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ــدة     ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــريية ملـ ــة التحضـ اللجنـ
املعين باإلسكان والتنمية احلضرية املسـتدامة  

  (املوئل الثالث)
  الدورة الثالثة

       ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٧-٢٥سورابايا (إندونيسيا)، 
  *السياسة احلضرية الوطنية :٣السياسة العامة  ةورق  

    
 مذكرة من األمانة    

ــتدامة        ــرية املسـ ــة احلضـ ــكان والتنميـ ــين باإلسـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــة مـ ــل أمانـ حتيـ
السياســة احلضــرية الوطنيــة" أعــدها أعضــاء ورقــة سياســة عامــة بعنــوان "  الثالــث) طيــه (املوئــل

  .٣وحدة السياسة العامة 
للموئـل الثالـث منظمتـان    وتتناوب على قيادة الوحدات املعنية بالسياسة العامة التابعـة    

، وتضـم خـرباء مـن جمموعـة متنوعـة      خـبرياً  ٢٠من الوحدات مـن   دوليتان وتتكون كل وحدة
ــات          ــدين، واهليئ ــع امل ــات، واتم ــة، واحلكوم ــن األوســاط األكادميي ــا م ــا فيه ــن اــاالت، مب م

  اإلقليمية والدولية األخرى.
وعلــى إطــار ورقــة السياســة  ٣وميكــن االطــالع علــى تكــوين وحــدة السياســة العامــة    

  .www.habitat3.orgالعامة اليت أعدا على املوقع الشبكي التايل: 
   

  
  

 تصدر هذه الوثيقة دون حترير رمسي. * 
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  السياسة احلضرية الوطنية: ٣السياسة العامة  ةورق    
  

  موجز تنفيذي    
م سـتخد ائية على حـد سـواء ت   وحمصلةٌ متواصلة لوطنية هي عمليةٌالسياسة احلضرية ا  

سم به املدن والتحضر من ديناميات. ويتـيح التحضـر فرصـا غـري مسـبوقة، ولكنـه يفـرض        ما تت
حتديات كـبرية أيضـا. وجيـب علـى احلكومـات وأصـحاب املصـلحة اآلخـرين أن يكونـوا علـى           

  عــدــة احلضــرية وأن ي ــة االســتعداد للتنمي ــل السياســة احلضــرية   أهب كموا األطــر الالزمــة هلــا. وت
. كمـا أـا تسـاعد علـى     تكـراراً هلـا  الوطنية السياسات احلضرية احملليـة وتعززهـا لكنـها ليسـت     

مواءمة األنشطة الوطنية مع األولويات العاملية. وتحدد السياسة احلضـرية الوطنيـة املبـادئ الـيت     
تصور لتنفيـذها. وتسـتند    مبوجبها يوضعاليت احلضرية و تصاغ على أساسها تدخالت السياسة

النتائج إىل استراتيجية واضحة وتنسيق فعال بني السياسات اليت تـؤثر علـى الشـواغل اإلقليميـة     
ويف  املنــاطق احلضــرية والريفيــة، وعلــى مســتوى املــدن الكــربى بــني روابط الــالوطنيــة يف ســائر 

  الوطنية.املستويني االقليمي والعابر للحدود 
وتلخـص ورقــة السياســة العامـة هــذه املســائل الرئيسـية والتوصــيات املتعلقــة بالسياســة      

العامة يف ما يتعلق بتصميم السياسات احلضرية الوطنية وتنفيـذها ورصـدها وتقييمهـا بوصـفها     
وسيلة لتحقيق اخلطة احلضرية اجلديدة. وبنـاء علـى أوراق املسـائل الـيت أعـدها املوئـل الثالـث،        

الستعراض املستفيض لألدبيات، واملُدخالت املقدمة من اخلرباء األعضـاء يف وحـدة السياسـة    وا
، وتنقيح املدخالت املقدمة من الدول األعضـاء وأصـحاب املصـلحة املعتمـدين، تعيـد      ٣ العامة

بعـد   لتـأمني مـا   ضرية الوطنية كوسيلةهذه الورقة التأكيد على ضرورة استخدام السياسات احل
  .٢٠٣٠ية املستدامة لعام خطة التنم
ومتــس السياســات احلضــرية الوطنيــة، حبكــم تعريفهــا، مجيــع جوانــب اخلطــة احلضــرية     

اجلديدة، غري أن هذه الورقة تويل اهتماماً خاصاً ملسائل التحديات اليت تواجـه السياسـة العامـة    
ة الرئيسـية (الفـرع   (الفرع الثاين)، وأولويات السياسة العامة (الفرع الثالث)، واجلهـات الفاعلـ  

الرابع)، وتصميم السياسات وتنفيذها ورصدها (الفرع اخلامس). وقد اجتمع فريـق اخلـرباء يف   
  باريس، وإنتشيون، مجهورية كوريا، ولندن بغرض إصدار هذه الورقة.

مـن التحـديات. فهـي حتـاجج، علـى سـبيل املثـال، أنـه مـن           وتحدد هـذه الورقـة عـدداً     
وىل إثبـات احلاجـة لوضـع سياسـة حضـرية وطنيـة، وبنـاء اإلرادة السياسـية         املهـم يف املرحلـة األ  

واالجتماعية لتنفيذها. ويف بعض السياقات، فشلت السياسات اليت تعزز التحضـر يف احلصـول   
على الدعم ألن التحضر يكمشكلة ال كفرصـة لرفـع مسـتوى احليـاة ولتحقيـق       إليه أساساً نظر
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ومن ثَم َّيصـبح هـذا اخلـوف مـن التحضـر يف كـثري مـن األحيـان         االزدهار االقتصادي والرفاه. 
نبوءة حتقـق ذاـا بـذاا: فعـدم الرغبـة يف االخنـراط يف التحضـري بشـكل فعـال ال مينـع التحضـر            

 كبري من إىل حدعادة ولكنه يزيد 

. أمـا يف مرحلـة تصـميم السياسـات     بشكل رديءمدن تؤدي وظائفها  وجوداحتمال   
ــة ــد عــدد مــن التحــديات األخــرى الــيت تشــمل صــوغ أهــداف     احلضــرية الوطني ، فقــد مت حتدي

مشتركة، وحتديد نطاق السياسة العامـة، واحلفـاظ علـى املرونـة مـع إبقـاء القـدرة علـى التنبـؤ،          
وحتقيق التنسيق بني سائر السياسـات القطاعيـة، وتصـميم إدارة هـذه العمليـة، وحتقيـق التـوازن        

األسـفل وـج املعاجلـة مـن األسـفل إىل األعلـى. وعـالوة علـى          بني ج املعاجلة من األعلى إىل
عائقـاً رئيسـياً   يشـكِّلُ   األدلـة  قاعدة لتوفري الالزمة واألكيدة الصحيحة البيانات مجعذلك، فإن 

التخطيط والرصـد، علـى حـد سـواء. وأخـريا، ال بـد مـن االعتـراف بـأن السياسـة            يتعمليأمام 
بـني القـوة التقنيـة     وعملية سياسية يف آن واحد، وبأن اجلمـع  احلضرية الوطنية متثل عملية تقنية

وااللتزام السياسي املقتـرن بالـدعم مـن أصـحاب املصـلحة يعـد عـامالً ضـرورياً جلعلـها سياسـة           
  قادرة على التحويل.

     د نتـائج حتويليـة مـن حيـث كيفيـة      ولِّـ وينبغي ألي سياسة حضـرية وطنيـة ناجحـة أن ت
الف مستوياا على تصميم سياسـات التحضـر املسـتدام وتنفيـذها     عمل احلكومة معا على اخت

ورصدها وتقييمهـا. وبشـكل أكثـر حتديـدا، مـن شـأن سياسـة حضـرية وطنيـة أن تعـزز عمليـة            
املواءمة بني السياسات الوطنية والسياسات احمللية اليت تؤثر علـى التنميـة احلضـرية؛ وأن تمكِّـن     

، واملنظمــات الشــعبية، والقــادة االجتمــاعيني والتقليــديني،  الســلطات احملليــة واتمعــات احملليــة 
؛ وأن تعــزز تبــادل املنــافع مــن أداء وظــائفهم واحلركــات النســائية واتمــع املــدين بصــفة عامــة 

مقــدار  أن تزيــد مــناحلضــرية املشــتركة يف مجيــع أحنــاء البلــد ويف مــا بــني اجلهــات الفاعلــة، و   
حتســني بيئــة األعمــال؛ وأن تعــزز التعــاون والعمــل   االســتثمار يف املنــاطق احلضــرية مــن خــالل 

املشترك عرب الواليات القضائية، بطرق من بينها، على سبيل املثال، احلؤول دون تفتيـت املـدن   
نوعيــة احليــاة احلضــرية والرفــاه، أيضــاً الكـربى. ومــن شــأن سياســة حضــرية وطنيــة أن تحســن  

ــذه ا     ــق ه ــها. ولتحقي ــهائي من ــدف الن ــى حنــو يتخطــى السياســات    باعتبارمهــا اهل لتحــوالت عل
احلضــرية الوطنيــة نفســها، مــن املهــم التركيــز علــى العمليــة الــيت يــتم مــن خالهلــا حتقيــق تلــك     

  ت.السياسا
  ــرح ــرع اخلــرباء يف ويقت ــايري      الف ــذه مع ــة ه ــة السياســة العام ــن ورق ــث م ــد الثال  لتحدي
 الـيت  فهي الوطنية أما احلكومات. الوطنية احلضرية السياسة العامة وأولويات السياسة أولويات

غـري أن   الوطنيـة،  احلضـرية  لتصميم السياسة عملية خالل من ا اخلاصة احمللية حتدد األولويات
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 احلضـرية،  املنـاطق  يف الفقـر  معاجلـة  مـن بينـها   مشتركة، دولية ذات أمهية حضرية مسائل هناك
 املسـتدامة،  التنميـة  لـدعم  دناملـ  بـني  والـربط  احلضـرية،  الـنظم  وهيكلـة  تكـافؤ الفـرص،   وتعزيز

ــز مســتوى املــدن الكــربى،  واإلدارة علــى احلضــرية، السياســات وتســهيل ــروابط وتعزي  بــني ال
  وما إىل ذلك.   والريفية، احلضرية املناطق

  الفرع يف اخلرباُء أيضاً ويقترح   أن يكـون ) أ: (التاليـة  الثالث من هذه الورقـة األهـداف 
 احلضـرية  السياسـات  وضـع  ، يف عمليـة ٢٠٢٠ عـام  شـرعت، حبلـول   األعضـاء قـد   البلـدان  ثلثا

القائمـــة لـــديها؛  الوطنيـــة احلضـــرية السياســـات إطـــار تكـــون بصـــدد اســـتعراض أو الوطنيـــة،
 السياســات  ،٢٠٢٥ عــام  وضــعت، حبلــول   األعضــاء قــد   البلــدان  أن يكــون نصــف  )ب( و

ــدأت  احلضــرية ــة وب ــذها؛ الوطني ــدان وأن يكــون ثلــث ) ج( و بتنفي ــد  البل  رصــدت األعضــاء ق
 ذلـك،  إىل لديها. وباإلضـافة  الوطنية القائمة احلضرية السياسات ،٢٠٣٠ عام وقيمت، حبلول

 الــيت شــرع بتطبيقهــا، الوطنيــة احلضــرية السياســات الورقــة، يف مــا يتعلــق جبميــع  هــذه توصــي
ــا ــي مب ــات ) أ: (يل ــل مشــاركة  إنشــاء آلي ــة يف املصــلحة أصــحاب تكف  وضــع السياســات  عملي

 ماديـاً  تـؤثر  اليت الوطنية السياسات تنسيق تكفل مؤسسية إنشاء آلية) ب( و الوطنية؛ احلضرية
  .على املدن
 يف الرئيســية الفاعلــة هــذه الورقــة عمــلَ اجلهــات مــن الرابــع الفــرع اخلــرباُء يف وينــاقش  

 الفاعلــة ويركــزون يف هــذا الفــرع علــى اجلهــات . الوطنيــة احلضــرية السياســات وضــع عمليــة
ــة يســية،الرئ  وضــع عمليــة يف تشــارك هلــا أن ينبغــي الــيت ســواء، حــد واخلارجيــة علــى الداخلي

وضـع   املتبعة يف النهج بأن الفرع هذا يسلِّم اخلرباء يف ذلك، ومع. الوطنية احلضرية السياسات
 احلكومـات  علـى  وبالتـايل يـتعني   ستكون خمتلفة من بلـد إىل آخـر،   الوطنية السياسات احلضرية

ومــن هــذا املنطلــق،   .النــاس الحتياجــات ويســتجيب قــائم علــى الطلــب  اتبــاع ــج يف النظــر
. إليهـا  تنتمـي  الـيت  اجلماعـات  مصـاحل  ومتثل متنوعة أيضا هي الرئيسية الفاعلة ستكون اجلهات

 الـيت  الـوعي،  ورفـع  القدرات بناء مثل األساسية العمليات يبحث اخلرباء يف هذا الفرع وأخريا،
 تسـهم،  أن شـأا  واليت من وطنية حضرية سياسة لوضع مواتية بيئة لتهيئة ةتعترب عمليات مهم

  .اخلطة احلضرية اجلديدة حتقيق يف ذلك، على عالوة
الوطنيـة، كيمـا تنفَّـذ بنجـاح،      احلضـرية  السياسـة  بأن اخلامس اخلرباء يف الفرع ويسلِّم  

 وميكـن  وعمليـة،  متكاملـة وأن تكـون   قـانوين  أسـاس  إىل وأن تسـتند  مشـروعة،  تكون أن جيب
وتتـيح يف الوقـت نفسـه     اسـتمراريتها  تضمن وأن تكون مدعومة بآليات فعال، بشكل رصدها

: التاليـة  الثمانيـة  امللموسـة  هـذه بـاإلجراءات   السياسة اخلرباء يف ورقة ويوصي. إمكانية تعديلها
 اهلـدف منـها،   ذلـك  يف مبـا  وطنيـة،  حضـرية  سياسـة  علـى  وسياسـي  تقين التوصل إىل توافق) أ(
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 املصـلحة  أصـحاب  مجيـع  إشـراك ) ب(الزمين؛ و  وإطارها ونطاقها، وحمتوياا املضافة، والقيمة
التوصـــل إىل ) ج(و  الوطنيـــة مــن بدايتـــها؛  احلضــرية  السياســـات وضــع  يف عمليـــة الرئيســيني 

ــة ــة اســتراتيجية/رؤي ــداف   احلضــرية، حــول السياســات  ومشــتركة وطني  تكــون مشــفوعة بأه
 مراجعــة) د(و  والرصــد؛ للتنفيــذ وبآليــات مســؤولة، ومدعومــة مبؤسســات واضــحة وغايــات
 القطاعـات  لكافـة  القائمة الوطنية واملالية واملؤسسية القانونية التوجيهية واملبادئ األطر وتعديل

ــق احلضــرية االســتراتيجية ظــل يف ــا؛ و (هــ  املتف ــن     االســتفادة) ـعليه إىل أقصــى حــد ممكــن م
ــا ــة؛ إىل املســتندة القــرارات اختــاذ يف للمســاعدة التكنولوجي ــة إنشــاء) و(و  األدل  تشــاركية آلي

 واجلهـات  الدولـة  بـني  وكـذلك  واحمللـي،  الـوطين  ما بني الصـعيدين  السياسية احلوارات لتسهيل
 - مــثالً دويل حكــومي يف شــكل فريــق - عامليــة آليــة إنشــاء) ز(و  الــدول؛ غــري مــن الفاعلــة
اخلطــة  وتنفيــذ الوطنيــة احلضــرية السياســات لــدعم بالسياســات الصــلة ذات البحــوث لتحفيــز

ــدة؛ ــرية اجلديـ ــاء) ح( و احلضـ ــدرات بنـ ــة  قـ ــرية(احلكومـ ــية البشـ ــة واملؤسسـ ــة واملاليـ ) والتقنيـ
  مستوياا.  جبميع

من ورقة السياسة العامة هـذه بضـرورة مراقبـة     أيضا اخلامس اخلرباء يف الفرع ويوصي  
يـتم   بـأن  الورقـة  ويقترحـون يف هـذه  . فعـال  حنـو  علـى  وتقييمهـا  الوطنيـة  احلضرية السياسة أطر

 وذلك بالنظر الحتمـال أن  ، املستدامة التنمية اإلبالغ املتعلق بأهداف بنظام ربط نتائج الرصد
 املسـتدامة.  التنميـة  بغايات أهـداف  صلة الوطنية ذات احلضرية غايات السياسات معظم تكون

 إذا مــا ســياق يف الوطنيــة احلضــرية للسياســةوميكــن رصــد وتقيــيم التصــور والتنفيــذ النــاجحني 
 القصـري  املـدى  احملددة على الصعيد الوطين على تليب األهداف الوطنية احلضرية السياسة كانت

 وسياسـات  بـرامج  كان يف املستطاع تعميم رؤية تلك السياسـة يف  إذا وما والطويل، واملتوسط
 يف قابليتـها للقيـاس   النظـر  ينبغـي  والتقيـيم،  للرصـد  مؤشـرات  وضـع  احلكومية. وعند اإلدارات

 األساسـي،  السـيناريو  مـع  باملقارنـة  تسـمح  اليت الكافية البيانات مصادر إىل الوصول خالل من
  .التشاركية والتقييم الرصد تقنيات امكانية استخدام عن فضال

 يف إلدراجهــا اخلــرباء مــن فريــق مــن رئيســية توصــيات الورقــة هــذه تقــدم اخلتــام، ويف  
 وطنيـة،  حضـرية  املتعلقة بوضع سياسة أما التوصيات. األولية للخطة احلضرية اجلديدةاملسودة 

وإعـداد قيـادات قـادرة     مرنـة؛  مؤسسـية  واعتمـاد أشـكال   الدوليـة؛  االتفاقـات  علـى  البناء: فهي
 وضـع  عمليـة  يف والعادلة الشاملة املشاركة وتعزيز الوطنية قدماً؛ احلضرية على دفع السياسات

 طويـل  التخطـيط  خـالل  مـن  واملرونـة  قابليتها لالسـتدامة  الوطنية؛ ومعاجلة ضريةاحل السياسات
املســتويات؛  مجيــع علــى األولويــة ذات املســائل وحتديــد اإلجــراءات؛ تنســيق وضــمان األجــل؛
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 فعالـة  اتصـال  خطـة  واعتمـاد  وتنفيـذها؛  السياسـات  علـى تصـميم   السياسة العامـة  قدرة وتعزيز
  .حتسني البيانات خالل من األدلة قاعدة وتعزيز وتنفيذها ؛الوطنية  احلضرية للسياسات

    
  مسامهتها فيها اجلديدة وإطار احلضرية رؤية ورقة السياسة العامة للخطة  -  أوالً  
  الوطنية احلضرية السياسة  - ألف  

بليـون نسـمة    ١ من أقل من ارتفع قد العامل يف احلضر سكان عدد تشري التقديرات أن  - ١
باليـني   ٩ حـوايل  وإىل ،٢٠٥٠ عـام  حبلـول  باليـني نسـمة   ٦مـن   يقرب ما إىل ١٩٥٠ عام يف

. املتوقـع  السـكان  عـدد  إمجـايل  تقريباً مـن  املائة يف ٨٥ يعادل ما أي ،٢١٠٠ عام حبلول نسمة
وتــتغري أيضــاً . املســتقبل يف التحضــر أمنــاط وتوجيــه إلدارة منســقة سياســة النمــو هــذا ويتطلــب
ــة ــي  جغرافي ــدان معظــم التحضــر. فف ــة، البل  إرســاء مت آســيا، وشــرق أمريكــا ومشــال األوروبي
 حىت أن بعـض  التحتية القائمة فيها، والبىن األشكال احلالية للمدينة يف ملحوظ بشكل التحضر
 وعلى النقيض مـن ذلـك متامـاً،   . و تقلصاً يف رقعة املدن السكان عدد تواجه اخنفاضاً يف الدول

 التحضــر أن تــؤدي عمليــات لضــمان مســبوقة غــري فرصــة والناشــئة الناميــة هنــاك أمــام الــدول
  .بيئياً ومستدامةَ تشهدها إىل وجود مدن يف ربوعها حسنةَ األداء اليت السريعة

 التحضـر،  ديناميـات  بـني  إقامـة اتصـال   القـدرة علـى   الوطنيـة  احلضرية ومتتلك السياسة  - ٢
 فوائــد تســخري علــى تســاعد أن وميكــن. الوطنيــة التنميــة عمليــة وجممــل الســكانية والــديناميات

 املنــاطق نطاقــاً ملنظــر أوســع شــاملة تطــوير رؤيــة خــالل مــن بينمــا تتصــدى لتحدياتــه التحضــر
 احلضـرية  املنـاطق  يف أفضـل  نتـائج  هـو حتقيـق   الوطنيـة  احلضرية والغرض من السياسة .احلضرية

احلضـرية،   قاملنـاط  علـى  تـؤثر  الـيت  القطاعيـة  السياسـات  املساعدة علـى مواءمـة   بطرق من بينها
 الوطنيـة  احلضـرية  السياسـة  فـإن  وهكـذا، . مواتيـة، ثانيـاً   مؤسسـية  بيئة تطوير خالل ومن أوال،

 اعتمــاد اســلوب التوســع خــالل وذلــك مــن احملليــة احلضــرية وال حتــل حمــلَّ السياســات تكمــل،
 والريفيـة،  احلضـرية  وشـبه  احلضـرية  الفجوات بني املناطق وسد املادي، احلضري يف سائر احليز

 األطر الوطنيـة  خالل من املناخ التكامل وتغري مثل حتديات مواجهة على احلكومات ومساعدة
  التنمية. لسياسات واحمللية

  
الوطنيـة يف القواعـد واألطـر العامليـة ويف      احلضرية كيف ميكن أن تسهم السياسة  - باء  

  تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة
 جوانب من أهداف التنمية املستدامة وهلا أيضـاً صـلة   الوطنية احلضرية تتناول السياسة  - ٣

املتعلـق خبـدمات    ٦ واهلـدف  املتعلـق باملـدن،   ١١ اهلـدف  وخاصـة  تلك األهـداف،  من بالعديد
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تلــك   معظــم  فــإن الواقــع،  ويف. االقتصــادية املتعلــق بالتنميــة   ٨ واهلــدف الصــحي،  الصــرف
 املنـاطق  يف حيـدث  مـا  معاجلـة  دون تتحقـق  أن ميكـن  وال واضـحة،  حضـرية  أبعـاد  هلا األهداف
ــالنظر إىل هــذه  .احلضــرية  احلضــرية السياســات تشــكِّل أن ينبغــي الصــلة الواســعة النطــاق،  وب
 أداة تصـبح  أن وينبغـي  املستدامة، التنمية أهداف لتنفيذ جادة حماولة أي من هاماً جزءاً الوطنية
  .األهداف حتقيق مدى لقياس رئيسية

وبـالنظر  . املنـاخ  تغري املتخذة ملعاجلة صميم اإلجراءات يف أيضا املدن تكون أن وجيب  - ٤
 احلاســم املكــان املــدن تكــون املــدن، فســوف يف يعيشــون الــذين الســكان مــن املتزايــدة للغالبيــة

 األكـرب  العـبء  أيضـا  وسوف حتمل املـدن . مستدامة مستويات إىل الكربون انبعاثات من للحد
 للتنسـيق  آليـات  التحـديات  هـذه  وسوف تتطلب مواجهة .باملناخ املرتبطة الكوارث خماطر من

 مسـتوى  علـى  املناخيـة  السياسـات  جمـاالت تصـميم   يف احلكومة مستويات خمتلف بني واملواءمة
أن  وطنيـة  حضـرية  ألي سياسـة  ميكـن  الصـدد،  هـذا  ويف. وتقييمهـا  ورصدها املدينة، وتنفيذها

مت  الــذي بـاريس  اتفـاق  لتنفيـذ  واحملليـة  الوطنيـة  املناخيـة  السياسـات  لتنسـيق  رئيسـية  أداة تكـون 
 اإلطاريــة املتحـدة  األمـم  اتفاقيـة  يف األطـراف  والعشـرين ملــؤمتر  احلاديـة  الـدورة  يف إليـه  التوصـل 

  .املناخ تغري بشأن
 وبالتـايل  صـورة التحضـر   رسـم  علـى  القـدرة  الوطنيـة  احلضـرية  متتلك السياسة وأخريا،  - ٥

 مـن  العمـل  اخلطة احلضرية اجلديدة وال يتطلب تنفيذ. ومزدهرة منتجة مدن تطوير يف املسامهة
 الوطنيـة  احلكومـات  مـن  الـدعم  مـن  خمتلفـة  أشـكاال  يتطلـب أيضـا   فحسب ولكنه جانب املدن

 الكفايـة  فيـه  مبـا  فعـاالً  الـدعم  ولـن يكـون هـذا    ).يتطلب الدعم اإلقليمـي  السياقات بعض ويف(
 ينبغــي ذلــك، علــى وبنــاء. الوطنيــة للسياســةواضــح  وإطــار اســتراتيجية وجــود رؤيــة  دون

  .اجلديدة احلضرية اخلطة لتنفيذ رئيسية كأداة الوطنية احلضرية بالسياسات االعتراف
  

  إعداد ورقة السياسة العامة بشأن السياسة احلضرية الوطنية  -جيم   
ــة   - ٦ ــد ورق ــذه خــرباء    أع ــة ه ــة العام ــارهم مت السياس ــل يف وحــدة   اختي ــيفهم بالعم  وتكل
. الثالـث  املوئـل  عمليـة  خـالل  الوطنيـة، وذلـك مـن    احلضـرية  املعنية بالسياسة ٣ لسياسة العامةا

انعقـد أحـدمها   ( اخلرباء اجتماعني عقدمها فريق خالل من الورقةَ وسامهوا فيها اخلرباء وقد أعد
 يف مجهوريــة كوريــا، وانعقــد الثــاين يف انشــيون، الثــاين/نوفمرب، تشــرين يف فرنســا، يف بــاريس،

انعقــدت يف ( الورقــة لكتابــة إضــافة إىل حلقــة عمــل واحــدة  ،)٢٠١٥ كــانون األول/ديســمرب
) ٢٠١٦ شــــباط/فرباير يف الشــــمالية وإيرلنــــدا العظمــــى لربيطانيــــا املتحــــدة اململكــــة لنــــدن،

 الرئيســية السياســية االعتبــارات الورقــة وتحــدد. إضــافية عــرب االنترنــت افتراضــية واجتماعــات
 حـول  هيكـل الورقـة   ويتمحـور  .وتقييمها ورصدها وطنية وتنفيذها حضرية لتصميم سياسات
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الفاعلــــة؛  اجلهـــات ) ج(و  األولويـــات؛ ) ب(و  التحـــديات؛ ) أ: (التاليـــة  املواضـــيع األربعـــة  
 الـيت  واألنشـطة  لإلجـراءات  عرضـاً  ويتضمن كل فرع من هذه الفـروع األربعـة  . التنفيذ )د( و

 أمانـة  مـن  املقدمـة  السياسة العامة الواردة يف منوذج ورقة باإلرشادات وعمالً. فيها النظر سيتم
 قضـية،  ٢٢الثالث البالغ عـددها   ورقات مسائل املوئل وباالستناد إىل استعراض الثالث، املوئل

الـــيت أُبـــديت  النظـــر الـــواردة يف هـــذه الورقـــة تســـتند إىل وجهـــات والتوصـــيات فـــإن النتـــائج
 الثالـث،  السياسـة العامـة التابعـة للموئـل     وحـدة  اء يفاألعضـ  اخلرباء واملناقشات اليت جرت بني

  القطرية. احلضرية الوطنية، وإىل األمثلة السياسات حول أساسية منشورات وإىل
    

  التحديات اليت تواجه السياسة العامة  -  ثانياً  
العـامل حتـديات    أحنـاء  مجيـع  يف والوطنيـة  احملليـة  علـى القيـادات   العـاملي  التحضـر  يفرض  - ٧

والبلــدان  املتقدمــة مــن البلـدان  كــل هلــا فرصــاً يف آن واحـد. ومــن الواضــح أن املـدن يف   ويتـيح 
أو النقصـان السـريع يف عـدد السـكان، أو مـن       السـريعة  تعاين من الزيـادة  النامية، سواء أكانت

 االجتمـاعي،  أو االسـتقطاب  املنـاخ،  أو تغـري  الصـناعة،  أو تقـويض  التوسع العمـراين الزاحـف،  
ــز إىل خطــط حتتــاج احلضــرية، املــدن، و/أو غريهــا مــن التحــديات  تقلــص أو  االســتدامة لتعزي

وتـدعمها يف   املـدن  توجـه  الـيت  السياسـات  يف تنسـيق  املستدام التحضر ويتمثل مفتاح. واملرونة
  .املستقبل يف التحضر أمناط جمال إدارة

 واالجتماعيـة  احلضـرية  تتصدى للتحديات أن الوطنية ويتعني على السياسات احلضرية  - ٨
 ذلـك  يف مبـا  واملقاوِمـة ألي حلـول،   مـن حيـث العوامـل املسـببة هلـا      اجلوانـب  واملتعـددة  املعقدة

 ومـا إىل ذلـك مـن حتـديات، وأن     البيئيـة،  واملـوارد  والسالمة، احلضرية، املناطق يف تفشي الفقر
 احلضـرية  للسياسـات  حتـدياً  يشـكل  ذاتـه  حـد  يف وهـذا  منـها.  بكـل  اخلاصة االستجابات تنسق

  .الوطنية، أياً كانت
 متثــل حتــديات جيــب الــيت رئيســياً للسياســات، حتــدياً عشــر هــذا الفــرع اثــين وســيحدد  - ٩

: وتقييمهـا، وهـي   ورصـدها  احلضرية وتنفيذها الوطنية السياسة تصميم عند االعتبار يف أخذها
 احلضــرية املنــاطق بــني والــروابط األراضــي، علــى واحلصــول واهلجــرة، واالنــدماج، احلوكمــة،
 غــري والقطــاع واإلســكان احملليــة، االقتصــادية والتنميــة واحليــز املــدين،/العــام واحليــز والريفيــة،
 .احلضــري التوسـع  وتصـميم  األراضـي،  اسـتخدام  وختطــيط واملرونـة،  التحتيـة،  والبنيـة  الرمسـي، 

 السياســات حمــلَّ أن حتــل أن تكمــل، ال تــأثريا الوطنيــة احلضــرية ومــن شــأن أعظــم السياســات 
 وسـد  املـادي،  احليـز  سائر احلضري يف التوسع اسلوب اعتماد خالل من وذلك احمللية احلضرية

 التصـدي  علـى  احلكومـات  ومسـاعدة  والريفيـة،  احلضـرية  وشـبه  احلضرية املناطق بني الفجوات
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 العشـرين  السـنوات  مـدى  وعلـى . واحملليـة  الوطنيـة  السياسـات  أطـر  خـالل  مـن  التحـديات  هلذه
 الوطنيـة  ودون الوطنيـة  الذي تؤديـه احلكومـات   احلاسم يف تأكيد الدور املبالغة ميكن ال املقبلة،

  .واملتسم باملرونة املستدام احلضري التوسع تعزيز يف
  

  احلوكمة والسياسة احلضرية الوطنية  - ألف  
 مســبوقة وهنــاك فــرص غــري. حضــرية حتــوالت العــامل بلــدان خمتلــف يف القــادة يواجــه  - ١٠

التوسـع   النامية على حد سواء لضـمان أن تـؤدي عمليـات    والبلدان املتقدمة البلدانمتاحة أمام 
 تـنخفض  أو ترتفـع  قـد  الفـرص  وهـذه . بيئيـاً  ومسـتدامة  األداء وجود مدن حسـنة  إىل احلضري

  .والتمويل واألنظمة والقواعد احلكومية العمليات اليت يعاجل ا القادةُ للكيفية وفقا
 هنـاك  كانـت  يأيت التساؤل عمـا إذا  احلوكمة اليت تواجه عملية ارة التحدياتويف صد  - ١١

تضـعف مكانـة    مـا  غالبـا  وثوق اجلمهور بالقيـادة،  فبدون. ا موثوق وقيادة مشروعة حوكمة
 يطعنـون بالسياسـات   املواطنون والقـادة اآلخـرون أو   يشكِّك ما وكثريا. القرارات اليت تتخذها

  .املبادئ هذه أساس علىغري القائمة  احلضرية
. املنطقية الـيت تتبـع ذلـك بالضـرورة هـي وجـود لغـة مشـتركة وفهـم مشـترك           والنتيجة  - ١٢
 تصـرِف  احلرجـة أو  السياسـية  التفسريات املغلوطة هلما اخليارات أو اخلاطئة الترمجةُ حترف وقد

 وطنيـة،  حضـرية  اسـة وضـع سي  إىل احلاجـة  مـن  وتتمثل اخلطـوة التاليـة يف التأكـد   . عنها االنتباه
أن تسـتغرق   وميكـن . وشـاملة  شـفافة  هلا بطريقة الدعم وبناء أهدافها، وتوضيح نطاقها وحتديد

 ذلـك،  ومـع  وميكـن أن تكـون حمبِطـة أحيانـا؛     طـويالً  وقتـاً  املتنافسـة  املصاحل عملية املفاضلة بني
ــن دون ــاء وم ــى   أســاس بن ــائم عل ــتني ق ــني والشــراكة احلــوار م ــف ب ــة مســتويات خمتل  احلكوم
 .الطويـل  املـدى  ستدفع الثمن علـى  والفعالية واإلنصاف فان الكفاءة األخرى، املعنية واجلهات

عتربومـن  . احلكومـات  مسـؤولية  مـن  العـامل  مـن  كـثرية  أجزاء يف عموماً احلضرية السياسات وت
 مـع  والتعـاون  احلـوار  تعزيـز  يف الوطنيـة  للحكومات االستباقي الدور حتديد األمهية مبكان إعادة

ــات ــة احلكوم ــا احمللي ــن وغريه ــات م ــة اجله ــز  يف الفاعل  املســتدام احلضــري التوســع جمــال تعزي
  .املنكوبة املدن وتنشيط

 فالبيئــة. وأن تتحلــى باملرونــة  تتقبــل التعقيــد  أن الوطنيــة احلضــرية وينبغــي للسياســة   - ١٣
الـيت مل   كـاف أو  وإداري يسياس ال تتمتع بدعم اليت فإن السياسات وبالتايل معقدة، السياسية

املتخـذة مـن القاعـدة إىل     مستوياا العليا إىل الدنيا وبـني املبـادرات   من القيادة يتم تنسيقها بني
 أن جتزئـة عمليـة   كمـا . عدم كفايـة الثقـة ـا والـدعم املقـدم هلـا       بسبب تفشل ما غالبا القيادة،

  الكربى. احلضرية املناطق يف سيما ال تعقِّد التحضر، القرار صنع
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 واحمللــي، الــوطين املســتويني علــى وقويــة صــحيحة بيانــات وجــود عــدم أو وإن وجــود  - ١٤
. يعيقـه  بالتحضـر أو  أن ينهض ميكن املعلومات وتقييمها ، هذه رصد ونوعية درجة عن فضال

 املنـاطق  لقـادة  جديـدة  فرصاً متاحة بيانات وما يتبعها من الذكية باملدن املتزايد وخيلق االهتمام
شـروط أداء   إىل رفـع  والسياسـية  الفنيـة  العمليـات  الـيت حتـدث بـني    وتؤدي التـوترات  .احلضرية

 يف القــرن الوطنيــة احلضــرية ويــتعني علــى السياســات. قبــل مــن تــواجههم إىل درجــة مل القــادة
  .مدروسة وأن تتصدى هلا بطريقة التحديات أن تعترف ذه والعشرين احلادي

تفيـد   الـيت  واألنظمـة  فهي تشمل القواعـد  الفردية، حدود العمليات ةوتتخطى احلوكم  - ١٥
ــل ــد أن القواعــد . الرئيســية واألهــداف األفكــار يف تفعي ــيت واألنظمــة بي تشــكيل  إىل تســعى ال

املشـاكل إذا مـا صـيغت مـن خـالل       مـن  العديـد  تثري أن ميكن الوطنية احلضرية السياسة وتنفيذ
ــة ــقومــن شــأن  . مغلقــة أو غامضــة عملي  احلضــرية للسياســة االنتقــائي أو املتكــافئ غــري التطبي
 عنـدما  الوطنيـة  احلضـرية  السياسـة  كفايـة  عـدم  وتتبـدى  .التحضـر أيضـا   إدارة أن يعقِّـد  الوطنية

 وحتـديثات  مشـفوعة مبراجعـات   للتشـاور تكـون   عملية اهتماماً كافياً بتطوير احلكومة تظهر ال
  .وعمودياً أيضاً واألنظمة أفقياً والربامج للخطط بتنسيق وال واألنظمة، للقواعد دورية

 احلضـرية  املنـاطق  يف صـحيح  بشـكل  توجـد أطـر مؤسسـية لرصـد التنميـة      ال ما وغالبا  - ١٦
 وعـالوة . النظميـة  املـوارد  وكـذلك  البشـرية  مبـا فيهـا املـوارد    املـوارد،  كفاية عدم وذلك بسبب

 احلضـرية  املنـاطق  يف الشعبية واملؤسسات ةاحمللي احلكومات من العديد متكني يتم ال ذلك، على
  .املهمة ذه للقيام والريفية

 كافيـة  ماليـة  موارد وجود فعدم. التمويل مكونات احلوكمة وهو من آخر ومثة مكون  - ١٧
 تـؤثر  وميكـن أيضـا أن  . التحضـر  إدارة تعزيز إمكانية يعيق الوطين ودون الوطين الصعيدين على

. احلضـرية  السياسـات  فعاليـة  علـى  سـلبا  وختصيصـها  املوارد مجع تلكالطريقة اليت يتم مبوجبها 
وعـدم فعاليتـها    الـوطين،  أو احمللـي  الصـعيد  علـى  املطبقـة  العامـة  ويؤدي عدم كفاءة نظـم املاليـة  

 احلضــرية السياســات وتشــويش عمليــات تصــميم   التحضــر إىل إربــاك إدارة وعــدم إنصــافها 
  .وتقييمها ورصدها الوطنية وتنفيذها

  
  الوطنية الشاملة للجميع احلضرية السياسة  - باء  

 الـيت ال تشـجع   الوطنيـة  احلضـرية  والسياسـة . االنـدماج  حتـديات  القـادةُ  يواجه ما غالبا  - ١٨
. الطويــل املــدى ــا يف للمجتمعــات احملليــة تكــون عرضــة للطعــن املفتوحــة واملتاحــة العمليــات
النــاس مــن  بــني اعتبــارهم االختالفــات يأخــذوا يف أن القــادة علــى جيــب ذلــك، إىل وباإلضــافة

ــة ــواحي االثنيـ ــة النـ ــة والثقافيـ ــة والعرقيـ ــة، والدينيـ ــه والطبقيـ ــا  والتوجـ ــاين، وغريهـ ــن  اجلنسـ مـ
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ــاً أن الفشــل   ــد يف االختالفــات. ومــن الثابــت تارخيي ــاء املســائل هــذه حتدي ــق وبن  اآلراء يف تواف
ــيح السياســة. املســتدام التحضــر يضــعف بشــأا  عمليــات لبنــاء الفرصــة الوطنيــة احلضــرية وتت

  .وشاملة، وتأطريها يف مؤسسات تشاركية سياساتية
  

  الوطنية احلضرية معاجلة مسائل اهلجرة يف السياسة  -جيم   
تعقيـــدات يف كـــل  التحضـــر إىل سياســـات العـــامل أحنـــاء مجيـــع يف تضـــيف اهلجـــرات  - ١٩
. واخلارجيـة  والفـنت الداخليـة   بالرتاعـات  والبلـدان  املـدن  تـأثر  ويتزايـد . يتصـل ـا مـن أمـور     ما

 االجتماعيـة،  األضـرار  مـن  وغـري ذلـك   العنـف  زيـادة  إىل اهلجـرة  آثـار  وميكن أن يـؤدي جتاهـل  
ــف املوجــه ضــد   وخاصــة ــال النســاء العن ــرص  . واألطف ــول ويشــكل اجيــاد ف ــاجرين يف  لقب امله

ــة تفقــد أن اتمعــات املضــيفة دون ــها احلالي ــذ التحــدي ثقافت  ي تواجهــه يف القــرنالرئيســي ال
 مـن  املهـاجرين  مـن بينـها اسـتثناء    نامجـة عـن اهلجـرة،    إضـافية  ومثة حتـديات . والعشرين احلادي

 ويترتــب علــى هــذا. القــرارات املتعلقــة بالسياســات صــنع ومــن عمليــات األساســية اخلــدمات
ــأثري االســتثناء ــة املهــاجرين رعايــة يف ســليب ت  يف املســتدامة واالقتصــادية االجتماعيــة ويف التنمي

إدراج  أجـل  من اهلجرة سياسات مع الوطنية احلضرية تنسيق السياسة احلضرية. وميكن املناطق
 مبـن فـيهم   العمـال،  حقـوق  محايـة  وتسـهيل  بالسياسات، املتعلقة القرارات يف مسائل املهاجرين

  .متييزية غري وسياسات قوانني وتنفيذ املهاجرون، العمال
  

  الوطنية احلضرية السياسة خالل من وتوفريها األراضي على احلصول ضمان  - دال  
ــادة  - ٢٠ احلــاالت، إىل  مــن كــثري يف بشــكل فوضــوي،  األراضــي وإدارة التحضــر أدت زي

. الضـعيفة  للفئـات  وخاصـة  املـدن،  املتاحـة يف  األراضي واخنفاض يف األراضي ارتفاع يف تكلفة
 وإضـعاف إمكانيـة   الدميقراطيـة  إىل تقـويض  األراضـي  لتنظـيم  شـفاف  نظام وجود ويؤدي عدم

 للتنميـة  املتاحة وجود ما يكفي من األراضي لضمان خطط ومن دون. السكن يف احلق إعمال
وغريهـا سـترتفع ارتفاعـاً     واملقـاوالت السـكنية التجاريـة    السـكن  فإن تكـاليف  عليها، واحملافظة
 كافيـة  كمـا يـؤدي عـدم وجـود أنظمـة      .الشـامل للجميـع   التحضر مما يؤدي إىل إحباط باهظاً،

لــذلك إىل  وبــرامج مالئمــة وسياســات فعالــة وعــدم وجــود خطــط إلدارة األراضــي، ومناســبة
. املــدن يف ومنصــف علــى حنــو عــادل األراضــي يف اجيــاد الفــرص الالزمــة الســتخدام اختناقــات

يـادة تعقيـد   وز اىل انعـدام الفـرص،   احلضـرية  األراضي ويؤدي االختالل الذي تعاين منه أسواق
  .مستدامة غري حضرية مستوطنات وإنشاء اخلدمات تقدمي وتشويه التحتية، البىن يف االستثمار
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  األراضي الستخدام والتخطيط الوطنية احلضرية السياسة  - هاء  
إن ختطيط استخدام األراضي أو (التخطيط املكاين) ضروري لتحقيق التنمية احلضـرية    - ٢١

العديد من البلدان النامية ال يعطي أولوية هلذه املهمة. فيؤدي ذلـك، أحيانـا،   املستدامة. بيد أن 
  إىل تطوير غري رمسي لألراضي و/أو زحف (شبه) حضري عشوائي.

