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التقرير اإلقليمي املتعلق ابإلسكان والتنمية احلضرية يف منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب :حنو هنج متكامل
حموره اإلنسان ويركز على املدن إزاء اخلطة احلضرية اجلديدة ،الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة املعين
ابإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثالث)
موجز تنفيذي
ألف  -اجتاهات وأمناط التوسع احلضري والدميغرافيا
حبلول عام  ،2050سيعيش ما يقرب من ثالثة أرابع سكان العامل يف مناطق حضرية  -فهذا القرن سيكون
-1
قرن املدن .وتعيش حاليا نسبة كبرية من سكان منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب يف املدن  -من نسبة تقل عن 50
يف املائة يف آسيا الوسطى إىل أكثر من  80يف املائة يف أمريكا الشمالية .فسكان احلضر يف املنطقة آخذون يف االزدايد،
وإن كان ذلك بوترية بطيئة.
ويظهر اجتاه حنو الرتكز والتكتل احلضريني على هيئة مدن كربى (سوبر سييت) ،أي جتمعات من املدن املزدهرة
-2
الكائنة على مقربة من بعضها البعض ،من قبيل املناطق املرتوبولية من بوسطن إىل واشنطن العاصمة ،أو من لندن إىل
راندشتات ،ومن وادي الرور إىل مدن مشال إيطاليا.
ويوجد اجتاه مقابل على هيئة مدن آخذة يف االنكماش يف مناطق أأنى وأقل جناحا .وهذه املدن تفقد
-3
سكاهنا نتيجة اهلجرة اخلارجية للشباب و/أو ذوي املؤهالت العالية .وتقع يف هذه املنطقة غالبية بلدان العامل اليت تشهد
حاليا أو يتوقع هلا أن تشهد انكماشا يف سكاهنا.
ويوجد اجتاه عام حنو الزحف احلضري العشوائي ،وهو ال يقتصر على املدن اليت تشهد منوا يف السكان ،مما
-4
ينشئ مشاكل للديناميات االجتماعية واالستدامة البيئية من خالل ارتفاع مستوايت االعتماد على السيارات يف التنقل،
وتصلب الرتبة ،والنفقات املتكبدة للحفاظ على اهلياكل األساسية الضخمة .ومن املرجح أن تتفاقم هذه املشاكل
بسبب اآلاثر املرتتبة على شيخوخة السكان.
وستشكل الشيخوخة حتدايا رئيسيا يف العقود القادمة يف وسط وشرق وغرب أورواب ويف االحتاد الروسي.
-5
فشيخوخة السكان وتناقص السكان يشكالن حتديني خطريين .ويشكل تناقص إيرادات الضرائب احمللية ضغطا على
اخلدمات والنقل واإلسكان وإمكانية االستفادة من األماكن العامة .وعلى النقيض من ذلك ،تشهد بلدان وسط آسيا
منوا يف السكان الشباب ،األمر الذي يطرح صعوابت تتعلق بتوفري فرص العمل والسكن.
وشهدت اهلجرة زايدة يف حجمها ويف العواقب املرتتبة عليها يف السنوات العشرين املاضية .ويستقر املهاجرون
-6
أساس ا يف املدن الكربى .وقد أدى هذا إىل حدوث استقطاب حضري ،حيث جتتذب املدن أو األحياء األفضل أداءا
النمو السكاين والشباب واألنشطة االقتصادية ،اتركة املناطق األخرى يف حالة من الركود االقتصادي واالنكماش
الدميغرايف ،مما حيد بدوره من فرص التفاعل والتماسك االجتماعيني اإلجيابيني .واهلجرة تعزز االبتكار االجتماعي ،غري
أهنا تثري أيض ا حتدايت للتماسك االجتماعي .ومن أجل ختفيض ضغوط اهلجرة على املدن ومتكينها من ختطيط وإدارة
عمليات التوسع احلضري ،ميكن أن تؤدي املناطق الريفية املتمتعة ابحليوية دورا هام ا .وابملثل ،توجد حاجة مستمرة إىل
معاجلة مسألة اندماج املهاجرين.
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ابء  -اقتصاد املدن
شهد جزء كبري جدا من املنطقة نقلة اقتصادية ،من االقتصاد املخطط مركزايا إىل االقتصاد السوقي .وازدهرت
-7
املدن الكربى والعواصم ،حيث عاد الناتج احمللي اإلمجايل يف الوقت احلايل إىل مستوايت ما قبل عام  ،1990يف حني
حققت املدن األصغر نتائج أقل اقتصادايا ومادايا وبيئيا وثقافيا .وشكلت إعادة اهليكلة االقتصادية خالل الفرتة االنتقالية
حتدايت هائلة للمدن الصناعية القدمية يف املنطقة.
وابلرغم من تراجع الصناعات التحويلية يف املنطقة يف السنوات العشرين املاضية ،ال يزال قطاع الصناعات
-8
حتول إىل التصنيع األنظف واألكثر مراعاة للبيئة الذي يتطلب مساحات أصغر يف املدن .ويطرح
التحويلية هام ا .وهناك ُّ
تصاعد اقتصاد املعرفة يف أورواب وأمريكا الشمالية ،القائم على الثورة الرقمية ،فرص ا وحتدايت هائلة للمدن .وتتطلب
الصناعات التحويلية املتغرية واقتصاد املعرفة املتنامي أشكاالا خمتلفة من احليزات واالستخدامات تتالئم بشكل أفضل
مع الظروف اجلديدة لإلنتاج االقتصادي واالحتياجات االجتماعية واملؤسسات الثقافية .ولئن ظلت العوملة عامالا له
أمهيته ،فإن اخلصوصيات احمللية للمدن تصبح أكثر أمهية من أي وقت مضى.
وأتيت الثورة الرقمية ومعها حتدايت وفرص .ويوفر االبتكار التقين فرصا جديدة للتخطيط احلضري ،واملشاركة
-9
العامة يف صنع القرارات ،والشفافية يف اإلدارة احلضرية .غري أن خصوصية البياانت وأمنها وملكيتها مسائل تتحدى
قدرة احلكومات على االستفادة من هذه االبتكارات التقنية للدفاع عن املصلحة العامة.
جيم  -العيش يف املدن
 -10أدت األزمة املالية العاملية اليت بدأت يف عام  2008إىل مزيد من الالمساواة يف املنطقة .وأصبح انعدام القدرة
على حتمل تكاليف السكن ،ال سيما للفئات الضعيفة ،مسألة ابلغة األمهية ،مما أدى إىل وجود مشاكل يف إمكانية
احلصول على سكن الئق ،وإىل تزايد الفصل املكاين يف املدن .وعلى الرغم من أن املنطقة تعد من أجزاء العامل اليت
يسودها الرخاء ،فإن التشرد واملستوطنات العشوائية ميثالن مشكلة .ويتعني على قطاع اإلسكان أن يتصدى هلذه
التغيريات ،وأن ِّ
يؤمن مواقع جديدة من أجل توفري السكن وتلبية التطلعات اجلديدة ،مثل كفاءة استخدام الطاقة
والتصاميم املعدلة لتالئم احتياجات الزابئن ،إىل جانب توفري خدمات إضافية (للمسنني واألشخاص الذين بال مأوى
واملهاجرين ،مثالا).
 -11وقد شهد العقدان املاضيان اجتاه ا عام ا حنو تزايد متلُّك املنازل وتعزيز أسواق اإلسكان يف املنطقة .واخنفض
العدد اإلمجايل للمساكن االجتماعية املوجودة يف االقتصادات املتقدمة ،يف حني انتقل إىل ملكية القطاع اخلاص القسم
األكرب من املساكن العامة اليت كانت متاحة سابقا يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية .وشهد قطاع اإلسكان
مشاركة حمدودة للسلطات الوطنية يف السوق ،لكنه شهد ازدايدا يف مشاركة القطاع اخلاص ،من املنظمات الرحبية وغري
الرحبية على السواء.
 -12وكانت وترية خصخصة املساكن أسرع من قدرة الكثري من احلكومات احمللية واألفراد (ال سيما املالك) على
مواكبتها .ويف اجلزء الشرقي من املنطقة ،أصبحت ظاهرة املالكني الفقراء ظاهرة متوطنة ،نتيجة خلصخصة املساكن
العامة وانعدام الصيانة وعدم الكفاءة يف استخدام الطاقة .وتسببت التأخريات النامجة عن اختاذ مالك اجملمعات السكنية
الكبرية للقرارات مجاعيا ،سواء يف املناطق املوسرة أم الفقرية ،يف زايدة التكاليف وأسفرت يف كثري من األحيان عن
تدهور أحوال بناايت جممعات الشقق السكنية ،ال سيما يف آسيا الوسطى وأورواب الشرقية.
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 -13وشهدت التفاعالت االجتماعية يف املدن تغيريا على مدى السنوات العشرين املاضية .فمن انحية ،كان هناك
توجه حنو تطوير جمتمعات مغلقة وجممعات جتارية ،ومن انحية أخرى ،حنو إعادة أتكيد الدور احملوري الذي تؤديه
األماكن العامة بوصفها أطرا لالبتكار والتفاعل االجتماعي.
 -14والكثري من العوامل اليت تدعم املساواة يف أي مدينة ،يدعم أيضا صحة مواطنيها ورفاههم .وتشمل هذه
العوامل إمكانية احلصول على السكن والنقل والطاقة وإمدادات املياه واخلدمات العامة ،واملشاركة العامة يف صنع القرار،
وتوافر األغذية الصحية واملساحات اخلضراء وإمكانية احلصول عليها واالستفادة منها ،واحلد من االنبعااثت.
دال  -البيئة واملخاطر
 -15تعد املنطقة من أكرب املناطق إنتاجا النبعااثت غازات االحتباس احلراري للفرد الواحد ،ال سيما يف املدن
واملناطق احلضرية .ويشكل تلوث اهلواء والفيضاانت وموجات احلر أكثر املشاكل البيئية السائدة يف املنطقة ،وتكون
املدن أكثر تعرضا هلذه املشاكل .وغالبا ما تشكل التهديدات البيئية خماطر صحية أيضا.
 -16وميثل احلد من خماطر الكوارث مسألة أكثر إحلاح ا يف بعض أجزاء منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب ،حيث
توجد هتديدات إضافية من الزالزل واالهنياالت األرضية والثورات الربكانية وحرائق الغاابت ،مما يؤثر أتثريا سلبي ا على
نوعية احلياة يف املناطق احلضرية.
 -17وما برحت املخاوف بشأن املشاكل البيئية ونوعية احلياة آخذة يف االزدايد يف أوساط اجلمهور واحلكومات
من مجيع املستوايت .فقد ازداد الزحف احلضري العشوائي وأدى إىل ارتفاع استهالك األراضي وتزايد الضغط على
املساحات اخلضراء .وكذلك أثر توسيع شبكات الطرق وازدايد االزدحام املروري على توافر األراضي احلضرية وأسهم
يف االنبعااثت احلضرية .ومثة ضرورة للحد من األثر الضار الذي حيدثه اإلسكان على البيئة ولتعزيز كفاءة استخدام
الطاقة يف قطاع اإلسكان.
هاء  -احلوكمة
 -18منذ انعقاد مؤمتر املوئل الثاين يف عام  ،1996تزايدت أمهية دور احلكومات احمللية ،وصاحبها منو مقابل يف
دور شبكات املدن وإمكانية الوصول إىل املعلومات واملشاركة العامة.
 -19وقد شهدت احلوكمة احلضرية حتوالا إىل النظام الالمركزي يف بعض أحناء املنطقة ،وإن كانت هناك جمموعة
متنوعة كبرية من أساليب احلوكمة واهلياكل املؤسسية على نطاق فرادى البلدان .وهذه االختالفات تعكس السياق
احمللي والتاريخ .وتستفيد اجملالس البلدية يف اجلزء الغريب من املنطقة من وجود تقاليد مؤسسية راسخة بُنِّيَت على مدى
عدة قرون .أما اجملالس البلدية يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية فتعكف على زايدة قدراهتا على التصدي
لتحدايت متعددة يف آن واحد .وكثريا ما يتعذر نقل أساليب احلكم واهلياكل املؤسسية الناجحة من أحد أجزاء املنطقة
إىل آخر ،ألن السياق أمر ابلغ األمهية.
 -20ويف بلدان كثرية ،تركز احلكومات الوطنية على صياغة السياسات العامة والقوانني ،وإرساء القواعد واملعايري،
وتوفري الدعم لإلسكان واهلياكل األساسية من املستوى احلضري إىل املستوى اإلقليمي .وتقع إدارة املسائل املتعلقة
ابلتخطيط احلضري يف يد احلكومات احمللية يف إطار االسرتاتيجيات اإلقليمية األوسع نطاقا.
6

A/CONF.226/10

 -21وال تزال كثري من التحدايت تواجه احلوكمة احلضرية ،من قبيل فعالية جهود احلد من الزحف احلضري
العشوائي ،وإنشاء أو تعزيز األحياء املتماسكة اجتماعي ا واملتنوعة ثقافي ا ،واإلدارة اآلمنة للتكنولوجيا احلضرية ،ومقاومة
التغيري اليت تبديها األطر املؤسسية الشديدة التجزؤ ،ومواءمة القواعد ،والدور الذي تؤديه األطر واحملافل التشاركية
إلشراك السكان يف احلوكمة احلضرية .وهناك وعي متزايد أبن إدارة املناطق احلضرية املمتدة عرب والايت إدارية خمتلفة
ميكن أن تعزز كفاءة العملية احملققة وإنتاجيتها ،إما عن طريق العمل التطوعي بواسطة السلطات املعنية أو من خالل
أحكام السياسات العامة بواسطة احلكومات الوطنية.
 -22ويقوم القطاع اخلاص بدور حموري يف تنمية املناطق احلضرية وحتويلها ،ويف متويل وتفعيل املساكن واهلياكل
األساسية احلضرية واخلدمات احلضرية ،وحىت اإلدارة احلضرية .وبوجه عام ،لوحظ وجود تناقص يف اجملال العام منذ
مؤمتر املوئل الثاين ،مما أدى إىل زايدة الفرص واملسؤوليات ابلنسبة للقطاع اخلاص.
 -23وقد أدى توافر املعروض من خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة إىل تزايد استخدام احلوكمة
اإللكرتونية واملشاركة اإللكرتونية واإلدماج اإللكرتوين (استفادة اجلميع من تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت) ،يف
ظل غياب سياسات موحدة خمصصة هلذا الغرض .غري أن خصوصية البياانت وأمنها وملكيتها مسائل تتحدى قدرة
احلكومات على االستفادة من هذه االبتكارات التقنية ،للدفاع عن املصلحة العامة.
واو  -التوقعات واالجتاهات املستقبلية
 -24ختضع مدن املنطقة لعمليات الرتكز والزحف واالنكماش احلضري النامجة عن قوى السوق وعن أحداث من
قبيل األزمة املالية األخرية .ويف بعض األجزاء ،أصبحت جمموعات من أجنح املدن بصدد االلتحام مع ا ِّ
لتكون مناطق
حضرية كربى أو ”سوبر سييت“ هبا عدة ماليني من السكان .ويف عصر متيزه الشيخوخة واهلجرة ،يصبح تفضيل
خاصية التضام على الزحف العشوائي ليس جمرد مسألة إدارية للمدن؛ فهو وسيلة رئيسية لدعم اإلنصاف واإلدماج
والتماسك يف اجملتمع.
 -25ويف مجيع أحناء املنطقة ،أيخذ هيكل االقتصاد وخصائصه يف التغري بفعل التحول إىل اقتصاد ما بعد احلقبة
الصناعية القائم على املعرفة والدور املتزايد األمهية للخدمات ،مما ينشئ طلبا على املؤهالت املعززة من سوق العمل
ويفرض متطلبات مكانية خمتلفة على املدن .ويزدهر كل من اقتصاد املعرفة والثورة الرقمية حول مراكز التفوق العلمية
والتعليمية ،ومها يضعان أعباء جديدة على البنية املادية للمدن.
 -26وتؤدي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دورا متزايدا يف تطوير املدن الذكية املستدامة ،مع وجود مبادرات
هتدف إىل إدامة نوعية احلياة وحتسينها يف املناطق احلضرية .وقد جلبت الثورة الرقمية الكثري من الفرص لألفراد واجملتمعات
احمللية والشركات ،لكنها جلبت أيض ا جمموعة متنوعة من التحدايت ،وال سيما يف جمال إدارة البياانت احلضرية
(اخلصوصية واألمن والدفاع عن املصاحل العامة ،وما إىل ذلك).
 -27وما برحت الالمساواة االجتماعية واملكانية داخل املدن وفيما بينها يف املنطقة آخذة يف التنامي ،مما جيعل
املناطق احلضرية العالية اجلودة غري متيسرة إال لألكثر ثراء .وهذا حيدث نتيجة عمليات دميغرافية واقتصادية وما يصاحبها
من مظاهر إقليمية ومكانية ،من قبيل الزحف احلضري العشوائي والرتكز واالنكماش احلضريني .وتتسبب شيخوخة
السكان يف بلدان كثرية واملوجة األخرية من اهلجرة يف تفاقم درجة تعقيد أوجه الالمساواة املتزايدة.
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 -28ويوجد توافق واسع النطاق يف اآلراء بشأن العمل احلكومي الدويل املتعلق ابلبيئة وتغري املناخ .ويف مدن هذه
املنطقة ،سيعين ذلك التوجه املتسارع حنو مواصلة احلد من التلوث والتعجيل إبزالة الكربون يف التنمية احلضرية واحلياة
يف احلضر ،مما يتطلب إجياد لوائح تنظيمية بيئية أكثر صرامة وأحجام كبرية من االستثمارات العامة واخلاصة.
 -29وتدفع املعايري الدولية يف جمال اإلسكان والتنمية الدولية العمل جتاه إقامة مدن متضامنة موصولة متكاملة
مكانيا واجتماعيا وقادرة على الصمود ،يف شراكة عادلة مع املناطق الريفية من أجل حتقيق التنمية املستدامة الشاملة.
 -30ويوجد اجتاه حنو األخذ ابلتخطيط املتكامل املتمحور حول اإلنسان من خالل إدارة املناطق احلضرية
( ،)urbanismوهي العملية الفعلية اليت جيري هبا تصميم املدن وتطويرها وإدارهتا.
 -31وستظل هذه األهداف والعمليات تستلزم وجود التعاون والتوافق يف اآلراء والعمل اإلجيايب بني احلكومات
الوطنية وحكومات املدن ،واجلهات صاحبة املصلحة ،واجملتمعات احمللية اليت ختدمها وتقودها هذه احلكومات.
وسيتطلب التصدي هلذه التحدايت االجتماعية واالقتصادية والبيئية املتزايدة التعقيد إجياد مناذج جديدة ،ومضاعفة
اجلهود اليت تبذهلا نظم احلوكمة من أجل حتقيق التوسع احلضري املستدام.

أوالا  -نبذة عن املنطقة
ألف  -التغطية اجلغرافية هلذا التقرير
 -32متتد منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب يف أرجاء العامل .وهي تشمل غالبية ما يسمى ببلدان الشمال .وترتاوح
مدن املنطقة بني أنكوريج وأنقرة ،وأركينجيل وأستاان ،وتل أبيب وطشقند ،وفانكوفر وفالديفوستوك ،وهي تضم خمتلف
الثقافات واحلضارات احلضرية العريقة والدول املدن اليت يعود اترخيها إىل العصور الوسطى .وتضم املنطقة ضمن دوهلا
األعضاء البالغ عددها  56دولة ،البلدان القارية الكربى وهي كندا واالحتاد الروسي والوالايت املتحدة األمريكية،
ودويالت أندورا وموانكو وسان مارينو .وتقع مجيع هذه البلدان يف النصف الشمايل للكرة األرضية .وحتيط أراضيها
ابحمليط املتجمد الشمايل  -وهو مستودع هائل للموارد الطبيعية يضم الغطاء اجلليدي القطيب يف مركزه ويشكل خمزوانا
ضخم ا من املياه العذبة .واملنطقة القطبية الشمالية هي حمط الرتكيز العاملي لتغري املناخ -ويقع مجيع املوقعني على
معاهدات منطقة القطب الشمايل يف منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب.
 -33ويتالمس اجلزء اجلنويب األقصى للمنطقة مع مدار السرطان .وعند هذه النقطة ،متتد املنطقة ملسافة
 36 765كيلومرتا حول الكرة األرضية ،وتعرب احمليطني األطلسي واهلادئ .أما عند الطرف الشمايل للمنطقة ،فتنكمش
املسافة إىل أقل من نصف ذلك عند الدائرة القطبية الشمالية ( 17 685كيلومرتا) .ومع تناقص قطر األرض تدرجييا
حنو القطب الشمايل ،تتناقص كذلك املسافات عرب احمليطني اهلادئ واألطلسي إىل أن تتالمس القارات تقريبا ،لتصبح
املسافة من فانكوفر إىل فالديفوستوك  7 500كيلومرت عن طريق البحر ،أما مضيق بريينغ بني أالسكا وسيبرياي فال يزيد
عرضه عن  85كيلومرتا.
 -34ويعيش يف املنطقة ما يقرب من  1.3بليون نسمة ( ،)United Nations, 2015مبا يشكل حوايل  17يف املائة
من جمموع سكان العامل .وهي تضم أكثر من  263مدينة عدد سكاهنا  500 000نسمة أو أكثر .وهذا التقرير
يغطي منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب أبكملها .ولكن ألغراض توخي الوضوح ،غالب ا ما تتعلق التحليالت والتعليقات
املطروحة أبربع مناطق فرعية متمايزة هي:
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(أ)

أمريكا الشمالية؛

(ب) أورواب الوسطى والغربية (االحتاد األورويب والرابطة األوروبية للتجارة احلرة والدويالت)؛
(ج) املنطقة دون اإلقليمية ألورواب الشرقية ،مبا يف ذلك االحتاد الروسي والقوقاز وآسيا الوسطى؛
(د)

جنوب شرق أورواب وإسرائيل وتركيا.

ويستند التقرير إىل القواسم املشرتكة وأوجه االختالف املوجودة بني املناطق دون اإلقليمية ،ويربز األمور اليت ميكن التعلم
منها وتبادهلا داخل املنطقة ،وعلى نطاق أوسع ،مع مناطق أخرى من العامل.
ابء  -املناطق دون اإلقليمية
 -35تقع املنطقة على كتلتني أرضيتني قاريتني رئيسيتني مها :أمريكا الشمالية ،وأورواب الوسطى والغربية .ومتتد ثالث
من اجملموعات دون اإلقليمية األربع للبلدان عرب الكتلة األوروبية اآلسيوية.
 -36وتتألف املنطقة دون اإلقليمية ألمريكا الشمالية من كندا والوالايت املتحدة األمريكية .ويتماثل هذان البلدان
يف احلجم :فالوالايت املتحدة متتد عرب  9 147مليون كيلومرت مربع تقريب ا ،وتقل كندا عن ذلك قليالا لتبلغ 9 093
مليون كيلومرت مربع .وميتد البلدان على نطاق قاري بني حميطني (األطلسي واهلادئ  -ويف حالة كندا ،بني ثالثة
حميطات ،إبضافة احمليط القطيب الشمايل) .ويشكل البلدان معا نسبة  41.5يف املائة من الكتلة الربية ملنطقة اللجنة
االقتصادية ألورواب ( .)www.data.worldbank.orgويف عام  ،2013بلغ عدد سكان الوالايت املتحدة  318,9مليون
نسمة؛ وبلغ عدد سكان كندا أكثر بقليل من  10يف املائة من ذلك ،ليبلغ  35,5مليون نسمة .وتعيش نسبة تزيد
عن  80يف املائة من سكان البلدين يف املدن (املرجع نفسه)(.)1
 -37وتضم املنطقة دون اإلقليمية لالحتاد األورويب/الرابطة األوروبية للتجارة احلرة أو منطقة أورواب الوسطى والغربية
كالا من بلدان االحتاد األورويب وعددها  28بلدا وأعضاء الرابطة األوروبية للتجارة احلرة وعددهم  4أعضاء والدويالت
األوروبية الثالث (أندورا وموانكو وسان مارينو) .وهذا يشكل نسبة تزيد على  60يف املائة من الدول األعضاء يف
اللجنة االقتصادية ألورواب .وتغطي أورواب مساحة تزيد على  4ماليني كيلومرت مربع يف وسط وغرب أورواب ،ويبلغ
إمجايل عدد سكاهنا  520مليون نسمة .ومنذ هناية احلرب العاملية الثانية عام  ،1945بُ ِّذلَت جهود لتحقيق وحدة
اقتصادية وسياسية أوروبية .وجرى التعجيل هبذا املشروع يف عامي  1993و ،2007حيث أ ِّ
ُبرَمت معاهدات هتدف
إىل زايدة التكامل وانضم عدد متزايد من البلدان إىل االحتاد األورويب.
 -38أما املنطقة دون اإلقليمية ألورواب الشرقية ،مبا يف ذلك االحتاد الروسي والقوقاز وآسيا الوسطى فتشمل 12
بلدا من البلدان السوفياتية السابقة من خارج االحتاد األورويب .وتغطي هذه البلدان جمتمعة مساحة أراضي كبرية يف
مشال املنطقة األوروبية اآلسيوية  -أكثر من سدس مساحة اليابسة على األرض .وبلغ جمموع سكاهنا  287مليون
نسمة يف عام  ،2014وميثل االحتاد الروسي أكرب بلد فيها من حيث السكان واألراضي .ويشكل أحد عشر بلدا من
بلدان هذه املنطقة دون اإلقليمية ”رابطة الدول املستقلة“ منذ عام  .1991وهذه رابطة حكومية دولية إقليمية متثل
شكالا من أشكال التعاون بني الدول املستقلة املتكافئة.
( )1يف األعمال املقبلة ،سندرس هذا املؤشر ابلنسبة ألجزاء أخرى من منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب ومقابل خطوط االجتاهات
املشهودة يف عامي  1976و .1996ومن املزمع أن نبني ذلك بياني ا وأن نطرح تعليقات عما إذا كانت املؤلفات املنشورة تدعم الطرح
القائل بوجود عتبة قصوى لسكان املناطق احلضرية معربا عنها كنسبة مئوية من السكان.
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 -39ويهيئ املوقع اجلغرايف لبلدان هذه املنطقة دون اإلقليمية ،الذي ميتد عرب مناطق مناخية كثرية ،قدرا كبريا من
التنوع يف املناظر الطبيعية املادية وظروف املوائل الطبيعية .وتتباين كثافة توزيع السكان ،حيث ترتفع حول املراكز احلضرية
الرئيسية ،ويف املناطق أو اجملاالت املناخية األكثر اعتداالا .وعلى النقيض من أورواب ،تقل كثافة السكان يف هذه املنطقة
دون اإلقليمية ،بينما يزيد متوسط املسافات بني املدن زايدة كبرية ،مما ينشئ سياق ا مكاني ا من املدن املتناثرة املعزولة
نسبي ا .وتتقاسم بلدان هذه املنطقة دون اإلقليمية اترخي ا مشرتك ا منذ أايم االحتاد السوفيايت ،واإلمرباطورية الروسية قبل
ذلك.
 -40وتشمل بلدان جنوب شرق أورواب إسرائيل؛ وتركيا وبلدان غرب البلقان (ألبانيا والبوسنة واهلرسك واجلبل
األسود وصربيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا) .وهي تشرتك يف القرب اجلغرايف واملناخ والسواحل املطلة على
البحر األبيض املتوسط ،وتعمل مبثابة مناطق انتقالية بني أورواب والقوقاز والبلدان العربية .إال أهنا تتميز بتنوع الثقافات،
خبالف سائر املناطق الفرعية الثالث .وتتشاطر بلدان غرب البلقان اترخيا سياسيا متماثالا ،اتسم مبرور اقتصادها مبرحلة
انتقالية إىل نظام ما بعد النظام االشرتاكي ،وببناء دول حديثة العهد نسبيا بعد جتربة احلرب األهلية (البوسنة واهلرسك
واجلبل األسود وصربيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا) .ومتتد منطقة جنوب شرق أورواب على مساحة
 1005كيلومرتات مربعة ،ويقل عدد سكاهنا قليالا عن  100مليون نسمة.
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الشكل 1
خريطة املناطق دون اإلقليمية يف اللجنة االقتصادية ألورواب

املنطقة دون اإلقليمية ألورواب الشرقية ،مبا
يف ذلك االحتاد الروسي والقوقاز وآسيا
الوسطى
 أرمينيا
 أذربيجان
 بيالروس
 جورجيا
 كازاخستان
 قريغيزستان
 مجهورية مولدوفا
 االحتاد الروسي

املنطقة دون اإلقليمية ألمريكا
الشمالية




الوالايت املتحدة األمريكية
كندا

بلدان جنوب شرق أورواب
 ألبانيا
 البوسنة واهلرسك
 إسرائيل
 اجلبل األسود




طاجيكستان
تركمانستان







أوكرانيا
أوزبكستان



صربيا
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
سابق ا
تركيا

االحتاد األورويب/الرابطة األوروبية للتجارة احلرة أو املنطقة دون
اإلقليمية ألورواب الوسطى والغربية
بلدان االحتاد األورويب
 النمسا
 بولندا
 بلجيكا
 الربتغال
 بلغاراي
 رومانيا
 كرواتيا
 سلوفاكيا
 قربص
 سلوفينيا
 مجهورية التشيك
 إسبانيا
 الدامنرك
 السويد
 إستونيا
 اململكة املتحدة لربيطانيا
العظمى وآيرلندا الشمالية
 فنلندا
 فرنسا
بلدان الرابطة األوروبية للتجارة
احلرة
 أملانيا
 أيسلندا
 اليوانن
 ليختنشتاين
 هنغاراي
 النرويج
 أيرلندا
 سويسرا
 إيطاليا
 التفيا
بلدان من خارج االحتاد األورويب
 ليتوانيا
 أندورا
 لكسمربغ
 موانكو
 مالطة
 سان مارينو
 هولندا

11

A/CONF.226/10

اثني ا  -اجتاهات وأمناط التوسع احلضري
” -41ملاذا ينتقل األشخاص إىل املناطق احلضرية هبذه الوترية السريعة؟ توجد أسباب كثرية ،ولكن اإلجابة القصرية
هي :توافر الفرص“ (الوالايت املتحدة األمريكية ،التقرير الوطين املقدم إىل مؤمتر املوئل الثالث).
ألف  -عملية التوسع احلضري
 -42حبلول عام  ،2050سيعيش ما يقرب من ثالثة أرابع سكان العامل يف مناطق حضرية .وسيكون هذا
القرن ”قرن املدن“( .)2ويتضح جليا االجتاه حنو التوسع احلضري املتزايد يف مجيع أحناء اإلقليم ،غري أن طابع هذا التغري
وطبيعته ووتريته تتفاوت فيما بني املناطق دون اإلقليمية والدول األعضاء.
 -43وعلى الصعيد العاملي ،يزيد عدد السكان الذين يعيشون يف املناطق احلضرية عن املناطق الريفية .ففي عام
 ،1950بلغت هذه النسبة  30يف املائة .وحبلول عام  ،2050من املتوقع أن تبلغ  66يف املائة .غري أن هذا التغيري
ليس موزع ا ابلتساوي يف مجيع أحناء العامل .وحتتل أمريكا الشمالية مركز الصدارة يف العامل يف جمال التوسع احلضري،
حيث بلغت نسبة سكان املناطق احلضرية  82يف املائة من السكان يف عام  .2014وتقرتب النسبة يف أورواب من هذا
الرقم إذ تبلغ  72يف املائة .غري أن النسبتني تتناقضان مع ما تشهده أفريقيا حيث تبلغ هذه النسبة  40يف املائة .وشهد
عدد سكان املناطق الريفية يف العامل منوا بطيئ ا منذ عام 1950ويتوقع أن يبلغ ذروته بزايدة طفيفة عن  3باليني نسمة،
يف حني أن عدد سكان املناطق احلضرية ازداد بسرعة منذ ذلك الوقت ،من  746مليون نسمة إىل  3,9باليني نسمة
يف عام  .)UN DESA, 2014( 2014ويُتَوقَّع أن يضيف النمو السكاين والتوسع احلضري املستمران  2.5بليون نسمة
إىل سكان احلضر يف العامل ،وإن كانت نسبة ضئيلة من هذا النمو ستحدث يف منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب.
وسترتكز نسبة  90يف املائة منه تقريب ا يف آسيا وأفريقيا (املرجع نفسه).

