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التقرير اإلقليمي للموئل الثالث عن أفريقيا :اإلسكان المحدث للتحول والتنمية الحضرية
المستدامة في أفريقيا
موجز تنفيذي
ُ -يف السنوات األخَتة ،سجلت أفريقيا مبوان اقتصاديان مثَتان لئلعجاب يعتمد على ربسُت السياسات
كاألمن كاإلدارة ،كعلى النمو يف قطاعات اػبدمات كاألسعار كإنتاج السلع األساسية .كيف العاـ َُِٔ ،يتوقع
أف ربقق أفريقيا مبوان حقيقيان يف الناتج احمللي اإلصبايل بنسبة ْ ّ,يف اؼبائة ،كىذا أعلى بشكل ملحوظ من معدؿ
النمو العاؼبي البالغ ٗ ِ,يف اؼبائة .غَت أف ىذا النمو االقتصادم مل يقًتف بعد بتحوؿ كبو التصنيع كالعمالة
اؼبنتجة كربسُت مستويات اؼبعيشة .كمل يكن النمو كشامبلن للجميع ،إذ مل يستفد منو معظم األفريقيُت.
ِ -كإدراكان لضركرة النمو الشامل كاؼبستداـ ،عرؼ القادة األفارقة ،من خبلؿ خطة عاـ َِّٔ :أفريقيا
اليت نصبو إليها ،رؤية طويلة األمد كاسًتاتيجية من أجل التحوؿ اؽبيكلي القتصاداهتا .كيبثل التحوؿ اؽبيكلي
للقارة عن طريق التصنيع كاػبدمات ذات القيمة اؼبضافة اؼبرتفعة ،كزيادة اإلنتاجية الزراعية كاالنتقاؿ من العمالة
غَت الرظبية إىل العمالة الرظبية أموران ال غٌت عنها لكفالة ترصبة النمو االقتصادم ألفريقيا إىل تنمية أكثر مشوالن عن
طريق زيادة فرص العمل البلئق كتعزيز اغبيز اؼبايل.
ّ -كيف الوقت نفسو ،تشهد القارة ربوالن كبَتان يدفعو النمو اغبضرم السريع كيؤثر بشكل كبَت على خطة
التحوؿ اؽبيكلي .كسبثل أفريقيا أسرع مناطق العامل يف التوسع اغبضرم كيتوقع أف يغلب عليها الطابع اغبضرم
حبلوؿ العاـ َِّٓ .كألف معظم التوسع اغبضرم مل يتحقق بعد على القارة ،تتمتع البلداف األفريقية بفرصة
فريدة ؿبدكدة اؼبدة يبكن خبلؽبا كضع أكلويات التوسع اغبضرم اؼبخطط لو كتعزيزه عبٍت مكسبُت حرجُت يف
نفس الوقت ،كنبا:
(أ) تبديل النتائج اغبالية اؼبوىنة/الضارة الناكشئة عن العمليات غَت اؼبخططة للتنمية اغبضرية كإنشاء
اؼبستوطنات البشرية ،دبا يف ذلك النمو السريع للمستوطنات العشوائية ،كتزايد الطابع غَت الرظبي ،كالنمو
االقتصادم الذم ال ينشئ العمالة ،كالتوسع اغبضرم ،كزيادة التشتت كاإلقصاء كالبلمساكاة ،كالبفاض
اإلنتاجية؛
(ب) تسخَت اإلمكانات الكاملة للنمو اغبضرم يف أفريقيا كتطوير اؼبستوطنات البشرية لتكوف قوة
ربويلية للتنمية الشاملة كاؼبستدامة على الصعد احمللية كدكف الوطنية كالوطنية كاإلقليمية كالعاؼبية كيف اجملاالت
الرئيسية للتنويع االقتصادم ،كإضافة القيمة ،كإهباد فرص العمل ،كإضفاء طابع التصنيع على قطاع الزراعة،
كتعبئة اؼبوارد احمللية ،كاالقتصادات اؼبنخفضة الكربوف ،كاؽبياكل األساسية اػبضراء (اؼبراعية للبيئة).
ْ -كيتيح النمو اغبضرم السريع كالتوسع اغبضرم فرصان غَت مسبوقة لتسريع التحوؿ كبناء القدرات من
أجل االستجابة للتحديات اإلمبائية يف أفريقيا .كيتطلب تسخَت التوسع اغبضرم لنمو أفريقيا كربوؽبا النظر يف
طبسة ؾباالت ذات أكلوية:
(أ) التصنيع كاإلنتاجية كالعمالة .كتوفر اؼبدف كاؼبستوطنات البشرية األفريقية ،يف حالة حسن
زبطيطها كإدارهتا ،ميزة فريدة لتحقيق التنويع االقتصادم كالتصنيع ،كزيادة اإلنتاجية كإهباد فرص العمل كدفع
عجلة النمو على الصعد دكف الوطٍت كالوطٍت كاإلقليمي .كلذلك ،من اؼبهم تسخَت التوسع اغبضرم من أجل
التحوؿ اؽبيكلي ألفريقيا ،باعتباره أىم األكلويات للمنطقة .كلكن التوسع اغبضرم يف أفريقيا وبدث حىت اآلف يف
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غياب التصنيع ،فبا يؤدم إىل ضياع فرص االنتقاؿ من األنشطة االقتصادية ذات اإلنتاجية اؼبنخفضة إىل تلك
ذات اإلنتاجية اؼبرتفعة عن طريق اؼبزايا اؼبرتبطة بالتوسع اغبضرم؛
(ب) اإلسكاف كاػبدمات األساسية .على الرغم من أف معظم البلداف األفريقية قد أحرزت تقدمان
منذ العاـ ُٔٗٗ يف ربسُت حياة سكاف األحياء الفقَتة ،سبشيان مع األىداؼ اإلمبائية لؤللفية ،ال تزاؿ
التحديات طويلة األمد ماثلة يف ؾباؿ توفَت األراضي كاؼبساكن ،من حيث الكمية كالنوعية على حد سواء،
ككذلك التحديات اؼبتعلقة بتوفَتىا بتكاليف معقولة كضماف اغبيازة كاإلدماج االجتماعي .كال تزاؿ ىناؾ ثغرات
خطَتة يف توفَت اػبدمات األساسية كاؽبياكل األساسية ،مع التوجو اؼبتزايد كبو االستغبلؿ التجارم كاػبصخصة
فبا يؤدم إىل نشوء ربديات يف إمكانية ربمل التكاليف ،كيزيد من استبعاد الغالبية الفقَتة ،كتشتت اؼبستوطنات
البشرية .كيف نفس الوقت ،يتيح تزايد الطلب يف اؼبناطق اغبضرية على اؼبساكن كاػبدمات األساسية كاؽبياكل
األساسية فرصان كبَتة غبفز التصنيع احمللي ،كإهباد فرص العمل كربسُت اإلنتاجية .كال يزاؿ توفَت اػبدمات
األساسية للجميع يتسم باألنبية اغبرجة من أجل ربقيق التنمية اغبضرية كتنمية اؼبستوطنات البشرية على كبو
عادؿ ككشامل للجميع؛
(ج) الديناميات الديبغرافية .ترتبط االذباىات السكانية يف أفريقيا ارتباطان كثيقان بأمباط النمو كالتحوؿ
يف اؼبناطق اغبضرية .كعلى كجو اػبصوص يبلحظ البفاض كبَت يف نسبة اإلعالة لدل سكاف اؼبناطق اغبضرية
بالنسبة إىل سكاف اؼبناطق الريفية ككذلك ىجرة نسبة مرتفعة من الشباب إىل اؼبناطق اغبضرية .كيطرح اجملتمع
الفيت يف أفريقيا فرصان كربديات كبَتة للتوسع اغبضرم اؼبستداـ .باؼبقابل ،يؤثر النمو اغبضرم السريع أيضان على
التغَتات االجتماعية كاالقتصادية اليت تكمن كراء العائد الديبغرايف ،دبا يف ذلك زيادة العمالة اؼبنتجة كالتعليم
كالتمكُت كما إىل ذلك .كينبغي أف تراعي االسًتاتيجيات كالسياسات اؼبتعلقة بالتوسع اغبضرم زيادة اإلمكانات
كاالحتياجات لسكاف اؼبناطق اغبضرية من الشباب ككيفية تسخَت ىذه اعبوانب كموارد؛
(د) تغَت اؼبناخ كالكوارث كالبيئة .تقوـ اؼبناطق اغبضرية كاغبكومات احمللية اغبضرية بدكر مركزم
بعملها كدكافع رئيسية كبو اقتصادات منخفضة الكربوف يف أفريقيا ،بطرؽ مستدامة تعكس توجو االرهتاف إىل
أمباط اإلنتاج كاالستهبلؾ غَت اؼبستدامة اؼبعتمدة على الوقود األحفورم .كتقوـ اؼبناطق اغبضرية بدكر ىاـ يف
خضرنة التنوع االقتصادم ألفريقيا عن طريق التصنيع .غَت أف جدكؿ أعماؿ تغَت اؼبناخ يف أفريقيا ال يزاؿ موجهان
بشكل كبَت إىل البيئات الريفية كالزراعة كالسياحة ،بينما يكوف ىناؾ تقدير أقل للمسانبات كالفرص الناذبة عن
اؼبناطق اغبضرية .كيبثل ربط التنمية اؼبستدامة للمناطق اغبضرية كاؼبستوطنات البشرية مع قدرة الصمود أكلوية
حاظبة للمنطقة؛
فعاؿ عنصرين
(ق) النظم كالسياسات كاؼبؤسسات اغبضرية .يشكل التخطيط كاإلدارة على كبو ٌ
رئيسيُت للمدف كاؼبستوطنات البشرية الشاملة للجميع كاؼبستدامة .كيشكل التخطيط االستباقي كاؼبتكامل للتنمية
الصعد دكف الوطٍت كالوطٍت كاإلقليمي كاحمللي إطاران ىامان لكفالة استدامة اؼبدف كاؼبستوطنات البشرية .كيلزـ
على ي
التخطيط كاإلدارة يف اجملاؿ اغبضرم اؼبدعوماف باؼبوارد البشرية كاؼبالية الكافية ،ككذلك البيانات لبلستجابات
القائمة على األدلة من أجل التصدم للتحديات كالفرص الناكشئة .كال يزاؿ من اؼبهم ربقيق البلمركزية الفعالة
لتعزيز صبلحيات صنع القرار كقدرات السلطات احمللية على توليد اإليرادات كاالستثمار .كتنفيذ التنمية اغبضرية
اليت ؿبورىا اإلنساف عن طريق النهج التشاركية اجملتمعية كتعزيز األطر االستشارية الضركرية يتسم بأنبية بالغة
للحوكمة الشاملة للجميع.
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ٓ -كينبغي للجهود الرامية إىل تركشيد دكر التوسع اغبضرم يف مبو أفريقيا كربوؽبا أف تراعي االذباىات اليت
زبص اؼبنطقة .كيف ىذا الصدد ،تربز ثبلث من خصائص النمو اغبضرم يف أفريقيا كثيقة الصلة بذلك:
(أ) اؼبدف كاؼبستوطنات البشرية اؼبتوسطة .ربدث أسرع معدالت النمو السكاين اغبضرم يف أفريقيا
يف اؼبدف اؼبتوسطة كالبلدات الصغَتة ،اليت تعاين من جوانب عجز كبَتة يف اؽبياكل األساسية كاإلدارة كاؼبالية فبا
يتطلب استجابات عاجلة .بيد أف ىذا االذباه يتيح الفرص للتدخبلت اؼببكرة عن طريق العمليات اؼبخطط ؽبا
يف ؾباؿ التنمية كاؽبياكل األساسية كالتصنيع اليت تستغل الركابط الريفية  -اغبضرية ،كالتحديث الزراعي اؼبتوخى
كالضركرم ،كال سيما فيما يتعلق بوضعها على مسارات النمو اؼبنخفض الكربوف يف ؾباالت التصميم اؼبكاين
كالطاقة كاؼبباين كاػبدمات كالنقل؛
(ب) مبو السكاف يف اؼبناطق اغبضرية كالريفية .يف أفريقيا ،يتزايد مبو السكاف الريفيُت على كبو متواز
مع تزايد أعداد سكاف اؼبناطق اغبضرية .كسبثل الزيادة السكانية الطبيعية عامبلن مهيمنان يف اؼبناطق اغبضرية كالريفية
على السواء .كعلى الرغم من أف معدؿ مبو سكاف األرياؼ سيستمر يف االلبفاض يف أفريقيا ،فإف العدد اؼبطلق
للسكاف الذين يعيشوف يف اؼبناطق الريفية سيواصل االرتفاع إىل أكثر من بليوف كاحد حبلوؿ العاـ ََِٓ.
كيتطلب ىذا فهمان أعمق للركابط الريفية-اغبضرية كاستمرار االستثمار يف الزراعة كالتنمية الريفية؛
(ج) مدف االستهبلؾ كمستوطناتو البشرية .يصاحب التوسع اغبضرم يف أفريقيا مبو مدف
االستهبلؾ ،حيث يًتاجع التحوؿ الصناعي كالصناعات التحويلية أك ال تزاؿ ىذه اجملاالت تنتظر تطويرىا.
كالتوسع اغبضرم السريع يف أفريقيا منفصل عن النمو االقتصادم كالتصنيع ،خبلفا لتجربة مناطق أخرل من
العامل .كلذلك وبدث التوسع اغبضرم السريع كسط ارتفاع البطالة كالبلمساكاة.
ٔ -كيبثل اؼبوئل الثالث فرصة حاظبة لكي تعيد أفريقيا تنشيط التزاماهتا اؼبتعلقة باإلسكاف كالتنمية اغبضرية
اؼبستدامة .كستمثل الوثيقة اػبتامية للموئل الثالث عبلمة بارزة يف تعزيز استجابة أفريقيا للتوسع اغبضرم السريع
سبشيان مع خطة عاـ َِّٔ ،اليت تعًتؼ بالفعل بضركرة ربويل اؼبدف كاؼبستوطنات البشرية لكي تكوف منتجة
ككشاملة للجميع كمنصفة.
ٕ -كبالنظر إىل حجم النمو اغبضرم كسرعتو يف أفريقيا كاآلثار ذات الصلة اؼبًتتبة عليو ،ال يبكن أف يعترب
التوسع اغبضرم ؾبرد مسألة تتعلق بالتنمية احمللية أك مسألة قطاعية حصران .فهو مسألة إمبائية كاسًتاتيجية على
الصعيد الوطٍت تتطلب هنجان متعدد القطاعات .كهبذا اؼبعٌت ،يبكن لتعميم التوسع اغبضرم يف اػبطط اإلمبائية
الوطنية أف يوفر إطار التكامل البلزـ لتسخَت إمكانياتو كمحرؾ للتنمية على مستويات ـبتلفة.
ٖ -كبينما هبرم التقدـ كبو نتائج جديدة لتوجيو السياسات كالتدخبلت اؼبتعلقة باإلسكاف كالتنمية
اغبضرية اؼبستدامة ،تظل اؼبعايَت كااللتزامات اليت كضعت يف اؼبوئل الثاين صاغبة كمهمة ،كال سيما بالنسبة
ألفريقيا .كتربز الدركس اؼبستخلصة يف ىذا التقرير ضركرة كفالة الًتكيز على إطار مفاىيمي كاسع للمستوطنات
البشرية كاؼبوئل يراعي صبلة أمور منها اؼبأكل ،كالسلسلة الريفية اغبضرية اؼبتصلة ،كاالبتكارات احمللية ،بقدر
مراعاتو للتحوؿ االقتصادم.

أولً-

مقدمة :نبذة عن السياق
ٗ -منذ انعقاد اؼبوئل الثاين يف عاـ ُٔٗٗ ،كشهدت أفريقيا مبوان اقتصاديان كتوسعان حضريان على كبو مطٌرد
باؼبقارنة مع عقدم شبانينات كتسعينات القرف العشرين .كأدل ىذا التحسن يف األداء االقتصادم إىل الثقة
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كالتفاؤؿ ،لكن ال تزاؿ ىناؾ ربديات قائمة ،دبا يف ذلك زيادة البطالة كالفقر كالبلمساكاة كالطابع غَت الرظبي.
كنتج عن ىذه الدينامية تزايد الطلب على اؼبزيد من االستثمارات كاإلصبلحات السياسية من أجل كفالة ربقيق
النمو كالتحوؿ على كبو يشمل اعبميع.
َُ -كعلى مدل العقدين اؼباضيُت ،ضاعفت البلداف األفريقية التزامها بالتنمية من خبلؿ الربامج اإلقليمية
اؼبتعلقة بالزراعة كاؽبياكل األساسية كتوليد اؼبعارؼ .كاسًتكشدت خطة العاـ َِّٔ ،اليت سبثل يف جوىرىا التزامان
بتحقيق التحوؿ اؽبيكلي ،باػبربة اؼبكتسبة من ىذه الربامج ،إىل جانب االلتزامات العاؼبية بالتنمية اؼبستدامة من
خبلؿ األىداؼ اإلمبائية لؤللفية .كيتيح النمو اغبضرم السريع كالتوسع اغبضرم فرصان غَت مسبوقة لتسريع
التحوؿ كبناء القدرات من أجل االستجابة للتحديات اإلمبائية يف أفريقيا .ككذلك يتيح اؼبوئل الثالث
كاالستعراض اإلقليمي اؼبتعلق بو فرصة ألفريقيا من أجل النظر يف كيفية تقدًن ركابط التوسع اغبضرم ؼبسارات
كبو ربقيق أكلويات أفريقيا للنمو الشامل كاؼبستداـ كالتحوؿ على صبيع مستويات مساعي التنمية.
ُُ -كيهدؼ ىذا التقرير اإلقليمي إىل تقدًن معلومات للعملية العاؼبية للموئل الثالث عن التقدـ احملرز يف
تنفيذ التزامات اؼبوئل الثاين (ُٔٗٗ) اؼبوجهة كبو ربديد االذباىات كالفرص كالتحديات كاألكلويات يف ؾباؿ
اإلسكاف كالتنمية اغبضرية اؼبستدامة عرب االمتداد كالتنوع الكاملُت ؼبنطقة أفريقيا للسنوات العشرين القادمة.
كيربز التقرير ما ىو فبكن من التدخبلت يف ؾباؿ السياسات كالربامج البلزمة كموقع ىذه التدخبلت كالربامج
ككيفية إقبازىا من أجل ربقيق التنمية اغبضرية اؼبستدامة دعمان ػبطة التحوؿ اؽبيكلي ألفريقيا اليت تغطي اؼبناطق
الفرعية اػبمس للقارة :مشاؿ أفريقيا كغرهبا ككسطها ككشرقها كاعبنوب األفريقي.
ُِ -كيستند التقرير إىل التقارير الوطنية اؼبعدة للموئل الثالث كاليت كردت يف إطار العملية التحضَتية.
كيستفيد أيضان من البيانات كاؼبعارؼ اؼبستمدة من منظومة األمم اؼبتحدة؛ كاؼبنظمات اإلمبائية الدكلية كاإلقليمية
كدكف اإلقليمية؛ كمن الرؤل كااللتزامات اإلقليمية كالعاؼبية ،مثل خطة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ ،كاؼبوقف
األفريقي اؼبوحد اؼبتعلق خبطة التنمية ؼبا بعد عاـ َُِٓ ،كخطة عاـ َِّٔ ،كالشراكة اعبديدة من أجل تنمية
أفريقيا ،كغَت ذلك من القرارات اليت ازبذت يف إطار مؤسبر الوزراء األفارقة اؼبعٍت باإلسكاف كالتنمية اغبضرية،
كاللجنة الفنية التابعة لبلرباد األفريقي كاؼبخصصة لشؤكف اػبدمات العامة كاغبكومات احمللية كالتنمية اغبضرية
كالبلمركزية .كجرت أيضان اؼبشاكرات مع اػبرباء الوطنيُت كاإلقليميُت .كبالتايل ،يتطلع التقرير ،مع تقييمو للتقدـ
احملرز يف تنفيذ نتائج اؼبوئل الثاين ،إىل األكلويات اؼبستقبلية يف ؾباؿ اإلسكاف كاؼبستوطنات البشرية كالتوسع
اغبضرم يف أفريقيا ،سبشيان مع الرؤية القارية للتحوؿ اؽبيكلي ،على النحو الذم تبلور أساسان يف خطة عاـ
َِّٔ.
ُّ -كيتألف التقرير من سبعة فركع .كيقدـ الفرع الثاين حملة عامة عن الصلة بُت التوسع اغبضرم كالتنمية يف
أفريقيا .كىو يبُت اؼببلمح العامة الذباىات النمو كالتوسع اغبضريُت يف أفريقيا من منظور ديبوغرايف ،مع اإلكشارة
إىل الصبلت القائمة مع التنمية اؼبستدامة من كجهة النظر االجتماعية كالبيئية كاالقتصادية .كتوفر اؼبناقشة سياقان
للقضايا اليت تيبحث دبزيد من التفصيل يف الفركع البلحقة من التقرير.
ُْ -كيوضح الفرع الثالث البعد االقتصادم للتوسع اغبضرم يف أفريقيا .كيبحث الركابط بُت التوسع
اغبضرم كالتحوؿ اؽبيكلي االجتماعي  -االقتصادم ألفريقيا ،كاقتصادات التكتل ،كالتصنيع كالتنويع ،كالتكامل
اإلقليمي ،كالفرص اليت يتيحها الطلب اؼبرتفع على السلع اغبضرية ،كالركابط الريفية-اغبضرية ،كالوظائف اؼبتاحة
كنوعيتها ،كاالقتصاد غَت الرظبي .كيؤكد أف على أفريقيا أف تطور كشكبلن متميزان من التوسع اغبضرم ،الذم
ينطوم على أكجو للتآزر كالتكامل بُت التنمية اغبضرية كالريفية.
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ُٓ -كيركز الفرع الرابع على اإلنصاؼ االجتماعي كالتحديات اليت تطرحها األحياء العشوائية كتوافر اؼبساكن
كتيسر كلفتها؛ كتوفَت اػبدمات األساسية (اؼبياه كالصرؼ الصحي كالطاقة كالنقل كاألماكن العامة ،كالسبلمة
كاألمن)؛ كالتكاليف البيئية كاالقتصادية للزحف اغبضرم العشوائي .ككذلك يبحث اغباجة اؼبلحة إىل زيادة
الكثافة كاتباع النهج القطاعي الشامل لزيادة اإلمداد كتيسَت الكلفة يف ؾباؿ اإلسكاف كاػبدمات عن طريق
النهج التشاركية كالشراكات الرامية إىل تعزيز اؼبدف الشاملة للجميع.
ُٔ -كينظر الفرع اػبامس يف البعد البيئي للتوسع اغبضرم يف أفريقيا .كيركز على التحديات كالفرص اليت
تنشأ من أجل االستدامة البيئية يف ضوء النمو اغبضرم السريع ،دبا يف ذلك االحتياجات من اؼبوارد ،كالصلة بُت
االقتصاد اغبضرم كالبيئة ،كاألثر اإليكولوجي ،كضركرة التخطيط لتغَت اؼبناخ ،كضركرة اغتناـ أفريقيا لفرص
االقتصاد األخضر كاالقتصاد األزرؽ اؼبنخفضي الكربوف.
ُٕ -كيؤكد الفرع السادس أنبية كجود مؤسسات قوية كخاضعة للمساءلة ،كالدكر الرئيسي الذم تؤديو النهج
التشاركية ،كضركرة ازباذ إجراءات عاجلة لتعبئة اؼبوارد الوطنية كاحمللية من أجل تطوير اؼبستوطنات كاؼبدف الشاملة
للجميع كاؼبستدامة.
ُٖ -كيبُت الفرع السابع االستنتاجات كالتوصيات الرئيسية اليت تكفل أف تؤدم التنمية يف مدف أفريقيا
كمستوطناهتا البشرية إىل االزدىار الشامل للجميع ،كتعزز الرؤية الطويلة األجل للنمو كالتحوؿ يف اؼبنطقة.
ُٗ -كتربز يف هناية كل فرع بعض اؼبسائل الرئيسية اؼبتعلقة بالسياسات كالتوجيهات .كمن اؼبهم أف ربليل
كموجز التدخبلت السياساتية يعكس أيضان اؼبسائل الشاملة مثل الشؤكف اعبنسانية كاإلدارة كبناء القدرات.

ثانياً  -التوسع الحضري والتنمية
َِ -كشهدت أفريقيا ،منذ اعتماد جدكؿ أعماؿ اؼبوئل كخطة عمل إسطنبوؿ يف عاـ ُٔٗٗ ،ربوالت
عميقة .فما فتئت تسجل مبوان اقتصاديان مستدامان؛ كأصبحت أكثر استقراران كسلمان من الناحية السياسية؛ كارتفع
عدد سكاهنا كتغَتت أمباط تكوينها؛ كبلغ كل من النمو اغبضرم كالتوسع اغبضرم يف اؼبدف الكربل كاؼبدف
اؼبتوسطة كالصغَتة كتلة حرجة؛ كأصبح دكر التنمية االقتصادية كأنظمتها أكثر كفاءة كاتساقان مع االحتياجات
احمللية؛ كأسهمت الشراكات اعبديدة ،كال سيما مع االقتصادات الناكشئة ،يف زيادة االستثمارات يف اؽبياكل
األساسية كالنمو االقتصادم.
ُِ -كعلى كجو اػبصوص ،كشكل نشاط أفريقيا كالتزامها بالتحوؿ اؽبيكلي أحد التحوالت الرئيسية منذ
عاـ ُٔٗٗ .فتنص خطة االرباد األفريقي لعاـ َِّٔ بوضوح على رؤية أفريقيا كاسًتاتيجيتها على اؼبدل
الطويل من أجل التعجيل بالتنمية الشاملة اؼبتمحورة حوؿ اإلنساف .ككفقان ؼبا حدده كل من مصرؼ التنمية
األفريقي كاللجنة االقتصادية ألفريقيا ،ينبغي أف تتمثل العناصر الرئيسية للتحوؿ اؽبيكلي ألفريقيا فيما يلي:
إعادة زبصيص اؼبوارد من القطاعات كاألنشطة األقل إنتاجية إىل تلك األكثر إنتاجية؛ كزيادة
اؼبسانبة النسبية للصناعات التحويلية يف الناتج احمللي اإلصبايل؛ كزبفيض حصة العمالة الزراعية من
إصبايل العمالة؛ كربوؿ النشاط االقتصادم من اؼبناطق الريفية إىل اؼبناطق اغبضرية؛ كنشأة اقتصاد
صناعي كخدمي عصرم؛ كالتحوؿ الديبغرايف من اؼبعدالت العالية للوالدات كالوفيات (اؼبنتشرة يف
اؼبناطق اؼبتخلفة كالريفية) إىل معدالت الوالدات كالوفيات اؼبنخفضة (اؼبرتبطة باؼبعايَت الصحية
األفضل يف اؼبناطق اؼبتقدمة كاغبضرية)؛ كزيادة التوسع اغبضرم .كيرتبط ذلك بتغَت جوىرم يف ىيكل
االقتصاد كما يتصل بو من ؿبركات للنمو كالتنمية.
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ِِ -كمع ذلك ،توحي األدلة التجريبية األخَتة بأف التحوؿ اؽبيكلي قد يتحقق دكف تغيَت كبَت يف إنتاجية
العمل ،كما كاف اغباؿ يف العديد من البلداف األفريقية.
ِّ -كتشجع خطة عاـ َِّٔ على ربقيق ربوؿ ىيكلي يعيد تعريف اؼبدف كاؼبستوطنات البشرية األفريقية
باعتبارىا عوامل تغيَت حاظبة .كيبثل ىذا أساسان إلدراؾ ضركرة ربويل اؼبناطق اغبضرية لتعمل دبثابة النول الوطنية
كاإلقليمية اليت تدفع التكامل كالتصنيع لتعزيز اإلنتاجية كتوسع فرص العمل على كبو تنافسي كربسن مستويات
أقر قادة أفريقيا على أعلى اؼبستويات (اإلطار ُ) بدكر التوسع اغبضرم بوصفو ؿبركان للتنمية
اؼبعيشة .كقد ٌ
اؼبستدامة.
اإلطار ُ
العتراف بالتوسع الحضري كأحد عوامل التنمية في أفريقيا
فيما يلي بعض اؼببلحظات اليت أدىل هبا القادة األفريقيوف بشأف التوسع اغبضرم يف أفريقيا:
(أ ) ”سبثل اؼبدف كاؼبستوطنات األخرل مراكز لؤلنشطة الثقافية كاالقتصادية مزكدة ببنية ربتية
حديثة كتتوفر للناس إمكانية الوصوؿ إىل صبيع ضركريات اغبياة األساسية دبا يف ذلك اؼبأكل
كاؼبياه كالصرؼ الصحي كالطاقة كخدمات النقل العاـ كتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت.
ككبن ندرؾ معدالت التوسع اغبضرم السريعة يف أفريقيا كأنبية كجود اؽبياكل األساسية
كاؼبرافق البلزمة لتحسُت نوعية اغبياة .كلذلك ،فإننا ملتزموف بتوسيع اؽبياكل األساسية
اغبضرية ككضع هنج ـبطط للتوسع اغبضرم السريع كظهور مدف جديدة ،فضبلن عن تعزيز
التخطيط اغبضرم كالريفي .كيشمل ذلك زيادة توفَت السكن البلئق كاؼبيسور ،كربسُت
خدمات الصرؼ الصحي كالنظافة الصحية ،كتعزيز إمكانية الوصوؿ إىل اؼبرافق االجتماعية
كاالقتصادية يف اؼبستوطنات البشرية كزيادة كفاءة تقدًن اؼبرافق كاؼبنافع اؼبادية كاستخدامها،
دبا يف ذلك إدارة النفايات كالنقل كالطاقة“.
(ب ) ”نتعهد بتوسيع كتطوير اؽبياكل األساسية اغبضرية كتطوير هنج خاضعة للتخطيط يف ؾباؿ
ا لتوسع اغبضرم السريع كظهور اؼبدف اعبديدة“.
(ج ) ”كنعقد العزـ على االستفادة من اؼبزايا احملتملة للمدف كالبلدات بوصفها مراكز للنمو
االقتصادم كأماكن لتوفَت الفرص كالرخاء عبميع سكاف أفريقيا يف سياؽ ربقيق التنمية
االقتصادية كالتحوؿ اؽبيكلي“.
ِْ -كحىت يف ظل التوسع اغبضرم البالغ َْ يف اؼبائة ،بلغ سكاف اغبضر يف أفريقيا كتلة حرجة يبكن ،بل
كينبغي ،استغبلؽبا لتحفيز التحوؿ اؽبيكلي االجتماعي كاالقتصادم .كعند ىذا اؼبستول من التوسع اغبضرم،
تسهم اؼبدف األفريقية بنسبة تًتاكح بُت َٓ كَٕ يف اؼبائة من الناتج احمللي اإلصبايل للقارة .كعلى الرغم من أف
النمو اغبضرم يتسم حاليان دبدف االستهبلؾ ،كالعشوائية ،كالزحف اغبضرم العشوائي ،كزيادة أكجو عدـ اؼبساكاة،
كتش ٌكل األحياء الفقَتة بشكل مطرد ،تتسٌت ألفريقيا فرصة فريدة للتدخل كعكس ىذه التوجهات .كيبكن
ألفريقيا ،بل ينبغي ؽبا ،أف تطور مباذج للمستوطنات البشرية كاؼبدف تكوف أمباط اإلنتاج كاالستهبلؾ فيها أقل
اعتمادان على اؼبوارد من النماذج اغبالية ،كتتسم بإدماج اعبميع كربقق أقصى استفادة فبكنة من الشباب كالنساء
القادرين على العمل يف القارة كالذين أثبتوا قدرهتم على االبتكار من خبلؿ مساعيهم كمواقفهم القيادية داخل
االقتصاد غَت الرظبي كلما تسنت ؽبم الفرصة.
ِٓ -كإذا أريد تسخَت إمكانات التوسع اغبضرم باعتباره أحد ؿبركات التحوؿ يف أفريقيا ،فينبغي أف
ىبطط لو زبطيطان جيدان كأف يتسم باالستدامة .كيتطلب ذلك ربوالن يف اؼبشاىد الريفية كاغبضرية ينظم ىيكل
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االقتصاد كالبيئة كاجملتمع يف كل من اؼبناطق الريفية كاغبضرية ،كذلك بوسائل تكافئ اعبيل اغبايل بنوعية حياة
أفضل ،دكف هتديد أك تقويض مستويات معيشة األجياؿ اؼبقبلة .ككفقان لتقرير صدر مؤخران” ،يرتكز ىذا التحوؿ
اؽبيكلي على التخطيط السليم ،اؼبدعوـ بالقوانُت القابلة للتنفيذ اليت ربقق تقدمان اقتصاديان سريعان كتنمية منصفة
للمواطنُت .كإذا أدير التحوؿ الريفي  -اغبضرم بشكل سليم جنبان إىل جنب مع التصنيع كاؼبساحات اغبضرية
اؼبخطط ؽبا ،فهو يؤدم يف هناية اؼبطاؼ إىل زيادة اإلنتاجية ،كرفع مستويات اؼبعيشة كربسُت نوعية اغبياة“.
ألف  -التجاىات الديمغرافية ومحركات التوسع الحضري
ِٔ -على مدل فًتة اػبمس كعشرين سنة اؼببينة يف الشكل ُ ،ظل النمو اغبضرم يف أفريقيا مرتفعان على
كبو مستمر ،دبعدؿ ْٗ ّ,يف اؼبائة يف اؼبتوسط ،مقارنة دبتوسط النمو السكاين اإلصبايل البالغ ْٔ ِ,يف اؼبائة.
كبالتايل ،ارتفع التوسع اغبضرم عمومان يف اؼبتوسط دبعدؿ َّ ُ,يف اؼبائة سنويان منذ اؼبوئل الثاين يف عاـ
ُٔٗٗ .كالبفضت مسانبة اؽبجرة من الريف إىل اغبضر يف النمو اغبضرم ،كإف كانت ال تزاؿ مرتفعة جدان ،من
َْ يف اؼبائة يف السبعينات إىل أقل من َّ يف اؼبائة منذ أكاخر التسعينات .كتشهد أفريقيا تزايد سكاف األرياؼ
بالتزامن مع سكاف اغبضر ،كبالتايل تعد الزيادة السكانية الطبيعية عامبلن مهيمنان يف كل من اؼبناطق اغبضرية
كالريفية .كيتمثل احملرؾ الثالث للنمو اغبضرم كالتوسع اغبضرم يف إعادة التصنيف اإلدارم للمناطق كشبو اغبضرية
كاؼبستوطنات الريفية لتصبح مناطق حضرية.
الشكل ُ
اتجاىات النمو الحضري مقابل التوسع الحضري في أفريقيا :من الفترة  0551-0551إلى الفترة
0101-0101

النسبة اؼبئوية ؼبتوسط اؼبعدؿ السنوم للتغيَت
متوسط اؼبعدؿ السنوم للتغيَت يف إصبايل عدد السكاف
متوسط اؼبعدؿ السنوم لسكاف اغبضر (النمو اغبضرم)
متوسط اؼبعدؿ السنوم للتوسع اغبضرم

% Average annual rate of Change
Average annual rate of change of the total population
)Average annual rate of urban population (urban growth
Average annual rate of urbanisation

اؼبصدر :يستند الرسم إىل بيانات مستخلصة من توقعات األمم اؼبتحدة بشأف التوسع اغبضرم يف العامل (َُِْ)

