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اللجنـــة التحضـــريية ملـــؤمتر األمـــم املتحـــدة  
والتنميــــة احلضــــرية املســــتدامة  لإلســــكان

  (املوئل الثالث)
  الدورة الثالثة

          ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٧-٢٥سورابايا، إندونيسيا، 
  : احلوكمة احلضرية والقدرات والتنمية املؤسسية*٤ورقة السياسات     

    
  مذكرة من األمانة    

  
ــذا حتيــل أمانــة مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين باإلســكان والتنميــة احلضــرية املســتدامة       

، “احلوكمـة احلضـرية والقـدرات والتنميـة املؤسسـية     ”(املوئل الثالث) ورقـة سياسـات عنواـا    
  أعدها أعضاء الوحدة الرابعة املعنية بالسياسات.

وتشترك يف رئاسة كل وحدة من الوحدات املعنيـة بالسياسـات العامـة التابعـة للموئـل        
خـبريا، وجتمـع خـرباء مـن جمموعـة متنوعـة        ٢٠الثالث منظمتان دوليتان وتتألف كل منها مـن  

من ااالت، مبا فيهـا األوسـاط األكادمييـة، واحلكومـات، واتمـع املـدين، واهليئـات اإلقليميـة         
  خرى.  والدولية األ

ــة       ــار ورقـ ــة بالسياســـات وإطـ وميكـــن االطـــالع علـــى تكـــوين الوحـــدة الرابعـــة املعنيـ
  .www.habitat3.orgالسياسات اخلاص ا يف املوقع الشبكي 

  
   

  
  

 .تصدر هذه الوثيقة دون حترير رمسي  *  
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  : احلوكمة احلضرية والقدرات والتنمية املؤسسية٤ورقة السياسات     

  موجز تنفيذي    

السـياق األوسـع للتنميـة احلضـرية      ، شهد١٩٩٦منذ انعقاد مؤمتر املوئل الثاين يف عام   
تغريا كبريا وبرز العديد من التحديات احلضرية وأصبح مؤكدا أكثـر. وتظـل عوامـل مـن قبيـل      
عوملة االقتصادات ومنظومات القـيم، والنمـو السـكاين والتحضـر السـريع، وخطـر تغـري املنـاخ         

ملخــاطر الصــحية العامليــة، والتــدهور البيئــي، وزيــادة أوجــه عــدم املســاواة، واهلجــرة العامليــة، وا 
وأثر التكنولوجيات اجلديدة، تعمل مجيعها على إعادة تشكيل التحديات الـيت تواجـه حوكمـة    
املدن وجمتمعاا. وتركز ورقة سياسات املوئل الثالث هذه على احلوكمـة احلضـرية والقـدرات    

لتطلعــات إىل احلــق يف والتنميــة املؤسســية وحتــدد الرســائل الرئيســية العشــر التاليــة اســتنادا إىل ا 
  املدينة، والتنمية املستدامة والعادلة، واملساواة بني األقاليم، وهي:

على وجه العموم، يتعني على أطر ومؤسسات احلوكمة احلضرية يف معظم البلـدان    
وال تفي نظم احلوكمـة احلضـرية يف معظـم البلـدان حاليـا       - أن تتطور لتواجه حتديات حامسة

بالغرض وحتتاج إىل إصالحات حامسة لتمكني التنمية احلضرية املستدامة. وسيتعني أن تتجـاوز  
تلــك اإلصــالحات السياســات القطاعيــة وأن تنظــر يف التعــاون بــني خمتلــف الــدوائر احلكوميــة   

يــع املتــوازن للســلطات والقــدرات واملــوارد،  واجلهــات الفاعلــة مــن غــري الــدول، وتعزيــز التوز 
  ذلك تنقيح األطر التشريعية والتنظيمية واملالية.    يف  مبا

يف العديد من البلدان، متنع األطر املؤسسية القائمة احلكومات احلضرية من الوفـاء    
وتؤدي عوامـل عـدم كفايـة الالمركزيـة، واالفتقـار إىل املـوارد، وعـدم         - مبسؤولياا بالكامل

كفايــة القــدرات، وفقــر األطــر الالزمــة للتفاعــل مــع اتمــع املــدين واجلهــات الرئيســية صــاحبة 
املصلحة، إىل إضعاف احلوكمـة احلضـرية. وتعـاين بلـدان عديـدة مـن سـوء التعريـف يف توزيـع          
املسؤوليات بني خمتلف مستويات احلكومات، ممـا يـؤدي إىل ازدواجيـة األدوار وإغفـال بعـض      

ل نظــم احلوكمــة املتعــددة املســتويات وغــري الفعالــة هــذه عمليــات التخطــيط   اــاالت. وتشــم
واملخــاطر املتراكمــة يف إنفــاق امليزانيــة، وتتكبــد تكــاليف معــامالت أعلــى وتنشــئ أوجــه عــدم  

  قتصادية أوسع نطاقا، فضال عن اإلضرار بالشفافية واملساءلة.  اكفاءة 
تالل الســلطة السياســية وعــدم  ال تــزال املــدن واتمعــات احلضــرية تعــاين مــن اخــ    

وحىت اآلن أخفق صـنع القـرار اجلمـاعي يف معاجلـة الفجـوة بـني        - كفاية الشمول واملشاركة
اخلطط اإلمنائية األوسع نطاقا اليت توضع على املستوى الوطين عـادة، واحتياجـات السـكان يف    

 املـواطنني مـن ممارسـة    السياقات احمللية. ورغـم أن الدميقراطيـة التمثيليـة هـي أداة هامـة لـتمكني      
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حقــوقهم، يشــهد العديــد مــن العمليــات التشــاركية قيــودا هيكليــة. ويســتمر مــيش النســاء،     
ــل        ــة مث ــات احملروم ــن الفئ ــاطق احلضــرية وغريهــم م ــراء املن ــة، وفق ــات اإلثني والشــباب، واألقلي

يـة  األشخاص ذوي اإلعاقة، يف عمليات صنع القرار. وتؤدي أوجه عـدم املسـاواة، وعـدم كفا   
فــرص احلصــول علــى اخلــدمات األساســية، وانعــدام الســكن الالئــق، وانعــدام األمــن الــوظيفي   
والطابع غري الرمسي لفرص العمل، إىل تشكيل املدن ازأة مكانيا واجتماعيا. وحتتـاج مطالـب   
السكان إىل أماكن أكثر اتساما بالطابع التشاركي لتجنـب زيـادة التـوترات االجتماعيـة وعـدم      

  عن النظم السياسية.  الرضاء 
يشــكل كــل مــن التوســع يف املنــاطق املتروبوليــة والفجــوة املتزايــدة بــني هــذه املــدن    

ويتسـبب منـو املنـاطق     - واملدن الوسيطة حتديات إضـافية أمـام احلوكمـة احلضـرية والوطنيـة     
 املتروبوليــة الكــبرية، مثــل املــدن الكــربى، واملــدن الضــخمة، واملنــاطق واملمــرات احلضــرية، يف   
إعــادة تشــكيل املشــهد احلضــري، ممــا ينشــئ حتــديات جديــدة علــى إدارة املنــاطق املتروبوليــة.    
ويقوض ضعف احلوكمة املتروبولية إمكانات تنميـة املنـاطق احلضـرية وجاذبيتـها بوصـفها مـن       
ــدم          ــيطة أو ع ــدن الوس ــدام سياســات امل ــإن انع ــت نفســه، ف ــة. ويف الوق ــة الوطني ــائز التنمي رك

البلـدان الناميـة (الـيت ستشـهد معظـم النمـو احلضـري يف السـنوات املقبلـة)           كفايتها، خاصـة يف 
  اقتصادية إقليمية متوازنة. -حيول دون إنشاء نظام قوي للمدن وحدوث تنمية اجتماعية 

يف املقام األول، ينبغي أن تكـون احلوكمـة احلضـرية اجلديـدة دميقراطيـة، ومشوليـة،         
وينبغـي أن تكـون احلوكمـة املتعـددة املسـتويات       - تومتعددة النطاقات، ومتعـددة املسـتويا  

نتيجة عملية تشاورية واسعة، تقوم علـى آليـات التكامـل الرأسـي واألفقـي. وينطـوي التكامـل        
الرأسي على التعاون بني احلكومات الوطنية واإلقليميـة واحملليـة (واملؤسسـات فـوق الوطنيـة يف      

ــة املطــاف). وينطــوي التكامــل األفقــي علــى ال   تعــاون بــني الــوزارات القطاعيــة واإلدارات  اي
والبلديات واملؤسسـات العامـة علـى املسـتوى اإلداري ذاتـه. إضـافة إىل ذلـك، وإدراكـا لتعقـد          
احليز احلضري وتنوعه والسياق احمللي، ينبغي أن تشـمل احلوكمـة املتعـددة املسـتويات التعـاون      

الفاعلـة مـن اتمـع املـدين والقطـاع      بني اجلهات الفاعلة احلكومية وغـري احلكوميـة، واجلهـات    
اخلاص يف املقام األول. وسيستفيد التكامل على مجيع املستويات مـن الرقمنـة وسيتيسـر نتيجـة     

  للتحول حنو حوكمة العصر الرقمي.  
 - تتطلــب احلوكمــة احلضــرية اجلديــدة سياســات حضــرية وإقليميــة وطنيــة حمكمــة    

ــرية ال     ــة احلضـ ــر احلوكمـ ــن أطـ ــتعني أن متكِّـ ــددة     ويـ ــة متعـ ــة فعالـ ــق حوكمـ ــن حتقيـ ــة مـ وطنيـ
ــتويات ــة     املسـ ــادئ التبعيـ ــتنادا إىل مبـ ــية الواضـــحة، اسـ ــة ومؤسسـ ــل قانونيـ ــن خـــالل هياكـ مـ

ــن  ــة (مـ ــالحيات       والالمركزيـ ــح للصـ ــم الواضـ ــي، والتقاسـ ــذايت احمللـ ــم الـ ــرام احلكـ ــل احتـ قبيـ
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ــاواملســؤوليات،  ــى الصــعيد ا    إىل وم ــة عل ــم للمــوارد املالي ــك)، والتخصــيص املالئ حلكــومي ذل
ــوارد الوطنيــة إىل          ــرن ضــمان حتســني ختصــيص امل ــتعني أن يقت ــواطنني. وي ــدويل، ومتكــني امل ال
ــة       ــاطق اإلقليمي ــة للحــد مــن أوجــه التفــاوت بــني املن ــات للمعادل ــة بآلي احلكومــات دون الوطني

  واملناطق املتروبولية واملدن الوسيطة، بغية بناء أوجه التآزر والتكامل بني املدن واألقاليم.
ــدة علــى أرض        ــة احلوكمــة احلضــرية اجلدي ــة ودون الوطني ترســخ احلكومــات احمللي

وتشـكل احلكومـات احملليـة     - الواقع وتؤدي دورا حموريا يف تنفيذ اخلطـة احلضـرية اجلديـدة   
القوية والقادرة العوامل الرئيسية لضمان حدوث التنمية احلضرية الشاملة للجميـع واملسـتدامة،   

احلوكمـة احلضـرية اخلاضـعة للمسـاءلة واملشـاركة املتوازنـة مـن جهـات          إضافة إىل وجود نظـم 
معنية متعددة. وحتتاج مناذج اإلدارة احلضرية يف القرن احلادي والعشـرين إىل حكومـات حمليـة    

بـالتمكني وتسـتخدم مـوظفني متخصصـني. وينبغـي تيسـري التعـاون فيمـا بـني البلـديات،            تتسم
احلضرية والريفية، عن طريق حوافز مالئمة لتحقيق وفـورات   يف ذلك التعاون بني البلديات مبا

احلجــم والتكامــل. وتــؤدي الالمركزيــة إىل الــتمكني مــن ناحيــة، وتنشــئ التزامــات مــن ناحيــة  
ــاح         ــة االنفت ــات احمللي ــى احلكوم ــة عل ــات الواقع ــادة املســؤوليات والواجب ــب زي أخــرى. وتتطل

  والتحلي باملسؤولية.  والشفافية، ولكنها تقتضي أيضا اخلضوع للمساءلة 
ــة القويــة عنصــرا رئيســيا مــن عناصــر احلوكمــة احلضــرية        متثــل احلوكمــة املتروبولي
وينبغــي للحكومــات الوطنيــة أن متكــن احلوكمــة املتروبوليــة، مبــا يضــمن مشــاركة   - اجلديــدة

احلكومات احملليـة واإلقليميـة علـى السـواء يف عمليـة اإلصـالح. ومبـا أنـه ال يوجـد حـل واحـد            
ح جلميـــع احلـــاالت، ميكـــن وضـــع منـــاذج خمتلفـــة داخـــل البلـــد نفســـه بغيـــة االســـتجابة   يصـــل

ــاء املنــاطق           ــك، فــإن إعط ــم مــن ذل ــاطق املتروبوليــة. واأله لالحتياجــات احملــددة ملختلــف املن
املتروبوليـة ســلطة التصــرف بشــأن الشـواغل احلضــرية احلرجــة (الــيت قـد تكــون حمــددة الســياق    

علـى اإلدارة املكانيـة) يقتضـي مشـروعية دميقراطيـة وأطـرا قانونيـة         بينما متيل إىل التركيز بشدة
  وآليات موثوقة للتمويل لفائدة احلوكمة املتروبولية.

وينبغـي   - يشمل اتمع املدين النشط والتشاركي اعترافا واضحا حبقوق املواطنني  
تكملة املشاركة الرمسية بشراكات تعاونية تتجاوز جمرد االستعانة بالسياسـات/التدخالت، مـع   

فعليــة يف احلوكمــة احلضــرية  “جهــات شــريكة”االعتــراف جبماعــات اتمــع املــدين بوصــفها  
اجلديــدة. وينبغــي اعتمــاد أدوات املشــاركة املبتكــرة والفعالــة لتعزيــز املشــاركة اديــة وحتريــر   
مجيـــع الســـكان، حبيـــث تضـــاف عناصـــر العدالـــة االجتماعيـــة وإمكانيـــة التعـــايش واحلوكمـــة  
الدميقراطيـــة إىل عمليـــة التحـــول احلضـــري. وإىل جانـــب الدميقراطيـــة النشـــطة القائمـــة علـــى   

  املشاركة، متثل الشفافية واملساءلة ركيزتني أساسيتني للحوكمة احلضرية اجلديدة.
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ــاء القــدرات     ــل ببن ــتعني التعجي ــن أجــل احلوكمــة احلضــرية   ي ــد لتحســني   وال – م ب
القــدرات املتباينـــة املرتبطـــة باحلوكمـــة احلضــرية أن يأخـــذ يف احلســـبان القـــدرات املؤسســـية،   
ــور          ــن األمـ ــة. ومـ ــادة احملليـ ــارات القيـ ــن مهـ ــال عـ ــراد، فضـ ــة لألفـ ــة واملهنيـ ــارات التقنيـ واملهـ

طيط احلضري، وامليزنـة، وإدارة  الضرورة ا مللحة بوجه خاص بناء القدرات املتعلقة بالتخ ذات
األصول احلكومية، وإدارة العصر الرقمي، ومجـع البيانـات، واملشـاركة مـع أصـحاب املصـلحة       
اآلخرين. ويتعني أن تتجاوز إجراءات بناء القدرات التـدريب التقليـدي وأن حتفـز علـى الـتعلم      

  يف األجل القصري واملتوسط والطويل.
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  ورقة السياسات يف اخلطة احلضرية اجلديدة رؤية وإطار مسامهة  - أوال   

سيتوقف التنفيذ الناجح للخطة احلضـرية اجلديـدة علـى تـوافر أطـر احلوكمـة احلضـرية          - ١
واألطر املؤسسـية املالئمـة والـيت تتسـم بالدميقراطيـة، والكفـاءة، والشـمول. وينبغـي أن تسـتند          

اعترفت الـدول األعضـاء فيـه بـأن     اخلطة احلضرية اجلديدة إىل مشروعية إعالن اسطنبول الذي 
السلطات احمللية هي من الشركاء الرئيسيني يف احلوكمة احلضرية، فضـال عـن االعتـراف بـدور     

. ويف الوقت نفسه، ينبغي أن تـرتبط اخلطـة احلضـرية اجلديـدة     )١(اتمع املدين والقطاع اخلاص
، وخطـة عمـل أديـس    )٣(اخ، واتفـاق بـاريس بشـأن تغـري املنـ     )٢(٢٠٣٠ارتباطا وثيقا خبطة عـام  
. وسـيتعني إجـراء حتـول عميـق يف احلوكمـة احلضـرية لتحقيـق تلـك         )٤(أبابا بشأن متويل التنمية

  اخلطط العاملية اليت تتالقى مجيعها يف مدننا وأقاليمنا.
  )٥(صوب حوكمة حضرية جديدة  -ألف   

واآلليـات   تتألف احلوكمـة احلضـرية مـن جمموعـة مـن املؤسسـات واملبـادئ التوجيهيـة          - ٢
عناصــــر رئيســــية، ولكنــــها  )٦(التنظيميــــة واإلداريــــة الــــيت تشــــكل فيهــــا احلكومــــات احملليــــة

  حصرية.    ليست
_________________ 

السـلطات احملليـة   ”إعالن اسطنبول بشأن املستوطنات البشرية، بــ   -من جدول أعمال املوئل  ١٢تقر الفقرة   )١(  
. ويشــري الــنص “بوصــفها أقــرب الشــركاء إلينــا، وبوصــفها عنصــرا أساســيا يف تنفيــذ جــدول أعمــال املوئــل   

ألطـراف املهتمـة األخـرى،    أن تلك اجلهـات، أي السـلطات احملليـة وا   ”الكامل جلدول أعمال املوئل أيضا إىل 
 ).٥٦(الفقرة  “هي اليت تقف على خط املواجهة يف حتقيق أهداف املوئل الثاين

 أ). ٢٠١٥األمم املتحدة (  )٢(  

 ).٢٠١٥اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ (  )٣(  

 ب). ٢٠١٥األمم املتحدة (  )٤(  

عناصـر يف اتمـع الصـالحيات والسـلطة مـن خالهلـا وتقـوم بالتـأثري         تشري احلوكمة إىل العمليـة الـيت متـارس    ”  )٥(  
على السياسات والقرارات املتعلقة باحلياة العامـة، والتنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة، وتضـع تلـك السياسـات        

ت وتصـــدرها. واحلوكمـــة مفهـــوم أوســـع مـــن احلكومـــة. فاحلوكمـــة تنطـــوي علـــى التفاعـــل بـــني  اوالقـــرار
. (الفريــق العامــل املعــين باحلوكمــة التــابع للمعهــد الــدويل للعلــوم    “رمسيــة واتمــع املــدين املؤسســات ال هــذه

 .)١٩٩٦  اإلدارية

إىل مجيـع احلكومـات دون الوطنيـة باسـتثناء حكومـات       “احلكومـات احملليـة  ”يف هذه الوثيقة، يشري مصـطلح    )٦(  
)، مـع بعـض االسـتثناءات.    “Lander” قاطعـات املستوى األعلى يف البلـدان االحتاديـة (الواليـة، احملافظـات، امل    

فعلــى ســبيل املثــال، عنــدما تتــوىل احلكومــات االحتاديــة مســؤولية إدارة املدينــة (مثلمــا يف بــرلني وبروكســل،    
ومكسيكو سييت، وبوينس آيرس، وما إىل ذلك) تعترب حكومات حمليـة. وميكـن أن تكـون للبلـدان مسـتويات      

مســتوى واحــد، أو مســتويان، أو ثالثــة مســتويات أو أكثــر). وبصــفة  خمتلفــة مــن احلكومــات دون الوطنيــة (
عامــة، فــإن املســـتوى األول، وهــو املســـتوى األقــرب إىل الســـكان، يتمثــل يف جمـــالس املــدن، والبلـــديات،       
والكوميونـات، واتمعــات احملليـة، والبلــدات، واملقاطعــات املتروبوليـة، ومــا إىل ذلــك. بـل إن بعــض البلــدان     
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وتتطلب مدننا واملناطق احمليطة ا حوكمة حضرية جديدة تقوم علـى عمليـة مفتوحـة      - ٣
لصنع القرار، مبشاركة نشطة من أصحاب املصلحة احملليني، وـدف حتديـد أفضـل السياسـات     
من أجل الصاحل العام. وفيما يتعلق بالعملية السياسية، ينبغي أن جيمع تنفيذها بـني الدميقراطيـة   
التمثيليــة، الــيت تقــوم علــى االنتخابــات املنتظمــة للســلطات احملليــة، والدميقراطيــة القائمــة علــى    

  املشاركة، لضمان مشاركة اجلميع على الصعيد احمللي.  
، تكون بـه دوائـر حكوميـة    )٧(حوكمة املتعددة املستوياتويتطلب ذلك نظاما فعاال لل  - ٤

ــتنادا إىل السياســات          ــة واحملليــة) اس ــدا (علــى املســتويات الوطنيــة واإلقليمي ــددة حتديــدا جي حم
الالمركزية املناسبة اليت دف إىل بناء نظام متوازن وتعاوين من املدن اجليدة اإلدارة والـروابط  

  .)٨(يفية حبيث ال يتم إغفال أي مدينة أو أي إقليماحملسنة بني املناطق احلضرية الر
ويف أوقات عدم اليقني والتغيري، هنـاك حاجـة إىل حوكمـة مسـتنرية ومرنـة وابتكاريـة         - ٥

وتطلعية، تتسم باالنفتاح على التعلم املستمر، مـن أجـل تطـوير احلوكمـة الذكيـة. ويف الوقـت       
تغـري املنـاخ وأوجـه عـدم املسـاواة تـؤدي إىل       الراهن، فإن مشاكل الصحة العامة العامليـة وآثـار   

_________________ 

أدىن مــن البلــديات أو جمــالس املــدن (األحيــاء والــدوائر، واألبرشــيات). وعلــى ســبيل املثــال،   لــديها مســتوى 
توجــد يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة دوائــر خاصــة مبســؤوليات وســلطات حمــددة (مثــل دوائــر املــدارس).     

