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اللجنة التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة 
لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة 

  (الموئل الثالث)
  الدورة األولى

  2014أيلول/سبتمرب  18و 17نيويورك، 
  *دول األعمال املؤقتمن ج 6البند 

التقدم المحرز حتى اآلن في نتائج مؤتمر األمم المتحدة 
الثاني للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) وتحديد 
التحديات الجديدة والناشئة على صعيد التنمية الحضرية 

  المستدامة

رية التقدم المحرز حتى اآلن في نتائج مؤتمر األمم المتحدة الثاني للمستوطنات البش
  (الموئل الثاني) وتحديد التحديات الجديدة والناشئة على صعيد التنمية الحضرية المستدامة

  تقرير من األمين العام للمؤتمر

  موجز
سيســـعى مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة لإلســـكان والتنميـــة احلضـــرية املســـتدامة (املوئـــل الثالـــث) الـــذي ســـينعقد يف عـــام 

نمية احلضرية املســتدامة، مــع تقيــيم اإلجنــازات الــيت حتققــت حــىت اآلن، ومعاجلــة ، إىل جتديد االلتزام السياسي بالت2016
الفقر وحتديد التحديات اجلديدة والناشئة ومعاجلتها يف ســياق عــاملي. وحتقيقــاً لــذلك، ســريكز املــؤمتر علــى تعــديل جــدول 

منائيــة الدوليــة ذات الصــلة، مبــا يف أعمال املوئل وجتديــده والــذهاب إىل مــا هــو أبعــد منــه، مــع االســتفادة مــن األهــداف اإل
  ذلك نتائج املؤمترات ومؤمترات القمة الكربى لألمم املتحدة.

ــــزة تستشــــرف املســــتقبل  وقــــرَّرت اجلمعيــــة العامــــة أن يــــتمخَّض املــــؤمتر عــــن وثيقــــة ختاميــــة ابتكاريــــة ومــــوَجزة ومركَّ
ـــز الوثيقـــة اخلتاميـــة تركيـــزاً كبـــرياً علـــ جـــدول أعمـــال حضـــري ”ى طريقـــة تنفيـــذ أهـــداف وتســـتهدف العمـــل. وينبغـــي أن تركِّ

ومبادئه والتزاماته وخطة عمله. وسيكون املوئل الســادس قنــاة رئيســية للتنفيــذ العملــي لألهــداف اإلمنائيــة ملــا بعــد “ جديد
ويــرتبط املوئــل الثالــث أيضــاً ارتباطــاً وثيقــاً بعمليــة تغــريُّ “. املســتقبل احلضــري الــذي ننشــده”، صــوب حتقيــق 2015عــام 
  ناخ يف األمم املتحدة.امل
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، يســـتعرض تنفيـــذ جـــدول أعمـــال 67/216وهـــذا التقريـــر احلـــايل، الـــذي يـَُقـــدَّم عمـــالً بقـــرار اجلمعيـــة العامـــة 
ــز علــى الــدور الرئيســي الــذي ميكــن أن تؤّديــه عمليــة  املوئــل. ويـَُلخِّــص التحــّديات احلضــرية الكــربى القائمــة والناشــئة، ويركِّ

  على هذه التحّديات. وتتضّمن القضايا اليت يناقشها التقرير ما يلي: التحضُّر يف تيسري التغلُّب
أّدى التحضُّر إىل النمو والتنمية، مبا يف ذلــك ختفــيض الفقــر إىل حــد كبــري؛ وزيــادة يف النمــو االقتصــادي   (أ)

وخلــق الفــرص؛ القــومي؛ وإحــراز تقــدُّم كبــري يف توصــيل املســتوطنات البشــرية، األمــر الــذي يســاعد علــى دفــع اإلنتاجيــة 
وتقارب املدن والبلدات يف تشكيلة مكانية إقليمية جديدة تؤّدي إىل تسريع النمــو االقتصــادي والــدميغرايف؛ وزيــادة درجــة 
الــرتابط بــني املنــاطق الريفيــة واحلضــرية، األمــر الــذي ســاعد علــى ختفــيض هشاشــة اجملتمعــات الريفيــة وتعزيــز آفــاق التنميــة 

  األكثر إنصافاً؛
ــــر يف االســــتجابة لكثــــري مــــن التحــــّديات القائمــــة والناشــــئة مثــــل: التمــــدُّد ومــــع ذلــــ  (ب) ك، مل يــــنجح التحضُّ

احلضــري العشــوائي، واالزدحــام، والتلــوُّث، وإطــالق غــازات االحتبــاس احلــراري، والفقــر احلضــري الناشــئ، والفصــل بــني 
. ويــرتبط كــل ذلــك بنمــوذج للتحضــر ال الطبقــات، وزيــادة أوجــه عــدم املســاواة وغــري ذلــك مــن العوامــل اخلارجيــة الســلبية

  يتسم باالستدامة.
ويوضِّح هذا التقرير كيف أن التزاماً سياسياً متجدِّداً بالتنمية احلضرية املستدامة ميكن أن ُيَسخِّر الــدور اإلجيــايب 

  .للتحضُّر من أجل دفع عملية النمو واالستدامة، ويعاِلج التحّديات ويقّلل العوامل اخلارجية السلبية
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  المحتويات
  4  ............................................................................................مقدمة  - أوالً 
  4  ........................................................................................  نظرة عامة  - ثانياً 
  6  ................................................................ ر وقوة التحضُّر التحويليةعصر احلض  - ثالثاً 
  8  ..............................................  عالمات بارزة يف التحضر املستدام واالستجابات الدولية  - رابعاً 

  9  ................................................................................  استعراض األداء  - خامساً 
  13  .............................. ................................التحديات احلضرية اجلارية والناشئة  - سادساً 

  13  ...................................................................هيمنة املوائل احلضرية  - ألف 
  13  ........................................................  العوامل اجلديدة اليت تدفع التحضر  - باء 

  13  ..........................................................................  شكل املدينة  -جيم 
ات الدميغرافية يف املدن: السكان كبار السن و   - دال    14  .....................  تضخم أعداد الشبابالتغريُّ
  16  .................................................................  أزمة عدم حتمل التكلفة  - هاء 
  16  ................................................................  تسليع األراضي واملساكن  - واو 
  17  ....................................................  البطالة: الشباب والقالقل االجتماعية  - زاي 
  17  ......................................................  تصاعد أوجه عدم املساواة يف املدن  - حاء 
  18  ......................  ة من الفقر احلضري واملخاطر والتهميش يف البلدان الناميةأشكال جديد  - طاء 
  19  ......................................  تضخيم خمتلف أنواع األزمات واالحتجاجات املصاحبة  - ياء 

  19  .............................................  عدم التوافق بني الوظائف واألشخاصتزايد   - كاف 
  20  .............................................  التحضر وتغريُّ املناخ وقدرة املدن على التكيُّف  - الم 
  20  ................................................  م للتحضراستمرار وجود منوذج غري مستدا  -ميم 

  21  ........................................  فرص للتحضر املستدام: صوب جدول أعمال حضري جديد  -سابعاً 
  23  .............................................................................  اخلالصة والتوصيات  - ثامناً 



A/CONF.226/PC.1/5 

4 

  مقدمة  - أوالً 
، بشــــــأن تنفيــــــذ نتــــــائج مــــــؤمتر األمــــــم املتحــــــدة 66/207قــــــّررت اجلمعيــــــة العامــــــة، مبوجــــــب قرارهــــــا   - 1

للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين) وتعزيز برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمــم املتحــدة)، 
) مؤمتراً ثالثاً لألمــم املتحــدة 2016و  1996 و 1976، متشياً مع دورة العقدين (2016أن تعقد يف عام 

ــز  معنياً باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثالث) لتنشيط االلتزام العاملي بالتحضُّــر املســتدام وأن يركِّ
واإلعـــالن املتعلِّـــق باملـــدن  )1(يســـتند إىل جـــدول أعمـــال املوئـــل“ أعمـــال حضـــري جديـــدجـــدول ”علـــى تنفيـــذ 
واألهـــداف اإلمنائيـــة ذات الصـــلة باملوضـــوع املتفـــق عليهـــا  )2(نات البشـــرية األخـــرى يف األلفيـــة اجلديـــدةواملســـتوط

ــــواردة يف إعــــالن األمــــم املتحــــدة لأللفيــــة وإعــــالن جوهانســــربغ بشــــأن التنميــــة  )3(دوليــــاً، مبــــا فيهــــا األهــــداف ال
عقدها األمم املتحــدة، وخاصــة مــؤمتر األمــم ونتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة األخرى اليت ت )4(املستدامة

، وكــذلك خطــة 2012املتحــدة للتنميــة املســتدامة الــذي ُعِقــد يف ريــو دي جــانريو، بالربازيــل، يف حزيران/يونيــه 
  وعملية تغريُّ املناخ. 2015األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام 

تـــــــائج مـــــــؤمتر األمـــــــم املتحـــــــدة ، بشـــــــأن تنفيـــــــذ ن67/2016وقـــــــّررت اجلمعيـــــــة العامـــــــة، يف قرارهـــــــا   - 2
للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين) وتعزيز برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمــم املتحــدة)، 
أن يكـــون اهلـــدف مـــن املـــؤمتر كفالـــة جتديـــد االلتـــزام السياســـي بالتنميـــة احلضـــرية املســـتدامة وتقيـــيم مـــا حتقَّـــق مـــن 

لفقــر وحتديــد التحــّديات اجلديــدة والناشــئة والتصــّدي هلــا. ويف هــذا القــرار، قــررت إجنــازات حــىت اآلن ومعاجلــة ا
اجلمعية العامــة أيضــاً أن يصــدر عــن املــؤمتر وثيقــة ختاميــة مــوجزة حمــدَّدة األهــداف تطلُّعيــة عمليــة املنحــى. وتقــّرر  

  كذلك إنشاء جلنة حتضريية للقيام باألعمال التحضريية للمؤمتر.
ـــاً يف هـــذه 67/216ا التقريـــر عمـــًال بـــالقرار وجيـــري تقـــدمي هـــذ  - 3 ، واهلـــدف منـــه أن يكـــون تقريـــراً أّولي

العملية، مع إبراز القضايا ذات الصلة املتعلقة باملدن وغريها مــن املســتوطنات البشــرية. ويفحــص التقريــر كــذلك 
  .1996يران/يونيه حز  14إىل  3التطّورات الرئيسية منذ املوئل الثاين الذي ُعقد يف اسطنبول، برتكيا، من 

  نظرة عامة  - ثانياً 
وجدول أعمــال املوئــل، ومهــا  )5(توِّج املوئل الثاين باعتماد إعالن اسطنبول بشأن املستوطنات البشرية  - 4

وثيقتان تعرضــان أهــدافاً ومبــادئ والتزامــات وخطــة عمــل عامليــة إلحــراز األهــداف املزدوجــة بتــوفري املــأوى املالئــم 
طنات البشرية تنمية مستدامة يف عامل آخذ يف التوســع احلضــري. ومــع أنــه مت إحــراز تقــدُّم  للجميع وتنمية املستو 

كبري يف كثري من مناطق العامل صوب حتقيق هذين اهلدفني، فــإن احلكومــات تواِجــه يف الوقــت احلاضــر حتــّديات 

                                                            

(منشورات  1996حزيران/يونيه  14-3تقرير مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين)، اسطنبول،   )1(
  ، املرفق الثاين.1)، الفصل األول، القرار A.97.IV.6األمم املتحدة، رقم املبيع 

 .25/2-إ-القرار د  )2(
 .55/2انظر القرار   )3(
 2002أيلول/سبتمرب  4 –آب/أغسطس  26تقرير املؤمتر العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،   )4(

  ، املرفق.1ل األول، القرار والتصويب)، الفص A.03.II.A.1(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع 
(منشورات  1996حزيران/يونيه  14-3تقرير مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين)، اسطنبول،   )5(

  ، املرفق األول.1)، الفصل األول، القرار A.97.IV.6األمم املتحدة، رقم املبيع 
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ة أو إىل أوجــه حضــرية أكثــر ضــخامة عــن ذي قبــل. وقــد يُعــزى ذلــك إىل اإلخفــاق يف تنفيــذ السياســات الســابق
  نقص يف هذه السياسات، وإىل منو التحضُّر السريع دون ختطيط.

ــدن واملســتوطنات البشــرية األخــرى مبثابــة حمرّكــات للتنميــة االقتصــادية وهــي حمــور عمليــات   - 5
ُ
وتعمــل امل

يف  70اإلنتــاج واالســتهالك، وحتديــد العالقــات االجتماعيــة والسياســية واالقتصــادية. وهــي مســؤولة عــن قرابــة 
وخاصــة  –املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للبلدان وأصبحت اآلن املوئل السائد للبشرية. ومع ذلــك فــإن املــدن 

مــــة  ــــدن يف البلــــدان املتقدِّ
ُ
تعــــاين مــــن مســــتويات مرتفعــــة مــــن التلــــوُّث وتزايــــد انبعاثــــات غــــازات االحتبــــاس  –امل

الفصــل االجتمــاعي وتصــاعد البطالــة وزيــادة الصــراعات احلراري. ومــع تزايــد عمليــة العوملــة تواجــه املــدن مشــاكل 
ــــة  ــــدن، يف كــــال العــــامل املتقــــّدم والعــــامل النــــامي، علــــى التحــــّديات الــــيت تواجههــــا التنمي

ُ
االجتماعيــــة. وتشــــهد امل

  املستدامة واملخاطر اهلائلة املصاحبة لتغريُّ املناخ.
مت االضـــطالع  2001ة املعقـــودة يف عـــام ويف الـــدورة االســـتثنائية اخلامســـة والعشـــرين للجمعيـــة العامـــ  - 6

باســـتعراض كبـــري لتنفيـــذ جـــدول أعمـــال املوئـــل أّدى إىل اعتمـــاد اإلعـــالن املتعلـــق باملـــدن واملســـتوطنات البشـــرية 
األخـــرى يف األلفيـــة اجلديـــدة. وتأّكـــدت اســـتحالة عـــودة اجتـــاه التحضُّـــر إىل الـــوراء كمـــا مت إدراك آفـــاق عمليـــة 

ـــر الـــيت تتزايـــد بســـرع ة. وكانـــت االســـتجابة الرئيســـية هـــي إعـــادة تأكيـــد التزامـــات اســـطنبول والـــدعوة إىل التحضُّ
مضاَعفة اإلجراءات اليت سبق االتفــاق عليهــا مــن أجــل حتقيــق هــديف جــدول أعمــال املوئــل. واليــوم اتســعت إىل 

وى وظهــرت درجــة هائلــة التحــّديات الــيت تواجههــا نســبة متزايــدة باســتمرار مــن ســكان العــامل. وتغــريُّ تــوازن القــ
  قضايا وفرص جديدة. ويستلزم ذلك إعادة النظر بصورة عاجلة يف جدول األعمال احلضري العاملي.