وينبغي أن تشدد أي سياسات حضرية وطنية على ضرورة ختطيط اسـتغالل األراضـي     - ٢٢
دبري شـؤون اسـتغالل األراضــي   ومتكـني اإلدارات احملليـة مـن أجـل ضـمان حتقيــق الكفـاءة يف تـ       

، بــني بــرامج التخطــيط العامــة واخلطــط املؤقتــة الســتغالل األراضــي وبــني  مــثال(الــيت تتــراوح، 
اخلطــط التفصــيلية لألحيــاء الســكنية). وجيــب أن تكمــل اخلطــط والسياســات الوطنيــة املتعلقــة  

يـة الوطنيـة الشـاملة    بالبنية التحتية السياسات احلضرية األخرى. وميكن أن تتيح اخلطـط اإلقليم 
  فرصة لتعزيز البيئات احلضرية اجليدة.

  
  والريفية احلضرية املناطق بني الروابط تعزز اليت الوطنية احلضرية السياسات  - واو  

ميكــن لتزايــد التوســع احلضــري، بــل ينبغــي لــه، أن يتــيح فرصــة مثاليــة ملعاجلــة مســألة      - ٢٣
الريفيــة والتحــديات الــيت تواجههــا تلــك املنــاطق.   املنــاطق احمليطــة باملنــاطق احلضــرية واملنــاطق  

واملدن واملناطق احلضرية ال توجد يف فـراغ. فينبغـي أن تأخـذ السياسـات احلضـرية الوطنيـة يف       
ــة. وجيــب           ــاطق الريفي ــا واملن  ــة ــاطق احمليط ــني املن ــاطق احلضــرية وب ــني املن ــرابط ب ــار الت االعتب

ية الكربى، إال أن أمهية الروابط الريفية تتجـاوز  االعتراف باملناطق الريفية ضمن املناطق احلضر
تلك املناطق. وحتتاج السياسـات إىل معاجلـة هـذه املسـألة، والسـيما فيمـا يتعلـق بتطـوير البنيـة          
التحتية وإدارة خدمات النظم البيئية (والسيما األراضي واملياه). وعالوة علـى ذلـك، فالبلـدان    

ــة  تكــان التوســع احلضــري   مــا إذا الســريعة التحضــر حباجــة إىل فهــمِ  ــذ ريفي حركــه عوامــل نب
ديناميـات   علـى  آثـار وإىل أي مـدى حيصـل ذلـك بـالنظر ملـا لـه مـن        عوامل جـذب حضـرية    أم

مـن عـدم الكفـاءة إذا كـان الـدافع الـذي حـدا        تلك التجمعات  عاينت؛ فقد التجمعات احلضرية
الفـرص اإلنتاجيـة. بيـد أن     النتقال إىل املـدن هـو األمـن أو فـرص االسـتهالك، ولـيس      لباألفراد 

سياسات التنمية الريفية غالبا ما تتمايز عن السياسـات احلضـرية الوطنيـة، ولـذلك فـال بـد مـن        
  اعتبارها من ضمنها.

وليســـت السياســـات احلضـــرية الوطنيـــة سياســـات قطاعيـــة، وال تعـــد متعارضـــة مـــع    - ٢٤
احلضـرية والشـواغل الريفيـة إىل    . وميكن أن يؤدي جتاهـل الشـواغل شـبه    “السياسات الريفية”

  تقويض دعم اجلمهور للسياسات احلضرية الوطنية.
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  الوطنية احلضرية السياسات خالل من جيد مدين/عام حيز ضمان  - زاي  
يرتكز التحضر املسـتدام علـى احلاجـة إىل حيـز عام/مـدين جيـد. وعلـى الـرغم مـن أن            - ٢٥

واتمعـات احملليـة، فـإن     التنميـة اخلطط والربامج احمللية غالبا ما تعزز إدراج حيـز عام/مـدين يف   
ز علـى التنميـة لالسـتفادة    بإمكان السياسات احلضرية الوطنية أن تربط هذه األمـاكن وأن تركّـ  

بيئة عالية اجلودة. ومن املهم أن توفر السياسـات احلضـرية الوطنيـة توصـيات      توفرها من منافع
، كوسـيلة لتوليـد الثـروة وحتسـني     ـا وإدار تـها أماكن عامـة ومحاي  يئةسياساتية واضحة بشأن 

تــوفري حيــز عام/مــدين بفعــل عــدم كفايــة وميكــن أن يتعقــد الرفــاه وتعزيــز اإلنتاجيــة احلضــرية. 
 ضـعف أو  بالقـدر الكـايف   أو املـوارد  املكـان عـدم تـوافر    وأعـدم وضـوح امللكيـة     وأاإلمدادات 

ـج جنسـاين    اتبـاع وميكـن   .تـهما نوعي رداءةوليهما وعدم مالءمة موقعهمـا  إمكانية الوصول إ
  .ة/املدنيةالعام األحيازلفهم احتياجات النساء والفتيات يف 

  
 للسياســــات النجــــاح ســــبيل: البلــــديات ومتويــــل احملليــــة االقتصــــادية التنميــــة  - حاء  

  الوطنية  احلضرية
٢٦ -  خلـق بـالثروة و  لـه عالقـة  م التخطيط . ومن الواضح أن التحضر احملكَالتحضر استثمار 

تسـهم  لاالقتصادية املـدن   هتتجاوز منافعو ،تقدمي اخلدمات وتطوير البنية التحتيةبفرص العمل و
وعلـى الـرغم مـن أن ختطـيط التحضـر قـد        وطين.اإلقليمـي والـ   ينعلـى الصـعيد   مليف النمو ا

تكــاليف أوليــة كــبرية، فــإن التحضــر ميكــن أن حيقــق مكاســب طويلــة األجــل تعــوض   ذايبــدو 
بـل إن حمـور    ، وأن يسـتند إىل خطـط ماليـة سـليمة.    حمكمـا يما مم تصصمأن يالتكلفة، شريطة 

تعـاين السياسـات احلضـرية     وغالبـا مـا   التحضر املسـتدام هـو تـوافر رأس املـال البشـري واملـايل.      
الوطنية غري الفعالة من ضـعف الصـلة بـني سياسـات التنميـة االقتصـادية والسياسـات احلضـرية         

. إال أن تطبيــق سياســات للتنميــة االقتصــادية  اإلدارةيف  انعــزايلاألخــرى، ممــا يســفر عــن ــج  
ضرية الكـربى وعلـى   تتسم بالكفاءة والفعالية واإلنصاف يف مجيع املناطق احلضرية واملناطق احل

 “القــيم اخلاضــعة للضــريبةاللـهث وراء  ”إجــراءات ن مـن تفــادي أخطــاء  كّــامتـداد أي دولــة مي 
جتـاري عـن    نشـاط  لتـأمني اإلجراءات اليت يستخدمها حاليـا بعـض املـدن والبلـدان     غريها من و

 يسـتفيد منـها أفـراد قالئـل ولكـن تكلفتـها       أخـرى طريق تقدمي حوافز ضريبية باهظة أو هبـات  
ــها.     ــة أو دولــة بأكمل ــى مدين ــع عل ــهوض بالتنميــة      تق ــي لالســتراتيجيات املســتخدمة للن وينبغ

االقتصادية احمللية أن تبذل جهدا لدعم األعمال التجارية الـيت تـديرها مـثال نسـاء أو فقـراء مـن       
 ةيــ التجاراملشــاريع  الشــباب، يف جمــاالت منــها    مــن  املنــاطق احلضــرية أو أصــحاب مشــاريع   

وعالوة على ذلك، فإن استخدام أدوات من قبيـل التمويـل القـائم     أو اإلنتاج املنـزيل. الصغرى
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ـــ    ــي ميكـ ــة األراضــ ــم قيمــ ــي وتقاســ ــتغالل األراضــ ــى اســ ــدة  علــ ــاء قاعــ ــاعد يف بنــ ن أن يســ
  البلديات.  لتمويل

وكما يتضح يف عدد من البلدان يف مجيع أحناء العـامل، فـإن التوسـع احلضـري، يف حـد        - ٢٧
والتحضر شرط ضـروري، وإن يكـن غـري كـاف، للتنميـة       .اجيد ان أداء اقتصاديذاته، ال يضم
ه مـن خـالل ختطـيط    ريالتحضـر اجليـد التخطـيط، الـذي يـتم تيسـ       يؤديميكن أن و االقتصادية.

ــة،     ــرية قويـ ــات حضـ ــوي وسياسـ ــري قـ ــة الحضـ ــر و  إىل تقويـ ــني التحضـ ــلة بـ ــني صـ ــدن بـ املـ
  واملزدهرة.  املنتجة

  
  الوطنية احلضرية والسياسات الرمسي غري والقطاع اإلسكان  - طاء  

ألنــه ميثــل تقاربــا بــني  علــى الســواء، اإلســكان موضــوع يشــكل حتــديا ويــوفر فرصــة،  - ٢٨
وميثـل تـوفري السـكن أداة قويـة لتعزيـز       التنمية االجتماعية واالقتصادية وبـني االسـتدامة البيئيـة.   

 اتويـتعني تنسـيق سياسـ    عـاملي. لعلـى الصـعيد ا  عاجلة شواغل تنـامي التفـاوت   ملاملدن املنصفة و
ــع ومتصــلة    ــة    ،اإلســكان بإتاحــة أراض حســنة املوق ــة وخــدمات اجتماعي ــة حتتي ــرص  ،وبني وف

وتوجد طائفـة واسـعة مـن البـدائل/احللول اإلسـكانية       متكاملة للتنمية االقتصادية واالجتماعية.
 ،إلجيــاريالــيت اســتخدمت علــى مســتويات خمتلفــة وبنمــاذج خمتلفــة، مبــا يف ذلــك اإلســكان ا    

ــملســاكن وا ،ارجيــوقســائم اإل ــدرجييا،  ةالقابل واإلســكان  ،والتحســينات والتوســع  للتحســني ت
االجتمـاعي   وال يقـل أمهيـة وتعقيـدا عـن ذلـك العنصـر       الواسعة النطـاق.  واإلنشاءات ،التعاوين

ضـرورة معاجلـة املسـائل احلساسـة مـن قبيـل إعـادة التـوطني بطريقـة منصـفة           باملتصل بالسكن و
 يتمثـل يف إجـراء  وفيما خيص السياسـات احلضـرية الوطنيـة، فـإن التحـدي احلقيقـي        ومستدامة.

الربناجميـة املتعلقـة بتـوافر    و يةتقييم واسع النطاق حلالة السكن وحتديد أفضل اخليارات السياسات
  .السياسية املوارد املالية واخلربة الفنية والتوافق السياسي واإلرادة

واألنشطة االقتصادية غـري الرمسيـة أحـد     البشرية املستوطنات تضمة اليت ثل العشوائيمتو  - ٢٩
ــة   أكــرب التحــديات الــيت تواجــه اليــوم العديــد مــن املــدن والــدول.    وتــؤدي العوامــل االجتماعي
ــد وامل    ــة إىل تفــاقم التطــور العشــوائي املتزاي توســع، وتتطلــب اهتمــام املــدن   واالقتصــادية والبيئي

لة قليلة من املدن أو الدول هي اليت تـوفر احلمايـة القانونيـة لألشـخاص     فق .ا والقادة الوطنيني
 اإلدارةقـدرة نظـم   وتكتسـب   رمسيـة.  معيشتهم غـري  وسبلُسكنا عشوائيا الذين تكون منازهلم 

 غـري الرمسـي يف حقـوق ملكيـة األرض أمهيـة خاصـة لتعزيـز املسـتوطنات         الطـابع على استيعاب 
سياسات حضرية وطنية، مـن النظـر    صياغةعند  ،ال بدو شاملة.احلضرية املستدامة وال البشرية
وإدماجهـا،   العشـوائية  البشـرية  املسـتوطنات  االرتقـاء مبسـتوى   معاجلة مسألةيف تعقيدات دائما 

تناول جوانب من قبيـل حيـازة األراضـي، والتواصـل والتنقـل، وإنشـاء بنيـة حتتيـة كافيـة،           منو
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قـرارات تطـوير    مـا يـتم جتاهـل هـذه املسـتوطنات أو أنّ     وغالبا  .على املنازلحتسينات  دخالوإ
دال مـن االعتـراف ـا وإصـالحها     ، بـ فيهـا  لسـاكنني ات يوتشـت املنازل األراضي تؤول إىل هدم 

  غري املالئمة. البشرية إعادة تطوير املستوطنات  أو
  

  وطنية حضرية سياسات خالل من األساسية اخلدمات وتوفري التحتية البنية  - ياء  
يف كثري من احلاالت، تستند أجنع السياسات احلضرية الوطنية إىل تطوير البنية التحتيـة    - ٣٠

إذا كانـت عمليـة    يكـون مصـريها اإلخفـاق   بيد أنه حـىت أكثـر السياسـات ابتكـاراً      واخلدمات.
وتتسـم   أو مبهمة، أو إذا مل يـتم ربـط السياسـات خبطـط وبـرامج وأنظمـة.       استئثاريةالتخطيط 

فع دالفعالة بعدم التطبيق االسـتراتيجي للـبىن التحتيـة الالزمـة لـ      غريية الوطنية السياسات احلضر
احلضـرية   اتميكـن أن تفضـي السياسـ   و غيـاب نظـم الرصـد والتقيـيم الدوريـة.     بو ،النمـو عجلة 
ا، إىل مـ ال تأخذ يف االعتبار العمليات والصيانة علـى املـدى الطويـل وال تعاجله    عندما ،الوطنية

   التحتية وعدم فعاليتها.قصور إدارة البىن
وينبغي أن تعزز السياسات احلضرية الوطنية جا متكامال لتوفري جمموعـة متنوعـة مـن      - ٣١

 الصــدد، مبــا يف ذلــك ذلــكأن تــدعم مشــاريع املــدن يف  أيضــا ينبغــي هلــاو نظــم البنيــة التحتيــة.
وامليـاه املسـتعملة، والـنظم    النظيفة املياه شبكات الطاقة، ووالنقل والتنقل، واإلسكان،  مشاريع

ويف حـني أن كـل نظـام مـن      واالتصـاالت، والتكنولوجيـا.   ،الطبيعية، والزراعة، واملباين العامـة 
ن تلـك الـنظم تـوفر    إ، فـ مربكـة تلك النظم ميكن أن يطـرح حتـديات معقـدة، وأحيانـا حتـديات      

 احلضـرية.  تـها ة ومنطقشرايني احلياة للعديد من األفراد، نسـاء ورجـاال، وتبـث احليـاة يف املدينـ     
، عنـدما  هاورصـد  هاوتنفيـذ  هـا وميكن لصياغة اخلطط الوطنية واإلقليمية للبنية التحتية واعتماد

منسـقة تنسـيقا جيـدا مـع خطـط املدينـة، أن تنـهض باألهـداف االقتصـادية          تكون تلك اخلطط 
املتعلقـة   ويشـكّل تـوفري اإلطـار املؤسسـي للخطـط والسياسـات السـليمة        والبيئية واالجتماعيـة. 

  بالبنية التحتية على املستويني الوطين واحمللي دورا أساسيا من أدوار أي حكومة وطنية.
  

 وإدمـاج جـدول  القـدرة علـى الصـمود    و والتكيـف،  الوطنية احلضرية السياسات  - كاف  
    األخضر األعمال

كـوارث   سـفر عـن  يلألحداث املناخية البالغة الشدة الذي غالبـا مـا    املنتظم إن الوقوع  - ٣٢
البنيـة التحتيـة احلضـرية، وأحيانـا علـى حيـاة البشـر،        على هلا آثار هائلة على ممتلكات األفراد و

 أيالكــوارث يف القــدرة علــى الصــمود يف مواجهــة يشــكّل دلــيال علــى ضــرورة إدمــاج تــدابري 
إىل اسـتباق أو معاجلـة الكـوارث    القدرة على الصمود ودف تدابري  سياسات حضرية وطنية.

ــيت يتســبب فيهــا اإلنســان.  الطب ــة أو الكــوارث ال ــة   مــن وكــثري يعي السياســات احلضــرية الوطني
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منعهــا أو التخفيــف مــن آثارهــا    عــاجل الكــوارث احملتملــة، ناهيــك عــن النظــر يف كيفيــة       ي ال
 باألمهية البالغـة يف مجيع أحناء العامل  مؤخرا نا الكوارث اليت حدثترذكَّوت التكيف معها. و/أو

وال يزال نقص املوارد املتاحة يقـوض مـن فعاليـة     .على الصمود املدن ومناطقهاقدرة لتخطيط 
وجيــب أن يكــون إجــراء تقييمــات لقابليــة التــأثر يف املنــاطق احلضــرية    ختطــيط املــدن وإدارــا.

والبد هلذه التقييمات مـن   البيئة جزءا من السياسات احلضرية الوطنية.مبسائل وتوعية السكان 
لرأمسال االجتماعي املتأصل يف املدينة واملنطقة (مبا يف ذلـك املنـاطق الريفيـة)، وأن    عترف باأن ت

  تشمل العوامل االجتماعية واالقتصادية واملادية والبيئية.
ويف  فالصلة بني التحضر وتغـري املنـاخ واضـحة ولكنـها أبعـد مـا تكـون عـن البسـاطة.           - ٣٣

تقلل من استخدام الطاقة فضال عـن انبعاثـات   حني أن البيئات احلضرية أكثر كفاءة وميكن أن 
جيدا، ميكـن أن تـؤدي أيضـا إىل زيـادة التلـوث وغـريه       هلا الكربون، فإا، إذا مل جير التخطيط 

  من اآلثار السلبية.
  

  الوطنية احلضرية للسياسات احلضريان والتصميم التخطيط  - الم  
صـور يف الفهـم العـام للـدور احلاسـم      يف العديد من املدن يف مجيع أحناء العامل، يوجـد ق   - ٣٤

ويف حـني ميكـن للعديـد     الذي يؤديه التصميم املادي وألثره علـى حيـاة األفـراد نسـاء ورجـاال.     
عـرف  تا، فـإن قلـة منـهم    ـ من األفراد إيراد أمثلة لألماكن اليت حيبون أن يعيشوا فيهـا أو يزورو 

وبنــاء أحيــاء أو مــدن   هــذه األمــاكن، ناهيــك عــن كيفيــة شــق شــوارع جديــدة   نشــوء يــةكيف
  جديدة تؤدي إىل حتسني نوعية احلياة.

 عائـد  إن حيـث  األجـل،  قصـرية  العتبـارات  ضحية احلضري التصميم يكون ما وغالبا  - ٣٥
 تسـتعني  والـدول  املـدن  قلـة مـن   إن بـل  .األجـل  الطويلـة  الفـرص  علـى  مقـدم  املباشـر  االستثمار

 السياسـات  يف االعتبـارات  هـذه  إدراج عـن  ناهيـك  احلضـري،  التصـميم  يف متخصصـني  بفنيني
 وإىل الكافيــة املــوارد إىل االفتقــار إىل ذلــك يعــزى مــا وغالبــا .الوطنيــة أو احملليــة اخلطــط يف أو

  .املدن مستوى على املتاحني املهنيني
دراسـات حـاالت   إجـراء  قلة املعلومات املتاحة عن أمثلة إجيابية، فال بد مـن  يف ضوء و  - ٣٦

وضـع خطـط   عند ر بيانات أخرى ميكن أن تفيد منها السياسات احلضرية الوطنية وفُّإفرادية وت
يف ربوعهــا وأنظمــة وبــرامج تــؤدي يف ايــة املطــاف إىل نشــوء مــدن يرغــب البشــر يف العــيش  

ــة والعمــل و ــدة السياســات احلضــرية     أســرة فيهــا. تربي وينبغــي أن تعــزز اخلطــة احلضــرية اجلدي
ــة  متــنحالوطنيــة وأن  ــللتصــميم احلضــري اجلأولويــة عالي ــاطق   ي ــة املن د مــن أجــل حتســني إنتاجي

وينبغـي أن يلـيب التصـميم     احلضرية واملـدن الثانويـة والبلـدات الصـغرية واملسـتوطنات البشـرية.      
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ن فــيهم أفــراد يف املنــاطق احلضــرية، مبــ  القــاطننياحلضــري مطالــب واحتياجــات مجيــع األفــراد  
ـــ    ــاجرون احملليـ ــلية، واملهــ ــعوب األصــ ــات الشــ ــدوليونجمموعــ ــاء   ،ون والــ ــون والنســ واملعوقــ

  .ونواملسن  واألطفال
ــة  لو  - ٣٧ ــة واحمللي ــادة الوطني ــةلقي ــز السياســات    ةأساســي أمهي ملعاجلــة مســألة التحضــر وتعزي

والقيــادة الــيت تعتــرف بقيمــة وأمهيــة التصــميم    احلضــرية الوطنيــة الــيت تصــمد الختبــار الــزمن.  
خــرى املــذكورة أعــاله، تكــون قــد قطعــت  األ ١١احلضــري، فضــال عــن املســائل الرئيســية الـــ  

 .قـدرة علـى الصـمود   والشوطا طويال حنو ضمان إكساب املدن يف شىت أحناء العامل االسـتدامة  
كما أن السياسات احلضرية الوطنية اليت تأخذ يف االعتبـار هـذه التحـديات، ختلـق بيئـة قانونيـة       

أمهيـة   هلـا ييس لقياس النجـاح،  ، وكذلك إجراءات ومقاومؤسسية مواتية، وتدمج رؤية وإطاراً
الفــرع التــايل اخليــارات السياســاتية للسياســات  وســيتناول حامســة ملســتقبل البشــر والكوكــب.

  احلضرية الوطنية وعملية حتديد أولويات تلك اخليارات.
    

 حتـول اإلجراءات الكفيلة بإحداث : حتديد أولويات اخليارات السياساتية  -  ثالثا  
  ةاجلديد ةاحلضري اخلطةمن أجل 

على الرغم من أن الدول القومية قد وقعـت اتفاقـات إمنائيـة رفيعـة املسـتوى (اإلعـالن         - ٣٨
ــوق اإلنســان،   ــاملي حلق ــاريس،  و الع ــاق ب ــة املســتدامة اخطــة وإطــار ســينداي،  واتف ــام ل لتنمي ع

) تؤثر تأثريا مباشرا على حقوق األفـراد، فـإن اسـتجابة احلكومـات الوطنيـة واإلدارات      ٢٠٣٠
ويتحــتم اختــاذ  ليــة للتحضــر وللظــروف احملليــة واألولويــات السياســية ســتتباين تباينــا كــبريا. احمل

أثنــاء عمليــة وضــع السياســات احلضــرية      والتعاقــبخيــارات اســتراتيجية بشــأن األولويــات    
بــال شــك طائفــة مــن املســائل الــيت ال بــد مــن معاجلتــها (األمــوال           ســتربز الوطنيــة، حيــث  

والشكل/التصـميم احلضـري   اإليكولوجية ة والتنوع األحيائي والنظم واألشخاص والبنية التحتي
. )ومـا إىل ذلـك  والترابط الداخلي واخلارجي، واخلدمات األساسـية (امليـاه والنقـل والصـحة)،     

وسيتناول هذا الفرع اخليـارات السياسـاتية للسياسـات احلضـرية الوطنيـة وينـاقش أيضـا عمليـة         
ينبغي، كمـا هـو مقتـرح،     دد أخريا التوصيات الرئيسية اليتاخليارات، وحي تلكحتديد أولويات 

  أن تؤخذ يف احلسبان عند وضع أولويات اخليارات السياساتية.
  

  عملية حتديد األولويات  - ألف  
 علـى ميثل حتديد أولويات السياسات احلضرية وممارسـاا عمليـة أساسـية وهامـة تـؤثر        - ٣٩

بينـها وبـني األطـراف غـري      فيمـا  التفاعـل  علـى إلقليمية واإلدارات احمللية واحلكومات الوطنية وا
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وجيـــب أن تتنـــاول  احلكوميـــة، مبـــا يف ذلـــك تفاعلـــها مـــع القطـــاع اخلـــاص واتمـــع املـــدين. 
عـن حتـوالت تقَـر علنـا      تـتمخض السياسات احلضرية الوطنية املبادئ والعمليات، بل ينبغي أن 

حجـم وشـكل اخلدمـة املدنيـة، وامليزانيـة،      يف و يف األطر القانونية والقواعد واملعـايري والقـدرات  
البلـد  مـا إذا كـان لـدى    التحـول علـى    ذلكوقد يتوقف نطاق  ).١وما إىل ذلك (انظر اإلطار 

ومــن خـالل اســتعراض لورقــات املسـائل الصــادرة عــن    سياسـة حضــرية وطنيـة بالفعــل، أم ال.  
ة احلضرية الوطنية، فإن ورقـة السياسـ  املوئل الثالث والنظر يف التحديات اليت تواجه السياسات 

  السياسات:يف جمال  ولوياتاألهذه حتدد املعايري التالية املتعلقة بتحديد العامة 

يــتعني أن تســتند عمليــة حتديــد أولويــات السياســات احلضــرية إىل اســتراتيجية   (أ)  
ات الهتمامــلقويــة يف جمــال االتصــاالت (مصــدرة بتحديــد دقيــق ألصــحاب املصــلحة وحتديــد   

ــو ــع إىل      ل ــة وتضــمينها دعــوة اجلمي ــة مــن أجــل الشــروع يف العملي ألدوار واملســؤوليات احملتمل
إجــراء حــوار شــامل يهــدف إىل إرســاء توافــق يف اآلراء، يشــمل مجيــع   ويكتســب املشــاركة).

السياسـات احلضـرية   يف جمـال  لنجـاح حتديـد األولويـات     ةبالغـ  اجلهات الفاعلة الرئيسـية، أمهيـةً  
ومشروعيتها؛ وإذا مـا كـان جلميـع األطـراف أن تشـارك مشـاركة كاملـة يف         هايذالوطنية وتنف

منـها   تقتضـي تنفيذ السياسات احلضرية الوطنية ورصدها وتقييمها، فإا يف حتديد األولويات و
وصـول كامـل إىل البيانـات واملعلومـات األخـرى      تـأمني  إىل  حتتـاج وهي  ،املشاركة منذ البداية

  ؛ذات الصلة
 -أن يستند ترتيـب األولويـات إىل تقيـيم كـاف وفعـال للوضـع الـراهن        جيب   (ب)  

؛ وهـذا ينطـوي علـى عنصـر تكنوقراطي/عنصـر خـربة       ةأمهيـة بالغـ   هلـا قاعدة األدلـة (التقييميـة)   
بيـد أن قاعـدة األدلـة جيـب أن تشـمل أدلـة غـري         قوي ملرافقة عملية شـاملة علـى نطـاق واسـع.    

ــات   ــات مــن جــراء ســهولة   ، “ملموســة”إحصــائية، فضــال عــن بيان خشــية أن تتشــوه األولوي
ويف إطــار برنــامج للبحــوث أوســع نطاقــا، يكــون مــن املستصــوب   القيــاس أو تــوافر البيانــات.

دعـم حتسـني عمليـات     دفإجراء عملية رصد مستمرة من أجل حتسني قاعدة األدلة الوطنية 
  ؛اتصنع القرارات املتعلقة بالسياس

ة (املالية واملهنية والبشـرية واملؤسسـية) يف االعتبـار    جيب أخذ القدرات الواقعي  (ج)  
يف األجـل  أولويـات  وميكـن أن تكـون األولويـات     عند وضـع األولويـات يف جمـال السياسـات.    

القصــري واملتوســط والطويــل، وينبغــي أن تكــون ميســورة التكلفــة وممكنــة سياســيا وأن تتســم    
ــة. ــد و بالكفاءة/الفعالي ــراح  اجلــدوى السياســية الســبيل  تع ــذ أي اقت ــدعو إىلإىل تنفي ــيري. ي  التغ

وينبغــي النظــر إىل أي قائمــة حصــرية باألهــداف املنشــودة، مــن دون ترتيــب هرمــي أو ربــط     
  ؛إلحلاح/اجلدوى، على أا قائمة رغبات، ال جمموعة من األولوياتبا
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ينبغــي أن ترتكــز السياســات احلضــرية الوطنيــة إىل منــوذج لــإلدارة يســتوعب     (د)  
أصحاب املصلحة الرئيسـيني ومطالبـهم ومقترحـام ومشـاركتهم النشـطة (وذلـك       احتياجات 

وينبغـي أيضـا    مهم أيضا للتنفيذ)، مما يؤدي إىل رفع مستويات الشفافية واإلنصـاف واملسـاءلة.  
  ؛إىل نفس مبادئ اإلدارة أن تستند عملية حتديد األولويات يف جمال السياسات

ــادل      (هـ)   ــيني مــن أجــل وضــع      يشــكّل بنــاء القــدرات وتب املعــارف أمــرين أساس
وبإمكـان   أولويـات قابلـة للتنفيـذ.    ى ذلـك، ، بناء علتكون األولويات بناء على توقعات واقعية

الفرص املتاحة يف شكل شراكات مع املؤسسات األكادمييـة والقطـاع اخلـاص واملنظمـات غـري      
تعـــزز أن املعـــارف وتبـــادل  تزيـــداحلكوميـــة ومنظمـــات اتمـــع املـــدين، ومـــا إىل ذلـــك، أن  

  ؛القدرات  بناء
اإلمجاليــة للسياســات  اآلثــار جيــب أن تراعــي األولويــات يف جمــال السياســات   (و)  

ل األشخاص املتضررين، والتأثريات البيئية واالقتصادية واالجتماعيـة،  ن قبياحلضرية الوطنية، م
 لسـياق. امـن فهـم    وما إىل ذلك. وجيب أن تقوم مجيع األولويات السياساتية على أساس مـتني 

ــاص إىل:    ــام خـ ــالء اهتمـ ــن إيـ ــرية  املوميكـ ــة حضـ ــه واليـ ــندة إليـ ــتوى املسـ ــة  سـ ــن احلكومـ ، مـ
سياســـات، ومســـتويات التنظـــيم لواستعراضـــات التشـــريعات الســـارية، والصـــكوك املتعلقـــة با

  ؛اجلهات صاحبة املصلحة، وما إىل ذلكواملؤسسي، 
بـني   فيمـا  وتبـادل املعـارف  ران ألقال بد من إتاحة فرص لتكثيف التبادل بني ا  (ز)  

وفر منظــورات مقارِنــة تــميكــن أن  يفهــ ،البلــدان مــن أجــل إثــراء السياســات احلضــرية الوطنيــة
فعلــى ســبيل املثــال، يــتعني علــى كــل بلــدة   ضــمن تكامــل الــنظم احلضــرية العــابرة للحــدود.تو

إنصـافا واسـتدامة،   ومدينة تدبري شؤون األراضي واملوارد املالية بفعاليـة أكـرب وعلـى حنـو أكثـر      
سـهم اإلدارة  تميكـن أن  و األراضي واألمـوال شـاغال وأولويـة عنـد مجيـع البلـدان.       من مما جيعل

املاليــة الســليمة وختطــيط اســتغالل األراضــي ووضــع تصــاميم حضــرية عاليــة اجلــودة يف حتقيــق   
وضـع   دعنـ ؛ وهذه، وهي شواغل مشتركة، قد تشكّل مداخل مثاليـة للـتعلم مـن األقـران     ذلك

  سياسات حضرية وطنية.
  

  ١اإلطار 
  التحوالت الرئيسية املتوقعة من خالل السياسات احلضرية الوطنية الناجحة

  ميكن للسياسات احلضرية الوطنية الناجحة أن تتيح حتقيق التحوالت الرئيسية التالية:
زيادة اتساق السياسات الوطنية واحمللية اليت تؤثر على التنميـة احلضـرية والـيت      (أ)  

هلــا صــلة ــا (التــأثري اإلقليمي/املكــاين للسياســات القطاعيــة الوطنيــة). وفيمــا يلــي جمموعــة    
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خمتارة من السياسـات الوطنيـة واحملليـة ذات الصـلة هـي: السياسـات االقتصـادية (الـيت تـؤثر          
ــار االقتصــا  ــأيت ــا      علــى اآلث ــيت ميكــن أن ي ــال) ال ــق فــرص العمــل، علــى ســبيل املث دية (خل

التحضر) واألراضي، واخلدمة العامة، والسالمة واألمن، واإلسـكان، وبعـض الـبىن التحتيـة،     
واملناخ، واملوارد الطبيعية/البيئة، والتنقل، والسياسات االجتماعيـة. وميكـن لزيـادة االتسـاق     

لفعاليــة اإلداريــة وتــدفق املــوارد علــى مســتوى املــدن   علــى مســتوى السياســات أن حتســن ا 
  الكربى؛
ــاء القــدرات، وإعــادة      (ب)   ــق بن ــة عــن طري ــوازن المتكــني الســلطات احمللي ــنظم لت ل

  ؛املالية، ومنح الوالية القانونية والسياسية
متكني اتمعات احمللية واملنظمات الشعبية وقادة اتمـع والزعمـاء التقليـديني      (ج)  

واتمع املدين عموما من خالل تزويدهم بأدوات لرصـد وتقيـيم السياسـات، وزيـادة عـدد      
  ؛املوازنة و/أو عمليات رسم السياسات ات إعداداآلليات التشاركية يف عملي

  ؛حتسني االستثمار يف املدن من خالل حتسني بيئة األعمال التجارية  (د)  
يـات القضـائية عـن طريـق التغلـب علـى       تعزيز التعـاون والتـآزر يف مجيـع الوال     (هـ)  
 التنــافس (مثــل -“ سـباق حنــو القـاع  ال” منافســاتوتثبـيط  الكــربى  املنــاطق احلضـرية جتـزؤ  

  ؛)كافية احلكومات احمللية من مجع إيرادات حيرم والتنافس الضار الذي، يتنظيمال
ــر، وســه     (و)   ــاه (الفق ــاة والرف ــة احلي ــة،    ولةحتســني نوعي الوصــول، واجلــودة البيئي

ــا ــك) ومـ ــياقات    . إىل ذلـ ــاختالف السـ ــتختلف بـ ــني سـ ــذا التحسـ ــر هـ ــني أن عناصـ ويف حـ
        والتحديات، فإن حتسني نوعية احلياة هو اهلدف النهائي.