( )2على النحو الوارد يف نصوص خمتلفة ،على سبيل املثال ال

احلصرwww.rockefellerfoundation.org/report/century-of-the-city/ :

و www.nature.com/news/2010/101020/pdf/467900a.pdf؛

و”“The century of the city will change the way we do politics

(سيغري قرن املدن طريقتنا يف تقرير السياسات) ،مقالة متاحة على الرابط

التايلnext.ft.com/content/ee818994-dcb5-11e2-b52b-00144feab7de :؛ و “A century of cities Urban economic change since

”( 1911قرن املدن :التغيري االقتصادي احلضري منذ عام  ،Paul Swinney & Elli Thomas, March 2015 ،)1911مقالة متاحة على الرابط
التايل.www.centreforcities.org/wp-content/uploads/2015/03/15-03-04-A-Century-of-Cities.pdf :
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الشكل 2
نسبة السكان حبسب درجة التوسع احلضري لكل جزء من أجزاء من العامل2015 ،

Figure 1.1 Population share by degree of urbanisation per part of the world, 2015
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الشكل 3
املراكز احلضرية يف العامل حبسب حجم السكان2015 ،

1

السكان

7

 -44ويف ”قرن املدن“ يف بلدان الشمال ،توجد مدن كبرية ومتوسطة وصغرية احلجم .بيد أن هناك عناصر أخرى
كاشفة يف موضوع املناطق احلضرية ،وهذه تتعلق ابلرتكز احلضري والكثافة احلضرية والنمو أو الرتاجع احلضريني.
 -45ويف النصف الشمايل للكرة األرضية ،اقرتن ”عصر الطائرات النفاثة“ (عصر السفر اجلوي املنتشر يف كل
مكان) ب ”عصر النت“ (عصر اإلنرتنت) ،ليشكال توجها حنو الرتكز احلضري ( .)Kasarda and Lindsay, 2012ومنذ
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زمن املدن األوىل اليت أقيمت يف وادي هنري دجلة والفرات ،كان السكان مستعدين للرتحال ملدة تصل إىل ساعة أو
حىت ساعتني يوميا للذهاب إىل العمل( .)3ولكن مع حتسن تكنولوجيا التنقل ،ازدادت املسافة اليت يقطعها الناس يف
ساعة واحدة زايدة كبرية  -حيث تبلغ اليوم حوايل 500كيلومرت بطريق اجلو .وكل يوم ،يرتاوح أكرب عدد من رحالت
الطريان ذهاابا وإايابا من وإىل أي وجهة يف حدود هذه املسافة  -صعودا وهبوط ا على امتداد الساحلني الشرقي والغريب
للوالايت املتحدة ،وبني موسكو وسانت بطرسربغ ،وفيما بني العواصم الرئيسية يف أورواب .ويشكل بعض من أكرب
املدن وأجنحها يف العامل جزءا من جتمعات إقليمية .وقد أعطى ذلك قوة دفع لنمو املدن الواقعة على مقربة من بعضها
البعض ،مما أدى إىل تكوين تكتالت حضرية ضخمة ،أو مدانا كربى سوبر سييت ( )super-citiesتضم  20مليون أو
 30مليون نسمة ،ويف الوالايت املتحدة 50 ،مليون نسمة (.)World Bank, 2014
الشكل 4
عدد سكان املدن حبسب حجم املدن لكل جزء من أجزاء العامل2015 ،

Figure 1.3 City population share by city size per part of the world, 2015
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( )3ينص ’’اثبت مارتشييت‘‘ ( ،)Marchetti Constantالذي مسي ابسم الفيزايئي اإليطايل سيزار مارتشييت ( ،)Cesare Marchettiعلى
أن ’’الوقت اثبت ،إمنا الفضاء مطاط‘‘ ،وهو املبدأ املستخدم يف فرنسا والياابن من أجل ”تقليص“ املسافة ابستحداث شبكات
القطارات عالية السرعة ،واليت جيري تكرارها حالي ا على نطاق واسع.
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الشكل 5
كثافة السكان حبسب فئة حجم املدينة لكل جزء من أجزاء العامل2015 ،

Figure 1.4 Population density by city size class per part of the world, 2015
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 -46ويف عام  ،2013بلغ عدد سكان الوالايت املتحدة  318,9مليون نسمة .وبلغ عدد سكان كندا نسبة
تزيد قليالا عن  10يف املائة من هذا الرقم ،عند  35,5مليون نسمة .بيد أن نسبة تزيد على 80يف املائة من السكان
يف البلدين تعيش يف املدن ( .)4()World Bank, 2014ومن املتوقع أن ينمو عدد سكان الوالايت املتحدة مبقدار 80
مليون نسمة حبلول عام  ،2050وستعيش نسبة  75يف املائة من هؤالء املواطنني اجلدد يف املدن (الوالايت املتحدة
األمريكية ،التقرير الوطين املقدم إىل مؤمتر املوئل الثالث) .ويف الوالايت املتحدة ،تعد منطقة نيويورك  -نيوارك املنطقة
املرتوبولية األكثر اكتظاظ ا ابلسكان يف البلد ،حيث يقيم هبا أكثر من  18مليون نسمة .وحتتل منطقة لوس أجنلوس-
لونغ بيتش-أانهامي املرتبة الثانية من حيث االكتظاظ السكاين ( 12.15مليون نسمة) ،تليها منطقة شيكاغو (8.60
ماليني نسمة) (املرجع نفسه ،صفحة  .)2غري أن أغلب النمو يف املناطق احلضرية ال حيدث حصرا داخل حدود
املدن ،ومن مث حتظى الشراكات وهيئات احلكم اإلقليمية أبمهية ابلغة فيما يتعلق إبدارة اآلاثر املرتتبة على التكتالت
احلضرية.

5

 -47ويف الوالايت املتحدة (وكذلك يف كندا) ،يوجد اجتاه حنو املدن الضخمة (امليغالوبوليس) ،أو املدن السوبر
(سوبر سييت) ،حيث أتخذ املناطق املرتوبولية يف التكتل لتشكل مدانا ضخمة مكونة من مدن مرتوبولية متعددة .وأشهر
هذه املناطق منطقة ’’ ،)5( ‘‘BosWashوهي املنطقة املمتدة من جنوب بوسطن على امتداد ساحل احمليط األطلسي
( )4يف األعمال املقبلة ،سندرس هذا املؤشر ابلنسبة ألجزاء أخرى من منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب ومقابل خطوط االجتاهات
املشهودة يف عامي  1976و .1996ومن املزمع أن نبني ذلك بياني ا وأن نطرح تعليقات عما إذا كانت املؤلفات املنشورة تدعم الطرح
القائل بوجود عتبة قصوى لسكان املناطق احلضرية معربا عنها كنسبة مئوية من السكان.
( )5أطلق املؤلف املستقبلي هريمان كان ( )Herman Kahnعلى املنطقة تسمية ” “BosWashيف ستينيات القرن املاضي .وتتاح على
الرابط التايل.www.prb.org/Publications/Articles/2011/us-megalopolises-50-years.aspx :
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إىل واشنطن العاصمة ،وتضم مدن نيويورك وفيالدلفيا وابلتيمور ،ويبلغ عدد سكاهنا حوايل  50مليون نسمة (حنو 16
يف املائة من السكان) يعيشون على أقل من  2يف املائة من الكتلة الربية للوالايت املتحدة.
 -48وحبلول عام  ،2010أصبحت هناك ثالثة تكتالت حضرية هي‘‘BosWash’’ :؛ و’’ ‘‘Chi–Pittوهي املنطقة
احلضرية املمتدة من شيكاغو إىل بيتسربغ على طول البحريات الكربى وهنر أوهايو؛ و’’ ‘‘San–Sanوهي املنطقة
العمرانية الساحلية بكاليفورنيا املمتدة من سان فرانسيسكو إىل سان دييغو – ويف ثالثتها يعيش ما يقرب من ثلث
سكان الوالايت املتحدة .بيد أن هناك تكتالت أخرى ،مل تكن معروفة يف ستينيات وسبعينيات القرن املاضي ،أصبحت
ابرزة ،مثل التكتل الكائن يف والية تكساس املؤلف من هيوستون وداالس  -فورتورث وسان أنتونيو وأوسنت(.)6
 -49وتوجد اختالفات ملحوظة بني إمكانية العيش واالستدامة يف هذه التكتالت املختلفة يف أمريكا الشمالية.
فتكتل نيويورك يعد أكثر استدامة من حيث نصيب الفرد من استهالك الطاقة ومعدل االستخدام األعلى لوسائل النقل
العام اجلماعية ،إال أن األسعار وتكاليف املعيشة أعلى بكثري مما هي عليه يف تكتالت حضرية كتلك الكائنة يف
تكساس .وهذا يسلط الضوء على مشكلة االختيار اليت تواجهها األسر العاملة ،اليت تستطيع أن تتحمل يف تكساس
تكاليف مستوى معيشي أعلى بكثري إمنا أبسلوب حياة أقل استدامة من املستوى الذي ميكن أن تطمح إليه يف نيويورك
(.)Glaeser, 2011
 -50وتتميز جتربة احلياة يف املدن الكربى يف أمريكا الشمالية متيزا واضح ا عنها يف املدن األصغر حجم ا .فليست
مجيع مدن الوالايت املتحدة آخذة يف النمو .وتشهد مناطق مرتوبولية كثرية أصغر حجم ا  277 -منطقة هبا أقل من
 500 000نسمة  -تراجعا سريعا .ويعزى هذا إىل حدوث حتوالت هيكلية يف االقتصادات اإلقليمية ،عجل بوتريهتا
الكساد االقتصادي الذي شهدته الفرتة ( 2011-2008الوالايت املتحدة األمريكية ،التقرير الوطين املقدم ملؤمتر
املوئل الثالث ،صفحة  .)2وهذه القوى االقتصادية غريت خريطة الفقر يف الوالايت املتحدة اليت تركزت ،على مدى
عدة عقود ،يف مظاهر الفقر واحلرمان احلضريني الداخليني اليت كانت تظهر على حنو يتناقض تناقض ا حادا مع مستوى
الرفاهية املوجود يف الضواحي وخارج املدينة .وأدى الركود االقتصادي إىل تغيري هذا النموذج وأنتج حالة جديدة من
الفقر يف الضواحي (Kneebone and Berube, 2014؛ و.)Frey, 2014
 -51ويف أورواب ،استقرت نسبة السكان الذين يعيشون يف املناطق احلضرية عند حوايل  72يف املائة ،وبلغ معدل
التوسع احلضري نسبة أقل من  0,5يف املائة سنوايا يف املتوسط ( .)United Nations Population Division, 2015ويبلغ
متوسط الكثافة السكانية يف أورواب ( )EU28حنو  116نسمة لكل كيلومرت مربع (املكتب اإلحصائي لالحتاد األورويب
 .)Eurostatغري أن هؤالء السكان ال يتوزعون ابلتساوي يف مجيع أحناء اإلقليم .ويظهر الرتكز األعلى على طول ما
يوصف ابسم ”املوزة الزرقاء“ أو ”املوزة الدينامية“ ( ،)Brunet, 1972وهي منطقة متتد من مشال غرب إنكلرتا إىل مشال
إيطاليا ،تتميز برتكيز عال للبشر واألموال والصناعة  -وهي منطقة آخذة يف االزدهار ملدينة سوبر مستوحاة من مثيالهتا
يف أمريكا الشمالية.
 -52ومثة رؤية مكانية بديلة لصورة ”املوزة الزرقاء“ (( )blue bananaاليت تصور أورواب وهلا لب داخلي وحميط
خارجي) هي ”عنقود العنب“ (ِّ .)bunch of grapes
وجيسد ذلك صورة ألورواب أكثر انفتاح ا وتنوع ا وتعددا للمراكز،

( M. Mather, )6املؤلف املشارك يف التقرير املعنون.PRB's Reports on America: First Results from the 2010 Census :
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تقوم على ترقية املدن ومناطق املدن الثانوية ،وتشجيع قدر أكرب من الالمركزية ،مع إنشاء شبكات قوية ،وتقدمي الدعم
إىل املناطق األقل منوا .وهذه هي املفاهيم اليت طُ ِّر َحت يف ”املنظور األورويب للتنمية املكانية“(.)7

 -53ويطمح النموذج األورويب للمدن إىل إجياد شبكة متفرقة متعددة املراكز من املستوطنات املتضامة املتوسطة
احلجم واملالئمة للمقاييس البشرية واليت تتسم ابلتنوع الثقايف والشمول االجتماعي وتكون مراعية للبيئة وجمدية اقتصادايا،
وتدار بصورة سلمية ودميقراطية ،وتوفر مستوى رفيعا من اجلودة لألماكن العامة واخلدمات العامة وحلول التنقل اخلالية
من الكربون .ويتمثل املبدأ األساسي الذي يرتكز عليه هذا النموذج يف حصر مجيع أبعاد التنمية املستدامة بطريقة
متكاملة ،وكثريا ما يوصف أبنه منوذج املدينة املتضامة ( .)European Commission, 2011غري أن احلقيقة على أرض
الواقع تظهر حتدايت جديدة يف الفقر احلضري واالستقطاب االجتماعي والرتكز يف أكرب املناطق املرتوبولية ،ويف تزايد
شيخوخة الرتكيبة السكانية واإلفراط يف التنوع الثقايف ،إىل جانب التحدايت النامجة عن الديناميات اإلقليمية ،من قبيل
توسع الضواحي احلضرية والزحف احلضري العشوائي ،وعن االنكماش احلضري يف بعض األماكن.
 -54ويشكل انكماش املدن (املدن اليت هتجرها نسبة من السكان) ،مشكلة يف منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب
تشرتك فيها مع مناطق أخرى .وحيدث ذلك حالي ا أساس ا يف املدن الصغرية يف أورواب الشرقية ،وبدرجة أقل يف أورواب
الغربية( .)8وتشري التقديرات إىل أن  40يف املائة من املدن األوروبية اليت يبلغ عدد سكاهنا  200 000نسمة أو أكثر
فقدت بعضا من سكاهنا ( .)Schlappa and others, 2013وتواجه املدن املنكمشة اخنفاضا يف اإليرادات الضريبية،
وارتفاعا يف معدالت البطالة ،وهجرة السكان يف سن العمل إىل اخلارج ،وفائضا يف األراضي واملباين ،وهياكل أساسية
مادية أكرب حجم ا مما ينبغي .غري أن اإلحصاءات قد تكون خادعة يف بعض األحيان ،على سبيل املثال ،حني يقل
السكان يف قلب املدن بسبب انتقاهلم إىل الضواحي .ويف هذه احلالة ،ال تعترب املنطقة احلضرية ككل ابلضرورة يف حالة
انكماش.
 -55وجيلب الزحف احلضري العشوائي معه مشاكل عديدة ،وال سيما تصلب الرتبة ،مع تزايد مساحات األراضي
الزراعية أو الطبيعية اليت تغطيها املباين والشوارع وغري ذلك من اهلياكل األساسية ،نتيجة ضعف التخطيط ونظم اإلنفاذ
يف كثري من األحيان .ويؤدي الزحف العمراين أيضا إىل تفاقم التحدايت اليت تواجه تقدمي اخلدمات إىل عدد متناقص
من السكان املنتشرين على مساحة كبرية (.)UN–Habitat, 2013
 -56ويف سياق الزحف احلضري العشوائي ،يشكل حساب التغيري يف نصيب الفرد من استخدام األراضي على
ومدخالا حيوايا لعملية التخطيط املكاين .ويعكف موئل األمم املتحدة
مر الزمن مؤشرا هام ا لكفاءة استخدام األراضيُ ،
حالي ا على مجع معلومات عن هذه املسألة فيما يتعلق مبائيت مدينة يف مجيع أحناء العامل ولثالث نقاط زمنية هي األعوام
 1990و 2000و .2015وتقع إحدى اجملموعات الفرعية للمدن اخلاضعة للدراسة داخل منطقة اللجنة االقتصادية
ألورواب ،ويبني حتليل هلذه املدن أن نصيب الفرد من استخدام األراضي ازداد من  392مرتا مربعا إىل  525مرتا مربعا
يف الفرتة بني عامي  1990و( 2015الشكل  .)6ويُعد نصيب الفرد من استخدام األراضي يف املنطقة تقريب ا ضعف

( )7متاح على الرابط التايل:

.http://ec.europa.eu/regional policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum en.pdf
( )8ترفق خريطة من التقرير دون اإلقليمي لالحتاد األورويب (املناطق الزرقاء تشهد انكماش ا ،واملناطق الربتقالية واحلمراء تشهد منوا
سكاني ا).
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املتوسط العاملي ،وأكثر من ثالثة أضعاف املتوسط يف أفريقيا أو غريب آسيا ،وقد استمرت هذه النسب على مدار
الفرتات الزمنية املدروسة(.)9
الشكل 6
نصيب الفرد من استخدام األراضي يف املناطق اخلمس يف اللجنة االقتصادية والعامل يف عام ( 1٩٩0أزرق) وعام
( 2000برتقايل) وعام ( 2015رمادي)
600
1990
2000

525
500

392

278

نصيب الفرد من استهالك األراضي (ابملرت)

2015
400

300
255
236

220

217
190 192
163

156
127 137

200

161

149

)Land Consumption Per Capita (meters

470

141 143
100

World
العالم

ESCWA
اللجنة
االقتصادية
واالجتماعية
لغربي
آلسيا

ESCAP
اللجنة
االقتصادية
واالجتماع
ية آلسيا
والمحيط
الهادئ

ECLAC
اللجنة
االقتصادية
ألمريكا
الالتينية
ومنطقة
البحر
الكاريبي

ECA
اللجنة
االقتصادية
ألفريقيا

ECE
اللجنة
االقتصادية
ألوروبا

(.)UN–Habitat, Urban Expansion Programme, 2016, New York University, and the Lincoln Institute of Land Policy( )9
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اجلدول 1
مساحة املنطقة احلضرية وعدد السكان ونصيب الفرد من استخدام األراضي يف املناطق احلضرية يف األعوام  1٩٩0و 2000و 2015يف عشر مدن ممثلة ملنطقة
اللجنة االقتصادية ألورواب
منطقة األمم املتحدة

املدينة

البلد

مساحة املنطقة احلضرية (ابهليكتارات)

استهالك األراضي لكل فرد

عدد السكان

(ابألمتار)

1990

2000

2015

1990

2000

2015

1990

2000

2015

اللجنة االقتصادية ألورواب

بلجيكا

أنتويرب

38 395

66 081

76 471

876 047

1 115 040

1 299 581

438

593

588

اللجنة االقتصادية ألورواب

أملانيا

برلني

43 591

75 399

112 496

3 233 943

3 525 184

3 887 889

135

214

289

اللجنة االقتصادية ألورواب

روسيا

دزرجنسك

5 787

6 432

7 062

224 374

201 352

176 129

258

319

401

اللجنة االقتصادية ألورواب

الوالايت املتحدة

هيوستون

202 208

295 035

431 046

2 667 305

3 825 644

5 500 2016

758

771

784

اللجنة االقتصادية ألورواب

اململكة املتحدة

لندن

199 838

243 199

251 683

8 589 501

9 779 157

11 373 390

233

249

221

اللجنة االقتصادية ألورواب

إيطاليا

ميالن

94 171

209 365

294 890

3 617 970

5 442 785

6 670 371

260

385

442

اللجنة االقتصادية ألورواب

فرنسا

ابريس

203 674

233 286

280 318

9 410 874

10 054 437

11 180 483

216

232

251

اللجنة االقتصادية ألورواب

أوكرانيا

روفنو

3 088

4 066

9 877

206 262

236 306

289 253

150

172

341

اللجنة االقتصادية ألورواب

روسيا

تيومني

10 303

13 466

21 105

418 381

461 486

585 833

246

292

360

اللجنة االقتصادية ألورواب

هولندا

تسفويل

3 201

3 875

4 351

79 670

92 496

109 904

403

419

396

 -57ويشكل مفهوم املدن املتضامة املشار إليه أعاله أحد وسائل مكافحة مدن الزحف العمراين واملدن املنكمشة على السواء .فمن الواضح أن الشد واجلذب
بني املدن املنكمشة ومدن الزحف العمراين واملدن املتضامة عامل هام ،وال تقتصر أمهيته على أورواب الغربية والوسطى (.)Schlapp and others, 2013
 -58ويف املنطقة دون اإلقليمية ألورواب الشرقية ،مبا يف ذلك االحتاد الروسي والقوقاز وآسيا الوسطى ،كانت حقبة االحتاد السوفيايت حقبة من التنمية االقتصادية
والتوسع احلضري املكثفني ،حني أنشئت غالبية املدن املعاصرة وشهدت املدن التارخيية توسعات كبرية .ونتيجة لذلك ،تتمتع املدن الواقعة يف بلدان االحتاد السوفيايت
السابق بقواسم مشرتكة كثرية فيما خيص نظمها املؤسسية والتخطيطية واالجتماعية-الثقافية .وعلى الرغم من وجود تباين يف درجة التوسع احلضري اليت بلغتها بلدان
هذه املنطقة دون اإلقليمية ،فإن املدن تؤدي دورا رئيسي ا يف مستوى التنمية فيها مجيع ا .ويف هذه اجملموعة من البلدان ،يوجد أتثري جاذب مركزي َخلَق أيض ا توجه ا
حنو الرتكز والتكتل والزحف العشوائي يتجسد بوضوح يف املدن األكرب حجم ا ،وال سيما العواصم الوطنية اليت حظيت أبكرب املنافع يف فرتة التحول االقتصادي على
مدى األعوام اخلمسة والعشرين املاضية ،حيث احتفظت ابملكاسب االقتصادية اليت متتعت هبا هذه املدن يف احلقبة السوفيايت نتيجة الستضافة املكاتب والوظائف
احلكومية (.)UN–Habitat, 2015 ،O. Golubchikov and A. Badyina
 -59وتؤثر جمموعة متنوعة من القوى على درجة التوسع احلضري داخل جمموعة بلدان املنطقة دون اإلقليمية جلنوب شرقي أورواب .وعلى الرغم من تقارب إسرائيل
وتركيا وبلدان غرب البلقان جغرافيا ،توجد فوارق جد ابرزة بني العمليات احلضرية فيها .ففي اسطنبول ،حتظى تركيا مبدينة مرتوبولية عاملية آخذة يف النمو تقع على
قارتني عرب مضيق البوسفور .أما بلدان غرب البلقان فتشرتك يف حتدايت االنتقال من االقتصاد املخطط إىل اقتصاد السوق ،وهي تواجه ،ابستثناء ألبانيا ،مصاعب
التغلب على احلرب األهلية والنزوح اجلماعي لشعوهبا .ويف مواجهة صعوابت عديدة ،تسعى إسرائيل جاهدة إىل إقامة مدن مزدهرة ،مثل تل أبيب ،اليت منا فيها
مستوى عال لنوعية احلياة واملسؤولية البيئية ،وإن صاحب ذلك حتدايت كبرية لسكاهنا من حيث قدرهتم على حتمل التكاليف .ومع ذلك ،تسلم إسرائيل بضرورة
العمل لتحقيق خطة جديدة للمدن من خالل السياسات العامة واملمارسة(.)10

(( Movement for Israeli Urbanism )10حركة التوسع احلضري اإلسرائيلي) ،متاحة على الرابط التايل.www.miu.org.il :
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الشكل 7
عدد السكان حبسب املنطقة دون اإلقليمية ،ابملاليني

املنطقة دون اإلقليمية
ألورواب الشرقية ،مبا يف
ذلك االحتاد الروسي
والقوقاز وآسيا الوسطى

بلدان جنوب
شرق أورواب

20

املنطقة دون
اإلقليمية ألمريكا
الشمالية

االحتاد األورويب/الرابطة
األوروبية للتجارة احلرة أو
املنطقة دون اإلقليمية
ألورواب الوسطى والغربية
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ابء  -االجتاهات الدميغرافية
 -60يشهد سكان املنطقة منوا سكانيا غاية يف االخنفاض مقارنة مبناطق أخرى يف العامل ،مثل أفريقيا وآسيا.
وبلدان العامل اليت بدأت تنكمش ابلفعل أو اليت يتوقع أن تفقد أعدادا كبرية من سكاهنا يف السنوات العشرين
القادمة ،يقع مجيعها تقريبا يف منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب .وتنجم االجتاهات عن اقرتان اخنفاض اخلصوبة
و/أو اهلجرة اخلارجية يف بعض البلدان ،وعن اخنفاض متوسط العمر املتوقع يف بلدان أخرى .ويربز يف أورواب بوضوح
تسارع خطى شيخوخة السكان (نتيجة اقرتان تدين معدالت اخلصوبة مع زايدة متوسط العمر املتوقع) ،غري أن
هذه الظاهرة منتشرة يف مجيع بلدان اللجنة االقتصادية ألورواب تقريبا ،وستشكل حتدايا كبريا يف العقود القادمة.
عرف شيخوخة السكان عادة أبهنا حتول يف الرتكيبة العمرية للسكان جتاه األجيال األكرب سن ا ،وهي
 -61وتُ َّ
تنتج عن اخنفاضات مثبتة يف معدالت اخلصوبة وزايدات يف العمر املتوقع .وتقاس الشيخوخة عادة بنسبة السكان
الذين بلغت أعمارهم ،حبسب كل بلد 60 ،أو  65عام ا وفوق ذلك .ويف العقدين األخريين ،شهدت أعداد
السكان السائرين على طريق الشيخوخة منوا بطيئ ا نسبي ا ،بنسبة  2.3يف املائة سنوايا ،لتصل إىل نسبة  14.1يف
املائة يف عام  .2010غري أنه من املتوقع أن تنمو بوترية أسرع يف العقود القادمة لتبلغ حوايل  20يف املائة حبلول
عام  2030و 26يف املائة حبلول عام  ،United Nations Population Fund, 2013( 2050صفحة .)4
 -62وتؤثر الشيخوخة أتثريا مباشرا على املدن ،ألهنا تغري املطالب املوجهة إىل اهلياكل األساسية (مثل نظام
النقل) واخلدمات االجتماعية (مثل الرعاية الصحية وخطر العزلة االجتماعية) ،بينما تؤدي يف الوقت نفسه إىل
تقلص اإليرادات الضريبية املتأتية من الضرائب احمللية والوطنية ،ألن الناس يعيشون مبصاريف أقل ويدفعون ضرائب
أقل عند تقاعدهم ( ،OECD, 2015صفحة  .)49ويف املقابل ،يصاحب شيخوخة السكان اخنفاض نسيب يف القوة
احملصلة ويضع ضغوطا على إمكانية احلصول على سكن وتيسره من
العاملة الفاعلة ،مما يزيد من تقلص الضرائب َّ
حيث التكلفة .وهذا يطرح مشاكل حمتملة جلميع شرائح السكان ،إما عن طريق زايدة احلاجة إىل السكن
االجتماعي أو بسبب بقاء الفئات العمرية األكرب سنا من السكان لفرتات أطول يف وحدات سكنية
كبرية(.)11وتنشئ النسبة املتزايدة لكبار السن يف صفوف السكان حتدايا إضافيا للنقل العام يف املدن من حيث
التكيُّف والتواتر .فتناقص قاعدة اإليرادات احمللية ،وأسعار التنقل املخفَّضة للمسنني ،واخنفاض الكثافات النامجة
عن التوسع احلضري العشوائي قد يضع ضغوطا على توافر النقل العام أبسعار ميسورة جلميع شرائح السكان،
وميكن أن يقوض بدوره هذا اهلدف األساسي املتمثل يف االستدامة (.)OECD, 2015
 -63وتصبح احلاجة إىل ضمان قدرة اجلميع على االستفادة من األماكن العامة مسألة واضحة يف هذا السياق.
ولذلك ،من املهم أن تستعد احلكومات احمللية والقطاع اخلاص لشيخوخة السكان ،وأن يتكيفا معها .ويتيح حتسني
إمكانية التنقل سريا على األقدام يف املدن قدرا أكرب من حرية احلركة للمسنني والفئات الضعيفة ،وجلميع الفئات
العمرية يف املدينة .وابملثل ،تنطوي زايدة معدالت السري واحلركة النشطة على مكاسب صحية هامة ،ألن السكان
النشطني يتمتعون بصحة أفضل ممن يعيشون حياة مفرطة يف اخلمول .ويف أجزاء كثرية من املنطقة ،وضعت املدن
واجملتمعات احمللية آليات مبتكرة تتعلق ابإلسكان والعالقات االجتماعية من أجل مواجهة التحدايت املبينة أعاله.
 -64وتَْ ُربز الشيخوخة بقدر أكرب يف أورواب عنها يف غالبية املناطق األخرى يف اللجنة االقتصادية ألورواب والعامل.
ومنذ ستينيات القرن املاضي ،شهدت أورواب معدالت أقل للوالدة ،مقرتنة بزايدة يف العمر املتوقع ،وكالمها أدى
( )11انظر على سبيل املثال مقالة ”( “Older people 'hoard' family homesكبار السن ’يكنزون‘ بيوت العائالت) ،متاحة على
الرابط التايل.http://www.insidehousing.co.uk/older-people-hoard-family-homes/6518478.article :
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إىل وجود سكان أكثر تقدم ا يف العمر .وهذان االجتاهان سيستمران .ووفق ا جلميع التوقعات املعاصرة ،فإن معدالت
جتدد السكان آخذة يف الرتاجع  -أي أن معدالت املواليد ستظل أقل من معدالت الوفيات ،مبا يسمح بظهور
آاثر الشيخوخة ( ،European Commission, 2015صفحة  .)14ومل ينم عدد السكان األوروبيني إال بنسبة  5يف
املائة يف الفرتة من عام  1996إىل عام  ،2015وإن تباينت الرتكيبة العمرية للسكان بني املدن يف أورواب .وجتتذب
غالبية العواصم السكان األصغر سن ا من املتوسط الوطين (على سبيل املثال ،كوبنهاغن وهلسنكي) .غري أن هناك
بعض االستثناءات مثل براتيسالفا ولشبونة ووارسو .ويف عام  ،2012كانت أغلبية املدن اليت تتسم بنسبة إعالة
عمرية قدرها  35يف املائة أو أكثر تقع يف أملانيا وإيطاليا .وكان يف البلدين مع ا أكثر من  100مدينة يف هذه الفئة
(املكتب اإلحصائي لالحتاد األورويب .)Eurostat
 -65ويف أمريكا الشمالية ،جتعل التغريات الدميغرافية األخرية واملتوقعة عملية تلبية احتياجات السكان املسنني
مسألةا متزايدة األمهية ،حيث ازداد عدد ونسبة األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  65عاما زايدة كبرية .ويف
الفرتة بني عامي  2002و ،2012ازداد عدد األمريكيني يف هذه الفئة بنسبة  21يف املائة ( 7.6ماليني
شخص)( .)12وحبلول عام  ،2040تشري التوقعات إىل أن هذه األرقام ستتضاعف ،لتشكل نسبة  20يف املائة
من السكان(.)13
 -66ومع الزايدة الكبرية يف هذا اجلزء من السكان يف الوالايت املتحدة ،تتزايد احلاجة إىل إجياد سكن مالئم
للمرحلة العمرية ،حيث إن األغلبية الساحقة من البالغني املتقدمني يف السن يفضلون ”الشيخوخة يف أماكن
سكنهم املألوفة“ ( .)age in placeويتيح ذلك للمسنني البقاء يف منازهلم وجمتمعاهتم احمللية وممارسة أسلوب حياة
نشط ،متجنبني بذلك احلياة يف مؤسسات املسنني ألطول فرتة ممكنة .ولدى حكومة الوالايت املتحدة عدة برامج
هتدف إىل زايدة املعروض من املساكن املتاحة للمسنني ذوي الدخل املنخفض وتوفري اخلدمات اليت تتيح هلم البقاء
يف بيوهتم لفرتة أطول(.)14
 -67ويف بلدان املنطقة دون اإلقليمية ألورواب الشرقية ،مبا يف ذلك االحتاد الروسي والقوقاز وآسيا الوسطى،
يظهر أيضا اخنفاض يف معدالت الوالدة ،لكن ذلك صاحبته زايدة يف الوفيات منذ تسعينيات القرن املاضي ،مما
أدى إىل تقلص عدد السكان( .)15ومل يتحول معدل التغري الطبيعي للسكان يف االحتاد الروسي إىل رقم موجب
إال يف عام  2013للمرة األوىل منذ عام  .1991ويف بيالروس ،ظل الرقم سالبا حىت عام  ،2014وإن بدأ املعدل
يتزايد من أقل قيمة له عند نسبة  5.9-يف املائة يف عام  2002إىل نسبة  0.8-يف املائة يف عام  .2013وتشهد
ثالثة بلدان يف هذه املنطقة دون اإلقليمية زايدة يف جمموع عدد سكاهنا يف السنوات األخرية ،من بينها االحتاد
الروسي (منذ عام  )2009وبيالروس (منذ عام  )2013وجورجيا (يف الفرتة  2012-2009ويف عام
(( United States Administration on Aging )12إدارة الوالايت املتحدة املعنية ابلشيخوخة) ،مقتطفات ” ،“Highlightsمتاح
على الرابط التايل.http://www.aoa.acl.gov/Aging_Statistics/Profile/2013/2.aspx (accessed 6 January 2017) :
( )13املرجع نفسه ،النمو املستقبلي ” ،“Future Growthمتاح على الرابط التايل:
).http://www.aoa.acl.gov/Aging_Statistics/Profile/2013/4.aspx (Accessed 6 January 2017
( )14هذه تشمل مبادرة ”االبتكارات اجملتمعية للتقدم يف السن يف مكان السكن“ اليت نظمتها وزارة الصحة واخلدمات اإلنسانية
ابلوالايت املتحدة منذ عام  ،2006للمساعدة يف اجلهود اجملتمعية املبذولة لتمكني كبار السن من االحتفاظ ابستقالهلم ومن التقدم
يف السن يف مكاهنم داخل بيوهتم وجمتمعاهتم احمللية (الوالايت املتحدة األمريكية ،التقرير الوطين املقدم إىل مؤمتر املوئل الثالث).
( )15الفرق بني هذين النوعني من السلوك الدميغرايف ميكن أن يعزى أيض ا إىل اختالف اجلماعات اإلثنية داخل البلدان .فعلى
سبيل املثال ،كان الروس كمجموعة عرقية يتناقصون يف كازاخستان اليت كان عدد سكاهنا آخذا يف التزايد ،يف حني أنه داخل
االحتاد الروسي ،شهد عدد سكان اجلماعات اإلثنية املسلمة تقليدايا (يف مشال القوقاز ،مثالا) ،زايدة طبيعية موجبة.
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 .)16()2014ومازالت أرمينيا ومجهورية مولدوفا وأوكرانيا ،من جهة أخرى ،تشهد انكماش ا يف عدد سكاهنا .ومع
ذلك ،فإن متوسط العمر املتوقع آخذ يف االزدايد يف مجيع أحناء املنطقة دون اإلقليمية ،بعد أن شهد اخنفاض ا يف
تسعينيات القرن املاضي.
 -68وتتباين أيضا االجتاهات الدميغرافية .فهي تتميز بتناقص األعداد السكانية وتقدمها سنا يف أرمينيا
وبيالروس وجورجيا ومجهورية مولدوفا واالحتاد الروسي وأوكرانيا ،مقارنة ابلرتكيبات السكانية األصغر سنا اآلخذة
يف التزايد يف جمموعة بلدان التُ ْرك ،وإن اتضحت االختالفات الدميغرافية بني أعضاء هذه اجملموعة األخرية ابلفعل
أثناء احلقبة السوفياتية.
 -69وتوجد اختالفات على صعيد املنطقة دون اإلقليمية .ففي الوقت احلايل ترتاوح نسبة السكان الذين
تتجاوز أعمارهم  65عام ا بني  10يف املائة يف أرمينيا و 15يف املائة يف جورجيا وأوكرانيا .وملواجهة هذا التحدي،
اعتمدت أرمينيا ،على سبيل املثال ،اسرتاتيجية خاصة ملعاجلة قضييت شيخوخة السكان واحلماية االجتماعية
للمسنني يف عام ( 2012أرمينيا ،التقرير الوطين املقدم إىل مؤمتر املوئل الثالث) .وتتمركز أيض ا حالة الشيخوخة
جغرافي ا يف املناطق الضعيفة اقتصادايا اليت تشهد هجرة خارجية لسكاهنا األصغر سن ا.
 -70أما تركز السكان يف العديد من املدن الرئيسية لبلدان هذه املنطقة دون اإلقليمية ،اليت تستفيد من اهلجرة
الدولية ،فيضيف إىل طابع التنوع اجلامع لكل األجناس .بيد أن العمليات الدميغرافية جتلب معها حتدايت أخرى
يف املنطقة دون اإلقليمية .فالتدفق السريع للعمال املهاجرين األبسط حاالا يف بعض املدن الكربى ميكن أن يسفر
عن ردود فعل سلبية وما يصاحبها من توترات اجتماعية.
 -71وتواجه أيض ا مجيع بلدان منطقة البلقان الغربية مشكلة شيخوخة السكان .وتشري التقديرات إىل أنه
حبلول عام  ،2050ستتجاوز نسبة تزيد عن  20يف املائة من السكان سن اخلامسة والستني.
 -72ولدى إسرائيل معدل خصوبة أعلى من غالبية البلدان األخرى يف منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب،
ويشكل ذلك حمركا للنمو السكاين .ونتيجة لذلك ،فهي تتميز بسكان أصغر سنا ،فنسبة  28يف املائة من سكاهنا
تقل أعمارهم عن  15عاما وال يتجاوز سن ال  65عاما سوى  10يف املائة ،مقارنة ابلنسب األوروبية البالغة 16
يف املائة للفئتني العمريتني.
تفرد أسلوب احلياة الذي أدى ،مقرتانا مبعدالت املواليد املنخفضة
وإضافة إىل الشيخوخة ،يظهر اجتاه عام حنو ُّ
املؤدية إىل تشكيل أسر أصغر حجما ،إىل معدل أعلى الستهالك الفرد من مساحات الشقق.