وباإلضافة إىل ذلك، كــان مــن شــأن التحــوُّل يف دور املدينــة ووظيفتهــا وشــكلها وظهــور قــوى جديــدة   - 7
ثرياً كبــرياً علــى األهــداف احملــدَّدة يف وتدفُّقات مالية جديدة وثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن أثَّــرت تــأ

جــدول أعمــال املوئــل. وتفــاقم كــل ذلــك بســبب ممارســات املضــاربة املتصــلة باســتخدام املكــان واألرض؛ وتعــدد 
األزمــات واالرتفــاع الكبــري يف البطالــة والضــغوط علــى املؤسســات املاليــة وانعــدام األمــن واألشــكال املختلفــة مــن 

  عدم االستقرار.
تقــــوم احلاجــــة إىل جتميــــع الــــدروس املســــتفادة واألهــــداف املتحّققــــة مــــن خــــالل مصــــفوفة مــــن وهلــــذا   - 8

السياســات واالســـرتاتيجيات وكــذلك مـــن النكســـات الــيت ظهـــرت علــى الطريـــق. وينبغـــي الرتكيــز بصـــورة خاصـــة 
  على االحتياجات التالية:

  تسخري دور التحضُّر باعتباره حمرِّكاً للتنمية املستدامة؛  (أ)
ُــــدن والبيئيـــة الطبيعيــــة، متشــــياً مــــع التـــدخُّالت األخــــرية الــــيت تســــتجيب تغيـــ  (ب)

ري العالقــــة بــــني امل
لتجديــد الصــلة بــني املدينــة والبيئــة مــن خــالل تقليــل اآلثــار البيئيــة إىل أدىن حــّد، وإىل األفكــار األخــرية بشــأن 

  بيئية؛االقتصاد األخضر وضرورة فك ارتباط النمو احلضري باستهالك املوارد وآثاره ال
  حتويل فكرة التحضُّر من منّصة للتغيري إىل قوة للتغيري؛  (ج)
  زيادة التشديد على التنمية احلضرية يف السياق العام للتنمية املستدامة؛  (د)
  كفالة حماباة النُـُهج املتبعة يف التنمية احلضرية للفقراء واستنادها إىل اآلليات التشاركية؛  (هـ)
حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلــق يف املــأوى واملــاء واملرافــق الصــحية  كفالة اإلعمال الكامل  (و)

  والرعاية الصحية والتعليم؛
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  تقليص أوجه عدم املساواة وتوفري فرص متساوية جلميع املواطنني؛  (ز)
  كفالة احلصول على اإلسكان بتكلفة معقولة.  (ح)

تقـــوم احلاجـــة امللّحـــة إىل إعـــادة النظـــر يف ويف هـــذين العقـــدين األوََّلـــني مـــن القـــرن احلـــادي والعشـــرين   - 9
جــدول أعمــال املوئــل وتنفيــذه بغــرض صــياغة جــدول أعمــال حضــري جديــد يعظِّــم إىل أقصــى حــّد مــن فوائــد 
ـــدن وزيـــادة تنميـــة البلـــدان. وينبغـــي أن يتطـــّرق جـــدول األعمـــال احلضـــري اجلديـــد إىل 

ُ
التحّضـــر بزيـــادة ازدهـــار امل

وينبغـــي أن يقـــَرتِح اســـرتاتيجيات  عمـــال املوئـــل واألهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــةاملســـائل الـــيت مل تكتمـــل مـــن جـــدول أ
وإجــراءات جديــدة للقضــاء علــى العشــوائيات إىل األبــد واستئصــال الفقــر ومعاجلــة أوجــه عــدم املســاواة املســتمرة 

زمـــة الـــيت ال تـــزال تســـود يف كثـــري مـــن املـــدن. ويتعـــنيَّ أن يقـــيم جـــدول األعمـــال احلضـــري اجلديـــد الشـــروط الال
ـــر والســـعي إىل حتقيـــق تنميـــة عامليـــة مســـتدامة تشـــمل  للتحـــوُّل جـــذرياً صـــوب أمنـــاط أكثـــر اســـتدامة مـــن التحضُّ

  اجلميع وتتخذ من اإلنسان حموراً هلا.
  عصر الحضر وقوة التحضُّر التحويلية  - ثالثاً 

يعيشـــون يف يف املائـــة فقـــط مـــن ســـكان العـــامل  20ممـــا يلفـــت النظـــر أنـــه منـــذ قـــرن واحـــٍد فقـــط كـــان   - 10
يف املائــة إالّ قلــيًال. ومنــذ ذلــك احلــني  5منــاطق حضــرية. وكانــت هــذه النســبة يف أقــل البلــدان منــواً ال تزيــد عــن 

زاد عــدد ســكان احلضــر للمــرة األوىل يف التــاريخ عــن عــدد ســكان  2008شــِهد العــامل حتضُّــراً ســريعاً، ويف عــام 
يف املائــة  70مل قد دخــل عصــر احلضــر ومــن املتوقّــع أن يعــيش الريف. وبناًء على ذلك، ميكننا أن نعَترب أن العا
  .2050من سكان العامل يف مناطق حضرية حبلول عام 

دن ومع تزايد عــدد ســكان احلضــر بقرابــة   - 11
ُ
مليــون نســمة   73وإذ يعيش أكثر من نصف البشرية يف امل

 –ون بطــرق ختتلــف عــن املاضــي كل سنة أصبح من الواضح أن سكان احلضــر يعملــون اآلن ويُفكِّــرون ويتصــّرف
ويــدفع التحضُّــر عمليــة بطيئــة وإن كانــت ال تتــواىن “. الذهنية احلضرية”وهي طرق تستند إىل ما ميكن تسميته 

ــه إىل الزراعــة علــى نطــاق صــغري  من التغريُّ الثقايف. وقد سبَّب ذلك أيضاً تغيرياً يف بيئة احلياة، مــن الســياق املوجَّ
ري واالســتهالك واخلــدمات علــى املســتوى اجلمــاهريي. وتغــريَّت األمــاكن احلضــرية أيضــاً إىل وضــعية اإلنتــاج الكبــ

مــن ناحيــة تشــكيلتها ووظيفتهــا، ويف حجمهــا وكثافتهــا ويف تركيبــة اجلماعــات االجتماعيــة والثقافيــة واإلثنيــة الــيت 
  تتكّون منها.

التنميــة االجتماعيــة وتســخِّر املــوارد وجتتــذب املراكــز احلضــرية االســتثمارات وختلــق الثــروة. وهــي تعــّزز   - 12
ــــدن 

ُ
ــــة والتنافســــية. وبالفعــــل، أصــــبحت امل البشــــرية والتكنولوجيــــة مبــــا يــــؤّدي إىل مكاســــب واضــــحة يف اإلنتاجي

مســــتودعات للمعرفــــة وعوامــــل للتغيــــري االجتمــــاعي والسياســــي واالقتصــــادي. ولكــــن إذا مل تكــــن املــــدن تتســــم 
ــا تــدفع يف أحيــان كثــرية مثنــاً مرتفعــاً مــن العوامــل اخلارجيــة الســلبية بالتصــميم واإلدارة علــى الوجــه الصــحيح فإ

  مثل االختناق والتلوُّث وأوجه عدم املساواة بصورة واسعة.
ويعيش معظم سكان العامل اآلن يف مناطق حضرية، وهذا ينطوي علــى أمهيــة تتجــاوز الُبعــد الكمِّــي.   - 13

 -تؤّديــه أيضــاً اقتصــادات التجميــع  دوراً أشــد أمهيــة بكثــري، وهــو مــا إذ أنه. يعين أن قوة اجلوار التحفيزيــة تــؤّدي
وكــل ذلــك يشــكِّل أساســاً لقــوة التحضُّــر التحويليــة. وأّدت عوملــة العالقــات االقتصــادية هــي األخــرى إىل ظهــور 
ــدن العمالقــة إىل القــرى الصــغرية، يف شــبكة حضــرية

ُ
 وظائف متخصصة جديدة مبستويات تراتبية خمتلفــة، مــن امل

  شاسعة ترتابط بواسطة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اجلديدة.
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وظــــّل التحضُّــــر مســــرحاً إلبــــداع البشــــرية وروحهــــا اخلالّقــــة ومعظــــم نشــــاطها االقتصــــادي. ويـَُقــــدَّر أن   - 14
ة خللــق فــرص ا 70املنــاطق احلضــرية متثّــل  لعمــل يف املائــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل يف العــامل ومتثّــل نســبة مشــا

  اجلديدة. وهكذا يولِّد التحضُّر النمو االقتصادي والرفاه للكثريين.
وقوة التحضُّر التحويلية ظاهرة حىت يف أقل املناطق حتضُّراً يف العامل: أي أفريقيا وآسيا ومنطقة احملــيط   - 15

 400ثّلـــون يف املائـــة مـــن جممـــوع الســـكان اآلن يف منـــاطق حضـــرية، وهـــم مي 41اهلـــادئ. ففـــي أفريقيـــا، يعـــيش 
مليــون نســمة ويشــّكلون كتلــة حرجــة مــن ســكان احلضــر ذات تــأثري كبــري علــى النتــائج اإلمنائيــة. وتتســم املنــاطق 

، وبـــذلك 2020إىل  2015يف املائـــة يف الفـــرتة مـــن  3.4احلضـــرية األفريقيـــة مبعـــدل منـــو ســـنوي يقـــدَّر بنســـبة 
ــدن )6(العــامل بأكملــهمــن املــرات عــن ســرعة منوهــا يف  1.8ســتنمو بســرعة تزيــد مبقــدار 

ُ
. ويعــين هــذا أن بعــض امل

ا يف غضـــون  ســـنة، بـــل ويف فـــرتة أقصـــر مـــن ذلـــك يف بعـــض املـــدن األخـــرى.  15ســـوف ُتضـــاِعف عـــدد ســـكا
 –وهذه األرقام تدل على الدينامية النوعية اليت ُتطلقها قوى التحضُّر يف منطقة ستصــبح حضــرية بصــورة غالبــة 

). 2035يف أكثــر قلــيًال مــن عقــدين مــن الــزمن ( –“ االنتقــال احلضــري”وحتّقــق بــذلك مــا ميكــن أن يســّمى 
ــا  41ورغم أن املناطق احلضرية يف أفريقيا تستأثر يف الوقت احلاضر بنسبة  يف املائــة فقــط مــن ســكان القــارة فإ

  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل. 60تولِّد أكثر من 
مليــــار نســــمة يعيشــــون يف املنــــاطق  2.08كــــرب. ألن وجــــود واحلالــــة يف آســــيا تلفــــت النظــــر بدرجــــة أ  - 16

ــذه املنطقــة مل يعــد ميثّــل مــا كــان خيشــى أن يصــبح كابوســاً إمنائيــاً. وبعــد أن بلغــت نســبة التحضُّــر يف  احلضــرية 
يف املائــة مــن النــاتج  33يف املائــة وبــذلك حتوَّلــت إىل إحــدى القــوى العامليــة وتولّــد عنهــا قرابــة  53هذه املنطقــة 

. ويـــدفع التحضُّـــر والتصـــنيع عمليـــة التحـــوُّل االقتصـــادي الرائعـــة يف الصـــني؛ تســـتأثر )7(2010عـــاملي يف عـــام ال
. وتكــاد البــؤرة االقتصــادية )8(يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل هلذا البلــد 20ُمدن يف الصني بنسبة  10أكرب 

ر ُمــدن املنطقــة بفضــل االســتثمارات وتطــوير للمنطقــة أن تقتصــر بأكملهــا علــى املنــاطق احلضــرية، حيــث تزدهــ
البنية التحتية واالبتكار والــدافع التنافســي. وقــد أصــبحت املــدن اآلســيوية مراكــز حامســة يف نظــام الــرتاكم العــاملي 

  والتنمية اإلقليمية.
تغناء ميكــن االســ وال ميكن إنكــار الــرتابط اإلجيــايب بــني التحضُّــر والتنميــة. فــالتخطيط احلضــري أداة ال  - 17

عنهــــا يف تســــخري قــــوة التحضُّــــر التحويليــــة. ويتطلَّــــب ذلــــك حتــــوًُّال يف الذهنيــــة، حيــــث يتوقَّــــف اعتبــــار التحضُّــــر 
مشكلة يف املقام األول، ولكن يُنَظر إليه بدًال من ذلــك باعتبــاره أداة قويــة للتنميــة واســرتاتيجية ملكافحــة الفقــر، 

ية احلضــرية. والتحــّديات احلقيقيــة الــيت يواجههــا التحضُّــر، بعــد وتوفري اإلسكان الالئق وكفالة اخلــدمات األساســ
  االعرتاف جبوانبه اإلجيابية، هي مشاكل االستدامة يف األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية.

ـــج ثالثـــي، يغطّـــي جمـــاالت اللـــوائح   - 18 ـــر املســـتدام، يتطّلـــب األمـــر اعتنـــاق  ويف تنـــاول مشـــاكل التحضُّ
يط احلضري والتمويل احلضري. وإذا كان للمدن أن تنتقل من املســتقبل احلضــري غــري املســتدام احلضرية والتخط

إىل مستقبل حضري مستدام، فمن اجلوهري تعيني تــدابري تتســم بالكفــاءة وقابليــة التنفيــذ وتنســيق هــذه التــدابري 
  يف كل جمال من هذه اجملاالت الثالثة.