باء -

أنماط التوسع الحضري والنمو الحضري
ِٕ -يتوقع أف يصل عدد سكاف أفريقيا البالغ حاليان ُٖٔ ُ,بليوف نسمة إىل ٕٗٔ ُ,بليوف (أم ُٔ يف
اؼبائة من إصبايل سكاف العامل) حبلوؿ عاـ ََِّ ،مع افًتاض معدؿ مبو يًتاكح ما بُت ِ كٓ ِ,يف اؼبائة.
كيتوقع أف يقيم كبو ٓٓ يف اؼبائة من سكاف أفريقيا يف اؼبناطق اغبضرية حبلوؿ عاـ ََِٓ ،مع ارتفاع عدد
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اؼبقيمُت يف اؼبناطق اغبضرية من ُْٕ مليونان يف عاـ َُِٓ إىل حوايل ّْ ُ,بليوف يف عاـ ََِٓ (الشكل
ِ) .كحبلوؿ عاـ َِّٓ تقريبان ،سيقيم معظم سكاف أفريقيا يف اؼبناطق اغبضرية ،أم سيعي أكثر من َٓ يف
اؼبائة من سكاهنا يف اؼبناطق اغبضرية (الشكل ِ).
ِٖ -كالنمو اغبضرم ىو الزيادة يف عدد سكاف اغبضر اليت ربدث نتيجة ألحد عوامل اؽبجرة من الريف
إىل اغبضر أك الزيادات الطبيعية أك تغَتات اغبدكد أك إعادة تصنيف القرل/األراضي الريفية كإدراجها ضمن
اؼبناطق اغبضرية أك باقًتاف ؾبموعة من تلك العوامل .كمن ناحية أخرل ،فالتوسع اغبضرم ىو نسبة السكاف
على اؼبستول الوطٍت اؼبقيمُت يف اؼبناطق اغبضرية .كترتفع ىذه النسبة عندما يتفوؽ اؼبعدؿ اإلصبايل للتغَت
السكاين يف اؼبناطق اغبضرية على اؼبعدؿ الوطٍت العاـ للتغَت السكاين؛ فإذا كاف سكاف اغبضر كالريف ينموف
بنفس اؼبعدؿ ،فبل تكوف ىناؾ زيادة يف التوسع اغبضرم  -بل ؾبرد مبو حضرم .ككما ىو مبُت يف الشكل ُ،
فإف معدالت النمو اغبضرم تفوؽ معدالت التوسع اغبضرم يف أفريقيا .كيعزل ذلك إىل النمو اؼبوازم يف عدد
سكاف اؼبناطق الريفية.
الشكل ِ
التحول الحضري في أفريقيا :التجاىات السكانية الريفية والحضرية0111-0541 ،
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ِٗ -كسيكوف ؿبرؾ الزيادة القارية ىو اػبصوبة اؼبرتفعة يف البلداف الكبَتة  -كىي بصفة رئيسية إثيوبيا
كأكغندا كصبهورية تنزانيا اؼبتحدة كصبهورية الكونغو الديبقراطية كنيجَتيا  -اليت ستؤدم مسانبتها يف النمو
اإلصبايل إىل دفع التوسع اغبضرم يف أفريقيا قدمان .كبصورة عامة ،يسهم االلبفاض السريع يف معدالت الوفيات
يف اؼبناطق اغبضرية كزيادة متوسط العمر اؼبتوقع يف تعزيز النمو اغبضرم.
جيم  -التنوع القاري
َّ -ىناؾ قدر كبَت من التنوع كالتفاكت الزمٍت كاؼبكاين يف معدالت التوسع اغبضرم كالنمو اغبضرم عرب
األقاليم ،كداخل البلداف كفيما بينها ككذلك داخل اؼبناطق اغبضرية .ككما يبُت الشكل ّ ،كشهدت غالبية
البلداف توسعان سريعان يف عدد سكاف اغبضر ،يف حُت كشهدت بلداف قليلة تباطؤان كركودان بل البفاضان يف معدالت
التوسع اغبضرم .كمن بُت البلداف اليت سجلت مبوان حضريان مرتفعان كمعدالت توسع حضرم مرتفعة كؾبموعان
سكانيان كلٌيان كبَتان إثيوبيا (ّٕ ُ,يف اؼبائة) كأنغوال (ُٕ ِ,يف اؼبائة) كأكغندا (َٓ ُ,يف اؼبائة) كصبهورية تنزانيا
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اؼبتحدة (َٕ ِ,يف اؼبائة) كغانا (ٖٓ ُ,يف اؼبائة) ككينيا (َٕ ُ,يف اؼبائة) كمايل (ُٓ ِ,يف اؼبائة) كنيجَتيا
(معدؿ التوسع اغبضرم َٗ ُ,يف اؼبائة) .كتكتسب ىذه اجملموعة من البلداف أنبية كبَتة يف التوسع اغبضرم
اؼبستقبلي ألفريقيا ألهنا بلداف يرتفع فيها إصبايل عدد السكاف ككذلك عدد سكاف اغبضر ،كتتسم دبعدالت
خصوبة عالية ،فبا يعٍت أف كبلن من معدالت النمو السكاين كعدد السكاف فيها سينمو بشكل ملحوظ يف الفًتة
اؼبمتدة حىت عاـ ََِّ ( .)UN DESA, 2015كىناؾ أيضان بلداف ذات معدالت توسع حضرم مرتفعة ،كلكن
إصبايل عدد سكاهنا منخفض مثل بوركينا فاسو (َٖ ّ,يف اؼبائة) كركاندا (ٖٔ ٔ,يف اؼبائة) .كيكوف للتوسع
اغبضرم السريع يف ىذه البلداف أثر كبَت على الصعيدين الوطٍت كدكف اإلقليمي ،كلكن أثر أقل على اؼبستول
القارم الكلي.
الشكل ّ
متوسط المعدل السنوي للتغيير في سكان الحضر ()0101 - 0551
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ُّ -ككشهدت ؾبموعة ثالثة من البلداف نسبة تقل عن ُ يف اؼبائة من معدالت التوسع اغبضرم .كىي
تشمل تشاد كتونس كصبهورية أفريقيا الوسطى كجيبويت كزامبيا كزمبابوم كالسنغاؿ كالسوداف كسَتاليوف كليبيا
كمصر كالنيجر .كىناؾ ؾبموعة رابعة سجلت فيها البلداف معدالت سلبية ؼبتوسط التوسع اغبضرم منذ الفًتة
َُٗٗ .ُٗٗٓ-فمنذ التسعينات ،لوحظ ىذا االذباه يف اعبنوب األفريقي ،كال سيما يف موريشيوس كسوازيلند.
كتشمل احملركات الرئيسية كراء ىذا االذباه (الركود يف التوسع اغبضرم كتراجعو) التدىور االقتصادم اغبضرم
كفقداف الوظائف؛ كارتفاع تكاليف اؼبعيشة يف اؼبناطق اغبضرية مقارنة باؼبناطق الريفية؛ كتفوؽ نوعية التعليم
كاػبدمات الصحية كالغذاء أك ؾبانيتها يف اؼبناطق الريفية مقارنة باؼبناطق اغبضرية؛ كفَتكس نقص اؼبناعة
البشرية/اإليدز .غَت أف ىذا االذباه قد انعكس منذ األلفية اعبديدة ،بسبب إحياء بلدات تعدين النحاس يف
زامبيا ،كتدفق اؼبهاجرين الدكليُت يف حالة مدف اعبنوب األفريقي ،كيف ليسوتو مع إنشاء صناعة النسيج يف
ماسَتك ،عاصمة ليسوتو.
ِّ -كتبُت مقارنة االذباىات على الصعيد دكف اإلقليمي اؼبزيد من التنوع .ففي عاـ َُِٓ ،استأثر
اعبنوب األفريقي بإقامة أعلى نسبة من سكانو يف اؼبناطق اغبضرية (ٔ ُٔ,يف اؼبائة) ،كيليو يف ذلك مشاؿ أفريقيا
(ٔ ُٓ,يف اؼبائة) ،كغرب أفريقيا (ُ ْٓ,يف اؼبائة) ،ككسط أفريقيا (ْْ يف اؼبائة) ،ككشرؽ أفريقيا (ٔ ِٓ,يف
اؼبائة) .كيف الفًتة ما بُت عامي َُٖٗ كََِٓ ،ظلت نسبة السكاف اؼبقيمُت يف اؼبناطق اغبضرية أعلى يف
اعبنوب األفريقي ،مث يف مشاؿ أفريقيا ،ككاف أقلها يف كشرؽ أفريقيا ،كسيظل األمر كذلك يف اؼبستقبل (الشكل
ْ) .كحبلوؿ عاـ َِِٓ ،ستصبح نسبة سكاف اؼبناطق اغبضرية يف غرب ككسط أفريقيا فباثلة لنسبتهم من
سكاف مشاؿ أفريقيا.
الشكل ْ
نسبة السكان المقيمين في المناطق الحضرية ،حسب المنطقة دون اإلقليمية

النسبة اؼبئوية للسكاف اؼبقيمُت يف اؼبناطق اغبضرية
كشرؽ أفريقيا
كسط أفريقيا
مشاؿ أفريقيا
اعبنوب األفريقي
غرب أفريقيا

% of population residing in Urban Areas
Eastern Africa
Central Africa
Northern Africa
Northern Africa
Western Africa

اؼبصدر :إدارة الشؤكف االقتصادية كاالجتماعية باألمم اؼبتحدة.)UN DESA, 2014( َُِْ ،
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ّّ -تبلحظ أمباط عكسية عند النظر يف معدؿ التوسع اغبضرم أك متوسط اؼبعدؿ السنوم للتغَت يف عدد
سكاف اغبضر (الشكل ٓ) .كاؼبناطق دكف اإلقليمية اليت تتميز بأدىن نسب عدد سكاف اغبضر تسجل حاليان
معدالت أعلى للتوسع اغبضرم .كعلى الرغم من أف كشرؽ أفريقيا يتميز حاليان بأدىن نسبة من سكاف اغبضر،
فهو يسجل أعلى معدؿ سنوم للتغَت يف النسبة اؼبئوية لسكاف اغبضر.
الشكل ٓ
متوسط المعدل السنوي للتغير في عدد سكان الحضر ()0101 - 0541
Average Annual Rate of Change of the Urban
Population,
1980-2045
Plotted using Data from DESA World Urbanization Prospects
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اؼبصدر :إدارة الشؤكف االقتصادية كاالجتماعية باألمم اؼبتحدة.َُِْ ،
متوسط المعدل السنوي للتغير في عدد سكان الحضر
0101 - 0541
استند الرسم إىل بيانات مستخلصة من توقعات إدارة الشؤكف
االقتصادية كاالجتماعية باألمم اؼبتحدة بشأف التوسع اغبضرم يف
العامل
النسبة المئوية لمتوسط معدل النمو السنوي
كشرؽ أفريقيا
كسط أفريقيا
مشاؿ أفريقيا
اعبنوب األفريقي
غرب أفريقيا

دال -

Average Annual Rate of Change of the Urban
Population,
1980-2045
Plotted using Data from DESA World Urbanization
Prospects
% of average annual growth rate
Eastern Africa
Central Africa
Northern Africa
Southern Africa
Western Africa

التنوع داخل األمم والمدن
ّْ -تتجلى ىذه التنوعات كالتفاكتات بشكل أكثر كضوحان على اؼبستويُت دكف الوطٍت كالوطٍت عند النظر
إىل اؼبستوطنات اغبضرية اؼبختلفة .فالنمو داخل اؼبدف ال يكوف موحدان عرب اؼبناطق اؼبكانية ،ألف اؼبناطق كشبو
اغبضرية تنمو عادة بشكل أسرع .كهتيمن اؼبدف الكربل الساحلية اليت تتمتع بركابط عاؼبية قوية على التجمعات
اغب ضرية الكربل يف القارة .أما اؼبدف الكربل يف أفريقيا ،فهي آخذة يف النمو .كتدير اؼبدف الكربل يف أفريقيا،
كىي القاىرة كالغوس ككينشاسا أعداد سكاف تفوؽ أعداد سكاف البلداف األقل كثافة سكانية يف القارة كالبالغ
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عددىا ّٔ بلدان .كمع ذلك ،فإف مسانبتها اإلصبالية يف التوسع اغبضرم آخذة يف الًتاجع .كعوضان عن ذلك،
يتحقق النمو اغبضرم كالتوسع اغبضرم السريعاف يف البلدات الصغَتة كاؼبدف اؼبتوسطة كاؼبناطق كشبو اغبضرية
اجملاكرة للمدف الكبَتة (اإلطار ِ) .كمن اؼبرجح أف ينتقل التوسع اغبضرم يف اؼبستقبل من اؼبدف الكربل إىل
كيستوعب اعبزء األكرب من النمو يف اؼبستوطنات العشوائية كاالقتصادات غَت
اؼبدف اؼبتوسطة كالبلدات الصغَتة،
ى
الرظبية.
اإلطار ِ
مساىمة المدن المتوسطة والبلدات الصغيرة
يتحقق التوسع اغبضرم السريع حاليان يف أفريقيا يف البلدات الصغَتة كاؼبدف اؼبتوسطة .كىذا ما توضحو كتؤكده
بيانات التعداد ،الصادرة من مبلكم على سبيل اؼبثاؿ ،كبيانات تعداد عاـ ََُِ الصادرة مؤخران من غانا.
فقد البفضت مسانبة مدينة أكرا الكربل يف النمو اغبضرم ،كىي أكرب منطقة حضرية ،من ٔ ِّ,يف اؼبائة
يف الفًتة َُٕٗ ُْٖٗ-إىل ٔ ٗ,يف اؼبائة يف الفًتة َََِ ،ََُِ-بينما ارتفعت مسانبة مدينة
كوماسي اؼبتوسطة من ّ َُ,يف اؼبائة إىل ِ َِ,يف اؼبائة .كالبفضت مسانبة أكرب ُٓ مستوطنة حضرية
يف النمو اغبضرم من ٕ ِٓ,يف اؼبائة يف الفًتة من َُٕٗ إىل ُْٖٗ ،إىل ٗ ْٓ,يف اؼبائة يف الفًتة من
َََِ إىل ََُِ .كسيأيت النمو اؼبستقبلي من اؼبستوطنات الصغَتة اليت يقل عدد سكاهنا حاليان عن ربع
مليوف نسمة .كمن مث ،ككما ىو مبُت يف تقارير حالة اؼبدف األفريقية الصادرة عن موئل األمم اؼبتحدة
(ََِٖ ،)ََُِ ،تلزـ استثمارات كبَتة يف اؽبياكل األساسية كاإلسكاف كاؼبياه كالصرؼ الصحي فضبلن عن
القدرات اؼبؤسسية يف تلك البلدات الصغَتة كيف اؼبدف الكربل على حد سواء.
اؼبصادر :اؼبكتب اإلحصائي يف غانا ،ََُِ ،موئل األمم اؼبتحدة.ََُِ - ََِٖ ،
ىاء -

أفضلية المناطق الحضرية
ّٓ -من السمات اؼبشًتكة يف البلداف األفريقية ىيمنة مدينة كبَتة كاحدة (األفضلية) .فعلى سبيل اؼبثاؿ،
يسكن ّٓ يف اؼبائة من سكاف ركاندا اغبضريُت يف كيغايل ،العاصمة ،علمان بأف البلد يتسم دبستول توسع
حضرم منخفض يبلغ ِٖ يف اؼبائة .كيف إثيوبيا اليت تبلغ نسبة التوسع اغبضرم فيها َِ يف اؼبائة ،يعي ُٕ يف
اؼبائة من سكاف اغبضر يف أديس أبابا العاصمة  -كلو كاف ذلك يشكل البفاضان باؼبقارنة مع عاـ ُٔٗٗ عندما
كاف مستول التوسع اغبضرم يبلغ ُْ يف اؼبائة ككانت أديس أبابا تضم ِٕ يف اؼبائة من ؾبموع سكاف اغبضر.
كمن اؼبمكن أف ينعكس توجو األفضلية إذا تغَتت الظركؼ االقتصادية تغَتان جذريان ،كما يتضح من حالة
ماسَتك اليت البفضت حصتها من سكاف اغبضر من َٔ يف اؼبائة يف عاـ ُٖٔٗ إىل ْْ يف اؼبائة يف عاـ
ُٔٗٗ ،كلكنها ارتفعت إىل ْٔ يف اؼبائة حبلوؿ عاـ ََِٔ بعد تأسيس صناعة النسيج اليت اجتذبت اؼبزيد
من اؼبهاجرين الريفيُت إىل اؼبدينة.

واو-

من طفرة أعداد الشباب إلى تسخير عوائد الطاقة اإلنتاجية للشباب
ّٔ -تًتتب على العائد الديبغرايف يف أفريقيا آثار حاظبة بالنسبة للتوسع اغبضرم اؼبستداـ .كهبدر على
كجو اػبصوص مبلحظة االلبفاض الكبَت لنسبة اإلعالة بُت سكاف اغبضر باؼبقارنة مع سكاف الريف ،كىجرة
الشباب غَت اؼبتناسبة إىل اؼبناطق اغبضرية ،كأنبية التحوؿ اغبضرم من أجل ربقيق التغَتات االجتماعية
كاالقتصادية اليت يقوـ عليها العائد الديبغرايف ،دبا يف ذلك زيادة العمالة اؼبنتجة كالتعليم كالتمكُت .كترد الركابط
بُت ديناميات السكاف كالتوسع اغبضرم بوضوح يف إعبلف أديس أبابا اؼبتعلق بالسكاف كالتنمية يف أفريقيا إىل ما
بعد عاـ َُِْ (.)ECA/ICPD/MIN/2013/4
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ّٕ -كبوجو خاص ،كشهدت أفريقيا البفاضان مطردان يف معدالت اػبصوبة .كمع ذلك ،يظل النمو السكاين
كبَتان ،كيهيمن الشباب على أعداد السكاف ،حيث يقل العمر الوسيط يف اؼبناطق اغبضرية عن ِٓ عامان  -كىو
ما يسمى بػ ػ ػ ’’طفرة أعداد الشباب‘‘ ،كما ىو موضح يف حاالت مثل غانا كزامبيا (الشكبلف ٔ كٕ) .كيزيد
االلبفاض يف معدالت اػبصوبة يف اؼبناطق اغبضرية مقارنة باؼبناطق الريفية .كتسجل اؼبناطق اغبضرية أيضان عمران
كسيطان أعلى منو يف اؼبناطق الريفية.
ّٖ -ككذلك يدؿ اؽبيكل العمرم يف اؼبناطق اغبضرية يف أفريقيا على إمكانية ظهور طبقة جديدة منتجة
ً
كمبتكرة كعاملة كمستهلكة .كتظهر الدراسات أف عددان كبَتان من البلداف األفريقية كشهد مبو طبقة كسطى ناكشئة
من كشأهنا أف تعزز الطلب على الصناعات كاػبدمات احمللية ،كال سيما يف ؾباالت األغذية كاؼببلبس كالتمويل
كاالتصاالت السلكية كالبلسلكية كالعقارات .كحبسب ؾبموعة ماكنػزم ككشركاؤىا ( McKinsey and Company
) ،)(2012, p. 2من اؼبتوقع أف تزداد األسر اؼبعيشية ذات الدخل التقديرم من ٖٓ مليونان يف عاـ َُِِ إىل
َُّ مليونان يف عاـ ََِِ ،مع تواجد معظمها يف اؼبناطق اغبضرية .كمن اؼبتوقع أف يزداد اإلنفاؽ االستهبلكي
يف اؼبناطق اغبضرية بأكثر من ثبلثة أضعاؼ ليصل إىل ِ ِ,تريليوف دكالر من دكالرات الواليات اؼبتحدة
األمريكية.
الشكل ٔ
الهيكل العمري  -الجنساني لسكان أكرا الكبرى0101 ،
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الشكل ٕ
الهيكل العمري-الجنساني لسكان الحضر في زامبيا0101 ،
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اؼبصدر :تعداد السكاف كاؼبساكن يف زامبيا لعاـ ََُِ
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( )Zambia 2010 Census of Population and Housing

تنامي البصمة المكانية الحضرية
ّٗ -يشكل تغَت نصيب الفرد من استخداـ األراضي يف اؼبناطق اغبضرية مع مركر الوقت مؤكشران ىامان
لكفاءة استخداـ األراضي كأحد اؼبدخبلت اغبيوية يف عملية التخطيط اؼبكاين .كتتسع حاليان البصمة اؼبكانية
للنمو اغبضرم يف أفريقيا بشكل سريع .ففي جزر القمر ،ازدادت مساحة العاصمة موركين بأكثر من طبسة
أضعاؼ ،أم من ُٖٓ ىكتاران يف عاـ ُِٖٗ إىل أكثر من َََُ ىكتار يف عاـ ََِٕ .كتضطلع حاليان
دراسة أعدىا موئل األمم اؼبتحدة كجامعة نيويورؾ كمعهد لينكولن لسياسات األراضي جبمع معلومات عن ىذا
اؼبؤكشر من خبلؿ عينة عاؼبية كشرائحية من ََِ مدينة .كجرل ربليل ُْٗ مدينة حىت اآلف باستخداـ صور
القمر الصناعي الندسات (  )LANDSATاؼبتاحة ؾبانان يف ثبلث فًتات زمنية  -حوايل َُٗٗ كَََِ
كَُِٓ .كعلى الصعيد العاؼبي ،يظهر التحليل أف نصيب الفرد من استخداـ األراضي قد ارتفع من َِِ مًتان
مربعان إىل ِٖٕ مًتان مربعان بُت عامي َُٗٗ كَُِٓ.
َْ -كيظهر ربليل اؼبدف األفريقية اليت تضمها ىذه العينة أف نصيب الفرد من استخداـ األراضي قد ارتفع
من ُُْ مًتان مربعان إىل ُُٔ مًتان مربعان بُت عامي َُٗٗ كَُِٓ .كبعبارة أخرل ،يبلغ نصيب الفرد من
استخداـ األراضي يف منطقة أفريقيا يف العينة حوايل نصف اؼبتوسط العاؼبي .كىو آخذ يف التزايد ،كلكن دبعدؿ
أبطأ من اؼبتوسط العاؼبي أك متوسط البلداف األقل مبوان.

-0

اآلثار المترتبة على التوسع الحضري بالنسبة للتنمية المستدامة
ُْ -تطرح خطة عاـ َِّٔ رؤية ألفريقيا مزدىرة ككشاملة للجميع ،تسلك مسارات مستدامة بيئيان للنمو
كالتحوؿ تستند إىل اغبكم الركشيد .كيتيح التوسع اغبضرم السريع فرصان للتعجيل بالتقدـ كبو ىذه الرؤية ألفريقيا.
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كتشَت األدلة حوؿ العامل إىل أف االسًتاتيجيات اؼبتعمدة لربط التنمية الوطنية بالتخطيط اإلمبائي اغبضرم تولد
تفاعبلت إهبابية أك ”آثار ىعىرضية“ تؤدم إىل ربسُت األداء االقتصادم كالرفاه.

ِْ -كعلى كجو التحديد ،يشكل النمو اغبضرم عامبلن ىامان يف التحوؿ اؽبيكلي ألفريقيا من خبلؿ
التصنيع ،كاػبدمات ذات القيمة اؼبضافة العالية ،كزيادة اإلنتاجية الزراعية ،كانتقاؿ العمالة غَت الرظبية إىل العمالة
الرظبية ،كىي أمور ال بد منها لضماف ترصبة النمو االقتصادم إىل تنمية أكثر مشوالن عبميع فئات السكاف من
خبلؿ زيادة فرص العمل البلئق كتعزيز اغبيز اؼبايل .كيوفر النمو اغبضرم كما يصاحبو من فوائد التكتل مزايا
يبكن تسخَتىا للنهوض بالتصنيع كاإلنتاج الصناعي ،دبا يف ذلك فيما يتعلق بالزراعة.
ّْ -كمع ذلك ،ففي معظم اغباالت يعاين النمو اغبضرم كالتوسع اغبضرم يف أفريقيا من غياب التخطيط
كسوء اإلدارة ،كبالتايل فهما يتسماف بالعشوائية ،كالبلمساكاة كالفقر ،يف حُت يشكبلف ـباطر متزايدة على
البيئة .كيتيح التحوؿ الديبغرايف يف ظل البفاض معدالت اػبصوبة كالوفيات فرصان ،بل أيضان ربديات مرتبطة
بالنمو اغبضرم .كقد تتسبب قابلية التأثر بتغَت اؼبناخ يف عرقلة اؼبكاسب اإلمبائية اليت حققتها أفريقيا مؤخران ،نظران
إىل ضعف القدرة على التكيف كاالعتماد على القطاعات اغبساسة مناخيان مثل الزراعة كاؼبوارد الطبيعية .كال تزاؿ
األطر كالقدرات اؼبؤسسية البلزمة للتخطيط للتوسع اغبضرم كإدارتو ؿبدكدة أك غائبة ،كال سيما يف اؼبدف
اؼبتوسطة ،اليت تستأثر باغبصة األكرب من النمو اغبضرم يف أفريقيا.
ْْ -كلقد أحرزت اغبكومات األفريقية تقدمان كبَتان يف ربسُت توافر البيانات السكانية كنوعيتها ،دبا يف
ذلك إنتاج التعدادات السكانية يف الوقت اؼبناسب؛ فقد أجرل ِٕ بلدان أفريقيا تعدادات ذات مصداقية منذ
عاـ ُٔٗٗ .كيف السنوات األخَتة ،ربسنت إمكانية اغبصوؿ على ىذه البيانات من خبلؿ مستودعات كقواعد
البيانات الشبكية اليت تيسر استخداـ البيانات كالتحقق من صحتها .بيد أف اغبكومات األفريقية أبلغت عن
قدرهتا احملدكدة على توسيع نطاؽ الزخم كاغبفاظ عليو .فعلى الصعيد الوطٍت ،تتسم التعدادات باعبمود كتدين
اعبودة من حيث قدرهتا على تقدًن بيانات دقيقة عن طبيعة كحجم بعض اعبوانب مثل اؽبجرة الدائرية .كتفشل
أيضان يف رسم صورة كاملة للمسانبات االقتصادية اليت يقدمها االقتصاد غَت الرظبي.
ْٓ -كيلزـ سجل كطٍت/بيانات إدارية أقول  -لرصد ربركات السكاف الداخلية يف أقصر كقت فبكن،
كالتعرؼ على االحتياجات اؼبقابلة للخدمات كاؽبياكل األساسية العامة .كقد تكوف مثل تلك البيانات مفيدة
أيضان ،عندما تكملها دراسات استقصائية دكرية كموجهة لتحديد الفئات الضعيفة من السكاف يف إطار ”اؼبيزة
اغبضرية“ اإلصبالية اليت تظهر يف كثَت من األحياف يف التصنيف اغبضرم  -الريفي .كقد تعزز التوقعات السكانية
على اؼبستول دكف الوطٍت كعلى مستول اؼبدف رصد االذباىات كالظركؼ اغبضرية ،دبا يف ذلك تنفيذ خطة عاـ
َِّٔ كخطة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ.
ْٔ -كينمو عدد السكاف األفريقيُت يف اؼبناطق الريفية كاغبضرية على حد سواء .كىذا يعٍت ضركرة
االستثمار يف كبل اجملالُت :فبل يبكن اختيار ؾباؿ دكف اآلخر .كتع ٌد اغباجة إىل هنج تكميلي للتنمية اغبضرية
كالريفية على مستول اؼبستوطنات البشرية أمران بالغ األنبية بالنسبة ألفريقيا.
-3

المسائل والتجاىات المتعلقة بالسياسات
ْٕ -أفريقيا ىي اؼبنطقة األسرع من حيث التوسع اغبضرم يف العامل ،كستدخل يف العصر اغبضرم بعد
حوايل َِ عامان ،عندما يصبح َٓ يف اؼبائة من سكاهنا من سكاف اغبضر ،فبا يتيح فرصان كربديات ضخمة
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أماـ خطة النمو كالتحوؿ يف اؼبنطقة ،على النحو اؼببُت يف خطة عاـ َِّٔ .كسيتحقق اعبزء األكرب من النمو
اغبضرم يف أفريقيا يف اؼبدف كالبلدات اؼبتوسطة ،حيث قد زبضع القدرة على التخطيط للتوسع اغبضرم كإدارتو
لقيود أكثر نسبيان.
ْٖ -كتلزـ استثمارات كربل للتصدم للتحديات اغبادة اؼبصاحبة يف ؾباؿ اؽبياكل األساسية اغبضرية،
ككذلك يف اإلسكاف ،كاؼبياه كالصرؼ الصحي ،فضبلن عن القدرات اؼبؤسسية يف البلدات الصغَتة كاؼبتوسطة
اغبجم ،كما ىو اغباؿ يف اؼبدف الكربل .كعلى الرغم من أف ذلك أمر مكلف إال أنو ضركرم للحد من تكاليف
اؼبعامبلت كربسُت مناخ االستثمار كتعزيز التنقل كسبل العي كتشجيع اؼبزيد من اإلدماج.
ْٗ -كلكي يتحقق التغيَت اؽبيكلي ،يلزـ كضع سياسات كلوائح كاسًتاتيجيات من كشأهنا أف ذبعل اؼبدف
الصغَتة كاؼبتوسطة اغبجم يف أفريقيا تتجاكز كوهنا ؾبرد ؾبموعة من األسواؽ االستهبلكية اعبديدة للسلع العاؼبية
كمصادر العمالة الرخيصة اؼباىرة ،بل مكانان لبلبتكارات كلآلالؼ من الشركات الصغَتة كاؼبتوسطة اغبجم
التنافسية كالتوزيعية اعبديدة.
َٓ -كسيؤدم التحوؿ اغبضرم ،إذا صاحبو مبو اقتصادم مستمر ،إىل خلق طبقة متوسطة متنامية .كيعترب
ذلك فرصة للنمو كالتحوؿ .كيتمثل التحدم الذم يواجو مقررم السياسات يف صياغة اسًتاتيجيات من كشأهنا
تعزيز اإلنتاج احمللي (إهباد فرص العمل البلئقة كما يلزـ من اػبدمات) كإعادة توزيع ىذا اإلنتاج على اؼبدف
الصغَتة كاؼبتوسطة الناكشئة.
بتوسع القوة العاملة الفتية اؼبًتابطة عاؼبيان كاؼبتمتعة بتعليم
ُٓ -كيتسم النمو اغبضرم يف أفريقيا بارتباطو ٌ
أفضل ،كسيظل ىذا االرتباط قائمان .كيتمثل التحدم الذم يواجو مقررم السياسات يف ضماف امتبلؾ ىذه
القوة العاملة للمهارات اؼبناسبة للتنافس كجذب االستثمارات إىل أفريقيا؛ كربويل طفرة أعداد الشباب إىل
تسخَت عوائد الطاقة اإلنتاجية للشباب عن طريق االستثمار يف رأس اؼباؿ البشرم كاؼبهارات يف ؾباؿ العلم
كالتكنولوجيا البلزمة للتحوؿ اؽبيكلي .كمن كشأف ىذه االسًتاتيجيات أف ذبعل السكاف الشباب يف أفريقيا
منتجُت اقتصاديُت للسلع ذات القيمة اؼبضافة على الصعيد العاؼبي باإلضافة إىل كوهنم مستهلكُت.
ِٓ -كال تزاؿ ربركات سكاف أفريقيا تتسم بالدائرية ،على النحو التايل :الريف-اغبضر ،كاغبضر-الريف،
كاغبضر-اغبضر ،كالريف  -الريف ،كعرب اغبدكد .كعلى الرغم من اعًتاؼ سياسات التنمية هبذا الواقع ،فهي
ربتاج إىل تعزيز ترصبة ىذه اؼبعرفة إىل برامج عمل تشمل قدران أكرب من التنسيق كالتعاكف بشأف التخطيط
االقتصادم اإلقليمي العابر للحدكد.
ّٓ -كينبغي تعزيز إنتاج اإلحصاءات كالبحوث ذات النوعية اعبيدة فيما يتعلق باؼبستوطنات البشرية
كالتنمية اؼبستدامة من أجل توفَت الدقة يف صبع البيانات ،كيف توسيع كتعميق نطاؽ التحليل كالبيانات اؼبتاحة
بطريقة قابلة لبلستعماؿ عبمهور أكسع من أصحاب اؼبصلحة يف ؾباؿ السياسات ،كلرصد كتنفيذ اػبطة اغبضرية
اعبديدة كأىداؼ التنمية اؼبستدامة ،كالتقدـ كبو ربقيق خطة عاـ َِّٔ.

