اخلطط 
كيفية جعل وسائط اإلعالم احملليـة  
ــادرة وتســتخدم    ــروح املب ــى ب تتحل

ولوجيات اجلديدة لكـي تتـبىن   التكن
ــة وت  ــات احملليـ ــا  الثقافـ ــهض ـ يف نـ

ملدينـة، ولكـي تصـل    ة باالعام احلياة
ــواطنني    ــن املـ ــعة مـ ــة واسـ إىل طائفـ

ــام بصــورة  ووتتواصــل معهــم.   القي
ــادة   ــد مـــــدى زيـــ منتظمـــــة برصـــ

ــتفادةاالســتخدام واال ــيما س ، ال س
من قبـل املسـنني والفئـات احملرومـة     
ــات   ــدد والفئـــــ ــدين اجلـــــ والوافـــــ

ــة اال ــية’’جتماعيـ ــثري ‘‘ املنسـ يف كـ
  من األحيان

ــتقلة،   - وســــائط إعــــالم حمليــــة مســ
  ختضع لسيطرة احلكومات    ال

ــحافة،   - ــبري والصـ ــة التعـ رصـــد حريـ
والوصـــول إىل املعلومـــات املتصـــلة 

  باختاذ القرارات العامة
املظامل/الوسـاطة  ني مـ ألإنشاء دائرة  -

ــاك  إذا  ــت هنــ ــهاكات أو كانــ انتــ
  ائج كافيةالرصد عن نتيسفر   مل

املهــــــــــــــــاجرون 
ــون  والالجئـــــــــــــ
واملشـــــــــــــــردون 

  والفئات احملرومة

واملبـادئ   إعداد اإلطار القانوين واملؤسسي
التوجيهية من جانب البلدان واحلكومـات  
احمللية/البلديات من أجل حتسـني املسـاعدة   
املقدمة إىل املهاجرين والالجئني/املشـردين  

  والفئات احملرومة

ــر   - ــدد األطــ ــية  عــ ــة/األطر املؤسســ القانونيــ
  والساريةوجودة واملبادئ التوجيهية امل

إعــالن امليزانيــة واملســاعدات األخــرى الــيت   -
ــايل    ــدعم املـــــ ــديات (الـــــ ــا البلـــــ تتلقاهـــــ
والتسهيالت الالزمة) من الدولـة مـن أجـل    

  استضافة املشردين داخليا/الالجئني
وبـــرامج الـــدعم  املؤسســـيطـــار إعـــالن اإل -

والالجــــئني ســـــنويا،   لفائــــدة املهـــــاجرين 
  وإظهار الزيادة بالنسبة املئوية

ــة يف صــفوف     - ــة للبطال ــالن النســبة املئوي إع
املهــاجرين والالجــئني ومقارنتــها مبجمــوع  

  متوسط البطالة يف البلدات واملدن
تقيــــيم عــــدد الالجئني/املهــــاجرين الــــذين   -

الســــــــــــكن  يعيشــــــــــــون يف منــــــــــــاطق
  العشوائية  /اهلياكل العشوائي

تقيـــــيم ورصـــــد مـــــدى مشـــــول     -
والــربامج الثقافيــة، مــع  السياســات 

  مراعاة تعزيز املساواة بني اجلنسني
ــتراتيجيات    - ــة لالسـ ــاء األولويـ إعطـ

ــاواة    ــة إىل إدراج مســألة املس الرامي
بني اجلنسني يف صـلب السياسـات   

ــة ــراف ،الثقافيـ ــة االعتـ ــع بغيـ  بوضـ
 األنشـــــطة يف املـــــرأة مســـــامهات

. إبرازهـا  وزيـادة  وتعزيزهـا  الثقافية
ــباب  و ــدد الشــ ــد عــ ــراد رصــ وأفــ

الفئــات احملرومــة الــذين يشــاركون  
يف األنشطة الثقافية ووضع التـدابري  

  الكفيلة بتحسني مشاركتهم
ــنفس    - ــاجرين ب ــع الالجــئني وامله متت

ــيت     ــدخل ال ــة وال ــوق يف العمال احلق
  يتمتع ا عموم السكان
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  الرصد  شراتاملؤ  املبادرة  الفئة

ــرص   -         ــيم ف ــاجرين/الالجئني  تقي اســتفادة امله
ميـاه الشـرب، وشـبكة     -من املرافق العامة 