                                                            

 ).2014(نيويورك،  2014آفاق التحضُّر العاملي: تنقيح عام الجتماعية، األمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية وا  )6(
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم املتحدة) واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ   )7(
 .2010/2011)، حالة املدن اآلسيوية 2011(
، جملة الشؤون الدولية “The growing economic power of cities”) 2012يس (أ. كادينا و ر. دوبس و ج. رمي  )8(

  .17-1: الصفحات 2، العدد 65اجمللد 
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  ام واالستجابات الدوليةعالمات بارزة في التحضر المستد  - رابعاً 
ــــض مــــؤمتر قمــــة األلفيــــة الــــذي انعقــــد يف نيويــــورك يف عــــام   - 19 عــــن اعتمــــاد اجلمعيــــة العامــــة  2000متخَّ

مــــدن خاليــــة مــــن األحيــــاء ”هــــدف  19وإعــــالن األمــــم املتحــــدة بشــــأن األلفيــــة الــــذي أيَّــــد بالفعــــل يف الفقــــرة 
  ستدامة البيئية يف جدول أعمال املوئل.وينعكس الرتكيز على القضاء على الفقر وعلى اال“. الفقرية

اعتمـــدت اجلمعيـــة العامـــة بتوافـــق اآلراء إعـــالن بشـــأن املـــدن واملســـتوطنات البشـــرية  2001ويف عـــام   - 20
، الـــذي أكـــدت فيـــه احلكومـــات مـــن جديـــد عزمهـــا والتزامهـــا بالتنفيـــذ الكامـــل )9(األخـــرى يف األلفيـــة اجلديـــدة

شرية وجدول أعمال املوئل وفقــاً لــروح مــن إعــالن األمــم املتحــدة بشــأن إلعالن اسطنبول بشأن املستوطنات الب
  األلفية.

، بغــرض تعزيــز تنســيق الــدعم 18/5طلبــت جلنــة املســتوطنات البشــرية، يف قرارهــا  2001ويف عــام   - 21
ي مــع الدويل لتنفيذ جدول أعمال املوئل، من املدير التنفيذي أن يعمد إىل تعزيز اندماج املنتــدى احلضــري البيئــ

املنتــدى الــدويل املعــين بــالفقر احلضــري يف منتــدى حضــري جديــد، الــذي أصــبح املنتــدى احلضــري العــاملي الــذي 
ينعقــد مــرة كــل ســنتني يف الســنوات بــني دورات جملــس اإلدارة. ويســهِّل املنتــدى احلضــري العــاملي تبــادل اخلــربات 

وحــىت اآلن، عقــد املنتــدى احلضــري العــاملي ســبع  .)10(والنهــوض باملعرفــة اجلمعيــة بــني املــدن وشــركائها اإلمنــائيني
دورات، وســـامهت آخـــر هـــذه الـــدورات يف العمليـــة التحضـــريية العامليـــة ملـــؤمتر األمـــم املتحـــدة لإلســـكان والتنميـــة 

  احلضرية املستدامة (املوئل الثالث). 
انتهـــا ومركـــز حتويـــل جلنـــة املســـتوطنات البشـــرية وأم 56/206وقـــررت اجلمعيـــة العامـــة مبوجـــب قرارهـــا   - 22

األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية، مبــا يف ذلــك مؤسســة األمــم املتحــدة للموئــل واملســتوطنات البشــرية، إىل 
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية الذي سيعرف بعدها باسم موئل األمم املتحدة، وذلــك اعتبــاراً مــن 

  .2002كانون الثاين/يناير   1
املوئل أيضاً نقطــة مرجعيــة ملــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة، الــذي عقــد يف وكان جدول أعمال   - 23

. وأكد املشاركون يف مؤمتر القمــة جمــدداً أن التنميــة املســتدامة هــي 2002جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، يف عام 
كافحــة الفقــر ومحايــة عنصر أساسي يف جدول األعمال الدويل وأعطوا زمخــاً جديــداً للعمــل العــاملي الرامــي إىل م

  البيئة. وأقروا بأن التحضر هو جزء من معادلة التنمية املستدامة.
 2005و 2004ونظــرت جلنــة التنميــة املســتدامة يف دورتيهــا الثانيــة عشــرة والثالثــة عشــرة يف عــامي   - 24

األمــني العــام عــن تنميــة أيضــاً يف قضــايا امليــاه واملرافــق الصــحية واملســتوطنات البشــرية املســتدامة. ووفَّــرت تقــارير 
ا بشــأن التقــدم احملــرز علــى كافــة املســتويات  املستوطنات البشرية املستدامة أساساً الستعراض اللجنة واستنتاجا

، وبرنـــامج مواصـــلة )11(21لتحقيـــق أهـــداف ومقاصـــد املســـتوطنات البشـــرية املتضـــمنة يف جـــدول أعمـــال القـــرن 
  .  )13(تائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامةوخطة تنفيذ ن )12(21تنفيذ جدول أعمال القرن 

                                                            

 .25/2 -القرار د إ   )9(
، املرفق الرابع، الفقرة 2002أيار/مايو  3 -نيسان/أبريل  29تقرير الدورة األوىل للمنتدى احلضري العاملي، نريويب،   )10(
2. 
القرارات ، اجمللد األول: 1992حزيران/يونيه  14- 3متر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، ريو دي جانريو، تقرير مؤ   )11(

  والتصويبات) A.93.I.8، املرفق الثاين (من منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع 1، القرار اليت اعتمدها املؤمتر
 ، املرفق.19/2 -القرار د إ   )12(
أيلول/سبتمرب  4 -آب/أغسطس  26ة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، تقرير مؤمتر القم  )13(

  ، املرفق.2والتصويب)، الفصل األول، القرار  A.03.II.A.1(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  2002
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ــــة املســــتدامة املعنونــــة   - 25 املســــتقبل الــــذي نصــــبو ”وأقــــرت الوثيقــــة اخلتاميــــة ملــــؤمتر األمــــم املتحــــدة للتنمي
، بـــأن املـــدن هـــي حمركـــات للنمـــو االقتصـــادي وميكـــن أن تســـهم يف قيـــام جمتمعـــات 134، يف الفقـــرة )14(“إليـــه

  تماعياً وبيئياً مىت ما أحسن ختطيطها وتطويرها. مستدامة اقتصادياً واج
بتعهــدات الــدول األعضــاء وغريهــا مــن اجلهــات املعنيــة  68/239ورحبــت اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا   - 26

ــــج متكامــــل يف التخطــــيط، وشــــجعت احلكومــــات والشــــركاء يف جــــدول أعمــــال املوئــــل علــــى  للــــرتويج التبــــاع 
ملخطــط لــه يف توجيــه عمليــة التنميــة املســتدامة للمــدن واملســتوطنات البشــرية االســتعانة مبنهجيــات توســيع املــدن ا

بعــد  2019-2014األخرى. ورحبت اجلمعية العامــة أيضــاً باخلطــة االســرتاتيجية ملوئــل األمــم املتحــدة للفــرتة 
أن أقرهـــــا جملـــــس اإلدارة، والـــــيت تركـــــز علـــــى جوانـــــب جديـــــدة منهـــــا التشـــــريعات احلضـــــرية والتصـــــميم احلضـــــري 

  قتصاد احلضري واملالية البلدية واخلدمات األساسية احلضرية واإلسكان ورفع مستوى األحياء الفقرية.واال
تشــرين األول/أكتــوبر مــن كــل  31اجلمعية العامة بتسمية يوم  24/1وأوصى جملس اإلدارة يف قراره   - 27

ودعــم للعمليــة التحضــريية  ، باســم اليــوم العــاملي للمــدن. وســيوفر ذلــك مــدخالت2014سنة، اعتباراً من عــام 
  للموئل الثالث.

واشـــرتكت احلملـــة احلضـــرية العامليـــة، وهـــي منصـــة تقـــوم مـــن خالهلـــا اجلهـــات املعنيـــة بنشـــر السياســـات   - 28
وتقاسم األدوات العملية الالزمة للتحضر املستدام، يف العملية التحضريية للموئل الثالــث، مــع االعــرتاف بأمهيــة 

ذب االنتباه إىل جدول األعمال احلضــري علــى الصــعيد العــاملي. وقــام الشــركاء يف هــذه املوئل الثالث كوسيلة جل
املدينــة الــيت ”احلملة بوضع اسرتاتيجية وصياغة موقف بشأن رؤيتهم للمدينــة يف القــرن احلــادي والعشــرين باســم 

  .  )15(كمسامهة يف املؤمتر“ حنتاج إليها
قــدم تقــارير ســنوية علــى اجلمعيــة العامــة بشــأن تنفيــذ نتــائج وأخــرياً ينبغــي أن يالحــظ أن األمــني العــام   - 29

املوئـــل الثـــاين وتعزيـــز موئـــل األمـــم املتحـــدة، وكانـــت اجلمعيـــة العامـــة تســـتجيب هلـــا باعتمـــاد قـــرارات يف كثـــري مـــن 
  األحيان.

  استعراض األداء  - خامساً 
ة االســـــتثنائية ، يف الـــــدور 2001مت االضـــــطالع باســـــتعراض شـــــامل جلـــــدول أعمـــــال املوئـــــل يف عـــــام   - 30

اخلامســة والعشــرين للجمعيــة العامــة إلجــراء اســتعراض وتقيــيم شــاملني لتنفيــذ نتــائج املوئــل الثــاين وتعزيــز موئــل 
األمم املتحدة. ويف حني كان التقييم إجيابياً نســبياً فقــد ُأشــري أيضــاً إىل خمتلــف العقبــات والنــواقص. ومــن ناحيــة 

ــا واختــاذ تــدابري حمــددة متاشــياً السياسة العامــة واملؤسســات والــربامج، بــذ لت البلــدان جهــوداً هامــة للوفــاء بالتزاما
مــع خطــة العمــل العامليــة املعروضــة يف جــدول أعمــال املوئــل. ولكــن األثــر الرتاكمــي جلميــع هــذه التــداخالت مل 

  شرية.يكن كافياً لتحقيق هديف توفري املأوى املالئم للجميع وحتقيق التنمية املستدامة للمستوطنات الب
وتســتند النتــائج األوَّليــة الســتعراض وتقيــيم نتــائج مــؤمتر األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية (املوئــل   - 31

حالــة املــدن يف الثاين)، املعروضة أدناه، إىل النواتج التالية: إصدار التقريرين الرئيسيني ملوئل األمم املتحــدة، ومهــا 
بالتبادل مرة كل ســنتني؛ والقيــام بالرصــد العــاملي واحمللــي جلــدول لبشرية، التقرير العاملي عن املستوطنات او العامل

؛ ورصــد األحيــاء الفقــرية وأهــداف امليــاه واملرافــق الصــحية الــواردة يف األهــداف 1996أعمــال املوئــل منــذ عــام 

                                                            

 ، املرفق.66/288القرار   )14(

  .http://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/The%20City%20We%20Need.pdfميكن االطالع عليها يف املوقع:   )15(
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منـــائيني ؛ وإصـــدار تقـــارير إقليميـــة ووطنيـــة؛ وقيـــام احلكومـــات وخمتلـــف الشـــركاء اإل2002اإلمنائيـــة لأللفيـــة منـــذ 
  برصد العناصر املختلفة جلدول أعمال املوئل.

وعمومـــاً، ســـامهت عمليـــة التحضـــر يف النمـــو االقتصـــادي والتنميـــة يف عـــدد مـــن اجملـــاالت تشـــمل مـــا   - 32
  يلي:

ســـاعدت عمليـــة التحضـــر علـــى تقليـــل  احلـــد مـــن الفقـــر واحلصـــول علـــى اخلـــدمات احلضـــرية.  (أ)
ايــة عــام الفقر من خالل إنشاء فرص دخــل جديــدة وزيــ ادة الوصــول إىل اخلــدمات وحتســني نوعيتهــا معــاً. ويف 

مليار نسمة، يتمتعون بإمكانيــة الوصــول إىل مــوارد ميــاه  6.1يف املائة من سكان العامل، أو  89كان   2010
يف املائــة املســتهدفة يف األهــداف اإلمنائيــة  88الشرب احملسَّنة؛ وكان ذلك بزيادة نقطــة مئويــة واحــدة عــن نســبة 

ــــــة يف عــــــام  43.1. واخنفــــــض الفقــــــر عمومــــــاً مــــــن )16(لأللفيــــــة ــــــة يف عــــــام  20.6إىل  1990يف املائ يف املائ
يف  11.6إىل  1990يف املائــــة يف عــــام  20.5، واخنفضــــت نســــبة فقــــراء احلضــــر يف العــــامل مــــن )17(2010

  . واحلد من الفقر أمر ال غىن عنه يف عملية التنمية املستدامة؛ )18(2008املائة يف عام 
. أدرج أكثــــر مــــن مائــــة بلــــد يف الوقــــت احلاضــــر التقــــدم يف إعمــــال احلــــق يف الســــكن الالئــــق  (ب)

ا الوطنيـــة. وتتـــابع بعـــض البلـــدان  مفهـــوم ومبـــدأ احلـــق يف الســـكن الالئـــق واالعـــرتاف بـــه يف دســـاتريها وتشـــريعا
الســكن علــى نطــاق  سياسات واسرتاتيجيات موجَّهــة إىل إنشــاء أُطــر سياســية ومؤسســية وتنظيميــة تســهِّل إنتــاج

  مالئم؛ 
. تتزايــــد مســــامهة املــــدن والبلــــدات يف النمــــو االقتصــــادي الــــوطين، حيــــث النمــــو االقتصــــادي  (ج)
يف املائة فقط من سكان العــامل فيهــا، كمــا  54يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل مع وجود  80تستأثر بنسبة 

ة يف توليد فرص العمل اجلدي   دة؛تساهم أيضاً بنسبة مشا
. تتـــــــداخل املـــــــدن لتشـــــــكِّل النمـــــــو االقتصـــــــادي اإلقليمـــــــي والتنميـــــــة االقتصـــــــادية اإلقليميـــــــة  (د)

تشـــكيالت مكانيـــة جديـــدة يف شـــكل منـــاطق عمالقـــة وممـــرات حضـــرية ومنـــاطق مـــدن، وهـــو مـــا يـــؤدي إىل منـــو 
وهـــذه اقتصـــادي ودميغـــرايف أكثـــر ســـرعة عـــن النمـــو الـــذي تشـــهده البلـــدان الـــيت تقـــع فيهـــا هـــذه التشـــكيالت. 