وأيرلنـدا الشـمالية)؛   ويوصف املستوى الثاين عامة بأنه املقاطعات (مثلما يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى  
املقاطعــات  “Landkreise” واإلدارات (مثلمــا يف فرنســا وكولومبيــا)، واملقاطعــات (مثلمــا يف إســبانيا)؛ (و     

ــا، أو  ــة يف أملاني ــاليم      “Rayons”الريفي ــألف مــن األق ــة يف روســيا). أمــا املســتوى الثالــث فيت املقاطعــات الريفي
ـــ   ــن إدارة املن ــا). وميكـ ــريو أو فرنسـ ــا يف بـ ــدة    (مثلمـ ــة واحـ ــس مدينـ ــق جملـ ــن طريـ ــبرية عـ ــرية الكـ اطق احلضـ

(جوهانسربغ) أو الكثري من البلديات (ساو باولو، نيويـورك)، أو عـن طريـق حكومـات مدجمـة يف املسـتويني       
الثاين أو الثالث (مكسيكو سييت أو بوينس آيرس)؛ أو حكومات تعمـل عـرب املسـتويات: فبـاريس هـي بلديـة       

حمافظة أيضا (من املستوى الثاين)؛ أما برلني فهي بلدية ومقاطعة. وتعتـرب سـلطة   (من املستوى األول) ولكنها 
 مدينة لندن الكربى حكومة من املستوى الثاين.

) لإلشـارة إىل وضـع   ١٩٩٣ألول مـرة (  “احلوكمة املتعددة املستويات”) مصطلح Marksاستخدم ماركس (  )٧(  
التحـول يف  ”السياسات األوروبية. واليوم، يستخدم املفهوم يف السـياق العـاملي األوسـع نطاقـا يف الـدعوة إىل      

). ويف هـذه الورقـة،   Stephenson 2013( ، حىت يف سياق احلوكمـة العامليـة  “توزيع السلطة على أساس الكفاءة
نظامــا الختــاذ القــرارات مــن أجــل حتديــد وتنفيــذ السياســات ”ويات باعتبارهــا تفهــم احلوكمــة املتعــددة املســت

العامة اليت تنتجها عالقة تعاونية تكـون إمـا رأسـية (بـني خمتلـف مسـتويات احلكومـة، مبـا يف ذلـك املسـتويات           
ــوزارات أ        ــني ال ــثال ب ــة (ضــمن نفــس املســتوى، م ــة) أو أفقي ــة أو احمللي ــة أو اإلقليمي ــة أو االحتادي ــني الوطني و ب

احلكومات احملليـة) أو االثـنني معـا. وتشـمل أيضـا الشـراكة مـع اجلهـات الفاعلـة مـن اتمـع املـدين والقطـاع              
اخلاص من أجل حتقيق األهداف املشتركة. ولكي تكون احلوكمة املتعددة املستويات فعالـة، ينبغـي أن تكـون    

(ورقـة املوضـوع    “نشئ آليات للثقة واحلوار املـنظم متجذرة يف مبدأ التبعية، واحترام االستقاللية احمللية، وأن ت
 بشأن احلوكمة احلضرية).

 ب). ٢٠١٣منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (  )٨(  
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تزايد ضـعف املـدن. فـالكثري مـن املـدن يشـهد طفـرات يف أعـداد الشـباب أو السـكان املسـنني            
الضــعفاء، والكــثري منــها يعــيش تــدفقات هجــرة غــري مســبوقة نتيجــة للتحــول الــدميقراطي.          

ــاج واالســتهالك وأســاليب     وســيتعني ــاط االنت ــة يف أمن ــة   إجــراء حتــوالت عميق املشــاركة العام
ومشاركة املواطنني يف السياسات العامة، إذا أُريد التصدي جلميع هذه التحـديات. وسـتتوقف   
احلوكمــة احلضــرية اجلديــدة علــى بنــاء القــدرات بالنســبة جلميــع الــدوائر احلكوميــة، وال ســيما  

  لسلطات البلديات.  
ر ينبغـي االعتـراف بـه.    وأخريا، فإن تعقيدات وخصائص خمتلف النطاقات احلضرية أمـ   - ٦

فالبلــدات الصــغرية واملــدن الوســيطة والتجمعــات احلضــرية تتطلــب أشــكاال معقــدة ومتعــددة     
  القطاعات من احلوكمة املتروبولية.

  
  أهداف احلوكمة احلضرية اجلديدة  -باء   

يتعني على احلوكمة احلضرية اجلديدة أن تستجيب للدعوة إىل ممارسة احلـق يف املدينـة     - ٧
اســـتراتيجي ملكافحـــة اإلقصـــاء. وينطـــوي ذلـــك علـــى إعـــادة توزيـــع املـــواد واملـــوارد  كنـــهج 

االجتماعية والسياسية والثقافية، استنادا إىل مبادئ الدميقراطية واملساواة والشمول واالعتـراف  
بالتنوع. ويغذي احلق يف املدينة التسامح والتعايش السلمي مـع ضـمان تكـافؤ الفـرص ومحايـة      

، مبا يف ذلك استخدام األراضي. ويسـعى ذلـك احلـق أيضـا إىل املشـاركة الواسـعة       املنافع العامة
  جلميع اجلهات الفاعلة املعنية يف عملية صنع القرار.

وينبغي أيضا أن تعزز احلوكمة احلضرية اجلديـدة التنميـة املسـتدامة واملنصـفة الـيت متنـع         - ٨
يعلـي   )٩(وينبغي هلـا أن تنمـي اقتصـادا جديـدا    استنفاد املوارد الطبيعية وتعاجل التحديات البيئية. 

من شأن التحرر االجتماعي واإلجنازات االجتماعية على حساب الربح، حيـث يشـكل العمـل    
  وسيلة لتعزيز الكرامة اإلنسانية واإلدماج.  

وأخريا، ينبغـي أن تيسـر احلوكمـة احلضـرية اجلديـدة املسـاواة بـني األقـاليم عـن طريـق             - ٩
طق الريفية وكفالة إمكانية احلصول على اخلـدمات للجميـع علـى أسـاس مبـدأ      ربط املدن واملنا

  املساواة املكانية.  
  

_________________ 

 ).٢٠١٤)؛ اللجنة العاملية املعنية باالقتصاد واملناخ (٢٠١١برنامج األمم املتحدة للبيئة (  )٩(  
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  مسات احلوكمة احلضرية اجلديدة  -جيم   

يعـين ذلـك ضـمان احلـق يف املشـاركة يف تنميـة املـدن         - أن تكون دميقراطية وشـاملة   - ١٠
ام خـاص للفئـات الضـعيفة. ويعـين     واملناطق احمليطة ا جلميع أصحاب املصلحة، مع إيالء اهتم

  ذلك أيضا ضمان الوصول إىل التكنولوجيات وحتسني توفري اخلدمات وإمكانية املشاركة.  
ــة األجــل    - ١١ ــة وطويل ــدة     - أن تكــون متكامل ــيح احلوكمــة احلضــرية اجلدي ــي أن تت ينبغ

هلـا أن  إمكانية وضع سياسات عامة طويلة األجل، بعد انقضـاء فتـرات الواليـات. كمـا ينبغـي      
  تعزز وضع سياسات عامة شاملة تعىن بكامل اإلقليم بطريقة منهجية وذكية.  

تتطلــب احلوكمــة احلضــرية    - أن تكــون متعــددة النطاقــات ومتعــددة املســتويات      - ١٢
وقطاعـات اتمـع، حبيـث يتسـىن التصـدي       )١٠(اجلديدة التنسيق بني خمتلف مستويات احلكومة

  ملدن.بكفاءة للتحديات اليت تنشأ يف ا
ليست املناطق احلضرية املكان الذي تعيش فيه غالبيـة   - أن تكون ذات طابع إقليمي  - ١٣

السكان؛ فهم مندجمون يف األقاليم اليت تلتقـي فيهـا البيئـة املبنيـة بالبيئـة الطبيعيـة. ويف احلوكمـة        
احلضرية اجلديدة، جيب النظر إىل املدن وفهمها بوصفها نظاما للعالقات بـني املنـاطق احلضـرية    

  ها نظاما إيكولوجيا حضريا.واملناطق الريفية وتعمل بوصف
ــذ       - ١٤ ــة لتنفيـ ــارات الالزمـ ــراد باملهـ ــات واألفـ ــي املؤسسـ ــي حتلـ ــان. ينبغـ ــم باإلتقـ أن تتسـ

  السياسات العامة ذات الصلة بطريقة متجاوبة وواقعية.  
أن تكــون واعيــة بالعصــر الرقمــي. ميكــن للتطــورات التكنولوجيــة اجلديــدة أن تســاعد    - ١٥

م للحوكمــة تتســم بقــدر أكــرب مــن الشــفافية واملســاءلة والطــابع الســلطات احملليــة يف وضــع نظــ
أن تــزود  )١١(التشــاركي والقــدرة علــى االســتجابة. وميكــن أيضــا للحوكمــة يف العصــر الرقمــي 

املواطنني واألعمال التجارية بالقدرة على دفع التغريات يف اتمع بطريقة تصـاعدية قـد تـؤدي    
 .)١٢(إىل حدوث تغيري أساسي يف اقتصاداتنا

    
_________________ 

تخدمة يف هذه الوثيقة، فهي ال تعين أن أي مسـتوى حكـومي يسـود    مس “مستويات احلكومة”مع أن عبارة   )١٠(  
 على اآلخر.

  )١١(  Dunleavy and Margetts (2010). 

 Rifkin (2015: 18): “Markets are beginning to give way to networks, ownership is becoming lessانظر   )١٢(  

important than access, the pursuit of self-interest is being tempered by the pull of collaborative interests, 

and the traditional dream of rags to riches is being supplanted by a new dream of a sustainable quality 

of life”. 
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  التحديات املتعلقة بالسياسات - ثانيا  

، مـا برحـت الظـروف اإلطاريـة للتنميـة      ١٩٩٦منذ انعقاد مؤمتر املوئـل الثـاين يف عـام     - ١٦
احلضــرية تــتغري إىل حــد كــبري. فعوملــة االقتصــادات ونظُــم القــيم، والنمــو الســكاين، والتوســع    

وتزايـد أوجـه عـدم املسـاواة، واهلجـرة      احلضري السريع، والتهديـد الـذي يشـكله تغـري املنـاخ،      
مـا برحـت مجيعهـا تعيـد رسـم شـكل التحـديات الـيت          ،وتأثري التكنولوجيـات اجلديـدة   ،العاملية

  املدن واتمعات. حوكمةتصادفها 
وعلى مدى السـنوات القليلـة املاضـية، ويف أغلـب املنـاطق، شـهدنا منحـى هبوطيـا يف          - ١٧

الوطنية واحمللية، واكبه ارتفاع يف درجة اسـتياء اتمـع املـدين    مشاركة الناخبني يف االنتخابات 
من الـنظم السياسـية واملؤسسـات العامـة. وشـهد العديـد مـن مـدن العـامل فـورات شـعبية أتـت             
انعكاســـا لتزايـــد مطالبـــة املـــواطنني مبزيـــد مـــن اإلنصـــاف والدميقراطيـــة وأبـــرزت التحـــديات   

  يف املستقبل.   احلضريةة السياساتية الرئيسية اليت تواجه احلوكم
  

  احلضريةتزايد تعقيد احلوكمة  -ألف  

بــالنظر إىل التعقيــد املتزايــد تمعاتنــا، باتــت احلوكمــة احلضــرية تتــأثر بشــكل متزايــد     - ١٨
  بالنظم املتعددة املستويات وبأوجه التعاطي بني اجلهات املعنية املتعددة.

والــتغريات احلضــرية علــى ديناميــات التنميــة وتــؤثر اجتاهــات التوســع احلضــري احلاليــة  - ١٩
وأدى اعتــراف . )١٣(علــى نطــاق عــاملي، مــا يطــرح حتــديات غــري مســبوقة للحوكمــة احلضــرية  

بتزايد تعقيد النظم احلضرية إىل التسليم بأن احلوكمة احلضـرية حتتـاج إىل اعتمـاد مقاربـة أكثـر      
ني على أي مفهوم جديـد لـإلدارة   . ويتع)١٤(تكامال من أجل مواجهة التحديات احلالية واملقبلة

ــة املختلفــة وطائفــة واســعة مــن      احلضــرية أن يكــون حميطــا مبســألة إشــراك املســتويات احلكومي
ــة املشــاركة    ــات الفاعل ــري رمســي       -اجله ــك بشــكل رمســي أو غ ــان ذل يف صــياغة  -ســواء ك

  السياسات وتنفيذها.  
أن تعتـرف بالتحـديات   ويتعني أيضا على أي خطة عامة إلصـالح احلوكمـة احلضـرية      - ٢٠

املرتبطة بتنوع الظروف احمللية واألشكال احلضرية اجلديدة، مبـا يأخـذ يف االعتبـار الفـرص الـيت      
تعـايش املنـاطق احلضـرية واملـدن الوسـيطة       ويسـتدعي يتيحها التوسع احلضري وآثاره الضـارة.  

مقاربـةً سياســاتية   عاتبـا والبلـدات الصـغرية واملـدن السـريعة النمـو واملــدن اآلخـذة باالنكمـاش        
_________________ 

  )١٣(  Burdett et al. (2014).  
  )١٤(  Rode et al. (2008). 
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ــة    ــاين الكــبري يف التعــاريف الوطني ــة الســكانية  متمــايزة. ورغــم التب ــإن السياســة  حلجــم العتب ، ف
احلضــرية (علــى الصــعيد الــوطين) تواجــه املهمــة الصــعبة املتمثلــة يف االضــطرار إىل تكييــف          
 السياسات مع خصائص حضرية حمددة، واحلد يف الوقـت نفسـه مـن أوجـه عـدم املسـاواة بـني       
ــة       ــاليم احلضــرية املختلفــة (املختلفــة مــن حيــث الفقــر والقضــايا الســكانية، والبني املنــاطق واألق

  التحتية، وما إىل ذلك).  
إجيــاد نظــام متــوازن وحســن اإلدارة للمــدن وضــع اســتراتيجيات تشــمل          ويتطلــب   - ٢١

 طويلــة األجــل مشــتركة بــني القطاعــات تــوفر  )١٥(سياســات حضــرية وطنيــة ومناطقية/إقليميــة 
يكفي من الدعم والتنسيق داخل وبني مستويات احلكم املختلفة، وتضمن استخدام املـوارد   ما

  على حنو متسم بالكفاءة.
  

  غياب الالمركزية أو عدم كفايتها  -باء   

يف الســنوات الــثالثني املاضــية، اســتحدث أكثــر مــن مائــة بلــد نظــم حكومــات حمليــة      - ٢٢
نتخابـات دميقراطيـة منتظمـة ـدف ترسـيخ الدميقراطيـة       تنتخب فيها السـلطات احملليـة بـإجراء ا   

  على املستوى احمللي، وحتسني تقدمي اخلدمات، وتلبية مطالب اتمعات احمللية.  
ــق تلــك اإلصــالحات كــان متفاوتــا ومعقــدا. ويف بعــض البلــدان تتمتــع          - ٢٣ إال أن تطبي

مـن املسـاءلة: فهـي مسـؤولة      احلكومات احمللية بقدر كبري من االستقاللية وختضع لدرجة عاليـة 
عن توفري اخلدمات األساسية على نطاق واسع، وقـادرة علـى زيـادة اإليـرادات والنفقـات الـيت       

يف املائـة يف أوروبـا). بيـد     ٢٤متثل حصة كبرية من إمجـايل اإلنفـاق احلكـومي (مبتوسـط قـدره      
احملليـة قيـودا ميزانويـة وهـي     أنه نظرا إىل األزمات املالية واالقتصادية العاملية، تواجه احلكومات 

لتجديد البىن التحتية لكـي تتكيـف مـع الـتغريات اهليكليـة (مثـل تقـدم السـكان يف العمـر           تعاين
ــوفري اخلــدمات           ــص يف ت ــن نق ــاين م ــزال تع ــدان األخــرى الــيت ال ت ــا يف البل ــاخ). أم ــري املن وتغ

وتفتقـــر إىل صـــالحيات ومـــوارد حمـــدودة ذات عـــادةً تكـــون األساســـية، فاحلكومـــات احملليـــة 
موظفني مهنيني وإىل القـدرة علـى زيـادة إيراداـا. وتكـون ميزانياـا صـغرية سـواء مـن حيـث           

يف املائـة مـن إنفـاق احلكومـة املركزيـة يف معظـم        ١٠األرقام املطلقة أو النسبية (مـثال أقـل مـن    
  .  )١٦(البلدان يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى)

_________________ 

 بـالتخطيط  املتصـلة  السياسـات  إىل “اإلقليمية االستراتيجيات” أو “اإلقليمية” السياسات تشري ة،الورق هذه يف  )١٥(  
 ذلـك  يف مبـا  - املنطقـة  نطـاق  على واالقتصادية واالجتماعية البيئية بالقضايا اإلقليمي التخطيط ويعىن. اإلقليمي
 دولـة  مـن  أكثـر  ستشـمل  الـيت  - املسـتوطنات  ومنـو  التحتيـة،  والبنيـة  األراضي، استخدام ألنشطة الفعال التوزيع

 .منطقة أو مقاطعة  أو

 .)ب ٢٠١٤منظمة املدن واحلكومات احمللية املتحدة (  )١٦(  
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الالمركزيـــة غـــري الفعالـــة إىل حوكمـــة ضـــعيفة متعـــددة  وميكـــن أن تـــؤدي عمليـــات   - ٢٤
وتــأخر يف صــرف  ،املســتويات، وعمليــات ختطــيط غــري كافيــة، وأوجــه عــدم كفــاءة اقتصــادية

  امليزانية، وزيادة يف تكاليف املعامالت.  
  

  األطر القانونية واملؤسسية غري الفعالة  -جيم   

كومـات احملليـة بوصـفها احملـرك الرئيسـي      ال تـزال إمكانـات احل   ،يف العديد من البلـدان   - ٢٥
ــانوين          ــار ق ــن وجــود إط ــاجم ع ــزمن الن ــري مســتغلة بســبب الضــعف امل ــة احلضــرية غ للحوكم

  ومؤسسي غري فعال.  
ومل يضع وينفذ سياسات حضرية وطنية شـاملة ومتسـقة يف السـنوات العشـر األخـرية        - ٢٦

مــا ال تكــون األطــر القانونيــة واملؤسســية الوطنيــة  كــثرياو .)١٧(ســوى عــدد حمــدود مــن البلــدان
مكيفة بشكل كـاف مـع السـياقات احملـددة للمنـاطق احلضـرية ومـع قـدرة احلكومـات الوطنيـة           
الفرعية. وكثريا ما يكون هناك انفصام بني األطـر القانونيـة واإلداريـة واملاليـة، وتسـود ضـبابية       

ومـة، عـالوة علـى وجـود أنظمـة متناقضـة يف       يف توزيع املسؤوليات بني خمتلف مسـتويات احلك 
ــيح          ــا ال يت ــن الصــرامة مب ــذه األطــر م ــا تكــون ه ــا م ــك، غالب ــان. وإضــافة إىل ذل معظــم األحي

  االستجابة ألوضاع وديناميات التحضر السريعة التغري.  
ويشكل التخطيط احلضري وتنظيم األراضـي، علـى سـبيل املثـال، جمـالني بـالغي األمهيـة          - ٢٧

ــة احل ــة       )١٨(ضــريةللحوكم ــة واملؤسســية احلالي ــر القانوني ــيح األط ــدان ال تت ــن البل ــد م . ويف العدي
للحكومــات الوطنيــة أو احملليــة االســتجابةَ بشــكل كــاف للمضــاربة املتزايــدة باألراضــي واملرافــق  

العقـود   يفاإلسكانية. وقلص الضعف يف استخدام األراضي ويف سياسات اإلسـكان االجتماعيـة   
املنــاطق  يفاألخـرية مـن فـرص حصــول الفقـراء علـى مسـكن الئــق، مـا زاد التجزئـة االجتماعيـة          

احلضرية وانتشار األحياء الفقرية يف البلـدان الناميـة. وال تـزال ظـواهر املسـتوطنات غـري الرمسيـة،        
يـون  واحليازة غري املضمونة لألراضي وعمليـات اإلخـالء، تشـكل بعـدا حيويـا يـؤثر علـى حنـو بل        

شــخص يف العــامل. وسيســتمر هــذا الوضــع وينمــو خــالل العقــود املقبلــة مــا مل تنفَّــذ السياســات   
املالئمــة وجيــرى متكــني احلكومــات احملليــة وزيــادة قــدراا مــن أجــل حتســني إدارة األراضــي           

الرمسيـــة  غــري واإلســكان، وضــمان إنفــاذ أنظمـــة األراضــي واإلســهام يف إدمـــاج املســتوطنات       
  .)١٩(ة إلدارة األراضي) يف التخطيط احلضري وإدارة املناطق احلضريةالعرفي والنظم(

_________________ 

  )١٧(  Dodson et al. (2015). 

  )١٨(  LSE Cities et al. (2015). 

  )١٩(  Parnell and Oldfield (2014). 
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وميكن للتعاون بني البلديات (إقامة الشراكات وتنمية التعاون بـني البلـديات اـاورة)      - ٢٨
ــل      ــادات التكتـ ــني اقتصـ ــآزر بـ ــه التـ ــزز أوجـ ــي، ويعـ ــرذم املؤسسـ ــن التشـ ــل مـ ــدو ،أن يقلـ  يزيـ

ما بينها (مـثال مـن أجـل تقـدمي اخلـدمات، والتخطـيط،        والتنسيق داخل البلديات ويف االتساق
ــاطق       ــا وهــو متبــع بشــكل متزايــد يف من ومــا إىل ذلــك). وهــذا التعــاون راســخ جــدا يف أوروب

تيسري يف كثري مـن املنـاطق   عتراف أو ال، بيد أنه ال حيظى دائما باالةأخرى، مثل أمريكا الالتيني
القانونيـة والسياسـات الوطنيـة التعـاونَ بـني املـدن        األخرى. ويف كثري من البلدان، تعوق األطر

املتجاورة وكذلك بني املدن ومناطقها الداخلية، مـا يضـعف مـن الـروابط القائمـة بـني املنـاطق        
  .)٢٠(احلضرية والريف

وتساعد القـوانني اجليـدة يف بنـاء األطـر املؤسسـية القويـة واملسـاءلة مـن قبـل اجلمهـور             - ٢٩
ة يف التنميــة احلضــرية واإلقليميــة، وتعزيــز دور القطــاع العــام يف تنظــيم واخنــراط اجلهــات املعنيــ

التنمية احلضرية ومحاية املنافع العامة. وال تزال األطر القانونية غـري الفعالـة متثـل حتـديا مسـتمرا      
  يف االعتراف ذه األهداف.  