اــــــاري، والغاز/التدفئــــــة، والكهربــــــاء، 
  إىل ذلك  وما

ــاجرين    - ــة لالجئني/املهـ ــبة املئويـ ــاس النسـ قيـ
الذين لديهم إمكانيـة االسـتفادة مـن مرافـق     

  التعليم والرعاية الصحية امليسرة

ــاجرين يف   - ــئني واملهــ ــيش الالجــ عــ
ــدم   ظـــــــــروف مقبولـــــــــة، وعـــــــ

عن عامـة السـكان،   عزهلم فصلهم/
ــا يكفـــي مـــن  وح صـــوهلم علـــى مـ

املنــــافع واخلــــدمات االجتماعيــــة    
  األساسية

ــة علـــى     - ــديث الـــربامج التعليميـ حتـ
مجيــع املســتويات مــن أجــل إدراج  
املسائل املتعلقة باهلجرة، والتشـرد،  
ــا إىل ذلــــك، يف    ــئني، ومــ والالجــ
ــام     ــادة اإلمل ــية، وزي ــاهج الدراس املن
ــبة    ــيما بالنسـ ــائل، ال سـ ــذه املسـ ـ

دمــــة املدنيــــة جلميــــع مــــوظفي اخل
ــيني  ــادمييني واالختصاصـــــ واألكـــــ
واملمارسني الـذين يـرجح تعاملـهم    

  مع هذه الفئات
الســـــالمة ومنـــــع 

  العنف
ــة     - ــة بغي ــداد خطــط للصــمود والوقاي إع

مواجهة الكوارث الطبيعيـة والكـوارث   
  اليت هي من صنع اإلنسان  

التعمري بعد الكوارث الـيت   وضع برامج -
يـة وتعززهـا   تستفيد من املمارسات احملل

ــات   ــة واملمارســ ــات التقليديــ (املمارســ
  احلديثة املستحدثة حمليا)

اعتمــاد تــدابري جعــل املــدن أكثــر أمانــا    -
ــع اجلهــود املســتقبلية يف   ودجمهــا يف مجي
ــال التخطـــيط احلضـــري. ويشـــمل     جمـ
ــة    ذلــك القــدرة علــى الصــمود، والوقاي
مــن الكــوارث والتخفيــف مــن آثارهــا، 

أمانـــا، وجعـــل األمـــاكن العامـــة أكثـــر  
ــة،     ــات احملليـ ــرطة واتمعـ ــة الشـ ويقظـ
وتعزيــز اإلبــالغ عــن العنــف، ال ســيما  

ــال    ــاء واألطفـــ ــق بالنســـ ــا يتعلـــ  ،فيمـــ
الفئــــــات احملرومــــــة يتعلــــــق ب فيمــــــاو

  عامة  بصفة
ــأن      - ــة بشـ ــات دقيقـ ــدة بيانـ ــاء قاعـ إنشـ

  خمتلف أنواع اجلرائم

ــر     - ــة ونشـ ــمود والوقايـ ــط الصـ ــع خطـ توزيـ
 املعلومــات عــن هــذه اخلطــط مــن خــالل     

  خمتلف وسائط اإلعالم
عدد الربامج التدريبية وعمليات التعلم الـيت   -

تتعلــــق حتديــــدا بالقــــدرة علــــى الصــــمود  
  والوقاية من الكوارث  

تســـجيل نـــوع اجلـــرائم وأمـــاكن ارتكاـــا   -
  بانتظام ذلك وإعالن

ظهــــور حتســــن مــــن ســــنة إىل أخــــرى يف   -
النسبة املئويـة لقـوات الشـرطة واألمـن الـيت      

  يف جمال حقوق اإلنسان تتلقى تدريبا
إدراج بــــاب يتعلــــق حبقــــوق اإلنســــان يف  -

ــلوك اخلاصــة بالشــرطة      ــة قواعــد الس مدون
  وقوات األمن

ظهــــور حتســــن مــــن ســــنة إىل أخــــرى يف   -
اخنفاض النسبة املئوية حلاالت اإلبـالغ عـن   

  العنف والوفيات

ــتكمال    - ــق واسـ ــدى تطبيـ ــد مـ رصـ
مجيع خطط الصـمود والوقايـة مـن    

  الكوارث
ــق  مــدى رصــد  - إنشــاء فصــول تتعل

ــدد حــاالت     ــوق اإلنســان؛ وع حبق
أو الوفــاة املبلــغ عنــها، و/التعــذيب 

ظمــة وعــدد الــدورات التدريبيــة املن
يف أكادمييــــــــــــــات الشــــــــــــــرطة 