  التشكيالت تؤدي دوراً رئيسياً يف إنشاء وتوزيع الرفاه إىل مناطق أبعد كثرياً عن مناطقها اجلغرافية احملددة؛ 
. مــــع حتســــن البينــــة التحتيــــة ارتفــــاع درجــــة التوصــــيل والــــرتابط بــــني املنــــاطق الريفيــــة واحلضــــرية  (هـ)

ة الـــرتابط وتعزيـــز تـــدفق البشـــر واألمـــوال لالتصـــاالت والنقـــل أصـــبح التواصـــل بـــني الريـــف واحلضـــر طريقـــاً لزيـــاد
واملعلومــات. وتواصــل هــذه السلســلة حفــز اإلنتاجيــة والثــروة يف العــامل وتســاهم يف تقليــل الفقــر الريفــي، ولكنهــا 

  تؤدي يف بعض احلاالت أيضاً إىل زيادة عدم املساواة؛

                                                            

منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، برنامج الرصد املشرتك إلمدادات املياه واملرافق الصحية   )16(
. وميكن االطالع عليه يف: 2012) التقدم احملرز يف جمال مياه الشرب والصرف الصحي: حتديث عام 2012(

www.unicef.org/media/files/JMPreport2012.pdf. 
 ،واشنطن العاصمة: ديناميات الريف واحلضر واألهداف اإلمنائية لأللفية، 2013تقرير الرصد العاملي البنك الدويل،   )17(

-http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934. وميكن االطالع عليه يف: 2012

1327948020811/8401693-1355753354515/8980448-1366123749799/GMR_2013_Full_Report.pdf.  
 املرجع نفسه.  )18(
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المركزيـــــــة احملليـــــــة. منـــــــذ تســـــــعينيات القـــــــرن املاضـــــــي، أّدت سياســـــــات التعزيـــــــز احلكومـــــــات   (و)
واإلصــــالحات احلكوميــــة إىل تعزيــــز االســــتقالل الــــذايت للبلــــديات وحكومــــات املــــدن يف كــــال البلــــدان املتقدمــــة 
والناميــة. وأّدت الالمركزيــة أيضــاً إىل انتخــاب ســلطات حمليــة يف معظــم البلــدان الناميــة والبلــدان الــيت متــر مبرحلــة 

حملليــــة مزيــــداً مــــن املســــؤولية عــــن توصــــيل اخلــــدمات انتقاليــــة. ونتيجــــة هلــــذه اإلصــــالحات اكتســــبت الســــلطات ا
  األساسية والتخطيط احلضري وصنع السياسات االجتماعية واإلدارة البيئية بني جماالت أخرى؛

ينشأ ترابط أكثر قوة بني الكيانــات احلكوميــة  أشكال جديدة من التعاون والتنسيق والتآزر.  (ز)
اجملـــاالت األخـــرى مـــن اجملتمـــع يف جـــدول أعمـــال التنميـــة  علـــى الصـــعيدين الـــوطين ودون الـــوطين، وكـــذلك مـــع

ـــة واحلضـــرية والوطنيـــة للمجتمـــع املـــدين وأطـــراف  احلضـــرية. وتقـــوم ســـلطات املـــدن وكـــذلك احلكومـــات اإلقليمي
  القطاع اخلاص مجيعاً بدور متزايد ومتارس مزيداً من النفوذ السياسي على صعيد قضايا التنمية.

  واإلدارة من التحديات املرتبطة بالتحضر، ويرجع ذلك بدوره إىل ما يلي:وقد فاقم سوء التخطيط   - 33
نقـــــص الفضـــــاءات العامـــــة الـــــيت تتســـــم بالكفـــــاءة والتوصـــــيل اجليـــــد، مبـــــا يف ذلـــــك الشـــــوارع   (أ)

. أدى ذلــك إىل زيــادة مســتويات االكتظــاظ وظهــور بنيــة حتتيــة حضــرية أكثــر تكلفــة واملنتزهــات واملمــرات املائيــة
ع الطابع احلضري. وأّدى ذلك أيضاً إىل ظهور مــدن تتســم بســوء ُســبل الوصــول أمــام كبــار الســن وتعقيداً وضيا 

  واألشخاص ذوي اإلعاقة؛ 
تشـــكِّل قطـــع األراضـــي الـــيت يوجـــد بينهـــا  عـــدم كفايـــة تـــوفر قطـــع األراضـــي الصـــاحلة للبنـــاء.  (ب)

ــــوفر توصــــيل جيــــد واملصــــممة تصــــميماً جيــــداً عنصــــراً هامــــاً يف التخطــــيط والتصــــميم احل ضــــريني، إىل جانــــب ت
املساحات العامة بكمية كافية. وعدم توفر قطــع األراضــي الصــاحلة للبنــاء والــيت تتصــل اتصــاًال مباشــراً باألمــاكن 
العامــــة يســــبب يف كثــــري مــــن األحيــــان ارتفــــاع أســــعار األراضــــي احلضــــرية ويقلــــل إمكانيــــة حتمــــل تكلفــــة املكــــان 

  احلضري؛
. نشــأ عــن ذلــك وجــود ثغــرات هائلــة يف التصــميم احلضــريعــدم كفايــة التخطــيط املتكامــل و   (ج)

اإلمـــدادات األساســـية، مبـــا يف ذلـــك عـــدم تـــوفر قطـــع األراضـــي ذات املوقـــع اجليـــد والصـــاحلة للبنـــاء، واخنفـــاض 
  الكثافات واإلفراط يف تقسيم استخدام األراضي، مما أّدى إىل متزق النسيج احلضري. 

  ت من إجياد حلول ملشاكل جارية وناشئة من قبيل ما يلي:ولكن التحضر مل يتمكن يف نفس الوق  - 34
. ومتخَّــض عــن انســحاب الدولــة مــن تقليــل إمكانيــات الوصــول إىل الســكن بتكلفــة معقولــة  (أ)

توفري اإلسكان، وتزايد االعتماد على القطاع اخلاص، وتسليع سوق اإلسكان وســلوك املضــاربة املصــاحب هلــذا 
ة لإلسكان االجتمــاعي تقلــيص هائــل يف إمكانيــة حصــول األســر املعيشــية ذات القطاع وتقليل اإلعانات املقدم

  الدخل املتوسط واملنخفض على إسكان بتكلفة معقولة؛
يف كثـــري مـــن البلـــدان الناميـــة كـــان التوســـع  الزيـــادة املطـــردة يف عـــدد ســـاكين األحيـــاء الفقـــرية.  (ب)

قــانوين وتغلــب عليــه املســتوطنات العشــوائية.  احلضــري يتســم يف كثــري مــن األحيــان بأنــه توســع غــري رمســي وغــري
مليون من قاطين األحياء الفقرية يتمتعون بظروف معيشية أفضل مما كــان عليــه احلــال  200ورغم أن أكثر من 

 650منــذ عشــر ســنوات فــإن العــدد املطلــق لســكان املنــاطق الفقــرية ال يــزال يف ارتفــاع، حيــث زاد العــدد مــن 
  ؛)19(2012مليون نسمة يف عام  863 إىل 1990مليون نسمة يف عام 

                                                            

 )، قاعدة بيان املرصد احلضري العاملي.2014موئل األمم املتحدة (  )19(
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. كــــان مــــن املقــــدَّر يف عــــام الوصــــول إىل مرافــــق الصــــرف الصــــحي بدرجــــة حمــــدودةحمدوديــــة   (ج)
يف املائة فقط من ســكان العــامل حيصــلون علــى مرافــق صــرف صــحي حمسَّــنة، وكــان مــن املتوقــع  63أن  2010

ل ذلــك كثــرياً عــن اهلــدف احملــدَّد يف األهــداف . ويقــ2015يف املائــة حبلــول عــام  67أن ترتفع هذه النســبة إىل 
مليــــار نســــمة يفتقــــرون إىل مرافــــق الصــــرف  2.5يف املائــــة. وال يــــزال زهــــاء  75اإلمنائيــــة لأللفيــــة والــــذي يبلــــغ 

  الصحي احملسَّنة ويساهم ذلك بدوره يف اتساع الفجوة الصحية يف املدن؛
مــان االجتمــاعي وســوء الوصــول إىل . ينــدرج الفقــر واحلر اتســاع الفجــوات الصــحية يف املــدن  (د)

اخلــدمات والســكن دون املســتوى الالئــق واكتظــاظ األحــوال املعيشــية واألغذيــة وامليــاه غــري اآلمنــة وعــدم كفايــة 
خــدمات تصــريف الفضــالت وتلــوث اهلــواء وازدحــام املــرور وأمــن الطــرق بــني العوامــل املصــاحبة لســوء الصــحة 

فقــراء، وخاصــة ســكان األحيــاء الفقــرية، يف الوصــول إىل الرعايــة الــذي يــؤثر علــى ســكان احلضــر. وتقــل فــرص ال
الصــحية ويعــانون بصــورة أكثــر تكــراراً مــن األمــراض وميوتــون يف ســن مبكــرة عــن الشــرائح األخــرى مــن ســكان 
احلضــر. وهــذه الفجــوات الصــحية تتزايــد اتســاعاً رغــم وجــود مســتويات غــري مســبوقة مــن الثــروة واملعرفــة والــوعي 

  ؛ )20(صعيد العامليالصحي على ال
تنشــأ عــن ارتفــاع مســتويات التحضــر حتــديات بيئيــة  ارتفــاع التكــاليف علــى البيئــة الطبيعيــة.  (هـ)

حمــددة مقرتنــة بكثافــة اســتخدام األراضــي وارتفــاع اســتهالك املــوارد والطاقــة والضــغوط علــى اإلمــدادات الغذائيــة 
املدن اليت ال تتسم جبــودة التخطــيط والتنظــيم  وتزايد تدفقات السلع واألشخاص والفضالت. ويرَّجح أن تشهد

تزايـــد املخـــاطر الصـــحية البيئيـــة واضـــطراب الـــُنظم البيئيـــة وتفـــاقم مشـــكلة تلـــوث اهلـــواء وامليـــاه واســـتنزاف املـــوارد 
  الطبيعية؛ 

ــــرية الكــــوارث الطبيعيــــة والكــــوارث مــــن صــــنع  زيــــادة حــــدة الكــــوارث يف املــــدن.  (و) ارتفعــــت وت
ا وأثرها    ؛1996على املدن ارتفاعاً كبرياً منذ عام اإلنسان وحد

تقــول التقــديرات أن جممــوع عــدد األشــخاص النزاعــات واألزمــات العنيفــة الناشــئة يف املــدن.   (ز)
بســــبب النزاعــــات والعنــــف العــــام وانتهاكــــات حقــــوق  2013يف أحنــــاء العــــامل الــــذين تعرضــــوا للتشــــرد يف عــــام 

  ؛ )21(مليون شخص 33.3اإلنسان بلغ 
رغــم زيــادة اســتقالل كثــري مــن احلكومــات احملليــة  قــدرات املاليــة للحكومــات احملليــة.ضــعف ال  (ح)

يزال دورها يف اإلدارة احلضرية والالمركزية املالية دوراً ضــعيفاً، وخاصــة يف البلــدان الناميــة. وتواجــه احلكومــات  ال
بتكـــاليف تقـــدمي اخلـــدمات بصـــورة   احملليـــة يف أحنـــاء العـــامل مشـــاكل متزايـــدة يف توليـــد اإليـــرادات املطلوبـــة للوفـــاء

كافية. وتؤثر الفجــوة بــني نصــيب احلكومــات احملليــة مــن املســؤولية ونصــيبها مــن املــوارد املتاحــة تــأثرياً ســلبياً علــى 
ا على توصيل اخلدمات األساسية والبنية التحتية وتوفري السلع العامة.   قدر

  تناقش يف سياق العملية التحضريية للموئل الثالث. وهذه بعض االستنتاجات األوَّلية اليت يتعنيَّ أن  - 35

                                                            

 Hidden Cities: Unmasking and Overcoming Health) 2010منظمة الصحة العاملية وموئل األمم املتحدة (  )20(

Inequities in Urban Settings. Available at: http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241548038_eng.pdf.  
 .Global Overview 2014: People Internally Displaced by Conflict and Violence) 2014مركز رصد التشرد الداخلي (  )21(

Available at: www.internal-displacement.org/assets/publications/2014/201405-global-overview-2014-en.pdf .  
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  التحديات الحضرية الجارية والناشئة  - سادساً 
ــــأثر تنفيــــذ جــــدول أعمــــال املوئــــل وإحــــراز أهدافــــه بــــالُنهج املتبعــــة وحســــب ولكنــــه تــــأثر أيضــــاً   - 36 مل يت

  بالتحديات اجلارية واجلديدة اليت نشأت مع مرور السنوات.
  لحضريةهيمنة الموائل ا  - ألف

متثــل الســيطرة الدميغرافيــة للمــدن، الــيت تســتأثر اآلن بــأكثر مــن نصــف ســكان العــامل، تغيــرياً كبــرياً يف   - 37
بــني ســكان تغلــب  2008املشهد العاملي منــذ املوئــل الثــاين. ومل يكــن التحــول الــدميغرايف الــذي حــدث يف عــام 

مليــة ديناميــات الســكان. إذ أن هــذا التحــول علــيهم صــفة احلضــر علــى الصــعيد العــاملي جمــرد عالمــة بــارزة يف ع
يعـــين طريقـــة خمتلفـــة للحيـــاة وهـــو يـــؤثر تـــأثرياً عميقـــاً علـــى كيفيـــة تشـــكيل مصـــري اإلنســـان يف املســـتقبل. وهيمنـــة 

  اجملتمعات اليت حتولت إىل احلضر يف العامل أضافت بُعداً جديداً لألنشطة اإلنسانية.
  العوامل الجديدة التي تدفع التحضر  - باء 

أثنــاء ســبعينيات ومثانينيــات القــرن العشــرين كانــت اهلجــرة مــن الريــف إىل احلضــر هــي ثــاين أهــم عامــل   - 38
يف املائــة مــن النمــو احلضــري. وكانــت الزيــادة الطبيعيــة تعتــرب أهــم  40و 30حمــدِّد يف التحضــر، وميثــل مــا بــني 

حتضــر البلــد أو املنطقــة كلمــا كــان  يف املائــة. وكلمــا قلــت درجــة 60عامل من ناحية األمهية، حيث كانت متثل 
األرجح أن يرتفع دور اهلجرة من الريف إىل احلضر يف تنمية البلد أو املنطقــة. وبــالعكس كــان النمــو الــدميوغرايف 
الطبيعي يف البلــدان واملنــاطق الــيت تتســم بالفعــل بدرجــة أكــرب مــن التحضــر هــو العامــل األهــم يف اســتمرار عمليــة 

ين األخريين أو العقود الثالثــة األخــرية أصــبحت إعــادة تقســيم املواقــع الريفيــة باعتبارهــا التحضر فيها. ويف العقد
  مناطق حضرية ثاين أو ثالث أهم العوامل اليت تدفع التحضر.