  
  التحديات املتروبولية    -دال   

ــر مــن مخســمائة مــن املــدن يف     - ٣٠  .)٢١(مجيــع أحنــاء العــامل عتبــة املليــون نســمة  ختطــى أكث
وجتاوز العديد منها حـدودها اإلداريـة (احملليـة وحـىت الوطنيـة أحيانـا) مـن حيـث منوهـا املـادي           
وأصبحت اقتصاداا أكثر عوملة، جاذبةً تدفقات من السـلع ورؤوس األمـوال واملهـاجرين مـن     

دنا ضـخمة أو ممـرات حضـرية    بحت مـ خمتلف مناطق العـامل. واتسـعت رقعـة بعضـها حـىت أصـ      
مناطق حضرية كبرية. وميكن أن يشكل إنشاء منطقة متروبوليـة إسـهاما وحيـدا يكـون فيـه       أو

، أو ميكن أن تضم عشـرات البلـديات الـيت تنطـوي علـى      عاملنيالتخطيط للخدمات وتوزيعها 
نسـيق علـى   أوجه تفاوت كبرية وعلى فصلٍ مكاين بني األحياء السكنية. وقد يـؤدي انعـدام الت  

النطاق املتروبويل إىل حلول غري فعالة من حيـث التكلفـة، ال سـيما جلهـة التصـدي للتحـديات       
  اليت يفرضها اتساع رقعتها اجلغرافية ولآلثار اخلارجية.  

وما برح عدد سلطات احلوكمة املتروبولية يتزايـد بشـكل كـبري منـذ تسـعينات القـرن         - ٣١
املتروبوليـة بـني التعـاون العـادي بـني البلـديات، وأشـكال        املاضي. وتتراوح ترتيبـات احلوكمـة   

احلوكمة األكثـر تنظيمـا وتكـامال، بـل وحـىت املنتخبـة أحيانـا. وقـد ولَّـدت معظـم إصـالحات            
احلوكمة املتروبولية نقاشات سياسية وخالفات حادة. بيد أن احلواجز اليت تعترض بـذل مزيـد   

_________________ 

  )٢٠(  Salet and Savini (2015). 

 ).٢٠١٤االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة، شعبة السكان (إدارة الشؤون   )٢١(  
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يــات أو العــداوات احملليــة القويــة، أو املصــاحل مــن جهــود اإلصــالح مــا زالــت قائمــة، بينــها اهلو
املكتسبة للبلـديات واملقـيمني، أو املعارضـة الـيت تبـديها املسـتويات احلكوميـة العليـا، أو القيـود          

    .)٢٢(املتصلة بنظم املالية العامة احمللية
  

  عدم املساواة واإلقصاء  -هاء   

ال سـيما بالنسـبة    -عمليات التوسع احلضري الراهنة من عدم املساواة واإلقصاء  تعزز  - ٣٢
إىل النساء والشـباب وكبـار السـن واألقليـات وفقـراء املنـاطق احلضـرية. وتسـبب االخـتالالت          
االجتماعية احتكاكا ويف بعض احلاالت عنفا وعدم اسـتقرار سياسـيا. ومـن املسـلم بـه عمومـا       

التحـديات الراهنـة مـن دون مشـاركة مناسـبة وبعيـدة املـدى واخنـراط         أنه يتعـذر التغلـب علـى    
نشط من جانب السكان. ومـا زالـت العمليـات التشـاركية تعـاين مـن القيـود اهليكليـة يف ظـل          
غيــاب تشــريعات تعتــرف مبنظمــات اتمــع املــدين، وتضــمن املشــاركة وتشــجعها، وتتــيح          

تعزيز التنظـيم املـواطين املسـتنري. ويضـاف إىل     الوصول إىل املعلومات والبيانات العامة من أجل 
  ذلك أيضا االفتقار إىل الشفافية واملساءلة يف املؤسسات العامة.  

ــرب  - ٣٣ ــة قائمــة    يعت ــرويج ملقارب ــى  التصــدي للتحــدي الكــامن يف الت ــة عل  - احلــق يف املدين
ــراف حبقــوق اإلنســان باعتبارهــا بعــدا شــامال للسياســات احلضــري     أمــرا  -ة مســتندة إىل االعت

  لتعزيز مشاركة املواطنني وكفالة قدر أكرب من اإلنصاف يف اتمعات احلضرية.   اأساسي
  

  ضعف أطر شراكات تقدمي اخلدمات  -واو   

يف مــا يتعلــق بتقــدمي اخلــدمات، ميكــن لشــراكات القطــاع العــام مــع اجلهــات الفاعلــة      - ٣٤
ات اتمعيـة، ومـا إىل ذلـك) أن    األخرى (كالقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكوميـة واملنظمـ  

تساعد يف تقدمي اخلدمات وغري ذلك من اجلوانـب احليويـة للتنميـة احلضـرية (األحيـاء الفقـرية،       
  وتوسع املدن، وما إىل ذلك).

ــنظم        - ٣٥ ــيت ت ــة ال ــاطق تكــون األطــر القانوني ــد مــن املن ــك، يف العدي  طلــب تقــدمي ومــع ذل
 مطبقة، وتثـبط هـذه الضـبابيةُ يف الرؤيـة مـن عزميـة       ضعيفة أو غري ،والرقابة ،العروض، والعقود

  املستثمرين احملليني واألجنبيني يف األعمال التجارية.  
  ن التعقيــدويف الوقــت عينــه، أثبتــت الشــراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص أــا مــ     - ٣٦
ة قويـة  خـربة تقنيـ  ضـرورة تـوفر   دراسات اجلدوى التمهيديـة، و إجراء ال يتيح تطبيقها (مثل مبا 

ــة إىل املعلومــات واخلــربات     . وقــدرات تفاوضــية)  ــة واحمللي ــا مــا تفتقــر احلكومــات الوطني وغالب
_________________ 

  )٢٢(  Andersson (2015). 
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الالزمة للتفاوض على قدم املساواة مع الشركات الدولية القوية الـيت تتمتـع خبـربات واسـعة يف     
  خمتلف جماالت تقدمي اخلدمات العامة.

مات احملليـة، التحـدي املتمثـل يف إقامـة     كما تواجه املؤسسات العامة، وال سيما احلكو  - ٣٧
  .  شراكات مع اتمعات احمللية والقطاع غري الرمسي

  
  الرصد والتقييم غري الكافيني للسياسات احلضرية  -زاي   

ــى         - ٣٨ ــراهن احلصــول عل ــت ال ــة يف الوق ــات دون الوطني ــن احلكوم ــد م ال يســتطيع العدي
بيانات موضعية، وهي تفتقر تاليا إىل القدرة علـى اختـاذ قـرارات مسـتنرية وعلـى حتسـني إيـالء        

مهمـة رصـد وتقيـيم أهـداف التنميـة املسـتدامة واخلطـة         وسـتتطلب األولوية للسياسات احملليـة.  
بيانات أكثر تفصيال وموضعية، بدعم من املكاتب اإلحصـائية الوطنيـة   احلضرية اجلديدة جتميع 

  بالتعاون مع احلكومات احمللية واجلهات املعنية من أجل ضمان متابعة السياسات العامة.
وإضافة إىل ذلك، فإن احلكومـات الوطنيـة ال تشـجع مبـا يكفـي مشـاركةَ احلكومـات          - ٣٩

يـذ ورصـد السياسـات واخلطـط احلضـرية واإلقليميـة، يف       احمللية واجلهـات املعنيـة يف حتديـد وتنف   
ــه تفتقــر الــذي وقــتال ــيم     في ــة يف اتمــع املــدين إىل آليــات مســتقلة لرصــد وتقي اجلهــات املعني

    السياسات واملشاريع العامة (كاملراصد وسجالت أداء املواطنني أو اتمعات احمللية).
  

  التغري التكنولوجي السريع  -حاء   

ــا    العصــرر غيــ  - ٤٠ ــا وهلون ــا وطريقــة عيشــنا وعملن ــيح . الرقمــي إىل حــد بعيــد جمتمعاتن وتت
التطورات التكنولوجية اجلديدة إمكانات غـري متوقعـة لألعمـال التجاريـة واملـواطنني واجلهـات       
ــذه          ــا يف االســتجابة هل ــة جتــد صــعوبة أحيان ــإن الســلطات العام ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــة الفاعل العام

لــذي ينبغــي تنظيمــه؟ ومــا الــذي ينبغــي أن يتــرك تنظيمــه للســوق؟   مــا افالتطــورات اجلديــدة. 
  )٢٣(املشتركة على أفضل وجه؟ نافعوكيف ميكن محاية امل

التغيري التكنولوجي حتديات حضرية معقـدة ومترابطـة تتطلـب مـن مؤسسـات      ويطرح   - ٤١
ــها   ــف ملواجهتـــ ــدن التكيـــ ــاح     .)٢٤(املـــ ــتخدام وانفتـــ ــتالك واســـ ــع وامـــ ــات ”إن مجـــ البيانـــ

واملعلومــات الشــبكية اآلنيــة أدت بالفعــل إىل إنشــاء عمليــات وهياكــل جديــدة          “الضــخمة
ومتثــل املســائل احمليطــة باســتخدام أجهــزة االستشــعار واخلوارزميــات    .)٢٥(للحوكمــة احلضــرية

_________________ 

 .European Urban Knowledge Network [EUKN] (2015) انظر  )٢٣(  

  )٢٤(  Margetts and Dunleavy (2013). 

  )٢٥(  Kitchin (2014); Townsed (2014). 
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ــات الشخصــية واخلصوصــية حتــديا مســتمرا للحوكمــة       ــة البيان ــة ومحاي والتشــغيل اآليل واملراقب
    احلضرية يف املستقبل.

    
إجـراءات حتوليـة مـن أجـل     اختـاذ   - إيالء األولوية للخيارات السياسـاتية    - ثالثا   

  اخلطة احلضرية اجلديدة

ــامي          - ٤٢ ــؤدي إىل مســتقبل حضــري دين ــة لوضــع سياســات ت ــروف املؤاتي إن إشــاعة الظ
ومســتدام ومنصــف تســتدعي توزيعــا متوازنــا للســلطة معــززا بصــكوك قانونيــة وماليــة تراعــي    

والتناسب الرئيسيني. فاحلوكمة احلضـرية اجلديـدة، املسـتندة إىل املبـادئ املقبولـة       مبدأي التبعية
عموما للحكم الرشيد، تضـع محايـةَ مجيـع السـكان يف صـميم التنميـة احلضـرية والريفيـة: فهـي          
حتتـرم حقــوق اإلنســان، وتتسـم بالشــفافية وختضــع للمســاءلة، وحتمـي أفــراد اتمــع املهمشــني    

ــعفاء، وتعـــزز م  ــدرات الشـــباب وحتقـــق املســـاواة بـــني       والضـ شـــاركة املـــواطنني، ومتكِّـــن قـ
ــاة     .)٢٦(اجلنســني وحيمــي احلكــم الرشــيد البيئــةَ وحيســنها؛ وهــو يهــدف إىل حتســني نوعيــة احلي

واحلفاظ على الصحة العامة، واحلد من األثر البيئي لكـل األنشـطة البشـرية ويسـعى يف الوقـت      
  التوظيف.نفسه إىل حتقيق االزدهار االقتصادي و

إن األطر القانونية اليت تنظِّم املسائل الشاملة املتصلة باخلطة احلضـرية اجلديـدة أساسـية      - ٤٣
لتعزيز كفاءة األطر املؤسسية. وتنصح الدول األعضاء بتنقـيح و/أو وضـع نظـام قـانوين شـامل      

فـة. وتسـاعد   ستند إليه كل جوانب اإلدارة احلضرية، يكون مكيفا مع احلقائق احلضرية املختلت
القوانني اجليدة يف بنـاء األطـر املؤسسـية القويـة واملسـاءلة مـن قبـل اجلمهـور واخنـراط اجلهـات           
املعنيــة يف التنميــة احلضــرية واإلقليميــة، مبــا يعــزز دور القطــاع العــام يف تنظــيم التنميــة احلضــرية 

ت ومرنـة بغيـة مسـاعدة    ومحاية املنافع العامـة. ويـتعني أن تكـون األطـر القانونيـة ممكِّنـة للقـدرا       
  املدن يف مواجهة التحديات اجلديدة.

الظروف املؤاتية األعم للخطـة احلضـرية اجلديـدة بنـاء القـدرات، واملشـاركة،        تشملو  - ٤٤
واملرونــة للتكيــف مــع الســياقات االجتماعيــة واملكانيــة املــتغرية، واالحتياجــات احملــددة حبســب  

 لنامجة عن التكنولوجيات املبتكرة مثل الثورة الرقمية.السياسات، والتغريات البيئية، واآلثار ا
  

_________________ 

 .)٢٠١٥منظمة الشفافية الدولية (  )٢٦(  
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  إرساء أطر متينة متعددة املستويات للحوكمة  -ألف   

الشــرط الرئيســي املســبق التبــاع  )٢٧(يعــد إرســاء احلوكمــة الفعالــة املتعــددة املســتويات  - ٤٥
ــدة بنجــاح. وينطــوي      ــج ــذ اخلطــة احلضــرية اجلدي ــدة وتنفي ــق  احلوكمــة احلضــرية اجلدي حتقي

. لـذا يـتعني علـى احلكومـات     )٢٨(أهداف التنميـة املسـتدامة علـى صـعوبات متعـددة املسـتويات      
ــة أن تعمــل، ضــمن نظــم احلوكمــة املتعــددة املســتويات، علــى تيســري احلــوار والتعــاون      الوطني

احلكومــات واملؤسســات العامــة علــى شــىت املســتويات، مــع االحتفــاظ يف الوقــت نفســه      بــني
ــا الســياد  ــة أشــكال      بوظائفه ــة الشــراكات وكفال ــة وإقام ــد أدى إرســاء نظــم الالمركزي ية. وق

املشـــاركة إىل تبســـيط شـــكل التـــدرج اهلرمـــي نوعـــا مـــا، وإضـــفاء مزيـــد مـــن املرونـــة فيمـــا    
املستويات. فأصبح مثة ترابط بـني الشـبكات القائمـة ضـمن احلـدود اجلغرافيـة واملسـتويات         بني

اجلهــات الفاعلــة غــري احلكوميــة، مــن قبيــل املنظمــات  احلكوميــة وفيمــا بينــها. وبــات ينظــر إىل
احلكوميـة ومنظمــات اتمـع املــدين والقطـاع اخلــاص، باعتبارهـا مــن الشـركاء الرئيســيني       غـري 

  .)٢٩(للحكومات على مجيع املستويات
ويتطلـــب إطـــار احلوكمـــة املتعـــدد املســـتويات، القـــائم علـــى التشـــاور املنـــتظم وبنـــاء   - ٤٦

ــة متســقة لتجنــب      الشــراكات علــى خمتلــف  ــة، وضــع أطــر وأنظمــة قانوني املســتويات احلكومي
التداخل وظهور الثغرات وعدم الكفاءة يف اسـتخدام املـوارد. ويعـد إنشـاء آليـة متويـل موثـوق        
ــدد           ــال متع ــة فع ــام حوكم ــاء نظ ــل احلامســة إلرس ــن العوام ــدا واضــحا، م ــددة حتدي ــا، وحم فيه

رشــاد ــا التبــاع ــج سياســايت قــائم علــى املصــاحل  املســتويات. ومــن األمثلــة الــيت ميكــن االست
املشتركة، تذكر اخلطـة احلضـرية الـيت وضـعها االحتـاد األورويب والـيت تضـم، ضـمن شـراكات          

_________________ 

بدأ ينظر إىل التنمية املستدامة باعتبارها سياسة لتحقيـق التـوازن بـني املصـاحل االجتماعيـة واالقتصـادية والبيئيـة          )٢٧(  
). ويتطلــب حتقيــق التــوازن   ١٩٨٧منــذ صــدور تقريــر برونتالنــد (اللجنــة العامليــة املعنيــة بالبيئــة والتنميــة،        

متعــدد املســتويات للحوكمــة، يتــيح تطبيــق إطــار   املصــاحل، املتضــاربة أحيانــا، إرســاء هيكــل فعــال    هــذه بــني
جعـل املـدن واملسـتوطنات    ”تـوفر هـذا اإلطـار، لـن يكـون ممكنـا       مؤسسي الختاذ القرارات وتنفيذها. وما مل ي

مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة)،      ١١(اهلـدف   “آمنة وقادرة على الصمود ومستدامةالبشرية شاملة للجميع و
يـا علــى الصـعيد العــاملي. وهـذا أمــر معتـرف بــه يف العديـد مــن قـرارات األمــم       ومعاجلـة التحـديات امللحــة حال  

وجود حوكمـة فعالـة متثـل    ”بأن  ٦٦/٢٨٨من قرارها  ٧٦املتحدة وبياناا. وتسلِّم اجلمعية العامة يف الفقرة 
لــي ودون الــوطين والــوطين واإلقليمــي والعــاملي أمــر بــالغ  آراء اجلميــع ومصــاحلهم علــى كــل مــن الصــعيد احمل 

وجــود إطــار ”تشــدد بوضــوح علــى ضــرورة   ٧٩الفقــرة ، كمــا أن “يــة يف النــهوض بالتنميــة املســتدامة األمه
بالتكليفـات الصـادرة   مؤسسي أفضل وأكثر فعالية للتنمية املستدامة يسترشد باملهام احملـددة املطلـوب أداؤهـا و   

 ).“املستقبل الذي نصبو إليه”، ٢٠إعالن مؤمتر ريو+( “يف هذا الصدد

  )٢٨(  Meuleman and Niestroy (2015). 

  )٢٩(  Stoker (1998). 
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مواضيعية، كـال مـن الـدول األعضـاء، واملفوضـية األوروبيـة، والسـلطات احملليـة، واملؤسسـات          
  املعرفية، والقطاع اخلاص.

تعـددة املسـتويات فعالـة، يـتعني أن تسـتند إىل أطـر مؤسسـية        ولكي تكون احلوكمـة امل   - ٤٧
ملعاجلة املشاكل والتحـديات احلرجـة بطريقـة مباشـرة ومتكاملـة، ال االعتمـاد علـى القطاعـات         

ــزأة ــة جيــب أن تعطــي         )٣٠(ا ــة الفعال ــة املتكامل ــأن احلوكم ــراف ب ــك اعت للسياســات. ويف ذل
. وتتوافـق احلوكمـة   )٣١(نة على حساب أخرىاألولوية إلدماج نطاقات جغرافية وقطاعات معي

املتكاملة جيدا مع إرساء احلوكمة املتعددة املسـتويات. وال بـد لواضـعيها مـن النظـر يف بعـدين       
ــة       ــة واإلقليمي ــديات والســلطات املتروبولي ــنني مهــا: (أ) التنســيق العمــودي بــني كــلّ مــن البل اث

وطنيـــة (ويف بعـــض املنـــاطق، والســـلطات احلكوميـــة/على مســـتوى املقاطعـــات والســـلطات ال 
كاالحتــاد األورويب، علـــى مســـتوى الســـلطات فـــوق الوطنيـــة أيضـــا)؛ (ب) التنســـيق األفقـــي  

اإلدارات والسلطات واهليئات احلكومية القطاعيـة املختصـة، عـالوةً علـى اجلهـات الفاعلـة        بني
  غري احلكومية القائمة على مستويات احلوكمة نفسها.

بـني اجلهـات الفاعلـة احلكوميـة وغـري احلكوميـة (مثـل اتمـع          ويتطلب تعزيز التعـاون   - ٤٨
. )٣٢(املــدين، والقطــاع اخلــاص، واألوســاط األكادمييــة، ومــا إىل ذلــك) اهتمامــا بوجــه خــاص    

الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، وبني القطـاعني العـام واخلـاص والقواعـد الشـعبية،       أما
ــاون أو مــ     ــن التع ــة م ــات     فتســتلزم أشــكاال خمتلف ــني اجله ــائم ب ــو ق ــا ه ــاج املشــترك عم ن اإلنت

ــا         ــة باعتباره ــات غــري احلكومي ــدين واملنظم ــات اتمــع امل ــي النظــر إىل منظم ــة. وينبغ احلكومي
ــن ــدعم املناســـبني         مـ ــوافر اإلطـــار والـ ــا بتـ ــات احلكوميـــة. ورهنـ ــركاء الرئيســـيني للجهـ الشـ
مع اتمعات احملليـة والقطـاع   املستوى القانوين، ميكن إقامة شراكات على الصعيد احمللي  على

اخلـاص لكفالـة حصـول اجلميـع علـى اخلــدمات احملليـة األساسـية، عـالوة علـى إرسـاء اهلياكــل           
األساسية الكفيلـة بالصـمود لضـمان حقـوق اإلنسـان وكرامتـه، ومعاجلـة أوجـه عـدم املسـاواة           

  االجتماعية واالقتصادية والتحديات البيئية.
  

_________________ 

  )٣٠(  6 et al. (2002). 

  )٣١(  Rode, P. (2015). 

  )٣٢(  Curry (2015). 
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  الالمركزيةتعزيز عمليات حتقيق   -باء   

اكتسبت حكومات املدن أمهية متزايـدة نتيجـةً لتحقيـق الالمركزيـة وإقامـة الشـبكات         - ٤٩
، نظــرا لكــون مســتوى احلكــم فيهــا أقــرب إىل ســكان  )٣٣(االجتماعيــة وانتشــار ظــاهرة العوملــة

املناطق احلضرية. ومن أجل إرساء إطار فعـال متعـدد املسـتويات للحوكمـة، ال بـد مـن وضـع        
لة لتحقيق الالمركزية، يف ظل اإلقرار بأمهية شىت مستويات احلوكمة، وحتديـد أدوار  عملية فعا

وســلطات ووظــائف احلكومــات الوطنيــة ودون الوطنيــة حتديــدا واضــحا. لــذا ينبغــي أن يقــوم   
احلوكمــة املتعــدد املســتويات املشــار إليــه أعــاله علــى مبــادئ احتــرام احلكــم الــذايت احمللــي   ــج

ة، لكفالة أن تضطلع احلكومات دون الوطنيـة مبسـؤولياا الكاملـة يف تعزيـز     والوالية االحتياطي
. ويف العديد من البلدان، يتطلب ذلك تقاسم السـلطات واملـوارد   )٣٤(التنمية احلضرية املستدامة

  على حنو أفضل فيما بني املؤسسات/احلكومات الوطنية ودون الوطنية.
تـوافر قـدر كـاف مـن املـوارد، سـواء البشـرية         ويستلزم حتقيق الالمركزية بشكل فعال  - ٥٠

منــها أو املاليــة، مــن أجــل توجيههــا إىل احلكومــات احملليــة واإلقليميــة اخلاضــعة للمســاءلة أمــام  
مواطنيها عن الوفـاء مبسـؤولياا. وينبغـي أن توكَـل إىل السـلطات احملليـة الصـالحيات الالزمـة         

جبايــة الضــرائب والرســوم احملليــة، وســلطة حتديــد  لتعبئــة املــوارد احملليــة، والقــدرة علــى إدارة و 
تعريفات للخدمات، وأن يتاح هلا أيضا احلصول على خمتلف مصادر التمويـل، واختبـار منـاذج    
ــى الصــعيد        ــراض عل ــى االقت ــة عل ــات احمللي ــل. وينبغــي كــذلك تشــجيع احلكوم مبتكــرة للتموي

وجيهيـة والقواعـد الـيت تضـعها     الوطين، وطلبِ التمويل الدويل حيثما أمكن، وفقـا للمبـادئ الت  
  احلكومات الوطنية واهليئات التشريعية.