  ت الرئيسيةاألولويا  -باء   
إن الــدول حباجــة إىل تــويل زمــام عمليــة وضــع وتنفيــذ السياســات احلضــرية الوطنيــة،     - ٤٠

وطنيــة، ال اتكومــاحلوذلــك باالعتمــاد علــى مواردهــا الذاتيــة وتعزيــز تلــك املــوارد. وســتقوم   
ومبســـامهات مـــن احلكومـــات دون الوطنيـــة واجلهـــات األخـــرى صـــاحبة املصـــلحة، بتحديـــد  

 هنــاك الل عمليــة للسياســات احلضــرية الوطنيــة، غــري أناألولويــات احملليــة اخلاصــة ــا مــن خــ 
مسائل حضرية ذات أمهية دولية مشتركة: وأوضح مثال على ذلك هو تغـري املنـاخ، حيـث إن    
ما حيدث يف مدينة واحدة تترتب عليه تداعيات يف مجيع أحناء العامل. وال يقل عـن ذلـك أمهيـةً    

يئـي العـاملي يترتـب عليهـا، لـذلك السـبب، آثـار        لتغري البلمسارات من املدن املسائل اليت جتعل 
على الصعد الوطين واإلقليمـي العـاملي ينبغـي أن ينظـر فيهـا واضـعو السياسـات احلضـرية علـى          

  تضم ما يلي:واليت الصعد احمللي والوطين والعاملي، 
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 إن حيـث . املـدن  يف الفـرص  تكـافؤ  وتعزيز احلضرية املناطق يف الفقر من احلد  )أ(  
 شـــؤون إدارة وإصـــالح العشـــوائية البشـــرية واملســـتوطنات والعـــزل اإلدمـــاج ئلمســـا معاجلـــة

 السياســات  حمــور تكــون  أن جيــب واإلســكان، اجلنســني  بــني واملســاواة  احلضــرية األراضــي
 بـد  فـال  اجلوانـب،  واملتعـددة  الشـاملة  احلضـرية  التحـديات  هذهمعاجلة  وبغية. الوطنية احلضرية

  املواضيعية؛ ااالت هذه يف قوي وطين دعم من
السـالمة احلضــرية واألمـن احلضــري يف املـدن، مــع اإلشـارة بوجــه خــاص إىل       (ب)  

اإلدارة احلضـرية والتنميـة االقتصـادية احملليــة والتـأثريات علـى الفئــات السـكانية الضـعيفة، مثــل        
  النساء واألطفال والشباب واملسنني؛

وصــوال إىل وباملــدن الكــبرية مــرورا باملتوســطة  اًهيكلــة الــنظم احلضــرية (بــدء  (ج)  
بني املدن من أجل دعم التنمية املستدامة للبلد. وهليكل النظام احلضـري   فيما الصغرية) والربط

أمهية فيما خيص النمـو. وألن املـدن ال توجـد مبعـزل عـن منـاطق أخـرى، فـإن للـربط املسـتدام           
ق الريفية) أمهية متزايدة فيما يتعلق بـأداء الـنظم   على مجيع املستويات (مبا يف ذلك الربط باملناط

احلضرية الوطنية. فعلى سبيل املثال، ميكن أن يكون للقرارات الوطنية املتعلقـة بشـبكات البنيـة    
  تأثري هائل على القدرة التنافسية للمدن وعلى منوها احملتمل؛ الرئيسية التحتية

ــاق  تيســري السياســات احلضــرية واإلدارة احلضــرية      (د)   ــى نط ــدن الكــربى عل . امل
وقــد تزايــد  الــدعم مــن مســتويات حكوميــة عليــا. ويتطلــب التنســيق فيمــا بــني البلــديات عــادةً

 ،االهتمــام يف الســنوات األخــرية بفوائــد تــدبري شــؤون املــدن باعتبارهــا اقتصــادات وظيفيــة         
ون عـرب  وحدات إدارية. وميكن أن يكـون للمسـتويات احلكوميـة العليـا دور يف تيسـري التعـا       ال

  املعقدة؛ الكربى حدود الواليات القضائية الالزم لتحسني النتائج يف املناطق احلضرية
  تعزيز الروابط بني املناطق الريفية واحلضرية؛  (هـ)  
التمويل الكايف لعملية وضـع السياسـات احلضـرية الوطنيـة، والسـيما التنفيـذ.         (و)  

الشــاملة  جديــدة لتمويــل اهلياكــل     أدوات التمويــل احلاليــة وحتــديثها واعتمــاد     أدواتإدارة و
  ؛بلديات  لعدة

  اهلجرة والتحويالت املالية؛  (ز)  
  العام والتراث الثقايف؛ احليزمحاية   (ح)  
  الشفافية واحلد من الفساد؛  (ط)  
  املساواة بني اجلنسني؛  (ي)  
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  الشامل للجميع؛االقتصادي تعزيز النمو   (ك)  
  ؛الصحة والرفاه  (ل)  
املــدن (نوعيــة وكميــة، رمسيــة   محكمــة وقابلــة للمقارنــة علــى نطــاق بيانــات   (م)  

  رمسية)؛  وغري
  ؛اخلاصة ا التحتية ومواد البناء بنيتهاو هاوتصميم ةاحلضرياملناطق ختطيط   (ن)  
لتنظــيم لرئيســية الومتمــايز بــالنظر يف املبــادئ    منــاطقيبــاع ــج  تشــجيع ات  (س)  

ة يف املبـــادئ التوجيهيـــة الدوليـــة املتعلقـــة  دلـــواراحلضـــري وتنظـــيم األراضـــي، مثـــل املبـــادئ ا 
ــي.   ــيط األراضـ ــري وختطـ ــالتخطيط احلضـ ــزمو بـ ــكان   ات يلـ ــتند إىل السـ ــايز يسـ ــج متمـ ــاع ـ بـ

متكـني اإلدارات احملليـة مـن     علـى وجـه اخلصـوص،   و حتياجات والبنية التحتية االجتماعيـة. واال
ــاطقي     ــز املن ــيط والتميي ــاءات اســت  لخــالل التخط ــدرلمســؤوليات والكف ــ ةنادا إىل الق  ةوالفعالي

  ؛أو عدد سكاا اإلدارية وحجم املدن
إىل حتقيــق االســتدامة البيئيــة،    ترمــيمــن إجــراءات  املــدن مــا تتخــذه  عــم د  (ع)  
  تلويث اهلواء والتخفيف من آثار تغري املناخ أو التكيف؛ ضبطوالسيما 
ــدرة   (ف)   ــاطق احلضــرية  ق ــة   املن ــى الصــمود يف مواجه ــ - الكــوارثعل تعداد االس

  للتصدي ملخاطر الكوارث مبا يف ذلك التكيف مع تغري املناخ؛
  األطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة؛  (ص)  
املشاركة الشاملة لعـدة قطاعات/عـدة جهـات فاعلـة: سـيتعني علـى كـل بلـد           (ق)  

ــاون والتنســيق الرأســي واألفقــي.    ــات التع ــد أولوي ــر     حتدي ــة تق ــي إنشــاء مؤسســات رمسي وينبغ
آليــات مؤسســية للتعــاون (مثــل اــالس واللجــان واألفرقــة العاملــة واألفرقــة     بضــرورة وجــود

علـــى األخـــذ ع الترتيبـــات املؤسســـية شـــجوينبغـــي أن ت. )ومـــا إىل ذلـــكاحلكوميـــة الدوليـــة، 
احلكوميـة  األطـراف   ة، والعلـى غـري الرمسيـ    الرمسيـة دوائر الـ  ال متيـز ممارسات شـاملة ومرنـة   بـ

  احمللي، وما إىل ذلك. على الوطين ، والغري احلكوميةعلى 
وإضافة إىل ذلك، فإن العوامل احملددة التالية للسياسات احلضـرية الوطنيـة املقترحـة يف      - ٤١

  ستساعد يف حتديد األولويات الرئيسية: ١١إطار اهلدف 
  السكانية؛ للديناميات االستجابة  )أ(  
  متوازنة؛مناطقية حتقيق تنمية كفالة   (ب)  
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  اإلعداد لتطوير البنية التحتية واخلدمات؛  (ج)  
  ؛يةاحلضراملناطق تعزيز كفاءة استغالل األراضي يف   (د)  
  تغري املناخ؛آثار مع التأقلم تعزيز القدرة على   (هـ)  
  محاية احليز العام؛  (و)  
  وضع نظم فعالة لإلدارة احلضرية؛  (ز)  
  نظم فعالة لتمويل البلديات؛التشجيع على إقامة   (ح)  
  دعم الشراكة والتعاون بني اجلهات احلضرية الفاعلة؛  (ط)  
  احلفاظ على طابع الشمول واملشاركة يف العملية والنتائج.  (ي)  

  
  املؤشرات املتعلقة بالسياسات احلضرية الوطنية  - جيم  

أ -١١ت أهـداف التنميـة املسـتدامة للغايـة     يعزز فريق اخلـرباء التوصـية املتعلقـة مبؤشـرا      - ٤٢
(دعم الروابط اإلجيابية االقتصادية واالجتماعية والبيئيـة بـني املنـاطق احلضـرية واملنـاطق احمليطـة       
باملناطق احلضرية واملناطق الريفية، من خالل تعزيـز ختطـيط التنميـة الوطنيـة واإلقليميـة) ويـربز       

سات احلضـرية الوطنيـة باعتبارهـا وسـيلة لتنفيـذ اخلطـة       املؤشر املقترح أمهية وجود عملية للسيا
احلضــرية اجلديــدة. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن اســتخدام السياســة احلضــرية الوطنيــة باعتبارهــا    
مؤشرا يعزز دور املـدن يف التنميـة املسـتدامة ويشـكل مسـامهة حامسـة يف حتقيـق أهـداف خطـة          

  .٢٠٣٠عام 
، أن تكـون ثلثـا   ٢٠٢٠) حبلـول عـام   (أالتاليـة:  ويقترح فريـق اخلـرباء أيضـا األهـداف       - ٤٣

بصــدد البلـدان األعضـاء قـد شـرعت يف عمليـة وضـع السياسـات احلضـرية الوطنيـة، أو تكـون           
ــديها؛      ــة القائمــة ل ــول عــام  (باســتعراض إطــار السياســات احلضــرية الوطني ، أن ٢٠٢٥) حبل

ــذ السياســات احلضــرية         ي الوطنيــة؛ كــون نصــف البلــدان األعضــاء قــد وضــعت وبــدأت تنفي
كون ثلث البلدان األعضاء قـد قامـت برصـد وتقيـيم السياسـات      ي، أن ٢٠٣٠حبلول عام  )(ج

  احلضرية الوطنية لديها.
  

  التوصيات الرئيسية بشأن املسودة األولية للخطة احلضرية اجلديدة  - دال  
االعتبـــارات الرئيســـية الــيت ميكـــن أخـــذها يف   ٢اإلطــار  تــربز التوصـــيات الـــواردة يف    - ٤٤

االعتبار عند القيام بعملية حتديد األولويات لطائفة واسعة من اخليـارات السياسـاتية الـيت ميكـن     
النظــر فيهــا ضــمن السياســات احلضــرية الوطنيــة. وهــذه التوصــيات املقدمــة مــن فريــق اخلــرباء، 
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شكل موحد علـى الشـروط املسـبقة لتطـوير     واليت ترد أيضا يف استنتاجات هذا التقرير، تنص ب
ـ وتنفيذ السياسات احلضرية الوطنية الناجحة وتح كيـف ميكـن أن تسـاهم هـذه العمليـة يف      وض

  .  ٢٠٣٠تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة وتوسيع نطاق خطة التنمية املستدامة ملا بعد عام 
  

  :٢ اإلطار
  احلضرية اجلديدةالتوصيات الرئيسية بشأن املسودة األولية للخطة 

املوئــل خطــة االتفاقــات الدوليــة: أثبتــت السياســة احلضــرية الوطنيــة قيمتــها يف تنفيــذ    - ١
وينبغي زيادة تعميمها بوصفها أداة حامسة لتنفيذ اخلطة احلضـرية اجلديـدة. وينبغـي للقاعـدة     

ــات        ــك االتفاق ــة أن تعكــس باإلضــافة إىل ذل ــة للسياســات احلضــرية الوطني ــة املعياري الدولي
  القائمة، مبا يف ذلك ما يلي:

  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    - أ  
  اتفاق باريس  - ب  
  إطار سنداي    - ج  
  ٢٠٣٠عام ل لتنمية املستدامةاخطة   - د  

ــة      - ٢ الشــكل املؤسســي: جيــب أن يهيــئ الشــكل املؤسســي للسياســات احلضــرية الوطني
: يشـمل تغـيري رفيـع املسـتوى،    إجـراء  إىل  قنوات للمشـاركة وأن يأخـذ يف احلسـبان احلاجـة    

اإلصــالحات القانونيــة، وختصــيص املــوارد املاليــة، وتوليــد املعلومــات عــن جممــل النظــام          
احلضـري (مبــا يف ذلــك الرمسـي وغــري الرمســي)، والتخطـيط والتصــميم احلضــريني املتكــاملني    

قانونيـة القـدرة علـى    على األجل الطويل مبا يتجاوز الدورة السياسية. وتعين جـودة األطـر ال  
كـون  يإحداث اإلصالحات التنظيميـة املطلوبـة مـن جانـب واضـعي السياسـات. وجيـب أن        

لتشريعات الفعالة هدف واضح، وأن تسـتحدث قواعـد وآليـات إنفـاذ متسـقة ومدروسـة،       ل
أن تسـمح بالرصـد والتقيـيم املنـهجيني     هلـا  وقواعد والتزامات ال لبس فيهـا. وأخـريا، ينبغـي    

يتطلب تنفيذ العملية القائمـة علـى األدلـة للسياسـات احلضـرية الوطنيـة       وشريعات. لنتائج الت
  االستثمار يف اخلدمة املدنية والبحوث واملناهج اجلامعية، والفرص التعليمية.

القيادة: هناك حاجة إىل القيادة السياسـية الرمسيـة وغـري الرمسيـة علـى حـد سـواء مـن           - ٣
املصــلحة اآلخــرين مــن أجــل ضــمان مشــروعية عمليــة  داخــل احلكومــة و/أو مــن أصــحاب 

  .هاالسياسة احلضرية الوطنية وفعالية تنفيذ
الشــمول واإلنصــاف: جيــب أن تكــون السياســات احلضــرية الوطنيــة شــاملة للجميــع    - ٤

ن أصحاب املصلحة من املشاركة بفعالية يف العملية، مع التأكد من االسـتماع إىل  مكِّوأن ت
. وجيب أن تكون النتائج واآلثار مشـجعة للمسـاواة، وأن تصـل إىل أشـد النـاس      آلراءمجيع ا
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  ية.ضريف املناطق احلفقراء الللخطر، واألكثر عرضة ضعفا، و
االســتدامة والقــدرة علــى الصــمود: جيــب أن تعــاجل السياســات احلضــرية الوطنيـــة           - ٥

  ها يف السياق اإلقليمي.الديناميات االجتماعية واالقتصادية واإليكولوجية والتفاعل بين
النـاس  املسائل ذات األولوية: ينبغـي للسياسـات احلضـرية الوطنيـة أن يكـون حمورهـا         - ٦

، وذلك يف جمـاالت  تكراراً هلالالستراتيجيات القطاعية القوية ال استكماالً وجيب أن تكون 
ــيم، أو      ــحة، أو التعلـ ــة، أو الصـ ــاه، أو الطاقـ ــة، أو امليـ ــة التحتيـ ــل البنيـ ــن قبيـ ــكان،  مـ اإلسـ

سياســات اإلدمــاج االجتمــاعي واالقتصــادي. ومــن الناحيــة املثاليــة، تتنــاول السياســات     أو
ــة واملؤسســية    ــة واملالي ــة العالقــات اإلقليمي خمتلــف القطاعــات. وينبغــي  عــرب احلضــرية الوطني

للسياسات احلضـرية الوطنيـة أن حتمـي مصـاحل وحقـوق األجيـال احلاليـة واملقبلـة علـى حـد           
ك أن تراعي آثار االختيـارات السياسـاتية علـى النظـام اإليكولـوجي الطبيعـي.       سواء، وكذل

فيمــا بــني التســوية وتتــيح السياســة احلضــرية الوطنيــة منــربا أو عمليــة للمعلومــات مــن أجــل  
النطاقــات اإلقليميـــة،  يف خمتلــف  األولويــات القصــرية األجــل    واألولويــات طويلــة األجــل    

  وتعريف اجلمهور ا.يتيح مناقشة القرارات الصعبة   مما
التنسيق: ينبغي أن تشـدد السياسـات احلضـرية الوطنيـة علـى سـبل التنسـيق والتعـاون           - ٧

ذات الطابع املؤسسي وغري الرمسية وتيسرها فيمـا بـني خمتلـف اجلهـات الفاعلـة والقطاعـات       
ــرب والوظــائف  ــي التنســيق الشــواغل      ع ــي أن يراع ــدن. وينبغ ــنظم يف امل ــات وال ــع النطاق مجي

، والـديناميات والقضـايا   ةالريفيـ  ةاحلضـري الـرابط بـني املنـاطق     قليمية الوطنية، مبا يف ذلـك اإل
  حدود الوطنية.العابر للاإلقليمي واملتعلقة بالتحضر على مستوى املدن الكربى واملستويني 

القدرات: من أجل حتقيق الفعالية يف عملية إعداد السياسات احلضرية الوطنيـة، فهـي     - ٨
وأن يكون هلا مؤسسة مستضيفة وميزانية وتدريب وفـرص للـتعلم مـن     استعدادات،تتطلب 

األقران داخل البلد وعلى النطـاق عـرب الـوطين داخـل احلكومـات واجلهـات املعنيـة األخـرى         
  وفيما بينها. وينبغي أن تدمج يف العملية سبل الرصد والتقييم الداخلية الفعالة.

ــتخدم عم   - ٩ ــي أن تسـ ــال: ينبغـ ــتراتيجية    االتصـ ــة اسـ ــرية الوطنيـ ــات احلضـ ــة السياسـ ليـ
لالتصاالت املتعددة الوسائط تتسم بالشمول والشفافية، وتكون موجهـة كـي يسترشـد ـا     
مجيــع مــوظفي اخلدمــة املدنيــة والســكان ووســائط اإلعــالم وغريهــم مــن أصــحاب املصــلحة  

خاصـة  التصـال  سواء داخل أو خارج احلدود الوطنية. وينبغي أيضا اسـتخدام اسـتراتيجية ل  
ــة     با ــز الــوعي علــى نطــاق واســع بالطــابع املتكامــل للتنمي لسياســات احلضــرية الوطنيــة لتعزي

  احلضرية.
البيانات: ينبغي أن تستند السياسـات احلضـرية الوطنيـة إىل أحـدث البيانـات النوعيـة         - ١٠

والكميــة وأكثرهــا مشــوال. وميكــن اســتخدام عمليــة وضــع السياســات احلضــرية الوطنيــة          
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بيانـات جديـدة وإضـافية لتحسـني التصـنيف (مثـل       وضع لتحسني نظم مجع البيانات وأيضا 
للتشـغيل البـيين. وجيـب    البيانـات  ) وقابليـة  انوع اجلنس والسن) والتغطية (القطاع واجلغرافي

د مجيــع جوانــب العشــوائيات احلضــرية وإبرازهــا. وجيــب أن   اإيــالء اهتمــام خــاص إىل تعــد 
مـع نظـم البيانـات    علـى اتصـال   لسياسـات احلضـرية الوطنيـة    لفائـدة ا تكون البيانات امعـة  
      .إتاحة االطالع عليهاالعاملية واحمللية وينبغي 

 يةوبناء على الفـرع الثالـث، الـذي يتنـاول عمليـة حتديـد أولويـات اخليـارات السياسـات           - ٤٥
للسياســات احلضــرية الوطنيــة، ســينظر الفــرع التــايل يف    والوقــوف علــى اخليــارات السياســاتية 

اجلهات الفاعلة الرئيسية يف عملية السياسات احلضـرية الوطنيـة ويئـة بيئـة متكينيـة للسياسـات       
  احلضرية الوطنية.

    
  ؤاتيةؤسسات املامل :اجلهات الفاعلة الرئيسية املعنية باختاذ إجراءات  -  رابعا  

ت الفاعلــة الرئيسـية يف عمليـة السياســات احلضـرية الوطنيــة.    سـيربز هـذا الفــرع اجلهـا     - ٤٦
تهيئـة  مهمـة ل أمـور  وسينظر أيضا يف العمليات األساسية من قبيل بناء القدرات والتوعية، وهي 

تسـهم يف حتقيـق   هـي س وضـع السياسـات احلضـرية الوطنيـة، وعـالوة علـى ذلـك، ف       لمؤاتية بيئة 
  اخلطة احلضرية اجلديدة.

  
  االستراتيجيةاجلوانب   - ألف  

السياسة احلضرية الوطنية هـي عمليـة مسـتمرة وطويلـة األجـل ترمـي إىل هيكلـة إطـار           - ٤٧
إلنشـاء قطـاع حضـري    مؤاتيـة  أوسع نطاقا يتحقق التكامل فيه من خالل نظم كلية يـئ بيئـة   

  وخطة حضرية يف البلد وحتسينهما وإضفاء الطابع املؤسسي عليهما.  
السياسات احلضـرية الوطنيـة يف االعتبـار تنـوع الـنهج املتبعـة،       وجيب أن يأخذ تصميم   - ٤٨
ــه حــىت داخــل    ألن  ــزة، واختالفات ــد خصائصــه املمي ــاطقلكــل بل ــة املن . ويف هــذا ذاــا اإلقليمي

ــإن االســتجابات للسياســات احلضــرية الوطنيــة ســتكون خمتلفــة    ــد إىل آخــر  الصــدد، ف ، مــن بل
الحتياجـات النـاس.   سـتجيب  علـى الطلـب وي   وينبغي للحكومات أن تنظر يف اتباع ج يقـوم 

اجلماعـات  اجلهات الفاعلة الرئيسية هي أيضا متنوعة ومتثـل مصـاحل   ستكون ومن هذا املنطلق، 
  اليت تنتمي إليها.

ــة متنوعــون      - ٤٩ وأصــحاب املصــلحة الرئيســيون فيمــا يتعلــق بالسياســات احلضــرية الوطني
، مــن أجـــل حتقيــق مــا يلـــي:    ر تــدرجيياً تتطـــووميكــن أن يــؤدوا أدوارا خمتلفـــة طــوال عمليــة     

وضـع إطـار    (ج)تشجيع التغيري الثقـايف واالجتمـاعي؛    (ب)تصميم السياسات وصياغتها؛  (أ)
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ــة؛       (د)للفكــر واألفكــار؛   ــة للحقــوق يف املدين ــاد املختلف ــدة ضــمن األبع ــوق جدي كســب حق
  لرصد والتقييم.ا (ح)بناء القدرات؛  (ز)التنفيذ؛  (و)تويل زمام األمور والتزكية؛   (هـ)
از للجهــات الفاعلــة واإلجــراءات مــن  وهــذه العمليــة، يف حــد ذاــا، هــي عامــل حفَّــ    - ٥٠

تــدرجيي، وممــا ميكــن أن يعجــل   خــالل إحــداث تقــدم (تغــيريات) علــى نطــاق صــغري وبشــكل 
يضخم من إحداث ذلك القيام يف ايـة املطـاف بتـدخالت/إجراءات، إمـا مـن القمـة إىل        و/أو

ل اإلرادة السياسية للحكومات الوطنية، أو من القاعـدة إىل القمـة وعلـى حنـو     القاعدة من خال
يتيحه متكني احلكومـات احملليـة الـيت هـي، يف معظـم البلـدان، الرائـدة يف إدارة التحـدي املتعلـق          

النــاس/اتمع واملنظمــة مــن خالهلــم قــادرة علــى  مــن بالتحضــر. واحلركــات الشــعبية املدفوعــة 
لسياســـية واالجتماعيـــة الفعالـــة، مـــن قبيـــل االعتـــراف بـــاحلقوق، وإرســـاء  تعزيـــز التغـــيريات ا

  السياسات أو الربامج أو قنوات املشاركة اجلديدة.  
ومــن العوامــل احلامســة لنجــاح هــذه العمليــة احلاجــة إىل وضــع أطــر مناســبة مؤسســية      - ٥١

ــن أجــل ضــم        ــاون م ــزز احلــوار والتع ــددة أصــحاب املصــلحة تع ــددة املســتويات ومتع ان ومتع
مشــاركة خمتلــف مســتويات احلكومــة وأصــحاب املصــلحة يف إجيــاد ســبل تــويل زمــام األمــور    
واملشاركة يف املراحل املختلفـة للسياسـات احلضـرية الوطنيـة. وينبغـي للحكومـات الوطنيـة أن        
تعتـــرف باحلكومـــات دون الوطنيـــة باعتبارهـــا شـــركاء أساســـيني لوضـــع وتنفيـــذ السياســـات  

أن تمكِّنها من خالل ضمان توفري ما يكفـي مـن املـوارد والقـدرات.      احلضرية الوطنية، وينبغي
وهذه العملية سوف ينتج عنها بالتأكيـد تطـوير اإلرادة السياسـية واألفكـار واإلجـراءات، مـن       
جانب العديد من اجلهات الفاعلة ذات املصاحل املتناقضة. وسـتتوقف فعاليتـها ونطاقهـا وأثرهـا     

ة هذه املصـاحل علـى الصـعيد االجتمـاعي، وقـدرة هـذه اجلهـات        إىل حد كبري على طريقة تسوي
الفاعلة نفسها على غرس بذور االبتكار والتغيري وإضفاء الطـابع املؤسسـي عليهمـا، ممـا يـؤدي      

  إىل زيادة الوعي وتغيري الثقافة/أسلوب التفكري.  
وهــو ، العمليـة ركيــزة واجلانـب الثقـايف أمــر أساسـي السـتدامة التنميــة؛ وسـيكون هـو         - ٥٢

التغريات االجتماعية والثقافية مدفوعـة  تنطلق حيدد مدى فعاليتها واستدامتها. وميكن أن الذي 
بفعـل قـوى تكميليـة، حتركهـا جمموعـة مـن دعـاة التغـيري الـيت تتبـاين           من الداخل ومن اخلارج، 

  تباينا كبريا من بلد إىل آخر.اجلهات املناصرة هلا 
ركهـا العديـد مـن الترتيبـات وميكنـها      حيضـرية الوطنيـة   أن السياسات احل حقيقة وقبول  - ٥٣

يف خمتلــــف  هـــا هـــو أمـــر أساســـي لضـــمان إمكانيـــة تطبيق       - أن تتخذ أشكاال ال حصر هلا
الســياقات القطريــة علــى النطــاق العــاملي. وهــذا يعــين أن اجلهــات الفاعلــة والــدعاة واملفكــرين   

مــن  ونأتيــية الوطنيــة ســوف الــذين سيشــكلون القــوة الدافعــة وراء عمليــة السياســات احلضــر 
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علــى التصـرف يف أي وقـت مــن األوقـات ــدف     ينقـادر  ونكونـ يواجلهـات املناصــرة  خمتلـف  
  وضع و/أو حتسني اإلطار الذي سيتم إدماج السياسات احلضرية الوطنية فيه.

ــع   - ٥٤ ــى   ومـ ــز علـ ــادة التركيـ ــرية   زيـ ــات احلضـ ــدن والبيئـ ــياق املـ ــرية  يف سـ ــة البشـ التنميـ
مبــا يضــع، يف الوقــت نفســه، ضــغوطا علــى الــنظم اإليكولوجيــة    - واالقتصــاديةواالجتماعيــة 

ــة ــة   الطبيعي ــا أدوات للتنمي ــادر فمــن الضــروري أن   -باعتباره ــة  تب ــاء إىل الســلطات احمللي إذك
مزيـد مـن    شـراك ، وإالداخليـة الوعي اجلماعي بشأن البصمة اإليكولوجية للمدن على مناطقها 

جييا يف عمليـة حتديـد أولويـات السياسـة احلضـرية الوطنيـة ومـا        األطراف واجلهات الفاعلـة تـدر  
  يتصل بذلك من وسائل التنفيذ.

ومـن مث احلاجـة    - ومما يعد أمرا حامسا/ضروريا مراعاة تنوع أصحاب املصلحة هؤالء  - ٥٥
املسـامهة واشــتراط  علـى  قـدرات  الإىل تعزيـز تـويل زمـام األمــور ونطـاق الوصـول، مـع مراعــاة       

  .آلراءع إىل مجيع اوجوب االستما
احلاجـــة احلقيقيـــة واالســـتراتيجية إىل بشـــأن ومـــع تبلـــور كتلـــة حرجـــة مـــن الـــتفكري   - ٥٦

أصـحاب  كلمـا ازداد حتديـد   السياسات احلضـرية الوطنيـة، فستتشـكل تـدرجييا جمموعـة الـنظم       
  املصلحة الرئيسيني وأدوار كل منهم (وأدوار اآلخرين).

نظـم ملعاجلـة   مت إنشـاء  صياغة وتنفيذ السياسات احلضـرية الوطنيـة أنـه    يستخلص من و  - ٥٧
تعزيـز عمليـات احلـوار وبنـاء توافـق اآلراء،      وتضارب املصاحل بـني خمتلـف أصـحاب املصـلحة،     

بغيـة االسـتفادة بشـكل    ضرورة التعجيل ا وتعبئة الوعي اجلماعي باحلاجة إىل إدارة التحضر و
  كامل من آثاره اإلجيابية.

  
  اجلهات الفاعلة واألطراف ومستويات العمل  - اءب  

بعبــارات أعــم، جمموعــة مــن اجلهــات الفاعلــة/األطراف الفاعلــة  ميكــن للمــرء أن حيــدد  - ٥٨
الرئيســية، واألدوار املمكنـــة ومســـتويات العمــل واملشـــاركة أثنـــاء عمليــة السياســـة احلضـــرية    

مـــن خمـــاطر اإلفـــراط يف  الوطنيـــة، وتصـــميمها وتنفيـــذها ورصـــدها وتقييمهـــا. وعلـــى الـــرغم
عمليـة العوملـة، فـإن    أثنـاء  التبسيط، ومع مراعاة الروابط بني خمتلـف النطاقـات الـيت تولـدت يف     

  أصحاب املصلحة الرئيسيني ميكن تصنيفهم يف فئتني:
  

  :جمموعة أصحاب املصلحة الرئيسيني الداخليني  (أ)  
اتمــع احمللــي: اتمــع العــام األوســع نطاقــا (الــرأي العام/وســائط اإلعــالم)؛     ‘١’  

واحلركـات االجتماعيــة ومنظمـات اتمــع املــدين األكرب/األوسـع نطاقــا (مــن    
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ــومي،      ــل العمـ ــيني بالنقـ ــطاء املعنـ ــردين، والنشـ ــة باملشـ ــات املعنيـ ــل احلركـ قبيـ
ذلـك) علـى املسـتوى     واملنظمات غري احلكومية، واملنظمات النسائية، وما إىل

الوطين أو اإلقليمي أو على مستوى املدينـة؛ والزعمـاء اتمعـيني. ويف عمليـة     
تصميم السياسة احلضرية الوطنية، من املهم كفالـة مشـاركة مجاعـات اتمـع     
املدين اليت متثل مصاحل وفئات متنوعة، حبيث تكـون عمليـة البنـاء مجاعيـة وأن     

ــاً    ــع جــاً قائم ــب تتب ــى الطل . وجيــب أن تســتجيب السياســات احلضــرية    عل
الوطنية إىل خمتلف مصاحل اتمـع واجلنسـني واألطفـال واملسـنني واموعـات      

  ؛اإلثنية، وما إىل ذلك
احلكومات: على املستوى الوطين واإلقليمي وعلـى مسـتوى الوالية/احملافظـة،      ‘٢’  

ــرية   ــاطق احلضـ ــتوى املنـ ــدن (الكـــربى وعلـــى مسـ ــتالف واملـ ــاتاخـ  السياسـ
ــاختالف ا ــو كانـــ   بـ ــىت لـ ــات). وحـ ــلطات احملليـــة،   تملقاطعات/القطاعـ السـ

ــا ــذ السياســات        كم ــد وتنفي ــي الشــركاء الرئيســيون يف حتدي ــر أعــاله، ه ذك
احلضرية الوطنية، فإن العمـل املطلـوب خـالل مجيـع املراحـل يتجـاوز احلـدود        

يــز اإلداريـة للسـلطات احملليـة. ويف هـذا الصـدد، فـال بـد أثنـاء التنفيـذ مـن تعز          
العمــل املشــترك فيمــا بــني الدولــة والكيانــات اإلقليميــة، وفيمــا بــني الكيانــات 

، وذلك من خالل إجراءات مـن قبيـل: حتسـني التنظـيم     اًاإلقليمية بعضها بعض
اإلقليمي، وحتديـد وهيكلـة املشـاريع االسـتراتيجية اإلقليميـة، وتعزيـز أشـكال        

ارف فيمــا بــني الكيانــات التــرابط والتعــاون بــني البلــديات، وتعزيــز نقــل املعــ  
  ؛اإلقليمية

ــة       ‘٣’   ــامع الفكريــ ــوث واــ ــز البحــ ــات ومراكــ ــة: اجلامعــ ــاط األكادمييــ األوســ
ومؤسســات البحــوث والتــدريب. ومشــاركة القطــاع األكــادميي مهمــة لــيس  

أيضـا يف رصـد وتقيـيم    إمنا ميكـن أن تكـون مهمـة    التصميم، و مرحلة فقط يف
لجامعـات ومراكـز البحـوث    لكـون  يا السياسات احلضرية الوطنيـة. وغالبـا مـ   

واامع الفكرية دور هام يف مجع األدلة والوقائع والبيانـات الـيت يسترشـد ـا     
ــى       ــيم أثرهــا عل ــة وهــي تســهم يف تقي يف تعريــف السياســات احلضــرية الوطني
األقاليم وعلى خمتلف طبقات اتمع. وميكن لربامج العمل التطوعي اجلـامعي  

ا من خـالل املشـاريع املبتكـرة والتـدخالت الـيت ـدف       أن تسهم إسهاما كبري
  ؛لتحقيق االستدامة
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املشرعون والسلطة القضائية: تؤدي هذه اجلهات الفاعلة دورا هاما يف تنفيـذ    ‘٤’  
السياسات احلضرية الوطنية ألا تصـدر القـوانني واللـوائح الـيت تسـن أحكـام       

لتحقيـق أهـداف السياسـة     هذه السياسات وتعزز التغـيريات القانونيـة الالزمـة   
ــد وميكــن أن تكــون عوامــل       ــل القــوى السياســية يف البل العامــة. كمــا أــا متث

ــن جانــب اهل      ــة للتغــيري م ــية دافعــة ومتكيني ــات التنفيذيــة والتشــريعية،   رئيس يئ
ســيؤدي يف ايــة املطــاف إىل تأييــد وتعزيــز األطــر القانونيــة ذات الصــلة،   ممــا

وجيهية واالستراتيجيات والغايات اليت حـددا  وبالتايل حتسني فهم املبادئ الت
السياسات احلضرية الوطنية من أجل إرساء األسس الختاذ القرارات وتوحيـد  

  ؛االجتهادات القانونية بني خمتلف الدوائر
وكــاالت التمويــل والقطــاع اخلــاص: هــذه اجلهــات الفاعلــة ميكــن أن تســهم     ‘٥’  

ــذ هــذه السياســات. و    ــة لتنفي ــاملوارد الالزم ــن املهــم أن يوجــه    ب ــك، م مــع ذل
القطاع العام ويبني مشاركته يف السياسات احلضرية الوطنيـة، لضـمان حتقيـق    
ــؤولية     ــة. وتشـــكل املسـ ــذه السياسـ ــها هـ ــن أجلـ ــداف الـــيت صـــممت مـ األهـ
االجتماعية للقطاع اخلاص فرصة كـربى لتحسـني قـدرات املدينـة أو البلديـة،      

ومسـؤولية الشـركات االجتماعيـة    مسترشدة حبمايـة املنـافع واملصـاحل العامـة.     
  ؛تتسم بأمهية بالغةوالبيئية 

  ويشمل أصحاب املصلحة اخلارجيون ما يلي:  (ب)  
املنظمـات الدوليـة والوكـاالت اإلمنائيـة ومنظومــة األمـم املتحـدة. وكـل هــذه          ‘١’  

هي أساسية يف حتديد وتنفيذ اخلطط العاملية اليت تتطلـب التعبئـة علـى    اجلهات 
  ؛ي والتدفقات املالية الدوليةالصعيد العامل

  ؛االجتاهات الدولية/البلدان األخرى اليت هي أمثلة حتتذى  ‘٢’  
ــات      ‘٣’   ــات وامعـ ــة، واجلامعـ ــة واحملليـ ــة واإلقليميـ ــة الدوليـ ــات احلكوميـ املنظمـ

  ؛الفكرية ذات نطاق الوصول الدويل/العاملي
واحلركـات االجتماعيـة علـى    اتمع املدين الـدويل: املنظمـات غـري احلكوميـة       ‘٤’  

  ؛النطاق الدويل/العاملي
  ؛الدوائر السياسية الدولية واإلقليمية  ‘٥’  
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النظام املصـريف الـدويل واألسـواق املاليـة: وهلـا دور هـام يف احلشـد للكميـات           ‘٦’  
ــرية      ــراين احلضـ ــوير العمـ ــال التطـ ــة وأعمـ ــتثمارات الرأمساليـ ــن االسـ ــة مـ اهلائلـ

  تنفيذ السياسات احلضرية الوطنية. هايوالعقارية اليت ينطوي عل
ــاء يف املقــام األولوالتحــول الفعــال واملســتدام يف اتمعــات هــو حتــول سياســي      - ٥٩ . وبن

سياسة حضرية وطنية تركـز علـى حتسـني الرفـاه والتكامـل واإلنصـاف بوجـه عـام يف احلـق يف          
لـيت يـتعني بناؤهـا وإعـادة     املدينة، بالرغم من العزل والتفاوتات، سينبثق عـن اإلرادة السياسـية ا  

بنائها على مر الزمن، وذلك فيمـا بـني مجيـع اجلهـات الفاعلـة املعنيـة علـى خمتلـف املسـتويات،          
حسب السياق احملـدد مـن حيـث املنطقـة اجلغرافيـة وحالـة التطـور يف كـل منـها. ويف حـني أن           

اجلهــات بــني جهــة وأخــرى مــن العمــل هــو مســتمد مــن قــدرة التنفيــذ الــيت قــد تكــون متباينــة  
الفاعلة/أصحاب املصلحة، فإن السياسات احلضرية الوطنية يتعني كذلك بناؤها وإعـادة بنائهـا   

  مبا يعكس حالة الثقافة/العقلية، وذلك من خالل عملية تطورية للسياسات.
األوســاط السياســية الرفيعــة املســتوى، مدفوعــة مــن  جانــب وقــد تظهــر حتــوالت مــن    - ٦٠

من القاعدة إىل أعلى منبثقة مـن احلكومـات احملليـة وأعمـال التعبئـة      احلكومة الوطنية، أو تظهر 
ــل    ــن قبي ــة، م ــد   ااالجتماعي ــانون جدي ــراح إصــدار ق ــد شــعيب   قت أو حــىت انتخــاب  حيظــى بتأيي

أحزاب/شخصيات سياسية تؤيد خطة التنمية احلضرية، أو مزيج من القوتني. وميكـن أن تـؤثر   
لسياسـي وتعـزز القـدرات احملليـة باملسـاعدة التقنيـة       اجلهات الفاعلة الدولية على مسـار العمـل ا  

والتمويل. ولكن األهم من ذلك فإنه بدون تـويل زمـام األمـور مـن جانـب أصـحاب املصـلحة        
  الداخليني وتزكيتهم، فلن تكون السياسات احلضرية الوطنية مستدامة و/أو فعالة.  