ســواء كانــت هجــرة داخــل البلــد أو هجــرة دوليــة  -وتقــول األمــم املتحــدة إن هــذين العــاملني (اهلجــرة   - 39
يف املائـــة مـــن النمـــو احلضـــري. وتعـــزى النســـبة  40إىل أمـــاكن حضـــرية) ميـــثالن وحتـــول املســـتوطنات الريفيـــة  -

ســــنة تقريبــــاً، كــــان جــــدول أعمــــال املوئــــل يؤيــــد  20يف املائــــة، إىل الزيــــادة الطبيعيــــة. ومنــــذ  60الباقيــــة، وهــــي 
صـــي سياســـات تقليـــل اهلجـــرة مـــن الريـــف إىل احلضـــر؛ أمـــا اليـــوم فـــإن املنظمـــات املتعـــددة األطـــراف والثنائيـــة تو 

ــن الفقــراء مــن االنتقــال مــن املنــاطق املتخلفــة إىل املنــاطق املتقدمــة.  بسياســات تشــجيع عمليــات اهلجــرة الــيت متكِّ
ذه الطريقة تستطيع احلكومات تقليل الفقر يف الريف من خالل زيادة كفاءة اهلجرة   .  )22(و

  شكل المدينة  -جيم 
أنــه توســع غــري رمســي وتوســع غــري قــانوين ويتســم كــان التوســع احلضــري يتســم يف بلــدان ناميــة كثــرية ب  - 40

باملســـتوطنات العشـــوائية. ويف كثـــري مـــن احلـــاالت، كـــان النمـــو احلضـــري يقـــرتن اقرتانـــاً قويـــاً باالكتظـــاظ وتآكـــل 
املســارات التقليديــة للبنيــة التحتيــة احلضــرية واختفــاء الطــابع احلضــري. ومــن املــرجح أن تســتمر هــذه العمليــة مــع 

  وبدون وجود استجابات مالئمة وحلول مستدامة. -ن، مبا يف ذلك اهلجرة استمرار منو السكا
وعدم توفر قطع األراضي الصاحلة للبناء ذات التصميم اجليد اليت يسهل الوصول إليها، األمــر الــذي   - 41

يســبب ارتفــاع أســعار األراضــي احلضــرية، يعــين أن األرض الصــاحلة للبنــاء ال ميكــن ملعظــم ســكان احلضــر حتمــل 
لفتها، وعدم وجود توسعات يف املدينة خمططة ختطيطاً كافياً يؤدي يف كثري من األحيــان إىل عــدم تــوفر قطــع تك

األراضـــي الصـــاحلة للبنـــاء. وباإلضـــافة إىل ذلـــك، يوجـــد نقـــص يف التخطـــيط والتصـــميم احلضـــريني علـــى النحـــو 
                                                            

 ) املرجع املذكور.2013البنك الدويل (  )22(
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حلة للبناء اليت تســتوعب االســتخدام الصحيح اللذين تتطلبهما األماكن العامة املتوازنة ذات قطع األراضي الصا
املخــتلط واملنــدمج وتعمــل علــى وجــود هيكــل حضــري متكامــل اقتصــادياً واجتماعيــاً. وميكــن أن يــؤدي غيــاب 
التخطـــيط بـــدوره إىل ســـوء توجيـــه عمليـــة تقســـيم األراضـــي ألغـــراض االســـتخدام املخـــتلط، وهـــو مـــا يـــؤدي إىل 

  الفصل االجتماعي والزحف احلضري العشوائي.
وتتسع املدن يف كال البلدان النامية واملتقدمة لتصــل إىل األطــراف البعيــدة واملنــاطق الريفيــة. ويف الفــرتة   - 42
اتسع غطاء األرض احلضرية مبعدل متوسط يزيد مبقــدار ضــعفني أو ثالثــة أضــعاف عــن  2010و 1990بني 

منــاطق مبنيــة مفتتــة مــع  يف املائــة مــن هــذا التوســع يف شــكل 60و 20منــو ســكان احلضــر. وقــد ظهــر مــا بــني 
. ويف املنــاطق الناميــة انكمــش متوســط كثافــة )23(وجود مساحات كبرية مهملة أو غري مســتعملة اســتعماًال كافيــاً 

ــا واصــلت اخنفا 2000و 1990يف املائــة يف الفــرتة بــني  25املــدن بنســبة  ضــها بســرعة وتشــري القــرائن إىل أ
ة يف العقـــد الالحـــق. ويف بعـــض املـــدن اآلســـيوية، اخنفضـــت كثافـــة املنـــاطق املبنيـــة خـــارج احلـــدود اإلداريـــة  مشـــا

. وتتوقــع دراســة حديثــة أن يــزداد غطــاء األرض احلضــرية يف )24(2010و 2000مبقدار النصف يف الفرتة بني 
كثــر مــن ذلــك، وخاصــة يف البلــدان الناميــة مبقــدار مخســة أضــعاف أو حــىت أ 2050العــامل اتســاعاً حبلــول عــام 

  .  )25(اليت تواجه منواً حضرياً سريعاً وتشهد عملية من تناقص الكثافة
وقــد انطلــق التوســع املكــاين للمــدن بســبب تفضــيل أســاليب احليــاة يف الضــواحي، واملضــاربات علــى   - 43

وء آليـــــات التخطـــــيط وحتســــــن األراضـــــي واإلســـــكان، واالفتقـــــار إىل الســــــيطرة اإلداريـــــة علـــــى ختـــــوم املــــــدن وســـــ
تكنولوجيات وخدمات االنتقال إىل العمل وتوسعها وزيادة سهولة تنقــل الســكان. والتوســع احلضــري العشــوائي 
ينطــوي علــى اإلهــدار مــن ناحيــة مقــدار األرض املســتعملة والطاقــة املســتهلكة؛ ويزيــد مــن الطلــب علــى النقــل 

انبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري. وســاهم أيضــاً يف زيــادة  ويرفــع تكــاليف البنيــة التحتيــة األساســية ويزيــد مــن
ملكية السيارات اخلاصــة وعــدد مــرات الســفر بالســيارات واملســافات الــيت تقطعهــا وجممــوع طــول الطــرق املمهــدة 

  .  )26(واستهالك الوقود. ويف العقدين األخريين أدى ذلك أيضاً إىل تغريُّ الُنظم اإليكولوجية يف كثري من املدن
وقــد فصــلت مــدن كثــرية بــني اســتخدامات األراضــي، وخاصــة مــن خــالل الفصــل بــني أمــاكن اإلقامــة   - 44

والعمــل واخلـــدمات، وهــو مـــا يســتدعي زيـــادة التنقليــة واالعتمـــاد علــى الســـيارات. وتتزايــد أيضـــاً ظــاهرة الفصـــل 
ثقافيــة أو األصــول االجتمــاعي، حيــث يعــيش النــاس يف خمتلــف األوضــاع االجتماعيــة االقتصــادية واخللفيــات ال

  اإلثنية مبعزل داخل جمتمعات مغلقة. 
  التغيُّرات الديمغرافية في المدن: السكان كبار السن وتضخم أعداد الشباب  -دال 

مــع أن جــدول أعمــال املوئــل اقــرتح إدراج كبــار الســن يف عمليــة صــنع القــرارات فلــم يــتم بعــد اقــرتاح   - 45
غرايف الكبــري الــذي كــان جاريــاً يف ذلــك الوقــت بــني هــذه اجملموعــة العمريــة. تــدابري كافيــة لالســتجابة للتغــريُّ الــدمي

ويف فرتة العقود الثالثة املاضية تضاعف عدد سكان هذا القطاع باألعداد املطلقة. وعلى الصــعيد العــاملي، ظــل 
                                                            

 : ازدهار املدن.2012/2013) حالة مدن العامل 2012موئل األمم املتحدة (  )23(

 املرجع نفسه.  )24(
، معهد لونكولن لسياسة األراضي،  Making Room for a Planet of Cities, Policy Focus Report) 2011س. أجنيل (  )25(

-http://community-wealth.org/_pdfs/articlesكمربيدج، ماساتشوسيت، الواليات املتحدة. وميكن االطالع عليه يف: 

publications/outside-us/report-angel-et-al.pdf.  
. وميكن 2007: البيئة من أجل التنمية، فالتا، 4ية العاملية اجمللد ) التوقعات البيئ2007برنامج األمم املتحدة للبيئة (  )26(

  .www.unep.org/geo/geo4/report/GEO-4_Report_Full_en.pdfاالطالع عليه يف: 
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ئــة يف املا 8أو مــا فوقهــا يتزايــد بســرعة غــري مســبوقة، حيــث ارتفعــت النســبة مــن  60عــدد األشــخاص مــن ســن 
 21؛ ويقــدَّر أن هــذه النســبة ستصــل إىل 2000يف املائــة يف عــام  10إىل  1950من ســكان العــامل يف عــام 

، كانــت التقــديرات تشــري إىل أن عــدد األشــخاص األكــرب ســناً 2013. ويف عــام 2050يف املائــة حبلــول عــام 
قــع أن يصــل هــذا العــدد يف املائــة مــن ســكان العــامل) ومــن املتو  12مليــون شــخص ( 841يف العــامل يصــل إىل 

. ويتضــح مــن التوقعــات أيضــاً أن هــذه اجملموعــة العمريــة ســوف 2050مليــار نســمة يف عــام  2إىل أكثــر مــن 
  .  )27(ترتكز بصورة متزايدة يف املناطق النامية

ومع أن ارتفاع منو الســكان يظــل مصــدر قلــق يف أقــل البلــدان منــواً فــإن البلــدان يف أجــزاء كثــرية أخــرى   - 46
. وتعاين مدينة واحدة من كــل مــدينتني إثنتــني )28(امل تعاين من بطء منو السكان بل ومن نقص السكانمن الع

يف أوروبـــا ويف بلـــدان احتـــاد اجلمهوريـــات االشـــرتاكية الســـوفياتية الســـابق مـــن النمـــو الســـليب يف الســـكان خـــالل 
 20ســرتاليا واليابــان ونيوزيلنــدا وإىل يف املائــة يف ا 25السنوات العشرين املاضية. وترتفع هذه النسبة لتصــل إىل 

يف املائــة مــن املــدن تشــهد انكماشــاً  10يف املائة يف أمريكا الشــمالية. بــل إننــا جنــد يف البلــدان الناميــة، أن قرابــة 
  .  )29(يف السكان

وشهدت بلدان كثرية يف املناطق النامية خالل العقود األخرية هبوطاً يف وفيات األطفــال بينمــا ظلــت   - 47
دالت اخلصــوبة مرتفعــة. ونشــأ عــن ذلــك زمخــاً دميغرافيــاً لــدى البلــدان يف املنــاطق األقــل منــواً يتســم بســـكان معــ

يف املائة من الســكان وميثــل الشــباب بــني ســن  28شباب نسبياً، حيث ميثل األطفال دون سن اخلامسة عشرة 
دة هامــة يف نســبة األشــخاص وتشــهد بلــدان كثــرية زيــا. بــل )30(يف املائــة 18ســنة نســبة أخــرى تبلــغ  24و 15

مليــار نســمة  1.19وهنــاك “. تضخم أعداد الشــباب”سنة، وهو ما يُعرف باسم  24سنة إىل  15من سن 
  .2014يف املائة منهم يعيشون يف البلدان النامية يف عام  88يف هذه الفئة العمرية يف أحناء العامل وكان 

نقمــة. إذا أن ذلــك ميثــل فرصــة حمتملــة حلفــز  وتضــخم أعــداد الشــباب قــد يكــون نعمــة أو قــد يكــون  - 48
التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية لــو أن البلــدان اســتطاعت الســيطرة علــى قــوة حتــول اهليكــل العمــري. وميكــن أن 

. ففــي ســياق ســوء احلكــم وســوء األداء االقتصــادي )31(يزيــد تضــخم أعــداد الشــباب مــن خمــاطر الصــراع احمللــي
                                                            

، اجمللد األول: 2012التوقعات السكانية يف العامل: تنقيح عام األمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية،   )27(
). وميكن االطالع عليه يف: 2013ول الشاملة، (نيويورك، اجلدا

http://esa.un.org/wpp/Documentation/pdf/WPP2012_Volume-I_Comprehensive-Tables.pdf.  
صندوق األمم املتحدة للسكان، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، موئل األمم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة   )28(
. : تقرير املشاورات املواضيعية بشأن الديناميات السكانية2015ديناميات السكانية يف خطة التنمية ملا بعد عام ال) 2013(

-www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/Outcome-Report-Pop-dynamicوميكن االطالع عليه يف: 

and-post-2015-dev-agenda-14-March-2013.pdf.  
، لندن، وستريلينج، State of the World’s Cities 2008/2009: Harmonious Cities) 2010موئل األمم املتحدة (  )29(

 فريجينيا، الواليات املتحدة األمريكية.
 ، النتائج الرئيسية2012التوقعات السكانية العاملية: تنقيح عام األمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية،   )30(

). وميكن االطالع عليه يف: 2013(نيويورك،  واجلداول األوَّلية
http://esa.un.org/wpp/documentation/pdf/WPP2012_%20KEY%20FINDINGS.pdf. 