وال بد من منح السـلطات احملليـة االسـتقالل الـذايت إلدارة شـؤون موظفيهـا (يف اختـاذ          - ٥١
القرارات املتعلقة بالتعيني ومنح املكافآت والفصل من العمـل علـى أسـاس اجلـدارة والشـفافية،      

حتلِّـــي مؤسســـات احلكـــم احمللـــي بالطـــابع املهـــين، باالســـتناد   ومـــا إىل ذلـــك). ويعتـــرب مـــدى 
مسارات وظيفية واضحة، وتقـدمي األجـر والتـدريب املناسـبني ملـوظفي احلكومـات احملليـة،         إىل

مــن العوامــل األساســية لالضــطالع ــذه املهــام. وســعيا إىل تعزيــز الشــفافية واملســاءلة، ينبغــي   
ــانوين واملؤسســي امل    أن ــار الق ــؤدي اإلط ــواطنني     ي ــة وحصــول امل ــة العام ــاح إىل حتســني الرقاب ت

البيانــات العامــة (مــن خــالل اســتخدام التكنولوجيــات اجلديــدة علــى ســبيل املثــال)،           علــى
ومكافحة الفساد والرشوة. ومن الضروري أيضا إرساء إطار تنظيمي فعـال ينفَّـذ تنفيـذا جيـدا     

_________________ 

 .املرجع نفسه  )٣٣(  

  )٣٤(  Evans et al. (2006); Floater et al. (2014); Rydin (2010). 
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 ذلـك) للحصـول علـى أفضـل     (من خالل طلب تقدمي العطـاءات، واسـتخدام العقـود، ومـا إىل    
النتــائج مــن املشــاريع اخلاصــة، وتوســيع نطــاق الشــراكات يف إجنــاز مشــاريع حمــددة بالتعــاون    

  اتمعات احمللية.  مع
ويكتسي حتقيق الالمركزية الفعالـة أمهيـة بالغـة مـن أجـل تعزيـز السياسـات احلضـرية،           - ٥٢

إلطـار املؤسسـي، ينبغـي للحكومـات     سواء على الصعيد الـوطين أو احمللـي. وسـعيا إىل حتسـني ا    
ــات      ــة أن تعــزز املشــاركة النشــطة لســلطات املــدن والســلطات اإلقليميــة يف مجيــع عملي الوطني
اإلصالح القانوين أو اإلداري، سواء على الصعيد املتروبـويل أو دون الـوطين، ويف إطـار إعـداد     

ياسـات احلضـرية واإلقليميـة    استراتيجيات التنمية دون الوطنية، وال سيما يف حتديد وتنفيـذ الس 
  على الصعيد الوطين.

  
  تشجيع السياسات احلضرية واإلقليمية الوطنية املتكاملة  -جيم   

ــة          - ٥٣ ــة للسياســات احلضــرية واإلقليمي ــة متين ــر وطني ــة وإرســاء أط ــق الالمركزي ــد حتقي عي
ــن ــذا       مـ ــم هـ ــتعني دعـ ــاليم. ويـ ــدن واألقـ ــوازن للمـ ــام متـ ــة إلدارة نظـ ــل احلامسـ ــوع العوامـ النـ
ــة         مــن ــدأ الوالي ــى مب ــائم عل ــانوين ومؤسســي واضــح ق السياســات مــن خــالل إرســاء إطــار ق

االحتياطية، وتوزيـع القـدر الكـايف مـن املـوارد املاليـة علـى الصـعيد احلكـومي الـدويل، ومتكـني            
ــز ــج احلوكمــة املتعــدد املســتويات مــن خــالل تــأمني اإلرادة           ــواطنني. ويســع أيضــا تعزي امل

ة، وهــو مــا يلــزم لتحديــد اســتراتيجيات وطنيــة تقــوم علــى رؤى مســتقبلية         السياســية القويــ 
  طريق إجراء عملية استشارية واسعة النطاق.  عن
وتتسم األطر الوطنية اليت جيـري حتديـدها لتنفيـذ السياسـات احلضـرية واإلقليميـة بأمهيـة          - ٥٤

تقوقـع   الزم من التكامل بنيحامسة يف تعزيز التحضر املستدام والتنمية اإلقليمية، وكفالة القدر ال
احلكومــات  العقليــات يف جمــال السياســة العامــة وتوزيــع املــوارد الوطنيــة توزيعــا أفضــل علــى        

الوطنية، هذا باالقتران مـع آليـات للحـد مـن أوجـه عـدم املسـاواة االجتماعيـة واالقتصـادية           دون
طنات البشــرية جبميــع واإلقليميـة بــني املنــاطق وداخلـها. وتعتــرف هــذه السياســات بأمهيـة املســتو   

أو املنـــاطق  )٣٥(مســـتوياا، ســـواء يف املنـــاطق الريفيـــة أو البلـــدات الصـــغرية أو املـــدن املتوســـطة
املتروبولية ضمن نظام املدن، يف ظل إرساء آليات احلوكمـة الالمركزيـة الـيت تتـيح جلميـع الـنظم       

ــديات امل   ــائم والتحـ ــع القـ ــم للواقـ ــتجابة بالشـــكل املالئـ ــة عقـــدرة االسـ ــعيد احمللـــي.  اثلـ لـــى الصـ
  .ذلك أن يعزز الترابط والتكامل وأن ينشئ بالتايل نظاما متكامال للمدن  شأن  ومن

_________________ 

  )٣٥(  ESPON (2012); Roberts (2014).. 
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وتركز الوحدة الثالثة املعنية بالسياسـات ملـؤمتر املوئـل الثالـث علـى ضـرورة أن تكـون          - ٥٥
السياســات احلضــرية الوطنيــة مشــروعة ومتكاملــة وقابلــة للتنفيــذ، وأن جيــري رصــدها بشــكل   

ال، وأن تلقـــى دعـــم اآلليـــات الـــيت تكفـــل االســـتمرارية وتتـــيح يف الوقـــت نفســـه إدخـــال فعـــ
  التعديالت الالزمة عليها.

  
  تعزيز احلوكمة املتروبولية  -دال   

ــع      - ٥٦ ــال تعـــديالت علـــى توزيـ ــرية اجلديـــدة إدخـ ــتجابة للتحـــديات احلضـ تتطلـــب االسـ
ــا     ــه النـ ــيش ويعمـــل فيـ ــع الواقـــع الـــذي يعـ ــا يتناســـب مـ ــرية الســـلطات، مبـ ــاطق احلضـ س (املنـ

، ال مطابقــة السياســات مــع احلــدود اإلداريــة الــيت وضــعت، يف بعــض احلــاالت،  )٣٦(الوظيفيــة)
قــرون عــدة. ويســع آليــات احلوكمــة املتروبوليــة أن تتــيح إجــراء تنســيق مــرن للسياســات   منــذ
ــة واملســائل       يف ــل اخلارجي ــن مث اإلســهام يف معاجلــة العوام ــتغرية بســرعة، وم  ظــل الظــروف امل

. وتستلزم أنشطة التخطـيط  )٣٧(العرضية، وحتقيق أوجه التآزر من أجل تعزيز التنمية املتروبولية
، وبـرامج تنميـة اهلياكـل األساسـية الرئيسـية، وتقـدمي اخلـدمات العامـة         )٣٨(املكاين االستراتيجي

يـد الـيت   املناطق املتروبولية، تـوافر اجلهـود املتضـافرة. فعلـى سـبيل املثـال، تـؤدي درجـة التعق         يف
تنطـوي عليهــا نظـم النقــل العـام لكفالــة تسـيري املاليــني مـن الــرحالت بطريقـة آمنــة يف الوقــت       
الالزم، كل يوم، إىل بروز مشاكل تقنيـة وإداريـة وسياسـية وماليـة خطـرية ال ميكـن للبلـديات        

  املعزولة أن جتد هلا حال بشكل فردي.
ن لنمــاذج احلوكمــة املتروبوليــة غــري أنــه ال يوجــد حــل واحــد يناســب اجلميــع. وميكــ    - ٥٧
تتراوح من إقامة شراكات آنية إىل وضـع ترتيبـات أكثـر اتسـاما بالطـابع املؤسسـي (ومنـها         أن

مــثال وكــاالت التخطــيط املعنيــة بقطــاع واحــد أو الوكــاالت املتعــددة القطاعــات، واتفاقــات    
). )٣٩(أو غــري منتخبــةالتعــاون فيمــا بــني البلــديات، واهلياكــل املتروبوليــة ســواء كانــت منتخبــة  

ويســع إقامــة منــاذج خمتلفــة داخــل البلــد الواحــد مــن أجــل االســتجابة علــى النحــو املالئــم            
  لالحتياجات احملددة يف خمتلف املناطق املتروبولية.

ويتعني إتاحة األدوات القانونية املناسبة واحلوافز ذات الصلة من أجل تعزيـز احلوكمـة     - ٥٨
والتعــاون الطــوعي فيمــا بــني البلــديات. وميكــن وضــع معــايري علــى الصــعيد الــوطين  املتروبوليــة

_________________ 

  )٣٦(  Hamilton, D.K. (2014); van den Berg et al. (1997). 

  )٣٧(  Clark and Moonen (2013). 

  )٣٨(  Salet et al. (2003). 

  )٣٩(  World Bank Group (2015); OECD (2015b), Ahrend et al. (2014b); Bahl et al. (2013). 
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(مثل العتبات السكانية) لتحديـد املنـاطق الـيت تتطلـب ممارسـة حوكمـة متروبوليـة، مـع األخـذ          
بعني االعتبار اخلصائص االقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية القائمـة يف خمتلـف األمـاكن.    

إلصـالحات املتعلقـة باحلوكمـة املتروبوليـة النجـاح املنشـود، ال بـد مـن أن تلقـى          ولكي حتقِّـق ا 
ــة، وال ســيما مــن جانــب املــدن الرئيســية       ــع املســتويات احلكومي ــولَ واملشــاركة علــى مجي القب

  .)٤٠(والثانوية. ويتعني أيضا تكييف اإلصالحات مع شىت السياقات الوطنية/اإلقليمية
كمــة املتروبوليــة الصــالحيات الالزمــة ملعاجلــة الشــواغل      وينبغــي إيــالء هياكــل احلو    - ٥٩

املتروبولية، وإتاحة آليات التمويل هلا يف التعـاطي مـع العوامـل اخلارجيـة، وتعبئـة االسـتثمارات       
على األمـدين املتوسـط والطويـل لتنفيـذ مشـاريع اهلياكـل األساسـية الكـربى وتـوفري اخلـدمات           

علــى الصــعيد املتروبــويل تــوافر آليــات املعادلــة للحــد   املتروبوليــة. وينبغــي أن يضــمن التمويــل  
أوجه التفاوت علـى املسـتوى الـداخلي. ومـن شـأن إقامـة الشـراكات مـع القطـاع اخلـاص            من

واتمعــات احملليــة أن يســهم أيضــا يف حتســني تعبئــة املــوارد املتعلقــة بتقــدمي اخلــدمات وإتاحــة    
  تيازات، وما إىل ذلك).اهلياكل األساسية (العقود، وعقود اإلجيار، واالم

ــة،       - ٦٠ ــدود الوطنيـ ــا يف ذلـــك عـــرب احلـ ــرية، مبـ ــرات احلضـ ــوء املنـــاطق واملمـ ويترافـــق نشـ
ضرورة إقامة تعـاون أفقـي أوسـع نطاقـا مـن أجـل تيسـري التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة،            مع

الوطنيــة واالســتجابة للتحــديات البيئيــة. ومثــة حاجــة إىل التنســيق عــرب احلــدود بــني الســلطات   
  واإلقليمية واحمللية من أجل تعزيز قدرة صمود املناطق اليت تشهد منوا حضريا سريعا.

  
  نشر ثقافة جديدة قائمة على املشاركة واإلنصاف  -هاء   

ــدة هــي         - ٦١ ــة جدي ــاين نشــر ثقاف ــرع الث ــة يف الف ــة ”تســتلزم معاجلــة التحــديات املبين ثقاف
دين وإرسـاء أسـس دميقراطيـة حمليـة مزدهـرة. وتتميـز       القائمة على متكـني اتمـع املـ    “املشاركة

هــذه الثقافــة باتبــاع ــجٍ يكفــل املســؤولية املشــتركة عــن التنميــة احلضــرية واحملليــة. وبإمكــان    
احلوكمــة احلضــرية اجلديــدة أن تســهم يف إعــادة تقــومي الصــلة بــني احلكومــة والقطــاع اخلــاص   

ميقراطية من أجل حتقيق التوازن بني مجاعـات  املمارسات الد “تعميق”واتمع املدين، ومن مث 
ــن       ــد م ــوع جدي ــل نشــر ن ــة. وميث ــة وغــري الرمسي ــة”الضــغط التقليدي ــن أكــرب   “الثقاف واحــدا م

  التحديات اليت تواجه احلوكمة احلضرية.
ــب        - ٦٢ ــة املشــاركة املســؤولة مــن جان ــم وفعــال لكفال ــانوين مالئ ويشــكل إرســاء إطــار ق

رارات على خمتلف املستويات شرطا مسبقا لتعزيز مشـاركة اتمـع   املواطنني يف عملية اختاذ الق
ــرأة         ــى وجــه اخلصــوص، مبشــاركة امل ــر، عل ــق األم ــة احلضــرية. ويتعل ــدين املنتظمــة يف التنمي امل

_________________ 

  )٤٠(  OECD (2015a). 
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والشـباب والعـاملني يف قطاعـات غـري منظمـة والفئــات املهمشـة (مثـل سـكان األحيـاء الفقــرية          
  لي.واألقليات واملهاجرين) على الصعيد احمل

وباإلضـــافة إىل وضـــع األطـــر القانونيـــة علـــى الصـــعيدين الـــوطين واحمللـــي، ينبغـــي           - ٦٣
للحكومات الوطنية واحمللية أن حتـدد آليـات أو فضـاءات مؤسسـية، وأن تضـع قواعـد واضـحة        
وشفافة، وأن تيسر احلصول على املعلومات العامة (البيانات املفتوحة)، وأن تعمـل علـى تـوفري    

للسياســات مــن أجــل التشــجيع علــى مشــاركة منظمــات اتمــع املــدين بطريقــة  الــدعم الكــايف
ــدة         ــات اجلدي ــي. وميكــن للتكنولوجي ــى الصــعيد احملل ــرارات عل ــاذ الق ــات اخت مســتقلة يف عملي

  تساعد على إبقاء السكان على علم باملستجدات، وأن حتثَّ على مشاركتهم.  أن
تطبيقهـا يف بعـض البلـدان علـى مـدى       وقد أُنشئت عمليات مشاركة ابتكارية وجرى  - ٦٤

السنوات القليلة املاضية (كاتباع األسلوب التشاركي يف وضع امليزانيـات والتخطـيط، وإنشـاء    
ــؤدي       ــاركية أن تـ ــات التشـ ــي للممارسـ ــه ال ينبغـ ــد أنـ ــك). بيـ ــا إىل ذلـ ــباب، ومـ ــالس الشـ جمـ

و مسـتقل، مثلمـا أكـده    التحكم يف مشاركة املواطنني، إمنا إىل زيادة تنظيم اتمـع علـى حنـ    إىل
  بعض منتقدي عمليات املشاركة تلك.

وينبغــي للمجتمــع املــدين أن جيعــل احلكومــات احملليــة والوطنيــة ختضــع للمســاءلة أمــام     - ٦٥
املواطنني واتمعات احمللية، عن طريـق إقامـة آليـات مسـتقلة لرصـد وتقيـيم السياسـات العامـة         

طنية واحمللية أيضا أن تعزز عمـل اآلليـات املسـتقلة    (من قبيل املراصد). وبإمكان احلكومات الو
بغية تيسري عملية التحكـيم حيثمـا تنشـب منازعـات بـني املـواطنني واإلدارة العامـة (مثـل أمـني          

  املظامل احمللي).
  

  تعزيز بناء القدرات يف جمال احلوكمة احلضرية  -واو   

علــى مجيــع مســتويات  تتطلــب احلوكمــة احلضــرية اجلديــدة تــوافر مزيــد مــن القــدرات  - ٦٦
احلكم ولدى مجيع اجلهات الفاعلة املعنية. وبدايةً، ينبغي لكـل حكومـة حمليـة أن تكـون قـادرة      
ــة،        ــادة حملي ــذه بقي ــتم تنفي ــاء القــدرات، لكــي ي ــة لبن ــاملوارد الكافي ــامج مــزود ب علــى وضــع برن

ــدويل. وينبغــ      ي أيضــا بالشــراكة مــع اتمــع املــدين وبــدعم مقــدم علــى الصــعيدين الــوطين وال
يكــون حتقيــق الالمركزيــة وتفــويض الســلطات حمــور تركيــز بــرامج حمــددة لبنــاء القــدرات.   أن

ويــتعني كــذلك تقيــيم نطــاق الالمركزيــة واألطــر القانونيــة الــيت تواكــب هــذه العمليــة، عــالوة  
ــى ــات      علـ ــدرة احلكومـ ــرية، وقـ ــاطق احلضـ ــدابري إدارة املنـ ــري وتـ ــيط احلضـ ــراءات التخطـ إجـ
ــة علــى حت دون ســني نظمهــا يف جمــال احملاســبة ومراجعــة احلســابات وعمليــات الشــراء،    الوطني

  وكذلك قدرة احلكومات الوطنية على االضطالع بإجراءات املتابعة، وما إىل ذلك.
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وهذا يتطلب اتباع ج عام متسق وتعبئة شىت طرائق التعلـيم والتـدريب، بـدءا مبسـتوى       - ٦٧
الـدورات التقنيـة والـتعلم مـن األقـران وتقـدمي الـدعم         التعليم العايل واملتوسط، وصـوال إىل تـوفري  

البلــدان  الــتقين، وذلــك للتغلــب علــى الثغــرات القائمــة يف القــدرات املهنيــة واإلداريــة لكــثري مــن  
إىل احلكومــات احملليــة وغريهــا  إدارة التحضــر. وينبغــي وضــع اســتراتيجيات مبتكــرة موجهــة  يف

. وهــذا يشــمل مشــاركة احلكومــات احملليــة  )٤١(املؤسســات الــيت تعمــل علــى مســتوى املــدن  مــن
واتمع املدين يف تبادل املعلومات واملعارف. وتتطلب عملية إشراك اتمـع املـدين وضـع بـرامج     

واملؤسسـات العامـة علـى الـدخول      لبناء القدرات مـن أجـل حتسـني قـدرة قـادة اتمعـات احملليـة       
يف هــذا الصــدد إىل أن منظمــات    ارةحــوارٍ، ودعــم ــج الشــراكة التعاونيــة. وجتــدر اإلشــ       يف

الشـبكة الدوليـة ملنظمـات سـكان     ” و “املـرأة يف العمـل غـري الرمسـي    ”حكومية مؤثرة، مثل  غري
اســـتطاعت مجـــع املـــوارد وزيـــادة فـــرص احلصـــول علـــى املعلومـــات لصـــاحل  “األحيـــاء الفقـــرية

  .)٤٢(اتمعات احمللية ذات الدخل املنخفض، وحققت بذلك نتائج إجيابية ملموسة
وينبغـي أيضــا توجيـه اجلهــود حنـو ســد الفجــوة القائمـة بــني الواقـع اخلــاص باألوســاط        - ٦٨

األكادمييـة وواقــع احلكومــات احملليـة. وباإلضــافة إىل ذلــك، مثــة حاجـة إىل إقامــة صــالت تعلــم    
أقوى بني احلكومات احمللية وقطاع األعمـال، ـدف تعزيـز التعـاون بقـدر أكـرب بـني املـوظفني         

ني وأصحاب املصـلحة احمللـيني. وعلـى صـعيد الرصـد والتقيـيم، يـتعني تنميـة القـدرات          العمومي
الوطنيــة واحملليــة ســواء يف احلصــول علــى البيانــات املصــنفة أو إنتاجهــا (مــن خــالل اســتخدام     
التكنولوجيات اجلديدة على سبيل املثال)، فضال عـن تطـوير قـدرات احلكومـات دون الوطنيـة      

  رية واإلقليمية.على رصد البيانات احلض
  

  متكني حوكمة العصر الرقمي  -زاي   

. )٤٣(ال بد من أن تتم احلوكمة احلضرية اجلديدة باالقتران مع حوكمة العصـر الرقمـي    - ٦٩
وهـــذا يعـــين أن املصـــلحة العامـــة جيـــب أن تكـــون القـــوة الدافعـــة لالبتكـــار احلضـــري ونشـــر   

ديــدة. لــذا يــتعني مواصــلة وضــع  تكنولوجيــات املعلومــات بغيــة إرســاء احلوكمــة احلضــرية اجل 
ــات      ــى املعلومـ ــالع علـ ــة االطّـ ــها إتاحـ ــة، ويف طليعتـ ــة اإللكترونيـ ــة للحوكمـ األدوات املكرسـ

، مــن أجــل تيســري التعــاون املشــترك   “متمحــور حــول املــواطن ”بالوســائل الرقميــة، وبشــكل  

_________________ 

  )٤١(  Meuleman and Niestroy (2015). 

  )٤٢(  Cf. Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO) (2015), and Shack/Slum 

Dwellers International (SDI)) (2015). 