  واألكادمييات العسكرية
ــرائم أداة    - ــن اجلـ ــالغ عـ ــل اإلبـ جعـ

ــور  ــرة لرصــــد التطــ  ســــهلة وميســ
  احلاصل

السياســات رســم 
  وتنفيذهاومتويلها 

احلكومــات احملليــة مــا ال يقــل ص يختصــ -
يف املائـــة مـــن امليزانيـــة للفنـــون   ٣عـــن 

 معلومـات تقـدميها  واألنشطة الثقافية، و
تـوىل  تواضـحة وشـفافة، علـى أن    عامة 

ــات    ــاءلة هيئــ ــع للمســ ــد اخلاضــ الرصــ
ــري ــيم داخــل    غ سياســية ومســتقلة للتقي

  اتمع املدين احمللي
إدراج تدابري صارمة ـدف إىل احتـرام    -

التراث الثقايف عند إجـراء مجيـع   ومحاية 

إعالن امليزانية العامة اليت تنفق على الفنـون   --
واألنشــــطة اإلبداعيـــــة، ومــــا إىل ذلـــــك،   

  وأساليب التوزيع
إدراج اجلهـــود الراميـــة إىل القيـــام ســـنويا     --

ــطة     ــة لألنشـــ ــة املخصصـــ ــادة امليزانيـــ بزيـــ
  االجتماعية والثقافية ذات الصلة

إعالن مسـامهات القطـاع اخلـاص ورعايتـه      --
ــا  للفنــــون  واألنشــــطة اإلبداعيــــة، وزيادــ
  السنوية

ــة     - ــع املناقصــات العمومي رصــد مجي
لتشـــــمل مجيـــــع معـــــايري التقيـــــيم 

  الصارمة السالفة الذكر
رصد مدى كفاءة التمويـل (البـالغ    -

  الصغر)
ــة  - ــه  مراقبـــ ــة أوجـــ ــاق كافـــ اإلنفـــ

ــة   ــدف كفالـ ــومي ـ ــادة الاحلكـ زيـ
ألنشــطة والنشــر علــى حنــو فعــال ل 

االجتماعية والثقافية، الرمسيـة منـها   
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  الرصد  شراتاملؤ  املبادرة  الفئة

املناقصــات العموميــة وصــرف األمــوال          
  العامة  

املضـاربة العقاريـة مـن جانـب     الثين عن  -
الســلطات العامــة ومتعهــدي البنــاء مــن  
القطــاع اخلــاص بغــرض ضــبط أســعار    
ــك بغيـــة     ــارات، وذلـ ــي واإلجيـ األراضـ
زيادة فرص استفادة السكان احملـرومني  

دمات يف مــن اهلياكــل األساســية واخلــ   
  املناطق احلضرية

املســؤولية بشــدة علــى كفالــة  تشــجيعال -
االجتماعيــة للشــركات وتعزيــز خمتلــف 
أنــــواع االبتكـــــار االجتمــــاعي، مـــــع   
ــادرات    ــى مب ــز بصــفة خاصــة عل التركي
 املبتـــدئني، واملؤسســـات غـــري الرحبيـــة   

، والوافــدين اجلــدد، وعلــى أمنــاط  متامــا
ــر اســتدامة ومقتصــدة يف  اســتهالك  أكث

ــوا ــتويات   رداملـــ ــى مســـ ــاجعلـــ  اإلنتـــ
  إعادة االستخدام  و التوزيعو

تقدمي الـدعم املـايل إىل البلـدات واملـدن      -
الــــيت ترحــــب بــــالالجئني واملشــــردين  
ــدمات     ــن اخلـ ــد مـ ــدمي مزيـ ــا بتقـ داخليـ

  األساسية
طلــب الرعايــة واملســاعدة مــن أوســاط    -

األعمــــال التجاريــــة اخلاصــــة لــــدعم    
 الـــربامج املعنيـــة بـــالالجئني واملشـــردين 

  داخليا

 - خمتلــــف املبــــادرات االجتماعيــــةتقيــــيم  --
ــى نطــاق    ــدة وإعالــا عل االقتصــادية اجلدي

  واسع (قائمة جرد شهرية)
مــن مــدى مواكبــة أســعار  انتظــام التحقــق ب --

ــالغ    ــع ملعــدل التضــخم، واإلب اإلجيــار والبي
ــة و   ــادات املفرط ــن الزي ــق التحري/ع التحقي