لى إىل أسفل ومـن أسـفل إىل   واألحداث اخلارجية والتعبئة السياسية واملبادرات من أع  - ٦١
أعلى ميكن أن تكون عوامل لتحريـك عمليـات السياسـات احلضـرية الوطنيـة وأيضـا لتعجيلـها        
وتوسيع نطاقها يف نقاط زمنية حمددة. ومع ذلـك، فـإن التطـور التـدرجيي هـو أمـر ال غـىن عنـه         

يل، وكـذلك  لنضج السياسات احلضرية الوطنية وإضفاء الطابع املؤسسي عليها يف األجل الطو
  ركائز استمرارها.ستشكل من أجل تعزيز اجلهات املعنية الرئيسية اليت 

ــة السياســات احلضــرية         - ٦٢ ــة املشــاركة يف عملي ــة الداخلي ــات الفاعل ــى اجله وســيتعني عل
تصـميم السياسـات الـيت جيـري تنفيـذها       (أ)الوطنية من أجل القيام على حنو ملمـوس مبـا يلـي:    

ــها  ــن  بكامل ــى حنــو ســليم م ــربامج   (ب) خــالل  عل ــة وال ــات احمللي ــة (ج) متكــني احلكوم املمول
إطـــار تشـــريعي قـــوي، واملســـتوعبة جيـــدا يف  (د) واملنظمـــة بصـــورة مالئمـــة والـــيت يـــدعمها  

ــرأي العــام ومنظمــات اتمــع املــدين والزعمــاء اتمعــيني،      (هـــ) اجلهــاز القضــائي، ويقرهــا ال
األوســاط األكادمييــة ونشــر البحــوث  (و) ها باســتخدام املعــارف املتاحــة واجلديــدة الــيت تقــدم  
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وسائط اإلعالم، مع االستفادة من مجيـع املـوارد املتاحـة الـيت ميكـن      (ز) للجمهور مبساعدة من 
  أن يقدمها الناس/اتمعات احمللية، والقطاعان العام واخلاص.  

اؤهـا  وبغية االضطالع ـذه األدوار، جيـب أن تكـون القـدرات موجـودة أو أن يـتم بن        - ٦٣
يف أثناء العملية، مبا يثري ويعزز خمتلف الفئات واجلهات املعنية كي تتـوىل املسـؤولية املشـتركة    
عن استمرارية وضع السياسات احلضرية الوطنيـة. وسـيأيت التطـور مـن الـدورات الالحقـة مـن        
التفكري والدعوة والتصميم والعمل من جانب مجيع أصـحاب املصـلحة بطريقـة متباينـة للغايـة،      

ســــاك بزمــــام عمليــــة التغــــيري ولكــــن يف ايــــة املطــــاف ســــيتعني علــــى اتمــــع ككــــل اإلم
  الفعلي.  السياسي

وبغية التأكد من أن عملية بنـاء الـوعي واالعتمـاد االجتمـاعي ملبـادئ اخلطـة احلضـرية          - ٦٤
اجلديدة يتم توحيدها يف النهايـة يف سياسـات حضـرية وطنيـة، مـن الضـروري أن يـتم تـدرجييا         

قرارات سياسـية ومؤسسـية حتكمهـا قـوانني إداريـة تصـدرها الوكـاالت        إىل ترمجة هذه املبادئ 
، وعلــى مســتوى الواليـات املســتويات (الوطنيــة، واإلقليميـة، وفيمــا بــني  احلكوميـة علــى مجيـع   

املنــاطق احلضــرية الكــبرية، وعلــى املســتوى احمللــي) والطبقــات الدميقراطيــة (اهليئــات القضــائية    
. وفيمــا عــدا ذلــك، تظــل هــذه املبــادئ خطابيــة  )والتشــريعية والتنفيذيــة يف الــدول الدميقراطيــة

للخطــر اســتدامة إدارة التحضــر وحيكــم علــى قطاعــات       فقــط. وهــذا مــن شــأنه أن يعــرض    
والعشوائية؛ فاملبادئ اخلطابية لن تؤدي إىل إضفاء الطـابع املؤسسـي   إلقصاء با اجتماعية واسعة

ــى  ــة ”عل ــة (   “قواعــد اللعب ــع اجلهــات الفاعل ــدة جلمي ــن اجلدي ــداخليني  م أصــحاب املصــلحة ال
  واخلارجيني) املشاركني يف التحضر.

لــة علــى تنفيــذ السياســات العامــة تشــكلها جمموعــة معقــدة مــن القــدرات   وقــدرة الدو  - ٦٥
ــة ــه غــري       - التقني ــه شــرط ضــروري لكن ــها هــو يف حــد ذات ــة والسياســية (وكــل من البريوقراطي

يف حـني يسـتغرق   كاف)؛ وهي ليست متجانسـة وقـد ختتلـف فيمـا بـني القطاعـات واملنـاطق.        
قصـرية األجـل.   ها ميكـن أن يـتم بتـدابري طارئـة     فـإن تـدمري  ، الًطـوي  الًالقدرات اتمعة أجـ بناء 

وترتبط قـدرات الدولـة ارتباطـا وثيقـا بـالنظرة إىل العـامل أو النمـوذج األيـديولوجي الـذي تقـع           
احلكومة ضمنه، فضال عن الشرعية وتراكم السلطة املتاحـة للحكومـة كـي تكـون قـادرة علـى       

طة حتديـدا يف القـدرة علـى تفسـري     تغيريات على الوضع الراهن؛ وتكمن الشرعية والسـل إدخال 
  احتياجات األغلبية والعمليات الثقافية اليت جتسد اتمع.
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، ومتهيـد السـاحة للعمـل وفهـم مبـادئ ومراحـل       مؤاتيـة كيف ميكـن يئـة بيئـات      - جيم  
  السياسات احلضرية الوطنية؟

ن قبيـل إسـناد   لوضع السياسات احلضرية الوطنية على عوامل ماملؤاتية تنطوي البيئات   - ٦٦
األدوار املناسبة، والواليات وقنوات املشاركة واحلاجة إىل حتسني االتصال والشـفافية، وجعـل   

  أصوات اجلميع مسموعة بوضوح وإدماجها.
وينبغي أن تستند العملية املستدامة والشـرعية لوضـع السياسـات احلضـرية الوطنيـة إىل        - ٦٧

  رئيسيني واملؤسسات:املبادئ التالية لتوجيه أصحاب املصلحة ال
  الشرعية؛  ) (أ  
  املسؤولية األخالقية/املشتركة؛  ) (ب  
ــــج التضافر/التعاون/الشــــراكة فيمــــا بــــني خمتلــــف املســــتويات احلكوميــــة    ) (ج  

ومســتويات اإلدارات العامــة، ومــع خمتلــف اجلهــات الفاعلــة غــري احلكوميــة (منظمــات اتمــع  
  ية، وما إىل ذلك)؛املدين والقطاع اخلاص واألوساط األكادمي

  الشفافية/تقاسم املعلومات؛  ) (د  
بنــــاء وتعزيـــــز احلكومــــات احملليـــــة وقـــــدرات الوكــــاالت العامـــــة صـــــوب      (هـ)  

  املؤسسية؛ التنمية
التخصــيص العــادل والكفــؤ للصـــالحيات واملــوارد بــني خمتلــف مســـتويات         ) (و  

  احلكومة لدعم السياسات احلضرية املستدامة؛
العمل/املشـــاركة املختلفـــة واملتكاملـــة، مـــن أجـــل ضـــمان األثـــر   مســـتويات   ) (ز  

التعــاقيب، حيــث ميكــن االســتماع حــىت إىل أصــوات مــن هــم األكثــر ضــعفا وبعــدا (نــزوال إىل    
  مستوى اتمع احمللي)؛

ــروز        ) (ح   ــع بــ ــر مــ ــت إىل آخــ ــن وقــ ــات مــ ــراء استعراضــ ــة إجــ ــيح العمليــ أن تتــ
  جديدة. حتديات

ــتحدد مرحلــة العمــل     - ٦٨ حــىت قبــل وضــع األســس السياســية للسياســات احلضــرية       وس
، كمـا ذكـر   احملتملـة  الوطنية، إذ إا عملية يبدأ تنفيذها بترتيب للجهـات الفاعلـة واإلجـراءات   

مــع تطــور الــوعي والضــمري واإلرادة السياســية. الــيت تــرتبط آنفــا، وهــي تتطــور طيلــة املراحــل 
وجد ترتيبات جديدة للجهات الفاعلـة  وكلما سنحت الفرص، فإا ستطلق مراحل جديدة وت

ــات        ــة ورق ــة. وميكــن أن تشــمل هــذه املراحــل املقبل ــة مــن العملي ــيت ســتمتثل للمراحــل املقبل ال



A/CONF.226/PC.3/16

 

34/89 16-09159 

 

، أو األطر القانونية اجلديدة، أو حتسـني العمليـات الالمركزيـة، أو الوكـاالت     العامة السياسات
سـنوات، و/أو إضـفاء الصـبغة احملليـة     التنفيذية اجلديدة، أو هياكل اإلدارة أو اخلطط املتعـددة ال 

على السياسات القطاعية من أجل حتسني التنسيق على أرض الواقع. وال يوجـد تسلسـل أمثـل    
جيب اتباعه، وإمنـا هـي فـرص سـتقدمها البيئـة العامـة، مـن قبيـل احلكومـات اجلديـدة، والتعبئـة            

، وبيئــة االقتصــاد الكلــي، االجتماعيــة، والتغــيريات يف الدســتور، وحــزم االســتثمار/احليز املــايل 
إىل ذلك. ويف مجيع احلاالت، ستقوم جمموعـة حمـددة مـن اجلهـات املعنيـة بـدور احملركـات         وما

الرئيســية، وســوف تتــوىل مهمــة تعزيــز اإلشــراك والنشــر األوســع نطاقــا، عنــدما يكــون مقــررا   
  اعتماد قانون جديد.  

ء الطـــابع املؤسســـي علـــى وســـتؤدي عمليـــة السياســـات احلضـــرية الوطنيـــة إىل إضـــفا  - ٦٩
املشــاركة وقنــوات املشــاركة؛ وقــد يعــزز هــذا مــن دور أصــحاب املصــلحة الرئيســيني، ولكــن  
ميكن أن حيد أيضا من ظهور جهـات فاعلـة جديـدة. وبالتـايل سـيكون مستصـوبا وجـود قـدر         
 من املرونة يف إدماج عوامل التغـيري اجلديـدة، وهـو مـا ال ميكـن أن حيـدث إال يف بيئـات مرنـة.        
وبعبارة أخرى، ففي حني أن املؤسسـات القويـة سـوف ترسـي األسـاس السـتدامة السياسـات        

يف ايـة  أتيـا  احلضرية الوطنية، فإن التجديد واالبتكار يـرجح أن يأتيـا مـن تفكـري جديـد وأن ي     
املطــاف مــن أصــحاب مصــلحة جــدد (مــن الصــعيد اتمعــي إىل الصــعيد الــوطين). وتصــميم    

، هـي نقـاط   التايليف الفرع ي موضوع املناقشة احلضرية الوطنية، وهوتنفيذ ورصد السياسات 
أصــحاب املصــلحة القــائمني حيــث يتســم إشــراك كــل مــن  هامــة يف عمليــة وضــع السياســات 

  .فيها بأمهية بالغةواجلهات الفاعلة اجلديدة 
  

  تصميم السياسات وتنفيذها ورصدها    -  خامساً  
ــة واملؤسســية     اتإن تصــميم سياســ  - ٧٠ ــة اجلــودة مــع أطرهــا القانوني ــة عالي حضــرية وطني

فهـم السياسـات احلضـرية الوطنيـة باعتبارهـا عمليـة       وواملالية ضروري لكفالة إمكانية تنفيذها. 
ــه جيــب ال    متواصــلة ــن أجــل إدراك أن ــة بكــل     نضــروري م ــع عناصــر سياســة التنمي ظــر يف مجي

ية الــيت تركــز علــى األنشــطة والتوصــيات  اإلجــراءات الرئيســ الفــرعأجزائهــا. وســيناقش هــذا  
  حبد ذاته. اتالعملية املنحى للسياسات احلضرية الوطنية بدالً من مضمون السياس

ومن خالل النظر يف تصـميم السياسـات وتنفيـذها ورصـدها، يستكشـف هـذا الفـرع          - ٧١
 األهـداف ق وطنيـة، ممـا ميكـن أن يكـون فعـاالً يف حتقيـ      الضرية احل اتسياسالأوالً طريقة تفعيل 

حضـرية وطنيـة    ةالفـرع طريقـة تصـميم وتنفيـذ سياسـ     هـذا  ثانيـاً، يـبني   ووالغايات احملـددة هلـا.   
مشروعة ومتكاملة وعمليـة وميكـن رصـدها بفعاليـة. وأخـرياً، قـدمت توصـيات لتيسـري عمليـة          
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السـماح  والطويـل   اسـتمراريتها علـى املـدى    كفالـة وإجياد آليات تساعد علـى   اتالسياس رسم
  .عليها التعديالت الالزمة إجراءب

  
    اتتصميم السياس  - ألف  

  فهم السياق    

ســياق الــذي تعــد فيــه التصــميم وتنفيــذ السياســات احلضــرية الوطنيــة  يراعــيجيــب أن   - ٧٢
السياســات احلضــرية الوطنيــة ضــمنها   ميكــن أن تنفّــذالسياســات. وتنــوع الظــروف الــيت   هــذه
ســـتراتيجية تصـــميم السياســـات وتنفيــــذها    ال حمركـــاً ه ينبغـــي أن يكـــون الســــياق   أنـــ  يعـــين 

الثقــايف والتــارخيي والسياســي والبيئــي واالجتمــاعي واالقتصــادي ومــا إىل ذلــك).         الســياق(
هــذا الســياق  مراعــاةإيــالء االنتبــاه إىل مــا يلــي مــن أجــل   ميكــن، اتالسياســ تصــميموخــالل 

  :بالكامل الضروري وفهمه
 تصـميم : قبـل  والنظـر فيهمـا   احلضرية الوطنية ةلسياسمن الرؤية/الغرض لحشد الدعم   

مبا يف ذلـك القيمـة    أهدافها، ينبغي إعداد اقتراح متعلق برؤيتها/الغرض منها وةالسياس
املضافة، واحملتويـات والنطـاق، واإلطـار الـزمين. وينبغـي أن تراعـي عمليـة حتديـد هـذا          

أن تشــرك جمموعــة الســياق الــوطين/احمللي للبلــد و  هــدافالرؤيــة واألهــذه الغــرض أو 
متنوعة من أصحاب املصلحة. وميكن أن تبدأ عملية تقيـيم جـدوى السياسـة احلضـرية     

بإجيــاد توافــق يف اآلراء بشــأن احلاجــة إليهــا، اســتناداً إىل       ها،الوطنيــة، قبــل تصــميم  
  الرؤية/الغرض واألهداف احملددة للسياسة احلضرية الوطنية.

واملؤسسات القائمـة   واللوائحالقوانني تنظيم القائمة: األطر القانونية واملؤسسية تنظيم   - ٧٣
ــيح إجــراء اســتعراض    ــادي واالقتصــادي يت ــالتخطيط امل ــانوين   أويل ســريع املتعلقــة ب لإلطــار الق

واملؤسسي احلضـري. وسـيوفر هـذا االسـتعراض يف ايـة املطـاف القـدرة علـى حتديـد جمـاالت           
ى حتديد واستعراض احلـدود اإلداريـة   عل كذلكحتسني خمتلف أجزاء التشريعات واملؤسسات و

  هذه التشريعات واملؤسسات.أجزاء 
ــة        - ٧٤ ــوزارات املعنيـ ــع الـ ــي جلميـ ــية: ينبغـ ــاع املؤسسـ ــي واألوضـ ــاد السياسـ ــم االقتصـ فهـ

ــة        ــة وأصــحاب املصــلحة املشــاركة يف تصــميم السياســات احلضــرية الوطني ــات احمللي واحلكوم
باإلمسـاك  شـعور عـام   لكـي يسـود   الصـلة و لكفالة إدراج جمموعة واسعة مـن السياسـات ذات   

فهـم واضـح ملختلـف املصـاحل واألوضـاع املؤسسـية الـيت         التوصـل إىل  . ومن أجلبزمام األمور
بعمليــة  احملــيطنيحلوكمــة االقتصــاد السياســي وا بتقيــيمهــذه السياســة، يوصــى  ضــمنها ســتقوم
. وميكـن  هاوحتليلـ  املؤسسات وعالقـات القـوة   هذا التقييم حتديديشمل على أن  ةالسياس وضع
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التحليل اإلجـراءات اإلداريـة وعمليـات صـنع القـرار وختصـيص املـوارد واألوضـاع          يتضمنأن 
إىل القـدرات   ةاملؤسسية. واهلـدف النـهائي هلـذا التحليـل هـو فهـم الصـكوك املوجـودة واحلاجـ         

  واضيعية احلضرية.القرارات يف خمتلف ااالت املتركيز وعالقات القوة ونقاط 
متكني أصحاب املصلحة: ينبغي أن يكـون أحـد أهـداف السياسـات احلضـرية الوطنيـة         - ٧٥

مشـاركة تامـة يف إعـداد     مـن املشـاركة  متكني احلكومـات احملليـة وأصـحاب املصـلحة اآلخـرين      
رؤية حضرية وإطار تنسيق يف سياق قطري معني. ولتفادي عمل أصـحاب املصـلحة مبفـردهم    

كاء يف التنفيــذ، ينبغــي للحكومــات احملليــة وســائر أصــحاب املصــلحة الرئيســيني   بوصــفهم شــر
احلضرية الوطنية منذ البداية. وعـالوة علـى ذلـك، ومـن      اتيف عملية تصميم السياس املشاركة

 مقـدرا  أصـحاب املصـلحة وحتليـل   بتحديـد  عملية تشاركية وشـاملة، يوصـى    كفالة سريأجل 
مسـتوى أعلـى مـن    ألضـعف الـذين قـد يكونـون حباجـة إىل      من أجل حتديد أصحاب املصلحة ا

  لتكون مشاركتهم تامة.  االلتزام 
  

  التنفيذ من أجلتصميم ال    

إن تصميم السياسات تصميماً جيداً هـو عنصـر جـوهري متعلـق بإمكانيـة تنفيـذ هـذه          - ٧٦
ميم؛ السياسات. وجيب أن تراعى مسألة تنفيذ السياسات احلضرية الوطنية خـالل عمليـة التصـ   

قــد يــؤدي إىل هــوات ميكــن أن تــؤثر ســلباً يف فعاليــة السياســة علــى حنــو كــاف فعــدم مراعاــا 
 وضـع ، يـتعني  بـآن معـاً   تكـون سـديدة وقابلـة للتنفيـذ     اتوللنجاح يف تصميم سياسـ باإلمجال. 

  :مسائل يف االعتبارأربع 
فيمــا بزمــام األمــور احلكومــات احملليــة وأصــحاب املصــلحة اآلخــرين   إمســاك  (أ)  

احلكومـات   أن متسـك احلضرية الوطنية يقتضي  ات: النجاح يف تنفيذ السياسيتعلق بالسياسات
ومـن األمـور اهلامـة    . وأن يشاركوا يف العمليـة  بزمام األموراحمللية وأصحاب املصلحة اآلخرين 

مـن أجـل تيسـري     تشـاركية إنشـاء آليـة   لكفالة مشاركة مجيع اجلهات الفاعلـة علـى حنـو فعـال،     
ار بشأن السياسات بـني احلكومـات الوطنيـة ودون الوطنيـة، وبشـأن السياسـات احلضـرية        احلو

  ؛احلكومية وغري احلكوميةالفاعلة الوطنية بني اجلهات 
، مــن الضــروري النظــر يف  اتالتقيــيم وبنــاء القــدرات: أثنــاء تصــميم السياســ    (ب)  

يتعــين الشــركاء املنفــذين، وال ســيما قــدرات احلكومــات دون الوطنيــة. وقبــل التنفيــذ   اتقــدر
ــة    ــة والتقني ــيم القــدرات البشــرية واملؤسســية واملالي ــع    ،تقي ــى مجي ــة عل ــاء القــدرات احلكومي وبن

من أجـل صـياغة السياسـات     ، على حد سوءا،مجيع الشركاء املنفذينبناء قدرات املستويات و
  تقييمها. وميكن النظر أيضاً يف بناء قدرات القطاع اخلاص؛  وتنفيذها ورصدها و



A/CONF.226/PC.3/16 

 

16-09159 37/89 

 

الوطنيـة القائمـة   ألطـر والسياسـات/املبادئ التوجيهيـة    ااستعراض و/أو تعـديل    (ج)  
احلضـرية   اتتكامل السياسـ مبا يكفل القانونية واملؤسسية واملالية جلميع القطاعات يف ااالت 

عات الوطنيـة (ويف بعـض الـنظم االحتاديـة، تشـريعات      الوطنية وتنفيذها. وميكن أن حتدد التشري
ومــن املهــم جــداً أن ، اوصــالحيااحلكومــات دون الوطنيــة الواليات/املقاطعــات) مســؤوليات 

. وبنـاًء علـى ذلـك، جيـب إيـالء االهتمـام إىل اإلطـار التشـريعي املناسـب          حتدد مصادر إيراداـا 
لالمركزيـة واحلصـة مـن املـوارد املاليـة      إىل سياسـات حتقيـق ا  كذلك للحكومات دون الوطنية و

بـني احلكومـات    للتواصـل ة، وذلك من أجل إجيـاد أطـر تعاونيـة    يستويات احلكوماملبني خمتلف 
ــة. وعــالوة علــى ذلــك، جيــب النظــر يف التكامــل والتماســك مــع ســائر       الوطنيــة ودون الوطني

ى الـدعم الكامـل   االستراتيجيات القطاعية واألطـر والسياسـات ومـا إىل ذلـك. وللحصـول علـ      
  مع قطاعات أخرى؛ التضاربللسياسات احلضرية الوطنية، جيب تفادي 

احلضـرية الوطنيـة دوريـاً     اتالرصد والتقييم: ينبغي إدراج آلية لتنقيح السياسـ   (د)  
تجـاوز  ي. وينبغي أن تكون عملية الرصد والتقيـيم شـفافة وأن   اتالسياسهذه يف عملية صياغة 

شمل مجيـع اجلهـات الفاعلـة مـن غـري الـدول، مثـل        ية ودون الوطنية لاحلكومات الوطنينطاقها 
  املنظمات غري احلكومية واملواطنني وقطاع األعمال التجارية.

  
  التنفيذ سبل  - باء  

  تغيري النظم التشجيع على    

احلضــرية الوطنيــة وتنفيــذها أن قيمــة  اتينبغــي أال يغيــب عــن عمليــة تصــميم السياســ   - ٧٧
خـالل تصـميم السياسـات ميكـن      ،لـذلك  تكمن يف العملية واملنتج على حد سـواء.  اتالسياس

إضفاء طـابع مؤسسـي علـى آليـات معينـة مثـل املشـاركة وتنميـة القـدرات ـدف تعزيـز تغـيري             
  .إفراديةتدخالت سياساتية مقابل القيام بأكثر استدامة على املدى الطويل 

  
ــذ السياســ      ــة: تصــميم    اتتنفي ــاعلي السياســات احلضــرية الوطني ــى واستعراضــالتف ها عل

  متواصل  حنو

 عـن طريـق إجـراء    بصـورة منتظمـة   وطنيـة الضـرية  احل اتسياسـ التنفيـذ   بتعقـب يوصى   - ٧٨
. ولـذلك ميكـن   اتسياسـ للالتفـاعلي  تصـميم  ال تعزيـز مـن أجـل    اتاستعراض متواصل للسياسـ 

قـد حـددت   سـتكون  البعيدة النظـر   اتأن السياسمراحل. ورغم على عقدة امل اتسياسال تنفيذ
طويلــة األجــل، ميكــن اســتخدام الــدروس املستخلصــة مــن الرصــد املؤقــت للــتفكري يف    أهــدافاً 

  تأتى عن ذلك من تعديالت.  يحىت تارخيه وما  هاوضعف السياسات مكامن قوة
  



A/CONF.226/PC.3/16

 

38/89 16-09159 

 

  خيارات التمويل املمكنة    

خيـارات متويـل بديلـة    مثـة  عند النظر يف إمكانيات متويل السياسات احلضرية الوطنيـة،    - ٧٩
ــد أن السياســ  ميكــن ا ــا. بي ــة ستقتضــي أن   اتلنظــر فيه ــة هــي   الفعال ــات الوطني تكــون احلكوم

، مما ميكن أن يظهر من خالل االلتـزام املـايل. وعلـى الـرغم مـن      املمسكة بزمام األمور بوضوح
ــيت     أن ه شــار إىلذلــك، ي ــة ال ــة ميكــن أن تكمــل االلتزامــات املالي ــاك مصــادر بديل عهــد ــا  تتن

  احلكومات الوطنية.  
السياسـات احلضـرية الوطنيـة    ب اإلمساك بزمام األمـور فيمـا يتعلـق   وبغية التشجيع على   - ٨٠

يكـون تقاسـم األعبـاء واملنـافع بـني املسـتويات احلكوميـة         قـد على مستويات حكومية أخـرى،  
علـى  احلكومـات دون الوطنيـة بالقـدرة املاليـة     يستلزم متتـع  . وقبل النظر يف ذلك، حمتمالًخياراً 

 املـايل الـذي تقدمـه    دعمالـ النظر يف املدى الالزم لنقل القدرة املالية بغية تيسـري   ساتدعم السيا
    .احلكومات دون الوطنية للسياسات

لنظر يف آليات متويـل  ، ميكن االسياسات رسمولتيسري مشاركة احلكومات الوطنية يف   - ٨١
الضـرائب احملليـة    قاعدةابتكارية، مثل احلفاظ على قيمة األراضي وتقامسها واإلعانات وتوسيع 

  من أجل تعزيز متويل البلديات. ، وذلكوحتسني جباية الضرائب
 وتوسـيع نطاقهـا   ومصادر التمويـل االستثمارات اخلاصة  االنتفاع منوميكن أن يكون   - ٨٢

احلضرية الوطنية. وهنـاك فرصـة لتمويـل السياسـات      اتاملشترك الناجح للسياسخياراً للتمويل 
مصادر متويل متعددة، سـواء مـن خـالل حتسـني الشـراكات بـني القطـاعني         عن طريقاحلضرية 

  رأس املال اخلاص. االنتفاع من وأالعام واخلاص 
لسياسات احلضرية الوطنية، وإذا كانـت املـوارد حمـدودة،    اوعند إعداد خيارات متويل   - ٨٣

بوضع بعض املبادئ وتـدابري التنسـيق والتشـاور لزيـادة الـوعي ـذه        اتالسياس تباشرميكن أن 
علـى مشـاريع مسـتهدفة تولـد      ات. ويف هذه احلالة، ينبغي أن يركـز تـدخل السياسـ   اتالسياس

يتــيح  مــن شــأنه أنتمويــل الــذي ال حصــول علــىحشــد الــدعم للعلــى و ،نتــائج قصــرية األجــل
فرصــاً لتنفيــذ مشــاريع تكــون نتائجهــا متوســطة وطويلــة األجــل. وــذه الطريقــة، ميكــن تنفيــذ 

ذلـك  مـع   يهـا عليـتعني  مـن متويـل، ولكـن     يتـاح القصري مبا  األجلالسياسة احلضرية الوطنية يف 
  الطويل. لألجلالتخطيط 

  
  أدوات الرصد  - جيم  

إىل التعريــف األويل  بالتأكيــد ات احلضــرية الوطنيــة مســتنداً   ســيكون رصــد السياســ    - ٨٤
التصـــميم والتنفيـــذ. وســـتختلف املؤشـــرات اســـتناداً إىل جنـــاح قيـــاس مـــن أجـــل لمؤشـــرات ل
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. فعلـى سـبيل املثـال، ميكـن أن تشـمل مؤشـرات       انالسياقات احملددة للبلـد  تبيناألولويات اليت 
  ة:التالياحملددات السياسات احلضرية الوطنية 

  االستجابة للديناميات السكانية؛    (أ)  
  كفالة حتقيق تنمية إقليمية متوازنة؛    (ب)  
  اإلعداد لتطوير البنية التحتية واخلدمات؛    (ج)  
  ؛يةاحلضراملناطق يف تعزيز كفاءة استغالل األراضي   (د)  
  تعزيز القدرة على التكيف مع تغري املناخ؛  )ـ(ه  
  العام؛   احليزمحاية   (و)  
  وضع نظم فعالة لإلدارة احلضرية؛  (ز)  
  تعزيز نظم فعالة لتمويل البلديات؛  (ح)  
  دعم الشراكة والتعاون بني اجلهات احلضرية الفاعلة؛  (ط)  
  الشمول واملشاركة يف العملية والنتائج. طابعاحملافظة على   (ي)  

ــن أن    - ٨٥ ــد م ــد  تكــون وال ب ــايري حتدي ــة الضــرية احل اتسياســالمع ــة خمناجحــة الوطني تلف
ــ ــدان. ولكــن  ب ســيليب كحــد أدىن األهــداف   اتأن جنــاح هــذه السياســ  يشــار إىلاختالف البل

ــافع التحضــر) يف  االســتفادة مــناحلضــرية احملــددة علــى الصــعيد الــوطين (معاجلــة القضــايا و   من
ــل.   ــى وعــالوة األجــل القصــري واملتوســط والطوي ــك، عل ــة ذل ــة وبغي ــادرات اســتدامة كفال  املب

 وسياسـاا،  اإلدارات بـرامج  ضـمن  الوطنيـة  احلضـرية  السياسـات  رؤيـة  تعميم فإن السياساتية،
. وعنـد  جنـاح  مؤشـر  يعتبـر  أن ميكن الوطنية، دون التنمية خطط يف أيضاًبدقة  رمسهافضال عن 

  عدد من التوصيات ذات الصلة:مثة النظر يف رصد السياسات، 
يف أغلـب  احلضـرية الوطنيـة    اتالسياسـ حتـرك  إدماج تقيـيم العمليـة والنتـائج:      (أ)  
، وقد يكون مـن املفيـد قيـاس العمليـة ونتـائج      بالسياسات املتعلقة العملياتالعديد من  األحيان
فمن شأن ذلك أن ييسر إدماج الربامج اليت تعمـم أولويـات    ،احملددة على حد سواء اتالسياس
ــ ــائج تقيــيم أن ورغــم .اتالسياس ــدى دراســة علــى قــادر النت  يف احملــددة دافاألهــ حتقيــق م

ــيم يتــيح أن ميكــن السياســات، ــة تقي ــيت العمليــة عناصــر يف النظــر يف التعمــق العملي  إىل أدت ال
  الفشل؛ أو النجاح
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بيانــات ومعلومــات موثوقــة:  اســتناداً إىل السياســات احلضــرية الوطنيــة   رســم  (ب)  
املتعلقـة بالسياسـات   جيب أن يستند تصميم السياسات احلضرية الوطنية وتنفيذها إىل البحـوث  

 موثوقـة  أساسـية  بيانـات  تـوفر  عدم يشكّل أن وميكن والبيانات احلضرية/اإلقليمية ذات الصلة.
 للسياسـات  والتقيـيم  الرصـد  عملـييت  إجـراء  حـىت مينـع   أو يعقّـد  عـامالً  موثوقـة  مؤقتة بيانات أو

 إقليميــة/حضــرية االفتقــار إىل بيانــاتميثــل و .وتنفيــذها تصــميمها عــن فضــالً الوطنيــة احلضــرية
ــة ــل( موثوق ــات أحــد) املســاحية اخلــرائط مث ــيت املعوق ــؤثر ال  احلضــرية السياســاتوضــع  يف ت

 اإلحصـائية  املكاتـب  بـني  التعـاون  دعـم  الضـروري  مـن  لـذلك  البلدان، من كثري يف الصلة ذات
 وميكـن  .واسـتخدامها  حملية بيانات إصدار أجل من املدين اتمع ومنظمات واحلكومة الوطنية

 مبـا  واألنشـطة،  لألشـخاص  الـذايت  العـد  مثـل  بسـبل  احمللية اإلقليمية/احلضرية البيانات تجمع أن
 مثـل  عامليـة  آليـات  إنشـاء  بشـدة  ويوصـى  .الفقـرية  واألحيـاء  الرمسيـة  غـري  املسـتوطنات  ذلك يف

 عــن موثوقــة بيانــات وإصــدار بالسياســات املتعلقــة البحــوث حتفيــز بغيــة ومســتقل، دويل فريــق
 ةاحلضــرياخلطــة  وتنفيــذ الوطنيــة احلضــرية السياســات رســم دعــم أجــل مــن احلضــرية القضــايا
  أوسع؛ نطاق على ةاجلديد

 وتشـاركية  مفتوحـة  رصد لعملية تيسرياً: املصلحة أصحاب/التشاركي الرصد  )ج(  
ــات باســتخدام يوصــى للسياســات، ــيم للرصــد تشــاركية تقني ــة تكــون أن تكفــل والتقي  العملي

  املصلحة؛ أصحاب لكل مفتوحة
 هنـاك : العـاملي  الرصـد  جبهـود  الوطنيـة  احلضـرية  السياسـات  عملية رصـد  ربط  )د(  

 .املسـتدامة  التنميـة  بنظـام اإلبـالغ املتعلـق بأهـداف     علـى حنـو وثيـق    النتـائج  رصـد  لـربط  فرصة
 الوطنيـة  احلضـرية  السياسـات  مـن  عديـدة  هناك جوانـب  أدناه، الوارد الفرع يف مبني هو وكما

  ).حمدداا ذلك يف مبا( ومؤشراا وغاياا املستدامة التنمية بأهداف واضحة متصلة صلة
  

    ٢٠٣٠طة عام خب أوجه االرتباط  - دال  
تتـيح هلـا أن    ات، إن السياسات احلضرية الوطنية هي أداة قوية للحكومكما ذُكر آنفاً  - ٨٦

تصــبح مســامهاً صــافياً يف حتقيــق أهــداف  أن، ووأن توجههــا وانــب التحضــر العديــدةجل ختطــط
ــاًء علــى ذلــك،    ــة املســتدامة. وبن ــعالتنمي ــأثري يف العديــد مــن   ب اتالسياســ تتمت القــدرة علــى الت

 بوصـفها  الوطنيـة،  احلضـرية  السياسـات  وسـتتمكن  أهـداف التنميـة املسـتدامة.   غايـات  جماالت 
 والتـأثري  اهلـواء،  تلـوث  وتنظـيم  بةمراق مثل املستدامة للتنمية كثرية أبعاد دعم من شاملة، عملية
 املتصـلة اتصـاالً   وغاياـا  املستدامة التنمية أهداف عن أمثلةالوارد أدناه  اجلدول ويتضمن .فيها

 السياســـات  نتـــائج  اســـتخدام  ميكـــن  والـــيت الوطنيـــة  احلضـــرية  السياســـات  بنتـــائج  مباشـــراً
  .امؤشرا  لتحديد



A/CONF.226/PC.3/16 

 

16-09159 41/89 

 

  
  بالسياسة احلضرية الوطنية املرتبطةأمثلة على أهداف وغايات التنمية املستدامة 

  الغايات  فااألهد
: ضـمان حيـازة األراضـي والقـدرة     ٥-١ و ٤-١الغايتان   : القضاء على الفقر١اهلدف     

  على الصمود
: األمن الغـذائي والتغذيـة   ٢اهلدف 
  والزراعة

أ: ضـمان حيـازة األراضـي والـروابط     -٢ و ٣-٢الغايتان 
  بني املناطق الريفية واحلضرية

حـوادث   بسـبب الوفيـات   ٦-٣ التلـوث و  ٩-٣ اتالغاي  : الصحة٣اهلدف 
التغطيـة الصـحية الشـاملة،     علـى  احلصـول  ٨-٣ املرور، و

ملــواد الكيميائيــة اخلطــرة وتلويــث وتلــوث اهلــواء ا ٩-٣ و
  واملاء والتربة.