  )٤٣(  Dunleavy et al. (2005). 
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ني اإلدارات وبــني الوكــاالت وبــني القطاعــات علــى حنــو أفضــل. باإلضــافة إىل ذلــك، يــتع بــني
استكشاف واختبار الفرص التكنولوجية اجلديدة املتاحة، كتلك املرتبطـة بـأجهزة االستشـعار،    

، والتشـغيل  “احلوكمة املبنيـة علـى منـاذج رياضـية    ” واملعلومات اآلنية، والتحليالت التنبؤية، و
اآليل، والبيانــات الضــخمة، ورمبــا مواصــلة معايرــا إىل جانــب النظــر يف املخــاطر القائمــة،         

  ومسائل التقادم التكنولوجي، والفعالية من حيث التكلفة، والكفاءة بوجه عام.
وينبغــي أن تــؤدي حوكمــة العصــر الرقمــي إىل متكــني اتمــع املــدين. إذ تــوفر وســائل   - ٧٠

ــراب عـــن شـــواغلها، والتعـــبري          ــات الفاعلـــة منـــربا لإلعـ ــل االجتمـــاعي جلميـــع اجلهـ التواصـ
سياسـي بطريقــة منظمـة، والتفاعــل مـع القــادة السياســيني.    اهتماماــا، وممارسـة الضــغط ال  عـن 

ومن شأن احلوكمة اإللكترونية أن تيسر إرساء أسس الدميقراطية واملشاركة، مـثال مـن خـالل    
ــراح          ــرب اقت ــات التشــريعية ووضــع السياســات (ع ــق يف العملي ــو أوث ــى حن ــواطنني عل إشــراك امل

  ).تشريعات جديدة أو تعديالت على القوانني القائمة
ويف عصـــر التحـــول الرقمـــي، ينبغـــي أن يتمثـــل دور احلكومـــات يف أنشـــطة التيســـري    - ٧١

واحلفـز، وإتاحــة اــال لالبتكــار التكنولــوجي واالجتمــاعي، وإزالــة احلــواجز القانونيــة واملاليــة  
ــددين.         ــني أصــحاب املصــلحة املتع ــن الشــراكة ب ــروح م ــني األطــراف ب والضــريبية، واجلمــع ب

ــاركة   أحـــد األدوا أن غـــري ــة يكمـــن أيضـــا يف حتديـــد قواعـــد املشـ ــة للســـلطات العامـ ر احلامسـ
كفالــة إمكانيــة التشــغيل البــيين، وإتاحــة البيانــات املفتوحــة، ومحايــة احلقــوق)، وإرســاء     (مثــل
حلماية املصلحة العامة واخلصوصية الشخصية، وتقـدمي رؤيـة طويلـة األمـد. وهـذا يتطلـب        أطر

قْبم، وأن تكون منفتحة باستمرار على التغيري.لُ التعلٌّمن احلكومات أن تكون مؤسسات ت  
    

 متكني املؤسسات :اجلهات الفاعلة الرئيسية الختاذ اإلجراءات الالزمة  - رابعا   

لــن يكــون تنفيــذ اخلطــة احلضــرية اجلديــدة بنجــاح ممكنــا إال مــن خــالل بــذل جهــود      - ٧٢
املعنية. ويشمل ذلك احلكومات الوطنيـة  مستمرة قائمة على التعاون بني مجيع اجلهات الفاعلة 

ودون الوطنية واحمللية الـيت تعمـل علـى حنـو وثيـق مـع اتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص لضـمان            
ــق        ــادل أفضــل املمارســات، وحتقي ــاون والتحــاور، وتب ــات للتع ــات واضــحة، وآلي وجــود والي

صــلحة علــى مجيــع   املســاءلة والشــفافية، وفعاليــة الالمركزيــة، وتعزيــز مشــاركة أصــحاب امل      
املستويات. وعلى الرغم من أن كل جهـة مـن اجلهـات الفاعلـة تقـع علـى عاتقهـا مسـؤوليات         
ــاين مبعــزل       ــة يف الفــرع الث ــاول التحــديات املبين عديــدة حمــددة وأخــرى تتفــرد ــا، ال ميكــن تن

بعضــها الــبعض. وحــىت عنــدما تتبــاين الــدوافع األساســية للجهــات الفاعلــة (مثــل تــوخي     عــن
توخي الربح)، فـإن لـديها مجيعـا مصـلحة مشـتركة يف بلـورة اخلطـة احلضـرية اجلديـدة          عدم  أو
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وحتقيقهــا. ويعــد حتديــد هــذه اجلهــات الفاعلــة وأدوارهــا خطــوة رئيســية صــوب إجنــاز املهمــة   
 احلامسة املتمثلة يف رسم السياسات وتنفيذها.

  
 احلكومات احمللية  -ألف   

ت حموريــة لتنفيــذ اخلطــة احلضــرية اجلديــدة وبالتــايل  تشــكل احلكومــات احملليــة مقومــا   - ٧٣
ينبغـــي أن تكـــون السياســـات الالمركزيـــة مفيـــدة هلـــا. واحلكومـــات احملليـــة القويـــة والقـــادرة  

، واملسـاءلة  )٤٤(العوامل الرئيسية لضمان حتقيق التنمية احلضرية املستدامة والشاملة للجميـع  هي
ــدن، ومشــاركة أصــحاب امل   ــة ــدف    والشــفافية يف إدارة امل ــددين مشــاركة حيوي صــلحة املتع

 محاية حقوق اإلنسان واملنافع العامة.  إىل

ــى التكامــل        - ٧٤ ــهج القائمــة عل ــدا مــن الن ــة وتنفــذ مزي وينبغــي أن تشــجع احلكومــات احمللي
واملشاركة للحوكمة احلضرية واإلقليمية، مبا يف ذلك اجلوانـب االقتصـادية واالجتماعيـة والبيئيـة     

ليـــات املســـاءلة والشـــفافية، ة والثقافيـــة. وينبغـــي للحكومـــات احملليـــة تعزيـــز آوكـــذلك اجلماليـــ
ذلــك إتاحــة إطــالع اجلمهــور علــى الوثــائق العامــة. وينبغــي أن حتســن قــدرا علــى إدارة   يف مبــا

التنمية احلضرية واإلقليمية (مثل سياسات التخطـيط وإدارة األراضـي)، ويفضـل أن يكـون ذلـك      
سلوك املناسـبة ومـن خـالل التـدريب والـتعلم مـن األقـران. وينبغـي للتعـاون          وفقا ملدونة قواعد ال

التـآزر وكفالــة وفــورات احلجــم   فيمـا بــني البلــديات أن حيظـى باألولويــة مــن أجـل تعزيــز أوجــه   
احلكومات احمللية. وتتسم حتديات متويل احلكومات احمللية بأمهية حامسـة للحوكمـة احلضـرية     بني

 والفرعني الثالث واخلامس). ٥صا (انظر ورقة السياسة العامة رقم وتتطلب أيضا اهتماما خا

وتتطلــب هــذه النـــهج املتكاملــة مشـــاركة أصــحاب املصـــلحة احمللــيني يف العمليـــات        - ٧٥
الرئيســـية (التخطـــيط والتنفيـــذ والرصـــد) بواســـطة آليـــات مثـــل التخطـــيط وامليزنـــة القـــائمني   

ــاء، والدميقراطيــة الرقميــة، واالســتفتاءات،  املشــاركة، واملشــاورات احملليــة، وجلــان   علــى األحي
ــة       ورصــد السياســات احلضــرية. ولتشــجيع مشــاركة اتمــع املــدين، ينبغــي للحكومــات احمللي

تضــع آليــات لتيســري ودعــم تنظــيم الســكان بصــورة مســتقلة اســتنادا إىل حريــة تكــوين            أن
 اجلمعيات املكفولة هلم.

 حـوار واسـع النطـاق مـع فئـات اتمـع املـدين.        وينبغي للحكومات احمللية الـدخول يف   - ٧٦
فهـــــي متثـــــل العناصـــــر امليســـــرة الرئيســـــية لعمليـــــات املشـــــاركة، واملســـــؤولة عـــــن يئـــــة  

جلميع اجلهات الفاعلة. وعليها أيضـا أن تـؤدي دور الوسـاطة الصـعب بـني       “التمكينية”البيئة 
جيعلـها أكثـر مشـوال للجميـع.      خمتلف مجاعات الضغط واملصاحل يف عملية التنميـة احلضـرية، ممـا   

_________________ 

  )٤٤(  Sorensen and Okata (2010). 
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وللقيام بذلك، سيتعني على احلكومات احمللية اكتسـاب مهـارات جديـدة للتعامـل مـع القضـايا       
املتنوعة املتنازع عليها. وعالوة على ذلك، فإن التعاون األفقـي بـني خمتلـف اإلدارات والتبـادل     

 خمتلف مستويات احلكومة شرط مسبق حلكم حملي فعال.  الرأسي بني

وينبغي االعتراف برابطات احلكومات احملليـة باعتبارهـا جهـات مقدمـة خلـدمات بنـاء         - ٧٧
 القدرات ووسائل هامة لتقاسم املعارف على الصعد احمللي والوطين والدويل.

ــعة         - ٧٨ ــة الواسـ ــبب الطائفـ ــا بسـ ــا خاصـ ــة اهتمامـ ــة املتروبوليـ ــألة احلوكمـ ــب مسـ وتتطلـ
يف ذلـك القطـاع اخلـاص (الـذي ميكـن يف بعـض        أصحاب املصـلحة الالزمـة إلجناحهـا، مبـا     من

األحيـان أن يـدافع عـن احلوكمـة املتروبوليـة بغيـة تعزيـز القـدرة التنافسـية االقتصـادية وجاذبيــة           
املناطق املتروبولية) واجلماعات املهنية (من قبيل املهندسـني املعمـاريني واملهندسـني واجلغـرافيني     

سياســـة)، وجمتمــع التعلـــيم واملعرفــة (اجلامعـــات   وعلمــاء االجتمــاع واالقتصـــاديني وعلمــاء ال   
ومراكز الفكر)، ونقابات العمال، والعديد من منظمات اتمع املدين األخرى. وتـؤدي مجيـع   

 هذه اجلهات الفاعلة دورا يف توليد الشعور باالنتماء وامللكية.

ت) وبوســـع احلكومـــات الوســـيطة األخـــرى (مثـــل املقاطعـــات أو املنـــاطق أو الواليـــا  - ٧٩
تــؤدي أيضــا دورا حامســا يف تنســيق احلوكمــة املتروبوليــة وفعاليتــها. وعــادة مــا تتنــافس           أن

املســـتويات املتوســـطة مـــن احلكـــم واملنـــاطق احلضـــرية علـــى املســـؤوليات والعائـــدات املاليـــة.  
مــن البحــث عــن احللــول اديــة للجميــع وتشــجيع التعــاون الفعــال والســعي لتفــادي      بــد وال

 تجة وازدواجية اجلهود.املنافسة غري املن

وميكن للحكومات احمللية، مع احلكومات الوطنية، أن تضـطلع بـدور إضـايف يف وضـع       - ٨٠
مؤشرات لرصد السياسات احلضرية وتقييمهـا، وإجيـاد إطـار للمسـاءلة بشـأن تقـدمي اخلـدمات        

ــرامج بنـــاء القـــدرات علـــى الصـــعيد احمللـــي (انظـــر الفقـــرتني     ؛ ١٥-١٤األساســـية، ودعـــم بـ
 ).٢٠٠٩ألف؛ املبادئ التوجيهية الدولية بشأن الالمركزية، موئل األمم املتحدة،   عالفر
  

 احلكومات الوطنية  -باء   

على الرغم من أن احلكومات احمللية هي األقرب إىل سكان املـدن وحتـدث أكـرب تـأثري       - ٨١
 حمتمـــل يف تشـــكيل اخلطـــة احلضـــرية، فاحلكومـــات الوطنيـــة هـــي األقـــدر علـــى تعزيـــز فعاليـــة
الالمركزيـة وضـماا ومشـاركة أصـحاب املصــلحة علـى مجيـع املسـتويات احلكوميـة. وينبغــي         
ــراكة         ــي والشـ ــتوى احمللـ ــى املسـ ــدرات علـ ــاء القـ ــة بنـ ــراف بأمهيـ ــة االعتـ ــات الوطنيـ للحكومـ

 احلكومات احمللية لضمان تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة بنجاح.  مع
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 ،احلكــم يف جمــال احلوكمــة احلضــرية وال مفــر مــن ظهــور تــوترات بــني خمتلــف دوائــر   - ٨٢
ولكن هذه التوترات حتتدم بسبب عدم وضوح األدوار واملسؤوليات. ولذلك، مـن الضـروري   

حتدد احلكومات الوطنية بوضوح ماهية هذه األدوار واملسؤوليات لكل جهة فاعلة رئيسـية   أن
األدوار واملسـؤوليات   وأن متنح احلكومات احمللية درجة عاليـة مـن االسـتقالل الـذايت يف تطبيـق     

 املنقولة أو املسندة إليها.

واحلكومات الوطنية هـي املسـؤولة عـن وضـع األطـر القانونيـة واملؤسسـية للسياسـات           - ٨٣
بشـــأن السياســـات احلضـــرية  ٣احلضـــرية واإلقليميـــة الوطنيـــة (انظـــر ورقـــة السياســـات رقـــم  

زيـز اآلليـات املناسـبة للحــوار    الوطنيـة). ويف هـذا الصـدد، ينبغـي للسـلطات الوطنيــة إنشـاء وتع      
ــات احملليــة يف حتديــد           ــف مســتويات احلكــم، مبشــاركة قويــة مــن احلكوم والتنســيق بــني خمتل
السياســـات واخلطـــط احلضـــرية واإلقليميـــة وتنفيـــذها ورصـــدها. فعلـــى ســـبيل املثـــال، ميكـــن  

ت ، أو مراكـــز الفكـــر أو اآلليـــا)٤٥(للحكومـــات الوطنيـــة إنشـــاء املنتـــديات احلضـــرية الوطنيـــة
 التشريعية ملناقشة القضايا احلضرية ذات األمهية الوطنية مع مجيع أصحاب املصلحة.

وينبغي للحكومات الوطنية تعزيز االنفتـاح والشـفافية فضـال عـن املسـاءلة واملسـؤولية         - ٨٤
يف مجيع دوائر احلكم. وينبغي هلا تعزيز النظم الوطنية (مثل مكاتب مراجعـة احلسـابات ونظـم    

واآلليــات القانونيــة اإلداريــة املســتقلة حلــلِّ الرتاعــات. وعــالوة علــى ذلــك، عليهــا  املشــتريات) 
مبسـاعدة املكاتـب اإلحصـائية الوطنيـة بالتعـاون مـع احلكومـات         -تكفل مجع بيانات حملية  أن

ــيني   ــلحة احمللـ ــحاب املصـ ــة وأصـ ــد سياســـ  -احملليـ ــري رصـ ــة  لتيسـ ــرية الوطنيـ ــة احلضـ ات التنميـ
 .الوطنية وتقييمها  ودون

وعنــد االقتضــاء، ينبغــي للحكومــات احملليــة أن تــدعم التعــاون عــرب احلــدود وتيســره،      - ٨٥
وتعترف على هذا النحو باملزايا االقتصادية واالجتماعية النامجة عن زيادة التنسيق بـني املنـاطق   
احلضــرية املتصــلة، مــع تقــدمي الــدعم يف الوقــت نفســه للتعــاون العــابر للحــدود وفــوق الــوطين    

دن واملنـاطق. وباإلضـافة إىل ذلـك، ينبغـي للحكومـات الوطنيـة أن تيسـر زيـادة التعـاون          امل بني
 والتبادل بني املناطق احلضرية داخل أراضيها.

  
 السلطة القضائية والسلطة التشريعية  -جيم   

اهليئة التشريعية مهمة على مجيع املستويات عند وضـع قواعـد وأنظمـة تسـمح بتفعيـل        - ٨٦
اجلديدة. وتؤدي اهليئـة التشـريعية أيضـا دورا هامـا عنـدما يتعلـق األمـر بتطبيـق          اخلطة احلضرية

_________________ 

الوطنيـة، بأشـكال وأدوار خمتلفــة ولكـن بتيسـري مــن احلكومـة الوطنيـة يف الغالــب،        نفِّـذت املنتـديات احلضــرية    )٤٥(  
 .على حنو فعال يف الربازيل وهي آخذة يف الظهور يف بعض البلدان اآلسيوية
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، “تقريــر بروتالنــد بشــأن مســتقبلنا املشــترك    ”السياســات واملعاهــدات واخلطــط مــن قبيــل     
اخلطـة  ” و “خطة عمل الدورة احلادية والعشـرين ملـؤمتر األمـم املتحـدة بشـأن تغـري املنـاخ       ” و

 ،ق عليهــا يف ســياقات تتجــاوز حــدود الواليــة الوطنيــة ح ويصــدالــيت تطــر “احلضــرية اجلديــدة
 ولكنها حتتاج إىل إنفاذ القوانني على الصعيد الوطين.

وتـــؤدي الســـلطة القضـــائية دورا رئيســـيا يف تفســـري وحتديـــد نطـــاق املبـــادئ والقـــيم     - ٨٧
يـدة  واحلقوق، وميكـن بالتـايل أن تضـطلع بـدور اسـتراتيجي يف النـهوض باخلطـة احلضـرية اجلد        

كفالة حق األفـراد ومنظمـات   ”وتشجيعها. وتضطلع السلطة القضائية مبهمة حيوية تقوم على 
اتمع املدين باختاذ إجراءات قانونية بالنيابـة عـن اتمعـات املتضـررة أو الفئـات الـيت ال متلـك        

ة الوصـول  لـديها إمكانيـ  ” و “املوارد أو املهارات الالزمة الختاذ إجراء من هذا القبيـل بنفسـها  
إىل قنوات قضائية وإداريـة فعالـة للمتضـررين مـن األفـراد واجلماعـات حـىت يتسـىن هلـم الطعـن           

التمـاس اإلنصـاف مـن القـرارات واإلجـراءات الــيت تعتـرب ضـارة اجتماعيـا وبيئيـا أو تنتــهك           أو
 .١٩٩٦سطنبول لعام إ، على النحو املبني يف إعالن “حقوق اإلنسان

  
 وطنية والتعاون احلكومي الدويلاحلكومات فوق ال  -دال   

ميكـــن للمؤسســـات فـــوق الوطنيـــة أن تـــؤدي دورا هامـــا يف حتديـــد وإقـــرار املبـــادئ     - ٨٨
التوجيهية العاملية لإلدارة احلضـرية السـليمة. وقـد عـززت خطـة عمـل ليـل الـيت أعـدها االحتـاد           

ــا أكــرب بــدور البلــدات واملــدن يف الت  ”األورويب، علــى ســبيل املثــال،   ، “خطــيط املكــايناعتراف
وواصلت تطوير األعمال املتعلقة باملؤشرات احلضرية الذي بدأ مع الدراسة اإلحصـائية لقيـاس   

 .)٤٦(نوعية احلياة يف املناطق احلضرية األوروبية

بيد أنه ال بد من االعتراف أيضـا باملنتـديات احلكوميـة الدوليـة األخـرى، مبـا يف ذلـك          - ٨٩
اإلقليميـة (مثـل رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا، والسـوق املشـتركة          املنظمات اإلقليمية ودون 

لبلدان املخروط اجلنـويب، واالحتـاد األفريقـي، واملنظمـات دون اإلقليميـة يف أفريقيـا) باعتبارهـا        
جهــات متكينيــة فاعلــة هامــة. وينبغــي أن تشــجع هــذه املنظمــات التعــاون فيمــا بــني البلــديات    

بشـأن املـدن واحلكومـات احملليــة     ٢٠١٥ماكاســار لعـام   احلـدود وااللتزامـات مثـل إعـالن     عـرب 
لرابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا، الــذي أعــده رؤســاء بلــديات الــدول األعضــاء يف الرابطــة.      
وميكنها أيضا أن تضـع مبـادئ توجيهيـة وتتبـادل املمارسـات اجليـدة بشـأن احلوكمـة احلضـرية          

 .)٤٧(بني أعضائها

_________________ 

  )٤٦(  Parkinson (2005), p. 15. 

  )٤٧(  Transparency International (2015). 
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 اتمع املدين  -هاء   

٩٠ -  تمـع املـدين جمـاال اجتماعيـا منفصـال عـن كـل مـن الدولـة والسـوق، يشـمل            يشكل ا
طائفة واسعة من املنظمات غري احلكومية واملؤسسات غري الرحبية اليت لـديها حضـور يف احليـاة    
العامة وتعرب عن مصاحل وقيم أعضـائها (أو غريهـم) باالسـتناد إىل اعتبـارات أخالقيـة أو ثقافيـة       

و دينية أو خريية. وتشمل منظمات اتمع املـدين املنظمـات غـري الرحبيـة     أو سياسية أو علمية أ
ــال،        ــات العم ــة، ونقاب ــة، واملؤسســات اخلريي ــات اتمعي ــة)، واملنظم ــة والعاملي ــة والوطني (احمللي

 ومجاعات الشعوب األصلية، واحلركات االجتماعية. واملنظمات الدينية،

ــات ف     - ٩١ ــدين جه ــع امل ــات اتم ــة احلضــرية     وتشــكل منظم ــة يف صــياغة اخلط ــة مهم اعل
اجلديدة وتنفيـذها؛ وتقـوم هـذه املنظمـات بتيسـري ومتكـني املشـاركة النشـطة جلميـع السـكان.           
وهذا يشمل النساء والشباب واملسنني، ومجاعات الشعوب األصلية، واملهـاجرين، والالجـئني،   

وجــي امليــل اجلنســي ومغــايري واألقليـات العرقيــة والدينيــة، وجمتمعــات املثليــات واملثلـيني ومزد  
اهلويــة اجلنســانية وغريهــا مــن الفئــات الضــعيفة واحملرومــة أو اتمعــات احملليــة املهمشــة. وهــذه 
اجلماعات وهؤالء األفراد ليسوا دائمـا قـادرين علـى ممارسـة صـالحيام مـن خـالل منظمـات         

 القنوات السياسية الرمسية.اتمع املدين (مثل املنظمات غري احلكومية)، أو القطاع اخلاص أو 

التنميــة املســتدامة   ”ســطنبول ومفــاده بــأن   إولــذلك، مــن املهــم مــا يــرد يف إعــالن        - ٩٢
للمستوطنات البشرية تسـتدعي املشـاركة النشـطة مـن جانـب منظمـات اتمـع املـدين، فضـال          

 .“عن املشاركة العريضة القاعدة من قبل الناس كافة

ــة العمــل الناج   - ٩٣ حــة بــني املؤسســات احلكوميــة واتمــع املــدين وســطاء    وتتطلــب عالق
وميسرين. ولقـد اضـطلعت بعـض املنظمـات غـري احلكوميـة واألوسـاط األكادمييـة ـذا الـدور           
ــدم         ــدين، بينمــا تق ــات اتمــع امل ــع فئ ــد م ــة األم ــات طويل ــت يف حتالف ــة، ودخل بصــفات خمتلف

  دة وتـــؤدي دورا حفـــازا منظمـــات غـــري حكوميـــة وأوســـاط أكادمييـــة أخـــرى خـــدمات حمـــد
استحداث مبادرات جديدة وبلورا (مثل االستقصاءات اخلاصـة باألحيـاء الفقـرية أو نظـم      يف

 الرصد القائمة على أساس اتمع احمللي) بالتعاون الوثيق مع املنظمات اتمعية.
  