ثالثاً  -التوسع الحضري والقتصاد
ألف  -مساعي أفريقيا نحو تحقيق التحول القتصادي الهيكلي
ْٓ -أكد جدكؿ أعماؿ اؼبوئل أف االقتصادات اغبضرية اؼبتنوعة اليت توفر العمالة البلئقة كتدعمها ىي
كشرط مسبق للتنمية االجتماعية كاالقتصادية الفعالة ،كاإلسكاف اؼبتكامل الذم يعمل بشكل جيد ،كلتحسُت
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مستول اؼبعيشة .كيتيح إطار اؼبوئل الثالث الفرصة ألفريقيا لكي توضح كيف يبكن السًتاتيجيات التوسع
اغبضرم كللنمو اغبضرم اؼبخطط لو أف يكونا حافزان للتحوؿ اؽبيكلي االقتصادم من أجل ربقيق التنمية الشاملة
اؼبتمحورة حوؿ اإلنساف .كيبثل التحوؿ االقتصادم اؽبيكلي كالنمو الشامل للجميع أكؿ ركيزة من الركائز الست
يف أكلويات خطة أفريقيا لعاـ َِّٔ .كيتمثل جوىره يف السعي إىل التنويع االقتصادم كالتصنيع كإضافة القيمة
كتطوير اؽبياكل األساسية كربديث الزراعة كاألمن الغذائي كاالبتكارات كالتكنولوجيا احمللية .كيتوخى أف يبثل
النساء كالشباب أىم العناصر الفاعلة يف ىذا التحوؿ كأىم اؼبستفيدين منو.
ٓٓ -كعلى اؼبدل الطويل ،يوجد ارتباط إهبايب قوم بُت مستويات التوسع اغبضرم كالنمو االقتصادم.
فالتوسع اغبضرم  -الذم يؤدم ،من خبلؿ التكتل ،إىل ربفيز اؼبنافسة كالتخصص كزيادة اإلنتاجية – يرتبط
أيضان بتحسُت تقدًن اػبدمات األساسية (اؼبياه كالصرؼ الصحي ،كالرعاية الصحية ،كالتعليم ،كالنقل ،كما إىل
ذلك) ،فضبلن عن اؼبعلومات ،كتبادؿ اؼبعارؼ ،كاؼبشاركة .كيؤدم النمو االقتصادم ،إذا كاف مدفوعان بالتصنيع،
إىل ربفيز الطلب على اؽبياكل األساسية كالتكتل اؼبكاين لؤلكشخاص ،كأنشطة اإلنتاج كاالستهبلؾ (الشكل ٖ).
الشكل ٖ
التوسع الحضري ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في أفريقيا0100 ،

نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلصبايل ،حسب تعادؿ القوة الشرائية
(باألسعار الثابتة لعاـ َُُِ كبدكالرات الواليات اؼبتحدة األمريكية)
النسبة اؼبئوية من سكاف اغبضرَُِْ ،
اؼبصدر :استند الرسم إىل بيانات الناتج احمللي اإلصبايل اؼبستخلصة من
بوابة البنك الدكيل

GDP Per Capita, PPP (constant 2011 US$

% Urban Population, 2014
Source: Plotted using GDP Data from the
World Bank Portal

ٔٓ -تظهر اؼبدف األفريقية إمكاناهتا بوصفها احملركات اؼبستقبلية للنمو كالتحوؿ اؼبستمرين ،حيث بلغت
نسبة التوسع اغبضرم فيها َْ يف اؼبائة يف عاـ َُِٓ كيسَت مبوىا االقتصادم بشكل مطرد منذ التسعينات.
ففي كينيا ،تولٌد طبس من أكرب اؼبدف  -إلدكريت ككيسومو كمومباسا كناكورك كنَتكيب  َٕ -يف اؼبائة من الناتج
احمللي اإلصبايل للبلد .كيف بوتسوانا ،تولٌد اؼبدف يف اؼبتوسط ٕٓ يف اؼبائة من الناتج احمللي اإلصبايل للبلد.
ٕٓ -ككفقان للدراسات اليت أجريت مؤخران ،بلغ اإلنفاؽ االستهبلكي لؤلسر اؼبعيشية اغبضرية يف أفريقيا
البالغ َٖٔ بليوف دكالر من دكالرات الواليات اؼبتحدة األمريكية يف عاـ ََِٖ فكاف أعلى من نظَته يف اؽبند
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أك االرباد الركسي ،كيتوقع أف ينمو إىل ْ ُ,تريليوف دكالر حبلوؿ عاـ ََِِ .كاألسواؽ االستهبلكية األكرب
يف القارة ،كاليت يتعدل حجم كل منها ِٓ مليار دكالر ،ىي اإلسكندرية كالقاىرة ككيب تاكف كجوىانسربغ
كالغوس .كتع ٌد ديرباف ،كاػبرطوـ ،كلواندا ،كبريتوريا من بُت األسواؽ اليت تًتاكح قيمتها بُت ُٓ كِٓ مليار
دكالر ،بينما تشمل ؾبموعة األسواؽ اغبضرية الناكشئة اليت تصل قيمتها إىل كبو َُ مليارات دكالر سنويان أديس
أبابا كداكار كإيباداف ككانو كنَتكيب كالرباط .كسيحفز التحوؿ اؽبيكلي اؼبتوافق مع ىذه األسواؽ اغبضرية بظهور
كشركات ؿبلية اؼبنشأ قادرة على اؼبنافسة ؿبليان كيف األسواؽ العاؼبية.
ٖٓ -كيف ضوء الوعي بتنوع أفريقيا من حيث الديبغرافيا كالتوسع اغبضرم كاالقتصاد كتنوعها اؼبناخي-
الزراعي ،ستلزـ اسًتاتيجيات دينامية كأطر سياساتية لتحقيق التحوؿ اؽبيكلي .كينبغي أف تتمثل ىذه يف
اسًتاتيجيات مبو تركز على الداخل إلضفاء الطابع الصناعي على الزراعة من أجل تلبية احتياجات األسواؽ
اغبضرية من الغذاء كالسلع األساسية كاستغبلؿ الركابط بُت الريف كاغبضر؛ كيف الوقت ذاتو اسًتاتيجيات مبو
ترٌكز على القيمة اؼبضافة كمنفتحة خارجيان لتعزيز التكامل اإلقليمي كاستغبلؿ األسواؽ العاؼبية اآلخذة يف التوسع.
باء -

التجاىات والمحركات
ٗٓ -تشَت البيانات الواردة من مصرؼ التنمية األفريقي أف متوسط النمو اغبقيقي للناتج احمللي اإلصبايل
السنوم يف أفريقيا كالذم بلغ ٓ يف اؼبائة تقريبان خبلؿ الفًتة ُٔٗٗ  ،َُِٓ -كاف أعلى من نظَته يف
سبعينات كشبانينات القرف اؼباضي .كعلى مدل فًتة العشرين عامان ،ارتفع عدد البلداف ذات النمو اؼبرتفع يف
أفريقيا (اليت ربقق مبوان أعلى من ّ يف اؼبائة سنويان) من ُُ بلدان يف عاـ ُٓٗٗ بالغان ذركتو عند حوايل ُّ بلدان
يف عاـ ََِٕ (الشكل ٗ).
الشكل ٗ
البلدان التي يفوق فيها معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي نسبة  3في المائة
عدد البلداف
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اؼبصدر :جرل اغبساب كالرسم البياين باستخداـ اإلحصاءات الصادرة عن بوابة ربليل البيانات التابعة ؼبصرؼ التنمية األفريقي.
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َٔ -ساىم إنتاج السلع األساسية كثبات أسعارىا خبلؿ ىذه الفًتة بنحو ِٓ يف اؼبائة يف النمو الذم
كاف مدفوعان يف البداية بالطلب من جانب بلداف ؾبموعة بريكس (( )BRICSالربازيل كاالرباد الركسي كاؽبند
كالصُت كجنوب أفريقيا) .كقد ربقق النمو االقتصادم القوم بفضل االستقرار السياسي ،كربسن اغبوكمة،
كتراجع التضخم ،كالطلب القوم اؼبائل إىل الثبات على السلع كاػبدمات من اؼبستهلك احمللي كبُت األعماؿ
التجارية (السياحة كالتمويل كاالتصاالت السلكية كالبلسلكية كذبارة التجزئة كالتعليم) .ككذلك أدل البناء
كاالستثمار يف مشاريع اؽبياكل األساسية الكبَتة إىل تعزيز النمو.
ُٔ -كاألىم من ذلك أف معدؿ النمو االقتصادم يف أفريقيا ذباكز منذ عاـ ُٔٗٗ متوسط معدؿ مبو
السكاف ،كىو توجو يتناقض بشكل ملحوظ مع العقدين اؼباضيُت .ككاف متوسط النمو اغبقيقي لنصيب الفرد
من الناتج احمللي اإلصبايل البالغ ْ ِ,يف اؼبائة سنويان أعلى من متوسط معدؿ التوسع اغبضرم (ُ ُ,يف اؼبائة)
يف عدد كبَت من البلداف .كلكنو ظل أدىن من متوسط معدؿ النمو اغبضرم البالغ ْٗ ّ,يف اؼبائة .كبُت عقدم
الستينات كالتسعينات من القرف اؼباضي ترافقت معدالت التوسع اغبضرم يف أفريقيا دبستويات للدخل كالنمو
االقتصادم أدىن بكثَت من تلك اؼبسجلة يف القارات األخرل .كنتيجة لذلك ،كجدت اغبكومات أنفسها غَت
قادرة على سبويل االستثمارات الرأظبالية يف اؽبياكل األساسية اغبضرية كيف اإلسكاف كاػبدمات .كمن ناحية
أخرل ،تشَت االذباىات من العشرين سنة اؼباضية إىل احتماؿ ربقق ربوؿ كبو النمو االقتصادم كالتنويع يف
أفريقيا ،يكوف للتوسع اغبضرم دكر اسًتاتيجي فيو.
جيم  -الفرص المحتملة والضائعة
ِٔ -إف مفوضية االرباد األفريقي ( )2014, p. 7ؿبقة يف إبداء قلقها من استمرار عزلة اقتصادات أفريقيا
مكانيان كتركيزىا اػبارجي ،حيث هبرم تداكؿ ما يصل إىل َٖ يف اؼبائة من الصادرات كالواردات مع بقية العامل
كليس داخل منطقة أفريقيا .كعلى الرغم من الًتحيب بتنويع الشركاء التجاريُت ليشملوا بلداف ؾبموعة بريكس
كغَتىا من األقاليم الناكشئة ،يلزـ اؼبزيد من التحوؿ يف إعادة توجيو اقتصادات اؼبدف كإدماجها على اؼبستول
اإلقليمي كوسيلة لئلسهاـ يف ربقيق ىدؼ أفريقيا اؼبتمثل يف التحوؿ االقتصادم.
ّٔ -كيبثل التنويع عنصران رئيسيان من عناصر خطة عاـ َِّٔ .كقد تنوع النمو االقتصادم يف أفريقيا
متجاكزان النفط كاؼبعادف كالسلع األساسية إىل ؾباالت الزراعة كذبارة التجزئة كالنقل كالسياحة كالقطاع اؼبايل
كاالتصاالت السلكية كالبلسلكية كاػبدمات .كيف بعض البلداف ،تستأثر اػبدمات حاليان (دبا فيها السياحة)
بنسبة تصل إىل َٔ يف اؼبائة من الناتج احمللي اإلصبايل .كتوسعت ؾبموعة اؼبستثمرين األجانب أيضان متجاكزة
اؼبستثمرين التقليديُت لتشمل بلداف ؾبموعة بريكس .كىناؾ أيضان اذباه قوم يتمثل يف قياـ اؼبستثمرين األفريقيُت
كاألفريقيُت يف اؼبهجر باالستثمار يف أفريقيا ،كال سيما يف مصر كإثيوبيا كغانا كنيجَتيا .كمن اؼبرجح أف يستمر
ىذا االذباه بالنظر إىل أف أفريقيا على الرغم من التحديات العديدة اليت سبثلها للمستثمرين ،تقدـ عائدات
استثمار أعلى بكثَت من تلك اؼبتاحة يف األسواؽ الناضجة.
ْٔ -كيف العديد من البلداف ،ينجم التنويع كالنمو الصناعي أيضان عن السياسات الصروبة للتحوؿ إىل
التصنيع اليت ذبمع بُت اؼبناطق الصناعية ،كفبرات التنمية ،كالقطاعات ذات األكلوية مثل ذبهيز اؼبنتجات الزراعية
كالتكنولوجيا الزراعية ،كاآلليات الرامية إىل جذب كل من االستثمارات احمللية كاألجنبية .كهبذه العناصر ،كشهدت
خطة إثيوبيا لتحقيق النمو كالتحوؿ بلوغ متوسط معدالت النمو نسبة ُِ يف اؼبائة للصناعة كاػبدمات بُت
عامي ََِّ كَُِّ.
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ٓٔ -كيتميز التوسع اغبضرم كالنمو اغبضرم يف أفريقيا دبدف االستهبلؾ اليت يًتاجع فيها التصنيع
أقرت
كالصناعات التحويلية (على سبيل اؼبثاؿ اعبنوب األفريقي) أك ال تزاؿ ىذه ؾباالت تنتظر تطويرىا .ككما ٌ
اغبكومات األفريقية ،فإف إزالة ىذا الضعف اؽبيكلي مسألة ذات أكلوية نظران ألف النمو االقتصادم منذ عاـ
ُٔٗٗ كاف ”مبوان غَت منشئ للعمالة“ أك مبوان صحبتو فرص عمل نشأت يف القطاعات غَت الرظبية كقطاعات
اػبدمات اؼبنخفضة اإلنتاجية ،كمعظمها يف اؼبناطق اغبضرية.
ٔٔ -كقد أقر كل من موئل األمم اؼبتحدة كمصرؼ التنمية األفريقي بأف مراكز األنشطة االقتصادية
األفريقية قد ربولت بشكل كبَت كأخذت يف الًتكز بشكل متزايد يف اؼبناطق اغبضرية خبلؿ اػبمسُت سنة
اؼباضية .كتستأثر اؼبدف اليوـ يف اؼبتوسط حبوايل ٓٓ يف اؼبائة من الناتج احمللي اإلصبايل لبلقتصادات األفريقية .كيف
أفريقيا جنوب الصحراء الكربل ،تولد البلدات أكثر من َٖ يف اؼبائة من النمو االقتصادم .كيف بعض البلداف
األفريقية ،يشكل التحوؿ من العمالة الريفية إىل العمالة اغبضرية نسبة تًتاكح بُت َِ كَٓ يف اؼبائة من مبو
اإلنتاجية .كمن أمثلة ىذه الركابط القاىرة (مصر) ،كإقليم خاكتنغ (جنوب أفريقيا) ،كالغوس (نيجَتيا) ،كىي
سبثل اؼبراكز االقتصادية لبلداهنا .كعلى الرغم من أف خاكتنغ ىي أصغر مقاطعات جنوب أفريقيا ،كال تشغل
سول ْ ُ,يف اؼبائة من مساحة البلد ،فهي تستأثر بنسبة ٔ َْ,يف اؼبائة من نواتج الصناعات التحويلية كأكثر
من ثلث الناتج احمللي اإلصبايل عبنوب أفريقيا .كيبكن للًتكيز االقتصادم أف يكوف أيضان عامبلن أساسيان يف تنمية
اؼبناطق الريفية .فعلى سبيل اؼبثاؿ ،يصل االستهبلؾ الغذائي عادة إىل ٖ ِٓ,مليوف دكالر من دكالرات الواليات
اؼبتحدة األمريكية سنويان يف مدف غرب أفريقيا اليت يبلغ عدد سكاهنا َََ ََُ نسمة كُْٕ مليوف دكالران
سنويان يف اؼبدف اليت يبلغ عدد سكاهنا َََ ََٓ نسمة ،فبا يوفر سوقان أكرب لئلنتاج الزراعي.
دال -

إضفاء الطابع الصناعي على الزراعة والروابط بين الريف والحضر
ٕٔ -منذ عاـ ُٔٗٗ ،قابل البفاض حصة قطاع الزراعة من الناتج احمللي اإلصبايل توسع قطاع اػبدمات
(الذم أصبح اآلف يشكل َٓ يف اؼبائة من الناتج احمللي اإلصبايل) بدالن من توسع التصنيع على النحو الذم
كشهدتو بقية أكباء العامل يف اؼباضي .كيؤدم تزايد عدد سكاف اغبضر يف أفريقيا إىل زيادة الطلب على اؼبنتجات
الزراعية كيتيح الفرص للتحوالت اؽبيكلية يف ؾباؿ إضافة القيمة .كلكن اؼبنتجات اليت تليب ىذا الطلب ال تزاؿ
تقتصر إىل حد كبَت على الواردات .كمل يعزز التوسع اغبضرم يف أفريقيا ”أكجو التآزر االقتصادم بُت اؼبزارع
كغَت اؼبزا ًرع اليت ربفز التنمية الواسعة النطاؽ“ ،سبشيان مع خطة أفريقيا لعاـ َِّٔ (اإلطار ّ).
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اإلطار ّ
فرص التحول الذي يقوده التوسع الحضري الزراعي
يؤدم تزايد عدد سكاف اغبضر يف أفريقيا إىل زيادة الطلب على اؼبنتجات الزراعية كيتيح الفرص للتحوالت اؽبيكلية يف ؾباؿ إضافة
القيمة .كلكن يف حاؿ استَتاد اؼبنتجات اليت تليب ىذا الطلب ،فستوجد بالكاد ”أكجو للتآزر بُت اؼبزا ًرع كغَت اؼبزارع كآفاؽ ضئيلة
غبفز التنمية الواسعة النطاؽ“ سبشيان مع خطة االرباد األفريقي لعاـ َِّٔ .كتستورد أفريقيا أغذية أساسية سنويان بقيمة ِٓ مليار
دكالر من دكالرات الواليات اؼبتحدة األمريكية ) ،(World Bank, 2015aدبا يف ذلك كاردات من اغببوب الغذائية األساسية اليت يبكن
إنتاجها يف القارة .كتوفر اذباىات استهبلؾ اغببوب كالقمح بشكل خاص نظرة ثاقبة إىل ىذا الضعف اؽبيكلي كالفرصة الضائعة يف
ؾباؿ التحوؿ اؽبيكلي اؼبرتبط بالتوسع اغبضرم .كيف الفًتة بُت عامي َََِ كََِٗ ،مبا إصبايل استهبلؾ القمح يف أفريقيا
جنوب الصحراء الكربل دبقدار َََ َٓٔ طن مًتم سنويان أك ِ ْ,يف اؼبائة سنويان ،كسبق بذلك استهبلؾ الذرة كاألرز ( Mason
 .)and others, 2015كيف معظم اؼبدف األفريقية ،يتجاكز اإلنفاؽ على القمح غَته من النفقات على اغببوب الغذائية األساسية
األخرل (الذرة كاألرز) على مستول صبيع األسر اؼبعيشية ،كلكن ذلك ينطبق بوجو خاص على الفئات ذات الدخل اؼبتوسط
كاؼبرتفع ،حىت يف اعبنوب األفريقي ،حيث سبثل الذرة الغذاء األساسي السائد.

صايف صادرات أفريقيا جنوب الصحراء الكربل من القمح كالذرة كاألرز،
َُٖٗ ََُِ -
اؼبصدرMason et.al. 2015: 601 :
صايف الصادرات (مبليُت األطناف اؼبًتية)
قمح
ذرة
أرز (دبا يعادلو من األرز اؼببيض)

Sub-Sahara Africa Net Exports of Wheat, Maize and Rice,
1980 - 2010
Source: Mason et.al. 2015: 601
)Net exports (million MT
Wheat
Maize
)Rice (milled equivalent

كمع ذلك ،يكمن التحدم يف أف معدؿ استهبلؾ الفرد من اغببوب كإنفاؽ الفرد على اغببوب آخذاف يف االرتفاع يف الوقت الذم
يتزايد فيو اعتماد القارة على األغذية األساسية اؼبستوردة .كإنتاج غرب ككسط أفريقيا من القمح كشبو معدكـ ،يف حُت تسجل القارة
صافيان سالبان لصادرات القمح كالذرة كاألرز .كيف العاـ ََُِ كحده ،استوردت أفريقيا جنوب الصحراء الكربل قمحان بقيمة ُٓ,
مليارات دكالر من دكالرات الواليات اؼبتحدة األمريكية .كقد استأثرت نيجَتيا كإثيوبيا كالسوداف ككينيا كجنوب أفريقيا بنسبة ْٓ
يف اؼبائة من ىذه الواردات كٖ ّٔ,يف اؼبائة من إصبايل استهبلؾ القمح .كمثلت تلك البلداف معان كبو ْٓ يف اؼبائة من السكاف
خبلؿ الفًتة َََِ.ََُِ-
كيستهلك سكاف اغبضر ،كال سيما الفئات ذات الدخل اؼبتوسط كاؼبرتفع ،معظم القمح اؼبستورد .كإحصائيان ،ليس التوسع اغبضرم
كحده الذم يؤدم إىل زيادة استهبلؾ القمح .بل ىي التغَتات الديبغرافية كاالقتصادية اؼبرتبطة بالتوسع اغبضرم ،كال سيما زيادة
الدخل بُت الطبقات الوسطى ،فضبلن عن زيادة مشاركة اؼبرأة يف القوة العاملة كما يرتبط بذلك من تكلفة فرصة الوقت اؼبستهلك.
كعلى الرغم من كجود اختبلفات بُت البلداف كداخلها فيما يتعلق بأماكن حدكث التغيَت كحجمو ،إال أف االذباىات غالبان ما تظل
دكف تغيَت.
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ىاء  -ثغرات الهياكل األساسية :أفريقيا  -قارة بدون طاقة
ٖٔ -تفاقمت ،يف صبيع أكباء أفريقيا ،حاالت العجز يف الطاقة ،فبا أدل إىل انقطاعات التيار الكهربائي
كتقنُت اإلنتاج الصناعي كاغبياة اليومية كتعطلهما .كعلى الرغم من االستثمارات الكربل األخَتة يف اؽبياكل
األساسية يف بعض البلداف األفريقية ،ال تزاؿ أنشطة االستثمار كالبناء يف اؼبدف أك البيئات اؼبعمورة اليت تشكل
ؿبركات رئيسية للتحوؿ يف أماكن أخرل من العامل ،تسهم إسهامان ىامشيان يف اقتصادات أفريقيا ،كيعزل ذلك
بشكل أساسي إىل نقص إمدادات الطاقة اؼببلئمة.
واو -اقتصادات التسرب وحتمية تعبئة الموارد المحلية
ٗٔ -لن يتحقق التحوؿ اؽبيكلي يف أفريقيا دكف أف تتوىل القارة سبويل تنميتها .كمع ذلك ،فإف عبء
الديوف يف أفريقيا مستمر ،كعندما يقًتف ذلك بالتدفقات اؼبالية غَت القانونية اؼبتجهة إىل اػبارج كاليت ذبرم
بصورة منهجية كمستدامة ،قبد أف القارة دائن صايف لبقية العامل .كلقد حسبت ”التوقعات االقتصادية ألفريقيا“
أف أفريقيا قد فقدت يف الفًتة ما بُت عامي ََِّ كَُِِ ،متوسطان سنويان قدره ّ َٔ,مليار دكالر من
دكالرات الواليات اؼبتحدة األمريكية (كبو ْ يف اؼبائة من الناتج احمللي اإلصبايل) من خبلؿ التدفقات اؼبالية غَت
اؼبشركعة إىل اػبارج كاليت تعترب الشركات الكربل أكرب اعبناة فيها ،كييسرىا الفساد كضعف اغبوكمة ( ECA,
 .)2015كيبكن مقارنة ذلك مع متوسط االستثمار األجنيب اؼبباكشر السنوم البالغ ِْ مليار دكالر .كسبثل ىذه
التدفقات اؼبالية غَت اؼبشركعة إىل اػبارج موارد من كشأهنا أف تسهم إسهاما كبَتان يف تنمية أفريقيا .كباإلضافة إىل
سد التسربات ،ربتاج أفريقيا إىل تعزيز السياسات كاؼبمارسات اليت تشجع كتطمئن كشعوهبا لبلستثمار بشكل
أكرب يف أفريقيا ،بوسائل منها االدخار لدل اؼبصارؼ احمللية ،كاالستثمار يف الفرص الناكشئة يف مشاريع اؽبياكل
األساسية اغبضرية .كالتدفقات اؼبالية غَت اؼبشركعة إىل اػبارج مقًتنة مع التحويبلت اؼبالية للمغًتبُت اليت ازدادت
ثباتان على مدل السنوات العشرين اؼباضية (ٔ ْٔ,مليار دكالر يف عاـ َُِٓ) ،تبُت أف األفريقيُت قادرين سبامان
على سبويل تنميتهم بأنفسهم .كعلى كبو ما أكدتو مفوضية االرباد األفريقي” ،إهنا لعنة للقيادة اؼبالية ألفريقيا أف
تكوف أفريقيا غنية بينما األفريقيوف فقراء“ .كمع ذلك ،ال يزاؿ األفريقيوف اؼبغًتبوف يدفعوف يف اؼبتوسط ُِ يف
اؼبائة على كشكل رسوـ ربويل األمواؿ (ىي األعلى يف العامل) كيبلغ ؾبموعها حوايل ٖ ُ,مليار دكالر سنويان -
كىو مبلغ يكفي لتعليم ُْ مليوف طفل ( .)ODI, 2014كبالتايل ،ينبغي أف تواصل أفريقيا فبارسة الضغط على
اؼبؤسسات اؼبالية كاغبكومات األخرل ؼبضاعفة اعبهود الرامية إىل زبفيض رسوـ ربويل األمواؿ إىل أفريقيا لتصل
إىل ٓ يف اؼبائة على األكثر ،كلتكوف على قدـ اؼبساكاة مع بقية العامل (الشكل َُ).
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الشكل َُ
التدفقات المالية إلى أفريقيا0101-0111 ،

اؼبصدر :اللجنة االقتصادية ألفريقيا (َُِٓ) ،)ECA (2015), p. 45( ،متاح على الرابط التايل:

.http://www.africaneconomicoutlook.org/en/outlook/

التحويبلت اؼبالية
اؼبساعدة اإلمبائية الرظبية
استثمارات اغبافظات
االستثمارات اؼبباكشرة األجنبية
النسبة اؼبئوية من الناتج احمللي اإلصبايل
القيمة اغبالية بببليُت دكالرات الواليات اؼبتحدة األمريكية
النسبة اؼبئوية من الناتج احمللي اإلصبايل

Remittances
Official development assistance
Portfolio investments
Foreign direct investments
% GDP
Current USD, billion
% GDP

َٕ -لوحظت على مستول اؼبدف اعبهود الرامية إىل ربسُت سبويل البلديات كالقدرات كاألداء يف ؾباؿ توليد
اإليرادات احمللية .كساعد ذلك يف بعض اغباالت على سبويل االستثمارات يف اؽبياكل األساسية كاػبدمات.
كلكنو مل يصل إىل مستول االستثمارات اؼبطلوبة لبلستجابة للنمو اغبضرم السريع يف اؼبدف األفريقية .كمل تيستغل
اإليرادات احملتملة استغبلالن كامبلن يف حالة العديد من اؼبراكز اغبضرية .كعبلكة على ذلك ،ال يزاؿ يتعُت على
السلطات احمللية كالوطنية أف تسلك كشوطان طويبلن من حيث ربقيق االستفادة القصول من اغبفاظ على قيمة
األراضي اغبضرية عن طريق كضع السياسات كالتشريعات اؼبناسبة (اإلطار ْ) .كيعٍت تغَت مناخ االستثمار
كضعفو (بالنسبة للمستثمرين الدكليُت كاحملليُت على حد سواء) كارتفاع تكاليف مزاكلة األعماؿ التجارية أف
االستثمارات يف اؼبناطق اغبضرية ستظل ؿبدكدة ،كال سيما من حيث االستثمار األجنيب اؼبباكشر .ككثَتان ما ينسى
اؼبعنيوف بالتخطيط االقتصادم أف عدـ توافر األراضي اغبضرية اػباضعة للتخطيط كاؼبسح كاؼبزكدة باػبدمات
سواء لئلهبار أك للشراء يشكل عائقان رئيسيان وبوؿ دكف االستثمارات .كال يبكن معاعبة ىذا العائق إال من خبلؿ
التخطيط الطويل األجل يف إطار حكومة ؿبلية المركزية ذات قدرات كسياسات كطنية يبكن التنبؤ هبا .كيبكن
أف يقوـ القطاع اػباص بدكر يف ىذا الصدد .فعلى سبيل اؼبثاؿ ،خصصت حكومة بوتسوانا بُت عامي ُٖٗٗ
كَََِ مساحة َٖٓ ٖٓٔ مًتان مربعان من اؼبربعات السكنية غَت اؼبزكدة باػبدمات يف غابوركف للقطاع اػباص
من خبلؿ العطاءات اؼبفتوحة .ككشارؾ القطاع اػباص أيضان يف تزكيد األراضي الصناعية باػبدمات يف غابوركف
ككذلك مربعات سكنية أخرل يف غابوركف كجواننغ.
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اإلطار ْ
التمويل القائم على األراضي في المناطق الحضرية
من األمباط اؽبامة بُت البلداف اؼبتفوقة يف ؾباؿ التوسع اغبضرم أهنا سبيل إىل االعتماد بشكل أكرب على
الضرائب اؼبتأتية من األراضي .كيتبُت من استعراض ْٔ بلدان ما بُت عضو كغَت عضو يف منظمة
التعاكف كالتنمية يف اؼبيداف االقتصادم ،كجود عبلقة إهبابية قوية بُت النسبة اؼبئوية لسكاف اغبضر
كالضرائب اؼبتأتية من األراضي كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلصبايل.
التوسع الحضري والعتماد على الضرائب المتأتية من األراضي
(الضرائب اؼبتكررة على اؼبمتلكات الثابتة كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلصبايل)
سكان المناطق الحضرية
(نسبة مئوية من
اإلجمالي)
أقل من  21في المائة
من  20في المائة إلى
 35في المائة
 41في المائة أو أكثر
اإلجمالي
عدد البلدان

مستوى الدخل وفقاً للبنك الدولي
اإلصبايل
مرتفع
الشروبة
الدخل اؼبنخفض
كالشروبة الدنيا من العليا من
الدخل
الدخل اؼبتوسط
اؼبتوسط
َّٖٓ,ّْٕ َ,
ََْٔ,
َِٕٕ,

ُٓ

َُْٓ,

ََّْ,

َّٓٔ,ُّٓ َ,

ِٖ

َِّٕ,
ُُ

َّْْ,
َّْٗ,
ُٗ

ُّْٓ,َّّ ُ,
ََّٔ,ُٕٓ ُ,
ْٔ
ّْ

ُِ
ْٔ

عدد
البلداف

اؼبصدر :بيانات البنك الدكيل بشأف التوسع اغبضرم ،متاحة على رابط:
.http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS

كيوضح اعبدكؿ أعبله ىذه النقطة .ففي حُت يبلغ متوسط اإليرادات الضريبية اؼبتأتية من األراضي ؽبذه
البلداف كبو ٕٓ َ,يف اؼبائة من الناتج احمللي اإلصبايل ،فإف اؼبتوسط بُت البلداف ذات الدخل اؼبرتفع
اؼبتفوقة يف ؾباؿ التوسع اغبضرم يزيد على ٓ ُ,يف اؼبائة من الناتج احمللي اإلصبايل .كيشَت اعبدكؿ إىل
أنو بازدياد التوسع اغبضرم يف بلد ما ،كال سيما يف حاؿ ارتفاع مستويات الدخل ،تكتسب األراضي
أنبية متزايدة يف سبويل التنمية اغبضرية اؼبستدامة.
كيف ظل معدؿ التوسع اغبضرم السريع يف أفريقيا ،ستزداد بشكل كبَت اؼبنافسة اؼبتعلقة باألراضي بُت
الريف كاغبضر كبُت االستخدامات اؼبختلفة لؤلراضي .كخبلؿ اؼبؤسبر الوزارم األفريقي اؼبعٍت باإلسكاف
كالتنمية اغبضرية اؼبعقود يف باماكو يف عاـ ََُِ ،أقر الوزراء األفريقيوف بضركرة معاعبة قضايا األراضي
يف خضم عملية التوسع اغبضرم السريع يف أفريقيا .كبسبب سياسات األراضي كاإلدارة كالتنظيم غَت
اؼببلئمة أك غَت الكافية ،يعي أكثر من َٔ يف اؼبائة من سكاف اؼبدف األفريقية يف األحياء الفقَتة كيف
اعًتؼ بأف
مناطق التعمَت العشوائي .كتزداد ىذه النسبة يف البلداف اليت سبر دبرحلة ما بعد النزاع .ك ي
سياسات األراضي ربتاج إىل تطوير لتيسَت حوكمة األراضي اليت تعزز اؼبساكاة بُت اعبنسُت كاإلدارة
البلمركزية لؤلراضي كاؼبشاركة الشعبية ،كاإلنصاؼ اغبضرم ،كالكفاءة كاالستدامة .كربتاج مدف أفريقيا
اؼبتنامية بسرعة إىل توجيو اسًتاتيجي لتحقيق االستدامة لؤلجل الطويل.
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زاي -

القتصاد غير الرسمي ،والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ،وإيجاد فرص العمل
ُٕ -على الرغم من النمو االقتصادم ،فإف قدرة اؼبدف األفريقية على إهباد كمية كنوعية كافية من
الوظائف سبثل ربديان للحاضر أك اؼبستقبل على حد سواء .كيسهم العمل كسبل كسب العي داخل االقتصادين
الرظبي كغَت الرظبي مسانبة قوية يف مبو اؼبدف كاستدامتها االقتصادية .كمل يقًتف النمو االقتصادم اإلهبايب يف
أفريقيا بإنتاجية عالية كأنشطة كثيفة العمالة ،دبا يف ذلك الصناعات التحويلية .كمن مث ،يتحقق التوسع اغبضرم
السريع حاليان يف ظل ارتفاع معدالت البطالة كنقص فرص العمل ،كالوظائف غَت اآلمنة كغَت الصحية ،كالفقر،
كتزايد البلمساكاة.
ِٕ -كيف أفريقيا جنوب الصحراء الكربل ،تشكل العمالة غَت الرظبية ٔٔ يف اؼبائة من ؾبموع العمالة غَت
الزراعية .ففي كينيا ،على سبيل اؼبثاؿ ،أصبح ما يصل إىل ٕٔ يف اؼبائة من القوة العاملة ربت مظلة االقتصاد
غَت الرظبي بوصفهم ”مشاريع تعمل غبساهبا اػباص“ .كيف صبيع أكباء القارة ،يعمل عماؿ االقتصاد غَت الرظبي
يف التجارة كالصناعات التحويلية كالنقل كالبناء ،فضبلن عن القطاع اػباص للخدمات اؼبنزلية كغَت اؼبنزلية.
كلذلك ،تدؿ اإلحصاءات على أف القول العاملة كاؼبشاريع يف االقتصاد غَت الرظبي سبثل نسبة كبَتة من الكتلة
األساسية للعماؿ كاؼبشاريع يف اؼبدف األفريقية ،كتشارؾ يف بعض القطاعات األكثر أنبية ،كليست ؾبرد أنشطة
قائمة على ىام األنشطة االقتصادية يف اؼبناطق اغبضرية.
ّٕ -كتتبع بعض البلديات مثل أكرا كديرباف ككوماسي كنَتكيب سياسات لبلقتصاد غَت الرظبي تعود بالنفع
على العماؿ كالسلطات احمللية .فيدفع التجار غَت الرظبيوف مبلغان ماليان لتصاريح التشغيل كلتأجَت اؼبساحات اليت
يستخدموهنا .كيف السنة اؼبالية َُِّ ،َُِْ/صبعت بلدية ديرباف مبلغ ٔ مبليُت راند من اإلهبارات كَُ
مبليُت راند من اؼبدفوعات الشهرية الواردة من التجار .كبالتايل ،فعلى الرغم من أف االقتصاد غَت الرظبي قد ال
يساىم مباكشرة يف اػبزانة الوطنية ،فإنو يساىم مباكشرة يف سبويل السلطة احمللية .كلكن البلديات تواجو ضغوطان من
اؼبصاحل االقتصادية كالسياسية ذات النفوذ اليت ترل االقتصاد غَت الرظبي مشكلة كتتجاىل الوظائف كموارد
الدخل اليت ينتجها.
ْٕ -ككفقان لبحث أجرتو منظمة ”النساء يف قطاع العمل غَت الرظبي وبققن العوؼبة كالتنظيم“
 )Informal Employment Globalizing andمع منظمة العمل الدكلية ،أيحرزت تطورات منذ عاـ ُٔٗٗ يف صبع
البيانات عن االقتصاد غَت الرظبي كربليلو .كلكن يلزـ إضفاء قدر أكرب من الطابع اؼبؤسسي على ىذه التطورات
داخل اإلحصاءات الرظبية على مستول اؼبدينة كالوطن كاإلقليم .كعلى كجو اػبصوص ،يلزـ إدماج ىذه
التطورات يف صبع البيانات عن القطاع غَت الرظبي يف الدراسات االستقصائية لؤلسر اؼبعيشية كالقول العاملة اليت
ذبرل يف معظم البلداف .كتشجع اغبكومات كالسلطات احمللية على استخداـ البيانات اؼبتعلقة باالقتصاد غَت
الرظبي يف إعداد اغبسابات القومية من أجل ربسُت إظهار اؼبسانبة اغبقيقية للقطاع غَت الرظبي يف الناتج احمللي
اإلصبايل .كباإلضافة إىل الدعم الذم توفره السلطات احمللية لبلقتصاد غَت اؼبنظم من حيث اؽبياكل األساسية،
ينبغي أف تستثمر اغبكومات يف برامج تعزز اإلنتاجية كالتنويع كالقيمة اؼبضافة يف االقتصاد غَت الرظبي ،دبا يف
ذلك قطاع خدماتو ،لتشجيع إهباد العمل البلئق كتسهيل التنقل للعاملُت بالتجارة عرب اغبدكد.
( Women in

ٕٓ -كنفذت معظم البلداف األفريقية التنمية االقتصادية احمللية على مستول اؼبدينة أك تضطلع حاليان
بصياغتها ،كمن أنبها الربامج الوطنية إلهباد فرص العمل كالعمالة اليت تركز على الشباب كتراعي لبلعتبارات
اعبنسانية ،مع الًتكيز على تعزيز اؼبشاريع الصغَتة كاؼبتوسطة اغبجم ،كالتدريب اؼبهٍت كتنمية اؼبهارات .كيف
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كيغايل ،أدت الربامج اليت تسمى ؿبليان ”أغاكايريرك“ ك”ىانغا أكموريرك“ أم ”أ ٍىكًج ٍد كظائفك بنفسك“  -إىل
إهباد َََ ُُٓ كظيفة غَت زراعية بُت عامي َُُِ كَُِْ .كتتبع عدة بلداف  -دبا يف ذلك إثيوبيا ككينيا
كجنوب أفريقيا كزمبابوم  -سياسات للعمل اإلهبايب فيما يتعلق باؼبشًتيات كاالئتماف كزبصيص األراضي
لتشجيع مشاركة النساء كالشباب كالفقراء يف التنمية االقتصادية احمللية.
ٕٔ -كال تزاؿ البلداف تواجو قيودان من قبيل ضعف استدامة اؼبشاريع الصغَتة كاؼبتوسطة اغبجم ،كؿبدكدية
فرص العمل البلئق ،كعدـ اغبصوؿ على االئتماف/التمويل لصغار اؼبستثمرين يف األعماؿ اغبرة ،كاؼبنافسة من
اؼبنتجات اؼبستوردة .ككثَتان ما تكوف برامج االقتصاد اغبضرم مهددة بسبب ضعف التمويل كالتجزؤ كاالفتقار إىل
التنسيق كاالزدكاجية يف اعبهود اؼببذكلة عرب القطاعات .كيوفر التحوؿ اؽبيكلي الشامل لبلقتصادات األفريقية
سبيبلن للمضي قدمان لدعم النمو االقتصادم كاالستدامة كالتنمية الشاملة للجميع .كيوفر معيار منظمة العمل
الدكلية رقم َِْ (َُِٓ) بشأف االنتقاؿ من االقتصاد غَت الرظبي إىل االقتصاد الرظبي خريطة طريق
للسياسات ،بغية اغبفاظ على سبل العي القائمة كتعزيزىا من أجل زيادة اإلنتاجية كأمن سبل العي .
كاالسًتاتيجيات اغبكومية كاألطر التنظيمية اؼبناسبة عبعل سبل العي القائمة أكثر إنتاجية ،كالتنسيق بُت ـبتلف
اؼبستويات اغبكومية كمع ىيئات أصحاب اؼبصلحة اؼبعنية ،كتوفَت كسائل سب ٌكن العماؿ أك الوحدات االقتصادية
داخل القطاع غَت الرظبي من اغبصوؿ على االعًتاؼ باغبقوؽ القائمة اؼبتعلقة باؼبمتلكات كاؼبشاريع كإمكانية
االستفادة من األراضي/اؼبساحات اغبضرية ،كالسياسات الوطنية اؼبعنية بالعمالة ،سبثل صبيعها جزءان من عملية
متكاملة إلضفاء الطابع الرظبي على القطاع.
حاء -