أ امللكيـــة والتصـــرف يف  -٥ : الســـالمة و٢-٥ تـــانالغاي  : الشؤون اجلنسانية٥اهلدف 
  األراضي

: احلصـــول علـــى ميـــاه الشـــرب    ٢-٦ و ١-٦الغايتـــان   : املياه٦اهلدف 
  وخدمات الصرف الصحي

: احلصـــول علـــى الطاقـــة ٣-٧ و ٢-٧ و ١-٧الغايـــات   : الطاقة٧اهلدف 
  املتجددة والكفاءة يف استخدام الطاقة

ــدف  ــادي  ٨اهلـــ ــو االقتصـــ : النمـــ
  والعمالة

ـــ ٦-٨ و ٥-٨ و ٣-٨الغايــــات  ــاد فــــرص العمـ ل : إجيــ
  والعمل الالئق وبطالة الشباب  

ــات   : البىن التحتية والتصنيع٩اهلدف  ــتفادةأ: -٩ و ٤-٩ و ١-٩الغايــ ــن االســ ــبىن  مــ الــ
  ومتويلها. وحتديثهاالتحتية 

ــدف  ــدام  ١٠اهلــ ــن انعــ ــد مــ : احلــ
  املساواة

  القوانني التمييزية ٤-١٠الغاية 

ــدف  ــتوطنات  ١١اهلـ ــدن ومسـ : مـ
وقادرة بشرية شاملة للجميع وآمنة 

  على الصمود ومستدامة

  ج-١١أ إىل -١١ومن  ٧-١١إىل  ١ -١١الغايات من 

ــاج  ١٢اهلــدف  : االســتهالك واإلنت
  املستدامان

  : إدارة النفايات٥-١٢الغاية 

: القـــدرة علـــى الصـــمود والقـــدرة علـــى ١-١٣ تـــانالغاي  : تغري املناخ١٣اهلدف 
ــالني  -١٣التكيـــف؛  ــيط واإلدارة الفعـ ب قـــدرات التخطـ

  املتعلقني بتغري املناخ
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  الغايات  فااألهد
حفـظ املنـاطق    ٥-١٤ التلوث البحري و ١-١٤ الغايتان  : احمليطات١٤اهلدف     

  الساحلية
: بشـــــــأن الـــــــنظم   ١٥اهلـــــــدف  

  اإليكولوجية األرضية
ــة  ــيم الــنظم    ٩-١٥الغاي ــة والتنــوع  إدمــاج ق اإليكولوجي

البيولــــوجي يف عمليــــات التخطــــيط الــــوطين واحمللــــي،     
  ٢٠٢٠ والعمليات اإلمنائية حبلول عام

 مساملةجمتمعات  إقامة: ١٦اهلدف 
  مؤسسات شاملةو وبناء

ــات ــع -١٦ و ٧-١٦ الغايـ ــلطاتأ: تفريـ ــة السـ  احلكوميـ
ــات، و  ــدرات املؤسسـ ــاء قـ ــوانني  -١٦ وبنـ ــز القـ ب تعزيـ

  املستدامة التنمية لتحقيقمييزية والسياسات غري الت
: بشـأن وسـائل التنفيـذ    ١٧اهلـدف  

ــة    ــل التنميـــ ــن أجـــ ــراكة مـــ والشـــ
  املستدامة

اتســاق السياســات مــن أجــل التنميــة      ١٤-١٧ الغايتــان
شــراكات عامــة وبــني القطــاع العــام  ١٧-١٧املســتدامة؛ 

والقطـــاع اخلـــاص وشـــراكات اتمـــع املـــدين الفعالـــة،      
املكتســبة مــن الشــراكات ومــن   باالســتفادة مــن اخلــربات  
  استراتيجياا لتعبئة املوارد.

    
 املنـاخ  تغـري  بشـأن  املتحـدة  األمـم  مـؤمتر  يفالـذي مت التوصـل إليـه     بـاريس  اتفـاق  وبـين   - ٨٧

) املنـاخ  تغـري  بشأن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية يف األطراف ملؤمتر نووالعشر احلادية الدورة(
 إىل ونظـراً  .التكيـف  علـى  وقـادر  مسـتدام  مستقبل حنو والسعي املناخ تغري مكافحة إىل احلاجة

 احلاديـة  والـدورة  املسـتدامة  التنميـة  أهـداف  من املتأتية احلضرية باملناطق املتعلقة اهلامة الواليات
ــؤمتر والعشــرين ــي األطــراف، مل ــراف مواصــلة ينبغ ــة االعت ــة احلضــرية السياســات بأمهي  الوطني
  .اإلجيابية احلضرية للتنمية ومؤشراً اتللحكوم أداة باعتبارها

ــربز  - ٨٨ ــرع هــذا وي ــة احلضــرية السياســات بتصــميم املتصــلة الرئيســية القضــايا الف  الوطني
 املعـين  اخلـرباء  فريـق  عـن  الصـادرة  الرئيسـية  التوصيات التايل الفرع وسيربز .ورصدها وتنفيذها

  .اجلديدة احلضرية باخلطة
    

  اخلالصة  - ً سادسا  
 وسـتتخذ  حضـرية وطنيـة.   اتسياس رسميوصي فريق اخلرباء بأن جيري كل بلد عملية   - ٨٩
 عملية خالل من لفائدة اجلميع التحضر تسخري ولكن متنوعة، مؤسسية أشكاالً السياسات هذه

  : التالية العشر التوصيات يراعي أن جيب رسم السياسات
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 جـدول  تنفيـذ  يف قيمتها الوطنية احلضرية السياسات أثبتت: الدولية االتفاقات  (أ)  
 اخلطـة احلضـرية   لتنفيـذ  للغايـة  مهمـة  أداة بوصـفها  أوسـع  حنو على تعميمها وينبغي املوئل أعمال

 الدولية االتفاقات أيضاً الوطنية احلضرية للسياسات املعيارية أن تعكس القاعدة وينبغي .اجلديدة
  :يلي ما ذلك يف مبا القائمة،

  اإلنسان؛ حلقوق العاملي اإلعالن  (أ)    
 اتفاق باريس؛  (ب)    

  إطار سنداي؛  (ج)    
  ؛٢٠٣٠حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام   )د(    
السياسة احلضرية الوطنية ليست بالضرورة عملية حكوميـة   الشكل املؤسسي:  (ب)  

 فقط، غري أن الشكل املؤسسي للسياسات احلضرية الوطنية جيب أن يهيئ قنـوات مشـاركة وأن  
تغـيري رفيـع املسـتوى يشـمل مـا يلـي: اإلصـالح القـانوين، وختصـيص           إحـداث يراعي احلاجة إىل 

املســتويني الرمســي وغــري  املــوارد املاليــة، وتوليــد معلومــات عــن النظــام احلضــري باإلمجــال (علــى
متكــامالن وطــويال األجــل يتجــاوزان الــدورة السياســية.  نالرمســي)، وختطــيط وتصــميم حضــريا

ــة األطــر و ــة  نوعي ــها صــانعو     تالقانوني ــيت يطلب ــة ال ــد اإلصــالحات التنظيمي ــى تولي عــين القــدرة عل
السياسات. وجيب أن يكون للتشريعات الفعالة غرض واضح، وأن تدخل قواعـد وآليـات إنفـاذ    
متسقة ومدروسة، وقواعد والتزامات غري مبهمة. وأخرياً، ينبغي أن تسمح بإجراء رصد وتقيـيم  

السياسات احلضرية الوطنية القائمة على األدلـة  وحتتاج عملية رسم ات. منهجيني لنتائج التشريع
  االستثمار يف اخلدمة املدنية والبحوث واملناهج اجلامعية والفرص التعليمية؛ إىل

هناك حاجة إىل قيادة سياسية رمسية وغري رمسيـة علـى حـد سـواء مـن       القيادة:  (ج)  
 اتالسياســ رســمعمليــة  شــرعية لكفالــة داخــل احلكومــة و/أو مــن أصــحاب املصــلحة اآلخــرين

  احلضرية الوطنية وفعالية تنفيذها؛
وطنيـة شـاملة وأن   الضـرية  احل اتسياسـ جيب أن تكون ال :مول واإلنصافشال  (د)  

التأكــد مــن االســتماع إىل مجيــع مــع متكّــن أصــحاب املصــلحة مــن املشــاركة بفعاليــة يف العمليــة 
ــار   اآلراء ــائج واآلث ــق . وجيــب أن تعــزز النت ــر ضــعفاً   حتقي ــات األكث املســاواة، وأن تصــل إىل الفئ

  واألكثر عرضة للخطر والفقراء يف املناطق احلضرية؛
جيب أن تعاجل السياسات احلضـرية الوطنيـة    :الصموداالستدامة والقدرة على   (هـ)  

  بينها يف السياق اإلقليمي؛فيما الديناميات االجتماعية واالقتصادية واإليكولوجية والتفاعل 
ــة:   (و)   ــاس حمــور السياســات احلضــرية      املســائل ذات األولوي ــي أن يكــون الن ينبغ

 الراسـخة استكماالً ال تكراراً لالسـتراتيجيات القطاعيـة    هذه السياسات الوطنية وجيب أن تكون
يف جماالت مثـل الـبىن التحتيـة وامليـاه والطاقـة والصـحة والتعلـيم واإلسـكان وسياسـات اإلدمـاج           
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السياسات احلضـرية الوطنيـة العالقـات املاليـة      تعاجلمثايل، من منظور تصادي. واالجتماعي واالق
واملؤسسية يف قطاعات خمتلفة. وينبغي هلا أن حتمي مصاحل وحقوق األجيال احلالية واملقبلة علـى  
حــد ســواء، وأن تراعــي آثــار النظــام اإليكولــوجي الطبيعــي يف خيــارات السياســات. وتــوفر          

ــة منصــة املعلومــات أو  احلضــرية الو اتالسياســ ــة الطني ــات عملي ــة إىل التســوية بــني األولوي  الرامي
يتــيح مناقشــة  املســتويات اإلقليميــة، ممــا يف خمتلــفاألولويــات القصــرية األجــل والطويلــة األجــل 

  ؛اجلمهور اتعريف القرارات الصعبة و
سسـي  ينبغي أن تعزز وتيسر السياسـات احلضـرية الوطنيـة الطـابع املؤ     التنسيق:  (ز)  

وغــري الرمســي للتنســيق والتعــاون بــني خمتلــف اجلهــات الفاعلــة والقطاعــات والوظــائف يف مجيــع   
 الـرابط نطاقات املدن ونظمها. وينبغي أن يراعي التنسيق الشواغل اإلقليمية الوطنية، مبا يف ذلك 

ــاطق احلضــرية وا  ــبــني املن ــ؛ وةلريفي املــدن التحضــر علــى مســتوى  ب املتعلقــة قضــاياالت واديناميال
  ؛ةالوطنيالعابر للحدود اإلقليمي والكربى واملستويني 

السياسات احلضرية الوطنية، لكـي تكـون فعالـة،     رسمعملية  حتتاج :قدراتال  (ح)  
البلـد والـتعلم بـني     ضـمن حتضري ومؤسسة مستضيفة وميزانية وتدريب وفـرص للـتعلم   إىل عملية 

وفيمـا بينـهم. وينبغـي أن يـدمج الرصـد       ينة اآلخـر حاحلكومات وأصحاب املصل داخل ،األقران
  والتقييم الداخليان الفعاالن ضمن هذه العملية؛

ينبغي أن تستخدم السياسات احلضرية الوطنية استراتيجية اتصـاالت   :التصالا  (ط)  
وسائط تكون شاملة وشفافة وـدف إىل إيصـال املعلومـات إىل مجيـع مـوظفي اخلدمـة       المتعددة 

سائط اإلعالم وأصحاب املصـلحة اآلخـرين سـواء داخـل احلـدود الوطنيـة أو       املدنية واملقيمني وو
بالسياسـات احلضـرية الوطنيـة أيضـاً لتعزيـز       متعلقةخارجها. وينبغي استخدام استراتيجية اتصال 

  بالطابع املتكامل للتنمية احلضرية؛ على نطاق واسعالوعي 
يــة إىل أحــدث البيانــات ينبغــي أن تســتند السياســات احلضــرية الوطن البيانــات:  (ي)  

السياسات احلضرية الوطنية لتحسني نظم  رسمالنوعية والكمية الشاملة. وميكن استخدام عملية 
بيانــات جديــدة وإضــافية لتحســني تصــنيف البيانــات (مثــل نــوع اجلــنس  إصــدارمجــع البيانــات و

وجيـب إيـالء اهتمـام     .املتعلقـة ـا  والسن) وتغطيتها (القطاع واجلغرافيـا) وقابليـة التشـغيل البـيين     
يجمـع مـن    يـدمج مـا  . وجيـب أن  ، وإبرازهـا د مجيع جوانب العشوائيات احلضريةاخاص إىل تعد

ــات متعلقــة  ــة  ب بيان ــات نظــم يف السياســات احلضــرية الوطني ــة وينبغــي  البيان ــة واحمللي  إتاحــةالعاملي
  ليها.ع االطّالع
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  املرفق
  [األصل: باإلنكليزية/اإلسبانية]

  
تقريـر إطـار    بشأن واجلهات املعنيةالردود على تعليقات الدول األعضاء     

  ٣السياسات الذي أعدته وحدة السياسات 
    
واجلهتــان املشــتركتان يف قيادــا أن يشــكروا الــدول  ٣ السياســات يــود خــرباء وحــدة  - ١

ــه        ــذي أعدت ــة إطــار السياســات ال ــيت قــدمت تعليقــات علــى وثيق ــة ال األعضــاء واجلهــات املعني
أا قـد أضـافت قيمـة كـبرية إىل      ريبوحدة. وقد كانت التعليقات مفيدة وقيمة للغاية، وال ال

ــام أعضــاء   إىل جتميــع التعليقــات وإد ورقــة السياســات. وســعياً  راجهــا يف ورقــة السياســات، ق
عليهـا. وتـرد تلـك الـردود يف      وقـدموا ردوداً  تلـك التعليقـات   باسـتعراض  ٣السياسـات   وحدة

  اجلداول أدناه.
  

  كولومبيا
  

  الردود على التعليقات  التعليقات

    تعليقات عامة    

تشـــكر حكومـــة كولومبيـــا وحـــدة السياســـات      • 
إعـــــداد ورقـــــة  أســـــهموا يف الـــــذين  ءربااخلـــــو

مل تكتمـل  الورقة تقر بأن وإن كانت السياسات، 
  بعد صياغتها

بــــــاحلوار والتنســـــيق بــــــني وحــــــدات  ي وصـــــ ن • 
ــة  ألن السياســات،  مت  املواضــيع واملواضــيع الفرعي

  أخرى رقات سياساتوتناوهلا أيضا يف 
د الصـــارم بإصـــدار الصـــيغ النهائيـــة لتقيـــنقتـــرح ا • 

حبيـث   واحـد، السياسات يف شكل  ورقاتميع جل
 تســهيالًيــتم عــرض املعلومــات بشــكل موحــد،     

  هالقراءا وحتليل

ــة    •  ــواغل املتعلقـ ــم أن الشـ ــاتكم. ورغـ ــى تعليقـ ــكراً علـ شـ
ــاق       ــد تتجــاوز نط ــني وحــدات السياســات ق بالتنســيق ب

ــا  يتصـــل بعمليـــة املوئـــل الثالـــث،    إذ أن التنســـيق عملنـ
هــذه التوصــية إىل أمانــة املوئــل الثالــث و/أو إىل  نحيل ســ

  باقي وحدات السياسات
نشــكركم علــى اقتــراح تســليط الضــوء علــى العناصـــر        • 

ــز  األ ــكل جـ ــيت ستشـ ــية الـ ــودة األوىل،   ءاساسـ ــن املسـ مـ
ويرجـــى االطـــالع علـــى الفـــرع املتعلـــق باملالحظـــات      
اخلتامية والتوصيات الرئيسـية الـذي سـعينا فيـه إىل القيـام      

  بذلك
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  الردود على التعليقات  التعليقات

كــل ورقــة مــن ورقــات السياســات  تــذييل قتــرحن •     
البنـاء  بنـات  لأو األساسـية  اهليكلية مبوجز للعناصر 

مـن املسـودة األوىل للخطـة     ءازشـكل جـ  اليت قـد ت 
  املقبلة احلضرية اجلديدة

  تعليقات حمددة بشأن مضمون ورقة السياسات

ضمن اإلطار املناسب، إذ أـا  لقد صيغت الوثيقة  -• 
لسياســـة ل ةواملفاهيميـــ ةاملواضـــيعيتظهـــر احلـــدود 

احلضرية الوطنية وملا سوف يتم تناولـه يف الوثيقـة   
  بأكملها

ــيشــكل اســتعراض العناصــر ا  •  الورقــات يف ة هليكلي
عليها أداة مفيدة تـبني نطـاق    اتالتحليلية والتعليق

  عمل ورقة السياسات

كلفت أمانة املوئل الثالث وحدة السياسـات باسـتعراض    • 
التحضر، ونتوقـع حتقيـق النمـو يف املـدن ونـدعو      عمليات 

إليــه، كمــا نقــر بتبــاين ديناميــات النمــو، ومنــها انكمــاش 
 املدن على سبيل املثال

أن منـــو ســـكان  دهامـــن افتـــراض مفـــالورقـــة تنطلـــق  •
 تتســاءلوال أمــر واقــع، املنــاطق احلضــرية واملــدن  

االسـتمرار يف تعزيـز هـذا    عما إذا كان ينبغي  أبداً
قد تكون هنـاك بلـدان قـررت احلـد     ف. أم ال النمو

سـكان  تعزيز منو من منو سكان املناطق احلضرية و
مــن ذلــك. وباإلضــافة إىل    بــدالً ةريفيــنــاطق الامل

ذلك، فإن استراتيجية النمـو األخضـر الـيت يتبعهـا     
 ومـع  ٢٠٣٠الـيت تتمشـى مـع خطـة عـام      والبلد، 

أهداف التنميـة املسـتدامة، تقتضـي     ما تتضمنه من
ــاطق     ال ــة واملن ــاطق الريفي ــني املن ــروابط ب نظــر يف ال

ــراً   ــا عنصـ ــرية باعتبارهـ ــاً احلضـ ــياغةيف  حموريـ  صـ
 السياسة احلضرية الوطنية

أن ال أحـــد يشـــكك يف االجتـــاه العـــاملي حنـــو      يحصـــح • 
نؤكد رأينا أن التحضر يتيح فرصا ممتـازة  لكننا التحضر، 
التنميــــة (االقتصــــادية والبيئيــــة  واققــــكــــي حيللســــكان 

واالجتماعيــة). وباإلضــافة إىل ذلــك، سنســعى أيضــا إىل  
وجــود تسلسـل ريفـي حضــري   التشـديد يف الورقـة علـى    

ــلَّ متصــل ــن املس ــا حتســني هــذا      . وم ــه أنــه جيــب علين م ب
 انظـر يف املسـودة النهائيـة للورقـة.     شديد عليهتالاملفهوم و
، الــيت يســلط ٧ والتوصــية الرئيســية ٥٢و  ٣٤الفقــرتني 

فيهــا الضــوء علــى ضــرورة التنســيق والتعــاون علــى حنــو    
ــك،     ــافة إىل ذلـ ــة. وباإلضـ ــاطق الريفيـ ــمل املنـ ــر يشـ انظـ

اليت تربز ضرورة أن تتناول السياسة احلضرية  ٤٣ الفقرة
الوطنية حتديات التكيف والقدرة على الصـمود وأن يقـر   

  فيها بدور املناطق الريفية
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   حتديد التحديات    

تنطبـــق علـــى التحـــديات الـــيت أثـــريت يف الورقـــة   • 
قــد متــت صــياغتها حبيــث تكــون و الوضــع الــراهن

وهــي مراعيــة للخصوصــيات علــى  . ســهلة الفهــم
ــياقات  حنــــو متــــوازن، إذ  حتتــــرم التنــــوع يف الســ

ــني  و ــات ب ــدول و االختالف ــدرات ال ــيح اــال  ق تت
  لذلك

ــراز هــذ    •  ه نتفــق متامــاً مــع هــذا التعليــق وقــد ســعينا إىل إب
العالقــة بقــوة أكــرب يف ورقــة السياســات. انظــر الفقــرات  

  ٩٠و  ٥٠و  ٤٣و  ٤٢

 ميكن اعتبار سياسة نظام املدن الكولومبية منوذجاً • 
 للسياسة احلضرية الوطنية

 

حبيــث  كــبرياً تتميـز هــذه السياسـة بكوــا إسـهاماً    • 
علــى املســتوى اإلقليمــي والتفاعــل مــع   اإلدارةأن 

حتـديا يف  يعتـربان  النظام علـى املسـتوى الـوطين ال    
 تصـــميمها وفقـــاً  حـــد ذاتـــه بـــل عالقـــة يـــتعني    

 األساســيفمــن ، ويف هــذا الصــدد. تلالحتياجــا
جيـاد  إ بلورة السياسات احلضرية الوطنيـة  من أجل

 والتنازيل التصاعديتوازن بني النهجني 

 

الزم تـوافره بـني املسـائل    التـوازن الـ  قترح اعتبـار  ن • 
حتقيـق  البيئية واالقتصـادية واالجتماعيـة مـن أجـل     

مـن عناصـر    مهمـاً  وعنصراً التنمية املستدامة حتدياً
السياسات احلضرية الوطنية. ولئن كان لكـل بلـد   

التخطـيط  فإن اخلاص،  هكل إقليم أهدافه وسياقلو
مكــان احلضــري الــذي يتجــاوز الفهــم املــادي لل    

 ، وبالتـايل إجيـاد تـوازن بـني هـذه اجلوانـب      لزميست
املرونـــة  لبـــارامتريقتضـــي اتبـــاع توجـــه خيضـــع ي

 الستقراءاوقابلية 

 

ــات    يعــديف هــذا الســياق،   •  ــد عــدد مــن الغاي ، ٩٧، الفقــرة ٢٠٣٠الفــرع املعــين يف خطــة عــام   انظــر  • حتدي
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ــواردة يف خطــة عــام        وذات  ٢٠٣٠واألهــداف ال
الصــــــلة بصــــــياغة خطــــــة السياســــــة احلضــــــرية  

ن اإلبـراز  . ومن شأجداً اإجيابي اأمر ١-د رعالف يف
من أوجه االرتباط احملددة يف القائمـة   كلٍلالواضح 

يف إعطــــاء أمثلــــة  ســــاعدأن يعــــزز الوثيقــــة وأن ي
ــاملي     ــابع التك ــى الط ــذيملموســة عل ــه   ال تتســم ب

  ٢٠٣٠خطة عام 

واملالحظــات اخلتاميــة والتوصــيات الرئيســية، الــيت ترمــي  
توضيح كيف ميكن للسياسـات احلضـرية الوطنيـة أن    إىل 

  تسهم يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة

 ٢-دال رعيف الفـ  احملـددة قائمة املؤشرات بنرحب  • 
قتـرح أن تراعـى مسـألة    يواليت ميكن النظـر فيهـا. و  

الـــروابط بـــني املنـــاطق احلضـــرية واملنـــاطق الريفيـــة 
حضـري متصـل لـيس فقـط      ريفي تسلسل ووجود
ــا    ل بالنســبة ــي وإمن ــالتنظيم اإلقليم ــق ب ــر املتعل لمؤش
لمؤشــرات املتعلقــة بالبيئــة والبنيــة التحتيــة     لأيضــا 

توقــف يواخلــدمات واملوصــولية ونوعيــة احليــاة. و   
يـــة يف مجيـــع هـــذه نجنـــاح السياســـة احلضـــرية الوط

ااالت على إيالء االعتبار الواجـب للـروابط بـني    
  املناطق احلضرية واملناطق الريفية

 ةالقائمـة الـوارد  انظـر  لقد سعينا إىل معاجلة هذه النقـاط.   • 
ــرة  ــاة     ٥يف الفقـ ــة احليـ ــى نوعيـ ــوء علـ ــلط الضـ ــيت تسـ الـ

هـــداف السياســـة احلضـــرية أمـــن  ائيـــاً بوصـــفها هـــدفاً
ــة، و ــرةالوطنيـ ــات   يف  ٥٢ الفقـ ــق باألولويـ ــرع املتعلـ الفـ

الـروابط   تتنـاول الـيت   ،الرئيسية للسياسة احلضرية الوطنية
ــني  ــة والبن   ب ــاطق الريفي ــاطق احلضــرية واملن ــاملن ــة ي ة التحتي

واملوصــولية، وإىل قائمــة احملــددات الرئيســية الــواردة يف     
  ٥٣الفقرة 

    حتديد األولويات

ــان ل •  ــة كــ ــار لوثيقــ ــم يف إطــ ــهام مهــ ــد إســ  حتديــ
 اتاألولويـــإذ حـــددت يف آن واحـــد  التحـــديات
  الوطنيةمراعاا يف السياسة احلضرية  اليت ينبغي

معـايري   وضعتوخى يي ذمن الوثيقة اليعترب الفرع  • 
 قيمـاً  جمهوداًالسياسات أولويات  تعريف كل منل

السياسـات   تعريـف  يسترشـد بـه يف  للغاية ل ومفيداً
األهداف والسـياقات الوطنيـة   اليت تعكس  الوطنية

  واإلقليمية

إجيــاد تــوازن بــني أمهيــة مــع التوصــيات ومــع  نتفــق متامــاً • 
االقتصـادية واالجتماعيـة والبيئيـة عنـد النظـر يف       اجلوانب

ة علـى  أولويات السياسات. وينبغي النظـر يف كـل سياسـ   
مــن هــذه املنظــورات الــثالث. انظــر الفــرع الثالــث حــدة 

بشـأن عمليـة حتديـد     اتلالطالع علـى مزيـد مـن املناقشـ    
ــة ا   ــاتية يف السياسـ ــارات السياسـ ــات اخليـ ــرية أولويـ حلضـ

  الوطنية
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 عريـف املعـايري املتعلقـة بت   ضـمن درج يـ بأن  نوصي •     
ــة    ــات كــل سياس الحتياجــات وأن حتديــد لأولوي

يســعى إىل إجيــاد تــوازن بــني اجلوانــب االقتصــادية 
 ورقـة واالجتماعية والبيئية. وهذا يتسق مـع رؤيـة   

تحويليــة للسياســات احلضــرية القــوة لل السياســات
ــذ     وقــدرة هــذه السياســات علــى اإلســهام يف تنفي

  ٢٠٣٠خطة عام 

 ١-فــرع بــاء  قائمــة التغــيريات احملــددة يف ال   تعــد  • 
باعتبارها رؤية ينبغي أن  بوجه خاصأيضا مفيدة 

السياســة احلضــرية الوطنيــة. وجيــب أن   أخــذ ــات
ــمل الت ــيرياتتشـ ــي    غـ ــج يراعـ ــاع ـ ــرورة اتبـ ضـ
بــني املنــاطق احلضــرية واملنــاطق القائمــة العالقــات 

عزيـز التعـاون لـيس فقـط     تيـتم  الريفية. وينبغي أن 
ــني  ــة  ب ــاطق امليتروبولي ــة للحكومــات  املن ــل التابع ب
بــني احلكومــات يف البلــديات الريفيــة، الــيت   أيضــا

ــبة   ــربى بالنسـ ــة كـ ــي أمهيـ ــة؛  ل تكتسـ ــدن املعنيـ لمـ
ويتوقف حتسني نوعية حياة سكان املـدن مباشـرة   

ــتدامة   ــى اسـ ــني علـ ــروابط بـ ــرية   الـ ــاطق احلضـ املنـ
  املناطق الريفيةو

 الريفـــي التسلســـلســـعينا إىل التركيـــز أكثـــر علـــى   لقـــد • 
  املتصل احلضري

ـــ  •  ــات الــ ــة األولويـــ ــة  واردةتتســـــم قائمـــ يف ورقـــ
أـا حمـددة علـى حنـو     ) ب٢-ب لفرعالسياسات (ا

ــب وذات  ــابع مناسـ ــينطـ ــهم ، فـ ــد وتسـ يف حتديـ
  جدول أعمال املوئل

لقد سعينا إىل تعزيز فكرة التعاون بـني املسـتويني الـوطين     • 
ــطة    ــدات الصغرية/املتوســ ــتويات البلــ ــويل ومســ واملتروبــ

 ٦٣و  ٥٢و  ٢٣الفقـــرات  انظـــر واملـــدن واألريـــاف.  
ــن    ٧والتوصــية الرئيســية   ٨٥ و ــد م ــى مزي لالطــالع عل

سياســة وضــع املناقشــة بشــأن تعزيــز التعــاون مــن خــالل  
  حضرية وطنية

تتعلــق إحــدى األولويــات الوطنيــة ملــؤمتر املوئــل       • 
ــا ــذا ٥و  ٤و  ٣ت الثالــــــث باألولويــــ . ويف هــــ

ســعينا إىل تعزيــز فكــرة املوصــولية مــن حيــث النقــل   لقــد • 
ــة واملســائل والتواصــل  االقتصــادية  والتــدفقاتاالجتماعي
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       ــروري أن ي ــن الضـ ــه مـ ــرى أنـ ــدد، نـ ــرفالصـ  عتـ
بـني املنـاطق احلضـرية واملنـاطق     القائمـة  بالعالقات 

ــة     ــاطق الريفي ــرف باملن ــا، وأن يعت ــة وتعزيزه الريفي
كعناصـــر ي املتصـــل حلضـــرا الريفـــي بالتسلســـلو

رئيســية ملعاجلــة حتضــر البلــدان وديناميــات إنشــاء   
  التجمعات احلضرية

بــــني املســــتويني الــــوطين واملتروبــــويل   ،ذلــــك ومــــا إىل
ومســــــتويات البلــــــدات الصغرية/املتوســــــطة واملــــــدن    

 ٥٢و  ٣٥و  ٣٤و  ٦الفقــــــرات انظــــــر واألريــــــاف. 
  ٧والتوصية الرئيسية 

ــك، مــن    •  ــالغ باإلضــافة إىل ذل ــى  ب راعــة أن ت األمهي
بــني املنــاطق احلضــرية واملنــاطق  القائمــة العالقــات

املتعلقــــة   ١ا يف ضــــوء األولويــــة  ضــــالريفيــــة أي
ــروري أن  ب ــن الضـ ــولية. ومـ ــوناملوصـ ــدن  تكـ املـ

لـيس فيمــا بينـها فحسـب، بــل أيضـا مــع     مترابطـة  
ــد املــدن     ــيت يتوقــف عليهــا تزوي ــة ال املنــاطق الريفي

منـــها اخلـــدمات البيئيـــة والســـلع   خـــدماتدة بعـــ
  الزراعية

  

أن نـود أن نشـري إىل   فيما يتعلق باألولويات أيضا،   • 
دن تشـمل  تدابري اليت تتخـذها املـ  االستدامة البيئية لل

ملواجهـة  التـدابري الـيت تتخـذها املـدن     املسؤولية عن 
ــيت     ــة ال ــاطق الريفي ــيت حتــدث يف املن ــة ال ــار البيئي اآلث

ة حتقيـق اسـتدام   مـن أجـل   أيضـا  عليها املـدن تعتمد 
مثال على ذلك هو إنتاج املياه  برزنفسها. وأاملدن 

الصاحلة للشرب واسـتخدامها يف املـدن والـتخلص    
  من املياه املستعملة

ــا علمــا بــ    •  بضــرورة صــياغة ورصــد    صــلالتعليق املتأحطن
ــة احلضــرية اســتناداً   ــدان   السياســة الوطني ــات البل إىل أولوي

اليت تسلط الضوء على ضرورة  ٥٠الفقرة انظر ا. وقدرا
ــات إىل    ــد األولوي ــة حتدي ــدعد عناصــرأن تســتند عملي ة، ي

مــن  ٩٢ و ٩١الفقــرتني وانظــر منــها القــدرات الواقعيــة. 
ــة      ــى اقتراحــات بشــأن كيفي الفــرع اخلــامس لالطــالع عل
تصميم وتنفيذ سياسة حضرية وطنية ميكـن تكييفهـا وفـق    

  لسياقا
تغـيري مكـان قائمـة األهـداف املقترحـة       من األفضل  • 

، “التنفيـــذ”إطـــار إدراجهـــا يف و) )د( يف الفــرع (
شـروع يف  تشـجيع البلـدان علـى ال   لكوا موجهـة ل 

 ةعمليــة وضــع سياســات حضــرية وطنيــة ومواصــل  
ــا     ــا ألولويا ــك السياســات وفق صــياغة ورصــد تل

  وقدراا الوطنية
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    التنفيذ    

ــواردة يف  اإلجــراءاتالتوصــيات بشــأن تشــكل  •  ال
ــذ ــدول  فنيـــةمســـامهات ا الفـــرع هـ يف حتديـــد جـ

قـد صـممت حبيـث تشـجع     أعمال املوئل الثالث و
سياســـة  وضـــععمليـــة  الـــدول الـــيت مل تبـــدأ بعـــد

ــة أو الـــيت هـــي بصـــدد تصـــميمها    حضـــرية وطنيـ
تضع مبادئ توجيهيـة  أن على ذها ومتابعتها يوتنف

  العمليةحمددة للنظر فيها أثناء تلك 

  

ــالنظر إىل  •  ــمن   بـ ــذه تتضـ ــات هـ ــة السياسـ أن ورقـ
إطــار  للتحــديات واألولويــات و   واضــحاً  حتديــداً

بالعمـل علـى بلـورة اقتـراح بشـأن       يوصنالتنفيذ، 
يف مجيـع  بشكل شامل سبل إدماج حمتوى الوثيقة 

تناوهلـا يف جـدول أعمـال     متاملسائل األخرى الـيت  
كفالـة أن تكـون اخلطـة حمـددة      املوئل الثالث، مـع 

  بشكل تام عملية املنحىعلى حنو مناسب و

تعليـق. وفيمـا يتعلـق بالعمـل مـع بـاقي       هـذا ال شكراً على  • 
أمانــة املوئــل الثالــث قــد حــددت وحــدات السياســات، ف

هيكـل العمليــة، لكـن يرجــى الرجـوع إىل الفــرع الثالــث    
اسة احلضرية الوطنيـة قـد   يأولويات السجاء فيه أن الذي 

اضـيع متعـددة تعـين وحـدات     تكون كثرية وقد تغطـي مو 
يــتم حتديــد  ، لكــن مــن الضــروري أنات مجيعهــاالسياســ

  أولويات هذه املواضيع على الصعيد القطري
    

  إكوادور

  الردود على التعليقات  التعليقات

    احلوكمة احلضرية    

ــة إىل أن      •   ــذكورة، تشــري الورق ــني التحــديات امل مــن ب
السياســات احلضــرية الوطنيــة املتصــلة بالنقــل والتنقــل 
ينبغي أن تصاغ ضـمن سـياق أوسـع نطاقـا يأخـذ يف      
ــي    ــتخدام األراضــ ــكان واســ ــايا اإلســ ــار قضــ االعتبــ
ــاطق     ــاق املنـ ــى نطـ ــرية علـ ــة احلضـ ــات التنميـ وسياسـ

ت املتروبوليـــــة (الـــــيت تعـــــرف حبســـــب املســـــتوطنا 
واألنشــــطة البشــــرية ال حبســــب احلــــدود السياســــية 

بشــأن ختطــيط اســتخدام األراضــي   ٣٣و  ٣٢الفقــرتني  انظــر• 
  بشأن اإلسكان ٣٩والفقرة 

راعـى فيـه   تجتدر اإلشارة إىل أن قطاع النقل والتنقل جيـب أن  • 
اإلسكان واستخدام األراضي والتنمية احلضـرية،  سياسات 

وأن فكرة التعاون والتـرابط بـني هـذه اـاالت املواضـيعية      
ــر أمــــر أساســــي.  ــرتني انظــ ــيتني  ٥٣ و ٢٦الفقــ والتوصــ
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واإلدارية البحتة). ومـع ذلـك، ففـي الفـروع املتعلقـة          
باألولويــات والتنفيــذ، مل تــرد إشــارة أخــرى إىل هــذا 
املوضـــوع وإن كــــان ختطـــيط اســــتخدام األراضــــي   
ــل يف ســياق املراكــز احلضــرية     ــل والتنق وختطــيط النق

كـون فيهـا قـدر    الكبرية من اـاالت الـيت ينبغـي أن ي   
كبري مـن التنسـيق والتعـاون املتبـادل. ويشـكل هـذان       
ااالن أفضل مثـال علـى تكامـل السياسـات، حيـث      
تتوقـف فعاليــة السياســات يف جمــال مــا إىل حــد كــبري  
علــى السياســات املعتمــدة يف امليــادين األخــرى. ويف   
ــي       ــه ينبغ ــة إكــوادور أن ــرى حكوم الســياق نفســه، ت

ز التنسـيق بـني الوكـاالت    التشديد على ضـرورة تعزيـ  
املسؤولة عن ختطيط النقل والتنقل والوكالة املسـؤولة  
عــن ختطــيط اســتخدام األراضــي، ال ســيما يف املــدن   
الــيت ترتفــع فيهــا معــدالت النمــو الســكاين والزحــف  
احلضـــري العشـــوائي. وعـــالوة علـــى ذلـــك، وعلـــى  
الـــرغم مـــن أن الوثيقـــة املتعلقـــة بالسياســـة احلضـــرية  

ول مســألة املــدن الشــاملة للجميــع، فإــا الوطنيــة تتنــا
تتطــــرق بعبــــارات عامــــة جــــدا إىل عــــدم املســــاواة 
واإلقصــاء. وبالتــايل، نوصــي بتحليــل هــذا املوضــوع   
بعمق أكرب، مع مراعاة أن اهلدف الرئيسي مـن املـدن   
ــاس،     الشــاملة للجميــع هــو ضــمان احتضــان كــل الن