 مؤسسات التعليم واملعرفة  -واو   

ــأن الق     - ٩٤ ــوث بشـ ــيم والبحـ ــؤدي التعلـ ــن أن يـ ــة   ميكـ ــر حيويـ ــرية دورا أكثـ ــايا احلضـ ضـ
 الصعيد احمللي يف نشر املعارف والنهوض ا يف اتمع املدين واحلكومات احمللية.  على
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وبوسع املدارس االبتدائيـة واملـدارس اإلعداديـة واملـدارس الثانويـة أن تـؤدي دورا مهمـا          - ٩٥
ضــايا احلضــرية ومــا يتطلبــه يف تعلــيم األطفــال والشــباب وتثقــيفهم بشــأن املبــادئ األساســية والق

يكون املرء مواطنا دميقراطيا نشطا يف مدينـة، يشـارك يف عمليـات صـنع القـرار علـى الصـعيد         أن
 .احمللي. ويف املدى الطويل، من شأن ذلك أن يعزز بناء القدرات واملشاركة على الصعيد احمللي

ر وعملياـا اجلاريـة   وال تضيف األوساط األكادميية معرفة نظمية على مشاريع التحضـ   - ٩٦
فحسب، بل تنطوي، مع إشراك الطالب، على إمكانية سد الفجوة القائمة بـني خمتلـف أنـواع    
املعارف وبني النظرية والتطبيق. وميكن للطـالب تقـدمي خـدمات التخطـيط والتصـميم بطريقـة       

 قائمة على املشاركة والتعاون.

ــة متــتني  وســيتطلب ســد الفجــوة القائمــة بــني األوســاط ا    - ٩٧ ألكادمييــة واحلكومــات احمللي
الصــالت والتفاعــل بينــهما، بــاالقتران مــع احلــوار املفتــوح. وميكــن للجامعــات أن تأخــذ زمــام  
املبــادرة يف توليــد املعــارف وحتــديث املنــاهج الدراســية لكــي تكــون أكثــر صــلة بــالواقع وأكثــر  

تخــذ احلكومــات احملليــة اســتجابة ألولويــات السياســات احملليــة. ويف حــني يوصــى بقــوة بــأن ت  
قرارات مسـتنرية بـالبحوث، ينبغـي لألوسـاط األكادمييـة أيضـا أن تبـذل جهـدا مـن أجـل نشـر            

 نتائج حبوثها والتعريف ا لدى هيئات صنع السياسات.
  

 القطاع اخلاص  -زاي   

 .)٤٨(سيضطلع القطاع اخلاص بدور هام يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة  - ٩٨

ــاولو        - ٩٩ ــة (مق ــة والتجاري ــة والرحبي ويشــمل هــذا القطــاع املؤسســات أو األعمــال الفردي
اإلنشاءات واملتعاقدون)، وأصحاب املصانع ومقدمي اخلدمات، ورابطات وحتالفـات األعمـال   

(ب) مـن إعـالن اسـطنبول     ٢٣٨التجارية، واملؤسسات اخلريية التابعة للشركات. وتربز املادة 
ألعمال على اتباع سياسـات اسـتثمار وغـري ذلـك مـن السياسـات،       تشجيع مؤسسات ا”أمهية 

مبا يف ذلك أنشطة غري جتارية تساهم يف تنمية املستوطنات البشرية، وخاصة فيما يتعلق بتوليـد  
فــرص العمــل، واخلــدمات األساســية، واحلصــول علــى املــوارد اإلنتاجيــة، وتشــييد اهلياكــل          

ضـا اخلطـة احلضـرية اجلديـدة، يف حـني جيـب تعزيـز        . وينبغي أن يدعم هـذا املبـدأ أي  “األساسية
ــع أحجامهــا يف تقــ    دمي اخلــدمات وتشــجيع االبتكــار  إمكانيــة مســامهة املنشــآت التجاريــة جبمي

 .السواء  على

_________________ 

 .)٢٠٠٩األمم املتحدة (  )٤٨(  
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وميكن للقطاع اخلاص، على سـبيل املثـال، أن يـؤدي دورا فـاعال يف التنميـة احلضـرية        - ١٠٠
ص والشـراكات الشـعبية بـني القطـاعني العـام      من خالل الشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـا    

واخلــاص. وينبغــي للحكومــات الوطنيــة واحملليــة، حيثمــا يكــون ذلــك مناســبا، أن تضــع األطــر  
القانونية واملؤسسية وتقوم جبمع املعارف لتمكني هذه الشـراكات املعقـدة وتنظيمهـا، وضـمان     

حلكوميـة الفاعلـة أيضـا أن تـدعم     . وينبغي للجهات ا)٤٩(محاية املصلحة العامة يف املدى الطويل
املشـاركة الفاعلـة ألصـحاب املصــلحة احمللـيني يف التنفيـذ، والتشــديد علـى املسـؤولية املشــتركة        

 وامللكية املشتركة واالبتكار املشترك.

وينبغي للقطاع اخلاص، رغم أن دوره التقليدي يقوم علـى إجيـاد فـرص العمـل وتوليـد       - ١٠١
املســــؤوليات االجتماعيــــة ” علــــى حنــــو متزايــــد إىل ضــــمان الثــــروات واألربــــاح، أن يســــعى

بالعمل مبحصلة تقوم على أسـس ثالثـة ماليـة وبيئيـة واجتماعيـة تعتـرب بـنفس القـدر          “للشركات
ق العـاملي لألمـم   من األمهيـة للنجـاح يف املـدى الطويـل. ويتسـق هـذا مـع املبـادئ العشـرة لالتفـا          

ــادة  ــالن اســطنبول ا   ٤٣ املتحــدة وامل ــن إع ــى   (م) م ــيت تشــدد عل ــع  ”ل ــوم موس للحســاب ’مفه
 .“‘اخلتامي

ــة التابعــة للشــركات أيضــا دورا هامــا يف اخلطــة احلضــرية     - ١٠٢ وســتؤدي املنظمــات اخلريي
اجلديدة، من خالل تعزيز املمارسات املبتكرة، وتوفري الدعم املايل القيم، وتيسري نقل املعـارف  

    بتت جناحها.املتعلقة بنماذج التنمية احلضرية اليت أث
  

 املؤسسات املالية والوكاالت اإلمنائية الدولية  -حاء   

تــؤدي املؤسســات املاليــة، مثــل صــناديق املعاشــات التقاعديــة واملصــارف وشــركات     - ١٠٣
ــا لالحتياجــات        ــال وفق ــروة الســيادية، دورا خاصــا يف ختصــيص رأس امل ــأمني وصــناديق الث الت

املســتويات العامليــة والوطنيــة واإلقليميــة مــع احلكومــات   املختلفــة. وينبغــي هلــا أن تعمــل علــى  
ــفافة         ــلوك ش ــة س ــتناد إىل مدون ــاءلة، باالس ــة مســؤولة وخاضــعة للمس ــة بطريق ــة واحمللي الوطني

مبادئ األمـم املتحـدة لالسـتثمار املسـؤول).ولدى االسـتثمار يف املشـاريع احملليـة، ينبغـي          (مثال
وغريها من أصحاب املصلحة احملليني بشـأن تصـميم    أن تعمل يف شراكة مع احلكومة احمللية هلا

للمواءمــة بشــكل ”املشــاريع وتنفيــذها، متاشــيا مــع االلتــزام الــوارد يف خطــة عمــل أديــس أبابــا  
أفضــل بــني حــوافز القطــاع اخلــاص واألهــداف العامــة، مبــا يشــمل حتفيــز القطــاع اخلــاص            

 .“طويلة األجلاعتماد ممارسات مستدامة، وتعزيز االستثمارات اجليدة ال  على

_________________ 

  )٤٩(  Da Cruz and Marques (2012). 
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وباملثل، ينبغي للوكاالت اإلمنائية الدولية توجيه األموال إىل اخلـدمات والـبىن التحتيـة     - ١٠٤
ــاء القــدرات املســتمر علــى الصــعيد احمللــي.      احلضــرية األساســية وتــوفري التمويــل للتــدريب وبن

السـلطات  تقـدمي الـدعم للمـدن و   ”وينبغي هلا، علـى النحـو املـبني يف خطـة عمـل أديـس أبابـا،        
احمللية يف البلـدان الناميـة، ال سـيما يف أقـل البلـدان منـوا والـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة، بغيـة            
إنشـاء بـىن حتتيـة قــادرة علـى التكيـف وســليمة بيئيـا، مبـا يشـمل جمــاالت الطاقـة والنقـل وامليــاه           

 .“ةوالصرف الصحي، وتشييد مبان مستدامة وقادرة على التكيف باستخدام مواد حملي
    

  وضع السياسات وتنفيذها ورصدها    - خامسا   

كما هو مبني يف فروع سابقة، فإن إقامـة حكومـة حضـرية جديـدة تسـتجيب لتزايـد        - ١٠٥
ــف          ــى خمتل ــة عل ــراء حتــوالت هام ــب إج ــا تتطل ــيقني يف جمتمعاتن ــدم ال ــدات وحــاالت ع التعقي

ومشـاركة اتمـع املـدين تـدعو     املستويات. ومثة ثقافة جديدة تتنـاول التعـاون بـني املؤسسـات     
إىل بناء نظام حوكمة فعال متعدد املستويات، بـدعم مـن املؤسسـات الالمركزيـة والسياسـات      
احلضــرية واإلقليميــة الوطنيــة؛ وهــي حوكمــة تكــون مكيفــة مبــا يتناســب مــع املنــاطق احلضــرية  

  الكبرية؛ وإقامة جمتمع مدين مزدهر ونشط؛ ووضع برامج لبناء القدرات.
  وينبغي للسلطات الوطنية القيام مبا يلي: - ١٠٦

  
  إنشاء أطر قوية للحوكمة متعددة املستويات    

إنشاء وتعزيز آليات مناسبة للحـوار والتنسـيق بانتظـام بـني خمتلـف مسـتويات         (أ)  
احلكومة، بغية إشـراك احلكومـات دون الوطنيـة يف حتديـد وتنفيـذ السياسـات الرئيسـية ومجيـع         

 مها بصورة مباشرة، مثل الالمركزيـة، وحـدود اإلدارات دون الوطنيـة،    املسائل األخرى اليت
  ؛والسياسات اإلقليمية واحلضرية

تنفيذ هذه اآلليات على الصعيدين الوطين واإلقليمي (مثال من خـالل اـالس     (ب)  
ون واملنتديات واللجان االستشارية التابعـة للحكومـات الوطنيـة أو اإلقليميـة) بغيـة تعزيـز التعـا       

بــني املؤسســات العامــة. وهــذا مــا سيشــكل عنصــرا حامســا يف تنفيــذ اخلطــة احلضــرية اجلديــدة   
وأهداف التنميـة املسـتدامة، الـيت وضـعت باعتبارهـا مشـروعا متعـدد املسـتويات والقطاعـات،          

  دف تيسري توطني األهداف والغايات.
تنـــاول إجـــراء تقيـــيم للمؤسســـات والعمليـــات واألنظمـــة الرئيســـية الـــيت ت        (ج)  

ــرات املؤسســية،        ــداخالت والثغ ــد الت ــن أجــل حتدي ــة م ــة احلضــرية واإلقليمي السياســات اإلمنائي
  ؛والتشريعات واألنظمة املتضاربة، وأوجه التأخر يف التخطيط للميزانية وتنفيذها
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ــة      (د)   ــات الوطنيـ ــة احلكومـ ــريعات وأنظمـ ــدرجيي لتشـ ــيح تـ ــراء تنقـ ــدء يف إجـ البـ
اوين، للتشــجيع علــى إقامــة نظــام حوكمــة متعــدد املســتويات   واإلقليميــة واحملليــة بأســلوب تعــ 

يكــون أكثــر اتســاقا ومشــوال، جيمــع بــني النمــوذجني التصــاعدي والتنــازيل لتعزيــز السياســات     
  ؛احلضرية واإلقليمية الوطنية املتكاملة

  
  تعزيز عمليات حتقيق الالمركزية    

الوطنية واحمللية لكفالـة  إجراء استعراض منتظم لتشريعات وقواعد احلكومات   )ـ(ه  
متكـــني احلكومـــات دون الوطنيـــة مبـــا يكفـــي لـــدعم القيـــام بعمليـــة فعالـــة ـــدف إىل حتقيـــق    
ــي لإلصــالحات          ــذايت احمللــي. وينبغ ــم ال ــة واحتــرام احلك ــتنادا إىل مبــدأ التبعي ــة، اس الالمركزي

ــة المر     ــق عملي ــة إىل التكيــف أن تعــزز حتقي ــة واملؤسســية اإلضــافية واهلادف ــة تتســم  القانوني كزي
بالفعالية على أساس االعتراف باحلكومات دون الوطنية املستقلة حبكم القانون، واملنتخبـة عـن   
طريق االقتراع العـام واملفوضـة بسـلطات واضـحة، واملسـؤوليات واملـوارد احملـددة يف القـوانني         

  ؛الوطنية، واحملددة، عند اإلمكان، يف الدستور
ليــة املتمكنــة احلــق يف احلصــول علــى املــوارد كفالــة أن يكــون للحكومــات احمل  (و)  

املالية الوافيـة، واملتنوعـة واملتناسـبة مـع املسـؤوليات الـيت خيـول ـا القـانون مبـا يكفـي لتضـطلع             
ينبغــي أن تتــأتى نســبة وباملســؤولية عــن املــواطنني الــذين انتخبوهــا وختضــع للمســاءلة أمــامهم. 

الضرائب والرسوم والعائدات احملليـة لتغطـي جـزءا     كبرية من املوارد املالية للسلطات احمللية من
علــى األقــل مــن تكــاليف اخلــدمات الــيت يــتعني عليهــا تقــدميها. غــري أن بعــض املــوارد ســوف    
ينطــوي علــى عمليــات حتويــل (مــنح وإعانــات) مــن مســتويات أخــرى يف احلكومــة بغيــة مــلء  

نبغي آلليـات املسـاواة أن تضـمن أن    امليزانيات احمللية. وتفادياً لعدم جتاهل أي إقليم أو مدينة، ي
ــوفري اخلــدمات األساســية لســكاا.       ــاليم واملــدن الوســائل الالزمــة لضــمان ت ــع األق حبــوزة مجي
وينبغي للسياسات الوطنية أن تيسر إمكانية الوصول الكايف إىل االقتـراض املسـؤول والشـفاف    

اكــل األساســية املكينــة الوطنيــة مــن االســتثمار يف اهليدون الفرعيــة حبيــث تــتمكن احلكومــات  
الورقـة  واخلدمات الرئيسية (لالطالع على مزيد من التفاصيل بشـأن اإلصـالحات املاليـة انظـر     

  ؛السياسات)ب اخلامسة املعنية وحدةال اليت أعدا
اإلقرار بأنه ينبغي السماح للسلطات احمللية بأن حتـدد هياكلـها اإلداريـة لكـي       (ز)  

وأن تتمتـع باالسـتقاللية الالزمـة إلدارة املـوظفني اسـتنادا إىل       تتكيف مـع االحتياجـات احملليـة،   
سياسات اجلدارة والشفافية اليت تتجنب احملسوبية. وقـد يتطلـب هـذا األمـر بنـاء القـدرات مـن        

  ؛أجل النهوض بالقدرات املهنية ملوظفي احلكومات احمللية
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ــة        (ح)   ــدرة املتابعـ ــن قـ ــال عـ ــة، فضـ ــات دون الوطنيـ ــدرة احلكومـ ــز قـ ــدى تعزيـ لـ
احلكومات الوطنية، على ضـمان الشـفافية واملسـاءلة (مـثالً، اسـتحداث نظـم فعالـة للمحاسـبة         
ــة احلســابات واملشــتريات). ومــن الضــروري أيضــا حتســني الوصــول إىل املعلومــات         ومراجع
والبيانات العامة (مثـل البيانـات املفتوحـة) وحتديـد اآلليـات الالزمـة ملكافحـة الفسـاد والرشـوة          

اعد السلوك، واإلعالن عن املصاحل واألصـول، وآليـات اإلنفـاذ يف جمـال مكافحـة      (مدونات قو
  ؛الفساد، وما إىل ذلك)

التشجيع على وضـع أطـر تنظيميـة مالئمـة ودعـم احلكومـات احملليـة يف إقامـة           (ط)  
شراكات مع القطاع اخلاص واتمعات احمللية لتطـوير اخلـدمات واهلياكـل األساسـية. وينبغـي      

ســتخدام تكنولوجيــات جديــدة مــن أجــل حتســني إدارة املــدن فضــال عــن املســاءلة     التــرويج ال
والشفافية، مع مراعاة محاية املنافع العامة والقيـود احملـددة فيمـا يتعلـق بالوصـول إىل املعلومـات       

  ؛الرقمية واحترام العادات احمللية
  

  )٥٠(تعزيز السياسات احلضرية اإلقليمية الوطنية املتكاملة    

سياسات حضرية وإقليميـة وطنيـة أو تعزيـز القـائم منـها، باعتبـار ذلـك         وضع  (ي)  
ركيزة بالغة األمهية للحوكمـة احلضـرية املتعـددة املسـتويات، ـدف تعزيـز تنميـة أكثـر توازنـا          

  ؛واستدامة على الصعيد اإلقليمي
وضع سياسات حضرية وإقليميـة وطنيـة، أو حتسـني القـائم منـها، بغيـة وضـع          (ك)  
يـز التنسـيق بـني احلكومـات الوطنيـة واحملليـة وأصـحاب املصـلحة الرئيسـيني. وينبغـي           إطار لتعز

وضـــع السياســـات مـــن خـــالل عمليـــة تشـــاور أوســـع نطاقـــا خللـــق شـــعور بالشـــراكة لـــدى    
  ؛األطراف  خمتلف

ــة          (ل)   ــوزارات القطاعي ــني ال ــدرات والتنســيق ب ــز الق ــوطين، تعزي ــى الصــعيد ال عل
ــاول    ــيت تتن ــة ال ــثالً، مــن خــالل وزارة    واملؤسســات الوطني ــة (م السياســات احلضــرية واإلقليمي

مكتب للتنسـيق علـى املسـتوى الـوزاري بشـأن التنميـة احلضـرية) لتجنـب جتـزؤ السياسـات            أو
  ؛احلضرية وتعزيز النهج املتكاملة

علـى الصــعيد اإلقليمــي، تعزيــز وتيســري التعــاون وأوجــه التكامــل بــني املنــاطق    (م)  
قـوي   “نظام مدن”لوسطى واملدن الصغرية ومناطقها الداخلية، لبناء احلضرية الكربى واملدن ا

    ؛وتعزيز الشراكات بني احلضر والريف
_________________ 

 .السياساتب اخلامسة املعنية وحدةالانظر أيضا الورقة اليت أعدا   )٥٠(  
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ــة بـــدور املـــدن     (ن)   ــة واإلقليميـ ــيطةضـــمان أن تعتـــرف السياســـات الوطنيـ  الوسـ
وتدعمها باعتبارها مراكز للتنمية اإلقليمية من أجـل التوصـل إىل مزيـد مـن التـوازن يف التنميـة       

  ؛احلضرية واإلقليمية
تعزيز التعاون بني احلكومات احمللية ااورة (التعاون األفقـي)، وال سـيما بـني      (س)  

ليـه مـن أجـل    املدن الصـغرية، بـالنظر يف وضـع إطـار قـانوين يتـيح توحيـد البلـديات ويشـجع ع         
ــاءة يف اســتخدام       ــورات يف احلجــم وكف ــق وف تقــدمي خطــط وخــدمات مشــتركة، ــدف حتقي
املوارد. وينبغي إيالء اهتمام خاص للمناطق ذات اخلصائص احملددة (مثل املنـاطق الواقعـة علـى    

) واملــدن الــيت تشــكل جــزءا مــن جمموعــات، واملــدن الــيت تشــكل ممــرات حضــرية،  األــاردلتــا 
ادة من الفرص االقتصادية اجلديدة فيما يتعلق بالتخطيط، والوصـول إىل اهلياكـل   وذلك لالستف

  ؛األساسية واخلدمات العامة، ومحاية البيئة بشكل شامل، وما إىل ذلك
النظــر يف التعــاون عــرب احلــدود مــن أجــل حتســني إدارة مــا ينشــأ مــن منــاطق       (ع)  

شـمل وضـع اتفاقـات للتعـاون الثنـائي      حضرية وأقاليم وممرات عرب احلدود الوطنيـة. وهـذا مـا ي   
جوهــور يف  - باتــام - وآليــات للتكامــل اإلقليمــي (مثــل االحتــاد األورويب، ومثلــث ســنغافورة

  ؛منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا، والتعاون بني املدن يف السوق اجلنوبية املشتركة)
ــة واإلقليميــة تقــدم ضــمانات مــن التــ     (ف)   دهور التأكــد مــن أن السياســات الوطني

    ؛البيئي واألضرار على مجيع مستويات احلكومة
حتسـني إدارة األحيـاء    مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة     ٤-١فيما يتعلق بالغايـة    (ص)  

اسـتمرارية  ”العشوائية، وكفالة أن تنص األطر واخلطط التنظيمية املتعلقة باألراضي على تنفيذ 
ــواع احل  “احلقــوق يف األراضــي  ــدد أن ــراف بتع ــع االعت ــي أن   ، م ــي. وينبغ ــازة يف الســياق احملل ي

ــني الســكان        ــربط ب ــيت ت ــة ال ــع أشــكال العالق ــع املســتويات جبمي ــى مجي تعتــرف احلكومــات عل
واألرض وأن تسجلها، وأن تقبل بالتنوع والتعقـد يف قطـاع األراضـي، وأن تنفـذ حلـوال تفـي       

  ؛بالغرض املنشود من أجل زيادة ضمان احليازة جلميع سكان املناطق احلضرية
  

  تعزيز احلوكمة يف احلواضر الكربى    

النظر يف إنشاء هياكـل حوكمـة للحواضـر الكـربى، يـتم تيسـريها مـن خـالل           (ق)  
الترتيبات املؤسسية أو اإلصالحات القانونيـة أو احلـوافز املناسـبة مـن أجـل تعزيـز التعـاون بـني         