 The Devil in the Demographics: The Effect of Youth Bulges on Domestic Armed) 2004هـ. أوردال (  )31(

Conflicts, 1950–2000البنك 2004، متوز/يوليه 14التنمية االجتماعية، منع الصراع وإعادة البناء، الورقة رقم  ، ورقات .
  الدويل، واشنطن العاصمة. وميكن االطالع عليه يف:

 www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2004/07/28/000012009_ 20040728162225/Rendered/PDF/29740.pdf.  
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كــن أن يصــبح تضــخم عــدد الشــباب ســبباً يف االنفجــار، كمــا شــهدنا يف تطــورات وتزايــد أوجــه عــدم املســاواة مي
  الربيع العريب.

وهــذه الـــديناميات الســـكانية تـــؤثر تـــأثرياً حرجـــاً علــى التنميـــة االجتماعيـــة واالقتصـــادية والبيئيـــة. وهـــي   - 49
وتقــــوِّض الثقــــة يف  تضــــغط علــــى االســــتهالك واإلنتــــاج والعمالــــة وتوزيــــع الــــدخل والفقــــر واحلمايــــة االجتماعيــــة،

صــناديق املعاشــات التقاعديــة. وهــي أيضــاً تزيــد مــن ضــرورة االهتمــام جبهــود كفالــة تعمــيم الوصــول إىل الصــحة 
  .  )32(والتعليم واإلسكان واملرافق الصحية واملياه والغذاء والطاقة، وخاصة أمام اجملموعات السكانية الضعيفة

  أزمة عدم تحمل التكلفة  -هاء 
مل مــؤخراً أســوأ أزمــة ماليــة منــذ الكســاد الكبــري. وكــان مــن شــأن جتمــع اســتثمارات املضــاربة شــهد العــا  - 50

واملخططـــات املاليـــة ذات املخـــاطر العاليـــة وإزالـــة القيـــود عـــن أســـواق العمـــل وتقليـــل اإلنفـــاق احلكـــومي والـــديون 
لــــب االســــتهالكي، أن العقاريــــة الضــــخمة الناشــــئة عــــن االئتمانــــات االســــتهالكية والرهــــون العقاريــــة وزيــــادة الط

ــاء ســوق الرهــون العقاريــة ومــا أعقــب ذلــك مــن إفــالس املؤسســات املاليــة الكــربى. ويف حــني أن  تســببت يف إ
هذه األزمة كانت يف املقام األول ظــاهرة ماليــة واقتصــادية بعواقــب كارثيــة علــى قــيم أســواق رأس املــال فقــد امتــد 

ع اإلســكان وشــروط حقــوق امللكيــة ملختلــف األصــول أثرهــا إىل مــا هــو أبعــد مــن ذلــك حيــث أثــرت علــى قطــا 
احملليــة يف خمتلــف أحنــاء العــامل. وتســبب ذلــك أيضـــاً يف انكمــاش اقتصــادي شــديد يف التجــارة العامليــة واإلنتـــاج 

. وعلـــى )33(العـــاملي ممـــا أثـــر بالتحديـــد علـــى البلـــدان الـــيت تعتمـــد أكثـــر االعتمـــاد علـــى ســـوق الواليـــات املتحـــدة
  .  )34(األزمة إىل ضياع جانب كبري من الثقة يف املؤسسات احلكومية صعيد آخر، أّدت هذه

  تسليع األراضي والمساكن   -واو 
لعبـــت احلكومـــات يف بعـــض أحنـــاء العـــامل دوراً رئيســـياً يف تســـليع األراضـــي مـــن خـــالل تطبيـــق آليـــات   - 51

نــاً غــري قانونيــة. وأّدت مصادرة األراضي وســلطات ختطــيط اســتخدام األراضــي وتطبيــق ترتيبــات غــري رمسيــة وأحيا
هــذه املمارســات إىل دعــم تركيــز األراضــي بشــكل كبــري واملضــاربة علــى األراضــي، وخاصــة مــن جانــب الشــركات 
اخلاصــــة. ويف أجــــزاء كثــــرية مــــن العــــامل يقــــع منــــو املــــدن حتــــت إمــــالء مــــن املســــتثمرين العقــــاريني وشــــركات متويــــل 

  اإلسكان. 
ســكان يف تشــتيت فقــراء احلضــر وانتقــاهلم إىل ضــواحي املــدن. وســاهم التســليع املطــرد لألراضــي واإل  - 52

وتقلص املتاح من اإلسكان العام أو االجتمــاعي الــذي يقــام مبعونــات لصــاحل إنتــاج اإلعمــار ألصــحاب الــدخل 
يــار  املتوسط واملرتفع. وأدى طابع املضاربة يف هذه العملية إىل فقاعات إسكانية يف أماكن كثــرية. ومل يكــن اال

يـــــارات وأشـــــدها اتســـــاقاً مـــــع هـــــذه الفقاعـــــات  2008و 2007اري يف عـــــامي العقـــــ ســـــوى آخـــــر هـــــذه اال

                                                            

دوق األمم املتحدة للسكان وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة وموئل األمم املتحدة صن  )32(  
 ) املرجع املذكور.2013واملنظمة الدولية للهجرة (

ورقات عمل “ The global financial crisis: causes and consequences”) 2002و. ج. ماكيبني وأ. ستوكيل (  )33(
، معهد لوي للسياسة الدولية، ملبورن، اسرتاليا. وميكن االطالع عليه يف: 09-2اد الدويل، رقم بشأن االقتص

http://melbourneinstitute.com/downloads/conferences/mcKibbin_stoeckel_session_5.pdf.  
 Assessing the costs and consequences of the 2007–09 financial ”د. لوتريل وت. اتكسون وهـ. روسن بلوم،   )34(

crisis and its aftermath  “ أيلول/سبتمرب 7، العدد 8بنك االحتياط الفدرايل يف داالس، الرسالة االقتصادية، اجمللد ،
 .www.dallasfed.org/assets/documents/research/eclett/2013/el1307.pdf. وميكن االطالع عليه يف 2013
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ــذا القــدر )35(اإلســكانية . ورمبــا مل حيــدث قــط قبــل ذلــك أن كانــت الصــلة بــني اإلســكان واالقتصــاد والتمويــل 
يــار العقــاري يف عــام  كان أصــًال . وأصــبح اإلســ2008مــن الوضــوح واجلــالء بــال مــراء كمــا هــي اآلن، بعــد اال

  من أصول املضاربة بدل أن يكون أصالً من أصول اإلنتاج.
  البطالة: الشباب والقالقل االجتماعية  -زاي 

، كــــان عــــدد 1996يظــــل ارتفــــاع مســــتويات البطالــــة أحــــد التحــــديات العامليــــة الكــــربى. ويف عــــام   - 53
مليــــــون يف عــــــام  202 . وارتفــــــع هــــــذا الــــــرقم إىل)36(مليــــــون شــــــخص 161العــــــاطلني يف أحنــــــاء العــــــامل يبلــــــغ 

. وتشتد البطالة العاملية بصورة خاصــة يف قطاعــات التمويــل والتشــييد وصــناعة الســيارات والصــناعة )37(2013
  وهي قطاعات ترتبط مجيعها بشدة باملناطق احلضرية.  -التحويلية عموماً والسياحة واخلدمات والعقارات 

حنـــاء العـــامل. ويف معظـــم البلـــدان املتقدمـــة تســـتقر هـــذه وتتبـــاين معـــدالت البطالـــة تباينـــاً واســـعاً عـــرب أ  - 54
 2013يف املائــة، رغــم أن بعــض البلــدان شــهدت معــدالت أكثــر ارتفاعــاً يف عــام  10و 4.5املعــدالت بــني 

يف املائــة،  30و 5يف املائــة. ويف معظــم البلــدان املتقدمــة، تــرتاوح معــدالت البطالــة بــني  18حيــث وصــلت إىل 
ــا قــد ترتفــع  . وبطالــة الشــباب تزيــد يف املتوســط مبقــدار )38(يف املائــة 50يف بعــض البلــدان لتصــل إىل يف حني أ

؛ ولكنهــا قــد تزيــد مبقــدار مخســة أو ســتة أضــعاف يف بعــض )39(الضــعف أو ثالثــة أضــعاف عــن بطالــة الكبــار
  ارييب. البلدان، وخاصة يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا وأوروبا اجلنوبية وأجزاء من أمريكا الوسطى والك

وقـــد أظهـــرت األزمـــة االقتصـــادية العامليـــة األخـــرية مـــدى هشاشـــة الشـــباب يف ســـوق العمـــل. والبطالـــة   - 55
ميكــــن أن تنطــــوي علــــى عواقــــب كــــربى بالنســــبة للمــــدن. ويف حالــــة بطالــــة الشــــباب، ميكــــن أيضــــاً يف كثــــري مــــن 

، إىل “عــدم العمــل”ر إليهــا باســم األحيان أن تؤدي فرتة عدم النشاط الطويلــة، وبعبــارة أخــرى احلالــة الــيت يشــا
يـــار الـــروح املعنويـــة واالكتئـــاب واالغـــرتاب وضـــياع الكرامـــة وتنـــاول املخـــدرات، وإىل اجلرميـــة والعنـــف يف بعـــض  ا
ديـــداً لالســـتقرار السياســـي. وكانـــت بطالـــة الشـــباب  ـــا تثـــري خطـــراً اجتماعيـــاً جســـيماً و الســـياقات. ولـــذلك فإ

ع العريب يف مشال أفريقيا والشرق األوســط واملظــاهرات االجتماعيــة األخــرية يف بلــدان مبثابة العامل احلافز يف الربي
  أخرى أيضاً. 

  تصاعد أوجه عدم المساواة في المدن  - حاء 
أصــــبح عــــدم املســــاواة انشــــغاًال عامليــــاً. وأصــــبحت االختالفــــات يف احلصــــول علــــى الفــــرص والــــدخل   - 56

يا هي املعيار السائد اهلــام وليســت االســتثناء. ويســتمر عــدم املســاواة واالستهالك واملوقع واملعلومات والتكنولوج
بني اجلنسني يف كثري من البلدان والسياقات (معدالت التعليم الثانوي، والوصــول إىل العمالــة الكرميــة، والتمثيــل 

الشــباب يف السياسي، والطــابع اجلنســاين لوبــاء فــريوس نقــص املناعــة البشــرية). وتتضــح أوجــه عــدم املســاواة بــني 
                                                            

. وميكن االطالع عليها 2011آب/أغسطس  2011،( ” De-commodifying housing“ ،18( Daily Kosمدونة   )35(
 .www.dailykos.com/story/2011/08/18/1008351/-De-commodifying-Housingيف: 

. وميكن 2007، ملخص اجتاهات العمالة العاملية، كانون الثاين/يناير “حالة العمالة العاملية”منظمة العمل الدولية،   )36(
  www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_elm/---trends/documents/publication/wcms_114295.pdfع عليه يف: االطال

). وميكن 2014(جنيف،  : خماطر االنتعاش دون وظائف؟2014اجتاهات العمالة العاملية منظمة العمل الدولية،   )37(
  www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_233953.pdfاالطالع عليه يف: 

). وميكن 2012، (نريويب : حتديات التحول احلضري2012حالة املدن العربية )، 2012موئل األمم املتحدة (  )38(
 .www.citiesalliance.org/sites/citiesalliance.org/files/SOAC-2012.pdfاالطالع عليه يف: 

 ) املرجع املذكور.2014منظمة العمل الدولية (  )39(
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التمييــز يف الوصــول إىل التعلــيم ومتــايز مســتويات العمالــة وفــرص كســب العــيش واالفتقــار إىل املشــاركة يف صــنع 
  .)40(القرارات والتعصب ضد التفضيالت اجلنسية

تواصــل اتســاعها يف معظــم  -وهي أوضح مظاهر الفقر وعدم املساواة يف احلضــر  -واألحياء الفقرية   - 57
ة، وتعــزِّز األشــكال األخــرى مــن عــدم املســاواة. وتوجــد أوجــه عــدم املســاواة يف األمــاكن احلضــرية، البلــدان الناميــ

نظراً ألن كثرياً من املدن ختضع للتقسيم بسبب حدود خفية، بل وحدود مادية يف كثــري مــن األحيــان يف شــكل 
االختالفات يف الــدخل اتســاعاً  االستبعاد االجتماعي والثقايف واالقتصادي. وبالنسبة ملعظم سكان العامل تزداد

اليــوم عمــا كانــت عليــه منــذ جيــل ســابق. ويقــدَّر أن أكثــر مــن ثلثــي ســكان احلضــر يف العــامل يعيشــون يف مــدن 
شــهدت زيــادة عــدم املســاواة يف الــدخل منــذ مثانيــات القــرن املاضــي. وباســتثناء معظــم البلــدان يف منطقــة أمريكــا 

جــه عــدم املســاواة يف الــدخل والثــروة منــذ أوائــل الثمانيــات، مبــا يف ذلــك يف الالتينية والبحــر الكــارييب، ازدادت أو 
  .  )41(املناطق املتقدمة

وتقـــرتن أوجـــه عـــدم املســـاواة يف الـــدخل بأشـــكال أخـــرى مـــن عـــدم املســـاواة يف اجملـــاالت االجتماعيـــة   - 58
ثــرية وأفــراد كثــريون بســبب ، ويزيــد ذلــك مــن احلرمــان الــذي تواجهــه جمموعــات ك)42(والقانونيــة والثقافيــة والبيئيــة

نــــوع اجلــــنس والســــن واألصــــل اإلثــــين واملوقــــع واإلعاقــــة وغــــري ذلــــك مــــن العوامــــل. وختلــــق أوجــــه عــــدم املســــاواة 
  مساحات جغرافية حضرية يسودها احلرمان املركز. 