  سيما من يعيشون يف أوضاع هشة  ال

لالطــالع علــى تعليقــات موســعة علــى   ٧و  ٦الرئيســيتني 
أمهية التعاون والتنسيق على املستويني الرأسـي واألفقـي يف   

  السياسات احلضرية الوطنية
مــــن املســــلم بــــه أن اإلدمــــاج ميكــــن أن يشــــكل حتــــديا   • 

ــة  . وتســلم ٢٩انظــر الفقــرة  . للسياســات احلضــرية الوطني
. سياسة الشمول باعتبارها أولويـة وحدة السياسات أيضا ب

  ٥٣انظر الفقرة 

ــة     •  ــوىل يف اآلونـ ــام املـ ــد االهتمـ ــنص إىل تزايـ ــري الـ يشـ
ــدن    ــيم املـــ ــى تنظـــ ــة علـــ ــد املترتبـــ ــرية للفوائـــ األخـــ

كوحدات إدارية بل كاقتصادات مؤدية لوظيفتـها   ال
وإىل أن املســتويات احلكوميــة العليــا ميكــن أن تــؤدي 
ــات      ــني الوالي ــالزم ب ــاون ال ــا يف تيســري التع دورا هام
ــي يف    ــني التكامـــل اإلقليمـ ــن أجـــل حتسـ ــائية مـ القضـ

لقد أحطنا علما بأمهية إبراز خمتلف ترتيبـات الشـراكة مـن     • 
الــيت تشــري إىل  ٥٣أجــل التكامــل اإلقليمــي. انظــر الفقــرة  

ــة إل  ضــرورة ــى ضــفاء الطــابع املؤسســ إعطــاء األولوي ي عل
ــة      ــة العامل ــل اــالس واللجــان واألفرق ــاون، مث ــات التع آلي

 واألفرقة احلكومية الدولية، وما إىل ذلك
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املناطق املتروبوليـة املعقـدة. ويف هـذا الصـدد، تقتـرح          
ار الفــرع املتعلــق حكومــة إكــوادور أن تــدرج يف إطــ

ــواع ترتيبــات الشــراكة مــن أجــل     بالتنفيــذ خمتلــف أن
ــل جمموعـــات البلـــديات أو      ــل اإلقليمـــي، مثـ التكامـ
املقاطعــات. ويتمثــل أحــد أســباب استنســاب إنشــاء   
ترتيبات شـراكة يف إطـار خطـط اإلدارة اإلقليميـة يف     
أن هذه اآلليات تعد مالئمة بشكل خاص السـتغالل  

ــات املتاحــة وت  ــى   اإلمكان ــب عل بســيط اإلدارة والتغل
العقبـــات الـــيت تعتـــرض إدارة األراضـــي، الـــيت عـــادة 

 تتجاوز حدود كل كيان إقليمي على حدة ما
    

  االحتاد األورويب

  التعليقات على الرد  عامة تعليقات

كتعليق عام فيما خيص مجيع ورقات السياسة العامة،   •  
جتـــدر اإلشـــارة إىل أن هنــــاك تـــداخال كـــبريا بــــني     

املقدمــة. وبالتــايل، مثــة حاجــة إىل مواءمــة األولويــات 
تلك األولويات املتداخلة لكفالة اتباع ج متماسـك  
ومنسق للمجاالت اليت تكتسـي أمهيـة يف إطـار أكثـر     
من جمال واحد، ومن مث متهيد الطريق الختاذ جمموعـة  
ــرية    ــة احلضـ ــراءات يف إطـــار اخلطـ متســـقة مـــن اإلجـ

ــدة. وفيمــا يتعلــق بــاقتراح إنشــاء      فريــق رفيــع  اجلدي
املستوى يعىن بالتحضر، فال بد مـن تقييمـه بعنايـة يف    
ــة       ــني اخلط ــال ب ــربط الفع ــة ال ضــوء احلاجــة إىل كفال
ــام     ــتدامة لعـ ــة املسـ ــة التنميـ ــدة وخطـ ــرية اجلديـ احلضـ

  وآلية استعراضها ٢٠٣٠

ــن أن الشــواغل        •   ــى الــرغم م ــى تعليقــاتكم. وعل شــكراً عل
املتعلقة بالتنسيق بني وحدات السياسات قد تتجاوز نطاق 

يتصـــل مبجمـــل عمليـــة املوئـــل  نظـــرا ألن التنســـيق عملنـــا 
الثالث، سوف حنيل هذه التوصـية إىل أمانـة املوئـل الثالـث     

 و/أو وحدات السياسات األخرى

رشـيدة باتبـاع إطـار قـانوين     تعزز احلوكمة احلضرية ال  •  
وسياسايت على املستوى املركزي (السياسة احلضـرية  

ــيق.      •   ــاون والتنســ ــراز التعــ ــة إبــ ــا بأمهيــ ــا علمــ لقــــد أحطنــ
والتوصية الرئيسـية   ٨٥و  ٦٣و  ٥٢و  ٢٣الفقرات  انظر
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الوطنيــة) يتـــيح للســلطات احملليـــة تنفيــذ السياســـات    
احلضــرية الوطنيــة بصــورة فعالــة ويــؤدي إىل متكينــها   
كجهات مسؤولة عن رسـم السياسـات تسـتفيد مـن     
ــرارات     مســتوى كــاف مــن االســتقاللية يف اختــاذ الق

لتبعيـة. ويتطلــب نظـام احلوكمــة املتعــددة   وفقـا ملبــدأ ا 
املستويات النـاتج عـن ذلـك إرادة سياسـية مـن مجيـع       
مستويات احلكومة. وعادة مـا يسـتلزم التنسـيق فيمـا     
بني البلديات الدعم من املسـتويات العليـا للحكومـة.    
وقد كان هنـاك اهتمـام متزايـد يف السـنوات األخـرية      

ــا   ــا اقتصــ ــدن باعتبارهــ ــا إدارة املــ ــة مبزايــ دات مؤديــ
لوظيفتـــها، ال وحـــدات إداريـــة. ويعتمـــد أســـلوب     
ــاطق احلضــرية الكــربى، املطبــق يف إطــار التنميــة       املن
اإلقليميــة لالحتــاد األورويب، علــى نهــج تعاونيــة تقــوم 
علــى املكــان وتتــيح إقامــة عالقــة أوثــق بــني األقــاليم    
وقاعـــدا االقتصـــادية، الـــيت ميكـــن أن جتمـــع بـــني      

  ة بالتخطيط والسياسات اإلمنائيةالسياسات املتعلق

ــم  ــن املناقشــة بشــأن تعزيــز       ٧رق ــى مزيــد م لالطــالع عل
التعــاون مــن خــالل األخــذ بسياســة حضــرية وطنيــة. وقــد  

ل النقـل واالتصـاالت   سعينا إىل تعزيز أفكـار الـربط يف جمـا   
والتدفقات االجتماعية واالقتصادية وما إىل ذلك فيما بـني  
املســــتويني الــــوطين واملتروبـــــويل ومســــتويات البلـــــدات    

 ٦الصغرية/املتوســـطة واملـــدن واألريـــاف. انظـــر الفقـــرات 
. وانظــر الفقــرة ٧والتوصــية الرئيســية  ٥٢و  ٣٥و  ٣٤ و

  رية الكربىلالطالع على مناقشة بشأن املناطق احلض ٣٤

باإلضـــــافة إىل التحـــــديات الـــــيت حـــــددا وحـــــدة    •  
السياسات، إذا أريد للسياسات احلضـرية الوطنيـة أن   
تســتجيب بصــورة مالئمــة للتحــديات الــيت يطرحهــا   
التحضر وللفـرص الـيت يتيحهـا، فينبغـي هلـا أن تـدعم       
احلــد مــن الفقــر يف املنــاطق احلضــرية وأن تعــزز دور   

املســتدامة. ومــع ذلــك، كــثريا مــا     املــدن يف التنميــة  
يكــون هنــاك نقــص يف املعلومــات علــى الصــعيدين      
الوطين واحمللي بشأن الفقر يف املناطق احلضرية، فيلزم 
بذلك إجراء دراسات شـاملة مـن أجـل معاجلـة هـذه      

  املسألة املعقدة يف أي سياسة حضرية وطنية

مــن  هـذا تعليــق هــام للغايـة. فالتعامــل مــع القضـايا املعقــدة     •  
قبيل احلـد مـن الفقـر يف املنـاطق احلضـرية يشـكل بالتأكيـد        

ــرة    ــر الفقـ ــة. انظـ ــرية وطنيـ ــة حضـ ــديا ألي سياسـ . ١٩حتـ
وجيري إبراز احلد مـن الفقـر يف املنـاطق احلضـرية وحتسـني      

  ٥٣والفقرة  ١نوعية احلياة يف اإلطار 

عند وضع السياسة احلضرية الوطنيـة، يقتـرح اعتمـاد      •  
ــة يف آن واحــد إلجــراء     ــة وكمي ــل نوعي أســاليب حتلي

ــة       •   ــة اســتخدام األســاليب النوعي جيــري أيضــا التســليم بأمهي
ــذل   ــة يف آن واحــد، رغــم التحــديات املرتبطــة ب ك. والكمي
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تقييم مالئم وفعال للوضع الراهن، وهو تقيـيم ينبغـي   
  أن يشمل عدة جماالت

ــرة   ــى   ١٠والتوصــية الرئيســية   ٥٣انظــر الفق لالطــالع عل
ــة     املزيــد مــن املناقشــات املتصــلة باحلاجــة إىل بيانــات نوعي

  وكمية يف آن واحد بشأن املناطق احلضرية

ــد نطــاق السياســات        •   ــى حتدي ــن التشــديد عل ــد م ال ب
احلضــرية الوطنيــة وحتقيــق التنســيق بــني السياســات      

ــر    ــار ذلــك أم ــة باعتب ــة. وال بــد   القطاعي ا بــالغ األمهي
للسياسات احلضرية اجلديدة أن توفر هيكال للتنسـيق  
ــدد       ــج متعـ ــاع ـ ــمان اتبـ ــوزارات لضـ ــني الـ ــا بـ فيمـ
القطاعات إزاء املدن، ودعم التعاون بني احلكومـات  
ــة مــن أجــل ختصــيص املــوارد الالزمــة     الوطنيــة واحمللي

  لألنشطة العامة واخلاصة

تصل بإبراز أمهية حتقيق التنسيق لقد أحطنا علما بالتعليق امل  •  
ــة. انظــر النقطــة    ، ١يف اإلطــار  ١بــني السياســات القطاعي

  ٦والتوصية الرئيسية  ٥٣والفقرة 

باإلضافة إىل املؤشرات املقترحة، ميكن حتديد املعـايري    •  
الرئيســية اإلضــافية التاليــة: كفالــة اســتخدام أدوات     

ي إدارة التخطــيط املكــاين؛ والتحضــري إلدارة األراضــ 
شاملة؛ ومحاية األماكن العامة وحفظ التراث الثقـايف  

  والطبيعي وترميمه وإعادة تأهيله
  

حيـث   ٥٣أشكركم على املؤشرات املقترحة. انظـر الفقـرة     •  
ترد األماكن العامة والتراث الثقايف باعتبارها من األولويات 

  الرئيسية املقترحة من أجل السياسات احلضرية الوطنية

زيــادة احليــز املــايل   ’’اإلضــافة إىل ذلــك، بــدال مــن    ب  •  
  ، من املهم أن حيدد بوضوح احليز املايل احمللي‘‘احمللي

(ب) و (ج).  ٩٢شكراً على هذا التعليق. انظـر الفقـرتني     •  
ويرجى أيضا الرجـوع إىل ورقـة السياسـة العامـة الصـادرة      

  بشأن متويل البلديات ٥عن وحدة السياسات 

فة إىل القدرات املالية والتشريعية، ينبغي حتديـد  باإلضا  •  
أولويات السياسـة العامـة مـع مراعـاة التفسـري الـواقعي       
للقدرات املؤسسية، مبا يف ذلك تقييم املهارات التقنيـة  
واإلدارية للموارد البشرية احلالية، وتقيـيم فهـم القـادة    
ــلحة     ــحاب املصـ ــرارات وأصـ ــانعي القـ ــوطنيني وصـ الـ

  مهية التنمية احلضرية املستدامةاآلخرين لدور وأ
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 حنن نتفق متاما بشأن الطابع التحويلي للعملية املفضـية     •  
إىل السياسات احلضـرية الوطنيـة (ولـيس املنـتج فقـط)      
ونؤيد معظم األولويات املقترحة، مبا يف ذلك التـرابط  
ــاطق      ــاطق احلضــرية واملن ــني املن ــدن والتفاعــل ب ــني امل ب
احمليطة ا واملناطق الريفية (مبا يف ذلك إدارة خـدمات  
النظم اإليكولوجية)، واحلاجة إىل الدعم من احلكومـة  

ة. كمــا ينبغــي أن تركــز السياســات احلضــرية  املركزيــ
ــة واضــحة      ــات مالي ــد آلي ــى ضــرورة حتدي ــدة عل اجلدي
لتيسري حصول السلطات الوطنية واحمللية علـى املـوارد   
املالية؛ واجتـذاب االسـتثمار املباشـر احمللـي واألجـنيب؛      
وإنشـاء وحتســني نظــم توليــد اإليــرادات ومجعهــا علــى  

ــوطين؛ والتعامــل مــع  القطــاع اخلــاص  الصــعيد دون ال
  بأسلوب شفاف ومثمر

 ٩٢و  ٥١و  ٢٨شكراً على هذا التعليـق. انظـر الفقـرات      •  
(ب) لالطالع على املناقشة املتعلقة بضـرورة تعزيـز األطـر    
ــن       ــد م ــة. وملزي ــات احمللي ــة للحكوم ــدرات املالي ــة والق املالي
ــة السياســات الصــادرة عــن وحــدة     املعلومــات، انظــر ورق

  يل البلدياتبشأن متو ٥السياسات 

مثــة حاجــة أيضــا إىل وضــع وتنفيــذ آليــات للرصــد         •  
ــات املصــنفة) مــن أجــل      ــك البيان ــا يف ذل ــيم (مب والتقي
رصد التقدم احملرز وتوثيـق آثـار السياسـات احلضـرية     
اجلديــدة. ويشــمل ذلــك ضــرورة توســيع وحتــديث      
  املعلومات الواردة يف السجل العقاري الوطين واحمللي

ــرات   •   ــر الفقــــــــ (أ) و (ب) و (ج)  ٩٧(د) و  ٩٢انظــــــــ
لالطــالع علــى املناقشــة املتعلقــة بالرصــد والتقيــيم. وقــد       

  ١٠أُبرزت أيضا احلاجة إىل البيانات احلضرية يف التوصية 

التنمية ’’ينبغي لتوصيات العمل الرئيسية أن تستهدف     •  
ويف حـني أن التنسـيق   ‘‘. احلضرية املسـتدامة املتكاملـة  

اإلدارات/القطاعـــات احلكوميــــة، وبــــني  بـــني مجيــــع  
احلكومات الوطنية واحمللية واجلهات/املؤسسات املعنية 
األخــرى (مبــا يف ذلــك األوســاط األكادمييــة ومقــدمو   
ــه       ــة، فإن ــة بالغ ــة) يكتســي أمهي ــق العام خــدمات املراف
ــا.      ــات وتبادهلـ ــم املعلومـ ــرد تقاسـ ــثري جمـ ــاوز بكـ يتجـ

ــل إزاء     ــاع ــج متكام ــى اتب ــك عل صــنع وينطــوي ذل
ــزز كــل قطــاع القطاعــات األخــرى      ــث يع ــرار حبي الق

  داخل خمتلف اإلدارات وفيما بينها

لقــد أحطنــا علمــا بأمهيــة إبــراز التعــاون والتنســيق. انظــر          •  
 ٧والتوصية الرئيسية رقم  ٨٥و  ٦٣و  ٥٢و  ٢٣الفقرات 

ألغراض مواصلة مناقشة تعزيـز التعـاون مـن خـالل سياسـة      
حضرية وطنية. وقد سعينا إىل تعزيز أفكـار الـربط يف جمـال    
 النقل واالتصاالت والتدفقات االجتماعية واالقتصـادية ومـا  

إىل ذلك فيما بني املستويني الوطين واملتروبـويل ومسـتويات   
البلدات الصغرية/املتوسطة واملدن واألرياف. انظر الفقـرات  

   ٧والتوصية الرئيسية  ٥٢و  ٣٥و  ٣٤و ٦
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ــرة    •   ــلط الفقـ ــيتان   ٩٢تسـ ــيتان الرئيسـ  ٧و  ٦(ج) والتوصـ
الضـوء علــى التنسـيق بــني القطاعــات وعلـى اتبــاع سياســة    

  طنية مكملة للسياسات القطاعية حضرية و
ــرات    •   ــر الفقـ ــري احلـــوار    ٨٨و  ٨٣و  ٦٤انظـ ــأن تيسـ بشـ

وإضفاء الطابع املؤسسي على املشـاركة مـن خـالل عمليـة     
  وضع السياسات احلضرية الوطنية

من مقومات النجاح أيضا وجود قيادة جيـدة داخـل     •  
احلكومـــات الوطنيـــة واحملليـــة، تـــدرك فوائـــد التنميـــة 

ة املســـتدامة يف األجلـــني القصـــري والطويـــل. احلضـــري
ويشمل ذلك على وجه اخلصـوص دعـم احلكومـات    
ــة يف إعــداد إصــالحات مؤسســية (احلوكمــة،     الوطني
ــرية)     ــوارد البشــــ ــة املــــ ــيم اإلداري، وتنميــــ والتنظــــ
وإصالحات مالية من أجل دعم وضع وتنفيذ سياسة 

  حضرية وطنية  
شراكات  مثة حاجة، على وجه اخلصوص، إىل تعزيز  •  

منظَّمة تنظيما جيدا مع العديد من أصحاب املصلحة 
(القطاع اخلـاص، واملسـتويات األخـرى مـن احلكـم،      
ــة) يف جمــال صــنع      ــات احمللي ــدين، واتمع واتمــع امل
القرار والتخطيط القائم علـى املشـاركة. ومثـة حاجـة     
ــبة إلدارة     ــم مناســ ــاء نظــ ــدعم يف إنشــ ــا إىل الــ أيضــ

ث إا تؤدي دورا حامسا يف األراضي وختطيطها، حي
يئة الظروف الالزمة لتحسني ضمان احليازة وزيادة 
فعاليــة تنفيــذ قــوانني التخطــيط احملليــة واالســتثمارات  
يف جمــال اخلــدمات. ومــن املقومــات الرئيســية وضــع   
وتنفيـــذ نظـــام للمعلومـــات اجلغرافيـــة علـــى الصـــعيد  
الــوطين وعلــى صــعيد البلــديات، علــى ســبيل املثــال،   

تنســيق الفعــال بــني املؤسســات العاملــة يف جمــال      وال
التحضر وتوفري اهلياكل األساسية. وتعزز السياسـات  

الــيت  ٣والتوصــية الرئيســية رقــم  ٤٨و  ٢٢انظـر الفقــرتني    •  
  تسلط الضوء على القيادة الوطنية باعتبارها بالغة األمهية
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احلضرية اجلديـدة أيضـا األنشـطة االقتصـادية وفـرص      
العمل، إىل جانب اإلنصـاف واالنـدماج االجتمـاعي    
مـن أجـل حتسـني الظــروف املعيشـية للمـواطنني علــى      

ــز النمــو االقتصــ   ادي الشــامل الصــعيد العــاملي، وتعزي
  واملستدام للجميع

نوافق على التوصيات املتعلقة باملوارد املاليـة. وينبغـي     •  
  إضفاء الشفافية على عمليات وضع امليزانيات

بشـأن   ٥السياسات الصادرة عـن وحـدة السياسـات    ورقة انظر   •  
  متويل البلديات

ال بد من اعتماد سياسة عامة وإطار قـانوين يتسـمان     •  
بالوضوح والشفافية فيمـا يتعلـق بالشـراكات القائمـة     
بــني القطــاعني العــام واخلــاص، وذلــك ــدف حفــز    

  استثمارات القطاع اخلاص

ــان     •   ــار    (ب) و (ج) الضــوء ٩١تســلط الفقرت ــم اإلط ــى فه عل
القــانوين، واالقتصــاد السياســي، واألطــر املؤسســية. انظــر أيضــا  

بشـأن متويـل    ٥ورقة السياسات الصادرة عن وحدة السياسات 
  البلديات

يعــــد أيضــــا مــــن األمــــور الرئيســــية إنشــــاء أو حتــــديث    •  
السجالت العقارية الوطنيـة واحملليـة الـيت جتمـع املعلومـات      

  علقة باألراضي يف مجيع املدن الرئيسيةاملادية واملالية املت

  (ب) اليت تربز احلاجة إىل البيانات احلضرية. ٩٧انظر الفقرة   •  

    
  فنلندا

  
  التعليقات على الرد  عامة تعليقات

األولويات الرئيسـية فيمـا خيـص السياسـات احلضـرية        •      
  الوطنية:  

، واملدن كوحدات مؤديـة  السياسات املتروبولية  (أ)    
  لوظيفتها؛  

التفاعل بني املناطق احلضرية واملناطق احمليطة ا   (ب)    
  واملناطق الريفية؛  

  إدارة خدمات النظم اإليكولوجية؛    (ج)    
  النهج اإلقليمي املتمايز. (د)    

، بشــــأن ٥٣انظــــر الفــــرع الثالــــث، وبــــاألخص الفقــــرة   •  
أولويات السياسـة العامـة الـيت ذُكـرت فيهـا هـذه املواضـيع        

  اهلامة 
  ميكن االطالع على مراجع إضافية يف ما يلي:    •  

، ١املناطق املتروبوليـة واملنـاطق احلضـرية الكـربى: اإلطـار          
  ٥٣و  ٣٤، الفقرتان ٥و  ١النقطتان 

ــرات    •    ــرية/الريفية: الفقـــ ــاطق احلضـــ  ٥٣و  ٣٥و  ٣٤املنـــ
   ٧والتوصية الرئيسية 
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    ٦النظام اإليكولوجي: التوصية الرئيسية   •      
 ٥٤و  ٥٣و  ٣٣النهج اإلقليمية املتمايزة: الفقرات   •  

تدعم فنلندا األولويات السياساتية التالية املـذكورة يف ورقـة   
  السياسات:

ــى نطــاق   تيســري السياســات احلضــ    •   رية واحلوكمــة عل
املنــاطق املتروبوليــة. وعــادة مــا يســتلزم التنســيق فيمــا 
بني البلديات الدعم من املسـتويات العليـا للحكومـة.    
وقد كان هنـاك اهتمـام متزايـد يف السـنوات األخـرية      
ــة     ــادات مؤديــ ــا اقتصــ ــدن باعتبارهــ ــا إدارة املــ مبزايــ

  لوظيفتها، ال وحدات إدارية  
بني املناطق احلضرية واملناطق احمليطـة   تعزيز التفاعالت  •  

ا واملناطق الريفية مـن أجـل حتسـني وتنظـيم الـروابط      
ــة بالسياســة     ــة واالقتصــادية واملتعلق ــة واالجتماعي البيئي
العامة، ومـن مث تعزيـز الصـالت الوظيفيـة بـني املنـاطق       

   احلضرية واملناطق احمليطة ا واملناطق الريفية
الريفية وبالتسلسل الريفي احلضري االعتراف باملناطق   •  

املتصل: جيب االعتراف باملناطق الريفيـة ضـمن نطـاق    
ــروابط    ــة الـ ــري أن أمهيـ ــرية الكـــربى، غـ ــاطق احلضـ املنـ
ــاطق احلضــرية     ــة تتجــاوز سياســات املن ــاطق الريفي باملن
الكربى وال بد للسياسات أن تعاجل هـذه املسـألة، وال   

ســـية وإدارة ســيما فيمـــا يتعلـــق بتنميــة اهلياكـــل األسا  
خدمات الـنظم اإليكولوجيـة (األراضـي وامليـاه، علـى      

   وجه اخلصوص)
تشجيع اتباع ج إقليمي ومتمايز عن طريق النظـر يف    •  

املبــادئ احلضــرية واإلقليميــة الرئيســية، مــن قبيــل املبــادئ  
الــواردة يف املبــادئ التوجيهيــة الدوليــة بشــأن التخطــيط      

  احلضري وختطيط األراضي

  على هذه التعليقات شكراً  •  
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    أملانيا

  إجراءات أخرى  الردود على التعليقات  التعليقات

ــرية          ــات احلضـ ــد السياسـ ــا أن تؤكـ ــود أملانيـ تـ
الوطنيـــة باعتبارهـــا شـــروطا مســـبقة أساســـية 
لتعزيـز اجلهـات الفاعلـة علـى املسـتوى احمللـي       
بصورة فعالة وتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديـدة.  

ــافة إىل مشـــروع  اإلطـــار، تـــود أملانيـــا    وإضـ
  اقتراح ما يلي:

    

التشــــديد علــــى الظــــروف املواتيــــة      •  
ــات    ــي يف األولويـــــ ــم احمللـــــ للحكـــــ

  السياساتية

ــرات   •    ٦٣و  ٥٣و  ٣٣انظــــر الفقــ
لإلحالـــــــــــة إىل متكـــــــــــني   ٨١ و

ــة. انظــر الفقــرات    احلكومــات احمللي
ــاقش   ٨٦و  ٨٥و  ٤٨ ــيت تنـــــ الـــــ

ضرورة يئة بيئة مواتية للسياسـات  
  الوطنيةاحلضرية 

  

تعزيـــز مبـــدأ التبعيـــة بشـــكل واضـــح    •  
  ضمن السياسات احلضرية الوطنية

    (ج). ٩٢و  ٨٧انظر الفقرتني   •  

النظـر يف مسـائل املـدن األكثـر أمانـا،        •  
ــاطق   ــة، وقـــدرة املنـ ــرة الداخليـ واهلجـ

  احلضرية على الصمود

إحالــة إىل الســالمة واألمــن يف  تــرد   •  
، ١اإلطــار مــن  ١النقطــة يف  املــدن

 ٤٣. انظـــر الفقـــرتني ٥٣والفقـــرة 
 ٥والتوصــــــــية الرئيســــــــية    ٥٣ و

ملواصــــلة مناقشـــــة القــــدرة علـــــى   
 ٥٣ و ٣٠الصمود. انظر الفقـرتني  

ــع    ــرة ووضـ ــألة اهلجـ ــر يف مسـ للنظـ
  سياسة حضرية وطنية.

  

والفئـات  التأكيد على إدمـاج الفقـراء     •  
  يف املناطق احلضريةالضعيفة 

مسألة يف  ٥٣و  ٢٩تنظر الفقرتان   •  
  اإلدماج
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  إجراءات أخرى  الردود على التعليقات  التعليقات

التطــرق بالتفصــيل إىل فــرص تكثيــف   •        
تبــــادل اآلراء بــــني األقــــران وتبــــادل 
املعـــارف بـــني البلـــدان الـــيت لـــديها     
سياســـات حضـــرية وطنيـــة والبلـــدان  
ــك     ــع تلـ ــا يف وضـ ــدأت لتوهـ ــيت بـ الـ
السياســـات (كتلـــك الـــيت تنتـــهجها    
أملانيــــــا مــــــن خــــــالل مــــــا تقيمــــــه 

  )“شراكات يف جمال التحضر”من 

  •  ــرا   ي ــران عنصـ ــن األقـ ــتعلم مـ ــد الـ عـ
رئيســـيا وأداة لرســـم السياســـات.   

والتوصية الرئيسـية   ٥٢انظر الفقرة 
  ٨رقم 

ينبغــــــي مواصــــــلة النظــــــر يف دور   •  
ــادل   ــة يف تيســري تب املنظمــات الدولي
اآلراء بني األقران بشأن السياسات 

  احلضرية الوطنية
ينبغــي تشــجيع احلكومــات الوطنيــة   •  

علـــى استكشـــاف منـــاذج أخـــرى    
لوضع السياسات احلضـرية الوطنيـة   
علـى غـرار مـا قامـت بـه أملانيـا مــن       

الشــــــراكات يف جمــــــال ”خــــــالل 
  “التحضر

ينبغي للسياسات احلضرية الوطنية أن   •  
تشمل تـدابري حمـددة لتنميـة القـدرات     
مـــن أجـــل مواجهـــة حتـــديات اإلدارة 

قــــدة. لـــذلك، نقتــــرح  احلضـــرية املع 
النظـــــر يف التـــــداخل مـــــع وحـــــدة    

. وباإلضــافة إىل ذلــك، ٤السياســات 
ــات      ــع آلي ــط م ــة رواب ــن إقام ــد م ال ب

لتمكني احلكومات احمللية من التمويل 
التصــــرف وفقــــا لوالياــــا. لــــذلك، 
نقتــرح النظــر يف التــداخل مــع وحــدة 

  ٥السياسات 

  •  ــا ينظــر إىل تنميــة القــدرات علــى أ
يف رسـم السياسـات   عنصر رئيسـي  

 ٨وتنفيذها. انظر التوصية الرئيسية 
بشــــأن ضــــرورة معاجلــــة املســــائل  
املتعلقة بالقدرات. وقـد أحيـل هـذا    
ــدة   ــا إىل وحـــــــ ــق أيضـــــــ التعليـــــــ

ووحـــــــــــــــدة  ٤ السياســـــــــــــــات
  ٥ السياسات

  

          
    ميامنار

  الردود على التعليقات  التعليقات

ــأن وضــع سياســة حضــرية       •       ــرار ب ــادة اإلق ــة يوصــى بزي وطني
ــع املســتوى (أي     ــها تتطلــب التزامــا رفي عمليــة صــعبة بطبيعت

  مكتب الرئيس أو ما مياثل ذلك):

الــيت تشــري إىل مــدى تعقيــد املشــاكل الــيت   ١٩انظــر الفقــرة   •  
ــرية   ــة احلضـ ــا السياسـ ــة اتعاجلهـ ــمن  الوطنيـ ــة. وتتضـ ملقترحـ

إقرارا بأن وضع سياسة وطنية حضرية هو جهـد   ٩٤ الفقرة
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  الردود على التعليقات  التعليقات

ــة       •       ــني مســتويات احلكوم ــات احلضــرية ب ــام واملالي ــم امله تقس
  الوطنية واحمللية والوسيطة

  تكتنفه تعقيدات يف جمال السياسات
أحيط علما على النحو الواجب بأمهيـة تسـليط الضـوء علـى       •  

٨٥و  ٦٣و  ٥٢و  ٢٣التعاون والتنسيق. وانظر الفقـرات  
لالطــالع علــى مزيــد مــن املناقشــات   ٧والتوصــية الرئيســية 

تعزيز التعاون من خالل وضع سياسة حضرية وطنية. بشأن 
وقــد ســعينا إىل تعزيــز األفكــار املتعلقــة بــالترابط مــن حيــث   
النقل واالتصاالت والتدفقات االجتماعيـة واالقتصـادية بـني    
ــدات     ــتويات البلـــ ــويل ومســـ ــوطين واملتروبـــ ــتويني الـــ املســـ

٦الصغرية/املتوســـطة واملـــدن واألريـــاف. وانظـــر الفقـــرات 
  ٧والتوصية الرئيسية  ٥٢و  ٣٥و  ٣٤  و

ــوزارات واإلدارات املختلفــة،     •   تقســم املهــام احلضــرية بــني ال
 على نفس املستوى وعلى مستويات خمتلفة

ــى صــعوبة        •   ــة عل ــات الفاعل ــذه اجله ــني ه ينطــوي التنســيق ب
ــة      ــة للغاي ــة تنســيق فعال ــاك حاجــة إىل وجــود آلي كــبرية: فهن

 تقبلها مجيع اجلهات الفاعلة

الصعب إشراك اتمع احمللي على نطـاق واسـع يف هـذه    من   •  
  السياسة اردة

ــة    ٦٠تتضــمن الفقــرة   •   ــأن السياســة احلضــرية الوطني إقــرارا ب
  عملية متغرية طويلة األجل

ــدان الــيت  :التحــدي  •   ــه    يف البل ــا تعني تفتقــر إىل فهــم واضــح مل
وإلمكانـات التنميـة االقتصـادية واملنــافع     “اخلطـة احلضـرية  ”

 “التحضـر ”قها التحضـر، ميكـن أن ينظـر إىل    البيئية اليت حيق
. ولذا توجـد ضـرورة إىل زيـادة    “ختطيطا حضريا”باعتباره 

التوعية مبفهوم التحضر باعتباره اجتاهـا اجتماعيـا واقتصـاديا    
شــامال، ال باعتبــاره جمــال التخطــيط احلضــري وتــوفري البنيــة  

  لتحتيةا

التعليق بشـأن التوعيـة بالتحضـر صـحيح ويف حملـه ويؤمـل         •  
أن تسعى عملية املوئل الثالث إىل التوعية بالطابع املتكامل 

بالفرع اخلامس القيمة  ٩٨للتحضر. وتتناول أيضاً الفقرة 
اليت ينطوي عليها وضع سياسـة حضـرية وطنيـة باعتبارهـا     

ــروابط بــ    ــد دراســة ال ــة، وذلــك عن ني السياســة أداة للتوعي
. وتتضــمن التوصــية ٢٠٣٠احلضــرية الوطنيــة وخطــة عــام 

أيضاً إقرارا بأن السياسة احلضـرية الوطنيـة أداة    ٩الرئيسية 
ــادة الــوعي العــام بالطــابع املتكامــل     ميكــن اســتخدامها لزي

  للتنمية احلضرية
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  الردود على التعليقات  التعليقات

 وطنيــة، حضــرية سياســة وضــع يتطلــب أن ميكــن: التحــدي  •      
 الوقـت  يف كـبريا  اسـتثمارا  وتقييمه، تنفيذها رصد سيما وال

 البلـــدان ويف. املعنيـــة الفاعلـــة اجلهـــات مجيـــع مـــن واملـــوارد
 الوكالــة مـن  كـل  علــى عبئـا  ذلـك  يشــكل أن ميكـن  الناميـة، 

ــتعني .األخــرى املنفــذة واجلهــات الرئيســية  طــرق وضــع وي
 بالكفـــاءة تتســم  وتقييمهــا،  ورصـــدها السياســات  لصــياغة 
 وذلـك  الـوطين،  السـياق  يف ملتاحـة ا املـوارد  وتراعي والفعالية

  املتنافسة األولويات ضوء يف

ــا وضــع       •   ــي أن تســتند عمليت ــق. ينبغ ــى التعلي نشــكركم عل
ورصــد سياســة حضــرية وطنيــة إىل أولويــات البلــد املعــين   

ــة ترتيــب   ٥٠وقدراتــه. وانظــر الفقــرة   الــيت تــربز أن عملي
ــة أمــور إىل القــدرات    األولويــات ينبغــي أن تســتند يف مجل

بـالفرع   ٩٢و  ٩١الواقعية للبلـد املعـين. وانظـر  الفقـرتني     
اخلامس لالطالع على اقتراحات بشأن سبل وضع وتنفيذ 

  سياسة حضرية وطنية ميكن تطويعها حبسب السياق
اليت تسلط الضوء على  ٦٦ميكن اإلشارة أيضا إىل الفقرة   •  

أن السياســـة احلضـــرية الوطنيـــة ميكـــن أن تتخـــذ أشـــكاال  
ــاح تطبيقهــا يف خمتلــف الســياقات   وصــورا خمت لفــة حــىت يت

  القطرية
ب تعليـق مفـاده أنـه    -٢األولويات الرئيسية: يـرد يف الفـرع     •  

رغم أن كثريا مـن جمـاالت السياسـة العامـة كانـت ختضـع       ”
حصرا للواليات القضـائية الوطنيـة يف املاضـي، ففـي الوقـت      
ــة مســؤولية      احلــايل أصــبحت معظــم جمــاالت السياســة احمللي

  “تركةمش

يف مجيع أجزاء الورقة، ننظـر يف أمهيـة احلوكمـة املتكاملـة،       •  
ونــرى أنــه علــى الــرغم مــن أن السياســة احلضــرية الوطنيــة 
ــه ينبغــي إشــراك      ــوطين، فإن ــى املســتوى ال ــتم وضــعها عل ي
ــا جهـــات    ــا باعتبارهـ ــة وإدماجهـ احلكومـــات دون الوطنيـ

  ٧٣و  ٦٤و  ٥٣شريكة ومعنية رئيسية. انظر الفقرات 
هناك حاجة إىل االعتراف بأنه برغم أن ذلك هـو الواقـع يف     •  

كثري من السياقات يف أوروبا وأمريكا الشمالية، ففـي اجلـزء   
ــزال كــثري مــن مســائل السياســات      اجلنــويب مــن العــامل، ال ي
خيضــع حصــرا للواليــات القضــائية الوطنيــة، وهــو مــا يعقِّــد   

  عملية وضع سياسة حضرية وطنية

  

الرئيســية: يــتعني إبــالغ أمهيــة السياســة احلضــرية  األولويــات   •  
الوطنيــة ومتطلباــا بوضــوح إىل أصــحاب املصــلحة احمللــيني  
ــن       ــون يف كــثري م ــا ال يكون ــذين رمب ــذة، ال والوكــاالت املنف
ــذه    ــع هـ ــة إىل وضـ ــة باألســـباب الداعيـ األحيـــان علـــى درايـ

  السياسة أو مبقاصدها

وحيـد الصـياغات   اليت تتناول احلاجة إىل ت ٢٣انظر الفقرة   •  
ــة يف وضــع السياســة. وانظــر الفقــرة    والتوصــية  ٥١اللغوي

اللـــتني تســـلطان الضـــوء علـــى أمهيـــة انتـــهاج  ٩الرئيســـية 
  استراتيجية لإلبالغ بالسياسة احلضرية الوطنية

انظر أيضا الفرع الرابع الذي أعـد ـدف تبيـان األسـباب       •  
 الداعيــة إىل قيـــام احلكومــة الوطنيـــة وأصــحاب املصـــلحة   
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ــة يف         ــف السياســة احلضــرية الوطني ــوطنيني بوضــع وتعري ال
ــع اجلهــات      ــا مجي ــة ينبغــي أن تشــرك فيهــا فعلي إطــار عملي
الفاعلة حىت يتسىن هلا حتديـد اخلطـة بصـورة نشـطة وتـويل      