المسائل المتعلقة بالسياسات واتجاىاتها
ٕٕ -من اؼبرجح جدان أف يستمر التوسع اغبضرم كالنمو اغبضرم السريع يف أفريقيا طواؿ السنوات
اػبمسُت اؼبقبلة .كيف الوقت الراىن ،ال يتحقق التوسع اغبضرم يف معظم البلداف بالتزامن مع التحوؿ إىل
التصنيع ،على الرغم من أف التجمعات اغبضرية توفر فرصان كمزايا كبَتة لزيادة اإلنتاجية كالتحوؿ الصناعي.
كيكمن التحدم يف إيبلء مزيد من االىتماـ للدكر االقتصادم الذم تضطلع بو اؼبدف من أجل ربقيق النمو،
كإهباد فرص العمل البلئق ،كربسُت اإلنتاجية ،كاالبتكار ،كالقدرة التنافسية ،فضبلن عن التنمية الريفية كالزراعية.
كربتاج البلداف إىل التخطيط للتوسع اغبضرم كربديد أكلوياتو كإدارتو ،لتحويلو إىل ؿبرؾ فعاؿ للعمل التحويلي،
كخلق مبو اقتصادم منصف .كؽبذا الغرض ،ربتاج الدكؿ األعضاء إىل إدماج التوسع اغبضرم يف عمليات كأطر
التخطيط اإلمبائي الوطٍت ،ككذلك يف السياسات القطاعية ،دبا يف ذلك التنمية الصناعية كالزراعية كالريفية،
كسياسات االستثمار.
ٖٕ -كعلى الرغم من أف التوسع اغبضرم يف أفريقيا يشكل ىموردان بالغ األنبية للتنمية ،فمن غَت اؼبمكن
العىرضية
تسخَته إال إذا يخططت اؼبدف زبطيطان صحيحان كزكدت باػبدمات الكافية .كستتوقف اآلثار ى
القتصادات التجمع على قدرة اغبكومات الوطنية كاحمللية على اعتماد السياسات الصحيحة كتنفيذىا ،كإنشاء
اؼبؤسسات كاألطر القانونية اؼبناسبة ،فضبلن عن اؽبياكل األساسية كاػبدمات البلزمة .كيتطلب ربرير إمكانات
التوسع اغبضرم أف يتم تعميمو يف عمليات التخطيط اإلمبائي الوطٍت ،من أجل توفَت رؤية كإطار كشاملُت
للتوسع اغبضرم لتعزيز التحوؿ باعتباره توجهان كاسحان مستعرضان .كؼبا كاف التوسع اغبضرم أحد ؿبددات األبعاد
اؼبكانية للنمو كالتحوؿ ،فإف اغباجة إليو ليست ؾبرد مسألة قطاعية بل ىي عامل أساسي يف صبيع قطاعات
التنمية .كلذلك ،ينبغي أف تقع يف صلب الرؤية كالتخطيط الوطنيُت .كعبلكة على ذلك ،يلزـ صبع األدلة كإجراء
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ربليل للدكر الذم يبكن أف تقوـ بو اؼبدف يف دعم كتسريع كتَتة النمو االقتصادم للدكؿ األعضاء ،بوسائل منها
تطوير البحث كاألدكات لتحسُت قياس قدرة اؼبدف على توليد الثركة.
ٕٗ -كربتاج البلداف األفريقية إىل زبطيط حضرم كإقليمي استباقي لتسخَت التوسع اغبضرم بوصفو ؿبركان
للنمو كالتحوؿ اؽبيكلي .كبدالن من االستمرار يف النفور من التوسع اغبضرم ،يتعُت على صانعي القرارات
تشجيع االستثمارات البلزمة يف اػبدمات كاؽبياكل األساسية ال يػمنتجة كالعامة من أجل زيادة االستثمارات،
كتعزيز إهباد فرص العمل ،كربسُت اإلنتاجية ،كتنويع االقتصادات ،كاستمرار االبتكار التكنولوجي.
َٖ -كلتسريع التصنيع بالتزامن مع تلبية الطلب اؼبتزايد يف اؼبناطق اغبضرية على اؼبنتجات الزراعية ،ينبغي
للحكومات األفريقية تكثيف السياسات اليت تشجع إضافة القيمة الزراعية كاإلنتاج احمللي ،مع االستفادة من
التوسع اغبضرم كاألسواؽ اغبضرية ككفورات اغبجم إلهباد فرص عمل الئقة كاستغبلؿ الركابط بُت الريف
كاغبضر لتحقيق التحوؿ يف اقتصادات األرياؼ كسبل معيشتها.
ُٖ -كينبغي أف تركز اغبكومات األفريقية على زيادة إنتاجية اؼبدف عن طريق صبلة أمور منها الصناعات
التحويلية كالصناعات الزراعية ،كذلك من أجل إضافة القيمة كإهباد فرص العمل .كينبغي تعزيز نظم اؼبدف على
الصعيدين دكف الوطٍت كالوطٍت من أجل بلوغ اغبد األمثل من اؼبزايا التنافسية للنمو كالتحوؿ .كينبغي أيضان بلوغ
اغبد األمثل من القدرة التنافسية اغبضرية عبذب االستثمارات ،دبا يف ذلك االستثمار األجنيب اؼبباكشر .كيلزـ
أيضان تنمية االقتصادات اغبضرية لبلستفادة من االقتصادات اػبضراء كالتحسينات يف ؾباؿ تكنولوجيا اؼبعلومات
كاالتصاالت .كيف معظم البلداف ،ىناؾ كجود قوم للمؤسسات احمللية للمعاكشات التقاعدية كالتأمُت كالبنوؾ،
اليت مل ىبضع دكرىا يف دعم إهباد فرص العمل لبحث كاؼ.
ِٖ -كال بد من تعزيز تعبئة اؼبوارد ،كال سيما توليد اإليرادات اؼبالية للبلديات كسياساهتا كقدراهتا يف ؾباؿ
االستثمار ،حبيث تتمكن اغبكومات احمللية كدكف الوطنية كالوطنية من االستفادة الكاملة من اإليرادات
كاالستثمارات احملتملة يف اؼبناطق اغبضرية .كينبغي تسخَت إمكانات اغبفاظ على قيمة األراضي  -فضبلن عن
النظم اؼبالية الفعالة كالعمليات ذات الكفاءة اؼبتعلقة باؼبيزانية كالضرائب.
ّٖ -كال بد من معاعبة العشوائية اؼبستمرة كاؼبتزايدة يف اؼبناطق اغبضرية األفريقية عن طريق ربسُت الوعي
بالدكر الذم يقوـ بو االقتصاد غَت الرظبي كاعتماد سياسات تربط القطاع غَت الرظبي بسبلسل القيمة احمللية
كدكف الوطنية كالوطنية كاإلقليمية .كستسهم ىذه السياسات يف ربويل أنشطة القطاع غَت الرظبي اؼبنخفضة
اإلنتاجية إىل منتجات كخدمات ذات قيمة مضافة أعلى.
ْٖ -كينبغي استغبلؿ إمكانات قطاع اإلسكاف كمحرؾ اقتصادم يف تشكيل اؼبدف كإهباد فرص العمل
كتشجيع الصناعات احمللية كاالستجابة للطلب اؽبائل.
رابعاً  -التوسع الحضري واإلسكان واإلدماج واإلنصاف الجتماعيان
ٖٓ -حدد جدكؿ أعماؿ اؼبوئل (ُٔٗٗ) اؼببادئ اليت يبكن أف تعاجل أسباب الفقر يف اؼبناطق اغبضرية،
اليت أدت إىل ؿبدكدية فرص االستفادة من السكن كاؼبياه اؼبأمونة كمرافق الصرؼ الصحي ،كعدـ كفاية نظم
التصرؼ يف النفايات ،كانتشار تلوث اؽبواء كالضجيج ،كنقص اػبدمات الصحية .كلقد أيخذت ىذه اؼببادئ
كالغايات يف االعتبار أيضان بوصفها مسائل إمبائية يتعُت معاعبتها يف األىداؼ اإلمبائية لؤللفية ،كال سيما غايات
اؽبدؼ ٕ كاألىداؼ ٗ كَُ كُُ .كعلى الرغم من أف جدكؿ أعماؿ اؼبوئل كأطر األىداؼ اإلمبائية لؤللفية
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مكنت العديد من البلداف األفريقية من إقامة كشراكات ؿبلية كدكلية لبلستثمار يف ربسُت اإلسكاف يف اؼبناطق
اغبضرية ،كاؼبياه كالصرؼ الصحي ،إال أف النسب كاألعداد اؼبرتفعة من السكاف الذين يعيشوف يف مستوطنات
عشوائية ال تزاؿ تشكل مصدر قلق بسبب ذبسيدىا الفادح لئلقصاء اؼبتعدد األبعاد يف اؼبدف األفريقية.
ٖٔ -ككفقان ؼبصرؼ التنمية األفريقي ،يعي ٕ ُٖ,يف اؼبائة من األفريقيُت على أقل من ْ دكالرات
أمريكية يف اليوـ ،كتقع نسبة ٖ َٔ,يف اؼبائة ربت خط دخل دكالرين يف اليوـ .كلذلك ،تنشأ حلقة مفرغة بُت
الدخل كظركؼ اؼبعيشة ،إذ ال يستطيع األفراد توفَت مساكن الئقة كذات نوعية جيدة ،يبكن أف تؤدم بدكرىا
إىل نتائج إهبابية يف ؾباؿ الصحة كإمكانية اغبصوؿ على التعليم كفرص العمل .كىذه اغبلقة اؼبفرغة من العوامل
اؼبسبقة تعمق اإلقصاء االجتماعي ،كيعتقد أهنا تؤثر على مبليُت الشباب الذين سيدخلوف القوة العاملة يف
العقود اؼبقبلة .كمع ذلك ،ال تقتصر دكافع اإلقصاء كالبلمساكاة يف اؼبدف األفريقية على الدخل أك العمل
كحدنبا .فالبلمساكاة تتفاقم بسبب عوامل أخرل مثل عدـ اإلنصاؼ يف االستفادة من اؽبياكل األساسية القوية
أك اآلمنة كاؼبوارد الطبيعية.
ٕٖ -كجرل ربديد إمكانية الوصوؿ إىل كسائل النقل العاـ كاؼبساحات العامة (اإلطار ٓ) كعامل حاسم
لئلدماج االجتماعي ،حيث تلزـ اؼبساحة كاألرض للزراعة اغبضرية ككشبو اغبضرية من أجل تعزيز األمن الغذائي
اغبضرم ،على النحو الذم بينو مثاؿ مدينة ماسَتك.
ٖٖ -كباإلضافة إىل ذلك ،فإف عدـ كفاية اإلسكاف ،كالفقر يف اؼبناطق اغبضرية ،كزيادة الطابع العشوائي،
كالزحف اغبضرم العشوائي ،كالتجزؤ ،كالبلمساكاة كلها عناصر تقوض تقدـ رأس اؼباؿ البشرم ،الذم يشكل
عامبلن بالغ األنبية لتحقيق التحوؿ اؽبيكلي .كاستجابة لذلك ،اتفقت الدكؿ األفريقية على الًتكيز على
اؼبستوطنات اغبضرية كاؼبستوطنات البشرية اؼبتمحورة حوؿ اإلنساف ،اليت أعطيت األكلوية أيضان باعتبارىا الركيزة
الثالثة من خطة عاـ َِّٔ .كلذلك ،سيربز ىذا الفرع من التقرير االذباىات السائدة يف انتشار األحياء
الفقَتة ،كسيحدد اؼبمارسات البارزة يف تقدًن السكن للفئات ذات الدخل اؼبنخفض ،كيوضح األكلويات يف
ؾباؿ اإلسكاف كالتنمية اغبضرية اؼبستدامة.
اإلطار ٓ
المساحات العامة في المدن األفريقية
يف أفريقيا اليوـ ،توجد حاجة ملحة إىل توفَت اؼبساحات العامة يف اؼبدف .كتتخذ األماكن العامة أكشكاالن
عديدة ،من الشوارع إىل اؼبتنزىات كاؼببلعب مركران باألسواؽ .ككثَتان ما يشار إليها باسم ”غرفة معيشة الرجل
الفقَت“ ،فبا يشَت إىل أنبيتها اػباصة بالنسبة للفئات اؼبهمشة .كبالتايل ،تعد األماكن العامة اؼبصممة كاؼبدارة
جيدان مكونات حيوية ألم مدينة مزدىرة ،فهي من األصوؿ الرئيسية لكفاءة أداء اؼبدينة .كذلك ألف ؽبا تأثَتان
إهبابيان على اقتصادىا كبيئتها كسبلمتها كصحتها كتكاملها كترابطها .كلقد بينت الدراسات اؼبستمدة من
صور األقمار الصناعية أف متوسط توفَت اؼبساحة العامة اؼبخصصة لنسيج الشوارع يف أفريقيا يًتاكح ما بُت
َُ كُٓ يف اؼبائة من األراضي اغبضرية ،مقارنة باؼبعيار االحًتازم الذم يًتاكح ما بُت َّ كّٓ يف اؼبائة.
كبالتايل ،ىناؾ حاجة ملحة إىل أسلوب منهجي ؼبعاعبة ىذا القصور ،دبا يف ذلك التوسعات اؼبخطط ؽبا يف
اؼبدف .كمن التحديات األخرل اؼبرتبطة بذلك ،زبصيص األراضي للهياكل األساسية العامة كغَتىا من
اػبدمات ،ككثَتان ما يتم ذلك باالستحواذ اإلجبارم اؼبقًتف دبقاكمة أصحاب حقوؽ األراضي ،فبا قد يؤدم
إىل رفع دعاكل مطولة كتقدًن تعويضات غَت كافية للهيئات العامة .كاستخدمت بعض البلداف اليت كشهدت
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توسعان حضريان سريعان  -مثل كولومبيا كاؽبند كصبهورية كوريا كتايلند كتركيا  -آليات لتعديل األراضي ؼبعاعبة
ىذه اؼبسائل .كمع ذلك ،سيلزـ تصميم مثل ىذه اؼببادرات كفقان للسياؽ احمللي ،لكي تكوف تشاركية كتضمن
نتائج كشاملة للجميع.
اؼبصدر :تقرير ليسوتو الوطٍت للموئل الثالث.)Lesotho Habitat III National Report, 2015( َُِٓ ،
ألف  -مدن أفريقية خالية من األحياء الفقيرة
ٖٗ -يعي عدد كبَت من سكاف اؼبناطق اغبضرية األفريقية يف أحياء فقَتة ،فبا يضعف النظم اغبضرية
كاؼبساحات العامة اليت يبكن يف غياب تلك األحياء ربقيق االستفادة اؼبثلى منها باعتبارىا مساحات اجتماعية
أك استخدامها لؤلنشطة االقتصادية كاؽبياكل األساسية العامة.
َٗ -كمن أجل رصد التقدـ احملرز يف ربقيق اؽبدؼ اؼبتمثل يف عامل و
خاؿ من األحياء الفقَتة ،كضعت
األمم اؼبتحدة ،أم موئل األمم اؼبتحدة ككشركاؤه ،تعريفان لؤلحياء الفقَتة كمؤكشرات ضماف حيازة األراضي اليت
اعتيمدت فيما بعد بوصفها مؤكشرات رئيسية لؤلىداؼ اإلمبائية لؤللفية اؼبتعلقة بالفقر كاغبرماف يف اؼبناطق
اغبضرية .فاألسر اؼبعيشية اليت تعي يف األحياء الفقَتة ،ىي أسر من فرد أك ؾبموعة من األفراد يعيشوف ربت
سقف كاحد يف منطقة حضرية كيفتقركف إىل كشرط أك أكثر من الشركط اػبمسة التالية ( UN-Habitat, 2006, p.
:)31
السكن الدائم :يعترب اؼبنزؿ ”دائمان“ إذا بٍت على موقع غَت خطر كإذا كانت بنيتو دائمة
ككاف مبلئمان دبا فيو الكفاية غبماية سكانو من الظركؼ اعبوية القصول مثل اؼبطر كاغبرارة
كالربد كالرطوبة.
كفاية المساحة المعيشية :يعترب اؼبنزؿ يوفر مساحة معيشية كافية ألفراد األسرة اؼبعيشية
إذا كاف ال يشًتؾ فيو أكثر من ثبلثة أكشخاص يف حجرة كاحدة.
إمكانية الحصول على المياه المحسنة :يعترب اؼبنزؿ يوفر إمكانية اغبصوؿ على مرافق
اؼبياه احملسنة إذا توفرت فيو ألفراد األسرة اؼبعيشية كمية كافية من اؼبياه الستخداـ األسرة،
بسعر ميسور كدكف بذؿ جهود قصول ،ال سيما من جانب النساء كاألطفاؿ.
إمكانية الستفادة من الصرف الصحي :يعترب أف األسرة اؼبعيشية قادرة على االستفادة
من خدمات الصرؼ الصحي إذا أتيح ؽبا نظاـ زبلص من فضبلت اعبسم سواء على
كشكل مرحاض خاص أك مرحاض عاـ مشًتؾ مع عدد معقوؿ من األفراد.
ضمان الحيازة :ضماف اغبيازة ىو حق كافة األفراد كاعبماعات يف اغبماية الفعالة من
اإلخبلء التعسفي .كييعترب الشخص متمتعان بضماف اغبيازة عند كجود أدلة كثائقية يبكن
استخدامها إلثبات حالة ضماف اغبيازة؛ أك عندما توجد ضباية فعلية أك متصورة من
اإلخبلء القسرم.

32

A/CONF.226/5

باء -

التجاىات السائدة فيما يتعلق بسكان أفريقيا الذين يعيشون في األحياء الفقيرة
ُٗ -منذ التسعينات ،ربسن توافر البيانات بشأف األحياء الفقَتة .كيف ّٓ يف اؼبائة من البلداف اليت توفرت
البيانات بشأهنا ،كانت نسبة تًتاكح من َٓ إىل َٕ يف اؼبائة من السكاف يعيشوف يف األحياء الفقَتة يف عاـ
َُِْ (الشكل ُُ) .كلقد البفضت نسبة سكاف اغبضر األفريقيُت الذين يعيشوف يف األحياء الفقَتة :ففي
أفريقيا باستثناء مشاؿ أفريقيا ،البفضت النسبة من ٔ ٕٔ,يف اؼبائة يف عاـ ُٓٗٗ إىل ٗ ٓٓ,يف اؼبائة يف عاـ
َُِْ ،بينما البفضت نسبة األحياء الفقَتة يف مشاؿ أفريقيا من ّ ِٖ,يف اؼبائة إىل ٗ ُُ,يف اؼبائة .كقد
يعزل ذلك إىل االسًتاتيجيات كبرامج اإلسكاف على الصعيد الوطٍت ،اليت أدت إىل زبفيف النقص اغباد يف
السكن يف بعض البلداف ،مثل مصر كإثيوبيا كاؼبغرب.
الشكل ُُ
نسبة سكان الحضر الذين يعيشون في األحياء الفقيرة0100 ،
%8

<20%
%40-30

%17

%22

%70-50
>%70

%53

اؼبصدر :برنامج األمم اؼبتحدة اؼبعٍت باإلسكاف كالتنمية اغبضرية (موئل األمم اؼبتحدة) ،تقرير حالة مدف العاملَُِٓ ،
(.)UN-Habitat, World Cities Report, 2015

ِٗ -كمع ذلك ،فهذه االذباىات اإلصبالية سبيل إىل إخفاء اختبلفات إقليمية ككطنية ىامة .كتربز التقارير
الوطنية للموئل الثالث التباينات يف أزمات اإلسكاف اليت تتضح أيضان من خبلؿ النسبة اؼبرتفعة اليت يسجلها
سكاف اغبضر الذين يعيشوف يف األحياء الفقَتة :على سبيل اؼبثاؿ ،إثيوبيا (ٗ ّٕ,يف اؼبائة) كصبهورية الكونغو
الديبقراطية (ٖٓ يف اؼبائة) كركاندا (ّٔ يف اؼبائة) كزامبيا (ٓٔ يف اؼبائة) كمدغشقر (ِٕ يف اؼبائة) كمصر (ّٖ
يف اؼبائة) كمبلكم (ٓٔ يف اؼبائة) .كلقد ازدادت أيضان األعداد اؼبطلقة للذين يعيشوف يف األحياء الفقَتة بسبب
ازدياد ؾبموع السكاف الذين يعيشوف يف أفريقيا .كمن بُت البلداف اليت كشهدت زيادة يف ؾبموع السكاف الذين
يعيشوف يف األحياء الفقَتة كفقان للتقارير الوطنية للموئل الثالث ،نيجَتيا كجنوب أفريقيا .كعبلكة على ذلك،
تتجلى تباينات بُت البلداف يف نسبة السكاف الذين يعيشوف يف األحياء الفقَتة داخل اؼبدف .كتشمل التباينات
بُت البلداف البفاضان كبَتان يف نسب األحياء الفقَتة نتيجة ربسن الظركؼ كركود نسب سكاف األحياء الفقَتة
كزيادة نسب اؼبقيمُت يف األحياء الفقَتة  -أم بعبارة أخرل ،تدىور الظركؼ يف األحياء الفقَتة.
جيم  -تحسين ظروف األحياء الفقيرة
ّٗ -البفضت نسبة سكاف األحياء الفقَتة يف اؼبناطق اغبضرية البفاضان كبَتان نتيجة ربسن الظركؼ يف
بعض البلداف األفريقية ،يف حُت كاف مثل ىذا التقدـ أضعف يف أماكن أخرل .كلكن ضمن ىذه الفئات
الواسعة ،ىناؾ نطاؽ من اجملموعات الفرعية:
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(أ) أكالن ،حدثت البفاضات كبَتة يف نسبة السكاف الذين يعيشوف يف األحياء الفقَتة يف البلداف
اليت تتسم بأعداد سكانية كبَتة كيتوقع أف يزيد عدد سكاهنا عن َٗ مليوف نسمة حبلوؿ عاـ ََِِ ،مثل
مصر اليت كشهدت البفاضان يف نسبة سكاف األحياء الفقَتة من ِ َٓ,يف اؼبائة يف عاـ َُٗٗ إىل ٔ َُ,يف
اؼبائة يف عاـ َُِٓ؛ كنيجَتيا من ّ ٕٕ,يف اؼبائة يف عاـ َُٗٗ إىل ِ َٓ,يف اؼبائة يف عاـ َُِٓ؛ كإثيوبيا
(البفاض من ٓ ٗٓ,يف اؼبائة يف عاـ َُٗٗ إىل ٗ ّٕ,يف اؼبائة يف عاـ َُِٓ) .كبينما تتميز مصر بالفعل
بدرجة عالية من التنمية اغبضرية ،فإف إثيوبيا كنيجَتيا ليستا كذلك .كبالنسبة ؽبذين البلدين ،ال تزاؿ األرقاـ
اؼبطلقة ؼبن يعيشوف يف األحياء الفقَتة يف تزايد بسبب الزيادة السكانية الطبيعية ،على الرغم من البفاض نسبة
السكاف الذين يعيشوف يف األحياء الفقَتة؛
(ب) ثانيان ،التحسينات يف البلداف ذات التعداد السكاين الوطٍت الكبَت كاليت يتوقع أف يبلغ ْٓ
مليوف  ٓٓ -مليوف نسمة حبلوؿ عاـ ََِِ ،مثل جنوب أفريقيا ،اليت البفضت نسبة سكاف األحياء الفقَتة
فيها من ْٔ يف اؼبائة إىل ِّ يف اؼبائة؛ كأكغندا ،من ٕٓ يف اؼبائة إىل ٔ ّٓ,يف اؼبائة؛ كصبهورية تنزانيا اؼبتحدة،
من ْ ٕٕ,يف اؼبائة إىل ٕ َٓ,يف اؼبائة .كعلى غرار مصر ،تتمتع جنوب أفريقيا دبعدؿ مرتفع للتنمية اغبضرية
مقارنة بأكغندا كصبهورية تنزانيا اؼبتحدة ،حيث يتوقع حدكث مبو مستقبلي يف األحياء الفقَتة .كلذلك ،كعلى
الرغم من أف أكغندا كصبهورية تنزانيا اؼبتحدة سجلتا البفاضان يف نسبة السكاف الذين يعيشوف يف األحياء الفقَتة،
فإف نسب سكاف األحياء الفقَتة ال تزاؿ تبلغ أكثر من َٓ يف اؼبائة من ؾبموع السكاف؛
(ج) تتألف اجملموعة الفرعية الثالثة من البلداف ذات التعداد السكاين اؼبتوسط اؼبتوقع أف يبلغ عدد
سكاهنا ما بُت َِ مليوف كَْ مليوف نسمة حبلوؿ عاـ ََِِ.كتشمل ىذه البلداف مدغشقر كالنيجر كغانا -
اليت البفضت نسبة عدد سكاف األحياء الفقَتة فيها من ٓ ٔٓ,يف اؼبائة يف عاـ َُٗٗ إىل ٗ ّٕ,يف اؼبائة يف
عاـ َُِٓ  -كأنغوال كاؼبغرب ،من ْ ّٕ,يف اؼبائة يف عاـ َُٗٗ إىل ُ ُّ,يف اؼبائة يف عاـ َُِٓ .بيد
أف أكثر من َٕ يف اؼبائة من سكاف مدغشقر ال يزالوف يعيشوف يف األحياء الفقَتة .كقد أسفرت اغبرب األىلية
الطويلة األمد يف أنغوال ،كاليت انتهت يف عاـ ََِِ ،عن توطُت اؼببليُت من البلجئُت يف اؼبستوطنات العشوائية
كشبو اغبضرية احملركمة من اػبدمات .كبفضل االستقرار االجتماعي السياسي كالنمو االقتصادم اؼبعتمد على
النفط يف العقد األخَت سبكنت اغبكومة من تنفيذ برامج التنمية اغبضرية كاإلسكاف كتوفَت خدمات ؾبتمعية
ؿبسنة يف ؾبايل اؼبياه كالصرؼ الصحي .كمع ذلك ،تتسم برامج اإلسكاف بدرجة عالية من اؼبركزية كتوفر منازؿ
يصعب ربمل تكاليفها .كلقد خرجت غانا كذلك من عقود من االضطرابات السياسية كاالقتصادية اليت جعلت
من اؽبياكل األساسية كاػبدمات اغبضرية ؾباالن مهمبلن .كقد ظبح االستقرار السياسي كاغبوكمة اؼبتطورة،
باالستثمارات التدرهبية يف اسًتاتيجيات التنمية اغبضرية كبرامج اإلسكاف ،رغم أنو ال يزاؿ ىناؾ الكثَت الذم
يتعُت القياـ بو.
(د) تتمثل اجملموعة الفرعية الرابعة يف حاالت ربسن الظركؼ يف البلداف ذات التعداد السكاين
الصغَت .كتشمل ىذه اجملموعة البلداف اليت سبر دبرحلة ما بعد النزاع مثل ركاندا اليت البفضت نسبة سكاف
األحياء الفقَتة فيها من ّ ٕٕ,يف اؼبائة يف عاـ َُٗٗ إىل ِ ّٓ,يف اؼبائة يف عاـ َُِٓ ،كغينيا كمايل
كالسنغاؿ كسَتاليوف ،على الرغم من أف نسب سكاف األحياء الفقَتة فيها ال تزاؿ تتجاكز َٓ يف اؼبائة من
ؾبموع السكاف.
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اإلطار ٔ
البرنامج التشاركي لتحسين أحوال األحياء الفقيرة في أفريقيا
يف عاـ ََِٖ  ،أطلق موئل األمم اؼبتحدة الربنامج التشاركي لتحسُت أحواؿ األحياء
الفقَتة ،بالتعاكف مع ؾبموعة دكؿ أفريقيا كالبحر الكارييب كاحمليط اؽبادئ ،كالذم مولتو
اؼبفوضية األكركبية.
كيهدؼ هنج الربنامج إىل إهباد حل مستداـ ؼبشكلة األحياء الفقَتة حبلوؿ عاـ ََِّ ،دبا
يتماكشى مع التنمية اغبضرية اؼبستدامة كخطة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ.
كيؤدم ىذا الربنامج إىل ربويل حياة سكاف األحياء الفقَتة من خبلؿ الدعوة كالعمل
اؼبيداين بتنفيذ ربسُت أحواؿ األحياء الفقَتة يف مواقعها ،كبشكل تدرهبي كمتوافق مع اؼبناخ
كمبٍت على حقوؽ اإلنساف كمتكامل ككشامل للمدينة بأكملها كيتبع النهج التشاركي ،فبا
يؤدم إىل إعماؿ اغبق يف السكن البلئق للجميع كضماف استدامة االستجابات.
كيف الوقت اغباضر يينفذ ىذا الربنامج يف ّٓ بلدان يف إقليم ؾبموعة دكؿ أفريقيا كالكارييب
كاحمليط اؽبادئ - ،منها ِٓ بلدان يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربل (انظر اػبريطة) .كتتباين
أنشطة الربنامج من حيث الًتكيز الربناؾبي كالسياسي ،فبا يدؿ على الطابع اؼبتدرج
ؼبستويات الن تائج يف مراحل التنفيذ اؼبتتالية الثبلثة .كتشمل اإلقبازات الرئيسية للربنامج يف أفريقيا ما يلي:
كينيا
أكغندا
صبهورية الكونغو الديبقراطية
الكامَتكف
النيجر
مايل
كابو فَتدم
بوركينا فاسو
غامبيا
السنغاؿ
كوت ديفوار
غانا
توغو
بنن
نيجَتيا
صبهورية الكونغو
زامبيا
ناميبيا
بوتسوانا
ليسوتو
موزامبيق
مدغشقر
موريشيوس
مبلكم
بوركندم
ركاندا





Kenya
Uganda
R.D. Congo
Cameroun
Niger
Mali
ape Verde
Burkina Faso
Gambia
Senegal
Cote d’I
Ghana
Tog
Benin
Nigeria
Republic of Congo
Zambia
Namibia
Botswana
Lesotho
Mozambique
Madagascar
Maurit us
Malawi
Burun
wanda

كضع ٔ سياسات كطنية للتنمية اغبضرية كربسُت أحواؿ األحياء الفقَتة كالتصديق عليها (بوركينا فاسو كالكامَتكف كالرأس
األخضر ككينيا كغانا كأكغندا)؛

اعتمد ِٓ بلدان هنج عدـ اإلخبلء يف األحياء الفقَتة بعد
توقيع مذكرات تفاىم مع موئل األمم اؼبتحدة كااللتزاـ بنيهج
كشاملة للجميع قائمة على اغبقوؽ تتصدل لتحديات
األحياء الفقَتة؛
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كاستيهدفت َََ ٖٔ أسرة معيشية فقَتة يف تسعة بلداف لتحقيق ظركؼ معيشية ؿبسنة عن طريق مشاريع التنفيذ اؼبادية يف إطار فًتة
الربنامج التشاركي لتحسُت أحواؿ األحياء الفقَتة اؼبمتدة من عاـ َُِِ إىل عاـ َُِٔ؛
كلقد استخدـ أكثر من ثلث أمواؿ الربنامج لصاحل األسر اؼبعيشية يف األحياء الفقَتة من خبلؿ اؼبشاريع اليت تديرىا اجملتمعات احمللية؛
كقامت َُِ مدينة يف أفريقيا بتوثيق كربليل التحديات اغبضرية ،مع الًتكيز بوجو خاص على األحياء الفقَتة ،من خبلؿ هنج متكامل
على نطاؽ اؼبدينة؛
ككشارؾ َََ ُ من اغبكومات احمللية كالوطنية كاجملتمع اؼبدين كأعضاء اجملتمع احمللي كفبثلو تلك اعبهات يف أنشطة تنمية القدرات
اؼبتعلقة بنيهج ربسُت أحواؿ األحياء الفقَتة على نطاؽ اؼبدينة .كيدعم الربنامج التطوير التشاركي التدرهبي لؤلحياء الفقَتة يف مواقعها
باعتباره أداة مناسبة لتوفَت السكن اؼببلئم لسكاف اغبضر ذكم الدخل اؼبنخفض.
البلداف اؼبشاركة يف الربنامج التشاركي لتحسُت أحواؿ األحياء الفقَتة
اؼبرحلة األكىل :ربديد مبلمح اجملاؿ اغبضرم
اؼببلمح اغبضرية ىي حملة عامة كتقييم لبلحتياجات على مستول اؼبدينة
اؼبرحلة الثانية :زبطيط العمل كصياغة كثيقة الربنامج
ربدد اؼبدف األكلويات بشأف التدخبلت على مستول األحياء ،كتطور مشركع نا
كاحدان أك أكثر من مشاريع ربسُت أحواؿ األحياء الفقَتة
اؼبرحلة ّ :تنفيذ اؼبشركع
تنفيذ اؼبشاريع النموذجية اليت كضعت يف اؼبرحلة ِ

Countries in the PSUP
PHASE 1: Urban Profiling
ds assessment

d

The urban profile is a city-wide overview

PHASE 2: Action planning and programme document formulation
and

level

neighbourhood

the

on

interventions

prioritize

or more pilot slum upgrad ng projects

Cities

deve op

PHASE 3: Project implementation
Pilot projects developed in phase 2 are implemented

اؼبصدر :برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم اؼبتحدة).