  بشأا  
ــع    -- ــعار بيــ ــعار األراضــــي وأســ إعــــالن أســ

  املمتلكات واستئجارها بصورة منتظمة  
ــداً    -- ــة حتديـــ ــات املخصصـــ ــالن امليزانيـــ إعـــ

  الستضافة الالجئني واملشردين داخليا
 

ــة    ــذه الفعاليــ ــة. وهــ ــري الرمسيــ وغــ
ــا إىل    ال ــتند أساســ ــي أن تســ ينبغــ

الكفــــــاءة االقتصــــــادية، بــــــل إىل 
اإلبداع، واألثر املضاعف، ومـدى  

  ةالفئات احملرومالوصول إىل 
رصــد عــدد الالجــئني واملشــردين     -

داخليــا، وامليزانيــة الــيت تنفــق علــى  
الترحيـــب ـــذه الفئـــات، ورصـــد  

  الطارئة التغريات
ــية   - باألرقــــام وباخلــــدمات األساســ

  املقدمة  

  

  االستنتاجات  - سادسا   

 واقتصـادياً  وثقافيـاً  متثل اخلطة احلضرية اجلديدة فرصة لتشـكيل مـدن شـاملة اجتماعيـاً      - ٤٤
. ولتجاوز اآلراء اليت كانت يف املاضي تنظر إىل املدن بوصفها مشـاكل، يـتعني النظـر    وسياسياً

ــها       ــع للمشــاركة يف يئت ــيح الفــرص للجمي ــة تت ــة دينامي إىل املــدن باعتبارهــا تشــكيالت مكاني
وحتقيـق تطلعاـا. ونشــدد علـى ضـرورة االعتــراف بـالتراث املـادي وغــري املـادي علـى الســواء         

املـدن واألشـكال واملعـاين واهلويـات احلضـرية. ويف الوقـت نفسـه، يلـزم          “طباقيـة ”كجزء من 
اتباع ـج معاصـرة وخالقـة وتطلعيـة وابتكاريـة لتحسـني إدمـاج الثقافـة يف التنميـة املسـتدامة.           
وتتيح اخلطة احلضرية اجلديدة فرصة لبلورة عمليات للتخطـيط والتصـميم وتقريـر السياسـات،     

واالنتظام، مبا يفضي إىل إجياد منـاذج تنمويـة حضـرية ترتكـز علـى النـاس        يف إطار من االتساق
  وتراعي االعتبارات الثقافية.  
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  ولذلك، جيب أن يكفل يف ختطيط املدن وتصميمها وسياساا احلضرية ما يلي:    - ٤٥

  إجياد مدن ترتكز على الناس:  (أ)  

التفـاوت والضـعف   متكني خمتلف الفئات االجتماعية مـن التغلـب علـى أوجـه       ‘١’  
النظمية واملؤسسية جلعل مجيع املواطنني عناصر نشطني ومشـاركني يف احليـاة   

  احلضرية؛  

حتفيــز األنشــطة الثقافيــة والتنــوع الثقــايف يف ســبيل تعزيــز التفاعــل االجتمــاعي   ‘٢’  
  واملشاركة اتمعية يف يئة األماكن؛

ري الثقافة لزيـادة صـالحيتها   إضفاء الطابع اإلنساين على املدن من خالل تسخ  ‘٣’  
للعيش والتمكني للناس لكي يتواصلوا مـع جمتمعـام احملليـة ويشـكلوا بيئـام      

  احلضرية؛

تعزيــز النشــاط الثقــايف، الــذي جيعــل املــدن والفضــاءات احلضــرية ذات معــىن      ‘٤’  
ــدى ــيش.       ل ــدن للع ــد صــالحية امل ــاعي ويزي ــزز التفاعــل االجتم ــاس، إذ يع الن

الغنية باهلياكل األساسية االجتماعية واألمـاكن العامـة تعـزز    وبدورها، فاملدن 
  اإلنتاج واالستهالك الثقايف؛

  

  التوجه إىل التخفيف من حدة الفقر:  (ب)  

  محاية وتدعيم سبل العيش الثقافية التقليدية واملعاصرة؛  ‘١’  

املســاعدة يف التخفيــف مــن حــدة الفقــر وإدارة التحــوالت االقتصــادية بتعزيــز   ‘٢’  
  صول الثقافية واإلمكانات البشرية للمدن؛األ