  أدوار ومسؤوليات مشتركة
ــة:       •   ــة التالي ــرح إضــافة اجلمل ــات الرئيســية: يقت قائمــة األولوي

ميكن لوضع سياسة حضرية وطنيـة أن يسـهم يف تعريـف أو    
توضيح نظام احلوكمـة احلضـرية بكـل مـا يشـتمل عليـه مـن        
ــك يف     ــات تنســيقية، وذل ــداف وآلي أدوار ومســؤوليات وأه
احلــاالت الــيت ال يكــون فيهــا هــذا النظــام حمــددا يف دســتور   

  و يف أي صك تشريعي آخرالبلد أ

من املالئم للغاية بيـان أمهيـة وجـود نظـام قـوي للحوكمـة         •  
اليت تسلط الضوء علـى احلاجـة    ٧٥احلضرية. انظر الفقرة 

إىل وجــــود عمليــــة تتضــــمن أدوارا تشــــريعية وقضــــائية،  
الـــيت تـــربز احلاجـــة إىل التوعيـــة يف جمـــاالت   ٨٣والفقـــرة 

لة فهم السـياق الـذي   اليت تتناول مسأ ٩١خمتلفة، والفقرة 
  توضع فيه السياسة احلضرية الوطنية

(دعــم  ٨قائمــة األولويــات الرئيســية: يقتــرح تعزيــز النقطــة     •  
ــة)، إذ      ــق االســتدامة البيئي ــدن لتحقي ــة بامل اإلجــراءات املتعلق
ــة إىل حتديــد       ــؤدي وضــع سياســة حضــرية وطني ميكــن أن ي

ه ينبغـي  بضعة مبادئ عامة للتنمية احلضرية، وهو ما يعـين أنـ  
تنميـــة املـــدن لضـــمان االســـتدامة االجتماعيـــة واالقتصـــادية  
والبيئية؛ وينبغي أن تكون املدن منصفة؛ وينبغي تنمية املـدن  
بطريقـة تشـجع التنميـة االقتصـادية احملليـة، واسـتخدام النقـل        

  العام، وما إىل ذلك

الــيت تســلط الضــوء علــى دور السياســة    ٤٣انظــر الفقــرة   •  
وتطويعها وقدرا علـى التكيـف واخلطـة    احلضرية الوطنية 

  اخلضراء

    
  اليابان

  
 التعليقات على الردود التعليقات

اســـتراتيجية لألمـــاكن يف األراضـــي/األقاليم  وضـــع   •     
 التحضر السريع ملعاجلة مسألة

 الذي االقتصادي التفاوت ميثل البلدان، من كثري يف  •  
 أحــد  الريفيــة  واملنــاطق املــدن  بــني مــؤخرا  حــدث

مـن املنـاطق    تدفقات األشـخاص  اليت تدفع اجلوانب
ــا   ــدن ممـ ــة إىل املـ ــريع.  يالريفيـ ــر السـ ــجع التحضـ شـ

 اســتخدامات ختطــيط بشــأن ٣٣ و ٣٢ الفقــرتني انظــر  •  
متمـايز   ج خداماست بشأن ٥٣ الفقرة وانظر. األراضي
  لألراضي
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 الســــريع التحضــــر ظــــاهرة فهــــم يــــتعنيولــــذلك،    
 وكــذلك  ككــل للبلــد  بالنســبة مشــكلة  باعتبارهــا

 للمدن بالنسبة

 الــيت الوطنيــة احلضــرية السياســة تقتصــر أال يــتعني  •  
 تغطية على ٣ السياسات وحدة يف مناقشتها جرت
 أيضــاً تغطــي أن يــتعني وإمنــا احلضــرية البيئــة حتســني
 الــوطين  الصــعيدين علــى  وتنفيــذها اخلطــط  إعــداد

 واإلقليمي

ــىت  •   ــات دون   حـ ــات واحلكومـ ــم احلكومـ ــىن دعـ يتسـ
ــة يف إعــداد هــذه االســتراتيجيات وتنفيــذها،    الوطني

ــرب  يف أحــد اإلجــراءات الرئيســية   تمثلســي إنشــاء من
ــأن     ــربات بشــــ ــارف واخلــــ ــادل املعــــ ــع وتبــــ جلمــــ

املبـادئ  ”االستراتيجيات املتعلقة باألماكن مع نشر 
التوجيهية الدولية بشأن التخطيط احلضري وختطيط 

 اليت أعدها موئل األمم املتحدة “األراضي

ــة يف االســتثمار تشــجيع  •   ــة البني ــدة التحتي ــل  اجلي جلع
ــف     ــى التكيـ ــادرة علـ ــة وقـ ــاملة وآمنـ ــات شـ اتمعـ

 ومستدامة وتتوافر هلا أسباب الراحة

ــىن ال  •   ــن غـ ــتثمار عـ ــة يف االسـ ــة البنيـ ــدة التحتيـ  اجليـ
 جانـب  إىل وهو املستدامة، احلضرية التنمية لتحقيق
 األهـــداف بتحقيـــق إجيـــايب بشـــكل يـــرتبط ذلـــك

 علــى ويســهم والسياســية، واالقتصــادية االجتماعيــة
 أهـداف ” مـن  ١١ و ٩ اهلـدفني  يف اخلصـوص  وجه

 “املستدامة التنمية

 اجليـــدة التحتيـــة البنيـــة يف االســـتثمار ألمهيـــة نظـــرا  •  
 بشــدة يوصــى املســتدامة، احلضــرية التنميــة لتحقيــق
 اخلطـة  يف اجليـدة  التحتية البنية يف االستثمار بإدراج

 الثالث للموئل احلضرية

 ٤٢ و ٤١ الفقرتني انظر
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  املتقلصة باملدن تتعلق استراتيجية وضع       
 االحتياجـات  اجلديـدة  احلضـرية  اخلطـة  تليب أن يلزم  •  

 املــدن أي للمــدن، املختلفــة الظــروف تفرضــها الــيت
 ففـي . املتقلصـة  واملـدن  النمو املتقدمة واملدن النامية
 يف ســريعة بــوترية املــدن مــن كــبري عــدد ينمــو حــني

 ويلزم. املدن من أكرب عدد يتقلص أن يتوقع العامل،
 وللمــدن املتقلصــة للمــدن اســتراتيجية وضــع أيضــاً

 أحـد  سيكون املتقلصة، املدن ويف. النمو يف اآلخذة
 الوظــائف علــى احلفــاظ كيفيــة هــو التحــديات أهــم

 وحليــاة التجــاري العمــل ألنشــطة الالزمــة احلضــرية
ــكان ــة الســ ــن. اليوميــ ــاهيم ومــ ــتراتيجية مفــ  االســ
 مفهـــوم الوظـــائف هـــذه علـــى للحفـــاظ األساســـية

 “الشــبكي والتــرابط اإلدمــاج علــى القــائم النــهج”
ــذي ــتم ال ــن ي ــه م ــاء خالل ــاطق بن ــدن من  مدجمــة وم

 إمكانيـة  علـى  للحفـاظ  شـبكات  خالل من وربطها
 مســألة  يواجــه بلــدا بوصــفها واليابــان،. الوصــول

 ســريع، مبعـدل  وشـيخوختهم  الســكان عـدد  تنـاقص 
 سـبل  بشـأن  وجتارـا  معارفهـا  إلتاحة استعداد على

 املتقلصة املدن مع التعامل

 وطنيــــة حضــــرية سياســـة  وضــــع بأمهيـــة  علمــــا أحـــيط   •  
 ١٢ الفقـرتني  انظـر . التحضـر  سـياقات  جلميع ومالءمتها

 الـيت  ١٨ والفقرة املتقلصة املدن إىل تشريان اللتني ١٨ و
 وفقدام السكان منو من كل إىل تشري

        
  النرويج

  
 التعليقات على الردود التعليقات

 حضـرية  سياسـات  وضـع  أن علـى  النـرويج  حكومـة  توافق  •     
 القطاعيـة  السياسـات  مواءمـة  علـى  يساعد أن ينبغي وطنية
ــيت ــؤثر ال ــى ت ــاطق عل ــة احلضــرية، املن ــة ويئ  مؤسســية بيئ

 متكينية
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 حتــديات يطــرح التحضــر أن علــى أيضــاً النــرويج توافــق  •     
 الــوطين الصــعد علــى التشــريعات وأن فرصــا، يطــرح  كمــا

ــي ــي واإلقليم ــدعم أن جيــب واحملل ــات ت  يف احملليــة احلكوم
 ضـرورة  أيضـاً  ذلك وميثل. مستدامة مدن إلنشاء جهودها
 البلديات لتمويل

 

 عاملية ظاهرة التحضر” أن من ورد ما مع النرويج تتفق ال  •  
 مجيـع  يف املشـهد  علـى  هـائال  أثـرا  وحيدث إحلاحها، يتزايد

 الـيت  التحـديات  تبـاين  على تتفق النرويج أن إال. “البلدان
 الشـمالية  وأمريكـا  أوروبـا  بلـدان  معظـم  يف املدن تواجهها

 والناشئة النامية البلدان يف واملدن

عليق، ونـود أن نطلـب توضـيحا    التم على نشكرك  •  
إضافيا، حتديدا بشأن اجلزء مـن البيـان غـري املتفـق     
معه. وقد حاولت وحـدة السياسـات التمييـز بـني     

ــلالتحــديات املختلفــة الــيت تواجههــا البلــدان،     مث
ــادة ــكان  تناقص/زيـ ــدد سـ ــاطق عـ ــري املنـ  ة،احلضـ

. ذلـك  إىل ومـا  السـريع،  والتحضر املدن، وتقلص
 ١٨ الفقرة انظر

 الدوليـــة التوجيهيـــة املبـــادئ إعـــداد يف النـــرويج شـــاركت  •  
ــيط بشــأن ــيط احلضــري التخط ــود األراضــي، وختط أن  وت

 لوضـع  جيدا إطارا باعتبارها التوجيهية املبادئ تروج هلذه
 الورقة هذه يف مت أيضاً ما وهو وطنية، حضرية سياسات

 

النرويج التركيز على تعزيز الشراكات مـع منظمـات    تؤيد  •  
 اتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات الشبابية والنسائية

 

  األولويات

ــرة  •   ــة   ١- ، ألـــف١ الفقـ ــة املناقشـ ــأن ورقـ ــد ٥بشـ : القواعـ
ــرية  ــة احلضـ ــرويج ب - واألنظمـ ــذ بتوصـــي النـ ــة األخـ عمليـ

ــذ السياســة احلضــرية      ــا مــن أجــل تنفي ــة إىل حــد م جوهري
اجلهـــد الـــذي تقترحـــه هـــذه  فـــوقالوطنيـــة. وخنشـــى أن ي

اإلجــراءات الثالثــة إمكانــات البلــدان ذات املــوارد القليلــة  
 و/أو أقل البلدان منوا

 وضـع  عملـييت  أن مفاده الذي أحيطَ علما بالتعليق  •  
 إىل تسـتندا  أن ينبغي وطنية حضرية سياسة ورصد

 اليت ٥٠ الفقرة انظر. وقدراته املعين البلد أولويات
 تسـتند  أن ينبغـي  األولويـات  ترتيب عملية أن تربز
. املعــين للبلــد الواقعيــة القــدرات إىل أمــور مجلــة يف

 اخلـــــامس بـــــالفرع ٩٢ و ٩١ الفقـــــرتني وانظـــــر
 وتنفيـذ  وضـع  سبل بشأن اقتراحات على لالطالع
ــا ميكـــن وطنيـــة حضـــرية سياســـة  حبســـب تطويعهـ
 السياق



A/CONF.226/PC.3/16

 

68/89 16-09159 

 

 التعليقات على الردود التعليقات

أيضاً القانون احلضري. وتـود النـرويج أن    ١الفقرة  تتناول  •     
تؤكد أن التشريعات الوطنية غالبا مـا تسـري علـى احلـدود     
اإلدارية وليس على حدود املدن. وميكن يف بعـض األحيـان   
أن تتضمن هذه احلدود اإلدارية مدينة واحدة وما حييط ا 

ومناطق ريفية، وتتضمن يف أحيان أخـرى أكثـر    من ضواحٍ
مدينة واحدة. وتقر النرويج بأمهية التشريعات الكافية، من 

 املقبلة العملية يف االعتبار يف ذلك يؤخذ أن تقترح ولكن

ــذا أُخــذ  •   ــق ه ــار يف التعلي ــة صــياغة يف االعتب  الورق
ــة ــية التوصــية انظــر. النهائي  تنــاقش الــيت ٢ الرئيس
أيضـاً  وانظـر  . كافية قانونية أطر وجود إىل احلاجة

(ب) الـــيت تنـــاقش احلاجـــة إىل حصـــر  ٩١الفقــرة  
األطــر القانونيــة القائمــة قبــل االضــطالع بعمليــة      

 حــدودهاالسياســة احلضــرية الوطنيــة، مبــا يف ذلــك 
 اإلدارية

ــد  •   ــرويج تؤيـ ــاط النـ ــة النقـ ــة البالغـ ــواردة األمهيـ ــة يف الـ  ورقـ
 احلضرية احلوكمة: ٦  املناقشة

 

: ٧ املناقشـة  ورقـة  مـن املستمدة  ١ رقم املهمة النقطة تذكر  •  
 غالبــا البلــديات متويــل علــى القــدرة” أن البلــديات، متويــل

 النـرويج  وتـرى . “احلوكمة بإصالح وثيق بشكل ترتبط  ما
. تفصــيله يــتعني ورمبــا مــا، حــد إىل قــوي افتــراض ذلــك أن

 ورقــة مــن املســتمدة املهمــة النقــاط بقيــة النــرويج وتؤيــد
 ٧  املناقشة

ــق هــذا أخــذ  •   ــار يف التعلي ــة صــياغة يف االعتب  الورق
 أعـدا  اليت السياسات ومت تناوله يف ورقة النهائية
 البلديات متويل، ٥ السياسات وحدة

 احلاجـة  النـرويج  تدعم. احلضرية األرض: ٩ املناقشة ورقة  •  
 املنـاطق  ومحاية العشوائي احلضري الزحف يف التحكم إىل

 االستدامة مسألة احلسبان يف تضع مث ومن احلساسة

 

. والريفية احلضرية املناطق بني الروابط: ١٠ املناقشة ورقة  •  
 املبــادئ التوجيهيــة إىل أخــرى مــرة تشــري أن النــرويج تــود

 األراضي وختطيط احلضري التخطيط بشأن الدولية

 

تقترح النـرويج إضـافة نـص بشـأن اجلوانـب البيئية/التنميـة         •  
ــب    ــافة إىل اجلوانــ ــراء، إضــ ــة   اخلضــ ــن ورقــ ــتمدة مــ املســ

بشــأن القــدرة علــى الصــمود. ويركــز الــنص   ١٥  املناقشــة
على تغري املناخ، ونقدر أن هذه املسألة قد أدرجـت، وأن  

ملنـاخ والتكيـف معـه قـد     مسأليت التخفيف من حـدة آثـار ا  
نه من املهم أيضاً إدراج حتديات بيئيـة أخـرى   أ  ذكرتا. إال

الــيت يسـلط فيهــا   ٩٨و  ٥٣و  ٤٤انظـر الفقـرات     •  
ــواء    ــوث اهلـ ــتحكم يف تلـ ــأليت الـ ــى مسـ ــوء علـ الضـ

  وانبعاثات الكربون باعتبارمها أولويتني
ــرية     •   ــة حضـ ــة وجـــود بيئـ ــار أمهيـ أخـــذت يف االعتبـ

ــرة    ــك يف الفقـ ــة، وذلـ ــة وعاملـ ــة  ٣٦جذابـ املتعلقـ
املتعلقة  ٤٧- ٤٥باألماكن العامة/املدنية والفقرات 

 بالتصميم احلضري
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الف بــــني مثــــل تلــــوث اهلــــواء. وينبغــــي مناقشــــة االخــــت   
ــرغم أن      ــوث؛ ف ــة واحلضــرية بشــأن التل السياســات الوطني
السياســات الوطنيــة غالبــا مــا تكــون موضــوعة فــإن هنــاك  
حاجــــة أيضــــاً إىل وضــــع سياســــات حضــــرية للتصــــدي  
للمشــــكلة (مــــثال يف حــــاالت الطــــوارئ عنــــدما تكــــون  
املســتويات مرتفعــة بشــكل خطــري). ومــن املهــم أن تتــوافر 

لضمان الرفاه والصحة العامة. بيئة حضرية جذابة وعاملة 
كما أن سـهولة الوصـول إىل اخلـدمات الـيت تكثـر احلاجـة       
إليها، وتوافر اهلواء النظيف، ووجود أماكن خضراء وآمنة 

 ومبهجة كلها مسائل مهمة لساكين املدن

مـن املهـم    : النقـل والتنقـل.  ٨، الصفحة ١٩ورقة املناقشة   •  
ألة أيضاً يف سياق السياسة البيئيـة. فهنـاك   معاجلة هذه املس

أمهية ملراعـاة اجلوانـب املتعلقـة بـالتلوث وتغـري املنـاخ عنـد        
تصميم سياسات النقل احلضري. وهناك حاجـة إىل أمنـاط   
التنمية احلضرية املدجمة إلتاحة إمكانية توفري وسائل للنقـل  
العام تتسم بالكفـاءة وتشـجع املزيـد مـن األشـخاص علـى       

والتنقل بالـدراجات اهلوائيـة. وميثـل تشـجيع التنميـة      السري 
احلضرية املدجمة سياسة مناخية سليمة مـن ناحيـة، وحيسـن    
جودة اهلواء احمللي وصـحة األشـخاص مـن ناحيـة أخـرى.      
ــة بشــأن التخطــيط احلضــري      ــة الدولي ــادئ التوجيهي وللمب

 وختطيط األراضي أمهية أيضا يف هذا السياق

 

التنميـة املسـتدامة وغاياـا الـيت متثـل فيهـا       يف إطار أهداف   •  
 ٣السياسات احلضرية الوطنية عنصرا مهما، يتعلق اهلدف 

بالصحة، غري أن املـذكور هنـا هـو االعتبـارات اجلنسـانية،      
. ونعتقـد أنـه ينبغـي إضـافة الصـحة،      ٥اليت تشكل اهلـدف  

بشأن التلوث، ألمهيتـها، ذلـك أن    ٩- ٣يف ذلك الغاية   مبا
ء علــى ســبيل املثــال ميثــل حتــديا بدرجــة كــبرية تلــوث اهلــوا

 للمدن

  ٣مت تعديل اخلطأ وإضافة اهلدف   •  



A/CONF.226/PC.3/16

 

70/89 16-09159 

 

 التعليقات على الردود التعليقات

  التحديات   

 االختالفات/املسائل اجلدلية :٢- أ  •  

: تتفق النرويج مع الرأي القائل بأن التحضر يطرح ١رقم   •  
أيضاً فرصا ويزيد الرخاء واإلنتاجيـة والرفـاه. وقـد اتفقنـا     

حضـرية وطنيـة تقـر بـذلك وترصـد      على أن وضـع سياسـة   
الفـــرص يشـــكل عنصـــرا بـــالغ األمهيـــة لبنـــاء مـــدن تتســـم  

 باالستدامة واإلنتاجية والشمول وصاحلة للعيش

 

: حتقيق التوازن بني النهجني التصـاعدي والتنـازيل.   ٦رقم   •  
تتفق النرويج على أن السياسات احلضرية الوطنية جيب أن 

ملشــاركة املؤسســية توضــع مــن خــالل التعــاون واحلــوار وا 
واالحترام املتبادل. ومتثـل معرفـة االحتياجـات والتطلعـات     
واخلطــط احلقيقيــة موعــة خمتلفــة مــن األشــخاص احمللــيني  
واملنظمات احمللية والبلديات، واإلقرار ا، عنصرين بـالغي  
األمهيــة لتحقيــق الفهــم املتبــادل وقبــول السياســة احلضــرية   

 الوطنية

 

وجــه عــام مــع املعــايري احملــددة الرئيســـية      تتفــق النــرويج ب    •  
لتحديد أولويات السياسات. إال أننا نـود أن نشـري إىل أن   
العملية اليت حتدد من خالهلا أولويات السياسات ميكـن أن  
ختتلف مـن بلـد إىل آخـر. ولـذا فإننـا لـن نوصـي بوجـوب         
تطبيق مجيع البلدان لـنفس العمليـة الواسـعة النطـاق، نظـرا      

 البلدان لديها بالفعل سياسة حضرية وطنيةألن كثريا من 

 ٥٠أحيط علما ذا التعليق. انظر الفقرة   •  

ــم    •   ــار رق ــة    ٤يــذكر املعي ــه ينبغــي مراعــاة القــدرات املالي أن
 والتشريعية الفعلية عند حتديد أولويات السياسات

ذلك يف اجلزء الرابع املتعلق ببناء املؤسسات  روعي  •  
والقدرات املؤسسية. كذلك، وكما هو مشار إليه 
أعاله، يود فريق اخلـرباء التأكيـد علـى ضـرورة أن     
تستند عمليتا وضع ورصد سياسـة حضـرية وطنيـة    

 ٥٠نظر الفقرة اإىل أولويات البلد املعين وقدراته. 
أن عملية ترتيب األولويات  على الضوء تسلطاليت 
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ينبغــــي أن تســــتند يف مجلــــة أمــــور إىل القــــدرات     
 ٩٢و  ٩١الفقــرتني  انظــرالواقعيــة للبلــد املعــين. و 

بــالفرع اخلــامس لالطــالع علــى اقتراحــات بشــأن   
ســبل وضــع وتنفيــذ سياســة حضــرية وطنيــة ميكــن   

 تطويعها حبسب السياق

  الرئيسيةتتفق النرويج مع قائمة اإلجراءات التحويلية   •  

تؤيد النـرويج قائمـة األولويـات الرئيسـية، وتقتـرح إدراج        •  
. ونؤيــد كــذلك ٣القائمــة يف املوجز/املقدمــة يف الصــفحة 

البيان الذي يذكر أن وضع سياسـة حضـرية وطنيـة يعتمـد     
بدرجة كبرية على السـياق وسـيتعني أن خيتلـف بـاختالف     

الـيت   ٦الظروف. ونؤيد على وجه اخلصوص النقطـة رقـم   
ــة، والنقطــة     ــة الدولي ــادئ التوجيهي ــرويج للمب ــتم فيهــا الت ي

اليت تـذكر فيهـا مسـألة سـالمة وأمـن األطفـال مـن         ٧  رقم
 بني الفئات السكانية الضعيفة املختلفة

 

تؤيـــد النـــرويج فكـــرة أن وضـــع سياســـة حضـــرية وطنيـــة    •  
ــوفر للحكومــة أداة مهمــة    جوهرهــا االســتدامة ميكــن أن ي

دن يف جهودها الراميـة إىل التكيـف مـع    متكنها من دعم امل
اآلثار السلبية وختفيف حدا لضمان أن تظل املدن صاحلة 
للعيش وقادرة على الصمود أمام آثار تغـري املنـاخ وغريهـا    

 من األخطار البيئية

 

ــرح        •   ــود أن تقت ــة املؤشــرات األخــرى، ن ــق بقائم ــا يتعل فيم
مســتويات إضــافة مؤشــرات بشــأن األخطــار البيئيــة، مثــل  

ــاطق احلضــرية، وهــي مؤشــرات ذات     تلــوث اهلــواء يف املن
صلة بثالث غايات مندرجة حتت أهداف التنمية املستدامة 

  )٦- ١١و  ١- ٧  و ٩- ٣(
  
 

الـيت تسـلط الضـوء علـى القـدرة       ٩٦انظر الفقـرة    •  
علـى الصــمود أمـام تغــري املنـاخ باعتبارهــا مؤشــرا    

 الذي يعرض أهداف وغايات التنميـة  ١واجلدول 
 املستدامة ذات الصلة بالسياسة احلضرية الوطنية
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  التنفيذ   

هنــا، نقتــرح ذكــر التنميــة اخلضراء/وضــع رؤيــة خضــراء،     •  
  ٣كمسألة حمددة، أو يف إطار النقطة 

 ٥والتوصية الرئيسية  ٤٤و  ٤٣انظر الفقرتني   •  

/اتفــاق بــاريس، ٢٠٣٠فيمــا يتعلــق بالصــالت خبطــة عــام    •  
نقترح إضافة الفرص املتعلقة مبكافحة تلوث اهلواء، إضافة 
ــن     ــاك ثـــالث مـ ــاخ. وهنـ ــتغري املنـ ــة بـ إىل اجلوانـــب املتعلقـ

، وهـي  ٢٠٣٠الغايات املتعلقة بتلوث اهلواء يف خطة عـام  
 مالئمة للمدن 

 ٩٨انظر الفقرة   •  

    
  األمريكيةالواليات املتحدة 
  

 الردود على التعليقات التعليقات

  الدعم    
رغم أنه ليس لدى الواليات املتحدة سياسة حضرية وطنية،   •  

فإننا ندعم النـهج الشـامل املتعـدد األبعـاد لوضـع سياسـات       
واحلاجـة إىل وضـع    - حضرية وبلديـة ومتروبوليـة وإقليميـة    

ــاطق احلضــرية      ــني املن ــط ب ــة وإنشــاء رواب ــة قوي سياســة ريفي
لضـمان وجـود جمتمعـات حمليـة شـاملة ومنصـفة        - والريفية 

  ومستدامة وقادرة على التكيف، لفائدة اجلميع 
تـــدعم الواليـــات املتحـــدة اجلهـــود التعاونيـــة الـــيت تقودهـــا     •  

بلـديات الكـثرية   اجلهات احمللية وجتمع املصاحل املتنوعة من ال
املوجــودة يف منطقــة مــا لتحديــد أفضــل الســبل الســتهداف   
املســـاكن والتنميــــة االقتصــــادية وتنميـــة القــــوى العاملــــة،   
واالستثمارات يف البنية التحتية خللق املزيد من فرص العمل 

 ومن النشاط االقتصادي اإلقليمي

علــى الصــعيد الــوطين، تــدعم الواليــات املتحــدة التنســيق         •  
رك بـني الوكـاالت االحتاديـة مـن خـالل مبـادئ تـدمج        املشت

ــل      ــات التمويـ ــرامج وسياسـ ــيش يف بـ ــالحية العـ ــادئ صـ مبـ

  
نشكركم على التعليقـات وقـد سـعينا إىل إدراج      •  

جوهر هذه التعليقات يف الورقة وسـنقوم بتعزيـز   
ء الورقة، بعض من هذه األولويات يف مجيع أجزا

ال ســيما األجــزاء املتعلقــة باملســاكن واتمعــات 
 احمللية
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  االحتادية واملقترحات التشريعية املستقبلية، وهي:    
تــوفري املزيــد مــن خيــارات النقــل: يئــة خيــارات     (أ)  

آمنة وموثوقة واقتصادية للنقل خلفـض تكـاليف النقـل بالنسـبة     
وخفــض اعتمــاد بلــدنا علــى الــنفط األجــنيب، لألســر املعيشــية، 

وحتســني نوعيـــة اهلــواء، وخفـــض انبعاثــات غـــازات الدفيئـــة،    
  والنهوض بالصحة العامة؛

تشجيع اإلسكان املنصف امليسور التكلفة: توسيع   (ب)  
خيــارات املســاكن ذات الكفــاءة مــن حيــث املوقــع واســتخدام 
 الطاقــة لألشــخاص مــن مجيــع األعمــار والــدخول واألعــراق      

واإلثنيــات لزيــادة إمكانيــة التنقــل وخفــض التكــاليف اتمعــة  
  لإلسكان والنقل؛

تعزيز القدرة التنافسية االقتصادية: حتسني القـدرة    (ج)  
التنافسـية االقتصـادية مـن خـالل متكـني العـاملني مـن الوصــول        
بسـبل موثوقــة ويف الوقــت املناســب إىل أمــاكن العمــل وفــرص  

ــن    ــيم واخلــدمات وغريهــا م االحتياجــات األساســية، إىل   التعل
  جانب توسيع إمكانية نفاذ املؤسسات التجارية إىل األسواق؛

ــل      (د)   ــه التموي ــة القائمــة: توجي ــات احمللي دعــم اتمع
االحتادي حنو اتمعات احمللية القائمة، من خالل استراتيجيات 
مــــن قبيــــل التركيــــز علــــى النقــــل العــــابر واإلنشــــاءات ذات  

وإعـادة تـدوير األراضـي، مـن أجـل زيـادة        االستخدام املختلط
ــاءة االســتثمارات يف      ــة،  وحتســني كف ــات احمللي تنشــيط اتمع

  األشغال العامة ومحاية املناظر الطبيعية الريفية؛
تنســـيق السياســـات واالســـتفادة مـــن االســـتثمار:    )ـ(ه  

مواءمــة السياســات وبــرامج التمويــل االحتاديــة مــن أجــل إزالــة 
التعاون، واالستفادة من التمويل، وزيادة  احلواجز اليت تعترض

مساءلة وفعاليـة مجيـع مسـتويات احلكومـة للتخطـيط للنمـو يف       
املستقبل، مبا يف ذلك يئة خيارات الطاقة الذكية مثـل الطاقـة   
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  املتجددة املولَّدة حمليا؛    
إيــالء أمهيــة كــبرية للمجتمعــات احملليــة واألحيــاء:    (و)  

كــل جمتمــع حملــي عــن طريــق    تعزيــز الســمات الــيت ينفــرد ــا  
االستثمار يف أحياء صحية وآمنة ميكن التنقـل فيهـا سـريا علـى     

 األقدام، سواء يف املناطق الريفية أو احلضرية أو الضواحي.

  الثغرات/التوصيات

 “: االعتبــارات اجلنســانية٣اهلــدف ”: عبــارة ١٤الصــفحة   •  
 “: االعتبارات اجلنسانية٥اهلدف ”ينبغي أن تصبح 

 مت تصحيح اخلطأ  •  

: ينبغـــي أيضـــا أن تشــتمل أهـــداف وغايـــات  ١٤الصــفحة    •  
: ٣التنميــة املســـتدامة اإلضـــافية ذات الصــلة علـــى اهلـــدف   

حتقيــق التغطيـــة   ٨- ٣مرافــق الطــرق، و    ٦- ٣الصــحة، و  
املواد الكيميائية اخلطرة وتلويـث   ٩- ٣و الصحية الشاملة، 

 وتلوث اهلواء واملاء والتربة

 ٣أضيف اهلدف   •  

ينبغـــي أيضـــا أن تشــتمل أهـــداف وغايـــات  : ١٤الصــفحة    •  
: ١٤التنميــة املســتدامة اإلضــافية ذات الصــلة علــى اهلــدف   

حفــــظ  ٥- ١٤التلــــوث البحــــري و  ١- ١٤احمليطــــات، و 
 املناطق الساحلية

 ١٤أضيف اهلدف   •  

ــا بـــــني   ٢٠- ١٨الصـــــفحات   •   ــة مـــ ــة تـــــداخل بدرجـــ : مثـــ
الــيت تتيحهـا السياســات احلضــرية   “اإلجـراءات التحويليــة ”
. وعلــى ســبيل املثــال،    “األولويــات الرئيســية  ”طنيــة و الو

) ١٨ينبغي أن يكون حتسني بيئة العمل التجاري (الصـفحة  
 أولوية من أجل حتقيق التحول يف إمكانات االستثمار 

نشــكركم علــى التعليــق، وقــد ســعينا إىل معاجلــة   •  
 هذه املسألة يف ورقة السياسات

سياســات احلضــرية  : ميكــن أيضــاً أن تيســر ال  ١٩الصــفحة   •  
ــد الواحــد،        ــدن داخــل البل ــني امل ــارف ب ــادل املع ــة تب الوطني
وكــذلك فيمــا بــني البلــدان مــن أجــل تشــجيع االبتكــار يف    

 التصدي للتحديات احلضرية

ــران عنصــرا رئيســيا وأداة      •   ــن األق ــتعلم م ــرب ال يعت
ــرة   ــة. انظــــر الفقــ  ٥٢رئيســــية لوضــــع السياســ

 ٨والتوصية الرئيسية 

الـيت تـرد فيهـا إشـارة إىل املـدن       ٢٥انظر الفقرة   •  ميكــن أيضــاً أن تنــهض السياســات احلضــرية  : ١٩الصــفحة   •  
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الوطنيـــة بـــالعلم والتكنولوجيـــا وتوحيـــد البيانـــات ومجعهـــا     
 واالستفادة منها

ــرة   ــر الفقـــــ ــة. وانظـــــ ــية  ٥١الذكيـــــ والتوصـــــ
اللتني تسلطان الضوء على ضرورة  ١٠  الرئيسية

 توافر بيانات حضرية جيدة

ــام   ٢١صـــفحة ال  •   ــىت عـ ــة األهـــداف حـ ــد قائمـ ــي متديـ : ينبغـ
 عاما ٢٠، حىت اية خطة مدا ٢٠٣٦

اهلدف من الغايات هـو اإلشـارة إىل تتبـع مسـار       •  
 ٢٠٣٠خطة عام 

: ميكـن أال تتضـمن املـوارد املاليـة فقـط حتديـد       ٢٣الصـفحة    •  
التدفقات القائمة، وإمنـا حشـد مـوارد حمليـة إضـافية لتعزيـز       

 سة احلضرية الوطنيةمتويل السيا

ــر الفقــــرة    •   بــــالفرع اخلــــامس وورقــــة    ٩٥انظــ
 ٥السياســـات املقدمـــة مـــن وحـــدة السياســـات  

 بشأن متويل البلديات
    

  التحالف الدويل للموئل
  

  الردود على التعليقات  تعليقاتال

يــرد يف هــذه الورقــة ذكــر لاللتزامــات املتعلقــة باملوئــل الثــاين  ال   •      
األمـــم لصـــادرة عـــن اإللزاميـــة الدولية/ا وال اإلطـــار والصـــكوك

إشـارة   ةاملتحدة يف جمال حقوق اإلنسان كما أـا ال تتضـمن أيـ   
ــات السياســات األخــرى (   ــاإىل ورق ــا تضــمنته   خالف ــات مل ورق

  أخرى)

. مل يفهـم ذلـك كجـزء مـن     كمشكراً علـى تعلـيق    •  
 مهيــة، رغـم االعتـراف بأ  اتواليـة وحـدة السياســ  

  عمليةالهذه 

تنقيحـا  من جهة أخرى، فإا الورقة الوحيدة اليت تتضـمن فعـال     •  
عــن معظــم ورقــات املســائل ملنبثقــة بعض التوصــيات الرئيســية الــ

، احلضـري  بشأن الثقافة احلضرية والتـراث  ٤ التوصية(فيما عدا 
، واملكــانيني نياحلضــري والتصــميم بشــأن التخطــيط ٨ والتوصــية
 ١٦ والتوصـية بشأن فرص العمـل وسـبل العـيش،     ١٣ والتوصية

 ١٧ توصيةإدارة املوارد، والو بشأن النظم اإليكولوجية احلضرية
بشـأن املسـتوطنات غـري     ٢٢ توصـية بشأن املدن وتغري املنـاخ وال 

بينها وبـني السياسـات   القائمة الروابط تتناول ملاذا؟) و -الرمسية 
ــة  ــات  التشــديد بصــفة خا  مــع - احلضــرية الوطني ــى ورق صــة عل

ــرا ألن  ٧و ٦ و ٥املســـائل  ــا  ”نظـ أمانـــة املوئـــل الثالـــث أبرزـ
. وهـذا يـثري   “٣باعتبارها ذات أمهية خاصة لوحـدة السياسـات   

ــة مســألة املســتوطنات غــري      •   ــا يف هــذه الورق تناولن
ــرتني    ــري الرمســـي يف الفقـ ــابع غـ ــة والطـ  ٣٩الرمسيـ

   ٤٠  و

ــراف مبـــ   •   ــه ا تمت االعتـ ــوي عليـ ــن   نطـ ــي مـ األراضـ
ــديات و ــن  حتـ ــه مـ ــا متثلـ ــات يف السياســـ مـ  ةأولويـ

. ٥٣ و ٥٢ و ٣١يف الفقــرات  احلضـرية الوطنيــة 
وحــدة الــيت أعــدا أيضــا ورقــة السياســات  انظــر

: االســتراتيجيات املكانيــة احلضــرية ٦السياســات 
   املسائل املتعلقة باألراضي تتناول مباشرةاليت 
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ــا      ــاؤالتأيضـ ــدات     تسـ ــني وحـ ــة بـ ــول العالقـ ــة حـ ــة للغايـ هامـ
ــث   ــل الثال ــة املوئ ــو   - السياســات وأمان ــا ه ــدىفم ــتقالهل م  ااس
ول نتـائج عملـه. وتشـمل    تنايالذايت؟ وكيف ميكن لكل منها أن 

ــراف بالطــابع غــري    الورقــة  بعــض املســائل /املعــايري اهلامــة: االعت
، والتخطــيط عــرب والتسلســل الريفــي احلضــري املتصــل الرمســي، 

والتنســيق بــني خمتلــف املســتويات احلكوميــة (ينبغــي  ،القطاعــات
والشــراكة والتعــاون مــع  ،)“الــدوائر” كلمــةاالستعاضــة عنــها ب

مـع   ملعلى احلكومات الوطنية أن تتعا تعنيي” :ةاتمعات احمللي
يف أمـاكن   هـم وخطط ماحلقيقيـة وتطلعـا   األشخاص احتياجات

مـع العديـد    تتـداخل ، وما إىل ذلك؛ ولكن هذه املسـائل  “بعينها
بدرجـة أكـرب   من املسائل األخرى ذات الصلة بنهج تكنـوقراطي  

تتـوفر   عنصـر قـوي  ”إىل احلاجة إىل  تشري الورقةبكثري، حىت أن 
تشـري مـن قريـب     اللكنـها  و“. اخلربة لديه الدراية التكنوقراطية/
ــة إىل   ــد إىل احلاجـ ــود أو بعيـ ــي  وجـ ــة باألراضـ ــات متعلقـ سياسـ

  سياسة حضرية وطنية ةباعتبارها عنصرا رئيسيا يف أي
  التحديات واألولويات

 ألسـباب اجلذريـة لعمليـة التحضـر    ل مرة أخرى، مل جير أي حتليـل   •  
)، ولكن هناك تكرار للشعار املعروف يها!حىت إشارة إلومل ترد (

 “علــى زيــادة االزدهــار، واإلنتاجيــة  العمليــة هــذه ةقــدر”بشــأن 
بشـكل  ” االيت تراهـ  “لنظرة الضيقةل” تصاحبه نربة اام تبسيطية

 للغايــة صــادم أمــر. وهــذا يف الواقــع “للمشــاكل مصــدرا أســاس
نـهج  ال حيث منمعاكس ملا ترمي إليه هذه الورقة  اجتاه يف ويسري

ضـرورة وضـع سياسـات     إذ أا تقيم حجة قوية علىضمون، املو
التحضر بوصفه قـوة طبيعيـة حتميـة أو     صورإذا فحضرية وطنية. 