كومـات الوطنيـة بـأن    البلديات على نطـاق احلواضـر الكـربى. وحتقيقـا هلـذه الغايـة، تنصـح احل       
تضع، بالتشـاور مـع السـلطات احملليـة، معـايري وطنيـة (مـن قبيـل العتبـات السـكانية) مـن أجـل             

  ؛حتديد املناطق احلضرية الكربى
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إنشــاء حســابات علــى مســتوى احلواضــر الكــربى تضــم البيانــات امعــة مــن   (ر)  
اليت جتسد البعـد الـذي تتميـز    خمتلف املصادر احلالية، وتشمل أيضا البيانات اجلديدة املخصصة 

به احلواضر الكربى. وينبغي أن تشمل البيانات الرئيسية التنمية املكانيـة، والتنميـة االقتصـادية،    
  ؛)٥١(واإلسكان، والنقل واألداء البيئي يف احلواضر الكربى

ختويل حكومات احلواضـر الكـربى السـلطات واملسـؤوليات اخلاصـة ـا، مـع          (ش)  
للمهام بني حكومـات احلواضـر الكـربى ومسـتويات احلكومـة األخـرى لتجنـب        توزيع واضح 

تضارب املسؤوليات. والسياسات القطاعية الرئيسية اليت يتعني معاجلتـها علـى نطـاق احلواضـر     
الكربى ميكـن أن تشـمل التخطـيط املكـاين، واسـتخدام األراضـي، واهلياكـل األساسـية للنقـل،          

فايات)، ومحاية البيئـة، والتنميـة االقتصـادية، واإلسـكان، ومنـع      واخلدمات األساسية (املياه والن
املخــاطر، ومــا إىل ذلــك. وللحيلولــة دون تضــارب املســؤوليات واملــوارد املاليــة ينبغــي العمــل    
بآليـات تعاونيـة فعالــة، ال سـيما مـع البلــديات وغريهـا مـن املســتويات املتوسـطة مـن احلكومــة         

  ؛املقاطعات)(مثالً، املناطق، أو الواليات، أو 
إنشاء آليات متويليـة حمـددة بوضـوح وموثوقـة لـتمكني احلوكمـة يف احلواضـر          (ت)  

الكربى، وجتنب التضارب بني البلديات وغريها من املستويات املتوسطة من احلكومـة. وجيـب   
ــيت         ــروة ال ــة الث ــة تعبئ ــدة بغي ــة متزاي ــل الســلطات يف احلواضــر الكــربى باختصاصــات مالي ختوي

داخــل أراضــيها، ســواء أكانــت مكاســب اقتصــادية أو مكاســب يف املمتلكــات  توليــدها  ميكــن
    ؛يف ذلك القيمة املضافة لألراضي) وآليات للمساواة بني احلواضر الكربى  (مبا

النظر يف مجع أموال حمددة من احلواضر الكربى، متأتيـة عـن الضـرائب احملليـة       (ث)  
كومة (مبا يف ذلك احلكومـة املركزيـة)،   والتحويالت من البلديات واملستويات األخرى من احل

ــة االســتثمارات       ــداعيات)، وميكــن أن تعمــل كــأدوات لتعبئ ــة (الت ــار اخلارجي للتعامــل مــع اآلث
املتوســطة والطويلــة األجــل. وســيؤدي ذلــك إىل حتســني اجلــدارة االئتمانيــة للحواضــر الكــربى  

العام واخلـاص علـى السـواء،    ومتكينها من احلصول على التمويل الوطين والدويل، يف القطاعني 
    ؛من أجل االستثمار يف تطوير اهلياكل األساسية واخلدمات الرئيسية

  
  املشاركة واإلنصافب تتسمتعزيز ثقافة جديدة     

على الصعيد الوطين، إنشاء إطـار تنظيمـي فعـال، أو املضـي يف تطـوير اإلطـار         (خ)  
وينبغــي أن تقــوم بصــياغته قاعــدة  القــائم، وذلــك لتشــجيع احلكومــات احملليــة علــى املشــاركة. 

شاملة وجامعة من األفراد واملنظمات، مع مراعاة السـياق والثقافـة واملمارسـات علـى الصـعيد      
_________________ 

  )٥١(  OECD (2012). 
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احمللـي. وينبغــي أن يتنـاول مســائل مــن قبيـل املشــاركة، واآلليـات التشــغيلية، وأدوات الرصــد،     
  ؛واملوارد املالية، وموعد تطبيق عمليات املشاركة

فتــاح القــادة احمللــيني علــى الفئــات احملرومــة واالســتعداد للــدخول يف   تعزيــز ان  (ذ)  
حـوار معهـا. وميكـن زيادتـه مـن خــالل الشـفافية واملسـاءلة واسـتراتيجيات االتصـال الشــاملة،          
ــها، علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، احلصــول علــى الوثــائق العامــة، وسياســات البيانــات           ومن

ملناقشات العامة للمشـاريع اهلامـة يف مراحلـها األوىل.    املفتوحة، وجلسات االستماع العامة، وا
    ؛هذه األخرية أمهية خاصة يف املشاريع اليت يتوقع أن تتضارب املصاحل فيهاتكتسي و

كفالة اعتراف السلطات احمللية واملستويات احلكومية العليا بوجـود حركـات     (ض)  
حتقيق ذلك من خالل آليـات مـن   ومنظمات مستقلة للمجتمع املدين وتقدمي الدعم هلا. وميكن 

قبيل ختصيص نسـبة مئويـة مـن امليزانيـة احملليـة حلركـات اتمـع املـدين، وتقـدمي الـدعم العـيين،            
  ؛وتوفري املكان واملعدات، والوصول إىل وسائط اإلعالم وغريها من وسائل التمكني

يزنـة  التشجيع على التجربـة بعمليـات تشـاركية مباشـرة ومبتكـرة مـن قبيـل امل         (أأ)  
التشاركية، واملشاركة مع منظمات اتمع املـدين يف إنتـاج اخلـدمات، والرصـد علـى مسـتوى       

  ؛اتمع احمللي
ينبغي أن يستفيد املشاركون من التكنولوجيات الرقميـة ووسـائط التواصـل      (ب ب)  

    ؛االجتماعي ألغراض مجع املعلومات والبيانات، واالتصاالت، وتنسيق خمتلف األنشطة
إشـــراك منظمـــات اتمـــع املـــدين، واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة، واألوســـاط     ج) (ج  

ــيم السياســات واملشــاريع العامــة، بســبل منــها املراصــد، أو بطاقــات      األكادمييــة يف رصــد وتقي
    ؛اإلبالغ املتاحة للمواطنني أو اتمعات احمللية

وضــع آليــات مســتقلة للــدفاع عــن موقــف الســكان إزاء الســلطات احملليــة           (دد)  
تشـجيع النســاء  ووالشـركات اخلاصــة، ال سـيما بالنســبة لألحيـاء الفقــرية واألحيـاء العشــوائية.     

على املشـاركة يف املناقشـات العامـة، واإلدارة، واختـاذ القـرارات فيمـا يتعلـق بالتنميـة احلضـرية          
    ؛التدريب، وزيادة االعتراف العلينتوفري احلمالت، ونظيم تمن خالل توفري احلوافز، و

  
جيـب أن يكـون بنـاء القـدرات مصـحوبا      : تعزيز بناء القدرات املتعلقة باحلوكمة احلضرية    

  استدامة التغيريات وجناح التنفيذ لضمان احلوكمة بإصالحات يف جمال

إجراء حوار هيكلي بـني   إقامة حتالف لبناء القدرات على نطاق املنظومة يتيح  )ـه ـ(ه  
احلكومات الوطنية واحمللية والشركاء الـذين يوافقوـا الـرأي (األوسـاط األكادمييـة واملنظمـات       
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 غري احلكومية)، واحلكومات احمللية القائمة وشبكات اتمع املدين، ويتـيح، حسـب االقتضـاء،   
    ؛التعاون الدويل

ضـافة لبنـاء القـدرات والـروابط بـني      تعزيز مبادرات التوعيـة إلثبـات القيمـة امل     (وو)  
بناء القدرات والنتائج السياساتية األوسع نطاقـا. وجيـب أن تكـون اسـتراتيجيات وبـرامج بنـاء       
القدرات متأصلة يف السياق احمللي. ويتعني أن تتحول النـهج القطاعيـة إزاء التـدريب التقليـدي     

ســتراتيجيا علــى نطــاق املنظومــة. إىل ــج أكثــر تكــامال بعيــدا عــن التقوقــع وأن تتــيح تفكــريا ا 
  ؛وينبغي الستراتيجيات بناء القدرات أن تشجع على التجريب واالبتكار

ينبغي للحكومات الوطنية واحمللية أن تضع برامج لبناء القدرات جيدة املـوارد    (زز)  
من أجل تدريب مسؤوليها وموظفيها على حتسـني نوعيـة إدارة املنـاطق احلضـرية ودعـم اتبـاع       

    ؛عاوين ومتكامل للحوكمةج ت
ينبغــي أن تكــون بــرامج التــدريب واملبــادرات احلكوميــة موجهــة حتديــدا حنــو    (ح ح)  

تعزيز املهارات والقدرات لدى أكثر فئات اتمع ضـعفا وميشـا لتمكينـها مـن التغلـب علـى       
  ؛أسباب ضعفها واستبعادها

تياجــات املشــاركني ينبغــي هلــا أيضــا أن تضــع بــرامج تــدريب حمــددة تلــيب اح  (ط ط)  
اتمـع املـدين ـدف حتسـني قـدرة القيـادات اتمعيـة واملؤسسـات العامـة علـى املشـاركة             مـن 
احلوار ودعم اتبـاع ـج تعـاوين للشـراكة. ويـتعني االعتـراف [مبوجـب القـانون] برابطـات           يف

الزمـــة احلكومـــات احملليـــة باعتبارهـــا اجلهـــات الـــيت تـــوفر بنـــاء القـــدرات واألدوات اهلامـــة ال  
  ؛املعارف  لتبادل

كشــرط مســبق هلــذه اجلهــود، مــن الضــروري كفالــة أن تــتم مكافــأة مــوظفي   (ي ي)  
اخلدمــة املدنيــة، فتقــديرهم ماديــا ومعنويــا أمــر يف غايــة األمهيــة. وينبغــي أن تشــمل املبــادرات    

ن اإلمنائية الدولية دائما متويل التـدريب وبنـاء القـدرات بشـكل مسـتمر علـى الصـعيد احمللـي مـ         
  ؛)٥٢(أجل ضمان استدامة أي برنامج من هذا القبيل

ينبغي أن يسـتند أي مـن هـذه الـربامج إىل املـدن واحلكومـات احملليـة واتمـع           (ك ك)  
اجلنـوب علـى   بلـدان  بـني  فيمـا  الشمال واجلنوب، وبلدان املدين وأن يوسع نطاق التعاون، بني 

_________________ 

سنقدم الدعم للمدن والسلطات احمللية يف البلـدان الناميـة،   ”مثالً، وعلى النحو املبني يف خطة عمل أديس أبابا،   )٥٢(  
الصغرية النامية، بغية إنشاء بـىن حتتيـة قـادرة علـى التكيـف وسـليمة       ال سيما يف أقل البلدان منوا والدول اجلزرية 

بيئيا، مبا يشمل جماالت الطاقة والنقل واملياه والصـرف الصـحي، وتشـييد مبـان مسـتدامة وقـادرة علـى التكيـف         
 .“باستخدام مواد حملية
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برامج بناء القدرات ودعـم الـتعلم مـن    حد سواء، مع توفري الدعم الكايف، وميكن أن تسهم يف 
ــرية    األقـــران لتعزيـــز دور املـــوظفني العمـــوميني (املنتخـــبني وغـــري املنتخـــبني) يف التنميـــة احلضـ

  ؛واإلقليمية ويف تيسري مشاركة أصحاب املصلحة احملليني
  

  الرصد والبيانات    

ــى املســتويني        (ل ل)   ــة عل ــتظم للسياســات احلضــرية واإلقليمي  إنشــاء نظــم رصــد من
الوطين واحمللي، مع إشراك أصحاب املصلحة املتعددين، ووضع مؤشرات كميـة ونوعيـة متفـق    
عليهـــا. وســـوف تســـتفيد نظـــم الرصـــد مـــن مجـــع وتـــوافر البيانـــات واملعلومـــات اإلحصـــائية  

  ؛للمقارنة  القابلة
سوف تسهم احلكومـات جبميـع مسـتوياا يف إتاحـة بيانـات جيـدة، وحسـنة          (م م)  

، ومصنفة حسب الدخل، ونوع اجلـنس، والسـن، والعـرق، واألصـل اإلثـين،      التوقيت وموثوقة
ــها       والوضــع مــن حيــث اهلجــرة، واإلعاقــة، مــع املوقــع اجلغــرايف، وخصــائص أخــرى هلــا أمهيت

    ؛السياقات الوطنية  يف
ــة      (ن ن)   االســتفادة مــن العديــد مــن الغايــات واملؤشــرات الــيت وضــعت خلطــة التنمي

، والـــيت ميكـــن أن تســـهم يف وضـــع جمموعـــة     ١٦و  ١١ني ، وال ســـيما اهلـــدف ٢٠٣٠ لعـــام
املؤشرات األساسية للحوكمة احلضرية. وباإلضافة إىل ذلـك، يـتعني تعريـف قاعـدة أوسـع       من

سـياقه أو مصـاحله. وينبغـي أن تتطـور      يالئـم من املؤشرات، لكي يتسىن لكل بلـد تكييفهـا مبـا    
    ؛جمموعة املؤشرات وأن تكون دينامية

مرصـد وطـين للسياسـات احلضـرية     ”آليات لإلبالغ تشكل جـزءا مـن   إجياد   (س س)  
، مع جلنة توجيهية مشـتركة تضـم ممـثلني مـن األوسـاط األكادمييـة واتمـع املـدين         “واإلقليمية

وقطــاع األعمــال التجاريــة مــن احلكومــات الوطنيــة واحملليــة، بغيــة وضــع نظــام وطــين لإلبــالغ  
واستعراضات أقران، واستقصـاءات لرضـا املـواطنني    مدعوم بإبالغ منتظم على مستوى املدن، 

  ؛أو بطاقات إبالغ ورصد جمتمعي
إنشاء آليات تقييم فعالة ميكن استخدامها كأداة لبناء القـدرات بـإدراج مجيـع      (ع ع)  

ــة، الــيت تعكــس وتســتعرض بشــكل مجــاعي ممارســاا وتثــري خططهــا       اجلهــات الفاعلــة املعني
  ؛بنيوي وإجراءاا من خالل إجراء تقييم

ــة لعصــر رقمــي تتمحــور حــول         (ف ف)   ــذ حوكم ضــمان النجــاح يف وضــع وتنفي
باســتمرار مــن االبتكــارات التكنولوجيــة. وهــذا مــا ســيتطلب وجــود إرادة     تســتفيداملــواطن و

مبـا يشـمل وضـع سياسـات وطنيـة يف      ”سياسية قوية، وقيادة تعاونية، وأطر مؤسسـية جديـدة،   
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االت واســتراتيجية حكومــة إلكترونيــة، فضــال عــن تعزيــز جمــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــ
املؤسســات وبنــاء قــدرات مــوظفي احلكومــة واملــواطنني علــى اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات 

  ؛)٥٣(“واالتصاالت
ــة، والتعــاون،      (ص ص)   ــاول البيانــات املفتوحــة، والتوافقي وضــع وترســيخ معــايري تتن

  ؛والتشغيل املتبادل
ضــمان االلتــزام حبوكمــة حضــرية تتســم بالشــفافية وتكــون عرضــة للمســاءلة    (ق ق)  

ومتجاوبة وشاملة وتقوم على التعـاون، مدعومـة بـرأس مـال بشـري كـاف، وياكـل أساسـية         
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وينبغي للسـلطات العامـة أن    “على القياس”قوية 

ــوىل حتقيــق شــروط وضــع أدوات إدارة تك    نولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت واســتخدامها    تت
  ورصدها.

    
  اخلامتة  -  سادسا  

١٠٧ -      ــاح ــة احلضــرية واألطــر املؤسســية املناســبة مفت ــرب احلوكم ــة احلضــرية    تعت جنــاح اخلط
اجلديدة. وجيب أن تكون احلوكمة احلضرية الناجحـة دميقراطيـةً وشـاملة للجميـع، وينبغـي أن      

ــت نفســ      ــار وأن تكــون يف الوق ــل يف االعتب ــدى الطوي ــف    هتأخــذ امل ــى التكي ــادرةً عل ــة وق مرن
لـى  ومتعـددة املسـتويات، وقـادرة ع    النطاقـات بسرعة. وينبغي أن تكون هذه احلوكمة متعددة 

التكيــف مــع التغيــرات باتبــاع أســاليب مبتكــرة والــتفكري بطريقــة استشــرافية، واالنفتــاح علــى  
األفكار اجلديـدة واالسـتجابة للتحـوالت السـريعة الـيت تشـهدها البيئـات احلضـرية (مثـل نشـأة           
املدن الكربى واملناطق شـبه احلضـرية والنمـو احلضـري السـريع يف البلـدان الناميـة). وجيـب أن         

لم احلوكمة احلضرية الناجحة أيضا مبرونة مع التغيريات اليت تطرأ على اهلياكـل االقتصـادية   تتأق
واالجتماعيــة يف املنــاطق احلضــرية (مثــل الضــغوط اجلديــدة الــيت يثريهــا العصــر الرقمــي املتغيــر    
باســتمرار، واالقتصــادات الــيت تعتمــد بشــكل متزايــد علــى الشــبكات االفتراضــية وعلــى نقــل    

ىل منــاطق أخــرى، والتفكــك االجتمــاعي وحتســن املســتوى االجتمــاعي لألحيــاء       األنشــطة إ
أن تتـأقلم  الشـباب)، وأخـريا ولـيس آخـرا،      يف أعـداد  طفـرات الالفقرية، وشيخوخة السكان، و

مع التقلبات العاملية (تفاوت معدالت النمو االقتصادي، واألزمات املاليـة واالقتصـادية، وتـأثري    
  لطبيعية، وما إىل ذلك).تغري املناخ والكوارث ا

_________________ 

 .١٣)، الصفحة ٢٠١٤األمم املتحدة (  )٥٣(  
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وجيـــب أن تلـــيب احلوكمـــة احلضـــرية اجلديـــدة بوضـــوح طلبـــات املـــواطنني اجلديـــدة    - ١٠٨
بتنـــاول مســـألة احلـــق يف املدينـــة بإنشـــاء أطـــر قانونيـــة ومؤسســـية متكينيـــة علـــى           املتعلقـــة
  املستويات احلكومية.    خمتلف
م حوكمــة معقــدة  وبشــكل متزايــد، ســتنبثق احلوكمــة احلضــرية اجلديــدة عــن نظــ        - ١٠٩

ومتشابكة متعددة املستويات ويشارك فيها العديد مـن أصـحاب املصـلحة، وذلـك اسـتنادا إىل      
التفاعل بني خمتلف مستويات احلكومات وبني املواطنني مع طائفة واسعة مـن اجلهـات الفاعلـة    

  غري احلكومية، ومن بينها القطاع اخلاص.  
كمــة متعــدد املســتويات قــوي العناصــر   وعلــى الصــعيد الــوطين، سيتضــمن نظــام حو   - ١١٠

 فعالــة لتحقيــق ) عمليــاتب) سياســات وطنيــة قويــة للتنميــة احلضــرية واإلقليميــة، ( أالتاليــة: (
) مؤسسـات شــفافة وخاضـعة للمســاءلة تـدعمها أطـر قانونيــة جيـدة ومتســقة      جالمركزيـة، ( ال

  وقابلة لإلنفاذ.
القويــة والقــادرة علــى أداء مهامهــا  وعلــى مســتوى املــدن، ستشــكّل اإلدارات احملليــة   - ١١١

الركائز الرئيسية لضمان توافر حوكمة حضرية شاملة ومستدامة وإدارة املدن يف ظـل املسـاءلة   
والشفافية، مع مشاركة حيوية ملختلف أصحاب املصلحة من أجل كفالة املسـاواة يف احلقـوق   

مسـتوى املـدن باعتبـاره جـا     والفرص املتاحة للجميع. وينبغي االعتراف باحلق يف املدينة على 
  سياساتيا شامال للعديد من القطاعات.

وتكمــن الدعامــةُ األوىل للحوكمــة املتعــددة املســتويات يف سياســة حضــرية وإقليميــة    - ١١٢
وطنية تعزز نظام مدن قوي وتنمية إقليميـة متوازنـة. وسـتكون الشـمولية واالنفتـاح واملسـاعي       

ء الـــيت تشـــكل جـــزءا مـــن عمليـــة حتديـــد هـــذه السياســـات  اهلادفـــة إىل حتقيـــق توافـــق يف اآلرا
أمهية حامسة وذلك بنفس قدر أمهية النواتج. حيث أا ستشكل أساس إطـار عمـل أكثـر     ذات

تعاونا واتساقا بني خمتلف مستويات احلكومات وأصحاب املصلحة الرئيسيني. وسـتروج هـذه   
نــهج اهلرمــي، بغيــة تعزيــز التــآزر  العمليــة لتحقيــق نقلــة نوعيــة، جتمــع بــني النــهج القاعــدي وال  

  والتكامل بني املناطق احلضرية الكبرية واملدن املتوسطة احلجم والبلدات الصغرية.  
أما الدعامة الرئيسية الثانية للحوكمة املتعددة املستويات فتتمثل يف متكني احلكومـات   - ١١٣

احمللية عـرب تقاسـم الصـالحيات والقـدرات واملـوارد معهـا. وينبغـي أن تشـمل منـاذج احلوكمـة           
احلضرية يف القرن احلـادي والعشـرين حكومـات حمليـة قويـة معتـرف ـا لـديها سـلطات أكـرب           

ــر مهن  ــة احلضــرية.     وموظفــون أكث ــة وتكــامال إزاء التنمي ــر مشولي ــاع ــج أكث ــة، وأن تعــزز اتب ي
وينبغي تيسري التعاون فيما بني البلديات، مبا يف ذلـك بـني بلـديات املنـاطق احلضـرية وبلـديات       
املنــاطق الريفيــة، مبــنح حــوافز مــن أجــل حتقيــق وفــورات احلجــم والتكامــل. وينبغــي أن تكــون  
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ا عــن إشــراك أصــحاب املصــلحة احمللــيني بفعاليــة، ومــن بينــهم   الســلطات احملليــة مســؤولة أيضــ 
  الفئات األكثر ضعفا، يف اختاذ القرارات احمللية.  