( )16استنادا إىل بياانت البنك الدويل ).(check with Oleg and Anna
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الشكل 8
الشيخوخة يف املناطق دون اإلقليمية للجنة االقتصادية ألورواب ،ابلنسبة املئوية
اجملموع
السنة
أورواب الشرقية والقوقاز

آسيا الوسطى

الدول ال  15األعضاء األوائل يف
االحتاد األورويب

دول االحتاد األورويب اجلديدة

أورواب الغربية  -دول غري أعضاء يف االحتاد األورويب
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الشكل 9

متوسط العمر املتوقع يف املناطق دون اإلقليمية للجنة االقتصادية ألورواب ،حسب العمر
الرجال
السنة
النساء

اجملموع
أمريكا الشمالية وإسرائيل
الدول ال  15األعضاء األوائل
يف االحتاد األورويب
دول االحتاد األورويب اجلديدة
أورواب الغربية  -دول غري أعضاء
يف االحتاد األورويب
أورواب الشرقية والقوقاز
آسيا الوسطى

جنوب شرق أورواب

جيم  -التحدايت والفرص اليت تطرحها اهلجرة
 -73يف السنوات القليلة املاضية ،تزايدت تدفقات اهلجرة الدولية إىل مستوايت غري مسبوقة منذ احلرب العاملية
الثانية .وازدادت اهلجرة الداخلية والدولية على السواء زايدة كبرية يف املنطقة أبكملها بسبب العوملة وتزايد الالمساواة
داخل البلدان وفيما بينها ،ونتيجة للتوقف عن مراقبة حركة السكان يف العديد من البلدان الشرقية ،واستحداث
منطقة التنقل احلر يف االحتاد األورويب.
 -74ويؤدي ازدايد تنقل السكان إىل مستوايت أعلى لالستقطاب احلضري ،حيث جتتذب املدن أو األحياء
األفضل أداءا النمو السكاين والشباب واألنشطة االقتصادية ،اتركة املناطق األخرى يف حالة من الركود االقتصادي
واالنكماش الدميغرايف ،مما حيد بدوره من فرص التفاعل والتماسك االجتماعيني اإلجيابيني .ومثة أثر آخر لزايدة
اهلجرة هو أن مدانا كثرية تواجه التحدي املتمثل يف إدارة التنوع االجتماعي والثقايف .فعلى الرغم من اجلوانب
اإلجيابية العديدة اليت تنطوي عليها زايدة التنوع ،فهي تشكل حتدايا للهوية احمللية وتوافق اآلراء االجتماعي بشأن
منوذج التنمية احلضرية املقرر اتباعه.
 -75وقد أصبحت قارة أورواب وجهة للهجرة .وكانت أبرز تدفقات اهلجرة من اجلنوب إىل الشمال ومن الشرق
إىل الغرب ،سواء داخل أورواب وابلنسبة للمهاجرين املنتقلني من بلدان من خارج االحتاد األورويب .ويف عام ،2014
استقر أكثر من  50مليون أجنيب يف االحتاد األورويب ،من بينهم  33,5مليون شخص ولدوا خارج االحتاد األورويب،
و 17,9مليوانا ولدوا يف دولة عضو يف االحتاد األورويب خالف تلك اليت يقيمون فيها .ومن املتوقع أن تستمر هذه
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االجتاهات وتزيد .وتشري التقديرات إىل أن صايف اهلجرة اإلمجالية يف املنطقة سيزيد مبقدار 20مليون نسمة يف الفرتة
( 2030 - 2010املكتب اإلحصائي لالحتاد األورويب .)Eurostat
 -76وكثريا ما تشكل السلطات احمللية نقطة اتصال رمسية هامة مع املهاجرين .وعلى الرغم من أن املدن ليس
هلا رأي بشأن لوائح اهلجرة الوطنية أو األوروبية وال بشأن السياسات العامة االجتماعية واملتعلقة ابملراحل العمرية،
فقد جنحت بعض املدن أكثر من غريها يف إدماج املهاجرين .وتشمل األمثلة إقامة مهرجان ثقايف إلذكاء الوعي
وتعزيز التعايش بني الثقافات يف بيلباو (إسبانيا)؛ وإنشاء مركز جامع ملباشري األعمال احلرة من املهاجرين ،لتقدمي
املشورة يف جمال األعمال التجارية ابلعديد من اللغات يف فيينا (النمسا)؛ وإقامة مشروع عن الدور القيادي لرؤساء
البلدايت يف اجلمع بني الطوائف الدينية إلنشاء منتدى للحوار والوساطة اجملتمعية يف مرسيليا (فرنسا)(.)17
 -77ويف أمريكا الشمالية ،يستمر تدفق اهلجرة مشاالا من بلدان أمريكا الوسطى واجلنوبية ،وإىل مدن الساحل
الشرقي من بلدان أورواب الشرقية والقوقاز ،كما تستمر تدفقات أقل للهجرة من املنطقة األوروبية اآلسيوية إىل مدن
الساحل الغريب .وميكن تفسري جزء كبري من النمو السكاين يف الوالايت املتحدة أبن املهاجرين وأبناءهم مييلون إىل
إجناب أطفال أكثر مقارنة بباقي السكان.
 -78ويف بلدان املنطقة دون اإلقليمية ألورواب الشرقية ،مبا يف ذلك االحتاد الروسي والقوقاز وآسيا الوسطى،
ظلت اهلجرة مستمرة لعقود عديدة  -ابلدرجة األوىل من الشرق إىل الغرب ومن املدن األصغر إىل األكرب حجم ا،
وكذلك على الصعيد الدويل يف املنطقة دون اإلقليمية .وميكن ،إىل حد ما ،تقدير حجم هجرة العمالة الدولية من
واقع التحويالت املالية ،اليت أصبحت اآلن مصدرا هام ا للدخل ابلنسبة لالقتصادات الوطنية يف البلدان األفقر
وربعه يف
حاالا ،حيث تشكل ما يقرب من نصف الناتج احمللي اإلمجايل يف طاجيكستان ،وثلثه يف قريغيزستانُ ،
وُخسه يف أرمينيا.
مجهورية مولدوفاُ ،
 -79وتسببت األزمات يف بلدان البلقان يف تسعينيات القرن املاضي يف انتقال حنو  4ماليني شخص إىل
النمسا وأملانيا وسويسرا .ويف الفرتة بني عامي  2001و ،2008كان مستوى صايف اهلجرة إىل االحتاد األورويب
أعلى حىت من نظريه يف الوالايت املتحدة – اليت تعد تقليدايا بلدا للهجرة ( .)Gebhardt, 2014وشهد جنوب شرق
أورواب أكرب أزمة لالجئني منذ احلرب العاملية الثانية ،حيث َمتثَّل أحد الشواغل الرئيسية يف طائفة الروما اليت ال تنتمي
إىل أي من اجلماعات اإلثنية الرئيسية يف منطقة البلقان .وحبلول عام  ،1995شهدت املنطقة نزوح أكثر من
مليوين شخص ،مما أسفر عن وجود مشاكل إسكانية فريدة من نوعها.
 -80وقد أتثرت تركيا طوال اترخيها أبشكال متنوعة من حركات اهلجرة وتدفقات الالجئني ،مثل هجرة اليد
العاملة إىل أورواب الغربية منذ ستينيات القرن املاضي ،واهلجرة العائدة إىل تركيا واهلجرة العابرة من آسيا والشرق
األوسط إىل أورواب .ويستضيف البلد حالي ا أكثر من  2,5مليون مواطن سوري حيتاجون إىل احلماية الدولية بسبب
احلرب األهلية املستعرة يف بلدهم.
 -81أما تقرير اهلجرة يف العامل لعام  :2015املهاجرون واملدن :شراكات جديدة إلدارة التنقل
( - )World Migration Report 2015: Migrants and Cities: New Partnerships to Manage Mobilityوهو التقرير
الثامن يف سلسلة تقارير اهلجرة يف العامل الصادرة عن املنظمة الدولية للهجرة  -فريكز على مدى أتثري اهلجرة
واملهاجرين على املدن ومدى أتثري املدن وسكاهنا ومؤسساهتا وقواعدها على حياة املهاجرين .وابلنظر إىل أن عدد
( ) 17مؤسسة  ،Maytree Foundationتورنتو ،كندا ،2012 .متاح على الرابط التايل .www.maytree.com :انظر أيض ا:
.http://citiesofmigration.ca/wp-content/uploads/2012/03/Municipal_Report_Main_Report2.pdf
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الناس الذين يعيشون يف املدن سيتضاعف تقريب ا إىل حوايل  6.4باليني نسمة حبلول عام  ،2050فإن العامل
سيتحول فعلي ا إىل مدينة عاملية .وتؤدي التنقالت واهلجرة البشريتان دورا هام ا يف هذا الصدد ،إال أهنما غائبتان
إىل حد كبري عن النقاش املتعلق ابلتوسع احلضري ،ولذلك جيب أن تشكال جزءا من املناقشة املتعلقة ب ”اخلطة
احلضرية اجلديدة“ ،على األقل يف خطة األمم املتحدة املتصلة ابملهاجرين واحلقوق .ومازال العديد من املدن
واحلكومات احمللية أيض ا ال يدرج اهلجرة أو املهاجرين يف جهوده لتخطيط التنمية احلضرية وتنفيذها .ويدعو تقرير
املنظمة الدولية للهجرة إىل أخذ عامل اهلجرة بعني االعتبار من أجل تشكيل املدن املستدامة يف املستقبل(،)18
وذلك إىل جانب عوامل تغري املناخ والنمو السكاين والتغري الدميغرايف واألزمات االقتصادية والبيئية.
الشكل 10
تدفقات اهلجرة يف منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب

دال  -االستنتاجات
 -82أهم االجتاهات اليت يشهدها التوسع احلضري واليت تؤثر يف مدن املنطقة هي الرتكز احلضري والزحف
احلضري العشوائي وانكماش املناطق احلضرية .ويؤثر الرتكز والزحف احلضريني على أكثر مناطق املدن جناح ا ،يف
حني أن االنكماش والزحف احلضريني يؤثران على عدد أكرب بكثري من املدن النائية املعزولة األقل جناح ا.
 -83ويتعلق أهم اجتاهني من االجتاهات الدميغرافية ابلشيخوخة ،اليت تشكل شاغالا يف منطقة اللجنة
االقتصادية ألورواب أبكملها ،وابملوجات املتتالية للهجرة عن طريق أورواب وآسيا وأمريكا الشمالية.
 -84ويعزز كل من االجتاهات املشهودة يف جمايل التوسع احلضري واهلجرة لالجتاهات األخرى وي ِّ
عجل يف
وتريهتا ،مما ينشئ ضغوط ا متزايدة إمنا متباينة بني مناطق املدن السوبر األكثر جناح ا ،مقارنة ابملدن املتفرقة املعزولة
األصغر حجم ا.

( )18املنظمة الدولية للهجرة هي املنظمة احلكومية الدولية الرائدة يف جمال اهلجرة وهي تعمل على حنو وثيق مع شركاء من املنظمات
احلكومية واحلكومية الدولية وغري احلكومية .و”تقرير اهلجرة يف العامل لعام  :2015املهاجرون واملدن ،شراكات جديدة إلدارة
التنقل“ هو التقرير الثامن يف سلسلة تقارير اهلجرة يف العامل اليت تصدرها املنظمة الدولية للهجرة .وهو متاح على الرابط التايل:
.www.iom.int/world-migration-report-2015
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اثلث ا  -اقتصاد املدن
ألف  -االجتاهات العامة
” -85املدن هي حمركات االقتصادات اإلقليمية… فالعيش يف املناطق احلضرية ،وإن مل خيل من التحدايت،
غين ابإلمكانيات االقتصادية والتعليمية واالجتماعية اليت تروق لطائفة واسعة جدا من الناس“ (الوالايت املتحدة
األمريكية ،التقرير الوطين املقدم إىل مؤمتر املوئل الثالث).
 -86ويف عام  ،2014جتاوز الناتج احمللي اإلمجايل الرتاكمي (مقيسا بتعادل القوة الشرائية) ألعضاء اللجنة
االقتصادية ألورواب البالغ عددهم  56عضوا ،وفقا للبنك الدويل ،مبلغ  42.5تريليون دوالر ،أي حوايل  43.1يف
املائة من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي :بنسبة  24,7يف املائة ألمريكا الشمالية ،و 25,3يف املائة لالحتاد
األورويب/الرابطة األوروبية للتجارة احلرة ،و 3.2يف املائة للمنطقة دون اإلقليمية ألورواب الشرقية ،مبا يف ذلك االحتاد
الروسي والقوقاز وآسيا الوسطى ،و 1,5يف املائة جلنوب شرق أورواب وتركيا وإسرائيل (البنك الدويل)( .)19وشهد
العقدان املنقضيان منذ مؤمتر املوئل الثاين أحواالا غري مؤكدة وتراجعا يف اجملال االقتصادي ،تسببت يف تفاقمها
بدرجة كبرية األزمات املالية واالقتصادية اليت بدأت يف عام  2008وأثرت يف املدن أتثريا عميقا ،من خالل اخنفاض
اإليرادات املتأتية من السكان املقيمني الذين يدفعون ضرائب أقل يف فرتات البطالة ،وكذلك بتقلص إنتاجية
الصناعات لدى مرورها بفرتات كساد األعمال .ويف الوقت نفسه ،ما برحت أوجه الالمساواة تتزايد يف املدن يف
أحناء املنطقة أبسرها.
 -87ومع ذلك ،شهدت السنوات العشرون األخرية حتوالا ملحوظ ا يف االقتصادات احلضرية .فقد متيز العقدان
املاضيان بوجود اجتاهني عامليني مها:
(أ) االنتقال من االقتصادات املخططة مركزايا إىل اقتصادات السوق ،ابلدرجة األوىل يف البلدان
االشرتاكية السابقة ،وإن شهدت البلدان الغربية أيضا انتقاالا من خالل اخلصخصة وتقلص منوذج دولة الرفاه؛
(ب) التغيريات النامجة عن التحول إىل اقتصادات املعرفة والتكنولوجيا الرقمية.
 -88ويتمثل احملرك الرئيسي القتصادات املدن يف املنطقة منذ مؤمتر املوئل الثاين يف األثر املشرتك القتصاد
املعرفة والثورة الرقمية .ويتعلق األول إبنتاج املعارف وتبادهلا عن طريق اجلامعات والشركات املنفصلة ،وما شابه
ذلك .وعلى وجه العموم ،تشكل هذه املؤسسات وما يدعمها من ”نظم مصاحبة“ جزءا هاما من االقتصادات
التكتلية وهي ترتكز يف املدن .وقد شهد االقتصاد الرقمي منوا هائالا على مدى السنوات العشرين املاضية ،وأبرز
وعجل وتريته .وهذه اجلوانب لالقتصاد  -جماالت املعرفة واإلنتاج واملتاجرة واالستهالك بناء
أمهية اقتصاد املعرفة َّ
على التكنولوجيا الرقمية ،والتكتل فيما بينها  -حلت حمل الصناعة التحويلية والصناعة بوصفهما القوى األساسية
للتنمية االقتصادية ،وحولت هنائيا شكل قطاع اخلدمات ليصبح احملرك الرئيسي القتصاد املدن يف املنطقة .وهذه
القوى االقتصادية تركِّز وتعزز أمهية املدن وجتمعاهتا ،وتشكل احلتمية االقتصادية لالستفادة من االجتاهات اجلغرافية
والدميغرافية احملددة يف الفصل األول للتأكيد على أن القرن احلادي والعشرين هو قرن املدن.

( )19مل تدرج ليختنشتاين وموانكو وسان مارينو.
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الشكل 11

نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل مقيسا بتعادل القوة الشرائية يف املناطق دون اإلقليمية للجنة
االقتصادية ألورواب
متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل مقيس ا بتعادل القوة الشرائية يف دول املناطق دون اإلقليمية للجنة األمم املتحدة
االقتصادية ألورواب

-

الناتج احمللي اإلمجايل مقيس ا بتعادل القوة الشرائية يف الدول األعضاء للجنة االقتصادية ألورواب لعام ( 2013املصدر :البنك الدويل)

النمسا
بلجيكا
بلغاراي
كرواتيا
قربص
مجهورية التشيك
الدامنرك
إستونيا
فنلندا
فرنسا
أملانيا
اليوانن
هنغاراي
أيسلند
أيرلندا
إيطاليا
التفيا
ليتوانيا
لكسمربغ
هولندا
النرويج
بولندا
الربتغال
رومانيا
السويد
سويسرا
إسبانيا
سلوفينيا
سلوفينيا
اململكة املتحدة
لربيطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية

كندا

الوالايت املتحدة
-

ألبانيا
البوسنة واهلرسك
إسرائيل
مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية سابقا
اجلبل األسود
صربيا
تركيا

-

أرمينيا
أذربيجان
بيالروس
جورجيا
كازاخستان
قريغيزستان
مجهورية مولدوفا
االحتاد الروسي
طاجيكستان
تركمانستان
أوكرانيا
أوزبكستان
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الشكل 12
الناتج احمللي اإلمجايل مقيس ا بتعادل القوة الشرائية للمناطق الفرعية من املنطقة دون اإلقليمية ألورواب
الشرقية ،مبا يف ذلك االحتاد الروسي والقوقاز وآسيا الوسطى يف الفرتة 2013-1٩٩0
االحتاد الروسي

طاجيكستان

الشكل 13
الناتج احمللي اإلمجايل مقيس ا بتعادل القوة الشرائية للمناطق دون اإلقليمية ملنطقة االحتاد األورويب يف الفرتة
2013-1٩٩0
لكسمربغ

االحتاد األورويب

بلغاراي
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الشكل 14
الناتج احمللي اإلمجايل مقيس ا بتعادل القوة الشرائية للمناطق دون اإلقليمية ملنطقة جنوب شرق أورواب يف
الفرتة 2013-1٩٩0
إسرائيل

البوسنة واهلرسك

الشكل 15
الناتج احمللي اإلمجايل مقيس ا بتعادل القوة الشرائية للمناطق دون اإلقليمية للوالايت املتحدة وكندا يف الفرتة
2013-1٩٩0

الوالايت املتحدة

كندا

حتول االقتصاد :من االقتصادات املخططة إىل اقتصادات السوق
ابء ُّ -
 -90متيزت بلدان املنطقة اليت كانت ختضع يف السابق ملبدأي التخطيط االقتصادي املركزي وتويل الدولة تقدمي
اخلدمات ،على مدى السنوات العشرين املاضية ،ابالنتقال إىل اقتصاد السوق .وهذا ينطبق على البلدان االشرتاكية
السابقة للمنطقة دون اإلقليمية ألورواب الشرقية ،مبا يف ذلك االحتاد الروسي والقوقاز وآسيا الوسطى ،وعلى
اجلمهورايت اليوغوسالفية سابق ا .وعلى مدى هذه السنوات ،عجلت بعض هذه البلدان بوترية التحديث والتحول
االقتصادي فيها ،وسعت إىل االنضمام لعضوية االحتاد األورويب وحصلت عليها.
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 -91وأثرت هذه العملية االنتقالية أتثريا عميق ا على املدن اليت ختلت عن التخطيط املركزي وعلى املساكن
اململوكة للدولة ،وخفضت االستثمارات يف النقل العام .وقد شهدت املدن أيض ا هجرة خارجية وتوسع ا حضرايا يف
املوسع من االستثمار املباشر من برامج
الضواحي .ويف الوقت نفسه ،استفادت املدن الواقعة يف االحتاد األورويب َّ
االحتاد األورويب املتعلقة ابهلياكل األساسية وإعادة التأهيل واملشاريع البحثية ،لتشجيع املناطق األكثر فقرا على
حتسني أوضاعها االقتصادية واالجتماعية (.)UN–Habitat, 2013
 -92وقد واجهت املدن يف هذه البلدان حتدايا مزدوجا يف السنوات العشرين األخرية :االنتقال إىل االقتصاد
السوقي واآلاثر النامجة عن األزمة املالية للفرتة  .2011-2008وعلى الرغم من ازدهار بعض املدن (أغلبها
العواصم واملدن البارزة األكرب حجما) ،فإن األصغر حجما منها وتلك القائمة على صناعات أحادية فقدت بعض
السكان والنشاط االقتصادي (املرجع نفسه).
 -93وكان اهنيار االحتاد السوفيايت هو العامل الرئيسي يف تشكيل عمليات إعادة الرتتيب املكانية يف املنطقة
دون اإلقليمية ألورواب الشرقية ،مبا يف ذلك االحتاد الروسي والقوقاز وآسيا الوسطى ،يف السنوات ال  25املاضية.
فتلك البلدان ،اليت مل تكن لديها من قبل ذاكرة حية القتصاد السوق احلر ،بعكس بلدان كثرية يف أورواب الغربية
والوسطى ،واجهت مجيعها التحدايت املتمثلة يف بناء اقتصادات السوق ،إىل جانب عمليات بناء األمة والتحوالت
السياسية .أما اآللية املفضلة اليت اتُّبعت لإلصالح اهليكلي يف بعض البلدان يف تسعينيات القرن املاضي -
وهي ”العالج ابلصدمة“  -فقد ثبت أن هلا ،جزئي ا ،آاثرا ضارة اجتماعي ا واقتصادايا .فقدت أدت سرعة حترير
األسعار وتقليص املزااي االجتماعية إىل ختفيض قيمة املدخرات والدخول؛ وأسفرت اخلصخصة عن إعادة توزيع
الثروة الوطنية لصاحل خنبة صغرية؛ وتسبب حترير التجارة الدولية واالنكشاف للعوملة يف تضاؤل الفرص أمام كثرة
من الشركات للتكيف مع السوق .وتفاقمت احلالة بتفتت سالسل اإلنتاج اليت امتدت يف السابق عرب مجيع أحناء
االحتاد السوفيايت وخارجه.
 -94وتبعا لذلك ،عانت مجيع االقتصادات اليت كانت سابقا ضمن نظام اشرتاكي تقوده الدولة من تراجع
حاد يف أوائل تسعينيات القرن املاضي .فعلى سبيل املثال ،كان الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي جلورجيا ،عند أدىن
مستوى بلغه يف الفرتة  ،1995-1994يقل بنسبة  70يف املائة عن قيمته يف عام  .1990وفقد كل من أذربيجان
وأوكرانيا ،عند أدىن مستوى هلما ،نسبة  60يف املائة تقريبا من إمكاانهتما االقتصادية ،يف حني فقدت كازاخستان
واالحتاد الروسي وتركمانستان نسبة 40يف املائة منها .أما أوزبكستان فكانت الوحيدة اليت منيت خبسائر معتدلة
نسبيا تقل عن  20يف املائة.
وحت َّقق النمو اإلصالحي يف هناية املطاف ،بفضل إعادة توطيد النظام املؤسسي ،واالستقرار السياسي
َ -95
النسيب ،وتراكم املعارف ،ومباشرة األعمال احلرة ،وتوافر ظروف اقتصادية خارجية معينة ،وهي عوامل مكنت
البلدان واالقتصادات املرتوبولية من أن تصبح ابتكارية وقادرة على مباشرة األعمال احلرة.
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اإلطار 1
اقتصادات املنطقة دون اإلقليمية ألورواب الشرقية ،مبا يف ذلك االحتاد الروسي والقوقاز وآسيا الوسطى
منذ هناية تسعينيات القرن املاضي وقبل حدوث األزمة املالية العاملية عام  ،2008شهدت هذه البلدان انتعاشا قوايا وإن
كان بدرجات متفاوتة ،ولكن حبلول عام  ،2014ظلت مؤشرات الناتج احمللي اإلمجايل جلورجيا ومجهورية مولدوفا وأوكرانيا
أدىن بكثري من مستوايهتا اليت حتققت يف تسعينيات القرن املاضي .ويف املقابل ،تبني أن اقتصادات أذربيجان وتركمانستان
وأوزبكستان كانت أكثر ثراء مبقدار ضعفني ونصف من حيث القيمة احلقيقية مقارنة مبا حققته يف تسعينيات القرن املاضي،
بعد تعديلها حبسب حجم السكان والقوة الشرائية ( .)O. Golubchikov and A. Badyina, UN–Habitat, 2015وبَ ْعد أَ ْخذ
حجم السكان يف االعتبار وتعديل الناتج احمللي اإلمجايل حبسب تعادل القوة الشرائية ابلقيم الثابتة (لكي تتسىن مقارنة
البياانت طوليا وبني البلدان) ،يتضح جليا أن قريغيزستان وطاجيكستان بقيتا أيضا أسوأ حاالا مما كانتا عليه يف تسعينيات
القرن املاضي ،يف حني كان أداء أرمينيا وبيالروس وكازاخستان جيدا نسبي ا .ومن الالفت للنظر أن كازاخستان متكنت من
اللحاق ابالحتاد الروسي يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل من حيث تعادل القوة الشرائية – مما يعد إجنازا كبريا،
ابلنظر إىل تدفق األفراد ذوي املهارات العالية إىل خارج البلد بعد االستقالل ،وإن كان هذا اإلجناز مدفوع ا جزئي ا ابستغالل
اهليدروكربوانت .أما الفجوة يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل بني أغىن البلدان وأفقرها من نظام الدولة االشرتاكي
السابق يف االحتاد الروسي وطاجيكستان وقريغيزستان ،فقد ازداد من  5أضعاف يف عام  1990إىل  10أضعاف تقريب ا يف
السنوات األخرية .وتسبب كل ما ذكر أعاله يف مزيد من اهلجرة اخلارجية من البلدان.

 -96وأاثرت اإلصالحات السوقية مستوايت قوية من االستقطاب والتفاوت يف التنمية داخل معظم البلدان.
وأظهرت املناطق املختلفة مسارات متباينة لألداء االقتصادي ،مما أنشا انقساما واضحا جبالء يف األداء االقتصادي
فيما بني املناطق املركزية واملناطق الطرفية .وقد ثبت أن عمليات التمايز املكاين املذكورة تدمي نفسها ويعسر تغيريها،
وال سيما يف إطار االقتصاد السوقي.
 -97وتشكل آاثر التكتل أو الرتكز املبينة يف الفصل الثاين عامالا رئيسي ا للتمايز املكاين الذي جاء يف صاحل
املدن األكرب ،وال سيما العواصم الوطنية .فمدن العواصم ،بوصفها مدانا سوفياتية منوذجية ،من األماكن املرغوبة
للعيش فيها ،وترتكز فيها املرافق الرئيسية للبحوث والتعليم والرعاية الصحية والثقافة واملرافق االجتماعية األخرى،
مبا يف ذلك نظم النقل .وقد تلقت أيض ا حصة أكرب من االستثمارات العامة .فعلى سبيل املثال ،اجتذبت مينسك،
يف بيالروسُ ،خُْس ميزانية التشييد الرأمسالية للجمهورية يف النصف الثاين من القرن العشرين (التقرير الوطين املتعلق
ابملستوطنات البشرية يف مجهورية بيالروس ،املقدم إىل مؤمتر املوئل الثالث) .ويف الوقت احلاضر ترتكز يف مدن
العواصم ،جبانب قلة من املراكز املرتوبولية الكربى األخرى ،وظائف اإلدارة العمومية ،مثل املقار الرئيسية الكربى
لدافعي الضرائب ،وفروع الشركات الوطنية واألجنبية ،واخلدمات املالية واإلعالمية .وأصبحت مثل هذه املدن أيض ا
مراكز رئيسية للتجارة واألعمال احلرة والتكنولوجيا احلديثة واالبتكار ،وتتمتع ابقتصادات تكتلية ومتنوعة توفر
مستوايت أفضل للمعيشة وهتيئ فرص ا للتنمية الشخصية .وهي حتظى أيض ا حبصة كبرية من حتويالت امليزانية
الوطنية ،ونتيجة لذلك ،فهي جتتذب قدرا كبريا من الثروة الوطنية واالستثمارات ،فضالا عن املهاجرين الداخليني
والدوليني (.)Golubchikov, 2006; Golubchikov, Badyina and Makhrova, 2014
 -98وحدثت زايدة ملحوظة يف تركز السكان الوطنيني يف مدن العواصم يف بيالروس (مينسك) ،ومجهورية
مولدوفا (تشيسيناو) ،واالحتاد الروسي (موسكو) ،وأوكرانيا (كييف) ،ولذلك ،خالفا لالنكماش الذي يشهده
تعداد السكان الوطنيني  -زادت هذه املدن من أمهيتها النسبية الدميغرافية .ويف كازاخستان ،يشهد كل من العاصمة
القدمية وأكرب مدينة يف البلد وهي أملايت ،والعاصمة اجلديدة ،أستاان ،منوا سريعا للغاية .فقد نَ َمت أستاان ،منذ أن
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ُمنِّ َحت مركزها اجلديد كعاصمة للبلد ،مبقدار ثالثة أضعاف  -من  275 000نسمة يف عام  1997إىل
 853 000نسمة حبلول  .2015ويف ُخسة من هذه البلدان ،يسكن املد َن الكربى يف الوقت احلايل أكثر من
 10يف املائة من السكان الوطنيني .وعندما تؤخذ أقاليم الضواحي احمليطة يف االعتبار ،تصبح مناطق املدن هذه
موطن ا ل  20يف املائة على األقل من السكان الوطنيني ،حىت يف االحتاد الروسي .وال تزال املدن الرئيسية جتتذب
السكان إىل جماالت نفوذها ،مما يؤدي إىل إنشاء مناطق واسعة من الضواحي يتنقل السكان يومي ا منها وإليها.
 -99وعلى الرغم من أن غالبية البلدان ال تضم مدانا يتجاوز سكاهنا مليون نسمة غري العواصم ،فإن أوكرانيا
واالحتاد الروسي فيهما مدن كهذه .ويف أوكرانيا ،مازالت املدن األخرى آخذة يف االنكماش لصاحل النمو يف كييف،
أما مدن االحتاد الروسي اليت يزيد سكاهنا عن مليون نسمة فهي تبلغ عن منو يف عدد سكاهنا منذ منتصف العقد
األخري من القرن املاضي ،ويرجع ذلك أساسا إىل اهلجرة الداخلية .ومن الناحية اإلحصائية ،ازداد عدد املدن اليت
يتجاوز سكاهنا مليون نسمة يف االحتاد الروسي من  13مدينة يف عام  1991إىل  15مدينة بنهاية عام .2012
وابملثل ،تشهد معظم املدن اليت يتجاوز سكاهنا  500 000نسمة يف االحتاد الروسي و 250 000نسمة يف
بيالروس منوا يف عدد السكان ،وال سيما منذ النصف الثاين للعقد األخري من القرن املاضي .ويعزى بعض النمو
يف هذه املدن إىل ضم أقاليم جماورة داخل املنطقة املرتوبولية .ومع ذلك ،ال ميكن إنكار وجود اجتاهات الرتكز
السكاين.
 -100وتواجه املناطق املرتوبولية األكرب حجم ا ،رغم جناحها االقتصادي ،قيودا هامة فيما يتعلق ابلتنمية ،تشمل
القيود املفروضة على األراضي والقيود البيئية والتلوث ،واهلياكل األساسية الباهظة التكلفة اليت ال تتسم ابلكفاءة،
وأسعار السكن املبالغ فيها ،واالستقطاب االجتماعي ،ونقص االستثمار يف النقل العام ،واكتظاظ حركة املرور.
 -101ويف الوقت نفسه ،يعتمد األداء االقتصادي للمدن الثانوية واألصغر حجما يف الوقت احلايل على فرصتها
يف االستفادة من مزااي تنافسية معينة (أحياان على حساب املدن اجملاورة ذات احلجم املماثل) ،وعلى إقامة عالقات
جديدة برؤوس األموال من االستثمارات اخلارجية .وقد وجدت مدن كثرية منها نفسها معرضة للخطر يف سياق
االقتصاد اجلديد .فقد تكون ظروف األزمة ابلغة احلدة بصفة خاصة يف البلدات األحادية الوظيفة اليت تعتمد على
شركة واحدة أو جمموعة حملية من الشركات يف جمال صناعي واحد .ويف احلقبة السوفياتية ،تزامن إنشاء البلدات
اجلديدة مع إنشاء برامج صناعية كربى  -مثل إقامة بلدات جديدة يف بعض املناطق ،وتنفيذ برامج صناعية رئيسية
مصحوبة بتوليد الطاقة واملوارد املعدنية .والجتذاب رأس املال البشري ،عرضت هذه املدن رواتب جيدة وإمدادات
متوافرة من السلع االستهالكية .وكانت هذه املدن مدجمة على حنو وثيق يف سالسل إنتاج عموم االحتاد السوفيايت،
بدالا من كوهنا مغروسة يف االقتصادات احمللية املوسعة .وبسبب التفكك االقتصادي وتقليل حجم سالسل اإلنتاج
يف بداية مرحلة التحول االقتصادي منذ  20عاما ،وجدت كثرة من هذه املدن نفسها غري قادرة على املنافسة.
فهي تواجه مستوايت عالية من البطالة واملشاكل االجتماعية ،خصوصا إذا كان أصحاب األعمال الصناعية
الرئيسية يف املدينة يواجهون املتاعب ( .)Golubchikov and Makhrova, 2013ونتيجة لذلك تفقد هذه املدن
سكاهنا األكثر دينامية (التقرير الوطين املتعلق ابملستوطنات البشرية يف بيالروس املقدم إىل مؤمتر املوئل الثالث).
بيد أهنا تشكل ،يف بعض احلاالت ،جوهر االقتصادات الناشئة حديثا .ويف االحتاد الروسي الغين ابملعادن ،حتققت
ثالثة أرابع القيمة اإلمجالية لصادرات البلد يف عام  2012بواسطة عدد قليل من أكرب الصادرات وهي :النفط
اخلام ( 34,4يف املائة) ،واملنتجات النفطية ( 19,7يف املائة) ،والغاز الطبيعي ( 11,8يف املائة) ،واملعادن احلديدية
( 4,3يف املائة) ،والفحم ( 2,5يف املائة) ،واملنتجات الكيميائية غري العضوية ( 1,5يف املائة) ،واأللومنيوم اخلام
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( 1,2يف املائة)( .)20وتُنتَج األغلبية الساحقة من صادرات املعادن والفلزات املذكورة ،فضالا عن العديد من
املنتجات املوجهة للتصدير ،يف املدن األصغر حجم ا والبلدات القائمة على صناعات وحيدة .ويف أحناء املنطقة
دون اإلقليمية ككل ،تتمتع هذه املدن اليت تتخصص يف مثل هذه االقتصادات املوجهة حنو التصدير مع وجود
سالسل إنتاج بسيطة ،مبيزات اقتصادية ( .)Golubchikov and others, 2015فعلى سبيل املثال ،شهدت مناطق
استخراج النفط والغاز يف أذربيجان وكازاخستان واالحتاد الروسي وتركمانستان منوا يف بعض املدن القائمة وأنشئت
فيها بعض البلدات اجلديدة .بيد أن املوجودات املتولدة نتيجة هلذه الربامج تراكمت يف العواصم الوطنية واإلقليمية،
ويف اخلارج ،ويف مراكز مالية عاملية أبعد ،وليس يف املدن نفسها.
 -102وتشمل االقتصادات احلضرية األخرى الناجحة نسبيا يف املنطقة دون اإلقليمية تلك القائمة على
االستغناء عن الواردات واستبداهلا ابإلنتاج احمللي ،مثل املوانئ والنقل والتجارة عرب احلدود؛ واملدن األصغر حجما
اليت تشكل مناطق جذب لالستجمام أو احلج؛ واألماكن احلضرية الكائنة حول املراكز األكرب حجما .ومبا أن
املدن الكبرية أصبحت وجهات رئيسية يف حد ذاهتا ،صار عنصر القرب منها عامالا حامسا ابلنسبة لسائر املدن
األصغر حجما واألقاليم األخرى .وتندرج ”مدن العلم“ السابقة ضمن فئة حمددة من البلدات اليت حتقق أداءا
جيدا نسبيا ،وذلك إىل حد كبري بفضل رأس ماهلا البشري من ذوي املهارات العالية .فعلى سبيل املثال ،يف أوكرانيا،
فإن ُخسا من املدن اليت تشهد تزايدا يف عدد السكان وعددها عشر مدن (إىل جانب مدينة كييف) عبارة عن
مدن حمطات الطاقة النووية.)Rudenko, 2013( ،
 -103بيد أن أحد املسائل الرئيسية املتعلقة ابالزدهار الطويل األجل للمدن األصغر حجم ا ال يتعلق ابجلانب
االقتصادي وحده .فاملسألة أيض ا تتعلق أيض ا مبدى توافر األصول املادية والبيئية والثقافية اجلاذبة والفرص التعليمية
اليت جتعل الناس يشعرون ابالرتياح للعيش فيها ألجل طويل ،ال سيما يف سياق مرحلة ما بعد التصنيع وما يرتبط
بذلك من تطلعات وأساليب حياة.
 -104ويف حني تركز هذا االجتاه ركز على املنطقة دون اإلقليمية ألورواب الشرقية ،مبا يف ذلك االحتاد الروسي
والقوقاز وآسيا ،وغرب البلقان ،فقد امتد أثر اثين أكرب اجتاه اقتصادي شهدته السنوات العشرين املاضية  -وهو
ظهور اقتصاد املعرفة والثورة الرقمية  -على كامل منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب.
جيم  -ظهور اقتصاد املعرفة
 -105ازدهرت املدن األوروبية واألمريكية الشمالية خالل حقبة التحول الصناعي ،إال أن قطاع الصناعة
التحويلية يشهد حاليا تراجعا نسبيا( ،)21ومن املمكن ،إن مل يكن من املرجح ،بعد فرتة استثنائية من االزدهار ،أن
يبقى منو هذه االقتصادات احلضرية ضعيفا يف املستقبل ،على األقل يف ظل الظروف الراهنة من االخنفاض الشديد
يف النمو السكاين ( .)Piketty, 2014ولكن على الرغم من هذا االجتاه ،فإن ظهور اقتصاد املعرفة يف هذه املناطق،
املستند إىل الثورة الرقمية القائمة على شبكة اإلنرتنت واحلواسيب السريعة والربط الشبكي ،يهيئ فرصا هائلة ويطرح
حتدايت للمدن الواقعة يف منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب.