ْٗ -ىناؾ أيضان ؾبموعات فرعية يف فئة البلداف اليت سجلت استمراران أك تفاقمان يف أحواؿ األحياء الفقَتة.
كتشمل ىذه اجملموعات الفرعية ما يلي:
(أ) صبهورية الكونغو الديبقراطية ،اليت بلغت نسبة سكاف األحياء الفقَتة فيها ْ ٕٔ,يف اؼبائة يف
عاـ ََِٓ كٖ ْٕ,يف اؼبائة يف عاـ َُِٓ كىي بلد كبَت جدان يتوقع أف يبلغ التعداد الوطٍت لسكانو أكثر من
َٗ مليوف نسمة يف عاـ ََِِ .كلقد أدت النزاعات كعدـ االستقرار االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي فيو
إىل إعاقة االستثمار يف التنمية اغبضرية كاإلسكاف؛
(ب) كينيا ،كىي أيضان بلد يتسم بتعداد سكاين كبَت كال تزاؿ نسبة سكاف األحياء الفقَتة فيو
تتجاكز َٓ يف اؼبائة .كلقد سجل تدنيان طفيفان يف أكضاع األحياء الفقَتة ،كيرجع ذلك جزئيان إىل التدفق السريع
لبلجئُت النازحُت داخليان من اؼبناطق الريفية بعد العنف الذم أعقب االنتخابات يف الفًتة ََََِِٕٖ-؛
(ج) سبيزت بلداف اعبنوب األفريقي اليت سجلت زيادات يف نسبة سكاف األحياء الفقَتة بعوامل
متنوعة أدت إىل تدىور أحواؿ األحياء الفقَتة يف تلك البلداف .فبالنسبة ؼبوزامبيق ،كىي بلد كشهد مبوان اقتصاديان
مرتفعان كمستمران يف السنوات األخَتة ،فإف ىذا التدىور يدؿ على أف النمو االقتصادم كحده ليس كشرطان كافيان
للقضاء على الفقر يف اؼبناطق اغبضرية .كلقد كاف تدىور أحواؿ األحياء الفقَتة كبَتان يف زمبابوم ،كىي بلد
كانت نسبة سكاف األحياء الفقَتة من ؾبموع سكانو منخفضة لدرجة أهنا مل تكن تتعدل ْ يف اؼبائة يف مطلع
القرف .ككاف تدىور األحواؿ اؼبعيشية يف األحياء الفقَتة يف زمبابوم نتيجة لبلكتظاظ الذم تفاقم بسبب اقًتاف
ىدـ اؼبساكن اؼببنية بصورة عشوائية مع التدىور يف توفَت بعض اػبدمات العامة مثل اؼبياه كالصرؼ الصحي.
ٓٗ -كمن مث ،توحي ىذه السيناريوىات بأنو يف الوقت الذم يوبتفل فيو بالنجاحات ،من األنبية دبكاف
اإلكشارة إىل أف إخفاقات السياسات كالتغَتات يف الظركؼ السياسية كاالقتصادية قد تؤدم بسرعة إىل خسارة
اؼبكاسب اليت ربققت بشق األنفس يف ؾباؿ التنمية .كتنشأ النتائج اؼبتباينة بشأف األحياء الفقَتة عن عمليات
أساسية ال تقل عنها تباينان .كسًتكز الفركع التالية على اؼبياه كالصرؼ الصحي ،كضماف اغبيازة ،كتوفَت األراضي
كاإلسكاف ،كسبويل اإلسكاف ،يف حُت سيجرم تناكؿ الزحف اغبضرم العشوائي يف الفرع اػبامس كاغبوكمة
كالصحة اؼبالية للسلطات احمللية يف الفرع السادس.
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دال -

توفير المياه والصرف الصحي
ٔٗ -إف استخداـ األراضي كاإلدارة اغبضرية كتنظيم اؼبوارد الطبيعية بشكل مبلئم أمر حيوم يف تقليل
اؼبخاطر اؼبرتبطة بتلويث اؽبواء كاؼبياه كالًتبة .كلطاؼبا كشكلت اؼبياه النظيفة كالصرؼ الصحي خدمات أساسية
حيوية يؤدم توفَتىا إىل ربسُت نوعية اغبياة كاغبد من انتشار الظركؼ الشبيهة باألحياء الفقَتة .كلقد أبلغت
البلداف عن ربقق بعض التقدـ يف ؾباؿ اغبصوؿ على مياه الشرب اؼبأمونة كتقدًن خدمات الصرؼ الصحي.
ففي السوداف ،على سبيل اؼبثاؿ ،كاف ِٖ يف اؼبائة من سكاف كالية اػبرطوـ وبصلوف على مياه الشرب اؼبأمونة
كٔ َٗ,يف اؼبائة منهم يستفيدكف من كسائل مبلئمة للصرؼ الصحي يف عاـ ََِٖ .غَت أف األدلة اؼبتاحة
تبُت أف حجم سكاف اؼبناطق اغبضرية يف أفريقيا الذين وبصلوف على خدمات ؿبسنة يف ؾبايل اؼبياه النظيفة
كالصرؼ الصحي قد ارتفع بشكل إصبايل كلكنو البفض من حيث النسبة منذ عاـ ُٔٗٗ .ككفقان ؼبنظمة
الصحة العاؼبية/منظمة األمم اؼبتحدة للطفولة (اليونيسيف) ،البفضت نسبة سكاف اغبضر الذين وبصلوف على
مياه صاغبة للشرب من ٗ ّٓ,يف اؼبائة (ُِٕ مليوف نسمة) يف عاـ ُٓٗٗ إىل ّ َٓ,يف اؼبائة (ُٔٔ مليوف
نسمة) يف عاـ ََِٓ كبلغت حوايل ٓ ْٓ,يف اؼبائة (ُِٓ مليوف نسمة) يف عاـ َُِٓ ،كىذا يقل كثَتان عن
غاية اؽبدؼ اإلمبائي لؤللفية اؼبتمثلة يف بلوغ التزكيد دبياه الشرب نسبة َٗ يف اؼبائة حبلوؿ عاـ َُِٓ .كعلى
الرغم من أف نسبة سكاف اغبضر يف أفريقيا الذين يبارسوف التغوط يف العراء البفضت البفاضان طفيفان من ٕٔ,
يف اؼبائة إىل ّ ٔ,يف اؼبائة بُت عامي ُٓٗٗ كَُِٓ ،إال أف العدد اؼبطلق للسكاف الذين يبارسوف التغوط يف
العراء قد ارتفع من ٗ ُٕ,مليوف إىل ٕ ِٗ,مليوف ،أم بزيادة قدرىا ٖ ُُ,مليوف (الشكل ُِ).
الشكل ُِ
نسبة السكان في المناطق الحضرية الذين يستخدمون المياه المنقولة باألنابيب إلى أماكن إقامتهم،
0101-0551

اؼبصدر :منظمة الصحة العاؼبية/اليونيسيف.َُِٓ ،
النسبة اؼبئوية من السكاف
اؼبياه اؼبنقولة باألنابيب يف مكاف اإلقامة
مياه أخرل ؿبسنة
مياه أخرل غَت ؿبسنة
مياه سطحية
*** مليوف/مبليُت

% of Population
Piped on Premises
Other Improved
Other Un-Improved
Surface Water
*** mill
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ٕٗ -يعزل االلبفاض يف نسبة سكاف اؼبناطق اغبضرية الذين وبصلوف على اؼبياه اؼبنقولة يف أنابيب إىل
أماكن إقامتهم ،إىل حد كبَت ،إىل الزحف اغبضرم العشوائي السريع ،الذم أدل إىل استقرار بعض السكاف يف
مستوطنات عشوائية كشبو حضرية خالية من اؽبياكل األساسية للمياه كالصرؼ الصحي .كىناؾ عامل آخر يتمثل
يف تراجع القدرة على تقدًن اػبدمات يف بعض البلداف  -كاعبزائر ككينيا كناميبيا كزامبيا كزمبابوم كصبهورية تنزانيا
اؼبتحدة  -اليت كشهدت البفاضان يف نسبة األكشخاص الذين وبصلوف على مياه صاغبة للشرب .كعلى الرغم من
أف ارتفاع النسبة اإلصبالية لؤلكشخاص الذين يستفيدكف من إمدادات ؿبسنة باؼبياه يف اؼبناطق اغبضرية بل ذباكزىا
لغاية التسعُت يف اؼبائة اؼبنصوص عليها يف األىداؼ اإلمبائية لؤللفية ،فقد عجزت بعض البلداف األفريقية عن
اغبفاظ على معدؿ توفَت اؼبياه الصاغبة للشرب أك ربسُت فرص اغبصوؿ عليها .كيف سيناريوىات أخرل ،ففي
البلداف اليت ينخفض اإلمداد فيها كثَتان عن غاية األىداؼ اإلمبائية لؤللفية ،اليت تبلغ َٖ يف اؼبائة ،ربققت
مكاسب تزيد عن ِٓ يف اؼبائة يف ؾباؿ توسيع نطاؽ ربسُت إمكانية اغبصوؿ على إمدادات اؼبياه يف اؼبناطق
اغبضرية .كتشمل ىذه البلداف أنغوال كإثيوبيا كليبَتيا كمايل .كهبدر بالذكر أف التباينات الكبَتة ،على اؼبستوم
اإلقليمي كعلى مستويي البلداف كاؼبدف ،ربوؿ دكف أم تصنيفات إقليمية بسيطة.
ٖٗ -كيف كثَت من البلداف ،تعمل السلطات احمللية أك اإلدارات الوطنية يف كشراكة مع غَتىا من اعبهات
صاحبة اؼبصلحة كالقطاع اػباص كاجملتمع اؼبدين من أجل ربقيق التآزر كطرح برامج كمشاريع للهياكل األساسية
العامة .كمع ذلك ،تظهر حاالت متباينة يف تنفيذ ىذه الربامج كاؼبشاريع ،كما يوضح اإلطار ٕ.
اإلطار ٕ:
حالت التباين في تقديم الخدمات والحرمان المتعدد على المستوى المحلي – حالة كوكواكو ،لواندا.

مل يستفد من كصبلت اؼبياه العامة سول َِ يف اؼبائة فقط من سكاف كوكواكو البالغ عددىم َََ َٕٗ نسمة،
كقضت نسبة ّٕ يف اؼبائة من السكاف نصف ساعة على األقل كل يوـ يف جلب اؼبياه .كتشغل إدارة البلدية
كشاحنات مزكدة بصهاريج لنقل اؼبياه إال أهنا كثَتة التعطل ،فبا يضطر السكاف إىل االعتماد على استخداـ اؼبياه
السطحية أك كشراء اؼبياه من موردم القطاع اػباص بأسعار تزيد عن أسعار اؼبياه العامة .كمل يكن اغبصوؿ على اؼبياه
يبثل التحدم الوحيد لتلك األسر:
(أ)

تًتؾ نسبة ٕٔ يف اؼبائة من األطفاؿ التعليم االبتدائي الرتفاع تكلفة التعليم يف اؼبدارس (ُّ يف اؼبائة من
األسر اؼبعيشية)؛ أك بسبب البعد اؼبكاين عن اؼبدارس أك ألف األسر ال تعترب التعليم مهمان.

(ب) تستفيد نسبة ُٕ يف اؼبائة فقط من السكاف من الربط بنظاـ الصرؼ الصحي ،مقابل ِٗ يف اؼبائة يف
مدينة لواندا ككل.
(ج) تعاين نسبة َٕ يف اؼبائة من األسر اؼبعيشية من انعداـ خدمات اعبمع األسبوعي للنفايات الصلبة باؼبقارنة
بنسبة ٗ يف اؼبائة بالنسبة للمدينة ككل.
اؼبصدر :معلومات ؾبمعة من حلقة عمل التنمية (َُِْ).
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اإلطار ٖ:
اتجاىات الصحة في المناطق الحضرية
عند مطابقة مؤكشرات الصحة للفئات ذات الدخل اؼبنخفض يف كل من اؼبناطق اغبضرية كاؼبناطق الريفية ،يبلحظ
أف سكاف اؼبناطق اغبضرية الفقراء يسجلوف غالبان مؤكشرات مكافئة لنظرائهم يف اؼبناطق الريفية أك أدىن منها ،كىي
تقل كثَتان عن اؼبؤكشرات اليت تسجلها الفئات اغبضرية ذات الدخل اؼبتوسط أك اؼبرتفع .ككشف استعراض للرعاية
الصحية لؤلمهات يف اؼبناطق اغبضرية كالريفية مشل ِّ بلدان أفريقيان يف التسعينات ،أنو على الرغم من أف األمهات
يف اؼبناطق اغبضرية الفقَتة وبصلن على رعاية أفضل أثناء اغبمل كعند الوالدة مقارنة باألمهات من اؼبناطق الريفية،
فإف األمهات الفقَتات يف اؼبناطق اغبضرية يعانُت من أكجو حرماف أكرب يف البلداف اليت تقدـ خدمات ؿبسنة يف
ؾباؿ الرعاية الصحية لؤلمهات .كيعٍت ذلك أنو عندما تكوف قطاعات الرعاية الصحية أقل فعالية ،يتساكل طالبو
الرعاية الصحية يف اؼبناطق الريفية كاغبضرية يف اغبرماف .كلكن يف الظركؼ اليت تتاح فيها نظم رعاية صحية كافية
تتمتع الفئات الوسطى كالعليا يف اؼبناطق اغبضرية حبالة أفضل.
كبالنسبة لفقراء اغبضر ،تكوف اػبدمات الصحية مكتظة عادة كيديرىا يف الغالب طاقم صحي يعمل فوؽ طاقتو.
كمع ارتفاع عدد مقدمي اػبدمات من القطاع اػباص غَت اؼبنظم يف اؼبناطق اغبضرية ،يضطر فقراء اؼبناطق اغبضرية،
بشكل متزايد ،إىل دفع األمواؿ مقابل خدمات تقدـ ؾبانان يف اؼبناطق الريفية لدل مراكز الصحة العامة .أما بالنسبة
لسكاف األحياء الفقَتة ،فقد يتطلب تلقي الرعاية الصحية سفران طويبلن إىل مرافق تقع على مشارؼ األحياء الفقَتة،
كقد يبثل االنتقاؿ كالتكلفة عائقان وبوؿ دكف اغبصوؿ على الرعاية .كغالبان ما يتلقى فقراء اغبضر خدمات أقل
جودة ،يف اؼبرافق الصحية العامة أك اػباصة على حد سواء ،مقارنة دبا وبصل عليو ميسورك اغباؿ يف اؼبناطق
اغبضرية .كيواجو فقراء اغبضر أيضان ظركفان معيشية غَت صحية كغالبان ما تكوف ؿبفوفة باؼبخاطر فبا قد يسهم يف
سوء النتائج الصحية .كيف هناية اؼبطاؼ ،زبفي ”اؼبيزة الصحية للمناطق اغبضرية“ ،الفركقات بُت الفئات اؼبنخفضة
الدخل كتلك اؼبيسورة اغباؿ يف اؼبناطق اغبضرية.
كيف معظم البلداف ،يًتكز العاملوف يف ؾباؿ الرعاية الصحية على كبو غَت متناسب يف اؼبناطق اغبضرية ،كلكنهم ال
ىبدموف بالضركرة الفقراء ىناؾ .كلتجنب إنباؿ اؼبناطق الريفية ،ىناؾ حاجة إىل ابتكارات تضمن استفادة اؼبناطق
الريفية أيضان من االستثمارات اغبضرية ،مثبلن عن طريق تناكب مقدمي الرعاية الصحية ،كتطبيق استخدامات جديدة
لتكنولوجيا اؽبواتف احملمولة كغَت ذلك من الركابط لنظاـ تقدًن اػبدمات الصحية بُت اؼبناطق الريفية كاغبضرية.
كربتاج ىذه االبتكارات أيضان إىل االنتقاؿ خارج اغبدكد التقليدية لنظاـ تقدًن الرعاية الصحية ،كتطوير ركابط للنقل
كللموارد كللشؤكف اؼبالية بُت اؼبناطق الريفية كاغبضرية من كشأهنا تيسَت الربط كزبفيف البلمساكاة عرب الفجوة
اؼبكانية .كيتمثل أحد التحديات الرئيسية خبلؿ العقود القادمة يف إنشاء كتقييم مثل ىذه اؽبياكل اؼببتكرة لنظاـ
اػبدمات الصحية ،كاالستجابة للنمو اغبضرم على كبو هبذب االستثمارات يف ؾباؿ الرعاية الصحية باؼبناطق
الريفية.
اؼبصدر :مستخلص من إطار األعماؿ ؼبتابعة برنامج عمل اؼبؤسبر الدكيل اؼبعٍت بالسكاف كالتنمية ؼبا بعد عاـ َُِْ

(Framework of Actions for the Follow-

.)Up to the Programme of Action of the International Conference on Population and Development beyond 2014

ىاء –

توفير األراضي والمساكن بشكل مستدام
ٗٗ -ال تزاؿ حكومات أفريقية كثَتة تواجو ربديات بشأف الضماف القانوين للحيازة ،كتوفَت فرص متكافئة
للجميع من حيث اغبصوؿ على األراضي كاؼبسكن ،كاغبماية من عمليات اإلخبلء التعسفي .كيف كثَت من
البلداف ،يشغل غالبية سكاف اغبضر من اؼبناطق الفقَتة أك وبوزكف األراضي حبقوؽ كسجبلت تضمنها يف
الغالب نظم غَت رظبية ال تعًتؼ هبا اغبكومات اؼبركزية .كلذلك ،من الضركرم أف تكوف القوانُت احمللية اؼبتعلقة
حبقوؽ اؼبلكية ،كإدارة األراضي ،كالعبلقات الزكجية ،كاؼبَتاث متسقة مع قوانُت اغبكومة اؼبركزية ،كأف تعزز لكي
تعًتؼ حبق ضماف اغبيازة كالسكن اؼببلئم ،من أجل تأكيد اؼبساكاة يف اغبقوؽ للرجاؿ كالنساء على حد سواء.
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ََُ -كالديناميات اؼبتعددة للسلطة غَت الرظبية يف كثَت من اؼبدف األفريقية ربدد حاليان كيفية استخداـ
األراضي أك تزكيدىا باػبدمات (أك عدـ تزكيدىا هبا) أك تأجَتىا أك إتاحتها للتخطيط كالتنظيم بشكل متسق
كفبنهج ،كقد أدل غياب اعبمعيات احمللية الديبقراطية القوية إىل سبادم تسلط قوة نظم اؼبلكية كالسلع األساسية
ىذه اؼبفركضة حبكم األمر الواقع على حساب عموـ السكاف.
َُُ -كتعد الفئات الضعيفة ،ال سيما النساء كالشباب ،ىي األكثر تأثران ،ألهنا غالبان ؿبدكدة اؼبعرفة بالنظم
القانونية أك غَت قادرة على تفسَت الوثائق القانونية مثل سندات ملكية األراضي أك كشوؼ اؼبساحة أك حىت
عقود اإلهبار .كعبلكة على ذلك ،كثَتان ما تكوف قدرة ىذه الفئات على اغبصوؿ على االنتصاؼ القانوين أك
الوصوؿ إىل القنوات القانونية لتسوية اؼبنازعات ؿبدكدة بسبب التكلفة كالقدرات احملدكدة للنظاـ القضائي ،كردبا
أيضان التحيز اعبنساين يف القوانُت ك/أك اؼبمارسات .كىذا هبعل الفقراء عرضة لعمليات اإلخبلء كاالستيبلء على
األراضي من قبل أباطرة األراضي كمتعهدم اؼبشاريع كاؼبستثمرين من القطاع اػباص .ككفقان ؼبوئل األمم اؼبتحدة،
ال تزاؿ فبارسة عمليات اإلخبلء القسرم قائمة بكل ما تتضمنو من انتهاكات جسيمة غبقوؽ اإلنساف اؼبتعلقة
باػبصوصية كاؼبمتلكات كسبل العي كالسكن .كتتمثل العقبات الرئيسية اليت ربوؿ دكف تأمُت األراضي
كاؼبساكن يف النظم التقليدية لتسجيل كإدارة األراضي اليت تتسم بقدر كبَت من التعقيد التقٍت كالتكلفة  ،اؼبقًتنة
بضعف القدرات كاؼبشاركة احملدكدة من اؼبستفيدين من مثل ىذه اػبدمات.
َُِ -كعدـ توافر اؼبوظفُت باألعداد كالقدرات اؼببلئمة يلحق الضرر بديناميات التخطيط كاإلدارة على
اؼبستويات اغبكومية الوطنية كاحمللية على حد سواء يف كثَت من البلداف .كتظهر ؾباالت رئيسية لبلحتياجات إىل
زبصصات مثل ـبططي اؼبناطق اغبضرية؛ كاؼبهندسُت اؼبعماريُت؛ كمتخصصي إدارة اؼبمتلكات كاؼبركر كالنقل؛
كاالقتصاديُت اغبضريُت؛ كاألخصائيُت يف ؾباؿ البيئية .كلقد ازبذت عدة بلداف  -مثل بوتسوانا كإثيوبيا
كأكغندا -هنجان ؿبليان منخفض التكلفة للتدريب كالنهوض باػبربات من أجل تقليل ىجرة العقوؿ إىل أدىن حد
فبكن.
واو-

تمويل اإلسكان
َُّ -كعبلكة على ذلك ،تيبُت األحباث أف األسر اؼبعيشية يف كل أفريقيا سبوؿ كتشيد اعبزء األكرب من
منازؽبا ،بغض النظر عن مستويات دخلها .كعلى الرغم من تطور أسواؽ اإلسكاف ،فإف متعهدم اؼبشاريع من
القطاع اػباص يًتكزكف يف القطاع التجارم ،مع ىيمنة الطابع غَت الرظبي على قطاع اإلسكاف اؼبيسور التكلفة
على كجو اػبصوص .كباستثناء اعبنوب األفريقي ،فإف نسبة األسر اليت تستخدـ الرىوف العقارية كمصدر
للتمويل ضئيلة جدان .كىذا يدعو اغبكومات كالسلطات احمللية إىل زيادة مسانباهتا يف توفَت اإلسكاف اؼبيسور
التكلفة يف اؼبناطق اغبضرية ،كال سيما للفئات اؼبستبعدة مثل النساء كاؼبسنُت كالشباب ،خاصةن األعداد اؼبتزايدة
من طبلب اعبامعات .كسبثل الرىوف العقارية يف أفريقيا أقل من ُ يف اؼبائة فقط من أصوؿ البنوؾ التجارية كُّ,
يف اؼبائة فقط من الناتج احمللي اإلصبايل ،كيستثٌت من ذلك ناميبيا كجنوب أفريقيا ،حيث تكوف ىذه النسبة أعلى
قليبلن .كلكن هبدر باؼببلحظة أف سياؽ النمو السكاين السريع يف اؼبناطق اغبضرية (خاصةن الطبقة اؼبتوسطة
اؼبتنامية) كالنمو االقتصادم ،قد أسهما منذ عاـ َََِ يف بركز سوؽ رىوف عقارية يف و
بلداف مثل كينيا،
كاؼبغرب ،كنيجَتيا ،كركاندا ،كصبهورية تنزانيا اؼبتحدة.
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زاي-

درجة الضمان
َُْ -سبثل سندات اؼبلكية ضمانان مهمان لؤلسر ذات الدخل اؼبنخفض .إال أنو يف إطار النظاـ غَت الرظبي،
تناؿ األسر اؼبلكية على أساس فهم ضماف وبدده اجملتمع كيعتمده .كيف مابوتو أفاد السكاف أهنم يعرفوف عن
برنامج ؼبنح سندات ملكية األراضي يبولو البنك الدكيل ،لكنهم مل وباكلوا تسوية كضع أراضيهم .فهؤالء السكاف
يشعركف باألماف يف إقامتهم على األرض كيستثمركف يف اإلسكاف ،بل حىت بدكف سندات قانونية .كأدل ىذا
الفهم إىل ظهور أكشكاؿ كسيطة لتطوير األراضي كاإلسكاف ،دبا يف ذلك االرتقاء باؼبستوطنات العشوائية كغَت
الرظبية يف مواقعها يف بوتسوانا ،كموريشيوس ،كاؼبغرب ،كجنوب أفريقيا ،كأكغندا .كقدمت اغبكومات أيضان الدعم
اؼبايل لئلسكاف الذم يبكن األسر من تطوير منازؽبا ،على النحو اؼبوضح يف حالة جنوب أفريقيا .كتربز ربوالت
سياسة اإلسكاف يف جنوب أفريقيا ضركرة التعلم اؼبستمر ،كاتباع هنج نظاـ متكامل ،كإكشراؾ اجملتمع.
َُٓ -كيف معظم اغباالت ،ال تعًتؼ اغبكومات بشرعية اؼبناسبة ؿبليان للسلسلة اؼبتكاملة من أنواع حيازة
األراضي كحقوؽ األراضي اؼبناسبة ؿبليان كالسائدة بُت ملكيات األفراد يف النظم الرظبية كيف النظم غَت الرظبية كمل
تعطها كشكبلن قانونيان .كلكن األحباث اليت أجريت على اؼبستول احمللي تشَت إىل ضركرة اعًتاؼ اغبكومات
كاعبهات اؼبقرضة بالتعددية القانونية للحيازة كاغبقوؽ كاألسواؽ .كقد أثبتت ذبارب النماذج كاألدكات يف ؾباؿ
اغبيازة االجتماعية اليت طيورت منذ عاـ َََِ ( )Global Land Tool Network, 2014أهنا فعالة من حيث
الكلفة كمرنة ،كميسورة التكلفة كمراعية ؼبصاحل الفقراء ،كلبلعتبارات اعبنسانية ،كتستند إىل النيهج كالتقنيات
التشاركية يف صبع معلومات األراضي كإدارة السجبلت .كقد بينت ىذه النماذج أيضان أهنا أسلوب مراع للسياؽ
إلضفاء الطابع النظامي على اغبقوؽ يف األراضي كالنظم غَت الرظبية كيرجح أف وبظى بقدر أكرب من القبوؿ
كاألثر على الصعيد احمللي عند مقارنتو بالربامج األخرل إلضفاء الطابع النظامي .كقد كضعت كاختيربت النماذج
كاألدكات يف ؾباؿ اغبيازة االجتماعية يف كشراكات مع جهات من قبيل اؼبنظمة الدكلية لسكاف األحياء الفقَتة،
كربالف اؼبدف كاالرباد الدكيل للمساحُت ،كالسكاف احملليُت ،ككشبكة حيازة األراضي ،كموئل األمم اؼبتحدة،
كاؼبعهد الدكيل للبيئة كالتنمية .كيف أكغندا عمل سكاف األحياء الفقَتة بالتعاكف مع منظمة ؿبلية غَت حكومية
تعرؼ باسم ”نعمل سويان“ ( )ACT Togetherيف شباين بلديات فأخذكا دكران متقدمان يف استخداـ النماذج
كاألدكات يف ؾباؿ اغبيازة االجتماعية إلنشاء قواعد بيانات ؼبعلومات األراضي اليت قد ربتاج السلطات احمللية إىل
عقود من الزمن إلنشائها .كاستخدموىا كنقطة انطبلؽ للتخطيط االسًتاتيجي ،كإلدخاؿ ربسينات يف ؾباؿ
ضماف اغبيازة كإيصاؿ خدمات االحتياجات األساسية.
َُٔ -ككذلك فمن خبلؿ اؼببادرة اؼبتعلقة بسياسات األراضي يف أفريقيا ،كارباد الثبلثية التابع للجنة
االقتصادية ألفريقيا ،كمفوضية االرباد األفريقي كمصرؼ التنمية األفريقي ،أبدت اغبكومات األفريقية التزامها
بالعمل على ربسُت إدارة كشؤكف األراضي بإقرار رؤساء الدكؿ كاغبكومات األفريقية لئلطار كاؼببادئ التوجيهية
للمبادرة اؼبتعلقة بسياسات األراضي يف أفريقيا كاعتماد اإلعبلف بشأف القضايا كالتحديات اؼبتصلة باألراضي يف
عاـ ََِٗ الذم يتناكؿ القضايا اغبضرية كالريفية على السواء .ككذلك تنادم خطة االرباد األفريقي لعاـ
َِّٔ ،كالرؤية اعبماعية كخريطة الطريق ألفريقيا يف السنوات اػبمسُت القادمة بتسريع اإلجراءات اؼبتعلقة بإدارة
األراضي يف اؼبناطق اغبضرية .كأثناء لقاء مؤسبر الوزراء األفارقة اؼبعٍت باإلسكاف كالتنمية اغبضرية اؼبنعقد يف قبامينا
يف العاـ َُِْ ،أعًتؼ الوزراء األفارقة بالدكر اؼبركزم لؤلراضي من أجل االستثمار كسبويل البلديات ،دبا يف
ذلك مشاريع تنمية اإلسكاف كاؽبياكل األساسية.
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حاء-

اإلسكان وتيسره من حيث الكلفة :أبرز البرامج والممارسات والتحديات
َُٕ -يف ىدؼ جدكؿ أعماؿ اؼبوئل الذم يسعى إىل تعزيز اغبق يف اؼبسكن يعرؼ اإلسكاف اؼبيسور
الكلفة بأنو السكن الذم ال تستأثر فيو نفقات األسرة اؼبعيشية على إهبار اؼبنزؿ أك شبنو بنسبة مبالغ فيها من
دخل األسرة .كقد استخدمت اغبكومات األفريقية ؾبموعة متنوعة من النيػ يهج كالنماذج لتحقيق اإلسكاف
اؼبناسب من تيسر كلفتو ،كتفاكتت مستويات قباحها يف ذلك (اإلطار ٗ) ،كلكنها مل ربقق بعد النتيجة اؼبرجوة.

طاء-

النهج القطاعي الشامل من أجل توفير األراضي والمساكن
َُٖ -يشَت النهج القطاعي الشامل إىل أف العديد من الدكؿ األفريقية تعاين من اختناقات من جهة
العرض ،كال سيما فيما يتعلق باألراضي ،ككذلك يف توفر مواد البناء كسبويل اإلسكاف كتيسر تكلفتها .فعلى
سبيل اؼبثاؿ ،تًتاكح تكلفة كيس إظبنت كزنو َٓ كغ بُت أقل من َُ دكالرات أمريكية يف بوتسوانا ،كغانا،
كليسوتو ،كمايل ،كاؼبغرب ،كنيجَتيا ،كالسنغاؿ ،كجنوب أفريقيا ،كصبهورية تنزانيا اؼبتحدة ،إىل أكثر من َِ
دكالر أمريكي يف إريًتيا كصبهورية الكونغو الديبقراطية .كمن كشأف التدخبلت الرامية إىل زبفيض تكلفة اإلظبنت
إىل أقل من ٖ دكالرات أمريكية أف تؤثر تأثَتان إهبابيان كبَتان على اإلسكاف كتطوير اؽبياكل األساسية يف العديد من
البلداف األفريقية ،كيعًتؼ بضركرة اتباع النهج القطاعي الشامل منذ شبانينات القرف اؼباضي.
اؼبشاىد يف
َُٗ -كيبثل ذبديد اإلسكاف اغبضرم اعبماعي الذم توفره الدكلة تطوران حسنان ،على النحو
ى
اعبزائر ،كأنغوال ،كمصر ،كإثيوبيا ،كاؼبغرب ،كجنوب أفريقيا ،كركاندا .كلكن ما ينشأ من التحديات اؼبتعلقة بتيسر
التكلفة كإثبات اغبقوؽ يشَت إىل ضركرة اتباع هنج كشاملة للمدف كالقطاعات.
اإلطار ٗ
أبرز البرامج والممارسات المتبعة في توفير اإلسكان واألراضي
الجزائر .التزمت اعبزائر ب تحسُت األكضاع اؼبعيشية لشعبها .كخبلؿ العقود اػبمسة اؼباضية ،أقامت الدكلة أكثر من
ٓ مبليُت كحدة سكنية .كهبذا البفضت كثافة إكشغاؿ اؼبساكن من سبعة أكشخاص لكل كحدة يف العاـ ُٕٕٗ إىل
طبسة أكشخاص لكل كحدة يف العاـ َُِّ .كلذلك ال تؤكم الوحدات السكنية ”اؼبتداعية“ سول ْ يف اؼبائة من
سكاف اؼبناطق اغبضرية .كتيقدـ ىذه الوحدات بتحديث اؼبساكن البديلة كإنشائها .كخطط إلقباز مليوين كحدة
سكنية جديدة للفًتة َُِٓ.َُِٗ-
مصر .يف مصر ،يقدـ الصندكؽ االجتماعي للتنمية احمللية الدعم للمؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة بتوفَت التمويل
البلزـ ،كبتقدًن التدريب كالدعم التقٍت؛ كييقدـ خدمات حضانة األعماؿ .كعبلكة على ذلك ،فهو يدعم برامج
األكشغاؿ العامة .كخبلؿ الفًتة َُُِ َُِّ-موؿ الصندكؽ حوايل َََ ْٗ مشركع صغَت،
كَََ ْْٗ مشركع بالغ الصغر ،كمنح َََ ْٓ ترخيص ؼبشاريع ـبتلفة.
إثيوبيا .منذ عاـ ََِٔ ،أفضى الربنامج اؼبتكامل لتنمية اإلسكاف الذم استحدث يف إثيوبيا كاؼبموؿ بواسطة
السندات اغبكومية ،إىل تشييد أكثر من َََ ّٔٗ كحدة ؾبمعات سكنية ذات أحجاـ ـبتلفة .كبلغت تكاليف
ىذا الربنامج ُّٓ مليوف دكالر أمريكي حبلوؿ العاـ َُُِ .كصدر ؼبواد البناء كاؼبعدات استثناء كإعفاء من
الضرائب ،كىو قرار ساعد على زيادة العرض من الوحدات السكنية اؼبيسورة التكلفة ،كزبفيض تكلفتها بدرجة
كبَتة ،كجعلها بالتايل يف متناكؿ نسبة كبَتة من الفئات ذات الدخل اؼبنخفض.
المغرب .طور اؼبغرب عدة برامج لتحسُت إمكانية اغبصوؿ على السكن اؼببلئم :فقد أعلن عن خلو ُٓ من أصل
ٖٓ من البلدات كاؼبراكز اغبضرية من األحياء الفقَتة بُت عامي ََِْ كَُِْ .كىكذا ،كشهدت حوايل
َََ َّٔ أسرة ربسنان يف ظركؼ معيشتها .كقد أدل بناء كحدات سكنية جديدة إىل خفض العجز اؼبقدر
حبوايل ِْ ُ,مليوف كحدة يف عاـ ََِِ دبقدار النصف حبلوؿ عاـ َُِّ .ككاف اؽبدؼ يف عاـ َُِٔ ىو
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تقليل العجز إىل َََ ََْ (أم حوايل الثلث) كمنذ عاـ ََُِ مت توقيع ّٕٔ عقدان لتوفَت ِٔ ُ,مليوف كحدة
سكنية اجتماعية كحبلوؿ العاـ َُِْ كانت ىناؾ َََ ّٔٔ كحدة سكنية قيد التشييد.
رواندا .اعتيمدت اػبطة الرئيسة ؼبدينة كيغايل يف عاـ َُِّ كأيدؾبت مع نظاـ إدارة معلومات األراضي .كعلى
الصعيد احمللي ،أعدت كل اؼبقاطعات الثبلثُت يف ركاندا خططان للتنمية احمللية .كمع تشغيل اؼبراكز اعبامعة للخدمات
يف صبيع اؼبقاطعات الثبلثُت ،كادخاؿ نظاـ اؼبعلومات اعبغرافية ،كالتخطيط كالتشييد عن طريق كشبكة اإلنًتنت
اللذاف يسمحاف بالكفاءة كالشفافية ،ازدادت التنمية كاإلدارة اغبضرية ازديادان كبَتان .ككذلك البفضت نسبة السكاف
الذين يعيشوف يف األحياء الفقَتة من َٗ يف اؼبائة يف عاـ ََِٕ إىل ّٔ يف اؼبائة عاـ َُُِ نتيجة لعملية
إضفاء الطابع القانوين اليت نشطت السوؽ اػباصة لؤلراضي كالعقارات ،إىل جانب اعتماد كإنفاذ كثائق التخطيط
اغبضرم.
جنوب أفريقيا .أنفقت حكومة جنوب أفريقيا بُت عامي ُْٗٗ كَُِْ حوايل ُِٓ بليوف راند (ما يعادؿ
ٕٖ ٖ,ببليُت دكالر) على تنمية اؼبستوطنات البشرية ،كُٔ بليوف راند (ما يعادؿ ُْ ُ,بليوف دكالر) على
مشاريع البٌت التحتية األخرل إلعادة إعمار اؼبستوطنات البشرية .كمنذ ُْٗٗ نفذت اغبكومة ،بالتعاكف مع
القطاع اػباص ٓ ٕٕٔ ُْٔ ،منزالن رظبيان  ،كأكثر من ٕ ّ,مبليُت منزؿ مدعومة لؤلسر ذات الدخل اؼبنخفض،
فبا مكن ٓ ُِ,مليوف كشخص من اغبصوؿ على مكاف إقامة آمن .كمنذ ذلك الوقت ،مبت سوؽ اإلسكاف من
ُِّ بليوف راند إىل َّٔ ْ بليوف راند بُت عامي ُْٗٗ كَُِْ .كبُت العامُت ََِْ كََِٖ ،استثمرت
اؼبصارؼ ُ ّٓ,بليوف راند يف قركض سبويل اإلسكاف من خبلؿ ميثاؽ اػبدمات اؼبالية ،كما أنفقت ٗ ِْ,بليوف
راند يف العاـ ََِٗ لصاحل ِ مليوين أسرة .مث أنفقت اغبكومة ُِٓ بليوف راند يف تطوير اؼبستوطنات البشرية
كُٔ بليوف راند على البٌت التحتية .كتظل ملكية اؼبنازؿ ربظى باألكلوية ،حيث مت نقل ملكية ٔٔٔ ّّٓ كحدة
إهبار ،كانت يف السابق ملكان للحكومة إىل اؼبستأجرين .كبوجو عاـ ،خصصت نسبة ٔٓ يف اؼبائة من صبيع
اإلعانات لؤلسر اليت تعيلها النساء.
كيبثل ما كرد أعبله بعض اؼبؤكشرات على قباح برامج اإلسكاف يف جنوب أفريقيا .غَت أف ىذه الربامج تعرضت
لبلنتقاد بسبب رداءة نوعية البناء ،كصغر مساحة اؼبساكن ،كلعدـ تكاملها يف أطر السياسات األكسع ،كاستمرار
ىيمنة اؼبشاريع السكنية لذكم الدخل اؼبنخفض يف أطراؼ اؼبراكز اغبضرية الرئيسة .كباإلضافة إىل ذلك مل ييستخدـ
اإلسكاف أيضان استخدامان فعاالن من أجل ربقيق التكامل االجتماعي.
اؼبصادر :تقرير اعبزائر الوطٍت للموئل الثالثَُِْ ،؛ تقرير مصر الوطٍت للموئل الثالثَُِْ ،؛ تقرير إثيوبيا
الوطٍت للموئل الثالث؛ تقرير اؼبغرب الوطٍت للموئل الثالثَُِْ ،؛ تقرير ركاندا الوطٍت للموئل الثالثَُِٓ ،؛
تقرير جنوب أفريقيا الوطٍت للموئل الثالثَُِْ ،