  أشكال جديدة من الفقر الحضري والمخاطر والتهميش في البلدان النامية  - طاء 
ضــر يف البلــدان املتقدمــة الــذين يعــانون أو يواجهــون خطــر الفقــر أو االســتبعاد يتزايــد عــدد ســكان احل  - 59

يف املائة من السكان يف االحتــاد األورويب يف هــذه الفئــة، حيــث يعــيش شــخص واحــد  24االجتماعي. ويندرج 
يف  60يف املائــة مــن األشــخاص بأقــل مــن  17أشــخاص يف حالــة حرمــان مــادي شــديد ويعــيش  10مــن كــل 

ماملائـــة مـــن  . وتتزايـــد هـــذه األعـــداد بصـــورة عامـــة. ويف كثـــري مـــن املـــدن، يـــرتبط )43(متوســـط الـــدخل يف بلـــدا
؛ ويــرتبط الفقــر أيضــاً بعــدم املســاواة )44(اســتمرار الفقــر بــني األجيــال واحلرمــان االقتصــادي ارتباطــاً وثيقــاً بــاملوقع

                                                            

) معاجلة أوجه عدم املساواة: التقرير التجميعي للمشاورة 2013اليونيسيف وهيئة املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (  )40(
) 2010ضاً: موئل األمم املتحدة (. انظر أي2015العامة العاملية، املشاورة املواضيعية العاملية بشأن خطة التنمية ملا بعد عام 

، الذي يتناول بإسهاب مفهوم املساواة واالستقطاب يف املدن ويقرتح سياسات ملعاجلة انعدام تقرير حالة الشباب يف احلضر
 الفرص املتكافئة.

) مؤشرات التنمية العاملية، واشنطن العاصمة، وميكن االطالع عليه يف: 2008البنك الدويل (  )41(
http://data.worldbank.org/sites/default/files/wdi08.pdf ) 2011منظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي (Divided 

We Stand: Why Inequality Keeps Rising ان االقتصادي. وميكن االطالع عليه منشورات منظمة التعاون والتنمية يف امليد
 . en-http://dx.doi.org/10.1787/9789264119536يف: 

يؤدي سوء التخطيط احلضري إىل زيادة عدم املساواة يف املدن من خالل احلد من فرص العمل وتفاقم الفروق اجلنسانية   )42(
يف اجلرمية واحلد من الوصول إىل السلع العامة وتقليل أشكال رأس املال االجتماعي. موئل األمم املتحدة، مؤسسة تنمية وتكث

، نريويب. Construcción de ciudades más equitativas: políticas públicas para la inclusión en América Latina) 2014األنديز (
وميكن االطالع عليه يف: 

http://publicaciones.caf.com/media/39869/construccion_de_ciudades_mas_equitativas_web0804.pdf . 
املديرية العامة للعمالة والشؤون االجتماعية واإلدماج “ Poverty and social exclusion ”) 2014املفوضية األوروبية (  )43(

 . http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=751. وميكن االطالع عليه يف: 2014يف املفوضية األوروبية، آذار/مارس 
 Stuck in Place: Urban Neighborhoods and the End of Progress Toward Racial) 2013ب. شاركي (  )44(

Equality ،2013، مطبعة جامعة شيكاغو، شيكاغو.  
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ــــالتهميش التــــارخيي للشــــعوب األصــــلية. ولكــــن بــــدأت ت نشــــأ اآلن، باإلضــــافة إىل هــــذه اإلثنيــــة أو العنصــــرية وب
األشــكال التقليديــة مــن الفقــر، أشــكال جديــدة مــن االســتبعاد االجتمــاعي والتهمــيش: أي األشــخاص الفقــراء 
علـــى صـــعيد البنيـــة التحتيـــة وفقـــر املهـــاجرين والشـــباب الـــذين يتعرضـــون للمخـــاطر وكبـــار الســـن الضـــعفاء، بـــني 

  . )45(جمموعات أخرى
  زمات واالحتجاجات المصاحبةتضخيم مختلف أنواع األ  - ياء 

، واجــه العــامل موجــة غــامرة مــن األزمــات مــن مجيــع األنــواع، مــن املاليــة واالقتصــادية 2008منــذ عــام   - 60
إىل البيئة واالجتماعية والسياسية. وقد أثبتت مشاكل حادة مثل تصاعد البطالة، وحــاالت نقــص األغذيــة ومــا 

املؤسســات املاليــة، وانعــدم األمــن وعــدم االســتقرار السياســي أن يصــاحبها مــن ارتفــاع األســعار، والضــغوط علــى 
املــدن يف أحنــاء العــامل تتعــرض بــدرجات متفاوتــة لآلثــار املــدمِّرة لألســواق العامليــة بــنفس القــدر علــى األقــل الــذي 

  تتعرض به آلثارها املفيدة، مبا يف ذلك عواقبها االجتماعية والسياسية. 
حتجاجــات واالضــطرابات األخــرية يف خمتلــف مــدن العــامل (مبــا فيهــا القــاهرة ومل يكن املشــاركون يف اال  - 61

ومدريد ولندن ونيويورك واسطنبول واستكهومل وريو دي جانريو وساو باولو بالربازيل). يطــالبون فقــط مبزيــد مــن 
ميلكــون  املســاواة واإلدمــاج ولكــنهم كــانوا يعــربون أيضــاً عــن التضــامن مــع مــواطنيهم وعــن معارضــة هــؤالء الــذين

أنصــبة غــري متناســبة بصــورة فجــة مــن الثــروة وقــدرة صــنع القــرارات. وكانــت املــدن، طــوال مراحــل التــاريخ، مبثابــة 
مسرح لالحتجاجات، ومل تكن التحركات االجتماعية األخرية استثناًء من ذلــك. وتســمح الرتكيــزات الدميغرافيــة 

التجمع واإلعــراب عــن قلقهــم وإبــراز أمهيــة دور املــدن  يف األماكن احلضرية الكثيفة لكتل حرجة من املتظاهرين بــ
  كمنصات اختبار للتغريُّ االجتماعي.

  تزايد عدم التوافق بين الوظائف واألشخاص  -كاف 
كان من نتائج عملية إضــفاء الطــابع التجــاري والســلعي علــى الســلع واخلــدمات، وهــي عمليــة ظــاهرة   - 62

 األراضـــي واإلســـكان وتـــوفري الســـلع العامـــة واخلاصـــة عمليـــة بصـــورة خاصـــة يف املـــدن، أن أصـــبح االســـتثمار يف
جذابة لرأس املــال الكبــري. وتقييــدات اإلمــدادات وتقليــل اإلعانــات وتشــوهات الســوق وارتفــاع تكــاليف املعيشــة 
تقلل من االختيارات املتاحة للسكان من ذوي الدخل املتوسط واملنخفض وتــؤدي إىل حالــة تتســم برتكيــز كبــري 

صـــول إىل العقـــارات واخلـــدمات والســـلع. ومـــع تزايـــد األســـعار جيـــد الفقـــراء، وكـــذلك أفـــراد الطبقـــة يف فـــرص الو 
ــا؛ ولــذلك يضــطرون إىل  الوسطى يف حاالت كثرية، من الصعب عليهم الوصول إىل أنواع اإلسكان اليت يرغبو

م يف م واحلـــد مـــن إمكانيـــا  التمتـــع بالفوائـــد الـــيت االنتقـــال إىل أطـــراف بعيـــدة، وهـــو مـــا يـــؤدي إىل زيـــادة نفقـــا
تتيحهـــا املدينـــة. وبـــدون ضـــمانات كافيـــة تكفـــل اإلســـكان للفقـــراء، بـــل للطبقـــة الوســـطى يف بعـــض األمـــاكن، 
وبــــدون تــــدابري لتــــوفري الســــلع العامــــة للجميــــع ومحايــــة العامــــة فــــإن املــــدن ال ميكنهــــا أن تتســــم يف وقــــت واحــــد 

  باإلنصاف االجتماعي والكفاءة. 

                                                            

   )2010م. أ. لوبيس (  )45(
“Addressing new forms of poverty and exclusion in Europe”, in World and European Sustainable Cities, Insights 

from EU Research, European Commission, Brussels.   
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  ر المناخ وقدرة المدن على التكيُّفالتحضر وتغيُّ   -الم 
مع حتول العامل ليصبح حضرياً بصورة غالبة تزداد املناقشــة الدوليــة بشــأن تغــريُّ املنــاخ إحلاحــاً عــن ذي   - 63

يف  80و 60يف املائة، مبا يــرتاوح بــني  50قبل. وتستأثر املدن، اليت تبلغ حصتها من السكان أكثر قليًال من 
يف املائــة مــن انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون. ويف  70اقــة يف العــامل وتولِّــد مــا يصــل إىل املائــة مــن اســتهالك الط

، زادت انبعاثات الكربون العامليــة مــن حــرق الوقــود األحفــوري وإنتــاج األمسنــت 2008و 1950الفرتة ما بني 
مــــع زيــــادة يف  يف املائــــة فقــــط. ويتوافــــق ذلــــك 167يف املائــــة يف حــــني زاد ســــكان العــــامل بنســــبة  437بنســــبة 

  .)46(يف املائة 50يف املائة إىل  29املستوى العاملي من التحضر من 
وهـــذه الظـــروف املتغـــرية بـــدورها تفـــاقم املشـــاكل االجتماعيـــة واالقتصـــادية والبيئيـــة القائمـــة الـــيت تـــزداد   - 64

ط وعــدم كفايــة ســوءاً بســبب تعــرض أفقــر الســكان لألخطــار الطبيعيــة وتغــريُّ املنــاخ نتيجــة التحضــر غــري املخطــ
البنيــــة التحتيــــة. ويــــؤدي ارتفــــاع منســــوب ســــطح البحــــر واألعاصــــري والعواصــــف املداريــــة والفيضــــانات الداخليــــة 
واجلفـــاف إىل إحـــداث خســـائر باهظـــة تتســـم باحلـــدة بصـــورة خاصـــة بـــني ســـكان األحيـــاء الفقـــرية وأفقـــر فئـــات 

عــدد احلــاالت املبلَّــغ عنهــا مــن الكــوارث  الســكان، وخاصــة يف املنــاطق الســاحلية. وعلــى الصــعيد العــاملي، ارتفــع
بلــغ متوســط  2003و 1994واألشخاص املشردين يف العقدين األخريين. وخــالل فــرتة الســنوات العشــر بــني 

كارثـــة فـــرتة الســـنوات العشـــر   373كـــوارث. وارتفـــع هـــذا العـــدد إىل   307عـــدد الكـــوارث الســـنوية املبلَّـــغ عنهـــا 
 104نفســـه، ارتفـــع املتوســـط الســـنوي لعـــدد البلـــدان املتـــأثرة مـــن . ويف الوقـــت 2013و 2003التاليـــة بـــني 
، وارتفـــــــع العجـــــــز 106 597إىل  53 678بلـــــــداً، يف حـــــــني ارتفـــــــع عـــــــدد القتلـــــــى مـــــــن  118بلـــــــدان إىل 

  مليار دوالر.  156مليار دوالر إىل  55االقتصادي املبلغ عنه من متوسط سنوي قدره 
دن جيـــب أن تكـــون أيضـــاً جــزءاً مـــن احلـــل ملشـــكلة تغـــريُّ ومــن املهـــم بصـــورة حامســـة االعـــرتاف بــأن املـــ  - 65

املنــاخ. ولكــن التــدابري املتوخــاة حــىت اآلن علــى الصــعيدين العــاملي والــوطين مل تقــرتن بعــد بتــدابري متضــافرة علــى 
صـــعيد املدينـــة والصـــعيد احمللـــي. وتتـــيح جـــودة التخطـــيط والتنظـــيم للتحضـــر ووســـائط النقـــل وتصـــميمات املبـــاين 

ة إلدراج اســرتاتيجيات للتكيُّــف يف صــلب برجمــة التنميــة احلضــرية، وبالتــايل محايــة املكاســب اإلمنائيــة فرصــاً هائلــ
  املرتاكمة وتقليل التعرض يف مواجهة مجيع األخطار احملتملة. 

  استمرار وجود نموذج غير مستدام للتحضر  -ميم 
ــا فــإن كثــرياً رغــم أن التحضــر ينطــوي علــى إمكانيــات زيــادة ازدهــار املــدن وزيــاد  - 66 ة تنميــة البلــدان وثرو

مـــن املـــدن يف مجيـــع أحنـــاء العـــامل جتـــد نفســـها غـــري مســـتعدة بصـــورة فاضـــحة يف مواجهـــة التحـــديات الفضـــائية 
والدميغرافية والبيئية املصاحبة للتحضر. وبعبارات عامــة، اعتمــد التحضــر علــى منــوذج غــري قابــل لالســتدامة علــى 

  جبهات كثرية:
بيئيــة، حيــث اقــرتن باســتعمال الوقــود األحفــوري الــرخيص واالعتمــاد الكثيــف مــن الناحيــة ال  (أ)

علــى الســيارات اخلاصــة واألطــراف احلضــرية الالمتناهيــة الــيت تســتهلك األراضــي واملــوارد وتســتهلك يف كثــري مــن 
  ؛ )47(بتوجيه من املصاحل اخلاصة إىل حد كبري وليس املصاحل العامة -احلاالت املناطق الطبيعية احملمية 

                                                            

 Global, Regional, and National Fossil-Fuel CO2) 2010ت. أ. بودن، وج. ماراند و ر. ج. أندريس (  )46(

Emissions, Carbon Dioxide Information Analysis Centre خمترب أوك ريدج الوطين، وزارة الطاقة يف الواليات املتحدة، أوك 
  .http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/tre_glob.htmlريدج، تنسي، الواليات املتحدة. وميكن االطالع عليه يف: 

 .2012/2013) حالة مدن العامل 2012موئل األمم املتحدة (  )47(
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مـــن الناحيـــة االجتماعيـــة، مـــع وجـــود أشـــكال مـــن التنميـــة احلضـــرية تضـــيف إىل توليـــد الثـــروة   (ب)
بصورة غري متساوية وعدم املساواة املكانية، وخلق مدن مقسَّــمة، تتســم يف كثــري مــن األحيــان بوجــود جمتمعــات 

رين وتقاســم األصــول اإلنســانية مغلقــة ومنــاطق فقــرية. وتواجــه املــدن صــعوبة متزايــدة يف إدمــاج الالجئــني واملهــاج
واالجتماعيــة والثقافيــة والفكريــة الــيت تتيحهــا املدينــة، مبــا يف ذلــك تــراثهم الثقــايف وبيئــتهم املبنيــة، ممــا يــؤدي إىل 

  تفتت مكاين على أساس اإلثنية أو العنصر أو الدخل أو غري ذلك من اخلصائص االجتماعية؛
البطالــة والعمالــة الناقصــة وخمتلــف أشــكال الوظــائف من الناحية االقتصادية، بســبب انتشــار   (ج)

غــري الثابتــة واملنخفضــة األجــر واألنشــطة غــري الرمسيــة املولِّــدة للــدخل، الــيت تــؤدي إىل تقييــدات اقتصــادية إضــافية 
  وعدم املساواة يف الوصول إىل اخلدمات األساسية واملرافق وسوء نوعية احلياة للكثريين. 