( )20حمسوبة من بياانت دائرة اإلحصاءات احلكومية االحتادية الروسية ()2013
] .Torgovlya v. Rossii [Trade in Russiaموسكو ،متاحة على الرابط التايل.www.gks.ru/bgd/regl/b13_58/Main.htm :
( )21مل يسهم قطاع الصناعة التحويلية إال بنسبة  15يف املائة يف الناتج احمللي اإلمجايل لالحتاد األورويب يف عام European ( 2014
.)Commission, 2014
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 -106واقتصاد املعرفة هو َخلَف لالقتصاد الصناعي .وقد أعاد هذا األخري تشكيل املدن واملناطق يف عدة
موجات رئيسية من التنمية وإعادة التعمري ،منشئ ا بذلك حيزه اخلاص الذي خيتلف اختالف ا جذرايا عن االقتصادين
السالفني الزراعي والتجاري .فقد أعادت الصناعات التحويلية تنظيم الوصول إىل املواد اخلام واألسواق ،وأنشأت
شبكات النقل وضبطتها ،واجتذبت أعدادا كبرية من العمال إىل املدن ،وأرست نظم ا صارمة لألعمال ،كلها
تتجسد يف أمناط التنظيم املكاين واالجتماعي .ويتوقع أن يطرح اقتصاد املعرفة متطلباته املكانية اخلاصة به ،من
خالل إعادة تشكيل املدينة الصناعية إىل أشكال جديدة تتالئم مع الظروف اجلديدة لإلنتاج االقتصادي واملتطلبات
االجتماعية واملؤسسات الثقافية ( .)Madanipour, 2011ومن املرجح أن تشكل التعابري املكانية القتصاد املعرفة
النموذج الذي سيؤخذ به للمدن يف املستقبل املنظور.
الشكل 16
اجملموعات اإلبداعية يف منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب

غري اقتصاد املعرفة من طبيعة املنتجات اليت حنتاج إليها .فإن ظهور املعارف نفسها كقدرة إنتاجية
 -107وقد َّ
وكناتج ،ليست له متطلبات مكانية حمددة فيما عدا القرب من املنخرطني يف إنتاجها وإجياد تقسيم جديد للعمل.
وهذا يعمل على تغيري طبيعة مواقع اإلنتاج واالستهالك يف املدن ،حيث تتشكل جمموعات جديدة من األنشطة،
بينما تتشتت أنشطة أخرى أو يُستغىن عنها .وأصبحت املساحات اجلديدة لإلنتاج هي مساحات املعارف ،أي
نشأ جنب ا إىل جنب مع املساحات اجلديدة لالستهالك وكذلك األمناط
اجلامعات واجملمعات العلمية والثقافية ،اليت تُ َ
اجلديدة للتفاوت االجتماعي (املرجع نفسه).
 -108وقد غري اقتصاد املعرفة ديناميات االقتصاد احلضري ،وشجع على منو التكتالت ،وزاد من أمهية األماكن
املتاحة للتالقي ودورها يف االبتكار يف األحرام اجلامعية يف سيليكون فايل ابلوالايت املتحدة ،ويف كامربدج شاير
ابنكلرتا ،وكريكسرتا بفنلندا .وهذه أشكال جديدة للتجمعات االقتصادية ،املكونة إما بواسطة السياسات العامة
أو بواسطة أفراد وشركات ،مبا يشمل اجلامعات ،واجملمعات العلمية والتكنولوجية ،وجمموعات االقتصاد اإلبداعي،
وجمموعات املكاتب ،إضافة إىل العمل من املنزل .وقد أدى جتميع هيئات املعارف إىل تعزيز آاثر الرتكز احلضري
املذكورة يف الفصل الثاين ،وتقوية االقتصادات التكتلية اليت تزدهر يف املدن السوبر .ومل يتضح بعد ما إذا كانت
هذه تليب احتياجات اقتصاد املعرفة أو متطلبات صناعة التنمية  -أو كليهما ،ولكن الكثري منها يقع على حافة
مراكز املدن واملناطق احمليطة ابملطارات ،وتؤدي هبذه الطريقة إىل زايدة جتزؤ املساحات احلضرية وتساهم كذلك يف
اآلاثر النامجة عن الزحف العشوائي املوصوفة يف الفصل السابق ،على السواء (.)Kasarda and Lindsay, 2012
 -109وإحدى النتائج املبكرة اليت خلص إليها كثريون يف سنوات نشوء اقتصاد املعرفة هي أن املكان مل تعد له
أمهية :فكل ما حيتاج إليه مواطنو العامل هو وصلة كابل اتصاالت جيدة ليصبح العامل أبسره يف متناول اليد .وقيل
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أن النتيجة املرتتبة على ”موت املسافات“ ( )death of distanceهذا ،هي أن يستعاض عن املدينة ذات الشوارع
والساحات واحملطات واملتاجر واملطاعم مبا يسمى ”املدينة الرقمية“ ( ،)city of bitsوهي مدينة افرتاضية هبا منط
للشوارع مؤلف من طرق سريعة للمعلومات الرقمية ( .)Mitchell, 1995ويف الواقع ،فقد ثبت أن العكس صحيح.
فاألفكار واحللول املبتكرة اجلديدة خترج إىل حيز الوجود من خالل االتصاالت املكثفة وتبادل املعارف مع اآلخرين.
ومثة أمهية ابلغة لقرب الناس من بعضهم .فمن األفضل ابلنسبة للعاملني يف جمال املعارف أن يطرقوا ابب أحد
زمالء املكتب بدالا من العمل عن طريق الربيد اإللكرتوين بشأن مشروع جديد مع شخص جمهول على اجلانب
اآلخر من العامل (.)Saxenian, 1994
 -110ومازال الناس حيتاجون إىل االتصال املادي مع اآلخرين ،ليس يف عملهم فحسب ،بل أيضا يف أوقات
فراغهم .واملدن ،مبا فيها من اقتصاد اخلربات املعاشة ( )Experience Economyللمقاهي واملطاعم ودور السينما
وقاعات العرض واألماكن ومراكز التسوق ،تقدم مجيع هذه اخلدمات عند الطلب .وهذا هو السبب وراء ازدهار
املدن املبتكرة مثل برشلونة ودبلن ولوفان وميونيخ وستوكهومل وتولوز ،يف ظل اقتصاد املعرفة (.)Madanipour, 2011
 -111ويف واقع األمر ،فإن تنمية املعارف والعوملة واملدن ”األصيلة“ ما هي إال أمور يعزز أحدها اآلخر .ومع
تزايد رسوخ اقتصاد املعرفة يف البلدان املتقدمة النمو والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف منطقة اللجنة االقتصادية
ألورواب ،فإن املدن اليت تتمكن من التكيف مبكرا مع االحتياجات االقتصادية اجلديدة ستتمكن أيضا من االستفادة
إىل أقصى حد من متيزها احمللي ،حيث يصبح إضفاء الطابع احمللي (األمهية املتزايدة لتميز املدينة وأصالتها وهويتها)
بنفس درجة أمهية عمليات العوملة ( .)Cooke and Morgan, 1998وقد كشف نشوء اقتصاد املعرفة عن وجود تناقض
ظاهري بني املدن والعوملة على هيئة ”مفارقة العاملية-احمللية“ :ففي عامل آخذ يف التكامل بشكل متزايد ،جيب أن
تعتمد املدن بقدر أكرب على خصائصها احمللية املميزة هلا  -واليت يعرب عنها البعض ابسم ”األصالة“ (.)Hospers
وهذه اخلصائص الفريدة تساعد على حتديد اجملال الذي تتفوق فيه أي مدينة ،والسبل اليت تستطيع أن متيز نفسها
هبا يف التنافس مع غريها من املدن .ويعين اقتصاد املعرفة األورويب وما يتصل به من مفارقة العاملية-احمللية أن املدن،
كما كان احلال يف املاضي ،تتنافس على ما يعجب السكان والشركات والزوار .وتستمد كل مدينة بعض املزااي
عن طريق جذب العاملني يف جمال املعارف واألنشطة الكثيفة املعرفة ،وتكتسب نتيجة لذلك ميزة تنافسية.
 -112ويف املنطقة املزدهرة املتجانسة الواقعة بني لندن وميالنو (”املوزة الدينامية“ يف أورواب) أو يف املنطقة
الساحلية الشمالية الشرقية للوالايت املتحدة ( ،)BosWashأصبحت املدن تتشابه يف ما بينها أكثر فأكثر على مر
الزمن .والتقارب من هذا النوع له آاثر كبرية .فهو يعين أن التفاصيل الصغرية ،مثل صورة املدينة ،ميكن أن تكون
حامسة يف القرارات اليت تتخذها الشركات أو األفراد الذين يبحثون عن مكان لالستقرار فيه أو لزايرته .ولكي
حتتفظ املدن جباذبيتها وتزيد منها للعاملني يف جمال املعارف وغريهم من الفئات املستهدفة ،يتعني عليها أن تفكر
يف أي نوع من السمات ينبغي أن تتصف هبا ،وقد وضع كثري منها اسرتاتيجية للتنافسية تبعا لذلك .ومن مث ،فإن
التنافس بني املدن يف جمال املعرفة واالبتكار يتطلب أن تصبح املدن ”مبدعة“ (املرجع نفسه).
 -113ويتمثل جوهر اإلبداع يف القدرة على ابتكار حلول أصلية للمشاكل والتحدايت اليومية ،واملدن اليت
جنحت يف االستفادة من هذه التنمية االقتصادية هي املدن اليت حتظى إبمكانية التواصل مع املؤسسات األكادميية
الرائدة داخل أي منطقة من مناطق الرتكز احلضري اليت تربز فيها صفات التنوع واملرونة .واالبتكار حمرك رئيسي
بعيد املدى للقدرة التنافسية واإلنتاجية .ومثة أمهية ابلغة للجامعات ابلنسبة إىل ”منظومات االبتكار“  -وهي
ِّ
لوجيات اجلديد َة وتستوردها
شبكات مؤسسات القطاعني العام واخلاص اليت تنشئ أنشطتُها وتفاعال ُهتا التكنو
وتعدهلا وتنشرها.
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 -114ونظرا لتأثري التكتل داخل املناطق املرتوبولية ،تؤدي هذه الشبكات إىل ارتفاع اإلنتاجية االقتصادية.
وحتفز اجلامعات أيض ا منوا اقتصادايا أقوى من خالل تعزيز االبتكار بطرق عديدة ،من بينها إبرام شراكات يف جمال
البحوث مع الشركات ،ونقل التكنولوجيا ،والشركات الفرعية ،ومساعي االشتغال ابألعمال احلرة للطالب واخلرجيني
وأعضاء هيئات التدريس .ويف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ،يقيم كثري من شركات رؤوس
األموال االستثمارية روابط وثيقة مع وحدات نقل التكنولوجيا يف اجلامعات .ومثة أمهية حامسة لتوافر التمويل،
ال سيما شركات األسهم اخلاصة ورأس املال االستثماري ،وسيتبع التمويل القرارات املوقعية لألشخاص والشركات
ممن أيتون أفضل األفكار الواعدة املرحبة .واألهم من ذلك ،أن اجلامعات كثريا ما ترتبط بروابط اترخيية عميقة مع
املدن اليت تقع فيها ،يف حني أن املوارد األخرى الالزمة لتحقيق النمو االقتصادي  -مثل السكان والعمال والشركات
واملستثمرين  -تكون أكثر تنقالا .ولكن املدن تستفيد ،يف سياق اجتذاب األفراد ومؤسسات األعمال
واالستثمارات ،من اجلامعات القوية ،كما أن اجلامعات تستفيد حني يزدهر اقتصاد مدهنا ويتيح نوعية جذابة
للحياة(.)22
اإلطار 2
اللجنة املعنية بنمو املدن  -اململكة املتحدة
حبثت اللجنة املعنية بنمو املدن يف اململكة املتحدة السبل اليت ميكن هبا للحكومة واملؤسسات التجارية أن متكن منوا أقوى يف
أكرب املناطق املرتوبولية يف البلد بغرض دفع االستثمار الطويل األجل ،وخلق فرص العمل وحتسني انتج االقتصاد مبجمله .وأحد
األركان األساسية هلذه االسرتاتيجية هو املسامهة اليت تقدمها املؤسسات الرئيسية القتصاد املعرفة  -فاجلامعات ترتكز بدرجة
عالية يف املدن .والتعليم اجلامعي نشاط اقتصادي ذو شأن داخل املناطق املرتوبولية .وهو يشكل يف اململكة املتحدة أحد أكرب
الصناعات وأسرعها منوا يف العقود األخرية .غري أن أثر اجلامعات يف اقتصادات املدن الكبرية أوسع نطاق ا بكثري ،وتوجد سوابق
اترخيية طويلة األمد .وقد أنشئت جامعات كثرية مهمتها املسامهة يف االقتصاد احمللي ( .)Torrens and Thompson, 2012ويف
اململكة املتحدة ،منت اجلامعات ،مبا فيها كامربدج وأكسفورد ،من جمموعات حملية يف ميادين مثل التكنولوجيا األحيائية
واألجهزة الطبية .وقد دفعت مدرسة هال للفنون والتصميم ( )Hull School of Art and Designمنو الصناعات اإلبداعية يف
املدينة ،يف حني أن جامعة لينكولن تعمل مع شركة سيمنز إلنشاء قسم اهلندسة اجلديد لديها .وقامت جامعة بريستول بعدد
من التعيينات غري املتفرغة املشرتكة مع شركة توشيبا ،بغرض تسريع نقل املعرفة .ويف الوالايت املتحدة ،استفادت اجملموعات
الصناعية اليت تركز على التكنولوجيا من البحوث واخلرجيني والشركات الفرعية ،وأبرزها تلك الكائنة حول بوسطن ورايل-دورهام.

دال  -الثورة الرقمية
 -115يدفع االقتصاد الرقمي يف الوقت احلايل جوانب عديدة وخمتلفة من االقتصاد العاملي ،من بينها اخلدمات
املصرفية ،والبيع ابلتجزئة ،والطاقة ،والنقل ،والتعليم ،والنشر ،ووسائط اإلعالم ،والصحة .وتعمل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت على حتويل طرق إجراء التفاعالت االجتماعية وإقامة العالقات الشخصية ،حيث تتقارب
الشبكات الثابتة واحملمولة وشبكات البث ،وترتابط األجهزة واألشياء بشكل متزايد ِّ
لتكون ”إنرتنت
األشياء“ ( .)Internet of Thingsومتثل صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وما تقدمه من خدمات حمركات
لالقتصاد العاملي .ومثلت التجارة بني الغرب والشرق يف جماالت اخلدمات والتصنيع املتصلة بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت أحد احملركات الرئيسية لالقتصاد العاملي على مدى السنوات العشرين املاضية .وأتخذ أسواق اإلنرتنت
الفائق السرعة والسعة (تكنولوجيا النطاق العريض) يف االتساع ،حيث ازدادت االشرتاكات يف شبكات النطاق
( )22تتعلق ابلقطاع اجلامعي ثالثة من العوامل األربعة األهم اليت أثرت يف اختيار الشركات املتعددة اجلنسيات ألماكن
أتسيس مشاريعها (.)BIS 2009
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العريض الالسلكية  -لتصل إىل قرابة بليون مشرتك يف منطقة منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  -مما
أسفر عن اخنفاض يف االتصاالت اهلاتفية الثابتة (املوجز التنفيذي ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي).
 -116وعمل التوسع يف االقتصاد الرقمي مبثابة حمرك للنمو االقتصادي يف السنوات األخرية .وهو يتنامى بسرعة
حتوالا يف اجملتمع ككل ( .)OECD, 2013aوينتشر يف االقتصاد العاملي ،مبا يف ذلك جتارة التجزئة (التجارة
ُ
وحي ِّدث ُّ
اإللكرتونية) ،والنقل (املركبات اآللية) ،والتعليم (الدورات الدراسية اإللكرتونية) ،والصحة (السجالت اإللكرتونية
والطب الشخصي) ،والتفاعالت االجتماعية والعالقات الشخصية (الشبكات االجتماعية) .ومتثل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت جزءا ال يتجزأ من احلياة املهنية والشخصية؛ ويزداد ترابط األفراد واملؤسسات التجارية
مترر هذه
واحلكومات من خالل جمموعة من األجهزة يف املنزل ويف العمل ويف األماكن العامة وأثناء الرتحال .و َّ
االتصاالت عرب ماليني الشبكات الفردية ،اليت ترتاوح بني الشبكات السكنية للمستهلكني والشبكات اليت متتد
عرب أحناء العامل .وأصبح التقارب بني الشبكات الثابتة واحملمولة وشبكات البث ،إىل جانب استخدام مزيج من
االتصاالت اآللية بني األجهزة ،و”السحابة احلاسوبية“ ،وحتليل البياانت ،وأجهزة االستشعار ،واملشغالت،
واألشخاص ،ميهد الطريق أمام التعلم اآليل ،والتحكم عن بعد ،واآلالت والنظم املستقلة .ويتزايد تواصل األجهزة
واألجسام ”إبنرتنت األشياء“ ،مما يؤدي إىل حدوث تقارب بني تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واالقتصاد
على نطاق واسع.
 -117وتوافر املعلومات البيئية احملدَّثة الدقيقة اليت يسهل العثور عليها واليت تقوم على مرجعية جغرافية ،قد ِّ
ميكن

أيض ا املوظفني العموميني وأصحاب املشاريع والعمال واملستهلكني من اختاذ قرارات مستنرية تؤثر يف البيئة احلضرية
ويف رفاههم الشخصي .ولئن أرست مبادرة احلكومة اإللكرتونية والبياانت املفتوحة وسائر املبادرات املماثلة اجتاه ا
حنو مزيد من االنفتاح فيما يتعلق ابملعلومات ،فال تزال هناك حتدايت ابقية فيما يتعلق بقدرة اجلمهور على الوصول
فعلي ا إىل املعلومات البيئية ،مما قد يستمر يف تقويض جهود محاية البيئة ويعوق حتقيق التنمية املستدامة للمناطق
احلضرية.

 -118واملدن هي األقدر على هتيئة أكرب قدر من الفرص لالقتصاد الرقمي ،كما أن وفورات احلجم املذكورة
تعزز االجتاهات احلضرية السائدة يف منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب ،من قبيل الرتكز احلضري املذكور يف الفصل
الثاين .وعالوة على ذلك ،فاملدن يف مجيع أحناء املنطقة ،ونظرا لوجود القسم األكرب من الصناعات التحويلية حاليا
يف قارات أخرى ،أصبحت يف وضع جيد يؤهلها بوجه خاص للجمع بني آاثر القرب املكاين والتعليم العايل
واالبتكار من أجل تسريع وترية النمو يف اقتصاد املعرفة ،من خالل الثورة الرقمية .وتعكف جمموعات الشركات
الناشئة يف جمال التكنولوجيا الرقمية يف سيليكون فايل ولندن واستكهومل وشتوتغارت والعديد من املدن األخرى يف
منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب على استطالع مناذج أعمال جديدة تستند إىل أساليب اإلنتاج التعاونية ،مثل
برامج التمويل اجلماعي و”االقتصاد التشاركي“ ،وتتحدى القواعد القائمة يف األسواق الراسخة ،وقد تتطلب ،مع
الوقت ،إجياد استجاابت سياساتية متوازنة لتمكني االبتكار من جهة ،ومحاية املصلحة العامة من جهة أخرى
(منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي).
 -119وقد كانت الثورة الرقمية أحد أكرب التغريات اليت حدثت منذ مؤمتر املوئل الثاين ،وستكون دافع ا مستمرا
للسنوات العشرين القادمة .وستشمل التطورات الرئيسية انتقال الرقابة على اإلنرتنت من حكومة الوالايت املتحدة
إىل جمتمع اإلنرتنت األوسع نطاق ا على الصعيد العاملي (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي) .وقد
وضعت األمم املتحدة خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030فحددت أهداف التنمية املستدامة اليت تشمل زايدة
فرص الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واإلنرتنت بغرض إنشاء اقتصاد رقمي عاملي شامل للجميع.
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 -120وتوجد إمكانية كبرية لزايدة اإلقبال ابلنسبة لألفراد .فاألنشطة من قبيل إرسال رسائل الربيد اإللكرتوين
أو البحث عن معلومات عن املنتجات أو شبكات التواصل االجتماعي ،تُ ِّ
ظهر تباين ا ضئيالا على نطاق البلدان
يف منطقة منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،ولكن أوجه التباين تتسع ابلنسبة لألنشطة املرتبطة مبستوى
أعلى من التعليم ،من قبيل احلكومة اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونية واخلدمات املصرفية اإللكرتونية .أما نطاق
أنشطة اإلنرتنت اليت يقوم هبا مستخدمون حاصلون على تعليم عال ،فيزيد بنسبة  58يف املائة يف املتوسط عن
تلك اليت يقوم هبا احلاصلون على التعليم الثانوي األدىن مستوى وما دونه (.)OECD, 2014a
 -121وأتخذ بلدان عديدة يف اعتماد اسرتاتيجيات وطنية رقمية ،إدراكا منها أن احلكومات ميكن أن تعمل
الحظ هذا األمر يف حالة مبادرات ”البياانت املفتوحة“ ،حيث يستطيع
مبثابة عوامل حافزة لالقتصاد الرقمي .ويُ َ
القطاع العام أن حيفز االبتكار القائم على البياانت من خالل فتح معلومات القطاع العام ،مبا يشمل أنواعا خمتلفة
خدم
من البياانت ،وكذلك عن طريق تسهيل احلصول على املعلومات البيئية جلميع اجلهات صاحبة املصلحة .وتُستَ َ
أيضا مبادرات احلكومة اإللكرتونية لتشجيع اعتماد طائفة واسعة من التطبيقات الالزمة للصحة اإللكرتونية والتجارة
اإللكرتونية .وتعتمد احلكومات على التكنولوجيات الرقمية للتحول من اتباع هنج يركز على املواطن إىل هنج يدفعه
حتويل يف القطاع العام من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
املواطن ،وهي هتدف إىل حتقيق تغيري ُّ
لتحقيق هذا التحول ،وهو ما يعين أن يقرر اجلمهور وأصحاب األعمال التجارية احتياجاهتم اخلاصة وأن يتناولوها
ابالشرتاك مع السلطات العامة.
 -122وحيظى بعض االسرتاتيجيات الرقمية الوطنية ببُ ْعد دويل .ومتثل إدارة اإلنرتنت وتغري املناخ والتعاون اإلمنائي
قضااي رئيسية يف االسرتاتيجيات اليت تتسم بذلك البُ ْعد .وتعرتف خطة أملانيا الرقمية للفرتة  2017-2014ابنعدام
ثقة املسنني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ودعت إىل حبث السبل الرامية إىل زايدة مهاراهتم وثقتهم يف هذا
اجملال .ودعت إىل إشراك أصحاب املصلحة املتعددين يف املسائل املطروحة يف اخلطة ،وإىل املشاركة الفعالة يف
املناقشات املتعلقة ابلسياسات الدولية اليت ُجترى يف االحتاد الدويل لالتصاالت ،ومنتدى إدارة اإلنرتنت ،ومنظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي .وتتناول خطة أملانيا أيض ا مسائل التعاون اإلمنائي ،مثل ضرورة ”بناء
القدرات يف جمال الفضاء اإللكرتوين“ و”بناء القدرات يف جمال أمن الفضاء اإللكرتوين“ يف البلدان النامية.
اإلطار 3
العناصر الرئيسية السرتاتيجيات االقتصاد الرقمي
تبني القائمة التالية الركائز األساسية للعديد من االسرتاتيجيات الوطنية الرقمية احلالية ،حيث تؤكد غالبيتها األهداف املتعلقة
جبانب الطلب (من (ج) إىل (ح)):
(أ)

مواصلة تطوير اهلياكل األساسية لالتصاالت السلكية والالسلكية (مثل إمكانية استخدام اإلنرتنت الفائق
السرعة (تكنولوجيا النطاق العريض) وخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية) ،واحلفاظ على شبكة
اإلنرتنت املفتوحة؛

(ب) تعزيز قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مبا يف ذلك إضفاء الطابع الدويل عليه؛
(ج) تعزيز خدمات احلكومة اإللكرتونية ،مبا يف ذلك تعزيز إمكانية الوصول إىل معلومات وبياانت القطاع العام
(أي البياانت احلكومية املفتوحة)؛
(د)

40

تعزيز الثقة (اهلوايت الرقمية واخلصوصية واألمن)؛

A/CONF.226/10

(ه )

تشجيع املؤسسات التجارية على اعتماد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وال سيما املؤسسات الصغرية
واملتوسطة احلجم ،مع الرتكيز على القطاعات الرئيسية مثل الرعاية الصحية والنقل والتعليم؛

(و)

النهوض خبدمات اإلدماج اإللكرتوين ،مع الرتكيز على السكان املسنني والفئات االجتماعية احملرومة؛

(ز)

تعزيز املهارات والكفاءات املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مبا يف ذلك مهارات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت األساسية واملتخصصة؛

(ح) التصدي للتحدايت العاملية مثل إدارة اإلنرتنت وتغري املناخ والتعاون اإلمنائي.
اإلطار 4
االقتصاد التشاركي
األعمال اليت يشملها االقتصاد التشاركي عبارة عن منابر تتيح ،على سبيل املثال ،استئجار األماكن ألجل قصري ،وأغلبها
منازل .وعلى الرغم من أن مبادالت املنازل ليست جبديدة ،فإن هذه املنابر جعلت ممارسة مشاركة املنازل جتارايا ممارسة
شائعة بصورة غري مسبوقة من حيث السرعة والنطاق .ويتوازى هذا االجتاه يف جمال التنقل يف املناطق احلضرية .فخيارات
التنقل املشرتك ترتاوح بني أتجري السيارات اخلاصة واالشرتاك يف الركوب ويف أماكن ركن السيارات ،وبني أتجري السيارات
والدراجات من حمطات حمددة أو غري احملصورة مبكان .وتتمتع هذه اخلدمات بنجاح قوي يف صفوف املستخدمني ،وإن
كان أتثريها على التنقل يف املناطق احلضرية مازال ابنتظار تفعيله بشكل كامل يف السنوات املقبلة (منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتصادي ،الفصل  .)3ويف السنوات األخرية تطور بسرعة سوق تطبيقات اهلاتف احملمول املتعلقة ابلصحة
والعافية ( .)m-healthوازداد عدد هذه التطبيقات إىل أكثر من الضعف يف فرتة ال تتجاوز العامني والنصف ،ليصل إىل
أكثر من  100 000تطبيق ( .)Research2guidance, 2014ويف عام  ،2012أبلغت نسبة  69يف املائة من مالكي
اهلواتف الذكية اب لوالايت املتحدة عن تتبع مؤشر صحي واحد على األقل ،من قبيل الوزن أو النظام الغذائي أو الرتيض
( .)Fox and Duggan, 2013وقد جرى أيض ا تطوير عدد من تطبيقات اهلواتف احملمولة وموارد اإلنرتنت لتزويد املستهلكني
مبعلومات إضافية عن املواد الكيميائية املوجودة يف املنتجات وغري ذلك من املعلومات البيئية ،وذلك لتمكينهم من اختاذ
خيارات بيئية مستنرية.