-0

معالجة اإلقصاء والالمساواة
َُُ -ترتبط البلمساكاة دبحدكدية إمكانيات الوصوؿ إىل السلطة كاغبصوؿ على اؼبوارد على اؼبستويات
اؼبختلفة ،أم على الصعيدين العاؼبي كاإلقليمي ،كداخل البلداف ،كداخل اؼبستوطنات ،كداخل األسر اؼبعيشية.
كمر اآلف َِ عاـ منذ اعتماد خطة ؿبورىا اإلنساف يف مؤسبر القمة العاؼبية للتنمية االجتماعية ،حيث تعهدت
الدكؿ األعضاء بالقضاء على الفقر كالًتكيز على العمالة اؼبنتجة ،مع زبفيض العمالة الناقصة؛ كتعزيز االندماج
االجتماعي باعتبارىا أىدافان رئيسة للتنمية .كألف اإلدماج االجتماعي يهدؼ إىل إقامة ”ؾبتمع للجميع“،
يكوف فيو لكل فرد دكر يؤديو ،كلو فيو حقوؽ كعليو مسؤكليات ،كىذا اجملتمع الشامل للجميع هبب أف يقوـ
على احًتاـ كافة حقوؽ اإلنساف كاغبريات األساسية ،كالتنوع الثقايف كالديٍت ،كالعدالة االجتماعية،
كاالحتياجات اػباصة للفئات الضعيفة كاحملركمة ،كاؼبشاركة الديبقراطية ،كسيادة القانوف.
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ُُُ -كالعبلقة بُت الفقر كاإلقصاء االجتماعي يف أفريقيا عبلقة معقدة كمتداخلة ،ألف الفقر قوة دافعة
لئلقصاء االجتماعي كؿبصلة لو يف نفس الوقت .فكثَتان ما ييستبعد الناس من اؼبشاركة يف ؾباالت اغبياة
االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية ألهنم يفتقركف إىل التعليم ،كالصحة ،كاالعتداد بالنفس للقياـ بذلك .كعلى
العكس من ذلك ،فاألكشخاص العالقوف يف الفقر اؼبزمن يعانوف أيضان من الوصم كالتمييز .كيف الوقت نفسو ،فإف
اإلقصاء الناتج عن ىوية الشخص أك موقعو اعبغرايف يبثل دافعان أساسيان للفقر.
ُُِ -كيف ىذا الصدد ،يتجلي منظور العمالة بأكشكاؿ ـبتلفة يف أفريقيا .فبدالن عن البطالة أك األسر
اؼبعيشية غَت العاملة ،يتمثل العائق الرئيسي أماـ اإلدماج من حيث سوؽ العمل يف عدـ كجود فرص عمل الئقة
يف االقتصاد الرظبي .كاغبقيقة ىي أف معظم األفريقيُت ،كال سيما أكلئك الذين ينتموف إىل الفئات اؼبهمشة،
يكدحوف يف طلب و
رزؽ ضئي ول يف قطاع االقتصاد غَت الرظبي.
ُُّ -إف ارتفاع مستويات البطالة كتزايد أكجو البلمساكاة اليت يعززىا الزحف العمراين كما يصاحب ذلك
من التهمي اؼبكاين حسب الطبقة ،كالعرؽ ،كنوع اعبنس ،كاالنتماء االثٍت تسفر عن أضرار مًتاكبة كيصاحبها
تزايد العنف اغبضرم ،كاعبريبة ،كالسرقة ،كالفوضى ،كاألمراض ،كالوفيات اؼببكرة .كسبثل قضايا السبلمة كاألمن
كشواغل أساسية بالنسبة لؤلفراد ،كاألسر ،كالشركات الكبَتة كاؼبشاريع الصغَتة كاؼبتوسطة اغبجم يف معظم البلداف
األفريقية ،على الرغم من كجود تباينات بُت البلداف كداخلها ،بل كحىت داخل اؼبدف .كوبدث بعض العنف
اغبضرم بشكل متزايد يف البيوت كيؤثر بشكل غَت متناسب على النساء ،كاألطفاؿ ،كالفقراء.
ُُْ -كخبلؿ السنوات القليلة اؼباضية ،ظلت أفريقيا تسعى إىل الًتكيز على النمو الشامل للجميع من أجل
ربديد مسارات النمو االقتصادم اليت تستوعب القول العاملة استيعابان كبَتان .كقد أصبح ىذا ربديان ألف العديد
من االقتصادات األفريقية صغَتة ،كهبرم إدخاؽبا على كب وو ضار يف سبلسل ق و
يمة يمعوؼبة ،ال تكوف كشركط التبادؿ
فيها مبلئمة دائمان .كلكن يف سياؽ االستجابة لذلك ،ناقشت اغبكومات األفريقية ىذه العقبات اؽبيكلية
كألزمت نفسها بتعزيز التكامل اإلقليمي كالتجارة داخل أفريقيا ،كإيبلء األكلوية للتحوؿ كبو التصنيع باعتباره
طريقة لتحويل االقتصادات األفريقية .كمع ذلك ،ال يبكن ربقيق النمو الشامل كال اؼبرف إذا ظل االستثمار يف
اإلمكانات البشرية يف أفريقيا – أم االستثمارات يف ؾبايل الصحة كالتعليم  -ناقصان .كتشكل مهارات كمعارؼ
القوة العاملة اغبضرية عامبلن يؿبددان رئيسيان لديناميكية النمو طويل األجل كاستمراريتو.
-0

الجرائم والعنف في المناطق الحضرية
ُُٓ -سبثل السبلمة كاألمن كشاغلُت مهمُت يف اؼبدف كاؼبستوطنات البشرية األفريقية .كتيقر العديد من البلداف
بازدياد مستويات اعبريبة داخل اغبدكد الوطنية يف كل ؾباؿ  -أم فيما يتعلق باألكشخاص كاؼبمتلكات كاعبريبة
اؼبؤسسية ،كال سيما يف مناطق األحياء الفقَتة .كقد ازدادت جرائم القتل كالسطو اؼبسلح كالعنف اعبنسي
(االغتصاب) لكل ألف كشخص يف بعض البلداف يف اعبنوب األفريقي ككشرؽ أفريقيا (بوتسوانا ،ككينيا ،كليسوتو،
كجنوب أفريقيا ،كصبهورية تنزانيا اؼبتحدة) كذلك يف األحياء الفقَتة كاألحياء اجملاكرة لؤلحياء الفقَتة يف اؼبدف
الكربل مثل أبوجا ،ككيب تاكف ،كجوىانسربغ ،ككينشاسا ،كالغوس ،كنَتكيب ،اليت يقاؿ إهنا تسجل أعلى
معدالت لوقوع اعبريبة .كقد سجلت مدف جنوب أفريقيا أعلى معدالت اعبريبة .كعلى العكس من ذلك ،تعد
بلداف مثل اعبزائر ،كمصر ،كإثيوبيا ،كغانا ،كاؼبغرب ،كالسوداف ،من بُت البلداف اليت أكشارت التقارير إىل البفاض
جرائم القتل فيها .ككجود العنف ضد النساء كاألطفاؿ كتفشيو يف البيت كاجملتمع احمللي ييضر بسبل كسب
العي كيلحق الضرر األكرب بالفقراء .كتؤثر جرائم األحياء أيضان على األعماؿ التجارية كتيضعف االستثمار.
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ُُٔ -كيف معظم البلداف ،ىناؾ اعًتاؼ بأف الشعور بالبلمساكاة ،كالفقر كحاالت الظلم اؼبتعلقة بفرص
كسب العي  ،كإمكانية اغبصوؿ على اؼبوارد كاستخدامها تتدىور إىل حاالت نزاع كزبلق ظركؼ انعداـ األمن.
لكن مل يكن اغباؿ دائمان كذلك ،بالنظر إىل كجود بلداف تعاين من البلمساكاة الشديدة كلكن تنخفض فيها
نسبيان معدالت اعبريبة كمستويات انعداـ األمن .كسبثل اؼبسانبة التشاركية للمجتمعات احمللية يف أعماؿ الشرطة
من أجل منع اعبريبة كدعم/تكملة قوات الشرطة الوطنية تدخبلن كشائعان اعتمدتو العديد من البلداف ،كإف تفاكتت
درجات فعاليتو .كيقاؿ إف حوادث اعبرائم البفضت البفاضان كبَتان ،عند تنفيذ بعض التحسينات التشاركية يف
األحياء الفقَتة .كيف بلداف مثل كينيا كجنوب أفريقيا ،ازداد استخداـ اؼبراقبة اإللكًتكنية يف األماكن العامة اغبيوية
مثل اؼبنتزىات ،كمراكز النقل ،كاؼبرافق الرياضية ،كمراكز التسوؽ ،كاؼبؤسسات .كسبثل اػبصخصة ظبة رئيسة
أخرل فأعداد حرس األمن اػباص تفوؽ اآلف أعداد ضباط الشرطة ،فبا يوحي بأف األغنياء فقط يستطيعوف
ربمل كلفة اغبصوؿ على اػبدمات األمنية .كلكن ىذه اػبصخصة تزيد من الشعور بالبلمساكاة.
 -3التجزؤ المكاني والجتماعي والقتصادي وحدود الخصخصة
ُُٕ -أدل اإلسكاف احملدكد الذم يوفره القطاع العاـ كضعف اػبدمات األساسية إىل اعتماد كاستحداث
مباذج القطاع اػباص للتنفيذ كاإلدارة ،كلكن تكلفتها ليست يف متناكؿ غالبية سكاف اؼبناطق اغبضرية .كنتج عن
ذلك تصاعد كانتشار لؤلحياء اؼبسيجة كازدياد الفصل اؼبكاين لسكاف اؼبناطق اغبضرية حسب الفواصل الطبقية.
كتفاقم التجزؤ االجتماعي كاالقتصادم بشكل كبَت يف اؼبراكز اغبضرية األفريقية بسبب التنقل كنقص اؼبساحات
العامة .كبالفعل ،تطرح حلوؿ القطاع اػباص ؼبشاكل اإلسكاف ربديات من حيث االستدامة كتيسر التكلفة،
كتفضي إىل التقسيم اؼبكاين كإىل أكشكاؿ جديدة من اإلقصاء كالبلمساكاة .كسبثل الفجوة يف خدمات النقل،
كخصوصان النقل العاـ ،دافعان رئيسيان لقلة فرص االستفادة من التعليم كاػبدمات اغبضرية كالعمل يف أفريقيا .كال
يزاؿ النقل العاـ اؼبيسور الكلفة كاؼبتاح ضعيفان يف اؼبناطق اغبضرية ،على الرغم من إحراز بعض التقدـ يف حاالت
قليلة (مثل النقل السريع باغبافبلت يف كيب تاكف كجوىانسبورغ ،كالغوس ،كالنقل بنظاـ السكك اػبفيف يف
أديس أبابا كالرباط) .كسبثل الوفيات كاإلصابات اؼبتصلة حبوادث اؼبركر على الطرؽ قضية رئيسة ناكشئة من قضايا
السبلمة كاألمن ،إىل جانب اإلرىاب اغبضرم كالعنف ضد اؼبرأة كالشباب (الشباب كاألطفاؿ) .كتتميز اؼبراكز
اغبضرية يف أفريقيا أيضان بنقص اؼبساحات العامة يف اؼبناطق اغبضرية ،كتًتتب على ذلك آثار بالنسبة لبلندماج
االجتماعي ،كالثقة ،كاألمن ،كاالستدامة البيئية.
-0

األشكال الجديدة لنعدام األمن في المناطق الحضرية
ُُٖ -مثلما كرد يف تقرير حالة اؼبدف األفريقية لعاـ َُِْ ،أخذت اغبركب على السيادة كالنزاعات يف
أفريقيا يف االلبفاض منذ التسعينات يف القرف اؼباضي .كأفضت النزاعات العنيفة يف الثمانينات كالتسعينات إىل
حاالت تشريد عرب اغبدكد ،كأدت إىل تدفق البلجئُت إىل اؼبناطق اغبضرية كالنمو السريع ؼبدف مثل فرم تاكف،
كغولو ،ككينشاسا ،كلواندا ،كمابوتو ،كمونركفيا .كاليوـ تشهد اؼبناطق اغبضرية يف أفريقيا حاالت كشغب دكرية
تتعلق باألحواؿ االجتماعية كاالقتصادية ،كما تشهد ىجمات ناصبة عن كراىية األجانب كأكشكاالن جديدة من
التهديدات األمنية بسبب النزاعات كاإلرىاب .كىذه ظواىر تتطلب أدكات زبطيط جديدة ،كاستجابات صباعية
إقليمية كؿبلية يف ؾباؿ السياسات.
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ياء-

المسائل والتجاىات المتعلقة بالسياسات
ُُٗ -من أجل إحراز مزيد من التقدـ يف معاعبة ربديات اإلسكاف كاػبدمات ،سبشيان مع خطة العاـ
َِّٔ كأىداؼ التنمية اؼبستدامة من خطة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ ،سيلزـ البلداف األفريقية أف تعتمد
سياسات كطنية استباقية كمستدامة لتوفَت السكن كاػبدمات األساسية .كىناؾ حاجة ملحة للحكومات
كالسلطات احمللية لزيادة االستثمارات كتعزيز دكر الدكلة يف التصدم لتحدم توفَت السكن كتيسَت تكلفتو
كجودتو ،عن طريق توفَت العمليات اؼبختلفة كالنتائج البديلة ،مثل اإلسكاف اؼبيسور ،كخيارات اإلهبار كاؼبلكية،
كتثبيت أسعار اإلهبار .كتظل النساء كالشباب من الفئات ذات األنبية اغبرجة اليت تتطلب مزيدان من االىتماـ يف
ىذا الصدد .كبصفة أساسية ،ىناؾ حاجة إىل التحوؿ من ”سياسات اإلسكاف“ إىل الربامج الوطنية اؼبمولة
كاؼبصممة بشكل جيد ،كاليت تقدـ حلوالن سكنية إىل فئات اقتصادية كاجتماعية ـبتلفة .كيلزـ الًتكيز كالتشديد
على اؼبسؤكلية اؼبستمرة للدكلة يف توفَت السكن كاػبدمات ،نظران لئلمكانيات احملدكدة للقطاع اػباص يف توفَت
السكن اؼبيسور التكلفة كاػبدمات للجميع.
َُِ -كعند معاعبة أمن اغبيازة ،ينبغي على اغبكومات األفريقية أف تعًتؼ بتعددية أكشكاؿ اغبيازة،
كاغبقوؽ كأسواؽ األراضي اغبضرية كاؼبساكن .كلذلك يلزـ اعتماد كاستخداـ األدكات التشاركية للحيازة
االجتماعية ككضع خرائط األراضي من أجل ربسُت إدارة معلومات األراضي احمللية .كيتطلب ذلك أيضان إصبلح
اغبوكمة من أجل ربقيق تطلعات جدكؿ أعماؿ َِّٔ يف ىذا اجملاؿ.
ُُِ -كينبغي كذلك معاعبة الزحف اغبضرم العشوائي من خبلؿ تدابَت قائمة على اؼبشاركة ،ألنو يشكل
دافعان رئيسان لئلقصاء كالتجزؤ يف اؼبدف األفريقية .كينبغي معاعبة اإلرىاب اغبضرم ،ككراىية األجانب ،كأعماؿ
الشغب اؼبتعلقة باػبدمات من خبلؿ التخطيط لؤلمن يف اؼبناطق اغبضرية.
ُِِ -كيبثل توفَت اإلسكاف اؼبيسور التكلفة ككسائل النقل العامة اؼبتاحة للجميع كوسيلة من اؼبنافع العامة
الضركرية اليت هبب أف يربظى باألكلوية يف اؼبناطق اغبضرية األفريقية كوسيلة لتعزيز إمكانية االستفادة من التعليم،
كاػبدمات كالعمل ،كلتقليل البصمة الكربونية كاالستخداـ الكبَت للسيارات .كلذلك ،فإنو من الضركرم للمدف
أف تعيد التفكَت يف مباذج تقدًن اػبدمات من أجل الًتكيز على الكلفة اؼبيسورة مع إنفاذ معايَت اعبودة لؤلجل
القصَت كالبعيد.
ُِّ -كينبغي أف ييشكل إنشاء األماكن العامة كصيانتها كمواصلة تطويرىا عنصران رئيسان يف عمليات
التخطيط اغبضرم من أجل تعزيز التكامل االجتماعي كاالقتصادم ،عبلكةن على االستجابة للقضايا البيئية.
كسيعزز ىذه األىداؼ إدراج األبعاد اعبنسانية يف التخطيط اغبضرم.
ُِْ -كينبغي ألكجو القصور الكبَتة يف توفَت اػبدمات كالبٌت التحتية يف أفريقيا أف تنظر يف استخداـ النظم
غَت الرظبية اػباضعة للتنظيم من أجل تقدًن اػبدمات ،باعتبارىا خيارات حيوية يبكن استخدامها للتحسُت
التدرهبي يف إمكانيات اغبصوؿ على اػبدمات األساسية ،كإنشاء مبوذج مايل قابل لبلستمرار .كىذا يستدعي
كضع كشكل متكامل كمعزز من نظاـ خاص كنظاـ خاص غَت رظبي من أجل تطوير االقتصادات احمللية ،كربسُت
سبل العي كالرفاه يف اؼبناطق اغبضرية حبيث يقوـ على بنية مؤسسية متماسكة كمتسقة على الصعيدين الوطٍت
كاحمللي من أجل ضماف إدارة حضرية فعالية كمدركسة.
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ُِٓ -كيبكن لبلستثمارات العامة  -مثل تطوير كشبكات كنظم البٌت التحتية اغبضرية اليت تكفل التدفق
االستقبليب اؼبستداـ لؤلمواؿ ،كاؼبوارد ،كالسلع ،كاػبدمات ،ككذلك االستثمارات يف البٌت التحتية االسًتاتيجية،
كالتخطيط كالتنسيق اؼبؤسسي على كبو مبلئم  -أف يربسن ،إىل حد كبَت ،من متطلبات النمو الشامل للجميع،
كالنمو اؼبرف كالرفاه اإلنساين للشعوب األفريقية يف اؼبناطق اغبضرية.

خامساً -التوسع الحضري والبيئة
ُِٔ -عن طريق التصنيع كالنقل كالبيئة اؼبعمورة يف اؼبناطق اغبضرية ،تستهلك اؼبدف اؼبوارد البيئية كتنتج
النفايات اليت تضر بالبيئة كتساىم يف تغَت اؼبناخ .كيزداد تفاقم التحديات البيئية من االعتماد الشديد على طاقة
الوقود األحفورم ،الذم يبثل أمران عاديان حىت يف أكثر مدف القارة تطوران .كلكن اؼبدف تتمتع يف الوقت نفسو
بإمكانية التحويل كاإلنتاج لفوائد بيئية كبَتة يف القارة .كمع احتياجات القارة األفريقية كمتطلباهتا لبلستثمارات
الضخمة يف البٌت التحتية ،كيف سياؽ خطة العاـ َِّٔ ،تتاح ألفريقيا فرصة فريدة إلنشاء بناىا التحتية لتكوف
رائدة يف االقتصاد الناكشئ اؼبنخفض الكربوف بدالن من استنساخ النماذج اؼبستخدمة حىت اآلف كاؼبعتمدة على
الوقود األحفورم .كبينما هبرم كضع اإلطار البلزـ ؽبذا التحوؿ ،ال تزاؿ الربامج اإلقليمية كالوطنية اؼبنفذة على
اؼبقياس قليلة  ،كأقل بكثَت من احتياجات كطموحات معظم البلداف األفريقية.
ألف-

التجاىات والدوافع
ُِٕ -أحد االذباىات الرئيسية كالتحديات البيئية اليت تواجو اؼبناطق اغبضرية يف أفريقيا ىو التوسع اؼبكاين
كالزحف اغبضرم العشوائي الذم ىو من ظبات صبيع أنواع اؼبدف :من اؼبدف ”اعبديدة“ مثل أبوجا كليلونغوم،
إىل تلك اؼبوجودة يف االقتصادات السريعة النمو مثل أبيدجاف ،كأكرا ،كأديس أبابا ،كاعبزائر العاصمة ،كبَتا،
كالقاىرة ،كالدار البيضاء ،كاػبرطوـ ،ككوماسي ،كلواندا ،كمابوتو .كتًتتب على التوسع اؼبكاين اغبضرم أك
الزحف اغبضرم العشوائي آثار بيئية كاقتصادية ضارة ،دبا يف ذلك ربويل أجود األراضي الزراعية إىل مستوطنات
عشوائية كغَت رظبية .كىناؾ عبلقة طردية قوية بُت انبعاثات ثاين أكسيد الكربوف اؼبتعلقة بوسائل النقل كتغَت
استخداـ األراضي ،مثل التغَت الناجم عن مشاريع البناء .كىناؾ آثار تًتتب أيضان على النظم اؽبيدركلوجية
كترتبط ـباطر الفيضانات بالتوسع اغبضرم الذم ال تتم إدارتو بشكل سليم .كيبثل التدىور البيئي اؼبرتبط
باستخراج اؼبوارد (األخشاب ،كمواد البناء) كالتخلص من النفايات فئة أخرل من فئات اآلثار الضارة .كال يزاؿ
كقود اػبشب كالكَتكسُت يبثبلف مصدرين رئيسيُت للطاقة بالنسبة ألغلبية سكاف اؼبناطق اغبضرية يف أفريقيا.
ُِٖ -كتشمل مصفوفة العوامل اؼبسانبة يف الزحف اغبضرم العشوائي عوامل االقتصاد الكلي من العوؼبة
كالنمو االقتصادم؛ كعوامل االقتصاد اعبزئي من ارتفاع مستويات اؼبعيشة ،كتوفر األراضي الرخيصة كربويل
االقتصادات الزراعية الريفية إىل استخدامات ذات دخل عاؿ على ىام اؼبنطقة اغبضرية؛ كعوامل سكانية
كعوامل اقتصاد سياسي كعوامل السياسات مثل تغَتات اغبدكد ،كضعف نظم التخطيط أك سياسات التوسع
اغبضرم؛ كالتسعَت اؼبتعلق بالنقل كالبٌت التحتية ،كاالستثمارات أك توفر اؼبركبات الرخيصة؛ كسياسة اإلسكاف
كتفضيبلت األسر للعي يف اؼبناطق احمليطة باؼبناطق اغبضرية بسبب التكاليف أك أسلوب اغبياة ،كاؼبشاكل
اغبقيقية أك اؼبتصورة يف قلب اؼبدينة مثل االزدحاـ ،كالتلوث ،كاالفتقار إىل السبلمة ،كرداءة اػبدمات كارتفاع
تكلفة األراضي كاإلهبارات .كتفضي النزاعات يف اؼبناطق الريفية النائية أيضان إىل نزكح أعداد كبَتة من البلجئُت
الذين يستقركف يف احمليط اغبضرم ،كما حدث يف حالة غولو ،كلواندا ،كأجزاء من نَتكيب ( .)ODI, 2010كأحد
االستجابات الرئيسة للزحف اغبضرم العشوائي ىو اغباجة إىل اسًتاتيجيات كتصميمات للمدف اؼبدؾبة.
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باء-

التنقل المكاني والجتماعي والنقل
ُِٗ -يقع قطاع النقل يف ”تقاطع“ للعديد من القضايا االقتصادية للمدينة .كيثَت ىذا القطاع طائفة من
التحديات البيئية اإلضافية يف اؼبناطق اغبضرية ،لكنو يثَت أيضان فرصان تتشابك مع فرص الزحف اغبضرم
العشوائي ،كاإلنتاجية كاالقتصادات اؼبنخفضة الكربوف .كىذا القطاع مسؤكؿ عن ِْ يف اؼبائة من انبعاثات ثاين
أكسيد الكربوف (بسبب االزدحاـ ،كاستخداـ الوقود األحفورم ،كمن اؼبركبات القديبة اليت ال زبضع للصيانة
اؼبناسبة كالزحف اغبضرم) .كسيستمر ىذا االذباه مع صعود الطبقة الوسطى ،كتوفر اؼبركبات اؼبستعملة بأسعار
منخفضة ،كتزايد اؼبلكية السيارات .كتبلغ التقارير الصادرة عن اغبكومات االفريقية عن زيادات سريعة يف أعداد
السيارات اؼبسجلة كيف ملكية السيارات اػباصة ،كمعظمها يف اؼبناطق اغبضرية .فمثبلن ،يف الفًتة ََِِ-
َُِِ ازدادت اؼبركبات اؼبسجلة يف بوتسوانا بنسبة ُْٔ يف اؼبائة ،كيف أكغندا بلغت الزيادة ُٖٔ ُ,يف اؼبائة
للفًتة من ُُٗٗ إىل َُُِ.
َُّ -كحاليان ،سبثل الوفيات الناذبة عن حوادث اؼبركر على الطرؽ أحد األسباب الرئيسة للوفاة يف أفريقيا،
نظران لسوء أحواؿ الطرؽ كازدحامها ،كسوء صيانة اؼبركبات ،كرداءة سلوؾ السائقُت كعدـ االنضباط كعدـ إنفاذ
قواعد القانوف .كترتبط بسوء حالة البٌت التحتية لوسائل النقل كازدحامها كحوادثها تكاليف كبَتة بالنسبة للبيئة،
كسوء اغبالة الصحية ،فضبلن عن التكاليف االقتصادية كالبشرية .ففي أكغندا ،ال تقتصر آثار االزدحاـ اؼبركرم
اليومي على سوء الصحة كضياع زمن اإلنتاج فحسب ،بل تؤدم أيضان إىل ضياع َََ َُْ لًت من الوقود
(تقدر قيمتها حبوايل َََ ََِ دكالر أمريكي يوميان) ربرقها السيارات اليت تدكر ؿبركاهتا بينما ىي عالقة يف
االختناقات اؼبركرية .كيبثل ازدحاـ اؼبركر الناتج عن سوء إدارة حركة اؼبركر ،عائقان أماـ التنمية االقتصادية للبلد
كإنتاجيتو من خبلؿ الوقت الضائع الذم تيقدر خسائره اليومية ب ػ ػ ػ َََ َُٔ دكالر أمريكي يوميان يف مدينة
نَتكيب كضواحيها .كعلى الرغم من العدد الكبَت من اؼبشاة يف اؼبدف األفريقية (على سبيل اؼبثاؿ ْٔ ،يف اؼبائة
من صبيع التنقبلت يف ماسَتك) ،تعاين ىذه اؼبدف نقصان مزمنان يف األرصفة احملمية كمعابر اؼبشاة ،فبا هبعل التنقل
سَتان على األقداـ كركوب الدراجات أنشطةن ؿبفوفة باؼبخاطر.

جيم-

أبرز البرامج والمشاريع
ُُّ -يبكن تقليل ىذه التكاليف الضخمة اؼبرتبطة بالنقل كربقيق فوائد االقتصاد اؼبنخفض الكربوف بتنفيذ
االستثمارات اؼببلئمة يف البٌت التحتية للطرؽ .كتشمل ىذه االستثمارات برامج النقل السريع باغبافبلت
(حافبلت اؼبًتك) كما يف كيب تاكف ،كجوىانسربغ ،كالغوس؛ كخطوط السكك اغبديدية اغبضرية اػبفيفة مثل
تلك اؼبوجودة يف أديس أبابا كاػبط اغبديدم لقطار خاكترين يف جوىانسربغ كاػبط اغبديدم يف الرباط؛
كالتصاميم اغبضرية اليت تشجع التنقل بالدراجات كسَتان على األقداـ .كبفضل األثر اؼبثبت لقطار خاكتراين يف
جوىانسربغ ،كللسكك اغبديدية اػبفيفة يف أديس أبابا ،زبطط السنغاؿ كنيجَتيا أيضان لتنفيذ خطوطها اغبديدية
للنقل اػبفيف .كمن اؼبقرر أف يتوسع اػبط اغبديدم ػباكتراين ؼبسافة ََِ كيلو مًت إضافية.
ُِّ -كيف الوقت نفسو أدت برامج النقل السريع باغبافبلت إىل إنشاء آالؼ من الوظائف اعبديدة ،كقللت
من االزدحاـ كمن الوقت الذم تستغرقو الرحبلت بنسبة َْ يف اؼبائة ،كهبرم التخطيط إلدخاؿ ىذه الربامج إىل
أكرا ،كدار السبلـ ،ككمباال ،كموريشيوس .كعبلكة على ذلك ،تلزـ االستثمارات يف الطرؽ كيف ربديث الصرؼ،
كتوفَت اؼبزيد من اؼبساحات العامة اغبضرية ،كمسارات الدراجات ،كاؼبمرات اآلمنة للمشاة للتخفيف من اكتظاظ
مراكز اؼبدف ،كما ىو اغباؿ يف مشركع الطريق السريع نَتكيب -ثيكا يف كينيا (اإلطار َُ) .كمن اؼبقرر تنفيذ
خطة فباثلة للمنطقة اغبضرية يف كمباال الكربل.
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اإلطار َُ
المكاسب قصيرة األجل :مشروع تحسين الطريق السريع نيروبي  -ثيكا
يبتد طريق نَتكيب  -ثيكا السريع مسافة ْٓ كم كيتألف من شبانية مسارات مع تسعة تقاطعات لتحويل االذباه بُت
اؼبنطقة التجارية اؼبزدضبة يف كسط نَتكيب كمدينة ثيكا كشرقان .كقد استفاد من ربسُت ىذا الطريق َََ ََُ من
اؼبقيمُت يف كاساراين ككيامبو كثيكا بتقليل كقت التنقل اليومي بُت اؼبنزؿ كالعمل من ثبلث ساعات إىل ثبلثُت
دقيقة .كقد أزاؿ ىذا الطريق ازدحاـ حركة اؼبركر يف نَتكيب ،كحسن الًتابط ،كأفسح الفرص للسكاف كاألعماؿ
التجارية .كباإلضافة إىل فرص العمل اؼبباكشرة اليت كفرىا تشييد ىذا الطريق السريع كصيانتو ،ىناؾ تأثَتات يمضاعفة
قوية على طوؿ فبر ىذا الطريق باإلضافة إىل دكره يف تيسَت الركابط الريفية اغبضرية .كقد كاف التمويل اؼبقدـ ؽبذا
اؼبشركع كشراكة بُت مصرؼ التنمية األفريقي (ُٖٔ مليوف دكالر أمريكي) كاغبكومة الكينية (ْٖ مليوف دكالر
أمريكي) .كلكن مشركع ىذا الطريق السريع دفع مزيدان من الناس إىل استخداـ السيارات ،فبا أدل إىل ظهور
اختناقات جديدة يف نيظم النقل .كيف السنوات القادمة ،سيتعُت على نَتكيب أف تفكر يف االستثمار يف السكك
كعقدان حضرية
اغبديدية اغبضرية اػبفيفة اؼبنخفضة الكربوف .فإذا ربطت ىذه اػبدمة منطقة مركزية رئيسة ي
كمؤسسات يمسانًدة مثل مطار نَتكيب الدكيل ،كأحياء كيستبلند كغيغَتم ،كمستشفى نَتكيب ،فستكوف من حيث
الشكل كالوظيفة مبلئمة جدان كصاغبة من حيث التصميم كالتوصيل لتكوف نظامان حضريان للنقل اػبفيف بالسكك
اغبديدية.
اؼبصدر.)African Development Bank, 2014a( :

دال-

المباني والطاقة
ُّّ -صبيع اؼبباين الصناعية كالتجارية كالسكنية تستخدـ اؼبواد كتستهلك الطاقة ،كتسهم بذلك بطريقة
مباكشرة أك غَت مباكشرة يف انبعاثات غازات االحتباس اغبرارم .كتواجو القارة األفريقية أزمة طاقة كبَتة تعوؽ
التنمية االقتصادية كاإلنتاجية اغبضرية .ففي نيجَتيا ،حيث االقتصاد األكرب ،يستأثر التزكيد بالطاقة بنسبة َْ
يف اؼبائة من تكاليف اإلنتاج للمصنعُت ،مقارنةن بأقل من َُ يف اؼبائة بالنسبة لبلقتصادات اؼبماثلة يف بلداف
أخرل .كتبذؿ البلداف األفريقية جهودان العتماد مصادر طاقة أنظف .فعلى سبيل اؼبثاؿ ،يبثل الغاز الطبيعي يف
مصر اؼبصدر الرئيسي للطاقة (بنسبة ٖٕ يف اؼبائة) ،كإمكانات الطاقة اغبرارية األرضية يف كادم األخدكد
األفريقي يف كشرؽ أفريقيا ،كاليت سبثل (َََ ٗ ميغاكاط) يبكن أف ذبعلو أكرب مصدر للطاقة يف و
بلداف مثل إثيوبيا
ككينيا .كيف الوقت الراىن ،ال يولد البلداف (إثيوبيا ككينيا) سول ّ ٕ,ميغاكاط كُٕٔ ميغاكاط ،على التوايل.
كتسجل بعض البلداف تقدمان فيما يتعلق بتحسُت كفاءة استخداـ الطاقة يف اؼبباين .ففي اعبزائر مثبلن ،مت توفَت
ِٓ يف اؼبائة تقريبان من الطاقة يف اؼبساكن كاؼبرافق العامة اؼبصاحبة ؽبا منذ َُٗٗ.