التقيــد بــه  ســوى امــهأم منلــك الللحــدود البشــرية  خارقــا ااجتاهــ
 البشـري/  للـتحكم والتكيف معه، سيكون هناك جمال ضيق جـدا  

 سـيجدي  فماذا. فإذ كان احلال هكذا التحضر عملية يفالعقالين 
  وضع سياسات حضرية وطنية؟!

  
يندرج حتليل األسباب اجلذرية للتحضر ضـمن  ال   •  

واليــة وحــدة السياســات. وفيمــا يتعلــق بعمليــة      
ان التوسـع احلضـري قـدرا    التحضر، فحىت وإن ك

حمتوما، فإنـه ميكـن أن يـدار علـى حنـو أفضـل مـن        
ــات     ــل السياسـ ــن قبيـ ــات مـ ــالل أدوات/عمليـ خـ

  احلضرية الوطنية
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، تقـيم الورقـة   )٢-/النقاط اجلدلية (أأوجه االختالفعند حتديد   •      
باعتبارهـا  ”ضرية وطنية حعلى احلاجة إىل سياسات حجة قوية 

اإلنتاجيـة وتكـون   و تتسم باالسـتدامة عنصرا حامسا يف بناء مدن 
للموازنـة بـني عناصـر    ”نتيجـة   “وشـاملة للجميـع   عيشصاحلة لل

اجلهــات تــوافر ”، مبــا يف ذلــك “التنــازيل والتصــاعدي نيالنــهج
وتوافر اخلربات  معا وغري احلكومية) (احلكومية املعنية الصحيحة
لكـن كـان    .وامتالك رؤية طويلـة األجـل   ؛“)!؟الفنية السليمة (

ــة   ــي أن تعكــس الورق ــت نفســه   ينبغ ــة جتــاه   يف الوق بعــض املرون
ــيري ــل     /التغـ ــطة األجـ ــداف املتوسـ ــق باألهـ ــا يتعلـ ــف (فيمـ التكيـ

للعالقة الديناميـة   ااهتمام وأن تويلعملية املنحى)؛ ال اتوالسياس
السياســات عــرب  مواءمــةالدقيقــة بــني حتديــد األولويــات وإدماج/

  القطاعات/املستويات

يف وضـع  التكـراري   النهجبشأن  ٩٤ الفقرةانظر   •  
  لسياساتا

ــة تشــدد  •   ــاق       الورق ــم نط ــدم قصــر فه ــى احلاجــة إىل ع أيضــا عل
ــة   ــىالسياســات احلضــرية الوطني ــادي التخطــيط احلضــري  عل  امل

 آثــارتترتــب عليهــا السياســات األخــرى الــيت  رؤيــةفحسـب بــل  
مـن خـالل عدسـة    عـرب النظـر   ”بالنسـبة للمـدن    ملموسة ضخمة
، وســوف جيعــل حمــوريمــن املؤكــد أن هــذا أمــر و - “حضــرية

. كمـا أنـه   وضـوحا احلاجة إىل اتباع ـج إقليمـي متكامـل أكثـر     
مـن   “خلـرائط املؤسسـية والسياسـاتية   اباحلاجة إىل رسـم  ”يتعلق 

أجــل تــوفري قــدر أكــرب مــن االتســاق (يوجــد لــدى العديــد مــن    
ــدان األعضــــاء يف   ــة مالبلــ ــة يف امليــــدان   نظمــ التعــــاون والتنميــ

ــاين وزارات قتصــادياال ــوىل    ،مث ــة تت ــزة وطني أو إدارات أو أجه
  املهام املتصلة بالسياسات احلضرية)

تعزيز فكرة التعاون بني املستويني  على عملنالقد   •  
ــتو  ــدات  ياتالــــــوطين واملتروبــــــويل ومســــ البلــــ

انظــــر  الصغرية/املتوســــطة واملــــدن واألريــــاف.    
والتوصــــــية  ٨٥و  ٦٣و  ٥٢و  ٢٣الفقــــــرات 

 اتلالطــالع علــى مزيــد مــن املناقشــ  ٧الرئيســية 
بشأن تعزيز التعاون من خالل السياسـة احلضـرية   

  الوطنية
 يف جمـــاالت التواصـــل مفهـــوم ترســـيخ ســـعينا إىل  •  

ــالالنقــــــل واال ــة  تصــــ والتــــــدفقات االجتماعيــــ
واالقتصــادية ومــا إليهــا، وذلــك بــني املســتويني       
ــدات   ــتويات البلــــ الــــــوطين واملتروبــــــويل ومســــ

انظــــر  . واألريــــاف واملــــدن  الصغرية/املتوســــطة  
ــرات  ــية  ٥٢و  ٣٥ و ٣٤ و ٦الفقــــــ والتوصــــــ

    ٧الرئيسية 
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بشــأن اســتخدام ــج إقليمــي     ٥٣الفقــرة انظــر   •      
  تمايزمو

ــن   •   ــت   مـــ ــيت باتـــ ــور الـــ ــحاألمـــ ــات  ة أن مواضـــ ــم اجلهـــ عظـــ
ــة/القطاعات ــم ا الفاعل ــا   تفه ــة باعتباره لسياســة احلضــرية الوطني

إليهـا يف الوقـت نفسـه     وتنظر؛ “منتج”وليست جمرد  “عملية”
مـــع إيـــالء أولويـــة هلـــذا  -“عمليـــة تقنيـــة وسياســـية”بوصـــفها 

رغـم   –وهذا الفهم  التوصيف األخري (ألسباب واضحة أيضا).
وتؤكد الورقات أكثـر مـن مـرة أنـه      يعد بادرة إجيابية. -بداهته 

أن الوطنية مشـروعية و احلضرية  ةأن تكتسب السياس”من أجل 
ورصــدها  هايشــارك يف وضــعها وتنفيــذ تنفــذ بنجــاح يــتعني أن  

وتقييمها عدد كبري مـن اجلهـات الفاعلـة علـى مجيـع املسـتويات       
شـعور   لدى هذه اجلهـات  تولدأن يويف القطاعني العام واخلاص 

يتســم باالنفتــاح والرتاهــة  يتبــع مســارا هــذه السياســةبــأن وضــع 
وترد أيضا عدة إشارات بشأن احلاجة إىل توضـيح   “.والشفافية
ــة  ياتمســــؤول ا صــــالحياو احلكومــــات دون الوطنيــــة واحملليــ

  هامواردو

  

تـربط هـذه الورقــة ربطـا قويـا بــني السياسـات احلضـرية الوطنيــة         •  
ميكـــن أن تكـــون السياســـات   ”وأهـــداف التنميـــة املســـتدامة:   

احلضــرية الوطنيــة مبثابــة أداة أساســية لتحقيــق أهــداف التنميــة       
 ٦باملــدن، واهلــدف  املتعلــق  ١١املســتدامة، وال ســيما اهلــدف   

املتعلــــق بالتنميــــة    ٨املتعلــــق بالصــــرف الصــــحي، واهلــــدف     
 الورقــة، تتنــاول “األولويــات”فــرع ويف إطــار  “.االقتصــادية

الصـلة املتينـة بـني السياسـات احلضـرية       شـرح  مبزيد من التفصيل
ــة  فالسياســات احلضــرية   ”وأهــداف التنميــة املســتدامة:   الوطني

حماولـة جـادة لتنفيـذ أهـداف      الوطنية تشكل جزءا هامـا مـن أي  
ــط اهلــدف     ــيس فق ــة املســتدامة، ول ــداف  ١١التنمي ــم أه . وملعظ

(يف الواقـع هـي ليسـت     “واضحة التنمية املستدامة أبعاد حضرية
ال ميكـن حتقيقهـا بـدون    ” )أيضـا  بل إقليميـة أبعادا حضرية فقط 
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ــاول مــا حيــدث يف املــدن      وتشــمل ). ١٨-١٧، ص ١-(ب“ تن
ــدة وإ  ــة مفيـ ــة قائمـ ــائل  الورقـ ــدودة باملواضيع/املسـ ــت حمـ ن كانـ

الرئيسية املرتبطة بالسياسات احلضرية الوطنية يف كل هدف مـن  
  )١٤ص ، ١-أهداف التنمية املستدامة (د 

تشمل القائمة القصرية من املؤشرات املمكنة أو املعايري الرئيسـية    •  
للسياسات احلضرية الوطنية إشارات تكاد أن تكون تقليديـة إىل  
ــة     ــرية الفعالـ ــم اإلدارة احلضـ ــي، ونظـ ــتخدام األراضـ ــاءة اسـ كفـ

. ولكنـها ال تشـري إىل أي حـق مـن حقـوق      والتواصلواإلنتاجية 
الســـابقة (جـــدول أعمـــال غريهـــا مـــن االلتزامـــات  اإلنســـان أو

إعــادة توزيــع األراضي/الوصــول  تبــعأي احلاجــة إىل ت - املوئــل)
قطـع األراضـي/املباين   ، وخالءوعمليات اإلإليها/ضمان احليازة، 

ودعمـه ، وقيـاس    املكـاين  التخطيطالفارغة/الشاغرة، واإلقـرار بـ  
  ، وما إىل ذلك“للتنمية”اآلثار السلبية 

الــيت توصــي بــأن  ١يرجــى الرجــوع إىل التوصــية   •  
يعكــس أي أســاس معيــاري للسياســات احلضــرية 

االتفاقات الدوليـة القائمـة، مبـا فيهـا      أيضاالوطنية 
  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

اســــتراتيجية فعالــــة ”علــــى احلاجــــة إىل الورقــــة كمــــا تشــــدد   •  
حـوار شـامل للجميـع ـدف إجيـاد توافـق       إجراء ”و  “للتواصل
يف إطـــار حمـــدود للغايـــة    يعـــرضغـــري أن ذلـــك   - “يف اآلراء

دون ذكــــر  “لتدشـــني العمليــــة ودعــــوة اجلميـــع للمشــــاركة  ”
املعايري/الشــروط األخــرى ذات الصلة/للمشــاركة املوضــوعية يف  

غـري مرتبطـة   عملية صنع القرار، واحلاجة إىل وضع قواعد دائمـة  
ويغلـب عليهـا الطـابع املؤسسـي، ـدف تـوفري       حبيز مكاين بعينه 

  هات الفاعلة، وما إىل ذلكختلف اجلمتكافئة ملفرص 

والتوصـية   ٨٥و  ٦٣و  ٥٢و  ٢٣الفقرات  انظر  •  
 اتلالطــالع علــى مزيــد مــن املناقشــ  ٧الرئيســية 

بشأن تعزيز التعاون من خالل السياسـة احلضـرية   
  الوطنية

ــرة انظــر  •   ــيت تشــري إىل ضــرورة   ٥٣ الفق إعطــاء ال
ــة ــى  إل األولوي ــات  ضــفاء الطــابع املؤسســي عل آلي

ــة      ــالس، واللجــان واألفرق ــل ا ــن قبي ــاون، م التع
  وغريهاالعاملة، واألفرقة احلكومية الدولية، 

 يئـــةاللـــتني تتنـــاوالن  ٨٦و ٨٥لفقـــرتني انظـــر ا  •  
  بيئات متكينية للسياسات احلضرية الوطنية

صـفحة  المن املستغرب حقا أن يضطر القارئ إىل االنتظار حىت   •  
 “حتسني نوعية احلياة هو اهلـدف النـهائي  ”ليعلم بالفعل أن  ١٨

الكرامـة  ”أي إشـارة إىل   تـرد ال ، إذ ألي سياسة حضرية وطنيـة 
أن من الصادم بالدرجة نفسـها  أو حقوق اإلنسان. و “اإلنسانية

الـــيت توصـــي بـــأن يعكـــس أي  ١التوصـــية انظـــر   •  
أيضـا  أساس معياري للسياسات احلضرية الوطنية 
ــا فيهـــا اإل  ــة القائمـــة، مبـ عـــالن االتفاقـــات الدوليـ

وتـربز التوصـية الرئيسـية     .العاملي حلقوق اإلنسـان 
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تعزيــز تكــافؤ الفــرص يف املــدن ومعاجلــة الفقــر   ”تكــون أولويــة     
ــي“ والالمســاواةاحلضــري والفصــل   ضــمن قائمــة   ٤الــرقم  ه

ــية؛  ــات الرئيسـ ــالمة واألمـــن  ”أولويـــة و األولويـ ــاة السـ  “مراعـ
دعم اإلجراءات اليت تتخذها املدن من أجـل  ”وأولوية  ؛٧ الرقم

تصـدر  تأولويـات بينمـا    ١٠من أصـل   ٨رقم  “االستدامة البيئية
 “هيكلــة الــنظم احلضــرية والــربط بــني املــدن ”القائمــة كــل مــن 

ــى نطــاق  تيســري وضــع السياســات احلضــرية واحلوكمــة    ” و عل
بوجـود تسلسـل ريفـي    . ويـرد اعتـراف هـام    “املناطق املتروبولية

منفصـلة عـن السـياق    بصورة مكـررة و حضري متصل وإن ورد 
  ٥ و ٣رقم  األولويتني يف

أيضـــا دور السياســـات احلضـــرية الوطنيـــة يف     ٦
ــة      ــال احلالي ــوق األجي ــى مصــاحل وحق ــاظ عل احلف

  واملقبلة

) فيمــا يتصــل بعــدد  ٢١ صقائمــة باألهــداف (الورقــة تتضــمن   •  
ــيت   ــدان ال تقوم بوضــع /تنفيذ/رصــد السياســات احلضــرية   ســالبل
ــة حبلـــ  ــوام الوطنيـ ــها ٢٠٣٠ و ٢٠٢٥ و ٢٠٢٠ول األعـ ، لكنـ

مبا يف  -جيب توافره من حيث احملتوى واملنهجية  تشري إىل ما ال
ذلك آليات مشاركة اجلهات صـاحبة املصـلحة يف عمليـة وضـع     

 تلـــكسياســـات حضـــرية وطنيـــة؛ كمـــا ينبغـــي أن حتـــدد نـــوع  
  املشاركة وأن تضيفها إىل عملييت التنفيذ والرصد أيضا

اخلــامس بشــأن االقتراحــات املتعلقــة  الفــرعانظــر   •  
ــة    ــرية الوطنيـ ــات احلضـ ــذ السياسـ ــميم وتنفيـ بتصـ

بشـــــأن إجيـــــاد إطـــــار مؤسســـــي   ٥٣ والفقـــــرة
  للمشاركة

    التنفيذ
  املوارد املالية  ١-ب  •  
 إيــراد دون “آليــة اســتخالص القيمــة وتقامسهــا”تــرد إشــارة إىل     

  تفاصيل أخرى  ةأي

يف الـــواردة  ٧٢ الفقـــرةمـــن  ٣النقطـــة  تنـــاقش  •  
تناقش اآلليات وأمهية اتمعات احمللية.  ١اإلطار 

، ٩٥ املالية للسياسات احلضرية الوطنية يف الفقرة
ــات  و ــدة السياســ ــل  ٥لكــــن وحــ ــة بتمويــ املعنيــ

  مبزيد من التفصيل هذا املوضوع تتناول البلديات
واتمعــات احملليــة  األشــخاصال يوجــد أي اعتــراف مبســامهات   •  

وهكـذا   -فيذ الفعلي/احملتمل للسياسات واخلطط احلضريةيف التن
الشـراكات بـني القطـاعني     حتسـني ”تشـجيع  شـارة إىل  اإل تتكرر

  دون ذكر اجلهات االجتماعية الفاعلة “العام واخلاص

  



A/CONF.226/PC.3/16 

 

16-09159 81/89 

 

  الردود على التعليقات  تعليقاتال

  آليات الرصد ٢- ج  •      
رصـد النتـائج مرتبطـا بنظـام اإلبـالغ عـن األهـداف        قد يكون ”    

ــتدام ــة املسـ ــي هـــل  - “ةاإلمنائيـ ــا؟! ينبغـ ــذا ”ذلـــك حقـ ويف هـ
السياق، ميكن أن تؤدي اجلهات صاحبة املصـلحة دورا هامـا يف   

ــة    ــر السياســات احلضــرية الوطني ــك   -“ رصــد أث ــي ذل هــل ينبغ
  ؟!حقا

أخذت هذه النقطة يف االعتبار وسـيجري تعـديل     •  
  الصياغة يف ورقة السياسات

    
  الرابطة الدولية ملساعدة املسنني

  
  على التعليقات الردود  التعليقات

   وحدات السياسات أطر تعليقات عامة بشأن مجيع   

يرحب املوقعون بالدعوة إىل إقامة مـدن   :املدن الشاملة للجميع   •  
ــى       ــاههم عل ــوق الســكان ورف ــب حق ــر بتغلي ــع تق شــاملة للجمي

ونظــرا  .ناملصــاحل االقتصــادية اخلاصــة والتســليع الســاحق للمــد   
ــذين    ــد أعــداد األشــخاص ال ــيشــيخون لتزاي حضــرية،  اتيف بيئ

سياسات وـج  وضع  لذلك من خالل يتعني أن تستجيب املدن
ســــن  وصــــوال إىلوطــــوال حياتنــــا هــــا حتمــــي حقوقنــــا وتعزز

باالجتاهات الدميغرافيـة الـيت تـؤثر     اوهذا يتطلب وعي .الشيخوخة
على املدن، مبا يف ذلك تسارع معدل بلوغ سن الشيخوخة بـني  

 بشــأننظــور اجتمــاعي م اعتمــاد نــاوإذا مــا أرد .ســكان احلضــر
واهلياكــل األساســية فــإن الشــوارع واألمــاكن العامــة واإلســكان 

إجيـاد بيئـات وجمتمعـات حمليـة داعمـة وشـاملة       ذلك يتطلـب منـا   
للجميــع تشــجع علــى املعيشــة الصــحية والتفاعــل االجتمــاعي       
ــوفري جمموعــة متنوعــة مــن الفــرص      ــال، وت والتواصــل بــني األجي

اء القدرة على الصمود يف مواجهة تغـري املنـاخ   املدرة للدخل وبن
  وحاالت الطوارئ

 الواسـعة النطـاق   صخصـة اخلتـؤدي   :احلقوق اجلماعيـة يف املدينـة    •  
ألمـــاكن العامـــة وتســـليعها وحتويلـــها إىل أســـواق إىل تقـــويض  ل

تعليقــات  أبــديتموه مــن    مــا  علــى  شــكرا لكــم    •  
ــة و     ــة للغاي ــذه املواضــيع هام ــع ه ــرب مجي ــد ونعت ق

  إدراجها ضمن ورقة السياسات سعينا إىل
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  على التعليقات الردود  التعليقات

ــى حنــو يضــر بالفئــات املهمشــة         ــة عل ــة يف املدين احلقــوق اجلماعي
بالفعل بسبب الفقر أو التمييز على أساس نوع اجلـنس، والعمـر   
واألصــل اإلثــين وامليــل اجلنســي أو اإلعاقــة أو غــري ذلــك مــن        

ش للمســنني  ويــؤدي التــهاون يف تــوفري ســبل العــي      .اخلصــائص
مشاركتهم يف االقتصـاد غـري الرمسـي إىل زيـادة مـيش      ضمان و

 أصواتنا يف عملية صنع القرار

إن تصــور املدينــة كمفهــوم  :ااملدينــة بوصــفها مفهومــا اجتماعيــ    •  
اجتماعي يتجاوز احليز املادي ويضع األفراد يف سياق حمـدد هـو   

ــار الســن       .موضــع ترحيــب  ــزة ضــد كب ــؤدي املواقــف املتحي وت
مـن   واالنتقـاص ، أشكال التمييز املمنهج إىل مـيش مشـاركتنا  و

حقنـا يف املدينـة بوصـفها     تنازعنـا قيمة وجودنا مع تقدم العمـر و 
  حيزا ماديا واجتماعيا على حد سواء

حســبما ناقشــت الورقــات، غالبــا مــا تكــون    :األمــاكن العدائيــة  •  
املدن معادية للمسنني واألشـخاص ذوي اإلعاقـة، وخباصـة عنـد     

وللتغلـب   .استخدام وسـائل النقـل العـام وشـغل األمـاكن العامـة      
على هذه العقبات يتعني طرح حلول تتجـاوز جمـرد تيسـري سـبل     
الوصــول املــادي إىل هــذه األمــاكن وتتحــدى القواعــد واملعــايري   

وتشـجع تـدفق    اليت تعطي األولوية للمصـاحل االقتصـادية اخلاصـة   
 .ننــا وأماننــا للخطــرمــرور احلــافالت املســببة للتلــوث وتعــرض أم

ــا   مــن العامــة  نــاوأماكن ناترتيــب شــوارعإعــادة ولكــي يتســىن لن
علــى حنــو يــؤدي إىل محايــة حقــوق مجيــع  حيــث درجــة األمهيــة 

ــال       ــن األطف ــام، ســواء كــانوا م ــا طــوال حي الســكان وتعزيزه
أو البـــالغني داخـــل أمـــاكن العمـــل املســـنني  ذوي اإلعاقـــة أو أو
  تعريف الغرض من وجود املدنخارجها، يتعني إعادة   أو

لتحقيق هذه التغيريات يف مـدننا، مـن املهـم للغايـة أن      :املشاركة  •  
نشــارك مجيعــا دون اســتثناء مشــاركة كاملــة يف صــنع القــرارات 

يسـتدعي واقـع تسـارع    كـذلك   .على الصعيد احمللي طيلة حياتنا
شــاركة  مشــيخوخة الســكان يف املنــاطق احلضــرية احلاجــة إىل      
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  على التعليقات الردود  التعليقات

أن يف عملية صنع القرار على حنو يكفـل   شاركة هادفةم املسنني   
طـوال حياتنـا وحـىت بلوغنـا      وتعززهـا  مدننا مجيـع حقوقنـا  حتمي 

وقد متخض إخفاق السـلطات احملليـة واجلهـات     .سن الشيخوخة
صــاحبة املصــلحة يف اختــاذ قــرارات شــاملة للجميــع وخاضــعة       

اصــة للمســاءلة، عــن مــدن ــيمن عليهــا املصــاحل االقتصــادية اخل  
ــة املتــدفقات الو ــد األمــاكن   املروري ــرامج جتدي ســببة للتلــوث، وب

مــاكن  األو والعرقلــة يغلــب عليهــا ســوء اإلدارة    الــيت  احلضــرية  
ويواجـه سـكان املـدن أشـكاال      .صاحلةالشوارع غري الضرية واحل

ــن      ــا يف ســ ــراكم آثارهــ ــز، تتــ ــن التمييــ ــة مــ ــددة ومتداخلــ متعــ
احلكومات احملليـة   الشيخوخة، ولذا يتعني على مدننا، من خالل

املصـلحة أن   واجلهـات صـاحبة  وصانعي السياسات واملخططـني  
          تضطلع بدور إجيايب يف محاية حقوقنا وتعزيزها

    البيئية العامليةمعهد االستراتيجيات 

  فرعال
ــم  رقـــــــ
  الردود على التعليقات  املدخالت/التعليقات  الصفحة

ــة    - ٧  •  ١١  النقاط اخلالفية/اخلالفات ٢-أ         ــياغة السياســـ ــة صـــ ــميم إدارة عمليـــ تصـــ
إذا أريـــد  :احلضـــرية الوطنيـــة وتنفيـــذها ورصـــدها
تكتســــــب للسياســــــات احلضــــــرية الوطنيــــــة أن 

ــتعني مشــروعية وأن  أن يشــارك يف  تنفــذ بنجــاح ي
وضعها وتنفيذ ورصدها وتقييمهـا عـدد كـبري مـن     
اجلهـــــات الفاعلـــــة علـــــى مجيـــــع املســـــتويات يف 

 تولـد أن يو القطاعني العام واخلاص واتمع املـدين 
يتبــع   هــذه السياســات  بــأن وضــع   شــعور   لــديها 
  يتسم باالنفتاح والرتاهة والشفافية مسارا

ــر   • ــر  انظـ ــأن العناصـ ــع بشـ ــرع الرابـ الفـ
  اإلجراءات تنفيذ ية الفاعلة يفالرئيس

قائمـــة املؤشـــرات األخـــرى  ٢-د
  اليت ينبغي أخذها يف االعتبار

  .شكراً على تعليقاتكم •  العمالة :أمثلة أخرى للمؤشرات •  ١٥

ــايز   - ٦  •  ٢٠  قائمة األولويات الرئيسية ٢-ب ــي ومتمـ ــج إقليمـ ــاع ـ ــن  تشـــجيع اتبـ لقـد سـلطنا    .علـى التعليـق   ا لكمشكر  •مـ
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  فرعال
ــم  رقـــــــ
  الردود على التعليقات  املدخالت/التعليقات  الصفحة

متكــني احلكومــات  بوجــه خــاص،   ]..[.جانــب         
مــن خــالل التخطــيط  احملليــة) اتمعــات(و احملليــة 

  .]..[ )(التشاركي
دعـــم إجــــراءات املـــدن الراميــــة إىل حتقيــــق    - ٨  •

ــيما   ــة، والسـ ــتدامة البيئيـ ــناالسـ ــد مـ ــوث ال احلـ تلـ
والتخفيــف مــن آثــار تغــري املنــاخ  (إدارة النفايــات)

    التكيف (و)

اتباع ج إقليمـي   على ضرورة الضوء
  ٥٣ومتمايز يف الفقرة 

 ٦٣ و ٥٣و  ٣٣ الفقــــــرات انظــــــر   •
متكــني  الــيت تتضــمن إشــارة إىل ٨١ و

    احلكومات احمللية
تــــرد إشـــــارة لالســـــتدامة البيئيـــــة يف    •

  ٤٣  الفقرة
فـــــرص التمويـــــل املتاحـــــة   أي بيئـــــة الســـــوق (   •  ٢٠  قائمة العوامل اخلارجية - ج

  للتكنولوجيات)
يشــار إىل أمهيــة حتســني بيئــة األعمــال    •

              ٥ التجارية يف الفقرة
  مشروع حوكمة نظام األرض

  
  الردود على التعليقات  التعليقات

يـــورد مـــوجز السياســـات طائفـــة واســـعة مـــن أهـــداف التنميـــة    •  
. فيهــا غــري مــدرج  ١٤املســتدامة ذات الصــلة. غــري أن اهلــدف   

ــري اهلـــدف  ــوارد  ”إىل  ١٤ويشـ ــار واملـ ــات والبحـ ــظ احمليطـ حفـ
  “البحرية واستخدامها على حنو مستدام

ــايتني    •   ــد أن الغ ــب   ب -١٤و  ١-١٤بي تشــريان أيضــا إىل جوان
  ذات صلة

: منع التلوث البحـري جبميـع أنواعـه واحلـد منـه بدرجـة       ١-١٤  •  
 كـــبرية، وال ســـيما مـــن األنشـــطة الربيـــة، مبـــا يف ذلـــك احلطـــام 

  ٢٠٢٥البحري، وتلوث املغذيات، حبلول عام 
ب: تــوفري إمكانيــة وصــول صــغار الصــيادين احلــرفيني إىل   -١٤  •  

  املوارد البحرية واألسواق
ــذلك ينبغــي إدراج اهلــدف    •   ــات ١٤ل املــذكورة أعــاله يف   والغاي

  موجز السياسات

إىل قائمــة أهــداف وغايــات   ١٤أضــيف اهلــدف    •  
  التنمية املستدامة ذات الصلة
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  مؤسسة جملس مستقبل العامل
  

  الردود على التعليقات  التعليقات

  األساس املنطقي:
سياسات املوئـل الثالـث بشـأن السياسـة     ل ٣اإلطارية تقر الورقة   •  

اإلطاريـة األخـرى    ورقات العديد من وكذلكاحلضرية الوطنية 
بــــالفجوة القائمــــة بـــني صــــنع السياســــات علــــى  للسياســـات  

 وعــدم وجــود مســتوى جيــد مــن    الــوطين واحمللــي   ينالصــعيد
ــتويني مـــن    ــاق بـــني هـــذين املسـ ــيق واالتسـ االتصـــاالت والتنسـ
ــى أن     ــة عل ــة احمللي ــدرة اجلهــات الفاعل احلكومــة. وتعتــرب عــدم ق
يكون هلا صوت رمسي علـى الصـعيد الـوطين عـامال حامسـا مـن       
العوامل املعيقة لالنتقـال الفعـال صـوب مسـتقبل حضـري أكثـر       

  استدامة
لسياســات  الورقــة اإلطاريــةومثلمــا ســبق شــرحه باستفاضــة يف    •  

املوئل الثالث، سيساعد وضع السياسات احلضرية الوطنية علـى  
التخفيف من آثار التجزؤ بني خمتلف مستويات اإلدارة، ملواءمة 

 ويئـة “ اليت تـؤثر علـى املنـاطق احلضـرية     يةقطاعالسياسات ال”
  “بيئة مؤسسية متكينية”

  التعليق:
ملوئـــل السياســات   ٣يـــة طارالورقــة اإل مـــن  ١-أ-٣ الفــرع يف   •  

ــرحالثالـــث،  ــية  تقتـ ــة” ٣التوصـ ــة   يئـ ــتراتيجية وطنيـ رؤية/اسـ
للسياســــات احلضــــرية تتضــــمن أهــــدافا وغايــــات واضــــحة      

ومــع ذلــك،  “.وآليــات للتنفيــذ والرصــد مســؤولة ومؤسســات
جلنــة   ينبغــي إيــالء مزيــد مــن االهتمــام إىل احلاجــة إىل إنشــاء       

تنفيـذ هـذه السياسـات    وضـع و لتنسيق عمليـة   حمددةمؤسسة  أو
لــذا يقتــرح جملــس مســتقبل العــامل التوصــية  واحلضــرية الوطنيــة. 

للسياسـات احلضـرية الوطنيـة ويـدرج هـذه النقطـة       ان بإنشاء جل
ات علـــى أـــا توصـــية منفصـــلة يف القائمـــة. وســـتتوىل احلكومـــ

الوطنيــة قيــادة هــذه اللجــان املشــتركة بــني الــوزارات، وســوف  

  
على تعلـيقكم وتوضـيح احلاجـة إىل وجـود      شكرا  •  

ــة وضــع السياســات      ــه عملي ــة مؤسســية لتوجي هيئ
 احلضرية الوطنية. وترى وحدة السياسات أن هذا

وسيلة هامة إلضفاء الطابع املؤسسي علـى   يشكل
ــا   مشــاركة السياســات احلضــرية    ــو م ــة وه الوطني

ــة    ــوة يف مواضـــع خمتلفـ ــة بقـ ــه الورقـ يف أوصـــت بـ
 ٢٩علــى وجــه اخلصــوص الفقــرة  انظــر . إطارهــا

  ٥٣والنقطة األخرية يف الفقرة 
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أوجــه التضــارب بــني التشــريعات الوطنيــة  مواءمــةتســاعد علــى 
التنفيـذ الفعـال واملتسـق للـربامج      على وهو ما سيساعدواحمللية، 

الوطنيــة يف الســياق احمللــي (مثــل بــرامج االســتدامة). وســتكون   
نيــة املنــرب املؤسســي   اللجــان املعنيــة بالسياســات احلضــرية الوط   

  لوضع السياسات احلضرية الوطنية وتنفيذها ورصدها
  لنص:لقترحة مإضافات 

إىل قائمــــة  ينبغــــي إضــــافة النقطــــة التاليــــة  ١-أ-٣يف الفــــرع   •  
  التوصيات عملية املنحى:  

احلضـرية الوطنيـة تكـون مسـؤولة     إنشاء جلان معنيـة بالسياسـات     - ٤
عن وضع السياسات احلضرية الوطنية وتنفيذها ورصدها وتنسيق التعاون 

  واالتصال بني اإلدارات احلكومية وعلى نطاق مجيع مستويات احلكومة
  أخرى: معلومات أساسية

ــات     •   ــان السياسـ ــاء جلـ ــة بإنشـ ــية املتعلقـ ــد الرئيسـ تتضـــمن الفوائـ
  احلضرية الوطنية ما يلي: 

حتســني التنســيق بــني مســتويات احلكومــة، ال ســيما بــني         (أ)    
  املستوى الوطين ومستوى البلديات؛  

(ب) حتسني االتساق بني مستويات احلكومة لضـمان االتسـاق       
بـــني خمتلـــف السياســـات وخباصـــة بـــني السياســـات الوطنيـــة       

  واإلقليمية والبلدية؛  
اإلجـــراءات الالزمـــة (ج) متكـــني الســـلطات احملليـــة مـــن اختـــاذ     

ــة    ــوارد املاليـ ــبة واملـ ــية املناسـ ــة السياسـ ــا الواليـ ــة ومنحهـ  الالزمـ
واملبـادئ   ، متشيا مـع األولويـات  املطلوبةلالضطالع بالتحوالت 

  ؛التوجيهية الوطنية والدولية
تشجيع االلتزام السياسي من أجل تعزيز التحضر املسـتدام    (د)    

  مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة؛ حشدو
) تعزيز التعاون بني الواليات القضائية واملدن يف مجيـع أحنـاء   ـ(ه    

  البلد؛
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  رؤية وطنية موحدة للتنمية احلضرية؛  وضع  (و)    
التخفيف مـن آثـار السياسـات قصـرية املـدى بإنشـاء هيئـة          (ز)    

الواليات السياسية املختلفة وتكفل  يف إطارتضمن االستمرارية 
علــى حنــو يتســم   ملــدنجتــاه اجــل االلتــزام السياســي الطويــل األ 

  ؛يةاالتساق واالستمرارب
تعزيز فهم املسائل احلضرية والتدخالت الالزمـة يف جمـال     (ح)    

  السياسات الوطنية؛  
تعزيز بناء القدرات الالزمة لتمكني احلكومـات واهليئـات     (ط)    

ــاق     ــى نط ــل عل ــن العم ــة م ــع اإلداري املســتويات واإلدارات مجي
  احلكومية؛  

ــوازن    (ي)     ــق التـ ــائيحتقيـ ــني اإلمنـ ــبه   بـ ــرية وشـ ــاطق احلضـ املنـ
احلضرية واملناطق الريفية وتعزيـز الـروابط بـني املنـاطق احلضـرية      

ــز احلضــرية     ــني املراك ــة والتنســيق ب ــة والريفي ــاطق املتروبولي  واملن
  احمليطة ا؛ 

ــة  (ك)      ــذالكفال ــم  تنفي ــى الصــعيد   لاملالئ ــة عل لسياســات الوطني
  احمللي؛

اإلشــراف علــى عمليــة الرصــد وضــمان تلقــي احلكومــات   (ل)    
الوطنيــة ردودا مناســبة مــن املــدن مــن أجــل إجــراء التحســينات  

  السياسات.على صعيد الالزمة ات تغيريالو
اهليئات احلكوميـة القائمـة املكلفـة بتنسـيق السياسـات       على مثلةاألومن 

  احلضرية الوطنية:
-http://theconversation.com/urban الوزير األسترايل للمدن والبيئة  •  

policy-could-the-federal-government-finally-get-cities-47858 

http://www.directory.gov.au/directory?ea0_lf99_120.&organizational

Role&845a bec8-a7f2-4edc-a24f-b8886288b936    
    وزير املدن يف اململكة املتحدة  •  

http://www.theworkfoundation.com/blog/517/UK-Minister-for-Cities 

https://www.gov.uk/government/ministers/minister-of-state-for-

cabinet-office- -2#previous-holders-of-this-role   
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  وزارة املدن يف الربازيل  •  

https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Cities    
جملـس مسـتقبل العـامل الـيت تـربز انعـدام التنسـيق        مؤسسة تقارير   •  

بني املستويات احلكوميـة واحلاجـة إىل هيئـات تنسـيق مـن أجـل       
  حتسني احلوكمة املتعددة املستويات:

  •  H. Girardet, S. Schurig, A. Leidreiter and F. Woo, “Towards the 

Regenerative City,” World Future Council , Hamburg, 2013. 

http://www.worldfuturecouncil.org/fileadmin/user_upload/PDF/Towa

rds_Re generative_Cities_web_01.pdf 

  •   F. Woo, J. Wortmann, S. Schurig and A. Leidreiter, “Regenerative 

Urban Development: A Roadmap to the City We Need,” World 

Future Council, Hamburg, 2014 
http://www.worldfuturecouncil.org/fileadmin/user_upload/PDF/WFC_

Report_2014__Regenerative_Urban_Development_A_Roadmap_to_th

e_City_We_Need.pdf 
  •  World Future Council, “Imagine a Regenerative City,” World Future 

Council, Hamburg, 2014 
http://www.worldfuturecouncil.org/fileadmin/user_upload/Climate_and

_Energy/Cities/Imagine_A_Regenerative_City__FCF_Report_2014_-

_digital.pdf          
  املنظمة الدولية للهجرة     

تــود الوحــدة الثالثــة املعنيــة بالسياســات أن تتقــدم خبــالص الشــكر إىل املنظمــة الدوليــة     
الـيت أضـيفت مـن أجـل      ٣٠للهجرة على مـا أبدتـه مـن تعليقـات مفصـلة وقيمـة. انظـر الفقـرة         

الــيت تضــع اهلجــرة علــى قائمــة      ٥٣والفقــرة توضــيح أمهيــة التحــديات الــيت تواجــه اهلجــرة      
  .األولويات الرئيسية للسياسات احلضرية الوطنية
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