هاء  -إنرتنت األشياء
 -123على الرغم من أن استخدام اإلنرتنت كمنصة رقمية َّ
مكن إنشاء االقتصاد التشاركي ،فإن القدرة على
ربط أي جهاز أو جسم ذكي أبي جهاز أو جسم ذكي آخر أصبحت عامالا متكينيا إلنرتنت األشياء .وسيكون
لذلك أثر عميق على قطاعات متعددة من االقتصاد واحلياة احلضرية ،مبا يشمل التشغيل اآليل للصناعات وتوفري
الطاقة والنقل .وتتألف شبكة إنرتنت األشياء من سلسلة من املكوانت املتساوية يف األمهية  -االتصاالت اآللية
بني األجهزة ،واحلوسبة السحابية ،وحتليل ”البياانت الضخمة“ ،وأجهزة االستشعار واملشغالت .بيد أن اجلمع
بينها يولد التعلم اآليل والتحكم عن بعد ،وينشئ يف هناية املطاف آالت ونظم آلية التشغيل تستطيع أن تتعلم
تكييف نفسها وتعديل أدائها إىل احلد األمثل.
 -124واستحدث عدد من احلكومات أنظمة تعتمد على إنرتنت األشياء يف حتقيق األهداف السياساتية .فعلى
سبيل املثالِّ ،
ميكن إنرتنت األشياء احلكومات من إدارة األماكن العامة بشكل أكثر كفاءة أو أكثر فعالية أو بطرق
خمتلفة .فإن رصد إشارات املرور أو النظم املائية عن بُ ْعد يتيح هلا تعديل تدفقات املرور إىل املستوى األمثل ،أو
فهم خماطر الفيضاانت بشكل أفضل .وهو يتيح هلا أيضا حتقيق أهداف السياسة العامة بطرق جديدة .فعلى سبيل
املثال ،أصبح ابإلمكان تقليل ازدحام املرور على الطرق ابستخدام تسعريات الطرق احملسوبة اعتمادا على التوقيت
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أثناء اليوم واملسافة املقطوعة ،عن طريق النظام العاملي لتحديد املواقع واالتصاالت احملمولة ،وهو أمر يصعب حتقيقه
من خالل الوسائل التقليدية .وابملثل ،تؤدي العدادات الذكية يف جمال الطاقة إىل وجود أسواق الطاقة اليت تتسم
بقدر أكرب من الالمركزية وزايدة وعي املستهلكني فيما يتعلق ابستخدام الطاقة .ويعلق احملللون واحلكومات آماالا
عريضة على أجهزة الصحة اإللكرتونية اليت ستتيح رصد املرضى عن بُ ْعد يف املنزل أو يف مكان العمل .غري أنه
ال يتوافر سوى عدد قليل من هذه األجهزة يف السوق  -وهي حالة يبدو أهنا تُعزى ليس إىل قلة البحوث أو
االلتزام احلكومي ،بل إىل صعوابت يف التنفيذ مازال يتعني التغلب عليها (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي).
 -125وجلميع األفراد احلق يف التماس املعلومات واألفكار بكافة أنواعها وتلقيها ونقلها عن طريق اإلنرتنت.
ويف تقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري ،املقدم إىل الدورة السابعة عشرة جمللس
حقوق اإلنسان ( )A/HRC/17/27شدَّد املقرر على طبيعة اإلنرتنت الفريدة وعلى قدرته التغيريية ليس فقط بتمكينه
األفراد من ممارسة حقهم يف حرية الرأي والتعبري فحسب ،وإمنا بتمكينهم أيضا من ممارسة طائفة من حقوق اإلنسان
األخرى وبتعزيزه تقدم اجملتمع ككل .ويشارك ستة وأربعون بلدا واالحتاد األورويب كأطراف يف االتفاقية اخلاصة
إباتحة فرص احلصول على املعلومات عن البيئة ومشاركة اجلمهور يف اختاذ القرارات بشأهنا واالحتكام إىل القضاء
يف املسائل املتعلقة هبا (اتفاقية آرهوس) ،اليت تقتضي من تلك البلدان أن تكفل قدرة السلطات العامة الوطنية
ودون الوطنية واحمللية على امتالك وحتديث املعلومات البيئية اليت تتصل مبهامها ،وكفالة إاتحة املعلومات البيئية
بصورة تدرجيية يف قواعد البياانت اإللكرتونية اليت يسهل وصول اجلمهور إليها عن طريق الشبكات العامة
لالتصاالت السلكية والالسلكية (مثل شبكة اإلنرتنت) .وجرى تناول متطلبات إاتحة املعلومات البيئية للجمهور
مبزيد من التفصيل من خالل الربوتوكول املتعلق بسجالت إطالق امللواثت ونقلها امللحق ابالتفاقية ،وكذلك يف
التوصيات بشأن زايدة فعالية استخدام أدوات املعلومات اإللكرتونية إلاتحة حصول اجلمهور على املعلومات
البيئية ،واملعتمدة مبوجب القرار  3/2الصادر عن اجتماع األطراف يف االتفاقية(.)23
واو  -االستنتاجات
 -126شهد جزء كبري جدا من املنطقة حتوالا اقتصادايا يف السنوات العشرين األخرية من اقتصادات خمططة
مركزايا إىل اقتصادات السوق ،وكان هناك فائزون وخاسرون يف صفوف املدن اليت شهدت عملية االنتقال .وعموما،
كان أداء املدن الكربى والعواصم جيدا ،حيث عاد الناتج احمللي اإلمجايل يف الوقت احلايل إىل مستوايت ما قبل
تسعينيات القرن املاضي .أما املدن األصغر حجما فقد حققت نتائج أقل من املدن األكرب حجما ،وذلك ألن
االنتقال يتطلب إجراء تغيريات اقتصادية ومادية وبيئية وثقافية ،وكانت تلك املدن أقل استعدادا لتفعيل هذا التغيري
الشامل نتيجة عدة عوامل من بينها اجلغرافيا واهلجرة اخلارجية.
 -127وشهدت الصناعة التحويلية اخنفاض ا يف مجيع أحناء املنطقة منذ مؤمتر املوئل الثاين .بيد أن ظهور اقتصاد
املعرفة يف أورواب وأمريكا الشمالية ،املستند إىل الثورة الرقمية القائمة على شبكة اإلنرتنت واحلواسيب السريعة والربط
الشبكي ،أييت ابلفرص ويطرح حتدايت هائلة أمام املدن.
 -128ويعيد اقتصاد املعرفة تشكيل املدن الصناعية إىل شكل جديد يناسب الظروف اجلديدة لإلنتاج
االقتصادي واملتطلبات االجتماعية واملؤسسات الثقافية .وما فتئ ظهور املعارف كقدرات إنتاجية ونواتج هلا
متطلبات مكانية قليلة ،يغري من طبيعة مواقع اإلنتاج واالستهالك يف املدن .وتَ َش َّكلَت جمموعات جديدة من
( )23الوثيقة  ،ECE/MP.PP/2005/2/Add.4متاحة على .www.unece.org/env/pp/mop2/mop2.doc.html#/
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األنشطة ،يف حني تبعثر البعض اآلخر أو جرى االستغناء عنه .وتشمل أماكن املعارف اجلامعات واجملمعات
نشأ جبانب احليزات اجلديدة لالستهالك ،واألمناط اجلديدة للتفاوت االجتماعي.
العلمية والثقافية ،اليت تُ َ
 -129وقد غري اقتصاد املعرفة ديناميات االقتصاد احلضري ،وعزز منو اقتصادات التكتل ،وزاد من أمهية احليزات
الالزمة لاللتقاء واالبتكار .وقد عزز أيضا أمهية املكان .ووجد أن مقولة ”موت املسافات“ واالستعاضة عن مدينة
الشوارع والساحات واحملطات واملتاجر واملطاعم ابملدينة الرقمية ،أي مبدينة افرتاضية هبا منط للشوارع يتألف من
طرق سريعة للمعلومات الرقمية ،مقولة ال أساس هلا من الصحة ،وثبت أن العكس صحيح .فاألفكار واحللول
املبتكرة اجلديدة خترج إىل حيز الوجود من خالل االتصاالت املكثفة وتبادل املعارف مع اآلخرين .ومثة أمهية ابلغة
لقرب الناس من بعضهم.
 -130وتنمية املعارف والعوملة واملدن ”األصيلة“ هي أمور يعزز أحدها اآلخر .ومع تزايد رسوخ اقتصاد املعرفة
يف البلدان املتقدمة النمو والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب ،فإن املدن اليت
تتمكن من التكيف مبكرا مع االحتياجات االقتصادية اجلديدة ستتمكن أيض ا من االستفادة إىل أقصى حد من
متيزها احمللي ،حيث يصبح إضفاء الطابع احمللي (األمهية املتزايدة لتميز املدينة وأصالتها وهويتها) بنفس درجة أمهية
عمليات العوملة.
 -131ويدفع كل من اقتصاد املعرفة واالقتصاد الرقمي يف الوقت احلايل جوانب عديدة وخمتلفة من االقتصاد
العاملي ،من بينها اخلدمات املصرفية ،والبيع ابلتجزئة ،والطاقة ،والنقل ،والتعليم ،والنشر ،ووسائط اإلعالم ،والصحة.
وتقوم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بتحويل الطرق اليت جتري هبا التفاعالت االجتماعية والعالقات الشخصية،
حيث تتقارب الشبكات الثابتة واحملمولة وشبكات البث ،وترتابط األجهزة واألشياء بشكل متزايد ِّ
لتكون ”إنرتنت
األشياء“.
 -132واملدن مؤهلة جيدا لتهيئة أكرب قدر ممكن من الفرص لالقتصاد الرقمي ،وتعزز وفورات احلجم اليت
متتلكها هذه املدن االجتاهات احلضرية ،من قبيل الرتكز احلضري (املذكور يف الفصل الثاين) .وعالوة على ذلك،
ومع وجود القسم األكرب من الصناعات التحويلية حالي ا يف قارات أخرى ،أصبحت املدن يف منطقة اللجنة
االقتصادية ألورواب يف وضع جيد يؤهلها للجمع بني آاثر القرب والتعليم العايل واالبتكار لتسريع وترية النمو يف
االقتصاد القائم على املعرفة ،من خالل الثورة الرقمية .وقد كان ذلك أحد أكرب التغريات اليت حدثت منذ مؤمتر
املوئل الثاين ،وسيكون دافع ا مستمرا للسنوات العشرين القادمة.

رابعا  -العيش يف املدن

” -133يؤدي السكن املستدام دورا رئيسي ا يف نوعية حياة البشر“ (ميثاق جنيف لألمم املتحدة بشأن اإلسكان
املستدام (.))E/ECE/1478/Rev.1
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الشكل 17
ميثاق جنيف لألمم املتحدة بشأن اإلسكان املستدام2015 ،
ميثاق جنيف لألمم املتحدة بشأن اإلسكان املستدام

ضمان إمكانية حصول اجلميع على سكن الئق ومالئم وصحي وميسور التكلفة
املبادئ األربعة

مزيد من
احللول
السكنية
حوكمة فعالة وإجراءات
دولة للتظلم من
ُم َّ
القرارات املتصلة
ابإلسكان

الفعالية االقتصادية

اإلدماج واملشاركة االجتماعيان

الكفاية الثقافية

احلماية البيئية

سياسات إسكان وطنية

حلول سكنية للمتضررين من

شفافة ودميقراطية

الكوارث الطبيعية والبشرية

البحوث وتبادل املعارف

سياسات إسكان وطنية حتمي

توفري مساكن ميسورة لتحقيق

التخطيط والتصميم مبا

الرتاث الطبيعي والتارخيي والثقايف

التماسك واإلدماج االجتماعيني

يالئم استخدامات اجلميع

توفري بيوت وأحياء تعزز السالمة

سياسات لإلسكان
وحيازة األراضي تدعم
العدالة االجتماعية

خيارات لتسوية أوضاع العشوائيات
وحتسني عمليات البناء

تعزيز احللول واملمارسات احمللية

الوجدانية للمجتمع احمللي

معلومات
جيدة عن
املساحة
وتسجيل
األراضي

حيازة آمنة
وحمايدة

شروط وقواعد للبناء
متوافقة عرب احلدود

التخطيط
المكاني

مساكن مراعية

إنشاء أماكن عامة

للجانب الثقايف

لألنشطة اجملتمعية والثقافية

مكافحة فقر الطاقة ودعم

تأمين الرهن العقاري

الكفاءة يف استخدام الطاقة

نسيج حضري متكامل تتقارب فيه
نظم نقل مستدامة /هياكل
أساسية مراعية للبيئة

خاصية التضام والتخطيط ملنع

األشغال واخلدمات من أماكن اإلقامة

الزحف احلضري العشوائي

إعادة التجهيز
الصمود يف مواجهة

إلجياد فرص عمل

الكوارث الطبيعية والبشرية

االستثمارات العامة-اخلاصة
حتسني األداء يف جمال الطاقة

يف السكن املستدام

إعادة التجهيز الستخدام
جودة التصميم والصيانة

الموارد بكفاءة

وإعادة التجهيز

املساحات اخلضراء

إدارة سليمة للنفاايت

استخدام الطاقة املتجددة

تقليل بصمة الكربون

ألف  -مقدمة
 -134يتناول هذا الفصل جوانب عديدة من احلياة يف املدن ،إال أن ”اإلسكان الالئق املالئم الصحي امليسور
التكلفة“ (العناصر الرئيسية لإلسكان املستدام كما وردت يف ميثاق جنيف لألمم املتحدة بشأن اإلسكان املستدام)
هو األساس الذي تقوم عليه احلياة الصحية ،واملدن القوية القادرة على الصمود ،واالقتصادات الوطنية املزدهرة.
وتعمل قطاعات اإلسكان يف منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب بشكل جيد نسبي ا ،مقارنة بتلك املوجودة يف آسيا
وأفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ( .)UN–Habitat, 2011, p. viiوتشكل األحياء الفقرية العشوائية
احملرومة من اخلدمات نسبة منخفضة للغاية( .)24والتوسع احلضري يف سبيله لبلوغ مستوايت الذروة وستظل أعداد
سكان احلضر مستقرة نسبي ا (الفصل الثاين) .أما املستوى املتوسط لنوعية املساكن فهو مرتفع نسبي ا .بيد أن
( )24تشري اللجنة االقتصادية ألورواب ( )2009إىل أن  50مليون شخص يعيشون يف مستوطنات عشوائية وغري قانونية .غري أن
هذه ليست أحياء فقرية غري متصلة ابخلدمات ،بل أغلبها عبارة عن منازل متصلة ابخلدمات بنيت دون رخصة ختطيط أو غري
متوافقة مع أنظمة التخطيط احمللي (.)UN–Habitat, 2011, p. vi
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حتدايت اإلسكان تنبع من طبيعة التوسع احلضري ومن جوانب متعلقة بتيسر تكلفة السكن غري منتشرة بنفس
القدر يف أجزاء أخرى من العامل.
 -135وقد شدد ميثاق جنيف لألمم املتحدة بشأن اإلسكان املستدام ( )E/ECE/1478/Rev.1على أن تطوير
اإلسكان املستدام يف منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب يواجه حتدايت متعددة ،مما أسفر عن تفاعل معقد بني
االجتاهات املتصلة ابلعوملة والتغريات الدميغرافية وتغري املناخ واألزمة االقتصادية .ونتيجة لألزمة املالية العاملية اليت
بدأت يف عام  ،2008جنم عن هذه الشواغل توجيه املزيد من االهتمام إىل قلة اإلسكان امليسور التكلفة وحدوث
تراجع يف فرص احلصول على سكن الئق وصحي ،مما يزيد من حدة التفاوت االجتماعي والفصل يف احليز احلضري
اسرت ِّشد به يف وضعها،
( .)ECE, 2015ويتسق ميثاق جنيف مع خطة األمم املتحدة املنشورة يف عام  2015و ُ
وتسعى اخلطة إىل وضع اإلسكان بوصفه حمورا مركزايا يف ”اخلطة احلضرية اجلديدة“ (.)UN–Habitat, 2015
 -136وأبرزت دراسة اللجنة االقتصادية ألورواب ( )ECE, 2015أن ما ال يقل عن  100مليون شخص من
منخفضي ومتوسطي الدخل يف املنطقة ينفقون أكثر من  40يف املائة من دخلهم املتاح على السكن .وحيد
هذا ”العبء الزائد لتكلفة السكن“ من املوارد الالزمة لسائر االحتياجات األساسية ،مثل الغذاء والرعاية الصحية
وامللبس والنقل .غري أن املسألة األهم هي أن ارتفاع تكاليف السكن ابلنسبة للدخل تزيد من حدوث احلرمان
املادي والفقر ،ويف احلاالت القصوى ،تؤدي إىل التشرد .وأدى وجود السكن االجتماعي ،يف حاالت كثرية ،إىل
فك االرتباط بني الفقر والظروف السكنية الرديئة .غري أن هذا القطاع شهد اخنفاض ا كبريا يف السنوات العشرين
املاضية.
 -137وتتسم نظم اإلسكان يف املنطقة ابلتنوع واالختالف حبسب كل سياق ،وإن كانت تشرتك يف بعض
اخلصائص .ويف مجيع البلدان تقريبا ،يتوافر بعض الدعم ألولئك الذين ال يستطيعون حتمل تكاليف السكن .وعلى
الرغم من أن كل بلد ِّ
يعرف السكن االجتماعي واإلسكان امليسور التكلفة بصورة خمتلفة ،فهما ميثالن جزءا أساسيا
من نظام اإلسكان املصمم ليليب االحتياجات السكنية ملن ال يستطيعون امتالك أو استئجار سكن الئق يف سوق
القطاع اخلاص .وحني يعاين قطاعا املساكن اليت يشغلها مالكوها واملساكن املستأجرة ،كما هو احلال يف األزمة
األخرية ،يزداد الطلب على اإلسكان امليسور التكلفة ( .)ECE, 2015, p. 12وأثناء األزمة املالية اليت شهدهتا
السنوات األخرية ،ارتفع معدل البطالة ،واخنفض الدخل ،وقلصت األسر املعيشية اإلنفاق غري األساسي واالختياري
بغية ختفيض الديون إىل مستوايت ميكن التحكم فيها لتلبية تكاليف الرهن العقاري وتكاليف املعيشة .وأدى ذلك
إىل اخنفاض يف إنفاق املستهلكني ،وإىل زايدة تفاقم الركود االقتصادي.
 -138ونتيجة لسياسات اإلسكان اليت كانت منتشرة قبل األزمة املالية ،ميثل امتالك املساكن الشكل السائد
للحيازة .فقد مكن النمو االقتصادي الذي سبق األزمة من الرتكيز على هذا الشكل للحيازة ،مع تقليل االستثمار
يف اإلسكان االجتماعي .غري أن األزمة غريت طريقة عمل نظم اإلسكان ،وتسببت يف زايدة ملحوظة يف احلاجة
إىل اإلسكان االجتماعي وامليسور التكلفة .وحىت يف البلدان اليت يوجد هبا تقليد ذو شأن للسكن االجتماعي
ولديها متويل له ،بلغت قوائم االنتظار مستوايت اترخيية.
 -139وقيدت األزمة املالية أيضا ما هو معروض من املساكن يف كافة أشكال احليازة .وهذه مسألة حمسوسة
يف املناطق اليت تشتد فيها احلاجة إليها  -أي املناطق املرتوبولية الكبرية .وعالوة على ذلك ،تنوعت احلاجة إىل
املساكن لدى الفئات اليت تعد تقليدايا فئات ضعيفة ،مثل السكان املنخفضي وعدميي الدخل ،والالجئني
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واملشردين ،وهناك فئات إضافية من السكان حتتاج حالي ا إىل خيارات اإلسكان امليسور التكلفة ،مثل املسنني
والشباب والعاملني األساسيني واألسر املعيشية املتوسطة الدخل.
 -140ويدفع عدم تيسر تكاليف السكن أصحاب الدخل املنخفض إىل التماس مساكن أقل تكلفة وكثريا ما
تكون أقل جودة .وهذا ميكن أن يؤدي بدوره إىل حدوث ظاهرة العزل يف املدن واملناطق وإدامتها .وتراجع األوضاع
املعيشية بسبب قلة صيانة املساكن ،وعدم الكفاءة يف استخدام الطاقة يؤداين إىل مواجهة مصاعب إضافية متعلقة
ابلسكن .وعلى الرغم من أن البياانت املتاحة حمدودة ،تشري التقديرات إىل أن أكثر من  52مليون شخص يف
االحتاد األورويب ال يستطيعون تدفئة بيوهتم ابلقدر الكايف ،وأكثر من  40مليون شخص يواجهون متأخرات يف
دفع فواتري اخلدمات العامة .ويؤثر انعدام الصيانة وتردي الظروف السكنية أتثريا حرجا على الصحة ،وقد بينت
دراسة صادرة مؤخرا عن منظمة الصحة العاملية أن الصحة البدنية والعقلية للسكان تتأثر مباشرة بنوعية منزهلم
وأبمن احليازة الذي يتمتعون به (.)WHO, 2011
 -141ويتعني على املدن أن تليب هذه االحتياجات عن طريق كفالة توفري املساكن الالزمة ،والتكيف مع
الديناميات اجلديدة ألسواق اإلسكان ،وتلبية التطلعات اجلديدة ،مبا يشمل كفاءة استخدام الطاقة .وقد رأت
اللجنة االقتصادية ألورواب أن غالبية الدول األعضاء فيها تبحث عن حلول مبتكرة يف سياق إعادة تقييم سياساهتا
اإلسكانية .ويؤدي ميثاق جنيف لألمم املتحدة بشأن اإلسكان املستدام دورا هام ا يف دفع اإلسكان إىل صدارة
اخلطة احلضرية يف بلدان اللجنة االقتصادية ألورواب :وإحدى اخلطوات اهلامة تتمثل يف توجيه االهتمام السياسي
إىل اإلسكان ووضعه يف صميم اخلطط احلضرية الدولية والوطنية واحمللية.
اإلطار 5
اإلسكان بوصفه حقا من حقوق اإلنسان
يشكل احلصول على سكن الئق ميسور التكلفة حاجة إنسانية أساسية وحقا من حقوق اإلنسان .وينص اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان ( )1948يف الفقرة  1من املادة  25على ما يلي” :لكل شخص احلق يف مستوى معيشة يكفي لضمان
الصحة والرفاه له وألسرته ،ويشمل املأكل وامللبس واملسكن والرعاية الطبية واخلدمات االجتماعية الضرورية “.وقد ُِّ
اعرتف
به بوصفه حق ا من حقوق اإلنسان ملا له من أتثري متعدد األبعاد على احلياة البشرية .وتؤكد اللجنة االقتصادية ألورواب
( )2015أن السكن له أبعاد اجتماعية وبيئية واقتصادية مرتابطة ترابطا وثيقا .ومن مث فهو يعين أكثر كثريا من جمرد تزويد
الناس مبكان لإلقامة .فاإلسكان عبارة عن سلعة تكاملية هلا أتثري كبري على نوعية حياة السكان؛ وهو يؤثر ،بصورة أعمق،
على الصحة اجلسدية والنفسية للناس ،وعلى أمنهم االقتصادي وأمن الطاقة لديهم ،وإمكانية وصوهلم إىل وسائل النقل
والتعليم وفرص العمل .وقد يؤدي موقع السكن الالئق امليسور التكلفة ابلنسبة لسائر املرافق احلضرية إىل جناح التماسك
املكاين ،يف حني أن غيابه قد يؤدي إىل االستقطاب املكاين وتكرار الالمساواة يف احليز احلضري (ECE, 2015, p. 101؛
انظر أيض ا .)Rosenfeld, 2014
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اإلطار 6
حملة عن السمات الرئيسية لإلسكان يف منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب :االجتاهات والتحدايت الرئيسية
(أ) حتظى منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب برصيد من املساكن القدمية نسبيا .فقد بُنيَت غالبية املساكن يف منطقة
اللجنة االقتصادية ألورواب بعد احلرب العاملية الثانية ،ابلتزامن مع التوسع احلضري املتزايد يف ذلك الوقت
()UN–Habitat, 2011؛
(ب) لدى أغلبية بلدان اللجنة االقتصادية ألورواب نسب مئوية كبرية نسبيا من رصيد املساكن التارخيية املستخدمة (من
عصر ما قبل احلرب العاملية الثانية) مقارنة مبناطق أخرى يف العامل؛
(ج) يف احلدود الشرقية ملنطقة اللجنة االقتصادية ألورواب ،يعد طراز اإلسكان السائد هو املساكن الكبرية ذات األسر
املعيشية املتعددة يف املناطق احلضرية ،وهذا النوع من املساكن يف الوقت احلايل حباجة ماسة إىل التحسني
( ،UN–Habitat, 2011صفحة 30؛ انظر أيضا .)UN–Habitat, 2013
(د) تتسم تكنولوجيا تشييد العقارات بكوهنا ضمن األكثر تقدما يف العامل حيث تُصدَّر احللول اهلندسية والتكنولوجية
إىل سائر مناطق العامل ويسعى سائر العامل للحصول عليها .وتعد النوعية العامة للمساكن مرتفعة ،وإن كانت
هناك تفاواتت كبرية فيما بني البلدان واختالفات داخل كل بلد ( ،UN–Habitat, 2011صفحة )viii؛
(ه ) أصبح توافر املساكن اجلديدة حمدودا وال يليب الطلب على اإلسكان يف أي شكل من األشكال الرئيسية الثالثة
للحيازة (امتالك املساكن واإلجيار اخلاص والسكن االجتماعي) ( .)ECE, 2015وهذا يؤدي (ضمن عوامل أخرى)
إىل حدوث زايدات يف أسعار املساكن يف أسواق املساكن الساخنة مثل املدن العاملية والعواصم ،وإىل تعذر
إمكانية احلصول على سكن الئق ميسور التكلفة؛
(و) يف منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب ،يوجد ما ال يقل عن 100مليون شخص مثقل بتكاليف اإلسكان ،وينفقون
أكثر من  40يف املائة من دخل أسرهم املعيشية على السكن ()ECE, 2015؛
(ز) تنخفض للغاية نسبة وجود األحياء الفقرية العشوائية احملرومة من اخلدمات .غري أن عدد السكان املقيمني يف
مستوطنات غري قانونية وغري رمسية مبنية ابجلهود الذاتية ،وإن كانت هبا خدمات ،يتجاوز  50مليون شخص
()ECE, 2009؛
(ح) متخضت التحدايت الرئيسية يف رصيد املساكن مبنطقة اللجنة االقتصادية ألورواب عن حتسني نوعية املساكن
احلالية وكفاءة الطاقة هبا ،وزايدة توفري املساكن اجلديدة عرب كافة أشكال احليازة يف املدن اليت تشهد إقباالا،
وحتسني إمكانية حصول اجلميع على سكن الئق ميسور التكلفة.

املصادر:

ECE, 2015, UN–Habitat, 2011, UN–Habitat, 2013

ابء  -العالقة بني االجتاهات يف التوسع التحضري واإلسكان
 -142تتسم غالبية بلدان اللجنة االقتصادية ألورواب بدرجة عالية من التوسع احلضري وتشكل األحياء الفقرية
()25
غري الرمسية احملرومة من اخلدمات نسبة صغرية جدا  .وسيظل معدل تزايد النمو احلضري والسكاين منخفض ا
نسبي ا مقارنة مبناطق أخرى يف العامل يف العقود القادمة ( ،UN–Habitat, 2011صفحة  .)30ويتوقع أن تشهد غالبية
البلدان اخنفاض ا (أو حىت تراجع ا) يف النمو السكاين النسيب يف العقود املقبلة (ECE, 2015؛ انظر أيض ا –UN
 ،Habitat, 2011و .)UN DESA, 2014وتتميز البلدان بنسب عالية لنصيب الفرد من السكن ،حيث يوجد يف
( )25تبني اللجنة االقتصادية ألورواب ( )2009أن  50مليون شخص يعيشون يف مستوطنات غري رمسية وغري قانونية .ومع ذلك،
هذه ليست أحياء فقرية حمرومة من اخلدمات؛ بل أغلبها عبارة عن منازل متصلة ابخلدمات بنيت دون ترخيص ختطيط أو غري
متوافقة مع أنظمة التخطيط احمللية.
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بعضها أعلى ”عدد للمساكن لكل ألف نسمة“( .)26وتتصدر فنلندا وفرنسا القائمة ،بنسبة تزيد عن  500وحدة
لكل  1000نسمة ،تليهما مباشرة اليوانن والربتغال والسويد .وتقل عن ذلك قليالا النسب يف البلدان اليت متر
اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ،غري أن النسب لديها ال تزال مرتفعة نسبي ا .فعلى سبيل املثال ،تبلغ النسبة 1000/318
يف سلوفاكيا ،تليها بولندا بنسبة  .1000/314وس ِّ
جلَت أدىن نسبة يف ألبانيا (UN-Habitat, ( )1000/254
ُ
 ،2011صفحة .)2
 -143بيد أن االجتاهات الوطنية والقومية ختفي الطابع املعقد لالجتاهات السكنية وللتغيريات احلضرية اليت
حتدث داخل املدن واملناطق .وتسبَّب انتقال السكان إىل املدن الكبرية واملناطق املرتوبولية يف ارتفاع الطلب على
املساكن يف بعض املناطق ارتفاعا شديدا ،بينما اخنفض متاما يف مناطق أخرى .وكثريا ما يوجد الطلب املرتفع على
اإلسكان (ما يسمى ”مناطق الضغط“ أو ”األسواق الساخنة“) والطلب املنخفض عليه (ما يسمى ”مناطق
االنكماش“) يف نفس الوقت داخل البلد الواحد ( ،ECE, 2015صفحة  .)xviوهذا يعين أن نقص املساكن يف
إحدى املدن قد تصاحبه مبان خاوية يف مدينة أخرى.
 -144ولذلك تواجه املنطقة حتديني مها :أوالا ،إدارة املناطق ذات الطلب املنخفض (أي املناطق/املدن
املنكمشة) ،حيث أتخذ املساكن الشاغرة يف التزايد وأسعار املساكن يف االخنفاض؛ واثني ا ،إمكانية احلصول على
سكن وتوافر املساكن امليسورة التكلفة (ECE, 2015؛ انظر أيض ا  )UN–Habitat, 2011يف األسواق الساخنة ،حيث
يتواصل النجاح االقتصادي واهلجرة حبث ا عن فرص العمل ،ال سيما يف مدن مثل لندن وموسكو ونيويورك وابريس
وسان فرانسيسكو وفانكوفر وتل أبيب ،حيث تتواصل الزايدة يف أسعار املساكن على حنو ال يتناسب مع متوسط
الدخول احمللية ،مما يفسد إمكانية احلصول على سكن بتكلفة ميسورة .ولئن تكن هذه املدن مسامه ا رئيسي ا يف
الناتج احمللي اإلمجايل الوطين ،فإهنا ختلق مشاكل االستقطاب داخل املناطق املرتوبولية وعلى الصعيدين اإلقليمي
والوطين .ومثة شاغل مرتتب على ذلك ابلنسبة لألعمال التجارية يف هذه املدن ألن حمدودية فرص احلصول على
السكن امليسور التكلفة تقيد حركة اليد العاملة.
 -145ويُ ِّربز وجود مناطق طلب منخفض ومرتفع على املساكن مدى تعقيد االحتياجات السكنية ،وكذلك
الطابع املتنوع لتلك االحتياجات داخل املدن وداخل أسواق اإلسكان اخلاصة بكل بلد على حدة (،ECE, 2015
بشح حمدد يف أنواع معينة من
صفحة  .)xviوكثريا ما يكون النقص يف السكن نقصا يف أماكن معينة ،ويرتبط ُ
املساكن وأشكال احليازة واملواقع واملواصفات ،أكثر من كونه نقصا مطلقا بصفة عامة .ويؤكد جتزؤ األسواق الوطنية
على أمهية املدن وأقاليم املدن يف املستقبل ،وعلى احلاجة إىل وضع سياسات إسكانية أكثر تطورا وأكثر جتاوابا مع
السياق احمللي للتأثري على اجتاهات سوق اإلسكان احلالية واملقبلة ،على أن تتوافق يف نفس الوقت مع التوسع
احلضري املستدام وتدعمه.
جيم  -حملة عامة عن رصيد املساكن وتوفري املساكن
 -146إن رصيد املساكن القائمة يف املنطقة قدمي نسبيا( .)27وتشري البياانت املتاحة إىل أن غالبيته شيد عقب
احلرب العاملية الثانية .ويشكل أقدم جزء منه ،الذي بين قبل عام  1919يف أورواب الغربية ،حنو  20يف املائة من
جمموع املساكن القائمة ،وتبلغ هذه النسبة قرابة  50يف املائة يف فنلندا واليوانن وإسبانيا .ويف غالبية البلدان اليت
( ) 26يستخدم موئل األمم املتحدة النسبة العامة للمساكن لكل ألف نسمة كمؤشر خام ملدى كفاية توفري اإلسكان
( ،UN–Habitat, 2011صفحة .)viii
( )27اعتُ ِّمد هذا الفرع من  ،UN–Habitat, 2011الصفحتان .26-25
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متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ،ال يشكل رصيد مساكن ما قبل عام  1919سوى  5-4يف املائة تقريب ا من جمموع
املساكن ،نتيجة إقامة برامج استثمارية كبرية يف العقود اليت سادت فيها الشيوعية .وهناك نسبة كبرية من املساكن
القائمة اليوم يف مدن آسيا الوسطى وأورواب الشرقية بُنيَت يف الفرتة بني عام  1960ومنتصف مثانينيات القرن
املاضي .ويستثىن من ذلك اجلمهورية التشيكية وبولندا ورومانيا وسلوفينيا ،حيث شيد نصيب أكرب يف الفرتة بني
عامي  1946و .1970وقد أضافت جهود بناء املساكن منذ تسعينيات القرن املاضي نسبة تقل عن  10يف
املائة إىل ما هو قائم منها يف غالبية البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية .ويف أماكن أخرى يف أورواب ،تربز بلدان مثل
إسبانيا وآيرلندا وقربص ،حيث توجد معدالت مرتفعة للتشييد أضافت أكثر من  15يف املائة إىل املساكن القائمة
فيها منذ عام .1990
 -147وقد حدَّت األزمة املالية يف الفرتة  2011-2008ما هو معروض من املساكن .وابلرغم من احتمال
توافر املساكن على الصعيد الوطين ،تشري بياانت التعداد على مستوى املدن إىل أن كثريا من العواصم واملدن
الكربى يعاين من االكتظاظ ونقص املساكن ،حيث ال تتوافر مساكن اجتماعية وال مساكن ميسورة التكلفة ،ويلزم
تنويع اخليارات املتاحة وفرص االختيار يف جمال اإلسكان مبا يتجاوب مع االجتاهات الدميغرافية املستجدة.
 -148وقد أظهرت اللجنة االقتصادية ألورواب ( ،2015صفحة  ،)100أن هناك نقص اكبريا يف صايف املعروض
من املساكن نتيجة لألزمة املالية ،وأيض ا بسبب وجود اجتاه طويل األجل من عدم كفاية املعروض .ويتضح هذا
النقص يف املدن يف فنلندا وفرنسا وآيرلندا والسويد واململكة املتحدة ،ضمن جهات أخرى .ويظهر أيض ا نقص يف
دول االحتاد األورويب اجلديدة ،مثل بولندا وسلوفاكيا .ويف كثري من بلدان املنطقة دون اإلقليمية ألورواب الشرقية،
مبا يف ذلك االحتاد الروسي والقوقاز وآسيا الوسطى ،ال يزال يتعني أن يبلغ مستوى بناء املساكن ولو  50يف املائة
من املستوى الذي حتقق يف مثانينيات القرن املاضي ،ويوجد نقص يف املساكن ،وفق ا للتقارير الوطنية املقدمة إىل
مؤمتر املوئل الثالث ،يف االحتاد الروسي ،وإسرائيل وأوكرانيا ،وبيالروس ،وتركيا .وقد اخنفض النقص يف تركيا بدرجة
كبرية على مدى العقد املاضي ،وإن كان استمرار التوسع احلضري والنمو السكاين وإعادة التعمري يف املناطق
املعرضة للكوارث يؤدي إىل احلاجة املستمرة للمساكن .وقد ارتبط ضيق املعروض من املساكن بوجود زايدات
أخرى يف أسعار املساكن يف املناطق اليت يرتفع فيها الطلب ،وابخنفاض فرص احلصول على سكن الئق بتكلفة
ميسورة (حىت ابلنسبة للفئات السكانية املتوسطة واملتوسطة إىل املرتفعة الدخل).
 -149وال بد من التشديد على أن االستثمار يف اإلسكان االجتماعي كان جزءا هاما من برامج التعايف يف
عدد من البلدان يف أورواب وأمريكا الشمالية ،كاستجابة لألزمة املالية يف أواخر العقد األخري من القرن املاضي .غري
أن هذا مل يكن كافيا لتعويض النقص يف توافر املساكن االجتماعية ويف اخنفاض رصيد املساكن االجتماعية منذ
مثانينيات القرن املاضي .وبعد االستثمار األويل ،اخنفض التمويل املقرر لقطاع اإلسكان االجتماعي أو خيضع حاليا
إلعادة التقييم يف مواجهة تدابري التقشف وإصالحات برامج الرعاية االجتماعية ( ،ECE, 2015صفحة 43؛ انظر
أيضا .)Housing Europe, 2015
 -150وبصفة عامة ،تتسم املساكن القائمة يف املنطقة بنوعية أعلى منها يف مناطق أخرى من العامل
( ،ECE, 2015وموئل األمم املتحدة) .فعلى سبيل املثال ،ميثل معدل االستفادة من املياه واملرافق الصحية الكافية
أحد أعلى املعدالت يف العامل ،مبتوسط  94يف املائة للمياه و 93يف املائة للصرف الصحي .وتظهر البياانت
املتاحة أن نوعية املساكن اجلديدة من أعلى املستوايت يف العامل ،وتتسم مبعايري عالية لالستدامة ،وال سيما يف
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االحتاد األورويب وأمريكا الشمالية ( .) 28غري أنه ابلنظر إىل عمر معظم رصيد املساكن املوجودة ،وكذلك
املعدل املنخفض نسبي ا لعمليات التشييد اجلديدة ،تظل مسألة نوعية هذه املساكن وصيانتها مشكلة رئيسية
( ،ECE, 2015صفحة .)85
 -151وختتلف نوعية املساكن القائمة فيما بني البلدان وداخلها ،ويتعلق هبا شاغالن رئيسيان مها :كفاءة املباين
القائمة واجلديدة بدرجة كافية يف استخدام الطاقة (على صعيد املنطقة ككل) ،وصيانة املباين القائمة (املتصلة
ابلبناايت السكنية املتعددة الشقق ابلدرجة األوىل ،وإن مل تقتصر عليها  -انظر اإلطار  .)ECE, 2013( )7فخدمات
الصيانة تشكل مبعثا على القلق ،ألن نوعية املساكن القائمة هلا أتثري مباشر على السكان ،وهي تؤثر على صحتهم
وإنتاجيتهم يف العمل أو املدرسة وعلى استهالكهم للطاقة ،ضمن مسائل أخرى ( ،ECE, 2015صفحة .)85
 -152وتشكل الكفاءة يف استخدام الطاقة ابملساكن القائمة شاغالا مزدوج ا :فاملساكن اليت ال تتسم ابلكفاءة
مسؤولة عن انبعااثت عالية للكربون (يف املتوسط ،أتيت نسبة  30-20يف املائة من جمموع االنبعااثت من القطاع
السكين) ( ،ECE, 2012صفحة )xiii؛ ويؤدي عدم كفاءة املساكن القائمة إىل زايدة استهالك الطاقة ،ويتطلب
مزيدا من اإلنفاق لكل أسرة معيشية .وتشكل املساكن اليت ال تتسم ابلكفاءة يف استخدام الطاقة حتدايا جوهرايا
عند اقرتاهنا ابرتفاع أسعار الطاقة ،مما يضطر األسر ذات الدخل املنخفض إىل أن تنفق فوق إمكانياهتا على الطاقة،
ويف حاالت قصوى ،أن ُحتَرم من خدمات الطاقة (فقر الطاقة) (.)ECE, 2015
 -153واالستثمار يف صيانة املساكن القائمة وجتديدها ،ووضع املعايري للمباين اجلديدة ،مسألتان رئيسيتان
للحد من الطلب على الطاقة وتكاليفها فيما يتصل ابملساكن .والتقاعس عن معاجلة هاتني املسألتني ميكن أن
يؤثر أيضا على املشاكل الصحية املرتبطة ابإلسكان ذي النوعية املنخفضة ،وميكن أن يؤدي إىل إدامة العزل يف
املناطق احلضرية .فاإلسكان املنخفض التكلفة اجليد النوعية ،حيثما كان متوافرا ،كسر الصلة ،جزئيا ،بني تردي
ظروف السكن والفقر .ولكن يف العقدين املاضيني اخنفض عدد وحدات املساكن االجتماعية يف البلدان الغربية
يف املنطقة من خالل خصخصتها وتناقص توفريها وهدمها .ويف البلدان الشرقية ،اخنفض أيضا حجم املساكن
العامة احلكومية بقدر كبري من خالل اخلصخصة.
اإلطار 7
املباين القائمة ذات الشقق املتعددة الطوابق بصفتها أحد الشواغل السياساتية
تشكل املباين ذات الشقق السابقة التجهيز لألسر املعيشية املتعددة شواغل هامة يف عدد من البلدان اليت متر اقتصاداهتا
مبرحلة انتقالية ( ،UN–Habitat, 2011صفحة 27؛ انظر أيضا  .)UN–Habitat, 2013وقد تبني أن هذه البناايت تتقادم قبل
األوان ،وتنقصها الصيانة والتصليحات ،وال تستويف املعايري املعاصرة لكفاءة استخدام الطاقة .فاخلصخصة السريعة للمساكن
العامة االشرتاكية منذ تسعينيات القرن املاضي مل تدعمها إدارة مالئمة وال خدمات صيانة ملرحلة ما بعد البيع .ويشري موئل
األمم املتحدة إىل أن هذه البناايت تدهورت بقدر كبري ،وأن عدم تنفيذ اإلصالحات تنتج عنه مشاكل هيكلية يف أكثر
من  40يف املائة من هذه املساكن القائمة .وميكن إلصالح هذه املساكن وحتديث مرافق الطاقة هبا أن يعود ابلفائدة على
صحة شاغليها وأن يقلل من إنفاق األسر املعيشية على الطاقة (وكذلك الطلب الوطين على الطاقة) .وتشكل إدارة وصيانة
مباين الشقق املتعددة الطوابق أحد الشواغل الرئيسية يف البلدان اليت ترتفع فيها نسبة هذا النوع من املساكن.