ــل         ‘٣’   ــة، وأشــكال التفاع ــري الرمسي ــة وغ ــوع األنشــطة االقتصــادية الرمسي ــم تن دع
االجتماعي، واألشكال واملمارسات الثقافيـة، وآليـات احلوكمـة، والترتيبـات     

  املكانية، واحللول السكنية، وخدمات اهلياكل األساسية؛
  

  الشاملة للجميع:تعزيز املدن اآلمنة و  (ج)  

ضــمان بيئــة آمنــة ومأمونــة يف املــدن حبيــث يتســىن للجميــع مبــن فــيهم النســاء     ‘١’  
ــاة      ــاركة يف احليـ ــل واملشـ ــيش والعمـ ــردون العـ ــعفاء واملشـ ــون والضـ واملهمشـ

  احلضرية للمدن دون خوف من العنف والترهيب؛
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ات ومكافحـة  تسخري التنوع الثقايف والتراث لتعزيز السالم واحلوار بني الثقافـ   ‘٢’  
  العنف احلضري؛

  إجياد بيئات مبنية مستدامة:  (د)  

تدعيم وتعزيز التنوع الثقـايف واإلبـداع يف اهلويـة، وأشـكال التعـبري، والبيئـات         ‘١’  
ــاس       ــى أسـ ــتخدام علـ ــادة االسـ ــد، وإعـ ــرية، والتجديـ ــة احلضـ ــة، والتنميـ املبنيـ

  التكييف؛

والسـكن امليسـور التكلفـة جلميـع     ضمان االستفادة من البىن التحتية األساسية   ‘٢’  
السكان احلضريني، مبا فيهم الفقـراء والنسـاء والشـباب واملسـنون واملعوقـون،      
والفئات املهمشة والضعيفة مثل املهاجرين، حـىت ييسـر التنـوع الثقـايف للنـاس      

  أن يكونوا منتجني ومستهلكني نشطني للمواد الثقافية؛

الشاملة ذات االستخدامات املختلطة، سـواء   املساعدة يف يئة األماكن العامة  ‘٣’  
مة رمسيـا أو تلـك الـيت تصـبح أمـاكن عامـة       ممنها تلك اليت تكون معينة ومص

ــدماج االجتمــاعي وممارســة األنشــطة       ــة لالن ــيح الفــرص الالزم ــة تت غــري رمسي
القائمــة علــى الثقافــة. ومــن الضــروري أن تكــون هنــاك جمموعــة متنوعــة مــن  

مـن أجـل زيـادة صـالحيتها للعـيش وتسـخري الثقافـة         األماكن العامة يف املـدن 
واإلبـــداع لتعزيـــز التماســـك االجتمـــاعي واملشـــاركة يف صـــنع القـــرارات يف  

  املناطق احلضرية؛

  تشجيع السياسات الشاملة واحلوكمة احلضرية:  (هـ)  

ضمان اعتماد قوانني وأحكام قانونيـة وتنفيـذها وفـق ـج قـائم علـى حقـوق          ‘١’  
  إجياد مدن شاملة اجتماعيا وحيوية ثقافيا؛اإلنسان لتيسري 

  تعزيز االلتزام بقرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛  ‘٢’  

حتســني احلوكمــة احلضــرية عــن طريــق تيســري وتعزيــز مشــاركة مجيــع فئــات       ‘٣’  
الســكان يف عمليــات صــنع القــرارات بــدءا مــن مرحلــة حتديــد التحــديات         

  الت ورصدها؛واإلمكانات ووصوال إىل مرحلة تقييم التدخ

ــة علــى خمتلــف      ‘٤’   تشــجيع االســتثمار يف اهلياكــل األساســية االجتماعيــة والثقافي
ــراث الثقــايف      ــيت تعــزز أشــكال التفاعــل االجتمــاعي وتصــون الت املســتويات ال

  املادي وغري املادي واملمارسات اإلبداعية.
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دن تعلـق باملـ  امل ١١، وخباصـة اهلـدف   ٢٠٣٠ومتشـيا مـع خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام         - ٤٦
، ينبغــي أن تتضــمن اخلطــة احلضــرية اجلديــدة التوصــيات السياســاتية  ٤-١١املســتدامة والغايــة 

الثقافية إلجيـاد مـدن شـاملة     -السالفة الذكر لتسخري اإلمكانات اليت تتيحها األطر االجتماعية 
  وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
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