ديات احلضــرية عــدم كفايــة التصــميم وســوء أداء كثــري مــن املــدن واإلخفــاق يف ويفــاقم كــل هــذه التحــ  - 67
إنشــاء اهلياكــل املؤسســية والقانونيــة املالئمــة حمليــاً مــن أجــل دعــم اإلدارة احلضــرية املســتدامة املتكاملــة والطويلــة 

مات والــــذي يــــرتجم إىل اســـــتخدا -األجــــل. وبالفعــــل، فــــإن التحضـــــر الــــذي يتســــم بســــوء التخطـــــيط واإلدارة 
منخفضـــة وفصـــل اســـتخدامات األراضـــي وعـــدم التوافـــق بـــني تـــوفري البنيـــة التحتيـــة والتجمعـــات الســـكنية وعـــدم  

  يقلل من إمكانية استخدام اقتصادات احلجم والتجمع. -كفاية شبكات الشوارع، من بني نتائج أخرى 
  فرص للتحضر المستدام: صوب جدول أعمال حضري جديد  - سابعاً 

الثالث جملتمع األمــم فرصــة فريــدة إلحــراز أهــداف اســرتاتيجية عامليــة مــن خــالل تســخري  سيتيح املوئل  - 68
القـــوة اهلائلـــة للتحضـــر املســـتدام. وهـــذه الفرصـــة تظـــل مفتوحـــة رغـــم التحـــدي اهلائـــل الـــذي يثـــريه اســـتمرار تـــدفق 

يف عمليــة خطــة  مليارات األشخاص إىل مدننا وبلداتنا. وقد مت اإلقرار بأن التحضر املستدام هو هدف رئيســي
، اعرتافــاً بصــلته الواضــحة بتنميــة البلــدان. وميكــن أن يســاهم التحضــر املســتدام يف 2015التنميــة ملــا بعــد عــام 

إحــراز التنميــة املســتدامة وجيعــل املــدن وغريهــا مــن املســتوطنات البشــرية أكثــر إنصــافاً وإدماجــاً للجميــع، حبيــث 
  للجميع والتنمية االجتماعية واحلماية البيئية لصاحل اجلميع.  ميكنها دعم النمو االقتصادي املستدام والشامل

ويتطلــب التحضــر املســتدام سياســات لكفالــة توزيــع فوائــد النمــو احلضــري بطريقــة منصــفة. ويتطلــب   - 69
م الداخليــة. وكمــا يشــري تقريــر األمــم  أيضــاً سياســات متنوعــة لتخطــيط وإدارة التوزيــع الفضــائي للســكان وهجــر

ــدف إىل تقييــد اهلجــرة مــن الريــف إىل 2014عنــون آفــاق التحضــر العــاملي املتحــدة امل ، فــإن السياســات الــيت 
. )48(احلضــر سياســات غــري فعَّالــة يف منــع منــو املــدن بــل وميكــن أن تــؤدي إىل أضــرار اقتصــادية واجتماعيــة وبيئيــة

ــدف إىل توزيــع أكثــر توازنــاً للنمــو احل ضــري. ومثــل هــذه السياســات وهلذا السبب، تقوم احلاجة إىل سياســات 
احلضرية الوطنية ميكن أن تدعم منو املدن املتوسطة احلجم بغــرض جتنــب الرتكيــز املفــرط يف واحــد أو إثنــني فقــط 
من التجمعات احلضرية الكبرية جداً وتقليل اآلثار البيئية السلبية الــيت تقــرتن عــادة بالتجمعــات احلضــرية الكبــرية 

  اليت تنمو بسرعة.
ل هـــذه اآلراء واملمارســـات جـــزءاً مـــن جـــدول أعمـــال حضـــري جديـــد يسرتشـــد مببـــادئ ميثـــاق وتشـــكِّ   - 70

األمم املتحدة، مع حتقيق االحرتام الكامل للقــانون الــدويل ومبادئــه، وإعــادة تأكيــد أمهيــة احلريــة والســالم واألمــن 
تعزيــز فكــرة  من هذا القبيل إىل“ جدول أعمال حضري جديد”واحرتام مجيع حقوق اإلنسان. وسوف يؤدي 

  املواطنة وكفالة التقدير الكامل للتنوع الثقايف ومسامهة الثقافة يف التنمية املستدامة.
                                                            

 ، النقاط البارزة2014آفاق التحضر العاملي: تنقيح عام االقتصادية واالجتماعية،  األمم املتحدة، إدارة الشؤون  )48(
  ).17) (ص 2014نيويورك، (
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وسوف يقوم اجملتمع الدويل معاً بإعادة النظر يف جــدول أعمــال املوئــل واســتعراض تنفيــذه واســتعراض   - 71
. وينبغــي أن 2016يــد يف عــام أهدافه وغاياته املصاحبة، بغــرض االتفــاق علــى جــدول األعمــال احلضــري اجلد

يتطرق جدول األعمال احلضــري اجلديــد إىل املســائل غــري املنجــزة مــن جــدول أعمــال املوئــل واألهــداف اإلمنائيــة 
لأللفيـــة وأن يستشـــرف املســـتقل فيكـــون مبثابـــة خطـــة عمـــل حيويـــة لتنفيـــذ خطـــة األمـــم املتحـــدة للتنميـــة ملـــا بعـــد 

ــلة حســب الــدخل ونــوع اجلــنس . ومــن اجلــوهري هلــذا الغــرض حتســني تــوف2015 ر البيانــات واملعلومــات املفصَّ
والســــن والعنصــــر واألصــــل اإلثــــين ومركــــز اهلجــــرة واإلعاقــــة واملوقــــع اجلغــــرايف وغــــري ذلــــك مــــن الســــمات املتصــــلة 

  .  )49(بالسياقات الوطنية واملرتوبولية واحمللية والوصول إىل هذه البيانات
لينا أن نتصرف بناًء على ذلــك وأن حيــدونا الطمــوح. إذ أن وهناك إمكانات هائلة للنجاح، وجيب ع  - 72

تنفيـــذ جـــدول األعمـــال احلضـــري اجلديـــد ســـيمس عمليـــة التحضـــر بأكملهـــا، وهـــي العمليـــة الـــيت تظـــل تكتســـح 
اجملتمع العاملي وتشــمل مجيــع املســتوطنات البشــرية يف كــل أجــزاء العــامل. وحنــن لــن نســتطيع فقــط حتويــل األحيــاء 

مــاٍض ومعاجلــة قضــايا االنكمــاش االقتصــادي والتهمــيش االجتمــاعي القائمــة منــذ زمــن طويــل  الفقــرية إىل تــاريخ
بـــل أننـــا سنســـتطيع أيضـــاً معاجلـــة الفقـــر وعـــدم اإلنصـــاف يف احلضـــر واألشـــكال اجلديـــدة مـــن التمييـــز. واحلكـــم 

داف، كــي الرشــيد وســيادة القــانون علــى الصــعيدين الــوطين ودون الــوطين عنصــران جوهريــان إلحــراز هــذه األهــ
ننتقل إىل منوذج للتحضر أكثر اســتدامة. ولكــي يكــون التحضــر كــامًال ومســتداماً حقــاً، فــإن اآلليــات التشــاركية 

  وممارسات إدارة وختطيط املستوطنات البشرية املتكاملة تتسم بأمهية حامسة. 
وممارســته. بعد ذلك سيؤدي جــدول األعمــال احلضــري اجلديــد إىل تســخري مفهــوم التحضــر املســتدام   - 73

وميكن أن يفتح ذلك عملية دينامية مل نعرفها من قبل على أساس متسق وهي عملية ســوف نعتمــد عليهــا مــن 
أجل إحراز كثري من األهداف الطموحة خلطة التنمية املستدامة. وببساطة ميكن القول إنه سيكون مــن املمكــن 

عـــامل تتســـم بـــالتطبيق الواســـع، مـــن خـــالل تطبيـــق جـــدول أعمـــال حضـــري جديـــد وعملـــي وضـــع جمموعـــة مـــن امل
وإطالق قوة كربى إلحداث تغريُّ إجيايب يف التنمية املستدامة يف مجيــع بلــدان العــامل. ويف حالــة جنــاح ذلــك، فإنــه 
ميكــن يف آن واحــد أن يــدفع التنميــة املســتدامة عامليــاً، وأن يســمح لنــا، يف إطــار ميــدان التحضــر واملســتوطنات 

  هامة لكفالة زيادة إنتاجية مدننا وبلداتنا وجيعلها أكثر سعادة ومتاسكاً. البشرية، بأن نستفيد من فرص
ــج كامــل للتعامــل مــع التحضــر علــى أســاس حقــوق اإلنســان إمكانيــة   - 74 وبالتحديــد، ســيتيح اعتنــاق 

إحراز تقدم كبري يف إعمال حقوق السكن الالئق وأمن احليــازة واخلــدمات األساســية. وســوف يســاهم ذلــك يف 
احلقـــوق يف التنميـــة ويف مســـتوى معيشـــي الئـــق، مبـــا يف ذلـــك احلـــق يف الغـــذاء وامليـــاه، وســـيادة القـــانون، إعمـــال 

واحلكـــم الرشـــيد، واملســـاواة بـــني اجلنســـني، ومتكـــني املـــرأة، وااللتـــزام الشـــامل وحتقيـــق جمتمعـــات عادلـــة ودميقراطيـــة 
  للتنمية.

املوئــل األول الــذي عقــد يف فــانكوفر، كنــدا،  ســنة تقريبــاً، يف مــؤمتر 40لقد بدأنا رحلــة طموحــة منــذ   - 75
. وقد تعلمنا الكثري منذ ذلك احلني، وأصبحنا نعرف ماذا ينجح ومــاذا ال يــنجح. ولقــد فهمنــا 1976يف عام 

تكاليف التحضــر غــري املخطــط والفــرص الضــائعة. وســوف يتــيح املوئــل الثالــث فرصــة لنعمــل ســوياً وذلــك لكــي 

                                                            

الفريق العامل املفتوح باب العضوية املعين بأهداف التنمية املستدامة: مقدمة القرتاح  -الوثيقة اخلتامية ”األمم املتحدة،   )49(
. 2014، منتدى معارف التنمية املستدامة، متوز/يوليه “ملعين بأهداف التنمية املستدامةالفريق العامل املفتوح باب العضوية ا

 . http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.htmlوميكن االطالع عليه يف: 



A/CONF.226/PC.1/5 

23 

ر ديناميــة قويــة وغــري مســتخدمة للتحضــر املســتدام مــن أجــل دفــع عمليــة نــتعلم مــن هــذه األخطــاء ولكــي نســخِّ 
  تنمية ثقافاتنا وجمتمعاتنا واقتصاداتنا يف السنوات العشرين القادمة.

  الخالصة والتوصيات  - ثامناً 
ســـنة مـــن اعتمـــاد إعـــالن اســـطنبول وجـــدول أعمـــال املوئـــل، ال يـــزال اجملتمـــع الـــدويل  18بعـــد قرابـــة   - 76

لتحـــديات والفـــرص احلضـــرية الكـــربى. وقـــد مت إحـــراز تقـــدم كبـــري صـــوب حتقيـــق أهـــداف جـــدول يتصـــارع مـــع ا
أعمــال املوئــل واإلعــالن بشــأن املــدن واملســتوطنات البشــرية األخــرى يف األلفيــة اجلديــدة. ولكــن حــدثت أيضــاً 

بــني بعض النكسات وبعض املشاكل. وكما يتضح من هذا التقريــر، ظهــرت حتــديات جديــدة وتطــورت العالقــة 
القطاعــات الرئيســية يف اجملتمــع. واملوئــل الثالــث هــو الفرصــة املثلــى لكــي يواجــه اجملتمــع الــدويل هــذه التحــديات 

  ويستفيد من هذه الفرص.
وسيكون املوئل الثالث واحداً مــن أول املــؤمترات العامليــة الكــربى الــيت تعقــد بعــد اعتمــاد خطــة التنميــة   - 77

صـــياغة منظـــور مشـــرتك بشـــأن املســـتوطنات البشـــرية والتنميـــة احلضـــرية . وســـيتيح فرصـــة ل2015ملـــا بعـــد عـــام 
املســـتدامة ومناقشـــة التحـــديات والفـــرص الـــيت تنشـــأ عـــن التحضـــر مـــن أجـــل تنفيـــذ أهـــداف التنميـــة املســـتدامة. 

  وسوف يرتبط املوئل الثالث أيضاً ارتباطاً وثيقاً بعملية تغريُّ املناخ اجلارية يف األمم املتحدة.
اجــة تقــوم إىل إعــادة تنشــيط الشــراكة العامليــة وتعزيــز خمتلــف أشــكال التعــاون اإلقليمــي والــوطين إن احل  - 78

لتحقيق التنمية املستدامة، مبا يف ذلك من خالل تعبئة املوارد الالزمة لتنفيــذ جــدول األعمــال احلضــري اجلديــد. 
لطات احملليــة واجملتمــع الــدويل وتنفيذ هذا اجلدول اجلديــد ســيتطلب مشــاركة نشــطة مــن احلكومــات الوطنيــة والســ

  والقطاع اخلاص ومنظومة األمم املتحدة.
___________________________  