(احلمام/الدُّش ومياه املواسري
( )28موئل األمم املتحدة .2011 ،انظر املرفق لالطالع على البياانت املتعلقة ابخلدمات األساسية َّ
والتدفئة املركزية) لبلدان منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب وعددها  56بلدا.
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دال  -عرض موجز الجتاهات حيازة املساكن
 -154تتسم نظم اإلسكان يف بلدان اللجنة االقتصادية ألورواب ابلتنوع وابلتميز حبسب كل سياق بعينه .وهتيمن
عليها ثالثة أشكال رئيسية للحيازة( )29هي :متلُّك املساكن ،واستئجار املساكن اخلاصة ،واإلسكان االجتماعي(.)30
 -155ونتيجة لسياسات اإلسكان السائدة قبل األزمة املالية ،ميثل متلُّك املساكن الشكل السائد للحيازة .ويف
أواخر تسعينيات القرن املاضي وأوائل العقد األخري منه ،متتعت أورواب وأمريكا الشمالية أبطول فرتة متواصلة من
النمو االقتصادي العام والنمو يف سوق اإلسكان .فقد جعلت سهولة احلصول على قروض من متلُّك املساكن
مسألة يسهل حتقيقها ،ودفعت االزدهار يف سوق اإلسكان .ويف الفرتة نفسها ،متتعت كذلك البلدان اليت متر
اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية بنمو مطرد ( .)EBRD, 2010وحققت البلدان املنضمة إىل االحتاد األورويب ،والبلدان يف
شرق وجنوب شرق أورواب ،وآسيا الوسطى مستوايت قياسية من متلُّك املساكن من خالل اخلصخصة الكبرية
للمساكن العامة .وأعقبت هذه االجتاهات االقتصادية سياسات إسكانية كان فيها متلُّك املساكن هو الشكل
املفضل للحيازة.
 -156وخالل الفرتة نفسها ،اخنفض نطاق اإلسكان االجتماعي .ويف البلدان اليت لديها قطاع إسكان اجتماعي
انضج ،ظهر توجه حنو التقليل منه عن طريق إدخال تغيريات على اإلعاانت املالية ،األمر الذي أدى إىل اخنفاض
العرض عن طريق تصريف الرصيد احلايل للمستأجرين أو عن طريق اهلدم .ويف البلدان اليت لديها قطاعات انشئة
لإلسكان االجتماعي ،تكون املبادرات اجلديدة اليت تدعمها الدولة إما يف مراحل مبكرة من التطوير والتنفيذ ،أو
تكون حمدودة النطاق .وأظهرت دراسة اللجنة االقتصادية ألورواب أن غالبية الدول األعضاء تستخدم منوذج
ختصيص املتبقي الذي يركز بشكل متزايد على توفري املساكن للفئات الضعيفة (انظر  ،ECE, 2015لالطالع على
مزيد من التفاصيل).
 -157وقد أ ِّ
ُمهلَت حيازة السكن اخلاص عموما يف بياانت السياسات الوطنية .وأشار البنك الدويل إىل أنه نظرا
ألن نسبة كبرية من السكان تعيش يف مساكن مستأجرة يف غالبية البلدان ،مل يكن من الشائع أن تُعتََرب املساكن
املؤجرة جزءا من اسرتاتيجية البلد الوطنية لإلسكان ( ،Peppercorn and Taffin, 2013صفحة .)xv

 -158وكما هو احلال مع مؤشرات اإلسكان األخرى ،ختفي األرقام املتعلقة أبشكال حيازة املساكن على
املستوايت الوطنية الواقع املوجود يف املدن وعلى الصعيد احمللي .ويُعد متلُّك املساكن هو الشكل املهيمن للحيازة
يف غالبية بلدان اللجنة االقتصادية ألورواب .وتطرح البياانت على مستوى املدن اجتاها خمتلفا ،حيث اإلجيار اخلاص
هو الشكل املهيمن للحيازة (إحصاءات االحتاد الدويل للمستأجرين .)2015 ،فعلى سبيل املثال ،يف بروكسل،
تبلغ نسبة املساكن املؤجرة حوايل  57يف املائة ،يف حني أن اإلحصاءات الوطنية لبلجيكا ،ككل ،تبني أن نسبة
 68يف املائة من املساكن مملوكة ألصحاهبا .ويف أملانيا تبلغ نسبة املساكن يف امللكية اخلاصة  58يف املائة من
العقارات على الصعيد الوطين ،ولكن برلني وهامبورغ لديهما نسبة  86يف املائة ونسبة  80يف املائة من العقارات
يف قطاع اإلجيار ،على التوايل .ولعل أبرز تناقض بني املستوى الوطين ومستوى املدن يوجد يف الوالايت املتحدة،
حيث تبلغ نسبة متلُّك املساكن  65يف املائة على الصعيد الوطين .غري أن قطاع اإلجيار ،يف نيويورك ،هو الشكل
الغالب للحيازة بنسبة  65يف املائة ،ومتاثلها لوس أجنلوس وسان فرانسيسكو بنسبة  62يف املائة.
( )29إضافة إىل هذه األشكال الثالثة ،توجد أشكال أخرى للحيازة ،مثل التعاونيات ،وبرامج امللكية املشرتكة ،ومبادرات اإلسكان
اليت تقودها اجملتمعات احمللية ،ضمن أمور أخرى .وال يتيح نطاق هذا الفصل حبث األشكال املذكورة بتفصيل أكرب.
( )30ال يوجد تعريف واحد ’’لإلسكان االجتماعي‘‘ .وكل بلد ِّ
يعرف هذا الشكل من احليازة مبصطلحاته اخلاصة .ولالطالع
على مناقشة موسعة بشأن مصطلحات وتعاريف اإلسكان االجتماعي يف منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب ،انظر اللجنة االقتصادية
ألورواب.)ECE, 2015( 2015 ،
51

A/CONF.226/10

 -159وقد غريت األزمة املالية يف الفرتة  2011-2008طريقة عمل نظم اإلسكان ،وبينت بشكل صارخ
التحدايت املتأصلة يف التشجيع على متلُّك املساكن للجميع .ومع سراين احلجز على الرهون العقارية وتضييق
االئتمان يف العديد من البلدان ،ازدادت احلاجة إىل املساكن االجتماعية واملستأجرة زايدة كبرية
( ،Peppercorn Peppercorn and Taffin, 2013صفحة  .)xvوقد حقق متلُّك املساكن دون شك منافع ألولئك
الذين أمكنهم احلصول عليها واالحتفاظ هبا ( ،Peppercorn and Taffin, 2013صفحة  .)11وثبت أن االعتماد
على منوذج واحد للحيازة ودعمه أكثر من غريه مسألة غري مستدامة يف األجل الطويل ،وأنه ال يراعي التقلبات يف
أسواق اإلسكان احمللية ،وأنه عرضة لتقلبات األسواق املالية الوطنية والدولية .وتشري األدلة املستمدة من املدن إىل
ضرورة توافر أشكال خمتلفة للحيازات يف املناطق املرتوبولية ميكنها أن تقدم دعم ا أفضل لديناميات العمل يف
املناطق األساسية للنمو االقتصادي الوطين.
 -160وتطرح هذه االجتاهات أسئلة بشأن مستقبل سياسات اإلسكان الوطنية من حيث توازن أشكال احليازة،
مقارنة ابالحتياجات على املستوى اإلقليمي ومستوى املدن.
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الشكل 18
حتليل أشكال احليازة يف بلدان جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألورواب
ألبانيا
مولدوفا*

كازاخستان
أرمينيا
مقدونيا
اجلبل

األسود*

طاجيكستان
سلوفاكيا*
ليتوانيا*
صربيا*

يقطنها املالك (نسبة مئوية)

إسبانيا

إجيار خاص (نسبة مئوية)

سلوفينيا

إجيار إسكان اجتماعي (نسبة مئوية)
إسكان تعاوين (نسبة مئوية)
أخرى (نسبة مئوية)

أيرلندا
بولندا*

مالطة
لكسمربغ
إيطاليا
قربص
اململكة املتحدة
فنلندا*

فرنسا
اجلمهورية

التشيكية*

السويد*

سويسرا

هاء  -االحتياجات املستجدة من املساكن
 -161يؤثر عدم تيسر تكاليف السكن بشكل متزايد على قطاعات كبرية من السكان .وميثل التفاوت املتزايد
يف الدخل عامالا مهما .وعلى الرغم من وجود اختالفات كبرية بني طبيعة االحتياجات من املساكن والتعبري عنها
يف مجيع أحناء املنطقة ،فإن هناك أيضا نقاط اهتمام مشرتكة ،مثل وجود حاجة عامة إىل السكن االجتماعي،
وارتفاع مستوايت التشرد ،وعدم تيسر تكاليف السكن بسبب األعباء الزائدة النامجة عن تكلفة السكن .أما
السياسات السابقة اليت حبذت متلُّك املساكن وقللت من توافر السكن االجتماعي ،وزادهتا األزمة املالية سوءا،
فكانت تعين تزايد مستوايت البطالة والعمالة الناقصة ،وازدايد ندرة املساكن ومستوايت االكتظاظ نتيجة لذلك
( ،ECE, 2015صفحة .)52
53

A/CONF.226/10

الشكل 19
تكلفة اإلجيار اخلاص مقارنة مبتوسط دخل الذين ترتاوح أعمارهم بني  22و 34عام ا يف الوالايت املتحدة
حني أصبحت مدينتك خارج قدرتك على حتمل التكاليف

لوس أجنلوس

النسبة املئوية اليت دفعها العامل الشاب التقليدي ( 22إىل  34عام ا) يف اإلجيار

سان فرانسيسكو
ميامي

قاعدة أساسية للميزانية أال تدفع أكثر من
 30يف املائة من دخلك على اإلجيار

نيويورك
بوسطن
شيكاغو
هيوسنت
داالس
واشنطن

شيكاغو

نيويورك

ميامي

آخر ربع سنوي جتاوزت فيه كل مدينة عتبة
هيوسنت /2012الربعبوسطن/2004الربع
انسيسكوالربع
سان فر/2001
ال  30يف املائة
2
2
3

/2014الربع

/2005الربع

/2003الربع

عتبة ال  30يف املائة ،ومتوسط اإلجيار يف لوس أجنلوس
ملحوظة :مل تتجاوز و 1
3
اشنطن وداالس بعد 1
خارج القدرة على حتمله من قبل عام 1979

املصدر:
املصدر.Bloomberg Business, 2015 :

Zillow

 -162وتفيد بعض األمثلة احملددة يف هذا السياق .فعلى سبيل املثال ،يف عام  ،2014كان هناك أكثر من
 1,8مليون أسرة معيشية ابنتظار احلصول على سكن اجتماعي يف إنكلرتا (وفقا ملا أفادت به حكومة اململكة
املتحدة ( ،))2014وقُدم  1,7مليون طلب عليها يف فرنسا( .)31وتعاين الوالايت املتحدة من نقص قدره 5,3
ماليني وحدة سكنية ميسورة التكلفة( ،)32وازدادت احلاجة إىل توفري مساكن اجتماعية( )33يف آيرلندا بنسبة 75
يف املائة منذ عام  .)34(2008ويف السنوات األخرية ،اخنفض التمويل املقرر لقطاع اإلسكان االجتماعي أو جيري
حاليا إعادة تقييمه يف مواجهة تدابري التقشف وإصالحات برامج الرعاية االجتماعية .واستنادا إىل املنظمات
األعضاء يف منظمة إسكان أورواب ( ،)2015اخنفض إنتاج املساكن االجتماعية اجلديدة يف غالبية البلدان األوروبية
يف الفرتة بني عامي  2009و ،2012يف أماكن من بينها النمسا ،والدامنرك ،وآيرلندا ،وإيطاليا ،وهولندا ،وإسبانيا،
واململكة املتحدة.
 -163ويف الوقت الراهن ،تبدو احلاجة إىل السكن االجتماعي ابعتباره خيارا للسكن امليسور التكلفة أكثر
وس ِّجل ما يقرب من
أمهية يف املناطق املرتوبولية الكبرية ،حيث تشتعل أسواق اإلسكان بسبب الطلبُ .
()35
 550 000شخص على قوائم االنتظار يف ابريس الكربى (إيل دو فرانس) يف عام  . 2013ويف عام ،2012
( )31بياانت مقدمة من ممثل منظمة  ،l' Union pour l' Habitatالذي أجريت معه مقابلة من أجل هذا البحث.
( )32وفق ا إلفادات املركز املشرتك لدراسات اإلسكان جبامعة هارفارد (.)JCHS, 2013a
( )33يشار إليها ابسم ”مساكن السلطة احمللية“ يف آيرلندا.
( )34استنادا إىل الربملان األورويب (.)Braga and Palvarini, 2013
( )35وفقا ملا أفادت به Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement en Ile-de-France
) ،(DRIHLو).le Préfet de la région d'Île-de-France (DRIHL, 2014
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كانت هناك  354 000أسرة معيشية (حوايل  900 000شخص) على قوائم االنتظار يف مدينة لندن الكربى
( .)Fisher, 2012ويف نيويورك ،كان هناك أكثر من  374 500أسرة معيشية على قوائم انتظار املساكن
االجتماعية( .)37()36والشاغل الرئيسي يف أسواق اإلسكان الساخنة هذه هو تناقص تيسر تكلفة السكن ،ليس
ابلنسبة لألسر املعيشية املنخفضة الدخل فحسب ،بل أيض ا ابلنسبة لألسر ذات الدخل املتوسط واملنتمية إىل
الطبقة املتوسطة ( ،ECE, 2015الصفحتان  44و.)45
 -164وقد زادت حاالت التشرد يف مجيع أحناء املنطقة ،وتفاقمت بسبب األزمة املالية والكساد الذي تالها.
وكان أكثر االجتاهات الباعثة على القلق هو زايدة أعداد الشباب البالغني واألسر ذات األطفال الذين يصبحون
بال مأوى( .)38وقد شهدت فرنسا زايدة يف التشرد ،حيث يقدَّر أنه ازداد بنسبة  50يف املائة يف الفرتة بني عامي
 2001و .2011وأفادت الدامنرك بزايدة نسبتها  16يف املائة يف الفرتة بني عامي  2009و ،2013وأفادت
أملانيا بزايدة نسبتها  21يف املائة ( ،European Observatory on Homelessness, 2015صفحة  .)10وشهدت
هولندا زايدة نسبتها  17يف املائة يف الفرتة بني عامي  2010و ،2012وأفادت السويد بزايدة نسبتها  29يف
املائة يف عدد األشخاص الذين يعيشون يف ظروف قاسية وحيتاجون إىل اخلدمات املتعلقة ابلتشرد( .)39ويف كانون
الثاين/يناير  ،2014كان هناك أكثر من  550 000شخص بال مأوى يف أي ليلة يف الوالايت املتحدة
( .)United States Department of Housing and Urban Development, 2014وسجلت الوالايت املتحدة زايدة،
مثلها مثل االحتاد األورويب ،يف تشرد الشباب واألطفال .وابلرغم من وجود برامج لدور اإليواء يف كثري من بلدان
أمريكا الشمالية وأورواب ،يظهر توجه متزايد لتجرمي التشرد على الصعيد اإلقليمي وعلى مستوى املدن( .)40ويشكل
تقدير حجم التشرد يف وسط آسيا وشرق وجنوب شرق أورواب حتدايا بسبب غياب البياانت املوثوقة .ويف غالبية
البلدان يف هذه املناطق ،ال جتري إدارة إحصاءات التشرد ،وهذا جيعل التبليغ عن التقديرات مسألة صعبة.

( )36يشمل هذا العدد  247 262أسرة (أكثر من نصف مليون نسمة) ابنتظار ما يعرف ابسم ”املساكن العامة التقليدية“،
و 121 999أسرة إضافية ابنتظار ”مساكن الفرع  21 663( “8مقدم طلب مدرجا على قائميت االنتظار) .لالطالع على مزيد
من التفاصيل عن التعاريف احمللية لإلسكان االجتماعي (أي املساكن العامة التقليدية وإسكان الفرع  ،8انظر هيئة اإلسكان مبدينة
نيويورك (.))NYCHA, 2014( )2014
( )37استنادا إىل هيئة اإلسكان يف مدينة نيويورك (.)NYCHA, 2014
( )38خيتلف تعريف ”التشرد“ يف ما بني البلدان .وتعترب املقررة اخلاصة املعنية ابحلق يف السكن الالئق أن ”التشرد هو حرمان
خطري من إمكانية احلصول على السكن ،وشكل شديد للغاية من أشكال اإلقصاء االجتماعي والتمييز وفقدان الكرامة“.
( )39جتدر اإلشارة إىل أنه مت توسيع تعريف التشرد يف السويد يف اآلونة األخرية.
(” )40تَ ِّ
ستخدم املدن واملناطق وحىت بعض البلدان يف مجيع أحناء أورواب [وأمريكا الشمالية] نظام العدالة اجلنائية للتقليل إىل أدىن
حد من ظهور األشخاص الذين يعانون من التشرد .وتعمل بعض احلكومات احمللية بدافع اإلحباطات اليت يعرب عنها أصحاب
األعمال التجارية والسكان والسياسيون الذين يشعرون أن التشرد يعرض للخطر سالمة مدهنم وبلداهتم وصالحيتها للعيش فيها.
وقد دفعت هذه املشاعر احلكومات إىل وضع تدابري وسياسات إنفاذ رمسية وغري رمسية هبدف ’حتديد أماكن جتمع األفراد الذين
يعانون من التشرد ،ومعاقبة الذين ينخرطون يف أنشطة معيشية أو بشرية طبيعية يف األماكن العامة‘“ ( Fernàndez -Evangelista
 ،and Jones, 2013صفحة .)15
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الشكل 20
النسبة املئوية للشباب البالغني الذين يعيشون مع والديهم
فنلندا

السويد
إستون
يا
بولندا

التفيا

الدامنرك
هولندا

ليتوانيا

اجلمهورية
التشيكية
لكسمربغ

بلجيكا

سلوفينيا

فرنسا
كرواتيا
إيطاليا

قربص

أيرلندا

النسبة املئوية للذين يعيشون مع والديهم يف عام 2011
التغيري الذي طرأ يف عام  2007مقيس ا ابلنقاط املئوية
البلد أو اإلقليم
يتعلق اللون مبعدل بطالة الشباب عام  2011كما يلي:

النمسا

هنغاراي

روما
نيا

اململكة املتحدة
ألمانيا

سلوفاك
يا

بلغاراي

تبني هذه اخلريطة النسبة املئوية للذين ترتاوح أعمارهم بني
 18و 29عاما الذين كانوا يعيشون مع والديهم يف عام
 ،2011والتغيري الذي طرأ مقيس ا ابلنقاط املئوية ،منذ عام
2007

اليوانن

إسبانيا

الربتغال

أكثر من  40يف املائة
 40-30يف املائة
 30-20يف املائة
 20-10يف املائة
أقل من  10يف املائة

مالطة

املصدر :حقوق التأليف والنشر لصحيفة غارداين ( ،)Guardianوالرسوم البيانية بول سكراتون (.)Paul Scruton

واو  -حتدايت تيسر تكاليف السكن
 -165شهدت أسعار املساكن زايدة يف مجيع أحناء بلدان اللجنة االقتصادية ألورواب منذ مؤمتر املوئل الثاين.
وهذا ال يتناسب مع التغيريات اليت طرأت على الدخل ،وتصاحبه زايدة يف فواتري الطاقة واخلدمات العامة .وتشكل
الزايدات يف أسعار املساكن يف العقد األول من القرن احلادي والعشرين ،إىل جانب اتساع الفجوات يف الدخل،
عوامل هامة تسهم يف اخنفاض تيسر تكاليف السكن .وال متثل قوائم انتظار السكن االجتماعي ،إىل جانب
تقديرات األشخاص املشردين ،سوى جزءا من االحتياجات إىل املساكن .ووفق ا ملا جاء يف دراسة اللجنة االقتصادية
ألورواب ،يعاين أكثر من  100مليون شخص يف النصف الشمايل للكرة األرضية من عبء زائد لتكلفة السكن،
وينفقون  40يف املائة أو أكثر من دخل أسرهم املعيشية على السكن(.)41
 -166ويشكل عبء تكلفة السكن أمرا ابلغ األمهية .فهو يؤثر على جزء متزايد من السكان .وتبعا للتعريف
املستخدم ابلضبط ،يشكل ”السكن“( )42عادة أكرب بند من بنود إنفاق األسر املعيشية .ويقال أيضا إن مجيع
تكاليف السكن (الرهون العقارية/اإلجيار والطاقة/اخلدمات) ختتلف عن األنواع األخرى لنفقات األسرة املعيشية،
ألهنا كبرية ،وألن عقوابت عدم الدفع أو التخلف عن السداد ،إن مل تكن فورية ،كثريا ما تكون شديدة
( .)Stone, 2006, quoted in JRF, 2013وأحد أهم االجتاهات املشهودة منذ عام  1996هو الزايدة يف ”الفقر
الناجم عن تكاليف السكن“ ،الذي يشمل فقر الطاقة والوقود ،وتدين نوعية املساكن القائمة مع نقص خدمات
املياه والصرف صحي ،وعدم القدرة على حتمل تكاليف املواد األساسية مثل املالبس أو األغذية بعد سداد
مصروفات السكن.

( )41من املعرتف به أن األسر املعيشية ،يف ظروف معينة ،قد تقرر أن تنفق  40يف املائة من دخلها على السكن ابختيارها من
أجل احلصول على سكن جبودة معينة ويف حي له وضع معني .وهذه مسألة ال ختصنا يف هذه املناقشة.
( )42مع ذلك ،ال أتخذ ”تكلفة السكن“ يف احلسبان دائما ”تكلفة السكن األوسع نطاقا“ ،مثل اإلنفاق على فواتري الطاقة
واخلدمات اليت ميكن أن تشكل أيض ا بندا من البنود الكبرية (على النحو املبني يف الفرع السابق).
( )42الفرع مأخوذ من  ،ECE, 2015الصفحات .49-46
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 -167ويف منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب ،ال يوجد تعريف واحد لتيسر تكاليف السكن( .)43واملؤشر
التقليدي هلا هو النسبة املئوية من دخل األسر املعيشية اليت تنفق على السكن .ويف أورواب وأمريكا الشمالية ،يعترب
اإلسكان ميسور التكلفة حني ال تضطر األسر إىل إنفاق أكثر من  30يف املائة من الدخل املتاح هلا للحصول
على سكن الئق ومناسب .وهذا يشمل الرهون العقارية (للمالك) ،واإلجيارات (للمستأجرين) وقد يتضمن فواتري
اخلدمات العامة (ولكن ليس دائم ا).
 -168ووفقا ألحدث دراسة استقصائية للمجتمعات األمريكية ( ،)American Community Surveyدفعت
 42.3مليون أسرة معيشية ( 37يف املائة) يف الوالايت املتحدة أكثر من  30يف املائة( )44من الدخل قبل استقطاع
الضرائب على السكن يف عام  ،2011يف حني دفعت  20.6مليون أسرة معيشية أكثر من  50يف املائة( )45على
السكن .ويف الوالايت املتحدة ،تعترب األسر املعيشية اليت تدفع على السكن أكثر من  50يف املائة من جمموع
دخلها تعاين من عبء مفرط لتكلفة السكن( .)46وأفيد كذلك أبن نسبة  25,2يف املائة من األسر املعيشية دفعت
أكثر من  30يف املائة( )47من دخلها املتاح على السكن(.)48
 -169ويف عام  ،2010قامت نسبة  10,1يف املائة من األسر املعيشية األوروبية (حوايل  50مليون) ونسبة
 36,9يف املائة ممن يقل دخلهم عن  60يف املائة من الدخل املتوسط( ،)49إبنفاق أكثر من  40يف املائة من
دخلهم املتاح على السكن( .)50وازداد العبء املفرط لتكلفة السكن يف أورواب ،بدالا من أن تظهر عالمات التحسن.
 -170وتشكل تكاليف فواتري اخلدمات والطاقة مصدرا للقلق املتزايد ابلنسبة لألسر املعيشية يف مجيع أحناء
املنطقة ( .)ECE, 2015فقد أصبحت تكاليف فواتري اخلدمات تشكل جزءا هاما من إنفاق األسر املعيشية على
مدى العقود املاضية .وتوجد ثالثة عوامل وراء هذا االجتاه هي :حدوث زايدة يف استهالك الطاقة لالستخدام
املنزيل ،وزايدة أسعار الطاقة ،وتزايد التفاوت االجتماعي.
 -171ويف الدول املنضمة حديث ا إىل االحتاد األورويب ،وجنوب شرق أورواب ،وأورواب الشرقية وآسيا الوسطى،
تعود مشاكل عدم تيسر تكاليف السكن إىل حد كبري إىل زايدة تكاليف اخلدمات (وكالة التنمية الدولية التابعة
( )43الفرع مأخوذ من  ،ECE, 2015الصفحات .49-46
( )44وفقا ملكتب التعداد ابلوالايت املتحدة ،فإن النسبة التقليدية البالغة  30يف املائة من دخل األسرة املعيشية اليت ميكن أن
ختصصها أي أسرة معيشية لتكاليف السكن قبل أن تُعتََرب األسرة املعيشية مثقلة بعبء مفرط ،نشأت من قانون اإلسكان الوطين
ص ِّمم خلدمة ”األسر من فئة الدخل األدىن“ .وعلى الرغم
للوالايت املتحدة لعام  .1937وأنشأ القانون برانمج السكن العام الذي ُ
من وجود معايري كثرية للتمويل العقاري املدعوم ،فإن أايا منها مل يستطع أن يشق طريقه إىل مفردات السياسات العامة مثل مؤشر
تيسر تكاليف السكن املقرر بنسبة  30يف املائة من الدخل (.)Schwartz and Wilson, 2006
( )45وفقا إلفادات املركز املشرتك لدراسات اإلسكان جبامعة هارفارد ،2013a ،JCHS ،صفحة .27
( )46املرجع نفسه.
( )47تَعتَِّرب املؤسسة الكندية للرهن العقاري واإلسكان أي أسرة معيشية ”حباجة أساسية للسكن إذا مل يستوف سكنها معيارا
وتعني عليها أن تنفق  30يف املائة أو أكثر من دخلها اإلمجايل قبل
واحدا على األقل من معايري الكفاية أو التيسر أو املالءمةَّ ،
استقطاع الضرائب لدفع اإلجيار املتوسط لسكن حملي بديل يكون مقبوالا (أي يستويف املعايري الثالثة مجيعا)“ (املؤسسة الكندية
للرهن العقاري واإلسكان.)2011b ،
(( Canadian National Household Survey. Buchanan, 2013 )48الدراسة االستقصائية الكندية لألسر املعيشية على الصعيد
الوطين).
يعرف متوسط الدخل املكافئ أبنه إمجايل الدخل املتاح لألسرة املعيشية مقسوما ”حبجمه املكافئ“ ،حىت يؤخذ يف االعتبار
(َّ )49
حجم األسرة املعيشية وتكوينها ،وهو يعزى إىل كل فرد من أفراد األسرة املعيشية .وتُعتََرب األسر املعيشية اليت يقل دخلها عن 60
يف املائة من متوسط الدخل املكافئ (املستوى الوطين) معرضة خلطر الفقر.
(.Eurostat, 2014b, 2014c )50
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للوالايت املتحدة ،)USAID, 2007( 2007 ،الصفحتان  .)ix-xفقد زاد متوسط اإلنفاق على الطاقة واخلدمات
زايدة كبرية منذ بدء املرحلة االنتقالية يف بلدان املنطقة دون اإلقليمية ألورواب الشرقية ،مبا يف ذلك االحتاد الروسي
والقوقاز وآسيا الوسطى ،وبلدان أورواب اجلنوبية الشرقية( .)51ويف تسعينيات القرن املاضي ،بلغت قيمة فواتري
اخلدمات نسبة  3يف املائة من إمجايل إنفاق األسرة املعيشية ،يف حني أهنا جتاوزت نسبة  12يف املائة يف أواخر
العقد األخري من القرن املاضي ،وما برحت يف ازدايد منذ ذلك احلني .ويف عام  ،2007أبرزت دراسة أجرهتا وكالة
التنمية الدولية التابعة للوالايت املتحدة أن نسب تيسر تكلفة املرافق كانت عالية يف بلغاراي وهنغاراي وسلوفاكيا،
وبدرجة أقل يف بولندا ومجهورية مولدوفا وصربيا.
 -172وقد كافحت نسبة ال  10يف املائة األفقر من سكان املنطقة ( ) 52لدفع تكاليف الطاقة واملياه.
والفئات الضعيفة بصفة خاصة ،فيما يبدو ،هي كبار السن واألشخاص الذين يتلقون استحقاقات اجتماعية
( ،Fankhauser and Tepic, 2005صفحة  .)3وميثل إنفاق األسر املعيشية على الطاقة جزءا كبريا من املصروفات،
ومع استمرار كون معدالت الفائدة على الرهن العقاري مرتفعة نسبيا ،تثري التكلفة اجملتمعة تساؤالت خطرية بشأن
قدرة املشرتين للمرة األوىل على حتمل تكاليف بيت من بيوت املبتدئني يف امتالك العقارات .وعلى الرغم من أن
البياانت املتاحة حمدودة ،أشارت تقديرات استعراض أجري مؤخرا لدالئل وجود ظاهرة فقر الوقود إىل أن أكثر من
 52مليون شخص يف االحتاد األورويب ال يستطيعون تدفئة بيوهتم ابلقدر الكايف ،وأكثر من  41مليون شخص
يواجهون متأخرات يف فواتري اخلدمات اخلاصة هبم ( .)Bouzarovski, 2011وللتعامل مع تكاليف اخلدمات العامة
املرتفعة ،يقلل كثري من املستأجرين استهالكهم بتخفيض التدفئة واستخدام قدر أقل من املياه الساخنة وتقليل
اإلنفاق على الغذاء أو الرعاية الصحية (االحتاد الدويل للمستأجرين .)2012 ،وهذه التدابري تؤدي إىل فقر
الطاقة(.)53