ىاء-

غازات الحتباس الحراري وتغير المناخ
ُّْ -اؼبنطقة األفريقية ىي من بُت اؼبناطق األكثر ىشاكشةن إزاء تغَت اؼبناخ ،على الرغم من كوهنا األقل
إسهامان يف مشكلة انبعاثات غازات االحتباس اغبرارم .كتولد إثيوبيا مثبلن ،مع مبوىا االقتصادم السريع يف
السنوات اػبمس عشرة اؼباضية ،طنُت من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف للفرد الواحد مقارنةن باؼبتوسط البالغ
عشرة أطناف من ثاين أكسيد الكربوف لكل فرد يف االرباد األكركيب كعشرين طنان للفرد يف أسًتاليا كالواليات
آخر يشهد مبوان اقتصاديان سريعان ،بقيمة منخفضة يف غازات
اؼبتحدة األمريكية .كسانبت ركاندا ،كىي بل هد ه
االحتباس اغبرارم فبلغت مسانباهتا ٔ َ,طن من ثاين أكسيد الكربوف للفرد الواحد ،بينما ارتفعت انبعاثات
اؼبغرب من ْٖ ُ,طن من ثاين أكسيد الكربوف للفرد الواحد يف العاـ ُْٗٗ إىل َٓ ِ,للفرد الواحد يف العاـ
ََِْ.
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ُّٓ -كعلى الرغم من اإلسهامات اؼبنخفضة يف انبعاثات غازات االحتباس اغبرارم ،فقد البرطت الدكؿ
األعضاء يف جدكؿ أعماؿ تغَت اؼبناخ ،كانتهجت طرائق التخفيف كالتكيف يف إطار بركتوكوؿ كيوتو كاتفاقية
األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ .كلكن التقارير الوطنية ألفريقيا اؼبقدمة إىل اؼبوئل الثالث تبُت أف
السياسات كالربامج يهيمن عليها الًتكيز على البيئة الريفية ،كالزراعة ،كالسياحة ،على الرغم من عمل العديد من
اعبهات الفاعلة على معاعبة تغَت اؼبناخ كالقضايا البيئية .فالبعد اغبضرم ىامشي ،إال يف قليل من البيلداف مثل
جنوب أفريقيا .كيف كثَت من األحياف ،ىناؾ نقص يف اإلرادة السياسية كاؼبعرفة اؼبهمة اؼبتعلقة بتغَت اؼبناخ .كيسود
تباين اآلراء كنقص اإلجراءات اؼبتسقة يف اجملاؿ اغبضرم ،كال يزاؿ دكر اغبكومات احمللية يف اؼبناطق اغبضرية
كـبططي اؼبناطق اغبضرية ىامشيان .كمع ذلك ،فاؼبناطق اغبضرية تتسم بأنبية ؿبورية للتنمية كلتنفيذ التدخبلت
اؼبستدامة إذا مت النظر يف األثار اؼبًتتبة على تغَت اؼبناخ من توليد الطاقة الكهربائية ،كالنقل ،كتوليد النفايات
كاإلسكاف .كقد طورت معظم البلداف خطط إدارة ـباطر الكوارث ،ككضعت ىياكل تنفيذ كبرامج تشغيل
المركزية ،على الرغم من نقص التقييم اؼبستمر كعدـ مبلئمة االستعداد يف كثَت من األحياف .كيقدـ إطار
سيندام للحد من ـباطر الكوارث للفًتة َُِٓ )UNISDR 2015( ََِّ-إطاران جديدان للقارة من أجل إقامة
فعاؿ.
كتعزيز الشراكات الرامية إىل تعميم اغبد من ـباطر الكوارث على كبو ٌ
اإلطار ُُ

فك الرتباط على مستوى المدن
إف تدفقات اؼبوارد اليت تدعم اؼبدف ؿبدكدة يف معظمها ،كلذلك ستعتمد التنمية االقتصادية العاؼبية على فك
االرتباط بُت النمو كاالستخداـ اؼبتصاعد للموارد .كسيتطلب فك االرتباط ىذا ابتكاران من أجل إدارة تدفقات
اؼبوارد على كبو أكثر كفاءةن كاستبداؿ النيهج التقليدية يف التنمية اغبضرية اليت تفًتض ضمنان إمدادان ال هنائيان باؼبوارد.
كالبٌت التحتية ،اليت تزكد اؼبدف بوسائل النقل ،كاؼبعلومات ،كالصرؼ الصحي ،كاؼبياه كتوزيع الطاقة ،ستحدد كيفية
توزيع تدفق اؼبوارد عن طريق النظم اغبضرية .كتصميم البٌت التحتية كبناؤىا يعمل أيضان على تشكيل ”مبط
اغبياة“ للمواطنُت كيؤثر على كيفية كشرائهم كاستخدامهم للموارد اليت وبتاجوهنا ككيفية زبلصهم منها .كلذلك فالبٌت
التحتية على مستول اؼبدف ضركرية لزيادة اعبهود الرامية إىل تعزيز كفاءة اؼبوارد كفك االرتباط على مستول اؼبدف،
ككذلك تعزيز الرفاه كإمكانية استفادة مواطٍت اؼبدف من اػبدمات.
اؼبصدر :برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة

واو-

())UNEP (2013b

ندرة المياه في المناطق الحضرية
ُّٔ -تواجو اؼبناطق اغبضرية يف أفريقيا ندرة متزايدة يف اؼبياه بسبب مواسم اعبفاؼ كانعداـ االستثمار يف
البنية التحتية للمياه .كيلجأ سكاف اؼبناطق اغبضرية إىل حفر اآلبار الستخراج اؼبياه من الطبقات الصخرية
اغباملة للمياه اعبوفية .لكن خزانات اؼبياه اعبوفية تستنفد بسرعة ،كربتاج إىل إدارة أفضل كإىل إعادة تغذيتها
باؼبياه .كيزيد من تفاقم اؼبشكلة البنية التحتية اؼبتقادمة اليت تؤدم إىل ”فقداف“َّ يف اؼبائة من اؼبياه ،كىي اؼبياه
اليت تضيع بُت ؿبطة الضخ كاؼبستهلكُت بسبب التسرب كاالستخراج غَت القانوين كعدـ سداد الرسوـ .كمل
يبحث سول القليل من اؼبدف الساحلية إمكانات تنقية مياه البحر .لكن التكاليف ال تزاؿ سبثل عائقان ؼبعظم
البلداف .كيف أماكن أخرل ،حيث تتوفر اؼبياه السطحية بكثرة ،يكمن التحدم يف تنقيتها .كيلزـ أيضان تطبيق
برامج إلعادة استخداـ مياه الصرؼ الصحي أك اؼبياه اؼبستعملة كاستخدامها لرم اؼبنتزىات كاغبدائق احمليطة
باؼبناطق اغبضرية .كلسياسات تسعَت اؼبياه أيضان دكر يف إدارة العرض كالطلب.
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زاي-

المدن الواقعة في المناطق الساحلية المنخفضة
ُّٕ -أحد أكرب اؼبخاطر اليت ستنشأ يف السنوات القادمة كهتدد البيئة ىو ارتفاع مستول سطح البحر
كاحتماؿ غمره للمدف يف اؼبناطق الساحلية اؼبنخفضة كما يصاحب ذلك من دمار للبٌت التحتية كالتجارة كسبل
اؼبعيشة .كتشمل اؼبعرضة للخطر بعضان من أكرب اؼبدف األفريقية كأكثرىا تقدمان ،كىي مدف تقع يف اؼبناطق
الساحلية اؼبنخفضة  -اؼبناطق الساحلية اليت ترتفع أقل من َُ أمتار فوؽ مستول سطح البحر (على سبيل
اؼبثاؿ ،أبيدجاف ،كأكرا ،كاإلسكندرية ،كبَتا ،كالقاىرة ،ككيب تاكف ،كدار السبلـ ،كديرباف ،كالغوس ،كلواندا،
كمابوتو ،كمومباسا ،كتونس العاصمة) .كسبثل ىذه اؼبدف معان موطنان لنحو ُِ يف اؼبائة من سكاف اؼبناطق
اغبضرية يف أفريقيا (الشكل ُّ) .لكن الفيضانات كشاغل كبَت يف اؼبناطق الداخلية أيضان  -اؼبناطق اغبضرية-
السهوؿ اؼبرتفعة ،ال سيما تلك اليت تقع يف اؼبستوطنات غَت اؼبخططة كغَت الرظبية.
ُّٖ -كلكن خطة العاـ َِّٔ ربدد على كب وو صحيح ؾبموعة من فرص االقتصاد األزرؽ/االقتصاد
اؼبنخفض الكربوف اؼبرتبط باحمليطات يف ىذه التجمعات الساحلية ،دبا يف ذلك طاقة الرياح كالنقل اؼبائي ،كنبا
ؾباالف ينبغي تعزيزنبا كتطويرنبا من خبلؿ برامج أكلوية على الصعد الوطنية كدكف اإلقليمية كاإلقليمية.
الشكل ُّ
المدن األفريقية الكبرى الواقعة في المناطق الساحلية المنخفضة

أكرب َِ مدينة يف أفريقيا (عدد السكاف،
باؼببليُت)
اغبجم يف العاـ ََُِ
اغبجم يف العاـ َِِٓ (تقدير)

حاء-

Africa’s twenty largest cities
)(population, millions
2010 size
)2025 size (est.

عصر النفايات
ُّٗ -أفضى النمو السكاين السريع يف اؼبناطق اغبضرية يف أفريقيا كنشوء الطبقة اؼبتوسطة فيها إىل إنتاج
كميات متزايدة كتركيبات معقدة ؼبياه الصرؼ الصحي كالنفايات الصلبة يف البلديات ،فبا أدل ذلك إىل ظهور
ما يسمى ب ػ ػ ”عصر النفايات“ اعبديد ألفريقيا .كسبثل النفايات اإللكًتكنية ،كلدائن الببلستيك كحفاضات
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األطفاؿ اليت تيستخدـ ؼبرة كاحدة أمثلة أساسية ؼبثل ىذه النفايات اعبديدة .كتفتقر اغبكومات الوطنية كاحمللية
إىل اؼبوارد الكافية كالقدرات البلزمة إلدارة ىذه اؼبشكلة اؼبتنامية للنفايات ،كسبثل إدارة النفايات يف أغلب
األحياف أحد أكرب بنود اؼبيزانية للسلطات اغبضرية .كتؤدم أكجو القصور يف إدارة النفايات إىل مشاكل بيئية
كصحية للمجتمع فبا يعرض نوعية اغبياة كاالقتصاد للخطر .كتينتج النفايات غازات مثل اؼبيثاف كمركبات الكربوف
الكلورية فلورية اليت تضر بالغبلؼ اعبوم كتساىم يف تغَت اؼبناخ .كتلزـ إدارة النفايات بكفاءة ،ليس للتقليل من
ىذه االنبعاثات فحسب ،بل أيضان لتخفيض مستويات ـباطر اغبرائق ،كتلوث اؽبواء كالبيئة ،اليت يؤدم بعضها
إىل عواقب صحية كخيمة .كالسوائل اليت تركشح نتيجة لسوء إدارة نفايات مواقع رمي القمامة كدفنها تؤدم إىل
تلوث اؼبياه كالبيئة .كال يزاؿ يتعُت على أفريقيا أف تسعى سعيان حثيثان لبلستفادة من فرص إعادة التدكير ،كالتحلل
البلىوائي كاستخبلص الطاقة من خيارات معاعبة النفايات؛ ففي جنوب أفريقيا ،يعاد تدكير ٓ ْ,يف اؼبائة فقط
من النفايات اؼبنزلية ،مقارنةن بنسبة ِْ يف اؼبائة ؼبتوسط إعادة التدكير يف دكؿ منظمة التعاكف االقتصادم
كالتنمية.
طاء-

تمويل القتصاد المنخفض الكربون
َُْ -معظم البلداف األفريقية ال ربقق سول فائدة ضئيلة من التمويل اؼبتعلق بتغَت اؼبناخ الذم يتاح عن
طريق مرفق آلية التنمية النظيفة .كأتاحت الدكرة اغبادية كالعشرين اليت اختتمت مؤخران ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية
األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ َُ ببليُت دكالر أمريكي لتمويل برامج االقتصاد األخضر .كىذه اؼبرة،
ينبغي للبلداف األفريقية أف تبحث ىذه اؼبوارد كتستفيد منها الستخدامها بطريقة يؿبفزة من أجل تعميم كتوسيع
نطاؽ الطاقة النظيفة كالنقل النظيف ،كاؼبباين النظيفة كبرامج االقتصاد األزرؽ.

ياء-

المسائل والتوجيهات في مجال السياسات
ُُْ -مع الوعي بأف االقتصاد العاؼبي دخل مرحلة جديدة منخفضة الكربوف ،كمع مبلحظة متطلبات النمو
اغبضرم يف أفريقيا من حيث اؼبوارد كآثاره على اؼبناخ ،من الواضح أف ىناؾ حاجة إىل ربوؿ جذرم يف الرؤية إذا
أريد للقارة األفريقية أف تتجنب هتمي ىذه اؼبرحلة االقتصادية اؼبنخفضة الكربوف.
ُِْ -كىناؾ حاجة ملحة إىل معاعبة الضعف يف التخطيط اغبضرم كإنفاذ اػبطط ،كالتصدم لنقص
االستثمار يف البٌت التحتية للصرؼ الصحي ،إىل جانب سوء إدارة النفايات ،كصبيعها عوامل تسهم يف خلق
مدف غَت صحية يبثل الفقراء فيها أكرب الضحايا.
ُّْ -كىناؾ حاجة يملحة للتخطيط كأداة لئلدارة اغبضرية لتقليل األثر البيئي للمدف من أجل معاعبة أمباط
الزحف اغبضرم العشوائي ،كاؼبدف اؼبتفرقة اليت تستهلك قدران أكرب من الطاقة ،كتنتج تلوثان أكثر لكل فرد باؼبقارنة
مع اؼبدف اؼبدؾبة .كبعبارة أخرل ،يلزـ إعادة اؽبيكلة اؼبكانية للًتكيبة اغبضرية لتحقيق كثافات أكرب  -كمزهبان أكثر
ثراءن  -من اإلسكاف ،كفرص العمل كمرافق اػبدمات على مستول األحياء .كيبدك أف العقبة األكرب اليت ربوؿ
دكف قباح تدخبلت التخطيط اؼبذكورة أعبله ىو اقًتاف نقص اإلرادة السياسية ،كضعف اغبوكمة اؼبؤسسية،
كعدـ مبلءمة القوانُت كالقواعد كاللوائح التنظيمية.
ُْْ -كهبذا السياؽ السياسي ،يلزـ أف يبضى التخطيط قدمان بنماذج تضمن أف اؼبشاريع اعبديدة ال تقوـ
على التنقل بالسيارات كال على إنشاء مدف يكوف عدـ امتبلؾ سيارة فيها ميزة ،ال عائقان .كؽبذا األمر أنبية
خاصة بالنسبة ؼبشاريع البناء اؼبصممة لؤلسر ذات الدخل اؼبنخفض ،كاليت يقع معظمها حاليان بعيدان عن مركز
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النشاط اغبضرم كأنشطة العمالة .كمن كشأف كشبكة كثيفة للنقل العاـ أف تقلل اإلقصاء اؼبكاين كأكجو
البلمساكاة ،فضبلن عن تقليلها لبلكتظاظ كغازات االحتباس اغبرارم اؼبرتبطة بالنقل.
ُْٓ -إف ازدياد أعداد سكاف اؼبناطق اغبضرية كظهور التقنيات اعبديدة الناكشئة النظيفة كاػبضراء يقدـ
فرصان إلنشاء اقتصاد أخضر كدائرم يف أفريقيا ،عن طريق إعادة التدكير كاستعادة اؼبواد من النفايات ،دبا يف ذلك
السماد العضوم كالطاقة من أجل ربقيق ربوؿ كبَت عن استخداـ الوقود األحفورم كالتقليل من استخدامو.
كبعبارة أخرل ،فبخبلؼ التقنيات ،ستتطلب التحوالت اؽبيكلية تعزيز السلوكيات اؼبستدامة اليت تشجع إعادة
تدكير النفايات ،كاستخداـ كسائل النقل العاـ ،كاؼبشي ،كركوب الدراجات (التنقل الناعم) ،كزراعة الغذاء ؿبليان،
كتغَت النظم الغذائية ،كاستخداـ اغبدائق العامة.
ُْٔ -كربتاج أفريقيا إىل االستفادة من نطاؽ الفرصة اعبديدة اليت خلقها اؽبدؼ ُُ من أىداؼ التنمية
اؼبستدامة كمن االىتماـ/اإلصباع العاؼبي بشأف تغَت اؼبناخ ،كذلك لتعبئة اؼبوارد من أجل اػبطة اغبضرية سعيان كبو
االقتصادات اؼبنخفضة الكربوف كالتوسع اغبضرم اؼبستداـ.
ُْٕ -كبوجو عاـ ،ال تزاؿ السياسة اؼبتعلقة بتغَت اؼبناخ يف اؼبناطق اغبضرية يف أفريقيا يف مراحلها األكىل.
كلتجنب أخطاء اؼباضي ،يتعُت على اغبكومات األفريقية بناء القدرات يف ؾباؿ صبع البيانات كالتصدم لنقص
البيانات العالية اعبودة اؼبتعلقة بتغَت اؼبناخ ،كربسُت استخداـ قوائم جرد غازات االحتباس اغبرارم ،كتوسيع
نطاؽ الطاقة اؼبتجددة كتوليد الطاقة النظيفة؛ كتطوير كاستخداـ التقنيات اؼببلئمة ألغراض الصناعة كالنقل
كاؼبباين؛ كاالستثمار يف إدارة حركة اؼبركر كالبٌت التحتية اؼبتعلقة بو للحد من االكتظاظ كالتلوث كاغبوادث.

سادساً -التوسع الحضري واإلدارة
ألف-

اإلدارة السليمة :محرك عام للتنمية التحويلية
ُْٖ -تنطوم اإلدارة السليمة يف أفريقيا على تعزيز اؼبؤسسات ككضع الضوابط كاؼبوازين الفعالة ،كاألطر
التنظيمية كالقانونية اؼببلئمة ،كاآلليات القوية إلنفاذ القانوف ،كصبيعها يقلل الفساد إىل أدىن حد فبكن .كلكن
معظم اؼبناطق اغبضرية يف أفريقيا تفتقر إىل اإلدارة اغبضرية الفعالة القائمة على الديبقراطية ،كذلك نتيجة لعوامل
منها التنفيذ احملدكد للربامج الوطنية لتطبيق البلمركزية كالغموض الذم يكتنف اؼبسؤكليات اغبضرية للحكومات
اؼبركزية كاحمللية.
ُْٗ -كلذلك ينبغي التشديد على اإلدارة السليمة يف صبيع جوانب التوسع اغبضرم كيف خطة التحوؿ.
كيعًتؼ جدكؿ أعماؿ اؼبوئل بأف اؼبستوطنات البشرية اؼبستدامة ال يبكن أف تتحقق إال من خبلؿ سلطات ؿبلية
المركزية خاضعة للمساءلة ،كقائمة على مشاركة اؼبواطنُت كآمنة من الناحية اؼبالية .كيدعو إىل إدارة حضرية ال
مركزية كخاضعة للمساءلة ؿبليان كتتبع هنج اؼبشاركة اؼبتزايدة من اؼبواطنُت يف عملية صنع القرار بشأف القضايا اليت
تؤثر عليهم؛ كإىل قدرة الناس على اختيار أك عزؿ األكشخاص الذين يبثلوهنم كأكلئك الذين وبكموهنم؛ كإىل قدر
أكرب من االستقبلؿ اؼبايل احمللي ،أم اغبرية يف ربديد الضرائب كرسوـ االستخداـ كربصيلهما ،كاقًتاض األمواؿ
كانتقاء اؼبقاكلُت كاختيارىم للمشاريع .كيستعرض ىذا الفرع من التقرير التقدـ احملرز يف اإلدارة منذ عاـ ُٔٗٗ
كيؤكد على ضركرة ازباذ إجراء بشأف تطبيق البلمركزية على كبو ال رجعة فيو.
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باء-

التجاىات والعوامل الدافعة – الالمركزية واإلدارة
َُٓ -يف إطار جدكؿ أعماؿ القرف ُِ كجدكؿ أعماؿ اؼبوئل ،مت حشد أكساط اجملتمع اؼبدين كاغبكومات
احمللية لكي تكوف من أصحاب اؼبصلحة الرئيسيُت يف ؾباؿ التنمية اغبضرية كتقدًن اػبدمات .كمن أجل إكشراؾ
اؼبواطنُت يف التنمية القائمة على اؼبشاركة ،اعتمدت معظم البلداف األفريقية منذ تسعينات القرف اؼباضي الدساتَت
كاألنظمة األساسية اليت تنص على اغبكم احمللي البلمركزم .لكن األدلة تشَت إىل أف اؼبمارسة العملية تطبق
البلمركزية بشكل غَت كامل على مستول الدكلة (اغبكومة اؼبركزية) مقابل السلطات احمللية (اغبكومة احمللية)
ككذلك بُت صبيع مستويات اغبكومة كاؼبواطنُت .كقد زادت ىذه البلمركزية غَت الكاملة من حدة التوترات يف
العبلقات اؼبركزية  -احمللية فبا يهدد تنفيذ التنمية اغبضرية اؼبستدامة .كيف بعض البلداف ،ال تزاؿ اإلدارات
البلمركزية للدكلة ىي تتوىل مسؤكلية اغبكومات احمللية.

جيم-

مركزية الموارد المحلية وتمويل الحكومة المحلية
ُُٓ -يبثل االستقبلؿ اؼبايل احمللي مؤكشران مهمان للحكم احمللي البلمركزم .لكن معظم اؼبناطق اغبضرية ال
تزاؿ ضعيفة ماليان كمعتمدة على اغبكومات اؼبركزية ،كتقدـ البيانات الواردة من بوتسوانا مثاالن على ذلك .إف
أكرب مصدرين إليرادات اغبكومة احمللية نبا منح اغبكومية اؼبركزية (تيقدر بنسبة ٕٓ يف اؼبائة يف معظم اؼبدف)
ك”الدخل اػباص“ للمدف ،الذم يكوف عادةن من ضرائب أك رسوـ األراضي/العقارات أك من اإلهبارات كرسوـ
اػبدمات البلدية مثل إدارة اؼبياه كالنفايات .كيف االقتصادات اغبضرية ألفريقيا اليت تتسم بطابع غَت رظبي إىل
حد كبَت ،تواجو اغبكومات احمللية صعوبات يف ربصيل الضرائب كالرسوـ كرسوـ اؼبستخدمُت من األعماؿ
التجارية كاؼبقيمُت كاؼبؤسسات على حد سواء .كاألراضي ،اليت ينبغي أف تكوف مسانبان رئيسيان يف الدخل اػباص
للمدف ،تعاين من سوء اإلدارة ،فهناؾ أجزاء كبَتة من اؼبدينة اؼبطورة عمرانيان ال تيدخل يف نظاـ التصنيف ،كذلك
بوجو خاص يف البلداف اػبارجة من الصراع كاؼبدف اليت تواجو زحفان حضريان سريعان كمبوان يف اؼبستوطنات غَت الرظبية
لكل من األغنياء كالفقراء .ففي ماسَتك مثبلن ،ال ربصل سول نسبة َُ يف اؼبائة من الدخل اؼبتوقع من
األراضي.

دال-

الحكومات المحلية المثقلة بالديون
ُِٓ -عندما يواجو السكاف سوء اػبدمات كالبٌت التحتية اؼبتدىورة ،يصبح رفضهم لدفع الضرائب حالة
متوطنة ،كيبثل عدـ االستعداد للدفع ربديان كبَتان .كتعتمد السلطات احمللية على اغبكومة اؼبركزية يف اؼبنح
كالقركض ،كال سيما ؼبشاريع التطوير الرأظبالية ،ألف نسبة تقارب َٕ يف اؼبائة من إيرادات مواردىا اػباصة تنفق
بالفعل على مرتبات اؼبوظفُت .كعلى الرغم من ذلك ،ال سبيل اغبكومات اؼبركزية عادة إىل سبكُت اغبكومات
احمللية من تنفيذ عمليات صرؼ ىذه اؼبنح يف كقتها .كيتمثل أحد التوجهات اؼبدمرة يف عدـ قياـ اإلدارات
اغبكومية اؼبركزية بالدفع أك تأخرىا يف الدفع لقاء اؼبياه أك إزالة النفايات أك اػبدمات األخرل اليت تقدمها
السلطات احمللية إىل مؤسسات اغبكومة اؼبركزية .كىذه اغبالة تًتؾ السلطات احمللية مثقلة بالديوف كعاجزة عن
دفع نفقاهتا اؼبتكررة ،ناىيك عن اؼبشاريع الرأظبالية .كتتمثل التحديات األخرل يف الواليات غَت اؼبمولة – كىي
حاالت ييتوقع أف تقدـ السلطات احمللية فيها خدمات ال يزبصص ؽبا منح مقابلة من اغبكومية اؼبركزية .كيبكن
للحكومات اؼبركزية أيضان أف تنقض القرارات كاالسًتاتيجيات اليت أعدهتا السلطات احمللية.
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ىاء-

المحسوبية السياسية والفساد
ُّٓ -تتفاقم مشكلة اؼبوارد اؼبالية اغبكومية احمللية الضعيفة أيضان بثقافة احملسوبية السياسية ،حيث يتوقع
بعض الناخبُت أف يكافئهم اؼبركشحوف بتقدًن خدمات كموارد غَت مدفوعة األجر مقابل األصوات االنتخابية اليت
يبنحوهنا ؽبم .لذلك ،يتم التعاي مع الفساد على صبيع اؼبستويات يف اغبكم .كالفساد مشكلة قاتلة ،كىو
يشكل هتديدان أمنيان ،كيساعد التدفقات اؼبالية غَت اؼبشركعة اليت تصل إىل َٔ بليوف دكالر أمريكي يف السنة،
كما ذكر سابقان .كبدكف الشفافية كاؼبساءلة يف تعبئة اؼبوارد كإدارهتا ،لن ربرز خطة التحوؿ يف أفريقيا تقدمان
كافيان.

واو-

المصادر البديلة للتمويل
ُْٓ -حاكلت بعض اغبكومات احمللية األخذ بنظاـ إدارة ”ادفع نقدان“ أك ”اسًتداد التكاليف“ أك ”الدفع
أكالن بأكؿ“ ،حيث يدفع اؼبقيموف عند نقطة االستهبلؾ للخدمات مثل اؼبياه ،كالكهرباء ،كالنقل ،كمواقف
السيارات ،كالصحة ،كالتعليم ،كرسوـ التسجيل أك أم خدمات عامة أخرل .لكن يبدك أف ىذه اػبطط تعاقب
الفقراء أكثر من األغنياء .فهناؾ مشكلة حقيقية فيما يتعلق بالقدرة على ربمل التكاليف كاؼبساكاة يف تقدًن
اػبدمات البلدية كربصيل قيمتها .كلذلك فكثَتان ما وبتشد اجملتمع اؼبدين كاغبركات االجتماعية يف معارضة برامج
اسًتداد التكاليف.

زاي-

أبرز التجارب مع القروض القائمة على األداء
ُٓٓ -من أجل تعزيز أداء السلطة احمللية يف ربصيل اإليرادات ،كزبطيط اػبدمات البلدية كتوفَتىا بطريقة
كشفافة كقائمة على اؼبشاركة كخاضعة للمساءلة ،يقوـ الشركاء يف التنمية كالعديد من اغبكومات ،منذ تسعينات
القرف اؼباضي ،بتجريب استخداـ اؼبنح اؼبتصلة باألداء .كقد طبقت ىذه اؼبنح يف بلداف سبتد من كينيا كموزامبيق
(مشركع بركمابوتو  ،)ProMaputo project -كسوازيلند ،كأكغندا ،كصبهورية تنزانيا اؼبتحدة كزمبابوم (انظر
اعبدكؿ أدناه) إىل مايل ،كإثيوبيا .كقد مت مؤخران يف أثيوبيا تكرار النتائج اإلهبابية اليت ربققت يف مابوتو.
التمويل المحسن للحكومة المحلية :دراسة حالة لمشروع برومابوتو ،موزامبيق
اؼبؤكشر

قيمة سنة األساس
(ََِٔ)

ربصيل اإليرادات

ٓ ّ,مبليُت دكالر
أمريكي

النفايات الصلبة اليت ذبمع
كتوضع يف مدفن القمامة

ِّٓ طن يف اليوـ.
ٖ أكشهر

متوسط اؼبدة البلزمة لتجهيز
طلب جديد للحصوؿ على
ترخيص بناء
مل تينجز
اكتماؿ اؼبراجعة النهائية
للحسابات يف غضوف ستة أكشهر
من هناية السنة اؼبالية كإتاحتها
للعامة.
المصدر :انظر

القيمة اؼبستهدفة
(ََِٗ)

ما أقبز يف هناية اؼبشركع
(ََُِ)

ٕ ٕ,مبليُت دكالر أمريكي
(َُِ يف اؼبائة أكثر من
سنة األساس)
ََٔ طن يف اليوـ.

ٖ ٗ,مبليُت دكالر أمريكي
(َُٖ يف اؼبائة أكثر من
سنة األساس)
َٓٔ طن يف اليوـ (يف عاـ
َُُِ)

ّ أكشهر

ِٖ يومان

سنوم

أقبز لؤلعواـ ََِٖ،
كََِٗ ،كََُِ

ما سيينجز يف
عاـ ََِِ
*

*

*

*

http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/02/16187076/mozambique-promaputo-maputo-municipaldevelopment-program-project.
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ُٔٓ -كيف إثيوبيا ،قدمت كزارة التنمية اغبضرية كاإلسكاف كالتشييد الدعم ل ً
لمنح اؼبتصلة باألداء يف ُٗ
سلطة ؿبلية ،كاستفاد بشكل رئيسي من ىذه اؼبنح ٖٓ ِ,مليوف كشخص (َٓ يف اؼبائة منهم من اإلناث) من
حيث إمكانية اغبصوؿ على اؼبياه احملسنة ،كاالستفادة من الصرؼ الصحي ،كالطرؽ ،ككشبكات الصرؼ،
كالتخلص من النفايات كاألسواؽ اعبديدة .كيف هناية اؼبشركع ،زادت صبيع اؼبدف اؼبشاركة ”إيرادات مصادرىا
اػباصة“ بنسبة ُّٓ يف اؼبائة بُت فًتيت ََِٖ ََِٗ/كَُِِ .َُِّ/كحبلوؿ فًتة ََُُِِِّ/
أقبزت صبيع اؼبدف أعماؽبا اؼبتأخرة يف مراجعة اغبسابات (تراكح التأخَت بُت طبس كسبع سنوات يف عاـ ََِٖ)
كقدمت آراء غَت مشفوعة بتحفظات للمراجعة اػبارجية للحسابات للعامُت َُِِ َُِّ/يف كقتها اؼبقرر.
ككذلك ازدادت اؼبنح اؼبقدمة من اغبكومة اؼبركزية دبقدار فباثل .كىكذا ،ستزداد منح اغبكومية اؼبركزية كاإليرادات
اػباصة إذا توفر مبو اقتصادم مستداـ كإدارة سليمة.
ُٕٓ -كيف اؼبدف الكربل يف بنن ،يف الفًتة بُت عامي ُٗٗٗ كََِْ ،ذباكز مشركع اإلدارة البلمركزية
أىدافو اؼبتوقعة لتحصيل اإليرادات .كيف السنغاؿ ،كبعد تطبيق البلمركزية ،ساعدت اؼبخاطبة البسيطة يف الشوارع
على ربسُت تقدًن اػبدمات كإعداد الفواتَت الضريبية .كنتيجة لذلك ،ازداد إصدار فواتَت الضرائب البلدية بنسبة
َٓ يف اؼبائة ،دبعدالت ربصيل بلغت َٗ يف اؼبائة .ك يسجلت نتائج فباثلة يف بوركينا فاسو ،كغينيا ،كموريتانيا،
كتوغو.
ُٖٓ -كحققت ىذه الربامج التجريبية ربسنان يف ربصيل اإليرادات ،كيف بناء القدرات كتقدًن اػبدمات،
كيعزل ىذا إىل حد كبَت إىل هنجها القائمة على اؼبشاركة ك”التعلم باؼبمارسة“ كاؼبدفوعة ؿبليان ،كإىل الدعم
السياسي ،كاالستقرار ،كالقدرة على التنبؤ ،كاؼبكافآت الواضحة للموظفُت الذين وبققوف األىداؼ اؼبطلوبة
منهم .كتربز الربامج التجريبية أيضان ضركرة تكييف الربامج لتناسب أنواعان ـبتلفة من اؼبدف ،ألف اؼبدف الكبَتة
الرئيسة تكوف دبعزؿ عن اؼبدف اؼبتوسطة كالصغَتة .إال أف استدامة ىذه التدخبلت ال يبكن تقييمها تقيمان كامبلن
إال بعد انتهاء التمويل اؼبقدـ من الشركاء يف التنمية .كىذه ىي النقطة اغباظبة :ستعتمد االستدامة على النمو
اؼبستمر يف االقتصادات اغبضرية كالوطنية لتوفَت قاعدة اإليرادات اليت يبكن للحكومات اؼبركزية أف تستمر على
أساسها يف تقدًن اؼبنح اؼبرتبطة باألداء.
حاء-

الوليات غير الممولة
ُٗٓ -وبدد السياؽ الوطٍت طبيعة ىذه اؼبنح كىيكلها .كتشمل صيغة اغبصة العادلة للحكومة احمللية يف
جنوب أفريقيا مبادئ كعناصر اإلنصاؼ ،فضبلن عن عوامل تصحيح لئليرادات اػباصة ،كيبدك أهنا فبارسة
جيدة .كتًتكز اؼبمارسة اعبيدة ؽبذه الصيغة على استعراض مستمر قائم على اؼبشاركة كالشفافية ،ؼبراعاة الظركؼ
اؼبتغَتة ،كاألنواع اؼبختلفة من البلديات ،كلتقليل حدكث الواليات غَت اؼبمولة ،أم اغباالت اليت ييتوقع فيها من
السلطات احمللية تقدًن خدمات مل يزبصص ؽبا منح مبلئمة.

طاء-

القتراض
َُٔ -سبثل القدرات القانونية كاؼبؤسسية لبلقًتاض كربديد رسوـ اػبدمات من اعبوانب األساسية لئلدارة
البلمركزية القائمة يف العديد من البلداف .كلكن عمومان ،ال يبكن للسلطات احمللية أف تقًتض أك ربدد الرسوـ إال
دبوافقة اغبكومة اؼبركزية .كيف اؼبمارسة العملية ،تكوف األىلية االئتمانية للسلطات احمللية ضعيفة ،ال سيما يف
األماكن اليت ال تتمتع فيها اغبكومة اؼبركزية باألىلية االئتمانية على كبو فباثل .كيف بعض اغباالت ،يبكن
للحكومات اؼبركزية أف سبنع ربديد التعريفات اجملدية ماليان كإنفاذ الرسوـ اؼبستحقة للسلطات احمللية .كىذا ييوقع
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العديد من السلطات احمللية يف فجوة مالية كبَتة  -فتكوف مثقلة بالديوف كعاجزة عن سداد اؼبدفوعات للمشاريع
الرأظبالية ،كاؼبرتبات كتكاليف اػبدمات اليت تقدمها.
ياء-

الستغالل التجاري والخصخصة
ُُٔ -إذا كانت االذباىات العاؼبية مؤكشران دقيقان ،فقد يستمر توسع عملييت االستغبلؿ التجارم للخدمات
ك ”الدفع أكالن بأكؿ“ (العدادات الذكية للمياه كالكهرباء على سبيل اؼبثاؿ) .كلتعزيز فرص النجاح ؽبذه الربامج،
يتعُت على اغبكومات احمللية أف تستثمر بقدر أكرب يف اإلدارة القائمة على اؼبشاركة ،كأحد أمثلتها ىو كضع
اؼبيزانية بشكل تشاركي .كينبغي إقامة اغبوار اؼبعزز مع أصحاب اؼبصلحة يف االقتصاد غَت الرظبي من أجل ربويلو
إىل مساىم ككشريك رئيسي يف تقدًن اػبدمات كتنفيذ البٌت التحتية ،كإقامتو أيضان مع األسر اؼبعيشية الفقَتة ،من
أجل ضماف التسعَت على كبو ميسور كمنصف .كينبغي أف تزيد قاعدة اإليرادات للحكومات الوطنية كاحمللية
دبعدؿ أسرع من زيادة االحتياجات ،كما ينبغي ازباذ التدابَت البلزمة لتحصيل كافة الديوف اؼبستحقة للسلطات
كتوسيع نطاؽ اؼبمارسات اعبيدة القائمة.