ويف معظم البلدان، تشكّل التجمعات احلضرية الكبرية حمرك التنمية الوطنيـة. وينبغـي    - ١١٤
حهـا الصـالحيات   مع خمتلف السـياقات الفرديـة وينبغـي من    املتروبوليةأن تتكيف نظم احلوكمة 

 مثـل املـدن الضـخمة واملنـاطق     - واملوارد املالئمة. وستثري حوكمة األشكال احلضرية اجلديـدة 
  حتديات ضخمة للغاية.   -احلضرية  واملمرات

ــى         - ١١٥ ــي معاجلــة مســألة احلصــول عل ــات احلضــرية، ينبغ ــم شــكل وحجــم احلكوم ورغ
ات املاليـة احملليـة الكافيـة لـتمكني     التمويل الكايف. ومن الضـروري مـنح الصـالحيات واإلمكانـ    

احلكومات احمللية من حشـد الثـروات الكامنـة الـيت يـتم جنيهـا داخـل حـدود أراضـيها لتمويـل           
املدينــة. ويف إطـــار الترتيبـــات املتعــددة املســـتويات وعمليـــة إضــفاء الالمركزيـــة، جيـــب علـــى    

ت) إنشـاء آليـات   احلكومات املركزية أن تكفل أيضا (من خـالل تقاسـم الضـرائب والتحـويال    
لتحقيق املساواة من أجل إعادة توزيع املوارد الوطنية بـني املنـاطق بشـكل متـوازن. وينبغـي أن      
تساعد احلكومات املركزية احلكومـات احملليـة علـى احلصـول علـى فـرص االقتـراض مـن أجـل          

لوطنيـة.  االستثمار يف اهلياكل األساسية اليت ستحدد شكل املستقبل احلضري وتضمن التنميـة ا 
وميكن أن تعزز األطر التنظيمية واملساعدات التقنية املالئمـة املسـؤولية املشـتركة واالشـتراك يف     
إنتاج اخلدمات واهلياكل األساسية بـني احلكومـات احملليـة والقطـاع اخلـاص واتمعـات احملليـة        

يري اإلدارة بإقامة شراكات مبتكرة. وميكن أن تشكّل التكنولوجيات اجلديـدة دعـائم هامـة لتغـ    
ــي         ــة أن تراع ــي للســلطات العام ــذه احلــاالت، ينبغ ــع ه احلضــرية ولتيســري املشــاركة. ويف مجي
ضرورة ضمان حصول اجلميع على اخلدمات العامة ومحاية املشـاعات (األمـاكن العامـة واملـاء     

  واهلواء والبيئة).
وجــود فهــي  اإلنصــافاملســتويات و يتســم بتعــددأمــا الركيــزة الثالثــة لنظــام حوكمــة  - ١١٦

جمتمــع مــدين مــتمكّن ومــنظَّم بشــكل جيــد وحيظــى بــاالحترام، ولديــه القــدرة علــى أن يكــون   
شريكا نشطا يف املؤسسات العامة وعلى أن يفرض مطالبه. وينبغي وضع إطـار تنظيمـي فعـال    
 لتعزيز املشاركة على الصعيد الوطين وينبغي أن تعتمده احلكومات احمللية يف ممارسـاا اليوميـة.  
وينبغي االعتراف بوجود حركات مستقلة يف إطار اتمع املـدين والقطـاع اخلـاص وينبغـي أن     
ــها أو بوســائل        ــثال بتمويل ــة، م ــى مرتب ــة األعل ــة واملســتويات احلكومي ــدعمها الســلطات احمللي ت
أخرى. كما ينبغي تعزيز إشراك النساء والشباب وفقراء املدن واألقليات والفئـات احملرومـة يف   

  قرار باالعتماد على الشفافية واملساءلة واستراتيجيات اتصال شاملة.صنع ال
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وجيــب مواصــلة تطــوير روابــط مبتكــرة ومفيــدة وشــفافة ومســؤولة بــني احلكومــات     - ١١٧
واتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص. وينبغــي تشــجيع اإلنتــاج املشــترك للخــدمات مــع منظمــات  

ال سـيما بالنسـبة ألكثـر املنـاطق ميشـا الـيت قـد        اتمع املدين من أجل إجياد بـدائل جديـدة، و  
  على خدمات من النظم التقليدية. تواجه صعوبات يف احلصول

وستتطلب اخلطة احلضرية اجلديدة عملية واسعة النطـاق لبنـاء القـدرات تشـارك فيهـا       - ١١٨
ــة واتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص. وينبغــي أن تضــع املؤسســا      ــة واحمللي ت احلكومــات الوطني

ــة       ــدعم عملي ــة ل ــاء القــدرات تخصــص هلــا مــوارد كافي ــرامج لبن ــة ب الوطنيــة واحلكومــات احمللي
التحول املتمثلة يف تدريب املوظفني العمـوميني، وكـذلك القـادة احمللـيني مـن منظمـات اتمـع        
املدين. وستكتسـي إقامـة حتـالف لبنـاء القـدرات علـى نطـاق املنظومـة بـني احلكومـات الوطنيـة            

مـــات احملليـــة والشـــركاء املتقـــاربني فكريـــا (علـــى ســـبيل املثـــال األوســـاط األكادمييـــة   واحلكو
ــة      ــة، أمهي واملنظمــات غــري احلكوميــة) وكــذلك مــع شــبكات اتمــع املــدين واملنظمــات الدولي

  حامسة لتعزيز بناء القدرات.  
ولن يتسىن إنشاء نظم رصد يشـارك فيهـا العديـد مـن أصـحاب املصـلحة للسياسـات         - ١١٩

حلضرية واإلقليمية على املستويني الـوطين واحمللـي إال إذا مت االتفـاق علـى تعريـف للمؤشـرات       ا
  وإذا جمعت بيانات مصنفة وموثوقة.

إدارة حضـرية جديـدة    فـإن ويف الفترات اليت تسودها الشكوك ويطغى عليها التغـيري،   - ١٢٠
 هـي وحـدها الـيت سـتكون     ةتستند إىل القيم واملمارسـات الـيت جـرت مناقشـتها يف هـذه الورقـ      

جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنـة وقـادرة علـى    ”كفيلةُ بأن تساعد على 
    “.الصمود ومستدامة

  
   



A/CONF.226/PC.3/17 

 

16-09160 45/50 

 

  املراجع    
6, P., Leat, D., Seltzer, K. and Stoker, G. (2002), Towards Holistic Governance: The 

New Reform Agenda, New York, Palgrave. 

Ahrend, R. Farchy E., Kaplanis, I., Lembcke A. (2014a), ”What Makes Cities More 

Productive? Evidence on the Role of Urban Governance from Five OECD Countries”, 

OECD Regional Development Working Papers, Paris, OECD Publishing.  

Ahrend, R., Gamper, C. and Schumann, A. (2014b), ‘The OECD Metropolitan 

Governance Survey: A Quantitative Description of Governance Structures in large 

Urban Agglomerations’, OECD Regional Development Working Papers, Paris, OECD 

Publishing. 

Andersson, M. (2015), Unpacking Metropolitan Governance for Sustainable 

Development, Discussion Paper, Bonn & Eschborn (Germany), UN Habitat – GIZ. 

Ansell, C. and Gash, A. (2012), ‘Collaborative Governance in Theory and Practice’, 

Journal of Public Administration Research, 18, pp. 543-571. 

Bahl, R., Linn, J. and Wetzel, D. (eds.) (2013), Financing Metropolitan Governments in 

Developing Countries, Cambridge, Massachusetts, Lincoln Institute of Land Policy. 

Benz, A. and Papadopoulous, Y. (eds.) (2006), Governance and Democracy. Comparing 

national, European and International Experiences, London and New York, Routledge. 

Boniburini, I., Moretto, L., Smith, H., and Le Maire, J. (2013), ”The right to the city. 

The city as common good. Between social politics and urban planning”, Cahier de La 

Cambre N.8, La Lettre volée. 

Bradlow, B. (2015), ”Quiet Conflict: Institutional Change, Informal Settlement 

Upgrading, and Formalized Partnerships Between Local Authorities and Urban Social 

Movements in South Africa”, in Herrle, P., Ley, A. and Fokdal, J. (eds.) From Local 

Action to Global Networks: Housing the Urban Poor, London, Ashgate. 

Burdett, R., Rode, P., Shankar, P. and Vahidy, S. (eds.) (2014), Governing Urban 

Futures, London, LSE Cities, London School of Economics and Political Science. 

Campbell, T. (2012), Beyond Smart Cities: How Cities Network, Learn and Innovate, 

New York, Earthscan. 

Clark, G. and Moonen, T. (2013), The Ten Traits of Globally Fluent Metro Areas: The 

International Edition, Washington D.C., The Brookings Institution. 

Cooke, B. and Kothari, U (2001), ”The Case for Participation as Tyranny”, in Cooke, 

B. and Kothari, U. (eds.) Participation. The New Tyranny?, London, Zed Books. 

Curry, D. (2015), Network Approaches to Multilevel Governance. Structures, Relations 

and Understanding Between Levels, New York, Palgrave Macmillan. 

da Cruz, N.F., Marques, R. (2012). ”Mixed companies and local governance: no man 

can serve two masters”, Public Administration, 90:3, pp. 737-758. 

Dodson, J., Ali, J., Dalton, T. and Horne, R. (2015), Consolidated Report of Regional 

National Urban Policies, RMIT University. 

Dunleavy, P. and Margetts, H. (2010), The Second Wave of Digital Era Governance, 

American Political Science Association Conference. 



A/CONF.226/PC.3/17

 

46/50 16-09160 

 

ESPON (2012), Second Tier Cities and Territorial Development in Europe: 

Performance, Policies and Prospects, Luxembourg, ESPON and European Institute of 

Urban Affairs, Liverpool John Moores University, 2012. 

European Commission (2011), Cities of Tomorrow: Challenges, visions, ways forward, 

Brussels, European Commission. 

European Urban Knowledge Network (EUKN) (2015), Challenges of Small and 

Medium-Sized Urban Areas (SMUAS), their Economic Growth Potential and Impact on 

Territorial Development in the European Union and Latvia, The Hague, EUKN.  

Evans, B., Joas, M. Sundback, S. and Theobald, K. (2006), ‘Governing local 

sustainability’, Journal of Environmental Planning and Management, 49:6, pp. 849-867. 

Farvacque-Vitkovic, C. and Kopanyi, M. (eds.) (2014), Municipal Finances: 

A Handbook for Local Governments, Washington, D.C., World Bank. 

Floater, G, Rode, P., Friedel, B. and Robert, A. (2014), Steering Urban Growth: 

Governance, Policy and Finance. New Climate Economy Cities, Paper 02, London, 

LSE Cities, London School of Economics and Political Science.  

Gaventa, J. (2004), ”Towards participatory governance: assessing the transformative 

possibilities”, in Hickey, S. and Mohan, G. (eds.), Participation: from Tyranny to 

Transformation? London and New York, Zed Books, pp. 25-41. 

Governance Working Group of the International Institute of Administrative Sciences 

(1996), Governance, http://www.gdrc.org/u-gov/governance-define.html. 

Grisel, M. and van de Waart, F. (editors) (2011), Multilevel Urban Governance or the 

Art of Working Together, The Hague, EUKN. 

Gurstein, P. and Angeles, L. C. (2007), Learning Civil Societies: Shifting Contexts for 

Democratic Planning, Toronto: University of Toronto Press.  

Hamilton, D.K. (2014), Governing Metropolitan Areas: Growth and Change in a 

Networked Age, New York, Routledge.  

Healey, P. (1997), Collaborative Planning. Shaping Places in Fragmented Societies, 

London, Macmillan. 

Healey, P. (2012), ”Re-enchanting democracy as a mode of governance”, Critical Policy 

Studies, 6:1.  

Heinelt, H., Getimis, P., Kafkalas, G., Smith, R., and Swyngedouw, E. (2002), 

Participatory Governance in Multi-Level Context: Concepts and Experience, VS Verlag 

für Sozialwissenschaften. 

Herrle, P., Fokdal, J., and Ley, A. (2012), ‘New Urban Players in Africa and Asia: The 

Role of Grassroots Organizations’’, in H. Mieg and K. Töpfer (eds.), Institutional and 

Social Innovation for Sustainable Urban Development, New York, Routledge. 

Herrle, P., Ley, A., and Fokdal, J. (eds.) (2015), From Local Action to Global Networks: 

Housing the Urban Poor, London, Ashgate. 

Herrle, P., Ley, A., and Nebel, S. (2014), Innovative Measures of Community Based 

Monitoring as an Instrument for Inclusive Urban Development, Working Paper, 

Eschborn, GIZ. 



A/CONF.226/PC.3/17 

 

16-09160 47/50 

 

Hickey, S. and Mohan, G. (2004), ”Towards participation as transformation: critical 

themes and challenges”, In Hickey, S. and Mohan, G. (eds.), Participation: from 

Tyranny to Transformation? London and New York, Zed Books, pp. 3-24. 

Hooghe, L. and Marks, G. (2001), MultiLevel Governance and European Integration, 

Lanham, Rowman and Littlefield Publishers. 

Hooghe, L. and Marks, G. (2003), ”Unraveling the Central State, but How? Types of 

Multilevel Governance”, American Political Science Review, 97:2, pp. 233-243. 

International Observatory on Participatory Democracy (2015), Studies and Research 

http://www.oidp.net/en/home/. 

Jessop, B. (1998), ”The rise of governance and the risks of failure: the case of economic 

development”, International Social Science Journal, 50:155, pp. 29-45. 

Kearns, A. and Paddison, R. (2000), ”New challenges for urban governance”, Urban 

Studies, 37:5-6, pp. 845-850. 

Kitchin, R. (2014), The Data Revolution: Big Data, Open Data, Data Infrastructures 

and their Consequences, London, Sage.  

Levitas, R., et al. (2007), The Multi-dimensional Analysis of Social Exclusion, Social 

Exclusion Task Force, London, Cabinet Office. 

Lorrain, D. (ed.) (2011), Governing Megacities in Emerging Countries, Surrey, Ashgate. 

Lovegrove, N. and Thomas, M. (2013), ”Triple-Strength Leadership”, Harvard Business 

Review, September, https://hbr.org/2013/09/triple-strength-leadership/ar/1. 

LSE Cities (2015), The Urban Age: Governance, 2015 https://urbanage.lsecities.net/. 

LSE Cities, UN-Habitat, UCLG (2015), The Urban Governance Survey - How Cities 

are governed. Building a global database for current models of urban governance 

https://urbangovernance.net/en/.  

Luxembourg Institute of Socio-economic Research (2015), Opportunities of Cross-

border Cooperation between Small and Medium Cities in Europe, Luxembourg, LISER. 

Margetts, H., and Dunleavy, P. (2013), ”The second wave of digital-era governance: 

a quasi-paradigm for government on the Web”, Philosophical Transactions of the Royal 

Society, 371:1987, pp.1-17. 

Marks, G. (1993) ”Structural Policy and Multilevel Governance in the EC”, in Cafruny, 

A. and Rosenthal, G. (eds.), The State of the European Community Vol. 2: The 

Maastricht Debates and beyond, Boulder: Lyne Riener, and Harlow: Longman. 

Meuleman, L. and Niestroy, I. (2015), ”Common But Differentiated Governance: 

A Metagovernance Approach to Make the SDGs Work”, Sustainability, 7:9, pp. 12295–

12321. 

Mosse, D. (2001), ‘“People's Knowledge', Participation and Patronage: Operations and 

Representations in Rural Development”, in Cooke, B. and Kothari, U. (eds.) 

Participation. The New Tyranny? New York, Zed Books. 

Moulaert, F., Martinelli, F., Swyngedouw, E. and González, S. (eds.) (2010), Can 

Neighbourhoods Save the City? Community Development and Social Innovation, New 

York, Routledge. 



A/CONF.226/PC.3/17

 

48/50 16-09160 

 

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) (2009), ”Multilevel 

Regulatory Governance”, OECD Working Papers on Public Governance No. 13, Paris, 

OECD Publishing. 

OECD (2011), ”Governance of Public Policies in Decentralized Contexts, A Multilevel-

Approach”, OECD Regional Development Working Papers, Paris: OECD Publishing. 

OECD (2012), Redefining “Urban”, A New Way to Measure Metropolitan Areas, Paris, 

OECD Publishing. 

OECD (2013a), Colombia: Implementing Good Governance, Paris, OECD Publishing. 

OECD (2013b), Rural-Urban Partnerships, an integrated approach to economic 

development, Paris, OECD Publishing.  

OECD (2015a), Governing the City, Paris, OECD Publishing. 

OECD (2015b), The Metropolitan Century: Understanding Urbanization and its 

Consequences, Paris, OECD Publishing. 

OECD (2016), Water Governance and Cities, Paris, OECD Publishing. 

Oström, E. (1996), ”Crossing the Great Divide: Coproduction, Synergy, and 

Development”, World Development, 24, pp. 1073-1087. 

Parkinson, M. (2005), Urban Policy in Europe. Where have we been and where are we 

going?, document prepared under NODE Project on European Metropolitan 

Governance for Austrian Federal Ministry of Education, Science and Culture. 

Parnell, S. and Oldfield, S. (eds.) (2014), The Routledge Handbook on Cities of the 

Global South, New York, Routledge. 

Peters, G.B. (1998), ”Managing Horizontal Government: The Politics of  

Co-Ordination”, Public Administration, 76:2, pp. 295-311.  

Peters, G.B. and Pierre, J (2012), ”Urban Governance”, in John, P., Mossberger, K., and 

Clarke, S.E., (eds.) Oxford Handbook of Urban Politics, Oxford, Oxford University 

Press. 

Pierre, J. (1999), ”Models of urban governance: the institutional dimension of urban 

politics”. Urban Affairs Review, 34:3, pp. 372-396. 

Roberts, B.H. (2014), Managing Systems of Secondary Cities, Brussels, Cities Alliance. 

Rode, P. (2015), Integrated governance as privileging key policy links: The case of 

strategic planning in London and Berlin, LSE Cities Working Papers, London, London 

School of Economics and Political Science. 

Rode, P., Wagner, J. Brown, R., Chandra, R., Sundaresan, J., Konstantinou, N., Tesfay, 

N. and Shankar, P. (2008), Integrated City Making. Governance, Planning and 

Transport, Urban Age Research Report, London, London School of Economics and 

Political Science. 

Rydin, Y. (2010), Governing for Sustainable Urban Development, New York, Earthscan. 

Salet, W. and Savini, F. (2015), ”The political governance of urban peripheries”, 

Environment and planning C: Government and policy, 33:3, pp. 448-456. 

Salet, W., Thornley, A., and Kreukels, A. (2003), Metropolitan Governance and Spatial 

Planning, Oxford, Spon Press. 



A/CONF.226/PC.3/17 

 

16-09160 49/50 

 

Shack/Slum Dwellers International (SDI) (2015), http://sdinet.org/. 

Sorensen, A. and Okata, J. (2010), Megacities: Urban Form, Governance, and 

Sustainability, Berlin, Springer.  

Stephenson, P. (2013) “Twenty years of multilevel governance: ‘Where Does It Come 

From? What Is It? Where Is It Going?”, Journal of European Public Policy, 20:6, 

pp. 817-837. 

Stoker, G. (2002), Towards Holistic Governance: The New Reform Agenda, New York, 

Palgrave. 

Teschner, K. (2015), ”Urban Grassroots Movements and Agencies of Development 

Cooperation”, in Herrle, P., Ley, A. and Fokdal, J. (eds.) From Local Action to Global 

Networks: Housing the Urban Poor, London, Ashgate, pp. 125-142. 

The Global Commission on the Economy and Climate (2014), Better Growth, Better 

Climate, The New Climate Economy Report, The Synthesis Report, Washington, New 

Climate Economy. 

Townsend, A. (2014), Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New 

Utopia, New York, W.W. Norton and Co. 

Transparency International (2015), Local Governance Integrity: Principles and 

Standards, 

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/local_governance_integrity_princip

les_and_standards (20 February 2016). 

United Cities Local Government (UCLG) (2008), Decentralization and Local 

Democracy in the World, First Global Report, Washington, World Bank Publishing. 

UCLG (2011), Local Government Finance: The Challenges of the 21st Century, 

2
nd

 Global Report on Decentralization and Local Democracy, Cheltenham (United 

Kingdom) / Northampton (MA, USA), Edward Elgar. 

UCLG (2014a), Basic Services for All in an Urbanizing World, Third Global Report on 

Local Democracy and Decentralization, Ozon and New York, Routledge. 

UCLG (2014b), Intermediary Cities, Building a New Urban Agenda, Barcelona, United 

Cities and Local Governments. 

United Nations (2009), Guidelines on Cooperation between the United Nations and the 

Private Sector, New York, United Nations. 

United Nations (2014), E-Government Survey 2014: E-Government for the Future 

We Want, New York, United Nations. 

United Nations (2015a), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 

Development, New York, United Nations. 

United Nations (2015b), Addis Ababa Action Agenda, New York, United Nations. 

United Nations Environment Programme (2011), Towards a Green Economy: Pathways 

to Sustainable Development and Poverty Eradication, www.unep.org/greeneconomy. 

United Nations Framework Convention on Climate Change (2015), Adoption of the 

Paris Agreement, New York, United Nations. 



A/CONF.226/PC.3/17

 

50/50 16-09160 

 

United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) (1996), The Istanbul 

Declaration on Human Settlements, New York, United Nations.  

UN-Habitat (2009), International Guidelines on Decentralization and Access to Basic 

Services for all, Nairobi, UN-Habitat. 

UN-Habitat (2015), Habitat III Issue Papers: Urban Governance, New York, United 

Nations. 

van den Berg, L., Braun, E., and van der Meer, J. (1997), ”The organising capacity of 

metropolitan regions”, Environment and Planning C: Government and Policy, 15:3, 

pp. 253-272.  

Watson, V. (2015), ”Co-production and collaboration in planning - the difference”, 

Planning Theory and Practice, 15, pp. 62-76. 

Westoby, P. And Dowling, G. (2013), Theory and Practice of Dialogical Community 

Development: International Perspective, London, Routledge, 2013. 

Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO) (2015), 

http://wiego.org/. 

World Bank Group (2015), Metropolitan Governance in Brazil: Inputs for an Agenda 

and Strategy, Washington, D. C., World Bank. 

 