( )51يف البلدان املنضمة إىل االحتاد األورويب ،وجنوب شرق أورواب ،وأورواب الشرقية وآسيا الوسطى ،حتققت النسبة املرتفعة لتملُّك
املساكن بدون متويل رهن عقاري وإمنا عن طريق اخلصخصة .ونظرا الرتفاع معدالت الفائدة ،فضالا عن حمدودية توافر الرهون
العقارية ،كان اإلقبال على هذا املنتج املايل منخفضا نسبيا .ولذلك ،فإن تقديرات تيسر تكاليف السكن (قاعدة ال  30يف املائة)
اليت تستند إىل افرتاض أن األسر املعيشية تدفع إجيارا ،واألهم من ذلك ،تدفع رهن ا عقارايا كجزء من تكلفة سكنها ،ال تنطبق
بسهولة .وعوض ا عن ذلك ،يف هذه البلدان ،تعود مشاكل عدم تيسر تكاليف السكن إىل حد كبري إىل الزايدة يف تكاليف املرافق
(.)Hegedüs, 2009
( )52تشري ال ’’منطقة‘‘ إىل بلدان البلطيق وأورواب الوسطى وعددها  27بلدا (الدول األعضاء اجلدد يف االحتاد األورويب)،
وجن وب شرق أورواب (الثالثة بلدان املرشحة للعضوية يف االحتاد األورويب وبلدان غرب البلقان) ورابطة الدول املستقلة (املصرف
األورويب لإلنشاء والتعمري ،)EBRD, 2005( 2005 ،صفحة .)2
( )53فقر الطاقة هو احلالة اليت ال يستطيع فيها الناس االستدفاء يف بيوهتم نتيجة عدم كفاية الدخل و/أو تردي الظروف السكنية
( ،Pittini, 2012صفحة .)8
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اجلدول 2
النسبة املئوية للحمامات والتدفئة حبسب البلد يف الدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألورواب
البلد

أورواب الغربية وأمريكا الشمالية

النمسا
بلجيكا
قربص
الدامنرك
فنلندا
فرنسا
أملانيا
اليوانن
آيرلندا
إيطاليا
لكسمربغ
مالطة
هولندا
الربتغال
إسبانيا
السويد
اململكة املتحدة
كندا
الوالايت املتحدة

أورواب الوسطى والشرقية
ألبانيا
البوسنة واهلرسك
بلغاراي
كرواتيا
تشيكيا
إستونيا
هنغاراي
التفيا

السنة

محام/دش
ُ

مياه املواسري

تدفئة مركزية

2003
2001
2001
2005
2002
2002
2002
2001
2002
2004
2001
2000
2002
2001
1999
2005
2001
2001
2001

98,3
96,0
99,0
95,0
99,0
98,0
غري متاح
97,8
94,0
99,2
94,2
100,0
100,0
65,5
99,0
100,0
99,0
97,0
96,0

100,0

90,0

100,0

73,0

غري متاح

27,3

100,0

98,2

100,0

92,3

92,0

91,0

100,0

90,8

غري متاح

62,0

غري متاح

89,0

99,6

94,7

98,0

92,3

92,9

3,3

غري متاح

.90

غري متاح

3,8

39,7

9,4

100,0

100,0

100,0

94,0

100,0

غري متاح

100,0

غري متاح

2002
2002
2001
2001
2001
2002
2001
2003

55,1

55,1

1,0

22,0

73,7

3,3

81,1

81,1

16,8

92,8

93,7

3,6

95,5

95,1

81,7

67,1

غري متاح

59,0

87,2

88,0

52,9

67,3

75,2

65,2
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البلد

السنة

ليتوانيا
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاا
بولندا
رومانيا
سلوفاكيا
سلوفينيا
صربيا
رابطة الدول املستقلة

2003
2001
2002
2001
2001
2004
2001

أرمينيا
أذربيجان
بيالروس
جورجيا
كازاخستان
قريغيزستان
مجهورية مولدوفا
االحتاد الروسي
طاجيكستان
تركمانستان
أوكرانيا
أوزبكستان

2002
2000
2000
2000
2000
2001
2002
2001
2000
1999
2000
1997

مياه املواسري

تدفئة مركزية

محام/دش
ُ

58,4

71,6

59,8

85,6

8,6

87,0

83,0

77,8

53,0

53,0

25,9

92,8

90,5

74,3

92,3

غري متاح

79,1

85,0

89,4

21,2

86,0

98,0

81,0

غري متاح

78,0

غري متاح

غري متاح

100,0

غري متاح

غري متاح

78,0

غري متاح

غري متاح

90,0

غري متاح

24,0

40,0

29,1

30,9

36,5

30,8

64,0

74,0

75,0

غري متاح

60,0

غري متاح

30,0

53,0

30,5

غري متاح

98,0

15,4

13,3

36,5

19,5

69,6

املصدر( UN–Habitat, 2011 :الصفحتان  23و.)24

زاي  -توزيع العبء املفرط لتكاليف السكن
 -173يتفاوت معدل انتشار العبء املفرط لتكاليف السكن على صعيد توزيع الدخل واحليزات .وهو يؤثر
على ذوي الدخل املنخفض واملتوسط أكثر بكثري ممن هم أفضل حاالا .وال عجب أن حتليل املعدل يف االحتاد
األورويب كنسبة مئوية من السكان حبسب حالة الفقر ،يبني أن العبء املفرط لتكلفة السكن يؤثر بشكل غري
متناسب على أولئك األوروبيني املعرضني خلطر الفقر ،مما أدى إىل ظهور اجتاه للفقر يف صفوف العاملني ،يف كل
من أورواب وأمريكا الشمالية.
 -174ويؤثر التفاوت يف أسعار املساكن بني املدن واملناطق أتثريا شديدا على اجلزء الالزم من دخل األسر
املعيشية لإلجيار أو الرهن العقاري .وهذا االجتاه يؤدي إىل تركز الفقر (وكذلك الفقر الناجم عن تكاليف السكن)
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يف أكرب املناطق املرتوبولية ،وإىل تركز حالة الالعمل( )54والفقر يف املناطق اليت ينخفض فيها الطلب .ويف األسواق
الساخنة ،قد يواجه حىت ذوو الدخل املرتفع نسبي ا صعوبة يف حتمل تكاليف سكن يكون حجمه مناسب ا لعدد
أفراد األسرة املعيشية .ويؤدي ارتفاع اإلجيارات يف املدن العاملية والعواصم إىل اضطرار أانس عاملني يف وظائف
بدوام كامل إىل تقاسم الشقق .ويف ابريس ،يعمل أكثر من ثلثي الباحثني عن شقة يف وظائف بدوام كامل .ويف
املناطق الشعبية ،قد يتعرض حىت ذوو الدخل املتوسط خلطر الفقر ألن أسعار املساكن أعلى بشكل غري متناسب
مقارنة مبستوايت الدخل احمللي.
 - 1اإلسكان والصحة
 -175تشكل املباين املبنية حديث ا ،أو ستشكل يف املستقبل نسبة مئوية ضئيلة جدا من رصيد املساكن املستقبلي
يف املدن .ولذلك ،فإن إعادة أتهيل املساكن القائمة وجتديدها قد يؤثران على الظروف والتنمية احلضرية بقدر
أكرب بكثري من تشييد املناطق السكنية اجلديدة .وتؤثر ظروف السكن غري املالئمة أتثرياكبريا على الصحة ،وتُسبِّب
أو تزيد انتشار العديد من األمراض والنتائج الصحية (مثل أمراض اجلهاز التنفسي والقلب واألوعية الدموية ،والربو،
واألمراض املعدية ،واإلصاابت ،والتسمم ،واألعراض النفسية).
 -176وتستخدم املباين حنو  32يف املائة من جمموع الطاقة اليت تستهلكها املناطق احلضرية( .)55وتنظَّم حاليا
محالت للتجديد احلضري على نطاق واسع يف كثري من بلدان اللجنة االقتصادية ألورواب ،تركز على إدخال
حتسينات على كفاءة استخدام الطاقة وإعادة التأهيل للمساكن القائمة .ومثة أمهية ابلغة إلدماج االعتبارات الصحية
يف مثل هذه املشاريع املخصصة إلعادة أتهيل املباين واملناطق احلضرية لبلوغ أقصى حد من املزااي املتالزمة لسياسات
اإلسكان املستدام والتخفيف من آاثر تغري املناخ .أما قوانني البناء والشروط املقررة ملواقع املباين فيلزم تضمينها
االعتبارات الصحية بشكل أفضل ،فيما يتعلق ابلبناء وابلصيانة على السواء ( WHO Regional Office for Europe,
2011؛ .)WHO, 2011

بحث يف سياق العاطلني عن العمل وغري النشطني اقتصادايا .والسكان
( )54من الصعب تعريف حالة الالعمل ،لكنها كثريا ما تُ َ
العاطلون عن العمل هم ”أشخاص بدون عمل ،يريدون عمالا ،وسعوا بنشاط للحصول على عمل يف األسابيع األربعة األخرية،
وجاهزون للشروع يف عمل يف غضون األسبوعني املقبلني ،أو هم عاطلون عن العمل ،ووجدوا عمالا ،وابنتظار البدء فيه يف غضون
األسبوعني املقبلني “.أما السكان غري الناشطني اقتصادايا فهم ”أولئك الذين ليس هلم عمل الذين مل يسعوا بنشاط إلجياد عمل يف
األسابيع األربعة املاضية ،و/أو ليسوا جاهزين للبدء يف عمل يف غضون األسبوعني املقبلني“ (Publication Hub 2009a؛ ،2009b
متاح من املكتب الوطين لإلحصاء ابململكة املتحدة على الرابط التايلwww.ons.gov.uk/.../worklessness.../worklessness- :
.)topic-profile-.pdf
( ) 55الوكالة الدولية للطاقة” ،كفاءة استخدام الطاقة“ (” ،)“Energy Efficiencyمتاح على الرابط التايل:
.http://www.iea.org/aboutus/faqs/energyefficiency/
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اإلطار 8
الشواغل الصحية :إدامة آاثر الفقر الناجم عن تكاليف اإلسكان
”تشكل نوعية املساكن القائمة واملستقبلية مسألة ابلغة األمهية .وهي تؤثر أتثريا مباشرا على صحة السكان ورفاههم -ومها
عنصران يؤثران على أدائهم يف املدرسة أو يف العمل ،ضمن مسائل أخرى“ (الوكالة الدولية للطاقة ” ،كفاءة استخدام
الطاقة“ ،متاح على الرابط التايل .)http://www.iea.org/aboutus/faqs/energyefficiency/ :وهذا يعين أن تكاليف السكن
قد ال تدفع األسر املعيشية إىل الفقر والتشرد املؤقتني أو الدائمني فحسب ،بل إهنا ،من خالل أتثريها على الصحة ،قد
تؤدي إىل إدامة دورة الفقر.
وتبني تقييمات منظمة الصحة العاملية ملخاطر سكنية خمتارة متعلقة ابآلاثر الصحية ممثلة يف عدد الوفيات املسجلة و/أو
عدد األشخاص الذين يعانون من نتيجة صحية مرتبطة بتلك اآلاثر ( )WHO, 2011أن املشاكل الصحية النامجة عن أوضاع
السكن غري الالئق واحليازة غري املضمونة (بسبب عدم القدرة على تغطية اإلجيار/الرهن العقاري) ،وأن اخنفاض القدرة على
حتمل تكاليف تدفئة املنازل (ونظافتها وهتويتها) ،ميكن أن يؤدي إىل طائفة من املشاكل الصحية ،مثل الربو املزمن لدى
األطفال (الرطوبة والعفن يف األماكن املغلقة)؛ وسرطان الرئة (الرادون يف األماكن املغلقة)؛ ومشاكل يف النمو اإلدراكي
والعصيب والسلوكي وأمراض القلب واألوعية الدموية (الرصاص يف األماكن املغلقة)؛ والتسمم املتصل أبول أوكسيد الكربون
(استخدام غري مالئم للغاز والفحم)؛ واملوت املبكر بسبب التعرض للظروف السكنية السيئة ،نتيجة العجز عن تدفئة املنزل.
ومثة أمهية أساسية لالستثمار يف صيانة املساكن القائمة وجتديدها ،ووضع املعايري لألبنية اجلديدة ،من أجل احلد من املشاكل
الصحية املرتبطة برتدي نوعية اإلسكان ،ومثة أمهية ابلغة كذلك لزايدة إمكانية احلصول على املساكن امليسورة من خالل
توفري السكن االجتماعي واإلسكان امليسور التكلفة.

 - 2الصحة يف سياق اإلنصاف احلضري
 -177تطرح املناطق احلضرية بعضا من أعلى مستوايت عدم املساواة فيما يتعلق ابألحوال البيئية والصحة
والوفيات ،حيث تتفاوت بشدة الظروف املعيشية يف األحياء املختلفة.
 -178ويف أورواب ،تتعلق أبلغ التفاواتت البيئية يف املناطق احلضرية ابلعوامل االجتماعية-االقتصادية والفقر.
وهي تَُرى يف جمال املياه والصرف الصحي ،وظروف السكن (االكتظاظ والرطوبة وقلة الطاقة وراحة الدفء)،
واإلصاابت النامجة عن حوادث الطرق ،والبيئات احلضرية (تلوث اهلواء ،والضوضاء ،والوصول إىل املساحات
اخلضراء) .وابلنسبة لبعض املخاطر البيئية ،ميكن أن تتعرض الفئات الضعيفة واحملرومة إىل مستوايت من املخاطر
أعلى أبربعة إىل ُخسة أضعاف.
 -179ويلزم توافر أدوات للتخطيط احلضري تتوخى اإلنصاف ،كما يلزم األخذ بنهج حمددة لكل حي من
األحياء تراعي الفئات احملرومة والضعيفة .وتساعد كذلك آليات احلكم الرشيد والفعال الرامية إىل حتقيق الشمول
والشفافية ،على توزيع املخاطر احلضرية على قدم املساواة (WHO Regional Office for Europe, 2012؛
WHO/UN–Habitat, 2010؛ .)WHO, 2010
 -180ومن أكرب العوامل اليت تؤثر على اإلنصاف يف املدن يف الوقت احلاضر هو إمكانية الوصول إىل وسائل
النقل واآلاثر الصحية املرتتبة عليها .ففي البيئة احلضرية يف الوقت احلاضر ،تتنافس السيارات ومركبات النقل الثقيل
والدراجات النارية على املكان مع وسائل النقل العام واملشي وركوب الدراجات ،لتلبية الطلب املتزايد على النقل
الربي .وهذا النمو السريع للنقل الربي أثر على الصحة والبيئة من خالل اختناقات الطرق وحوادث السيارات
وتلوث اهلواء والضوضاء .وتوجد إمكاانت كبرية لتحسني صحة الناس من خالل خيارات النقل األكثر صحة
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وأكثر استدامة ،مثل ركوب الدراجات واملشي والنقل العام ،مع احلد من االعتماد على املركبات اآللية اخلاصة.
وهذا تؤيده األدلة التالية ،ضمن أمور أخرى:
(أ) يشكل مستخدمو الطرق املعرضني للخطر (املشاة وراكبو الدراجات ومستخدمو املركبات ذات
اإلطارين أو الثالثة إطارات) نسبة  43يف املائة من األشخاص الذين يلقون حتفهم يف حوادث مرور يف املنطقة
األوروبية ملنظمة الصحة العاملية؛
(ب) يشكل النقل الربي مصدرا هاما من مصادر تلوث اهلواء .وتشري التقديرات إىل أن التعرض للمواد
اجلسيمية ،اليت تشكل وسائل النقل مصدرا رئيسيا هلا ،ال سيما يف املناطق احلضرية ،يتسبب يف خسائر متوسطها
تسعة أشهر من العمر املتوقع ،و 482 000حالة وفاة مبكرة سنوايا يف أورواب؛
(ج) تشري التقديرات إىل أن عدم كفاية النشاط البدين يرتبط حبوايل  900 000حالة وفاة سنوايا يف
املنطقة األوروبية ،حيث يبلغ معدل السمنة يف صفوف البالغني نسبة تقديرية قدرها  30-20يف املائة .وميكن
للمشي وركوب الدراجات أن يساعدا على إدماج النشاط البدين يف احلياة اليومية ،وابستطاعة أمناط النقل احلضري
أن جتعل ذلك أمرا ممكن ا؛
(د) يضيع ما يصل إىل  1,6مليون سنة من سنوات احلياة الصحية سدى كل عام بسبب الضجيج
الناجم عن النقل يف مدن يف االحتاد األورويب.
 -181وإبدماج الشواغل املتعلقة ابلصحة والنقل يف التخطيط احلضري ،ميكن حتقيق منافع متبادلة بدءا من
خفض االزدحام واالنبعااثت ،والتوجه حنو حتقيق اقتصاد منخفض الكربون وأكثر كفاءة من حيث استخدام
الطاقة ،إىل زايدة مستوايت النشاط البدين ،ومن مث ،حتسني الصحة للجميع .وتشمل ممارسات النقل األكثر صلة
ابلصحة واجلاهزة للتدخل ولوضع سياسات عامة بشأهنا ،والقابلة للتنفيذ من خالل التعاون املشرتك بني القطاعات،
ما يلي:
(أ) تعزيز الصحة من خالل حتسني اهلياكل األساسية اليت تتيح املشي وركوب الدراجات أبمان،
بغرض احلد من حوادث املرور وتلوث اهلواء وانبعااثت الضوضاء واالزدحام؛
(ب) تعزيز التنمية املستدامة من خالل احلد من تلوث اهلواء وانبعااثت غازات االحتباس احلراري
املتأتية من قطاع النقل ،مع حتسني كفاءة الطاقة والتحول حنو اقتصاد منخفض الكربون؛
(ج) احلد من أوجه الالمساواة عن طريق توفري هياكل أساسية للنقل ِّ
متكن مجيع شرائح اجملتمع من

املشاركة يف أنشطة النقل (اإلدماج االجتماعي) ،وعن طريق الرتكيز على الفئات األكثر عرضة للخطر ،مبن فيهم
األطفال واملسنون ،بغرض احلد من أوجه التفاوت يف اآلاثر الصحية النامجة عن النقل.

 -182ومثة أمهية أساسية إلدماج االعتبارات الصحية يف جمايل النقل والتخطيط احلضري لتحقيق االستفادة
يوجه الرتكيز إىل تقليل احتياجات النقل
القصوى من الفوائد املشرتكة لسياسات النقل املستدام ،وينبغي أن َّ
واملسافات املقطوعة من خالل التصميم احلضري ،وتعزيز النقل العام والنشط داخل املدن ،واحلد من مستوايت
التلوث املنبعث من وسائل النقل (WHO, 2011؛ .)WHO Regional Office for Europe, 2014
حاء  -األماكن العامة
عرف مدن املنطقة  -وخباصة املدن التارخيية يف منطقة البلقان وأورواب وأمريكا الشمالية واالحتاد
 -183تُ َ
الروسي  -مبنطقة مرتاصة يف قلبها وبوجود ساحات عامة وشوارع وحدائق تعترب مناذج يف التصميم احلضري ،مثل
ميادين إيطاليا ( ،)piazzeواملناطق املطلة على املياه يف مشال أورواب ،واملتنزهات واحلدائق يف العديد من املدن .وقد
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است ِّ
خد َمت هذه األماكن منذ العصور الوسطى للتجمعات العامة واألسواق والرتفيه .ولكن يف الوقت احلايل يتزايد
ُ
الضغط عليها من تزايد التوسع احلضري يف الضواحي وشيخوخة السكان.
 -184واألماكن العامة هي ”مجيع املناطق اليت تكون مفتوحة ومتاحة جلميع أفراد اجلمهور يف جمتمع ما ،من
حيث املبدأ وإن مل يكن ابلضرورة يف املمارسة“ ( ،Orum and Neal, 2010صفحة  .)1وهي تشكل جزءا هام ا
من ”امليزة احلضرية“ ( .)Saliez, 2015ومع ذلك ،ففي زمن التوسع والتغيري احلضريني السريعني ،تتعرض األماكن
العامة لضغوط من أسباب عديدة .ففي املناطق اليت ترتفع فيها معدالت التوسع احلضري ،ستتقلص األماكن
ذاهتا ،مما يهدد حجم األماكن العامة املتاحة ونوعية احلياة للسكان .ولكن يف نصف الكرة األرضية الشمايل ،تنشأ
التحدايت يف املقام األول من انكماش املدن وشيخوختها ،ومن ظواهر مثل الزحف احلضري العشوائي ،مما حيدث
تغيريات يف الدور الذي تؤديه األماكن العامة واستخداماهتا (.)UN–Habitat, 2013
 -185واألماكن العامة أساسية لتحقيق الرخاء يف املناطق احلضرية .وال يقتصر أثرها على زايدة اإلنتاجية
االقتصادية للمناطق احلضرية وإدامتها فحسب ،بل إهنا تسهل التماسك واإلدماج االجتماعيني ،وميكن أن تشكل
تعبريا عن اهلوية ،ومجيعها عوامل حتسن نوعية حياة سكان املدينة (.)Saliez, 2015
 -186وهلذه األسباب ،كان هناك اجتاه متزايد على مدى العشرين سنة املاضية لتحسني نوعية األماكن العامة
يف املدن .ويلزم تناول هذه املسألة من وجهات النظر اجلمالية والبيئية واالقتصادية واالجتماعية .وبصفة عامة،
ينظَر إىل األماكن العامة العالية اجلودة كشيء مرغوب فيه ألهنا ،إذا أ ِّ
ُحسن تصميمها  -تعمل لصاحل اجلميع يف
ُ
املدينة .ومن مث فهي تعددية من حيث الغرض ،مما جيعل املدينة أكثر من جمرد جتمع من األفراد .وينبغي أن تضيف
األماكن العامة اجليدة إىل الصفات اجلمالية للمدينة ،وأن تالئم ،على قدم املساواة ،مجيع قطاعات السكان ،بغض
النظر عن العمر أو نوع اجلنس أو املستوى الرفاهي أو الثقافة .وتؤكد هذه الربامج على امليزة التنافسية االقتصادية
للمدن اليت تسعى إىل استغالل اقتصاد املعرفة والثورة الرقمية وإىل جذب العاملني يف جمال املعارف ،على حنو ما
ورد يف الفصل الثالث.
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اإلطار 9
املساحات اخلضراء يف املناطق احلضرية والصحة
تبني نتائج بعض الدراسات الوابئية اليت أجريت مؤخرا أن زايدة توافر املساحات اخلضراء يف املناطق احلضرية وإمكانية
الوصول إليها يرتبطان مبنافع صحية خمتلفة ،مثل احلد من اإلجهاد ،وحتسني الرفاه واملزاج ،والنوم بشكل أفضل ،وحتسني
نتائج احلمل ،وخفض معدالت االعتالل بسبب أمراض القلب واألوعية الدموية ،وخفض معدالت الوفيات.
وتشمل آليات اآلاثر الصحية املفيدة املذكورة أعاله آاثرا نفسية مستمدة من مالحظة البيئة الطبيعية وتعزيز أمناط النشاط
البدين ،وكذلك حتسني اخلصائص البيئية ،من قبيل اخنفاض مستوايت الضوضاء وتلوث اهلواء واحلد من جزر االحرتار
احلضرية.
وميكن لشىت أنواع املساحات اخلضراء ،مثل األشجار املصطفة على امتداد شوارع املدن ،والنبااتت اخلضراء يف ساحات
اللعب واحلدائق ،وساحات املدن املالئمة للنشاط البدين ،أن توفر فوائد للصحة والرفاه يف خمتلف الفئات السكانية الفرعية
(مثل األطفال واملراهقني والبالغني).
ومثة ضرورة أساسية إلجراء تقييمات مقارنة ومتسقة ملدى توافر املساحات اخلضراء يف املناطق احلضرية وإمكانية الوصول
إليها ،من أجل صياغة السياسات الرامية إىل حتقيق املستوى األمثل ملمارسات استخدام األراضي ،وتوفري الفوائد الصحية،
واحلد من أوجه عدم املساواة الصحية البيئية يف صفوف السكان يف املناطق احلضرية ( WHO Regional Office for Europe,
2010, 2013؛ .)Annerstedt van den Bosch and others, 2015

 -187وتدرج األمم املتحدة األماكن العامة ضمن هدفها رقم  11من أهداف التنمية املستدامة الذي ينص
على ”جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة“ ،وهو يتضمن
غاايت من شأهنا ،حبلول عام ” ،2030أن توفر سبل استفادة اجلميع من مساحات خضراء وأماكن عامة آمنة
وشاملة للجميع وميكن الوصول إليها ،وال سيما ابلنسبة للنساء واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي
اإلعاقة“( .)56بيد أن املؤشر الذي جرت مناقشته لقياس الغاية املقرتحة يف الوقت الراهن ال يتناول مسألة اجلودة
يف األماكن العامة ،لكنه يركز ابألحرى على الكم املعرب عنه كحصة متوسطة من املناطق املبنية من املدن
(.)UN-Habitat, 2015a
اإلطار 10
منتدى "مستقبل األماكن"
يعزز منتدى ”مستقبل األماكن“ ( ،)http://futureofplaces.com/الذي يدعمه موئل األمم املتحدة ،الدور الذي تؤديه
األماكن العامة ويسعى إلدماجه يف مؤمتر املوئل الثالث .ويف سلسلة من احللقات الدراسية ،استخلص املنتدى مثاين رسائل
موجهة إىل مقرري السياسات بشأن النهج املثايل إزاء األماكن العامة:
(أ) تتطلب األماكن العامة األخذ بنهج يركز على الناس يف التخطيط ،لضمان تطويرها واستخدامها بصورة
مستدامة؛
(ب) ينبغي أن تكون شاملة للجميع ،وال سيما الفئات الضعيفة ،من أجل حفز األنشطة االقتصادية واالجتماعية
واملشرتكة بني األجيال ،وجين فوائدها الشمولية كاملة؛
(ج) جيب أن حترتم املقاييس البشرية واألمناط السلوكية لالستخدام؛
(د) يلزم إقامة شبكة مرتابطة على نطاق املدينة من الشوارع واألماكن العامة ،ال تركز فحسب على املساحات
يف حد ذاهتا ،بل أيضا على شكلها ووظيفتها وترابطها مع ما جياورها؛
( )56متاح على الرابط التايل.http://sustainabledevelopment.un.org :
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(ه ) ينبغي كفالة اإلنتاجية االقتصادية لألماكن العامة من خالل حتفيزها لالقتصادات احمللية الصغرية احلجم
وتوليدها لإليرادات الضريبية؛
(و) السوق وحدها ال ميكنها أن توفر جمموعة متنوعة من األماكن املفتوحة العامة واخلاصة .وينبغي ضمان توافر
خليط متوازن منها ،وكذلك إمكانية الوصول إليها؛
(ز) ينبغي أن تكون األماكن العامة واملباين احمليطة هبا مستدامة اجتماعي ا واقتصادايا وبيئي ا؛
(ح) من أجل إثراء هوية األماكن العامة ،يلزم أن تكون على قدر كاف من املرونة للتجاوب مع اجلغرافيا واملناخ
والثقافة والرتاث على الصعيد احمللي ،وأن تتيح وجود عناصر ثقافية وفنية.

 -188وفيما يتعلق ابملدن اجملمعة واملدن املنكمشة يف املنطقة ،يتمثل غرض االسرتاتيجيات الرئيسية لألماكن
العامة يف حتسينها وزايدة أعدادها من جهة ،ويف نفس الوقت تنشيطها وإعادة صياغة الغرض منها ،من جهة
أخرى ( .)Saliez, 2015وتطرح وثيقة ”جمموعة أدوات عاملية لتنظيم األماكن العامة“ اليت وضعها موئل األمم
املتحدة ،طائفة واسعة من األمثلة واألعمال اليت تربط املبادئ العاملية اليت تعاجل األماكن العامة واملمارسات اجليدة
()57
فهم أن األماكن العامة ليست
لفائدة حكومات املدن والبلدايت واملناطق احلضرية  .ومن األمهية مبكان أن يُ َ
مفهوم ا جامدا اثبت ا ،بل إهنا مرتابطة بشكل وثيق مع األوجه األخرى للحياة والتنمية احلضريتني ،بدءا من البيئة
والنقل إىل احلياة االجتماعية واالقتصاد .ولذلك ،يلزم أن ُجترى أية حتسينات هلا ابلتوازي مع املبادرات األخرى،
لكي تراعي الروابط القائمة مع مجيع اجلوانب األخرى لعمليات املدن ،مثل النقل وجتديد املناطق املتهالكة ،مبا
يتيح إمكانية حتويل النظرة املتصورة ملقاطعات أو حىت مدن أبكملها ،مثل حديقة األلفية يف شيكاغو ( American
.)Planning Association, 2015
 -189بيد أن اجتاها مضادا شهد خصخصة بعض األماكن العامة ( ،)Vasagar, 2012وله أمثلة يف بعض
البلدان تسببت يف احلد من الوصول إىل األماكن العامة السابقة بعد أن اشرتهتا كياانت قطاع خاص للتنمية العقارية
( .)Garrett, 2015وابلنظر إىل الدور األساسي لألماكن العامة يف احلياة احلضرية واالقتصاد احلضري ،يتعني على
املدن والبلدايت واحلكومات اإلقليمية والوطنية أن ترصد هذا االجتاه ،مع القيام يف الوقت نفسه بتحسني املساحات
العامة اخلضراء الثابتة حىت تستفيد من إمكاانهتا ابلكامل.
اإلطار 11
دور الشوارع
تشكل الشوارع ،بطبيعتها ،الشرايني ألي جتمعات حضرية .فهي تربط األحياء واألعمال واألفراد .وهي تعطي احلياة ألي مدينة
وتتيح تطويرها ،بل حتدد أحياانا مدى هذا التطوير.
غري أنه على خلفية االجتاهات املتغرية يف جمال السكان والشيخوخة وأحجام األسر واهلياكل احلضرية يف منطقة اللجنة االقتصادية
ألورواب ،أيخذ دور الشوارع يف التكيف املستمر هو اآلخر ( .)UN–Habitat, 2013ويقوض الزحف احلضري العشوائي درجة
األمهية اليت متثلها الشوارع يف الصورة العامة ألي مدينة ،حيث تفقد دورها كحيز حضري بشكل أسرع وأشد بكثري مما هو عليه
يف املراكز احلضرية العالية الكثافة (املرجع نفسه) .ويرى منتدى مستقبل األماكن أن الشوارع ”شبكات متعددة الوسائط للتبادل
االجتماعي واالقتصادي ،تشكل اإلطار احلضري لألماكن العامة املرتابطة“ ( .)Future of Places, 2015ومن أجل حتقيق هذه
الرؤية ،يتعني االعرتاف ابلشوارع وتقدير قيمتها بوصفها ”أهم مكون هليكل املدينة“ (.)Porta, 2014

( )57انظر وثيقة موئل األمم املتحدة ”( “Global Public Space Toolkitجمموعة أدوات عاملية لتنظيم األماكن العامة) ،متاحة
على الرابط التايل.http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2015/10/Global%20Public%20Space%20Toolkit.pdf :
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ويالحظ موئل األمم املتحدة اجتاه ا متزايدا يف أورواب وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا جلعل الشوارع أقل مالءمة للسيارات وأكثر
مالءمة للدراجات واملشاة ( .)UN–Habitat, 2013ومثة مثال ابرز هلذا يف كوبنهاغن ،حيث ال يستخدم السيارات سوى ربع
املرحتلني يومي ا للذهاب إىل العمل ،Gehl, 2013( ،صفحة  .)64وعلى مدى  50عام ا وأربع مراحل متتالية للتنمية ،استطاعت
هذه املدينة أن تتحول من مكان للمرور إىل مكان للناس ،ويُ َثىن عليها بوصفها أفضل مدينة ميكن العيش فيها يف العامل يف عام
( 2013املرجع نفسه ،صفحة  .)71وميكن أيض ا مشاهدة خطوات مثرية لإلعجاب يف اجتاه مماثل يف مدن تشتهر أكثر ابنتشار
النقل الفردي :موسكو (املرجع نفسه ،صفحة  44وما يليها) ونيويورك (املرجع نفسه ،صفحة  38وما يليها).
وتعاجل إعادة تشكيل الشوارع العديد من املشاكل احلضرية ،مثل دور األماكن العامة واستخدامها ،وحتسني اهلياكل األساسية،
وتنشيط االقتصاد ،واملسائل البيئية ،وانبعااثت غازات االحتباس احلراري .واألمثلة الواردة هنا واعدة ،حيث تطرح حاالت إلعادة
النظر يف دور الشوارع صوب األخذ بنهج أكثر تركيزا على الناس ،مبا حيسن يف هناية املطاف من نوعية احلياة احلضرية .ويؤمل
أن تكتسب هذه احلاالت مسارا أوسع ،ألنه ”إذا مل يُتعامل مع الشوارع بشكل صحيح ،لن يتسىن تكوين املدن بشكل
صحيح“ (.)Porta, 2014