كاف -اإلدارة القائمة على البتكار

ُِٔ -كشهدت صبيع أكباء القارة األفريقية ،مبوان يف ؾباؿ يبكن أف ينظر إليو على أنو ”ابتكارات م ً
قتصدة“،
ي
ي
كجرل فيو تكييف تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت إلتاحة التحويبلت اؼبالية ،كالتسويق ،كالدفع مقابل السلع
كاػبدمات .كعلى الرغم من أف االبتكارات اؼبقتصدة ىذه قد تعترب توسعان للقطاع اػباص يف توفَت اػبدمات،
لكنها حققت الفوائد على اؼبدل القصَت للكثَتين يف أسفل ىرـ التنمية يف أفريقيا ،عن طريق تيسَت قدر أكرب
من اإلدماج اؼبايل ،كإمكانية اغبصوؿ على اؼبعلومات كاػبدمات ،كاؼبشاركة يف النشاط السياسي كاإلدارة،
كاالستفادة من خدمات التعليم كالصحة ،فضبلن عن فرص يف األعماؿ التجارية .كيدرؾ معظم البلداف اؼبزايا
اؼبًتتبة على تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت كلكنها مل تستفد حىت اآلف استفادة كاملة من ىذه التكنولوجيا
كمن االبتكارات اعبديدة يف ؾباالت اغبكومة اإللكًتكنية ،كالتشريعات اإللكًتكنية ،كالصحة اإللكًتكنية ،كالتعليم
اإللكًتكين ،كالتجارة اإللكًتكنية .كال تزاؿ الربامج الوطنية يف تلك اجملاالت يف مراحلها األكىل .فعلى سبيل اؼبثاؿ،
سبثل سياسات تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت يف بوتسوانا (مايتبلمو) برناؾبان كشامبلن يتضمن توسيع نطاؽ
الوصوؿ إىل كشبكة اإلنًتنت كالتدريب اجملاين للفقراء على استخداـ اغبواسيب .لكن توفر اؼبهارات كالبٌت التحتية
ال يزاؿ من بُت التحديات الرئيسة اليت تواجو ىذه الربامج .ككذلك يسرت النظم اجملتمعية اإلدارة اغبضرية
كعمليات التنمية بوسائل مبتكرة كفعالة من حيث التكلفة (اإلطار ُِ).
اإلطار ُِ
دور المجتمع في التنمية الحضرية – أوموغاندا في رواندا
أكموغاندا (تيًتجم إىل االجتماع من أجل ربقيق النتائج) ىي مثاؿ لنهج اؼبشاركة اجملتمعية يف التنمية اغبضرية .ففي
الثقافة التقليدية ،يستدعي أفراد اجملتمع احمللي أسرىم كأصدقاءىم كجَتاهنم ؼبساعدهتم على إقباز أم مهمة صعبة.
كال تقتصر منافع أكموغاندا على الفوائد االقتصادية كحدىا؛ بل تبٍت مشاركة اجملتمع كتعزز التماسك بُت
األكشخاص الذين يأتوف من خلفيات كمستويات ـبتلفة .كجبٍت شبار عمل اؼبتطوعُت كبامتبلؾ اؼبزيد من رأس اؼباؿ
لبلستثمار يف البلد (أكثر من َٔ مليوف دكالر أمريكي منذ ََِٕ) تساىم أكموغاندا يف النمو كالتنمية .كتشمل
اؼبشاريع الناجحة بناء اؼبدارس كاؼبراكز الطبية ،كاحملطات الكهرمائية ،كإعادة تأىيل األراضي الرطبة ،كهتيئة أراضي
زراعية عالية اإلنتاجية.
اؼبصدر :تقرير ركاندا الوطٍت للموئل الثالث (.)Rwanda Habitat III National Report, p. 38
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لم-

اإلدارة وسيادة حكم القانون
ُّٔ -كثَتان ما تنزع اؼبصداقية عن التخطيط اغبضرم كالقوانُت اإلدارية لكوهنا قديبة كغَت ضركرية أك مناسبة
من الناحية االجتماعية .كتلزـ اتفاقات جديدة لتصميم أنظمة إدارة حضرية تكوف ضركرية كمهمة من الناحية
االجتماعية :االتفاقات كالقوانُت اؼبلزمة للقادة كاؼبواطنُت العاديُت على حد سواء.

ميم-

الشراكات المحلية واإلقليمية والدولية.
ُْٔ -إدراكان ألف التوسع اغبضرم كالنمو اغبضرم يصاحبهما انتشار اؼبستوطنات العشوائية كنشوء فجوة
كبَتة يف توفَت البٌت التحتية ،يلزـ إدخاؿ تغيَت جوىرم للسياسات كاؼبواقف اؼبتعلقة بالشراكات اإلمبائية الدكلية.
كسيلزـ الًتكيز بشكل أقول على التنمية اغبضرية من أجل تقاسم اػبربات كتعبئة اؼبوارد من أجل البٌت التحتية
كبناء القدرات.
ُٓٔ -كالشراكات مهمة للمشاريع اغبضرية الكبَتة اليت تعتمد فيها السلطات احمللية اغبضرية على اغبكومة
اؼبركزية لبلقًتاض كلتنفيذ اؼبشاريع أك ربويل القركض إىل السلطات احمللية اغبضرية .كيف أنغوال ،ال تزاؿ إدارات
اغبكومة اؼبركزية توفر اإلدارة اغبضرية كتقدـ اػبدمات .كجرل سبويل مشاريع من قبيل مشركع التنمية اغبضرية
لئلسكاف (مدينةكيبلمبا) يف لواندا الذم أقبز يف عاـ َُِِ بقيمة ٓ ّ,ببليُت دكالر أمريكي من القركض
اػبارجية .كباؼبثل ،فمشركع أديس أبابا للسكك اغبديدية للنقل اػبفيف يف اؼبناطق اغبضرية ،كالذم أقبز يف العاـ
َُِٓ بكلفة ْٕٓ مليوف دكالر أمريكي ،جرل سبويلو من قركض خارجية عن طريق اغبكومة اؼبركزية .أما
مشركع ربسُت الطريق السريع بُت نَتكيب كثيكا (اإلطار َُ) فتم سبويلو جزئيان باستخداـ القركض اؼبقدمة إىل
اغبكومة الكينية من مصرؼ التنمية األفريقي .كمن اؼبهم أف تعتمد مشاريع البٌت التحتية اؼبستقبلية التكنولوجيا
اؼبنخفضة الكربوف ،كال سيما يف ؾباالت اإلسكاف ،كالطاقة ،كالنقل ،كاؼبياه كالصرؼ الصحي ،فضبلن عن التقليل
إىل أدىن حد فبكن من أعباء الديوف من أجل األجياؿ القادمة.

نون-

النطاق المحدود للقدرات
ُٔٔ -تواجو معظم اغبكومات الوطنية كاحمللية يف أفريقيا قيودان تقنية كبشرية كمالية يف التخطيط للتوسع
اغبضرم السريع كإدارتو .ككذلك يكوف أداء التخطيط كاإلدارة كالتشريعات كاغبوكمة للمجاؿ اغبضرم ضعيفان
باؼبقارنة إىل معدؿ التوسع اغبضرم السريع ،كلذلك فهي ال تزاؿ غَت مستعدة إلدارة التوسع اغبضرم اعبارم أك
اؼبتوقع.

سين-

القيود المتعلقة بالبيانات والمعارف
ُٕٔ -يضع ىذا التحدم قيودان أماـ االسًتاتيجيات كاػبطط كعمليات ازباذ القرارات القائمة على األدلة،
كوبوؿ دكف صياغة الرؤية كرصد التنفيذ كتقييمو يف األجل الطويل.

عين-

التعاون والتآزر بين المستويات المختلفة للحكومة
ُٖٔ -يلزـ إبراـ عقد بُت اغبكومات احمللية كاؼبركزية يتناكؿ األىداؼ كالنتائج على أف تصاحبو أطر
كمؤكشرات للمساءلة .كيؤدم تعدد الربامج كاؼببادرات السياساتية اليت كثَتان ما تكوف متناقضة إىل تكبيل قدرات
السلطات احمللية كمنعها من العمل بفعالية.
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فاء-

الهياكل اإلدارية لم تهيأ للتوافق مع التنمية
ُٗٔ -يف كثَت من األحياف ،ال تكوف اؽبياكل اإلدارية مهيأة كمرنة دبا يكفي ؼببلءمة الدكر اعبديد الذم
ينبغي أف تقوـ بو اؼبدف .فهذه اؽبياكل ال تزاؿ ثابتة ،يف حُت يأخذ التوسع اغبضرم بالتحويل السريع
للتشكيبلت اؼبكانية ،كال هتيأ ىذه اؽبياكل على النحو الذم يتبلءـ مع الدكر اؼبتوقع لتجميع اؼبدف.

صاد-

عدم وضع التخطيط المحلي في سياقو داخل التخطيط الوطني
عرضان .كال
َُٕ -ال تراعي البلداف التوسع اغبضرم يف خططها اإلمبائية الوطنية باعتباره توجهان كشامبلن كمستى ى
يلقى الدكر الذم تضطلع بو اؼبناطق اغبضرية كالتوسع اغبضرم يف عملية التنمية إال باىتماـ ؿبدكد من ـبططي
التنمية الوطنية كاالقتصادية.
ُُٕ -كعند التخطيط لؤلراضي الوطنية ،ينبغي أف تستند السياسات اغبضرية الوطنية إىل إصباع كطٍت
للتوصل إىل مبوذج متمايز بشكل مناسب يف اغبوكمة كاإلدارة اغبضريتُت .كىذا يعٍت أف اؼبدف الصغَتة ذات
االقتصادات كاألعداد السكانية الصغَتة ال يبكنها أف تعمل مثل اؼبدف الثانوية أك اؼبراكز اغبضرية الكربل،
كلذلك يتعُت على اغبكومات الوطنية على مستول اؼبقاطعات /البلديات أف تقوـ بدكر فاعل يف متابعة تنفيذ
البلمركزية اؼبوضوعية كالوظيفية كاؼبالية للمناطق اغبضرية الكربل كاؼبدف الثانوية .كينبغي أف ربدد السياسات
اغبضرية الوطنية األساس اؼبنطقي لتنفيذ البلمركزية على مراحل مع توسع القدرات اؼبؤسسية للسلطات احمللية،
كينبغي رصدىا يف جدكؿ أعماؿ منهجي لئلصبلح اؼبايل كالتشريعي.

قاف-

المسائل والتجاىات المتعلقة بالسياسات
ُِٕ -يتعُت على البلديات ،يف سياؽ تقديبها للخدمات كتوسيع نطاؽ سياسات اسًتداد التكاليف ،أف
تواصل معاعبة التحدم الثبلثي األبعاد ،اؼبتمثل يف تيسر الكلفة ،كعدـ االستعداد للدفع كعدـ االستعداد إلنفاذ
عملية السداد .ككذلك ينبغي على اغبكومات كالبلديات اؼبشاركة بشكل أكرب مع اؼبواطنُت لكفالة عدـ اؼبساس
باغبقوؽ ،كتعزيز تيسَت التكاليف كاإلنصاؼ ،كذبنب التوترات االجتماعية اليت تشهدىا بعض اؼبدف ،ال سيما
تلك فيما يتعلق خبصخصة اػبدمات .كعبلكة على ذلك ،فعلى الرغم من أف اغبكومات كالبلديات تويل أنبية
أكرب للحلوؿ احمللية الرامية إىل التصدم ؽبذه التحديات ،فاألمباط غَت اؼبستدامة للتوسع اغبضرم تتجاكز ،إىل
حد كبَت ،احملتول احمللي كالوطٍت كسبتد إىل النظم الدكلية اؼبتعلقة باإلدارة كالتجارة كالتنظيم.
ُّٕ -كبالنظر إىل أف القوة اؼبالية للمدف سبثل عنصران أساسيان من عناصر اإلدارة اغبضرية كالقدرة على توفَت
اػبدمات ،ينبغي الًتكيز بقدر أكرب على زيادة حصة توليد ”اإليرادات اػباصة“ للمدف كنصيب الفرد من
الدخل اؼبتاح لئلنفاؽ .كباؼبثل ،ينبغي أف يركز الرصد يف اؼبستقبل على تتبع التحسن يف حصة اإليرادات اػباصة
من اإليرادات الكلية .كاستنادان إىل اػبربة اؼبكتسبة من الربامج التجريبية اليت تنفذىا بعض البلداف بالشراكة مع
أصحاب اؼبصلحة الرئيسيُت منذ تسعينات القرف اؼباضي ،ىناؾ ؾباؿ لتوسيع استخداـ اؼبنح القائمة على األداء
إىل اغبكومات احمللية .كينبغي أف يكوف األداء يف زيادة اإليرادات اػباصة اؼبتأتية من األراضي اغبضرية مؤكشران
مركزيان لؤلداء.
ُْٕ -كتعاين األراضي ،اليت يبكن أف تكوف مصدران رئيسيان لئليرادات للسلطات احمللية ،من سوء اإلدارة.
كينبغي للدكؿ األعضاء أف سبكن السلطات احمللية من زيادة االستثمار يف اإلدارة الفعالة لؤلراضي كربصيل
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اإليرادات كتسجيل قيمة األراضي على النحو األمثل .كهبب أف تسعى اغبكومات اؼبركزية ،يف عبلقاهتا مع
اغبكومات احمللية ،إىل كفالة عدـ كجود كاليات غَت فبولة.
ُٕٓ -كستدعو اغباجة إىل تعزيز تنمية القدرات كالتعاكف اؼبتعدد اؼبستويات من أجل ربسُت القدرات
كاألداء للحكم الوطٍت كاحمللي .كيلزـ فتح مسارات جديدة لدعم البحوث كالتنمية يف اعبامعات األفريقية.
كسيتطلب جدكؿ أعماؿ التحوؿ اؽبيكلي ابتكارات ؿبلية غبل اؼبشاكل احمللية بطرؽ تتطلب بناء الثقة كإقامة
الشراكات بُت اغبكومات كاعبامعات كالقطاع اػباص.
ُٕٔ -كتكشف التقارير الوطنية اليت تقدـ للموئل الثالث ،أف مشاركة عامة السكاف يف عمليات زبطيط
التنمية اغبضرية كما يقابلها من عمليات كضع السياسات ال تزاؿ ضئيلة يف العديد من البلداف األفريقية .كيف
ىذا الصدد ،ينبغي للبلداف األفريقية أف تستحدث كتقوـ بإنفاذ العمليات اليت تتيح للمواطنُت ،دبن فيهم الفئات
الضعيفة ،اؼبشاركة يف التخطيط كصنع السياسات يف ؾباؿ التنمية .كىذا يدعو إىل إصبلح عميق لئلدارة اغبضرية
ينشئ اآلليات اؼبناسبة لتداكؿ اآلراء ،كالوساطة يف النزاعات ،كالتعاكف ،كاإلنتاج اؼبشًتؾ كالتعلم التعاكين حبيث
تيتخذ أفضل القرارات اؼبمكنة يف تنمية اؼبدف.

سابعاً -الخالصات والتوصيات
ألف-

التوسع الحضري من أجل التحول الهيكلي
ُٕٕ -يقدـ النمو كالتوسع اغبضرياف السريعاف فرصة غَت مسبوقة لتسريع ربوؿ أفريقيا كقدرهتا على التصدم
لتحدياهتا اإلمبائية .كتشَت األدلة اؼبستمدة من صبيع أكباء العامل إىل أف الربط بُت التنمية االقتصادية كاغبضرية
يولد تفاعبلت إهبابية أك آثاران ىعىرضية ربسن من الرفاه االقتصادم كاالجتماعي.
ُٖٕ -كتؤكد اؼبعلومات اؼبقدمة يف التقارير الوطنية للموئل الثالث ككذلك األصوات اليت برزت يف
االجتماعات التشاكرية اإلقليمية أنو ،باؼبقارنة مع ما كاف اغباؿ عليو قبل َِ عامان ،يظهر اآلف تقدير أكرب يف
صبيع أكباء أفريقيا لعدـ إمكانية ذباىل النمو اغبضرم كالتحوؿ اغبضرم .كيظهر توافق أكرب بُت اغبكومات
األفريقية حوؿ رؤية ربويلية من الناحية اؽبيكلية لقارة آمنة كمتكاملة كمزدىرة ،على النحو الذم عربت عنو خطة
االرباد األفريقي لعاـ َِّٔ .كبناء على ذلك ،ينبغي لصانعي السياسات تسخَت ىذه القوة الدافعة من أجل
ربفيز اؼبواطنُت كتعميم قضايا التوسع اغبضرم كاإلدارة اغبضرية يف صبيع الربامج اإلمبائية كالقطاعية الوطنية.
ُٕٗ -كيؤكد ىذا التقرير مرة أخرل استمرار صبلحية اؼببادئ كاألىداؼ الواردة يف جدكؿ أعماؿ اؼبوئل
كأنبيتها بالنسبة للخطة اغبضرية اعبديدة .ككذلك يؤكد ىذا التقرير ؾبددان على أنبية اإلسكاف كالتنمية اغبضرية
اؼبستدامة للنمو كالتحوؿ اؽبيكلي يف أفريقيا .كسيجرم تفعيل خطة العاـ َِّٔ يف عصر حضرم سيسود فيو
الطابع اغبضرم على َٓ يف اؼبائة من أفريقيا حبلوؿ عاـ َِّٓ ،كستستأثر القوة العاملة اغبضرية اليت سيبلغ
عددىا ُ ُ,بليوف كشخص (أكثر من اؽبند أك الصُت) بقدر كبَت من اإلنتاج كاالستهبلؾ العاؼبيُت .كبالتايل،
فإذا أيحسن زبطيط النمو كالتوسع اغبضريُت ،فسيتيحاف فرصان إلهباد فرص عمل الئقة ،كربسُت مستويات
اؼبعيشة كالتنمية اؼبستدامة.
َُٖ -كلبلستفادة من التوسع اغبضرم كتسخَته من أجل التحوؿ اؽبيكلي ،ستحتاج اؼبدف كاؼبستوطنات
البشرية إىل زبطيط جيد كإدارة جيدة على كبو يتماكشى مع أىداؼ التنمية الوطنية .كىذا يدعو إىل تعميم
التوسع اغبضرم يف التخطيط اإلمبائي الوطٍت .كيتطلب أيضان كضع سياسات حضرية كطنية إلنشاء إطاران
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باء-

السًتاتيجيات كاستجابات كبو التوسع اغبضرم اؼبستداـ .كمن الضركرم للغاية التحضَت للنمو اغبضرم
اؼبستقبلي من خبلؿ التخطيط كاإلدارة كسن التشريعات يف اجملاؿ اغبضرم ،دبا يف ذلك يف اؼبناطق اغبضرية
اؼبتوسطة ،اليت ييتوقع أف تشهد معظم النمو اغبضرم يف أفريقيا.
التجاىات الديمغرافية وإجراءات السياسة العامة

ُُٖ -تظهر البيانات اؼبستمدة من التقارير الوطنية للموئل الثالث كتوقعات األمم اؼبتحدة السكانية يف
العامل أنو على مدل فًتة السنوات اػبمس كعشرين اؼبمتدة من َُٗٗ إىل َُِٓ ،ظل النمو اغبضرم يف
أفريقيا يرتفع بوتَتة ثابتة ،دبتوسط ْٗ ّ,يف اؼبائة ،مع ارتفاع معدؿ التوسع اغبضرم دبتوسط سنوم بلغ َُّ,
يف اؼبائة .كستظل العوامل الرئيسة احملركة للنمو اغبضرم السريع ىي الزيادة الطبيعية ،كاؽبجرة من األرياؼ إىل
اؼبدف ،كاؽبجرة اإلقليمية كإعادة التصنيف اإلدارم للمناطق اغبضرية احمليطة باؼبدف ،كإعادة تصنيف اؼبستوطنات
الريفية إىل مناطق حضرية .كتشمل السمات الديبغرافية الرئيسة األخرل األفضلية للمدف الكربل ،كطفرة أعداد
الشباب كتصاعد الطبقة اؼبتوسطة؛ كالتنوع فيما بُت اؼبناطق ،كداخل البلداف ،كداخل اؼبدف؛ كالبفاض معدالت
اػبصوبة كالوفيات؛ كزيادة متوسط العمر اؼبتوقع كربسن مستويات اإلؼباـ بالقراءة كالكتابة ،دبا يف ذلك للفتيات.
ُِٖ -كال تزاؿ ظلت اؼبدف الكربل يف القارة آخذة يف النمو .كمعظمها مدف ساحلية منخفضة كذات توجو
عاؼبي ستتطلب بٌت ربتية تقلل من ـباطر تغَت اؼبناخ كارتفاع مستول سطح البحر .كلكن النمو كالتوسع
اؼبستقبليُت للمناطق اغبضرية سيكوناف يف اؼبدف الصغَتة كاؼبتوسطة ،كبشكل رئيسي يف اؼبناطق الداخلية .كىذا
يدعو إىل تدخبلت مصنفة من أجل رفع مستول القدرات كالبٌت التحتية يف صبيع أنواع اؼبدف ،كلتعزيز التنمية
اليت تيدمج اؼبدف الصغَتة كاالستثمارات الزراعية الريفية.
ُّٖ -كيتفق صبيع أصحاب اؼبصلحة الذين سبت استشارهتم على أف أفريقيا هبب أف ربوؿ الطفرة يف أعداد
كشباهبا إىل عائد ديبغرايف كأف تتفادل ربويل ىذه الطفرة إىل عائق ديبغرايف .كلكي وبدث ىذا ،سيلزـ االستثمار
يف البٌت التحتية االجتماعية كاؼبهارات البشرية ،كالسيما يف ؾباالت مباكشرة األعماؿ اغبرة ،كالعلوـ ،كاؽبندسة
كالتكنولوجيا لتزكيد الشباب األفريقي بالقدرات على اؼبنافسة يف عا ومل يأخذ يف العوؼبة على كبو متزايد ،عبلكةن
على إهباد الوظائف ؽبؤالء الشباب.
جيم-

اإلنتاجية القتصادية عن طريق التوسع الحضري
ُْٖ -كشهدت أفريقيا منذ تسعينات القرف اؼباضي معدالت مبو اقتصادم بلغت يف اؼبتوسط أكثر من ّ يف
اؼبائة نتيجة لبلستقرار السياسي ،كربسن السياسات ،كتطوير اإلدارة ،كثبات األسواؽ احمللية يف ؾباؿ اػبدمات،
كاالستثمارات يف البٌت التحتية ،كارتفاع أسعار السلع األساسية بسبب الطلب من بلداف ؾبموعة الربيكس.
كلكن ىذا النمو مل يتحوؿ إىل فرص عمل ،كمل تقتسم منافعو على كب وو منصف .كجرت تلبية متطلبات السوؽ
اغبضرية اآلخذة يف االتساع للسلع كاػبدمات عن طريق تزايد الواردات اليت تشمل األغذية األساسية من اغببوب
اليت يبكن إنتاجها ؿبليان .كيبُت التحليل أنو لكي يكوف التوسع اغبضرم يف أفريقيا مستدامان ،كقادران على ربقيق
التحوؿ اؽبيكلي اؼبتوخى يف خطة العاـ َِّٔ ،تلزـ االستثمارات يف ؾباؿ إضفاء طابع التصنيع على الزراعة
على أف تستفيد ىذه االستثمارات من ميزات الصبلت الريفية  -اغبضرية يف اؼبدف الصغَتة كاؼبتوسطة ،مع
الًتكيز على القيمة اؼبضافة ،كالتكامل اإلقليمي ،كالتنويع ،كزيادة إنتاجية العمل يف اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة
كيف االقتصاد غَت الرظبي.
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ُٖٓ -كلكي تتمكن أفريقيا من تسخَت اإلمكانيات الكبَتة للتوسع اغبضرم كالنمو اغبضرم كلتخفيف
اآلثار الضارة اغبقيقية كاحملتملة ،ستلزـ التدخبلت اؼبنسقة للسياسات يف ما ال يقل عن أربعة ؾباالت مًتابطة
تتعلق بالسبلمة اؼبالية اغبضرية :اؼبؤسسات كاإلدارة يف اؼبناطق اغبضرية؛ الصحة اؼبادية كالتخطيط كالتصميم
اؼبكانياف؛ اإلرادة السياسية؛ كااللتزاـ .كيركز الفرع التايل على ىذه اجملاالت.
دال-

التوسع الحضري الشامل للجميع من أجل بناء مجتمعات شاملة
ُٖٔ -منذ عاـ ُٔٗٗ كيف سياؽ األىداؼ اإلمبائية لؤللفية ،كعن طريق العمل مع الشركاء الدكليُت،
استثمرت بلداف كثَتة يف ربسُت الصحة اغبضرية كخدمات اؼبياه كالصرؼ الصحي ،فبا أدل إىل زبفيض نسبة
السكاف الذين يعيشوف يف األحياء الفقَتة .كلكن كمية اػبدمات كنوعيتها كتيسر كلفتها ،ككذلك األراضي
كاإلسكاف تظل قضايا رئيسية بالنسبة لؤلغلبية .كأدل اللجوء اؼبتزايد إىل االستغبلؿ التجارم كاغبلوؿ اليت يقودىا
القطاع اػباص يف توفَت البٌت التحتية اغبضرية ،كاإلسكاف ،كاؼبياه ،كاألمن كاػبدمات األخرل إىل تزايد ذبزؤ
األحياء اغبضرية كاألحياء اؼبسيجة كالفوارؽ بُت األغنياء كالفقراء .كتشَت ىذه التجارب كاألدلة إىل ضركرة تنفيذ
الدكلة لقدر أكرب ال أقل من التدخبلت لتحقيق التوازف يف الفجوات اؼبتعمقة كغَت اؼبستدامة اليت تسببها حلوؿ
القطاع اػباص.
ُٕٖ -كباإلضافة إىل ذلك ،يربىث السلطات اؼبركزية كاحمللية على اتباع هنج قطاعي كشامل ؼبعاعبة توفَت
األراضي كاؼبساكن :االختناقات من جانب العرض (األراضي ،كمواد البناء) ،كاإلدارة ،كاألطر اؼبؤسسية
كالتمويل .كىذا يتطلب التنسيق القائم على اسًتاتيجيات تشاركية كاضحة على صبيع اؼبستويات كالقطاعات يف
اجملتمع كاالقتصاد.
ُٖٖ -تبُت األدلة اليت مت ربليلها ؽبذا التقرير أف اؼبدف اؼبنتجة كاآلمنة سبيل إىل أف تكوف مدنان تتميز بالتوزيع
اؼبنصف لؤلراضي كاػبدمات .كيتعُت ازباذ التدابَت لتوسيع إمكانية االستفادة من األراضي كاؼبساكن اؼبيسورة
التكلفة .كىذا يشَت إىل أنبية كضع األكلوية لتعزيز أمن اغبيازة ،ال سيما بالنسبة للفقراء ،كبأنبية االعًتاؼ بآفة
استيبلء األغنياء كاؼبطورين على األراضي بالتواطؤ مع السياسيُت كاؼبسؤكلُت الفاسدين كمواجهة ىذه اآلفة.

ىاء-

اإلدارة الالمركزية ،وتمكين المواطنين ،وتعبئة الموارد.
ُٖٗ -تؤكد بيانات التقارير الوطنية للموئل الثالث أف اؼبدف اؼبستدامة ىي اؼبدف اليت تكوف عبميع اؼبواطنُت
كليس لقلة منهم فقط .كيبكن ربقيق ذلك من خبلؿ اإلجراءات اليت تعزز اؼبزيد من اؼبشاركة عبميع اؼبواطنُت يف
اغبوكمة كاإلدارة اغبضريتُت على الصعيد احمللي .كيف الوقت نفسو ،ينبغي للحكومات الوطنية أف تعزز البلمركزية
يف اغبكومة احمللية كاإلدارة اغبضرية بالسبل اليت سبكن اؼبدف كاؼبواطنُت  -سياسيان كماليان كتقنيان  -يف صبيع جوانب
اغبياة اليومية ،كيف توفَت اؼبأكل كاؼبستوطنات البشرية اؼبستدامة (السكن كاألرض كالتمويل كالبٌت التحتية
كاػبدمات االجتماعية ،كغَتىا).
َُٗ -كقد سنت اغبكومات القوانُت كالدساتَت اليت يبكن أف تؤدم إىل إعادة التوزيع كالتحوؿ يف ؾباالت
إصبلح األراضي كإدارهتا ،كاؼبساكاة بُت اعبنسُت كربقيق البلمركزية يف اغبكومة احمللية .كلكن التقارير الوطنية
للموئل الثالث ،كأدلة البحوث كمسانبات اجملتمع اؼبدين تيشَت إىل أف قضايا اإلنصاؼ (ال سيما للنساء فيما
يتعلق دب سائل األراضي) ،كالتمكُت ،كنقل اؼبلكية ال تزاؿ سبثل ثغرات رئيسة يف اؼبناقشات اؼبتعلقة بالسياسات
كاؼبمارسات اإلمبائية كاغبياة اليومية .كيتطلب حل اؼبشاكل اغبضرية اؼبتعددة اؼبتعلقة بالفقر ،كالشؤكف اعبنسانية،

62

A/CONF.226/5

كالدخل ،كالتفاكتات االجتماعية اليت تعاين منها أفريقيا سبكينان كافيان كال رجعة فيو عبميع اؼبواطنُت ،ال سيما
النساء كالعاملوف يف االقتصاد غَت الرظبي ،كساكنو اؼبستوطنات العشوائية كاألحياء الفقَتة .كعلى النحو اؼبعًتؼ
بو يف خطة أفريقيا لعاـ َِّٔ ،ينبغي تقدًن الدعم لبلقتصاد غَت الرظبي لتنشي إضافة القيمة كفرص العمل
البلئق باعتبارىا من األكلويات.
ُُٗ -كاألرض ،اليت يبكن أف تكوف اؼبصدر الرئيسي إليرادات السلطات احمللية اغبضرية ،تعاين من سوء
اإلدارة .كينبغي أف يستمر الًتكيز على تعزيز قدرات اغبكومات احمللية يف ؾباؿ توفَت اػبدمات ،كزيادة حصة
إيراداهتا اػباصة كنصيب الفرد من الدخل اؼبتاح لئلنفاؽ .كسيتطلب ىذا تنفيذ اغبكومات اؼبركزية ؼبزيد من
االستثمارات يف اإلدارة الفعالة لؤلراضي كربصيل اإليرادات كتسجيل قيمة األراضي على النحو األمثل كالتصدم
للفساد يف ؾباؿ إدارة األراضي.
واو-

البيئة والتصاميم المكانية والبنى التحتية الشاملة للجميع
ُِٗ -مع تزايد التوسع اغبضرم ،كمبو االقتصادات ،كنشوء الطبقة اؼبتوسطة ،يرجح أف يتفاقم تزايد أمباط
االستهبلؾ اؼبعقدة كما يصاحبها من مشاكل البٌت التحتية كالنقل كالتنقل كالنفايات .كييبُت ربليل دراسات اغبالة
أف بناء اؼبزيد من الطرؽ األكرب حجمان لن وبل مشاكل التنقل كاالزدحاـ .كتنجح يف حل ىذه اؼبشاكل
اإلجراءات الثبلثية اليت توسع نظم النقل العاـ اليت تتسم بتكلفة منخفضة كتواتر سريع لتعزيز تنقل األغلبية من
الفقراء .كلكن ،من أجل تقليل االختناقات اؼبركرية ،كاالزدحاـ كاؼبشاكل االجتماعية كالبيئية ذات الصلة هبا،
سيلزـ ازباذ إجراءات لتقييد استخداـ األغنياء للسيارات – مثبلن من خبلؿ الغرامات االقتصادية ،كالرسوـ،
كاإلقصاء اؼبكاين ،كالرسوـ الباىظة ؼبواقف السيارات .كلن وبقق ىذاف التدخبلف أقصى فوائدنبا إال إذا اقًتنا
بتدخبلت ؿبددة لتخفيض الزحف اغبضرم العشوائي لصاحل اؼبدف اؼبدؾبة ،كالكثافة العالية ،كاؼبساحات العامة
اؼبخصصة للمشاة كاغبافبلت كاؼبركبات كالًتاـ كالدراجات .كىذه التدخبلت سياسية ،كليست فنية :فيجب أف
تتوفر اإلرادة السياسية كتغَت السياسات كاؼبواقف من قادة اغبكومات الوطنية كاحمللية لبللتزاـ هبذه األطر
السياسية اليت يبكن هبا جٍت شبار التخطيط التقٍت.

زاي -

مستقبل القتصادات الحضرية الخضراء
ُّٗ -مع كعي أفريقيا بأف العامل يدخل يف مرحلة االقتصادات اؼبنخفضة الكربوف ،ليس أمامها أم خيار
سول إعادة ىيكلة نفسها كفقان لذلك .كمن الضركرم مضاعفة اإلجراءات الرامية إىل االستثمار يف النمو
األخضر كالتوسع يف تكنولوجيا الطاقة الشمسية كطاقة الرياح ،كالطاقة اغبرارية كالوقود األحيائي كيف استخداـ
ىذه التكنولوجيا عن طريق اغبوافز اؼبؤسسية ،كالضريبية ،كاؼبالية ،فضبلن عن االستثمار يف البٌت التحتية كالتعليم.
كبالنظر إىل ما تتمتع بو اغبكومات اغبضرية احمللية من سلطات تنظيمية ،كالدكر الذم تقوـ بو كجهة عمل،
كجهة تقدًن كاستهبلؾ للسلع كخدمات (السلطة احمللية اؼبنقسمة) ،يبكن ؽبا أف تتوىل دكران رائدان يف تعميم
فبارسات االقتصاد اؼبنخفض الكربوف .كىذا عائد مل ييستفد منو استفادة كاملة ،كال ينبغي للحكومات االستمرار
يف ذباىلو أك تقويضو.

حاء-

اإلجراءات الشاملة
ُْٗ -مت ربديد مسائل اإلدارة ،كالشؤكف اعبنسانية ،كصبع البيانات ،كالتحليل الفعاؿ كالرصد باعتبارىا
مسائل كشاملة يف صبيع اعبوانب اؼبتعلقة باإلسكاف كاؼبستوطنات البشرية ،كينبغي أف تيدمج يف صبيع إجراءات
السياسات .كينبغي تعزيز إنتاج اإلحصاءات اعبيدة لسكاف اؼبناطق اغبضرية كإجراء البحوث اؼبتعلقة
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باؼبستوطنات البشرية كالتنمية اؼبستدامة من أجل توفَت الدقة يف صبع البيانات ،كيف توسيع جودة التحليل
كتعميقها ،كلتوفَت البيانات بطريقة قابلة لبلستخداـ عبمهور أكسع من مقررم السياسات كأصحاب اؼبصلحة.
كتلزـ أيضان بيانات أفضل بشأف اؼبتغَتات ذات األنبية اغبرجة لبلقتصاد غَت الرظبي كمسانبتو يف الناتج احمللي
اإلصبايل ،كللمدف كمسانبتها يف الناتج احمللي اإلصبايل ،كاؽبجرة الدائرية كالتنقل اغبضرم ،كللتقديرات الدقيقة
للمسانبات اليت تقدمها قطاعات اػبدمات كاؼبعامبلت الرقمية يف اقتصاد أفريقيا.
ُٓٗ -كيف صبيع أكباء أفريقيا ،مت تكييف الفرص اؼبتاحة من توسيع تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت
كربسينها من أجل إتاحة التحويبلت اؼبالية ،كالتسويق ،كالدفع مقابل السلع كاػبدمات ،كالتعبئة السياسية،
كالتفاعل االجتماعي .كلكن كثَتان من السلطات اؼبركزية كالسلطات احمللية مل وبقق حىت اآلف االستفادة الكاملة
من مزايا تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت كاالبتكارات اعبديدة ألغراض نشرىا يف ؾباالت اغبكومة
اإللكًتكنية ،كالتجارة اإللكًتكنية ،كالتشريعات اإللكًتكنية ،كالصحة اإللكًتكنية ،كالتعليم اإللكًتكين ،كالتجارة
اإللكًتكنية .كينبغي اإلسراع يف االستثمارات اؼبوجهة إىل البٌت التحتية ،كالتعليم ،كبناء القدرات يف ىذا القطاع.
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