طاء  -اخلالصة
 -190جيمع هذا الفصل استعراضا للعوامل الرئيسية اليت تؤثر على اإلنصاف يف املدن يف الوقت احلاضر ،مبا
يشمل تيسر التكاليف وإمكانية االستفادة من السكن ،واألماكن العامة ،والنقل ،واآلاثر الصحية النامجة عنها.
 -191وقد سلط الضوء على أمهية معاجلة إخفاقات سوق اإلسكان األساسية بعد األزمة املالية للفرتة -2008
 .2011وأظهر أن عدم تيسر التكاليف ميثل حتدايا رئيسي ا يف سبيل احلصول على سكن الئق صحي مالئم.
فاإلسكان املنخفض التكلفة اجليد النوعية ،حيثما كان متوافرا ،كسر الصلة ،على األقل جزئي ا ،بني تردي ظروف
السكن والفقر .ولكن يف العقدين املاضيني اخنفض عدد وحدات السكن االجتماعي يف البلدان الغربية ملنطقة
اللجنة االقتصادية ألورواب من خالل اخلصخصة وتقليل توفريها وهدمها .ويف البلدان الشرقية ،اخنفض أيض ا حجم
املساكن العامة احلكومية بقدر كبري من خالل اخلصخصة .ويتسبب عدم إمكانية احلصول على سكن مالئم
ميسور التكلفة يف تدمري األحياء واالقتصاد واملستقبل ،ويف إحباط أهداف التنمية املستدامة اليت وضعتها األمم
املتحدة(.)58
 -192ويستلزم التصدي هلذه التحدايت اتباع هنج جديدة إزاء السكن .ويربز جتزؤ األسواق الوطنية أمهية املدن
ومناطق املدن يف عملها معا لوضع سياسات إسكانية مستقبلية تتجاوب مع الظروف احمللية.
 -193ويشري نطاق فئات السكان احملتاجة لإلسكان إىل تنوع يف احتياجات السكن ،وإىل أمهية االستجابة
لالجتاهات الدميغرافية اجلديدة ،وضرورة تعديل سياسات اإلسكان (.)ECE, 2015
 -194وتواجه بلدان اللجنة االقتصادية ألورواب التحدي املتمثل يف جتديد سياسات اإلسكان القدمية اليت كانت
موجودة قبل األزمة املالية يف أوائل القرن احلادي والعشرين ،مبزيد من احللول االبتكارية اليت تليب االحتياجات
الناشئة واملتنوعة .ويهدف هذا التقرير إىل دعم هذه اجلهود عن طريق إبراز أمهية اإلسكان وعالقته ابلنسيج احلضري
احمليط به ،مبا يشمل الصحة واألماكن العامة.
( ) 58تشمل املصادر املرجعية الرئيسية املستخدمة يف هذا الفصل ما يلي:
Homelessness, 2014؛ European Commission, 2015؛ Fernàndez Evangelista and Jones, 2013؛ ومؤسسة جوزيف رونرتي
()JRF, 2013؛ Housing Europe, 2015؛ United States Department of Housing and Urban Development, 2014؛ One-
Europe, 2014؛ OECD, 2013 and 2015؛ UN DESA, 2014؛ ECE, 2009؛ ECE, 2015a؛ The Geneva United Nations
)Charter on Sustainable Housing (E/ECE/1478/Rev.1؛ .UN–Habitat, 2011 and 2013a
2015

ECE,؛

European Observatory on
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خامس ا  -البيئة واملخاطر البيئية
ألف  -السياق البيئي
 -195متتد منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب عرب النصف الشمايل للكرة األرضية أبكمله تقريب ا .وهي تقع بني
مداري السرطان ودائرة القطب الشمايل ،لذلك ترتاوح خصائصها اجلغرافية بني الرتبة الدائمة التجمد وغاابت
التَّيغا يف أقصى الشمال وبني الصحاري وحوض البحر األبيض املتوسط يف اجلنوب .ويقع يف املنطقة ثلثا أكرب
البحريات يف العامل ( 23من أصل  )35ونصف أكرب األهنار ( 27من أصل  .)54أما منظومات األهنار الكربى
ألهنار امليسيسيب وميسوري ،والراين والدانوب ،والفولغا والدون ،ومنطقة البحريات الكربى ابلوالايت املتحدة وكندا،
فجميعها تدعم جتمعات هامة من املدن .وهلذه الوفرة من املياه العذبة آاثر أساسية ،ليس ابلنسبة لصالحية تلك
املدن للعيش فيها فحسب ،بل أيض ا ابلنسبة للتحدايت البيئية اليت تواجهها.
الشكل 21
خريطة الغاابت يف منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب

ابء  -املناطق دون اإلقليمية املتنوعة من الناحية البيئية
 -196تتعامل بلدان املنطقة مع كم هائل من التحدايت البيئية بدرجات متفاوتة ،وتغري املناخ هو التحدي
األكثر شيوعا .ومازالت املنطقة حتظى أبعلى نصيب للفرد من انبعااثت غازات االحتباس احلراري يف العامل ،وهي
مسؤولة عن نسبة مئوية كبرية جدا من االنبعااثت العاملية .وتقليداياِّ ،
يقدر الرأي العام قيمة محاية البيئة وحتسني
نوعية احلياة يف املدن .ولئن اختلف مستوى هذا الدعم يف أحناء املنطقة ،فإن مبادرات عديدة نُ ِّظ َمت على صعيد
املدن من أجل احلفاظ على البيئة احلضرية والتخفيف من آاثر تغري املناخ .وأسفر تنفيذ السياسات البيئية واملناخية
على مدى العشرين سنة املاضية عن حتقيق فوائد كبرية ،تشمل احلد من انبعااثت غازات االحتباس احلراري الناجتة
عن الوقود األحفوري ،وحتقيق اخنفاض كبري يف تلوث املياه واهلواء .وجرى استصالح األهنار واألماكن املطلة على
البحار يف املناطق احلضرية ،وجتديد املناطق املطلة على األهنار .وجرى تعزيز وسائل النقل غري اآللية ،على سبيل
املثال عن طريق طرح برامج عامة لتأجري الدراجات ،وجرى حتسني املواصالت العامة يف العديد من البلدان(.)59
( )59التقرير دون اإلقليمي للوالايت املتحدة.
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 -197ويزيد كل من التوسع العمراين للضواحي والزحف احلضري العشوائي من الضغط على البيئة وصحة
اإلنسان .وهناك شواغل مستمرة تتعلق بتلوث اهلواء والضوضاء ،فضالا عن فقدان التنوع البيولوجي ،وتدهور الرتبة،
وتصلب الرتبة( .)60وقد أسهمت أحجام حركة املرور املتزايدة إسهام ا سلبي ا يف ظهور مستوايت ضارة من تلوث
اهلواء والضوضاء ،وزادت من انبعااثت غازات االحتباس احلراري الناشئة من قطاع النقل ( European Environment
Agency, 2015؛ والتقرير دون اإلقليمي جلنوب شرق أورواب؛ والتقرير دون اإلقليمي للوالايت املتحدة؛ والتقرير دون
اإلقليمي لبلدان املنطقة دون اإلقليمية ألورواب الشرقية ،مبا يف ذلك االحتاد الروسي والقوقاز وآسيا الوسطى) .ويف
مناطق معينة ،تشكل مسألة تلوث املياه مشكلة آخذة يف االزدايد (املرجع نفسه) ،بسبب تدهور نظم اإلمداد
وإدارة مياه الصرف وقدرات إعادة تدويرها.
 -198وقد ُسجلَت زايدة يف الظواهر اجلوية البالغة الشدة يف مجيع أحناء املنطقة .وهذه تشمل ،إىل جانب
الفيضاانت وموجات احلرارة ،حاالت من اجلفاف ،مما يؤدي أحياانا إىل حرائق الغاابت يف مجيع أحناء األجزاء
سجل خماطر حمددة أخرى للكوارث يف الساحل الغريب للوالايت املتحدة ،وجنوب أورواب
اجلنوبية للمنطقة .وتُ َّ
والقوقاز ،يف شكل زالزل واهنياالت أرضية .وتستشري أيضا يف الوالايت املتحدة األعاصري والزوابع ،ويف بعض
األحيان ،العواصف الثلجية واالنفجارات الربكانية(.)61
 -199ويف مجيع أحناء املنطقة ،توجد نسبة مئوية ضئيلة جدا من السكان ال ميكنها الوصول إىل شبكة الطاقة.
غري أن الطاقة النظيفة ذات الكفاءة تشكل حتدايا أساسي ا ،إىل جانب املسائل املتعلقة ابإلنصاف من حيث القدرة
على حتمل التكاليف ،واألمن من حيث موثوقية اإلمدادات .وبلدان منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب يف وضع
جيد يؤهلها للنظر يف نظم الطاقة املستقبلية والتحول من الوقود األحفوري إىل تكنولوجيا جديدة مراعية للبيئة.
 -200وحىت الوقت الراهن ،مل تكن السياسات البيئية واملكاسب الناجتة عن زايدة الكفاءة بفضل التكنولوجيا
كافية لبلوغ االنتقال النظامي املنشود إىل االقتصاد األخضر ( .)European Environment Agency, 2015ويف بعض
البلدان ،أُدرِّج التقدم احملرز فيما يتعلق حبماية البيئة يف التشريعات ،لكنه مل ُحي َّول ابلكامل إىل التنفيذ على أرض
الواقع .وهذا هو احلال بوجه خاص مع البلدان الكائنة يف خضم التحول االقتصادي ،حيث السياسات البيئية
وتنفيذها ليسا سوى اثنني من التحدايت اليت تواجهها .ومع ذلك ،أحرز تقدم كبري يف أماكن كثرية ،وإن كان
أسلوب احلياة احلايل لالستهالك وتوقعات حتقيق الثروة عن طريق النمو أيتيان على حساب البيئة (التقرير دون
اإلقليمي لبلدان املنطقة دون اإلقليمية ألورواب الشرقية ،مبا يف ذلك االحتاد الروسي والقوقاز وآسيا الوسطى).

( )60يقلل تصلب األرض ابخلرسانة أو األسفلت عدميي املسامية من إمكانية االحتفاظ ابملياه ويزيد من اجلراين السطحي .وهذا
ميكن أن يزيد من خماطر الفيضاانت ومن آاثر جزر االحرتار.
( )61انظر ( The Global Seismic Hazard Mapخريطة املخاطر الزلزالية العاملية) ،متاحة على/http://gmo.gfz-potsdam.de :؛
وتقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث لعام  2015املتعلق بسقوط الرماد الربكاين وخماطره ،متاح على الرابط التايل:
http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/ /en/bgdocs/risksection/GVMc.%20Global%20Volcanic%20Hazards%20and%20Risk%20Technical%20background%20paper%20

.on%20volcanic%20ash%20fall%20hazard%20and%20risk.pdf
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اإلطار 12
االستثمار يف جمايل النمو األخضر والبنية التحتية اخلضراء وتيسريمها  -مصرف االستثمار األخضر للمملكة املتحدة
ِّ
تقدر اململكة املتحدة ،أنه من أجل تقليص انبعااثهتا من الكربون حبلول عام  2050وزايدة توليد الطاقة من املصادر
املتجددة حبلول عام  ،2020ستلزم استثمارات ترتاوح بني  200بليون وتريليون جنيه اسرتليين على مدى العقدين املقبلني
( .)www.publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmselect/cmenvaud/505/505.pdfومبا أن املصادر التقليدية لن
تولِّد إال جزءا ضئيالا من هذه املبالغ ،استلزمت هذه الفجوة التمويلية الالحقة إجراءات تتخذها احلكومة للدفع يف اجتاه
حتقيق اقتصاد أكثر اخضرارا.

وأسفر ذلك عن ”إنشاء أول مصرف استثماري يف العامل خمصص خلضرنة
االقتصاد“ ( .)www.gov.uk/government/organisations/uk-green-investment-bankويقوم مصرف االستثمار األخضر،
مستندا إىل  3,8باليني جنيه اسرتليين من حكومة اململكة املتحدة ،بتمويل وتيسري االستثمارات يف ”اجملاالت االبتكارية
املراعية للبيئة“ (املرجع نفسه) ،اليت مل يتسن أتمني متويل هلا من القطاع اخلاص .وهو يشجع أيض ا ،ضمن مبادرات أخرى،
على إقامة مدن ذكية خضراء من خالل خطة مكونة من  10نقاط ،بتمويل املشاريع يف جماالت مثل نظم تدفئة األحياء
ونظم الطاقة املتجددة املوزعة يف مواقع االستهالك؛ وتوليد الطاقة من النفاايت؛ وأساطيل النقل العام املنخفضة الكربون؛
واهلياكل األساسية للمركبات الكهرابئية؛ واإلضاءة املنخفضة الطاقة للشوارع؛ وجتديد املباين لتصبح ِّ
مرشدة للطاقة؛ وإقامة
هياكل أساسية للبياانت واالتصاالت ( .)United Kingdom Green Investment Bank, 2015ويف السنة التجارية
 ،2015/2014قام بتمويل  22مشروعا جديدا ،حيث كرس ما جمموعه  723مليون جنيه اسرتليين لرؤوس األموال
( ،www.greeninvestmentbank.com/media/44799/gib_annual_report_2015_aw_web.pdfصفحة  ،)14ليصبح
بذلك أنشط املستثمرين يف اململكة املتحدة يف جمال االقتصاد األخضر ،ويولد أرابحا يف السنة الثانية من تشغيله (املرجع
نفسه).
ويعد مصرف االستثمار األخضر مثاالا مثريا لالهتمام لنموذج جديد من اإلدارة ،حيث يتم اجلمع بني اإلجراءات احلكومية
من القمة إىل القاعدة وبني هنج يقوده اجملتمع احمللي من القاعدة إىل القمة ،بغرض االستفادة من الطبيعة املوزعة للمبادرات
اجلديدة يف املدن واملناطق .وهو مبثابة مثال لقدرة اإلجراءات احلكومية احلامسة على توجيه ودعم اجلهات الفاعلة االقتصادية
صوب حتقيق اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة.
وستكون اخلطوة اهلامة التالية للمصرف هي خصخصته ،وهي عملية قيد التنفيذ حاليا .وسيتيح له ذلك املزيد من احلرية
إلقراض أسواق رأس املال اخلاص واالقرتاض منها (http://www.theguardian.com/environment/2015/oct/15/green-

.)investment-bank-will-be-taken-out-of-ministerial-control

 -201وتتعلق اآلاثر املتوقعة لتغري املناخ يف مدن املنطقة أساسا ابلظواهر اجلوية البالغة الشدة ،حيث يُتَوقَّع أن
يزداد تواتر الفيضاانت وموجات احلر وشدهتا .وتكون اآلاثر النامجة عن هذه األحداث يف املدن أكثر حدة يف
املناطق احلضرية بسبب تصلب الرتبة واألسطح العاكسة للحرارة .فاحلرارة يف جزر االحرتار تكون أعلى أحياانا
مبقدار  15درجة مئوية عن املناطق احمليطة هبا ( .)Armour, 2016ويف أي منطقة تتسم بشيخوخة السكان ،تصبح
هذه مشكلة ينبغي أن تؤخذ على حممل اجلد .ويزيد تصلب الرتبة أيضا من خطر الفيضاانت ،ألنه يقلل من قدرة
الرتبة على امتصاص املياه.
جيم  -تغري املناخ
 -202تشعر املدن يف مجيع أحناء املنطقة آباثر تغري املناخ .فقد شهدت املنطقة األوروبية ارتفاعا قدره 1,4
درجة مئوية يف متوسط درجات احلرارة مقارنة مبستوايت ما قبل العصر الصناعي ( European Environment
 .)Agency, 2010وابلنسبة ألمريكا الشمالية ،فالرقم املقابل هو من  0.7إىل  1.1درجة مئوية منذ عام 1895
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( .)Melillo and others, 2014وتسبب هذه التغريات يف درجة احلرارة طائفة من العواقب على املدن ،من بينها
زايدة يف الظواهر اجلوية احلادة والبالغة الشدة ،مثل الفيضاانت وتلوث اهلواء ،ال سيما من خالل اآلاثر الالحقة
حلرائق الغاابت (كاليفورنيا) واحلرق املراقَب لألراضي الزراعية (منطقة موسكو) .وستتضرر املدن الساحلية يف بلدان
كثرية من جراء ارتفاع مستوايت سطح البحر ( ،)Field and others, 2007يف حني أن املناطق اجلافة هبا تواجه
خطر اجلفاف والتصحر .ومثة حالة خاصة يف املدن والتكتالت احلضرية الكائنة يف أقصى الشمال ،حيث يطرح
ذوابن اجلليد الدائم التجمد تدرجيي ا مشاكل تتعلق بصيانة اهلياكل األساسية وابإلنتاج ،وكذلك زايدة التعرض
لالهنياالت األرضية والتدفقات الطينية.
اإلطار 13
التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آاثره والصحة
ترتكز اآلاثر املرتتبة على الصحة البشرية نتيجة لتغري املناخ يف املناطق احلضرية ،وإن كانت ال تقتصر عليها .فتغري املناخ يؤثر
أتثريا سلبيا على الصحة من خالل زايدة كثافة وتواتر الظواهر املناخية البالغة الشدة مثل موجات احلرارة والفيضاانت ،ومن
خالل التغيريات اليت تطرأ على املاء واهلواء وكمية الغذاء ونوعيته ،والنظم اإليكولوجية ،والزراعة ،وسبل كسب العيش واهلياكل
األساسية .وهذه اآلاثر ال توزع ابلتساوي .واملدن واملناطق احلضرية الكثيفة السكان ،الذين يكونون أكثر تقدما يف السن
يف كثري من األحيان ،معرضة للخطر بشكل خاص.
وتتطلب محاية الصحة من تغري املناخ تنفيذ تدابري للتكيف يف اجملال الصحي .ويشمل ذلك توفري إنذار مبكر وخطط عمل
بشأن الظواهر اجلوية البالغة الشدة (مثل احلرارة والفيضاانت) ،وكذلك رصد األمراض املعدية ومراقبتها ومكافحتها ،وتعزيز
النظام الصحي .وميكن إدراج كل ذلك يف التخطيط احلضري.
والسياسات والتدابري الرامية إىل احلد من انبعااثت غازات االحتباس احلراري يف قطاعات كثرية (النقل ،والنفاايت ،والزراعة،
والتغذية ،واخلدمات الصحية) هتيئ مزااي صحية .ومثة أمهية خاصة هلذا األمر يف املدن بوصفها حمركات لالبتكار
().)WHO Regional Office for Europe (2010a and 2015

 -203وابلنسبة للعديد من املدن يف املنطقة يف الوقت احلاضر ،تشكل حركة املرور والنقل املصادر احلامسة األمهية
لتلوث اهلواء وانبعااثت غازات االحتباس احلراري (مشروع التقرير الوطين بشأن تنمية املستوطنات البشرية يف االحتاد
الروسي املقدم إىل مؤمتر املوئل الثالث ()2015؛ Regional Environmental Center, 2006؛ European
 .)Environment Agency; 2015ولئن أحرزت املدن األوروبية تقدم ا كبريا يف جمال محاية البيئة الطبيعية واحلد من
انبعااثت الكربون ،فإن جهودها اجلماعية ليست بعد على النطاق الطموح املعلن ألورواب فيما يتعلق ابلتخفيف
من آاثر تغري املناخ .ويعد إنتاج الطاقة أيض ا أحد أهم العوامل املسامهة يف انبعااثت غازات االحتباس احلراري،
ليس فقط يف الوالايت املتحدة أكرب مصدر للتلوث الكربوين ( ،)European Environment Agency, 2014بل أيض ا
يف بلدان ما بعد االحتاد السوفيايت وأجزاء من جنوب شرق أورواب اليت كثريا ما تعاين من التكنولوجيا ووسائل اإلنتاج
املتقادمة (.)UNDP, 2007
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اإلطار 14
متثل املنطقة أحد اجلهات الرئيسية صاحبة املصلحة يف السياسات الدولية املتعلقة ابملناخ والطاقة
يوجه اهتمام كبري حالي ا إىل الدور الذي تؤديه املدن .ويف
يف سياق التصدي ملشكلة التحوالت يف مرحلة ما بعد الكربونَّ ،
العديد من البلدان األعضاء ،تقود املدن ابلفعل االنتقال حنو االقتصاد األخضر والتنمية املنخفضة الكربون .واملناطق
احلضرية ،ابلنظر إىل تكوينها املتضام وكثافتها السكانية العالية ،تشكل حقل اختبار طبيعي لتحقيق النمو االقتصادي املتسم
ابلكفاءة يف استخدام املوارد واملراعي للبيئة.
وتلك املدن واملناطق اليت أتخذ تدابري اإلجراءات املناخية على حممل اجلد ،تضع أهداف ا لزايدة مصادر الطاقة املتجددة يف
إمدادات الطاقة لديها .فالطاقة الكهرمائية وطاقة الرايح والطاقة الشمسية الفولطاضوئية والطاقة الشمسية احلرارية ،والطاقة
احلرارية األرضية ،وطاقة املد واجلزر واألمواج ،مجيعها أنواع من الطاقة املتجددة اليت ال تنطوي على انبعااثت مباشرة لغازات
االحتباس احلراري (وإن كانت هناك انبعااثت غري مباشرة أتيت من بناء منشآت الطاقة).
وقطاع البناء جمال ذو أولوية من جماالت االستعمال النهائي للطاقة ابلنسبة إىل احلياد املناخي .وتشرتط بلدان كثرية ابلفعل
االلتزام ابملباين املنخفضة الطاقة كمعايري لألداء جلميع مشاريع البناء اجلديدة .وبعض املساكن اليت حتظى بشعبية تشمل ما
يُدعى ”املنازل السلبية“.

وقد جرى أصالا تعريف معيار املنزل السليب يف عام  .1988وشيد أول هذه املنازل يف دارمشتات ،أملانيا ،يف عام .1990
معرف غالبا ألغراض الظروف املناخية األوروبية األبرد ،حيث إنه يقلل من استهالك طاقة التدفئة بنسبة
واإلسكان السليب َّ
تصل إىل  90يف املائة مقارنة ابملساكن العادية وبنسبة  60يف املائة مقارنة بتعاريف املباين املنخفضة الطاقة .وقد تعمل
هذه املنازل حىت وهي خارج شبكة الكهرابء وهلا تكاليف تشغيل أقل من املباين األكثر تقليدية .ويف النمسا وأملانيا وسويسرا
والبلدان االسكندانفية حظيت ابلفعل هذه املباين بشعبية على مدى عدد من السنوات (.)ECE, 2012
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اإلطار 15
احلل ملشكلة تغري املناخ
تطرح اللجنة االقتصادية ألورواب حلوالا للتصدي لتغري املناخ.
ِّ
وتقارن ”أداة األمم املتحدة من أجل نُظم النقل الربي املستقبلية“ ( ،)ForFITSاليت وضعتها اللجنة االقتصادية ألورواب ،بني
اآلاثر املرتتبة مستقبالا على سياسات النقل املختلفة فيما يتعلق ابنبعااثت اثين أكسيد الكربون ،من أجل تعزيز وضع
السياسات املستنرية.
ويشكل النقل الربي الداخلي أحد أكرب مصادر انبعااثت غازات االحتباس احلراري على كوكب األرض .ويشجع املنتدى
العاملي لتنسيق القواعد التنظيمية للمركبات التابع للجنة االقتصادية ألورواب املعايري اليت جتعل املركبات أكثر كفاءة يف استخدام
الطاقة وتطلق انبعااثت أقل تبع ا لذلك.

وتروج اللجنة االقتصادية ألورواب ،من خالل برانمج البلدان األوروبية للنقل والصحة والبيئة التابع هلا ،واملعروف ابسم
” ،“THE PEPللنقل احلضري املستدام ،مبا يشمل زايدة يف الوسائل غري اآللية ،مثل املشي وركوب الدراجات .وأتمل
اللجنة ،من خالل عملها املتعلق بنظم النقل الذكية ،أن تعجل ابلتحول إىل وسائل النقل املراعية للبيئة ،وأن تقلل من
االنبعااثت عن طريق جتنب االكتظاظ وتيسري تدفقات حركة املرور.
أما االتفاقية املتعلقة حبماية واستخدام اجملاري املائية العابرة للحدود والبحريات الدولية (اتفاقية املياه) فتساعد البلدان الواقعة
يف أحواض األهنار املشرتكة على التكيف املشرتك مع تغري املناخ ،مبا جيعلها أكثر قدرة على الصمود يف مواجهة الكوارث
وشح املياه .ويف إطار شبكة االتفاقية تبادل ابلفعل ما يزيد عن  30حوضا من أحواض األهنار تغطي أكثر من  20يف
املائة من سطح األرض اخلالية من اجلليد ،اخلربات بشأن أنشطة التكيف.
وأتيت انبعااثت غازات االحتباس احلراري وبعض ملواثت اهلواء الرئيسية من نفس املصادر .ولذلك ،فإن اللجنة االقتصادية
ألورواب ،من خالل تقليل تلوث اهلواء ،حتقق أيض ا منافع مشرتكة يف جمال املناخ لتعزيز اجلهود العاملية املبذولة لتخفيف آاثر
تغري املناخ .وقامت األطراف يف اتفاقية اللجنة االقتصادية ألورواب بشأن التلوث اجلوي البعيد املدى عرب احلدود ،اليت حتدد
األهداف املتعلقة ابالنبعااثت ،بصورة مجاعية ،خبفض االنبعااثت اآلتية من مواد معينة بنسبة  40إىل  70يف املائة يف املائة
منذ عام  1990يف أورواب.
وتستضيف اللجنة االقتصادية ألورواب اتفاقية آرهوس ،اليت يزيد بروتوكوهلا املتعلق بسجالت إطالق امللواثت ونقلها من
مستوى الشفافية فيما يتعلق ابنبعااثت امللواثت يف اجملتمعات احمللية.

 -204وتشكل إاتحة احلصول على املعلومات جلميع اجلهات صاحبة املصلحة ،مبا يف ذلك املعلومات الواردة
من اجلهات ِّ
امللوثة ،أحد الشروط املسبقة الرئيسية لإلدارة السليمة للموارد البيئية واملواد الكيميائية ،وملعاجلة مسألة
التخفيف من آاثر تغري املناخ والتكيف معه .وتوفر اتفاقية آرهوس وبروتوكوهلا املتعلق بسجالت إطالق امللواثت
ونقلها أطرا فعالة لزايدة الشفافية فيما يتعلق ابملعلومات البيئية ،مبا يف ذلك بشأن مصادر انبعااثت امللواثت يف
اجملتمعات احمللية .ونتيجة لذلك ،شرعت املدن يف جهود دبلوماسية يف جمايل املناخ والبيئة ،جتلت يف مشاركتها
االستباقية يف املبادرات والشبكات مثل مدن الطاقة( ،)62واحلكومات احمللية من أجل االستدامة-أورواب( ،)63واجلائزة
األوروبية للعاصمة اخلضراء( ،)64واتفاق األمم املتحدة لرؤساء البلدايت( ،)65وعهد رؤساء البلدايت التابع لالحتاد
( )62ميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن مدن الطاقة على املوقع التايل.http://www.energy-cities.eu/ :
( ) 63ميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن احلكومات احمللية من أجل االستدامة–أورواب على املوقع التايل:
.http://www.iclei-europe.org/
( ) 64ميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن املبادرة األوروبية للعاصمة اخلضراء على الرابط التايل:
.http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
( )65ميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن اتفاق رؤساء البلدايت على الرابط التايل.http://www.compactofmayors.org/ :
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()66
شهد مثل هذا النشاط حىت يف البلدان اليت ميثل فيها تغري املناخ جزءا أقل من النقاش العام وخيتلف
األورويب  .ويُ َ
بشأنه أغلبية السكان.

 -205وتظهر مبادرات ملكافحة تغري املناخ أبشكال خمتلفة .وتسعى الوالايت املتحدة حاليا إىل ختفيض التلوث
ابلكربون من خالل زايدة معايري االقتصاد يف استهالك الوقود للسيارات املصنعة ( National Highway Traffic
 .)Safety Administration, 2012وتشكل كفاءة استخدام الطاقة يف املساكن أحد جماالت الرتكيز الرئيسية حلوايل
 190منظمة من املنظمات احمللية املكرسة لزايدة وفورات الطاقة (O. Golubchikov and A. Badyina؛
UN-Habitat, 2015؛ التقرير دون اإلقليمي لبلدان املنطقة دون اإلقليمية ألورواب الشرقية ،مبا يف ذلك االحتاد الروسي
والقوقاز وآسيا الوسطى) .وتُبذل جهود مماثلة يف بلدان أورواب الشرقية وبلدان آسيا الوسطى واالحتاد الروسي،
حيث تتطلب فصول الشتاء القارية الباردة مومسا مطوالا للتدفئة ،إىل جانب العزل السليم واهلياكل األساسية للمباين
(التقرير دون اإلقليمي لبلدان املنطقة دون اإلقليمية ألورواب الشرقية ،مبا يف ذلك االحتاد الروسي والقوقاز وآسيا
الوسطى) .ودشنت بعض البلدان ،يف مواجهة مستوى ضعيف نسبيا للكفاءة يف استخدام الطاقة ،برامج وطنية
ومؤسسات متويل حمددة بغرض نشر تطبيق ممارسات ترشيد الطاقة على نطاق واسع (بيالروس واالحتاد الروسي).
وتعكف بلدان أخرى على تنفيذ برامج جتريبية وتقييمات أولية (أرمينيا وكازاخستان وأوزبكستان) (.)CER, 2014
ولكن بصفة عامة ،يعد حجم بناء املساكن اجلديدة ِّ
املرشدة للطاقة متواضعا يف هذه البلدان ويف جنوب شرق
أورواب ،حيث تُعتََرب الكفاءة يف استخدام الطاقة هي املفتاح خلفض الطلب على الطاقة وانبعااثت غازات االحتباس
احلراري وتلوث اهلواء (.)UNDP, 2007
 -206وتتسبب اجتاهات معينة يف املنطقة ،ال سيما الزحف احلضري العشوائي ،يف إضعاف اجلهود املبذولة
على نطاق واسع للتخفيف من آاثر تغري املناخ ،عن طريق زايدة الزمن الذي يستغرقه التنقل من وإىل العمل ،فضالا
عن انتشار املساكن املنفصلة وشبه املنفصلة اليت تتطلب احتياجات أعلى من الطاقة .وتسهم ظاهرة الزحف
العشوائي إسهام ا مباشرا يف ارتفاع انبعااثت غازات االحتباس احلراري (.)European Environment Agency, 2015a
دال  -اهلواء والطاقة والرتبة
 -207يرتبط اجلانب املتعلق بتلوث اهلواء يف املناطق احلضرية ارتباط ا وثيق ا مبسألة تغري املناخ .ففي  40بلدا من
البلدان األوروبية وحدها ،كانت اجلسيمات مسؤولة عن  485 000حالة وفاة مبكرة يف عام European ( 2011
 .)67()Environment Agency, 2015bوعلى الرغم من إحراز بعض التقدم يف مكافحة هذا األمر ،ال يزال ماليني
الناس يتضررون من مستوايت الرتكيز غري اآلمنة (املرجع نفسه) .ويف الوالايت املتحدة ،تشري تقديرات وكالة محاية
البيئة إىل احتمال حتقيق فوائد يف جمايل الصحة واملناخ تصل إىل  48,6بليون دوالر وحىت  82,1بليون دوالر يف
عام  .2030ومن املقرر أن يتحقق ذلك عن طريق خطة لقطاع الطاقة لتخفيض انبعااثت اثين أكسيد الكربون
بنسبة  30يف املائة أدىن من مستوايت عام  2005حبلول عام  ،2030األمر الذي سيحقق أيض ا فوائد مشرتكة
هامة من حيث ختفيض انبعااثت ملواثت اهلواء (.)United States Environmental Protection Agency, 2014
( )66ميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن عهد رؤساء البلدايت على الرابط التايل.http://www.covenantofmayors.eu/ :
( )67ميكن االطالع على معلومات أكثر حتديث ا واكتماالا على:
”( “WHO. Burden of disease from Ambient Air Pollution for 2012: Summary of resultsمنظمة الصحة العاملية .عبء
املرض من تلوث اهلواء املتفشي لعام  :2012موجز النتائج احملققة) ،متاح على الرابط التايل:
www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/AAP_BoD_results_March2014.pdf؛ أو انظر الوثيقة
 ECE/CEP/2015/L.3الفقرة  ،9متاحة على الرابط التايل.http://www.unece.org/index.php?id=38470#/ :
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 -208ويشكل إنتاج الكهرابء أحد العوامل املسامهة الرئيسية يف تلوث اهلواء يف بلدان املنطقة دون اإلقليمية
ألورواب الشرقية ،مبا يف ذلك االحتاد الروسي والقوقاز وآسيا الوسطى ،واليت ال تزال تتعامل مع آاثر النظم الصناعية
القدمية .وحتتاج مدن كثرية إىل معاجلة هذه املسألة ،غري أهنا كثريا ما تتقاعس عن ذلك ،أو ال توليها األولوية
الكافية .فعلى سبيل املثال ،تعاين مدن كثرية تعتمد قاعدهتا االقتصادية على الصناعات الثقيلة من نقص يف
االستثمارات املالئمة الالزمة لتحسني القدرات التكنولوجية للصناعات ِّ
امللوثة .فبلدان جنوب شرق أورواب تعتمد
إىل حد كبري على الفحم ،وعلى خشب املواقد للتدفئة .ولذلك ،فإن قطاع الطاقة مسؤول عن أكرب نسبة من
االنبعااثت على الصعيد اإلقليمي ،وهو أهم مصدر للتلوث ( .)UNDP, 2007ويتعني على مبادرات مكافحة تلوث
اهلواء أن تعاجل نفس املسائل اليت تعاجلها جهود التخفيف من آاثر تغري املناخ اجلهود املبذولة يف املنطقة ،وهي
النقل ،وإنتاج الطاقة(.)68
 -209ومنذ عام  ،2009عكفت وكالة الوالايت املتحدة حلماية البيئة على وضع اللمسات األخرية على
معايري االنبعااثت فيما يتعلق ابملركبات اخلفيفة والثقيلة (.)United States Environmental Protection Agency, 2013
ومن املتوقع أن توفر املعايري املقرر تطبيقها زهاء  4باليني برميل من النفط وأن تقلل من انبعااثت غازات االحتباس
احلراري مبا يعادل حوايل بليوين طن مرتي ،بفوائد صافية تصل إىل  398بليون يورو ( United States
 .)Environmental Protection Agency, 2012ويشدد االحتاد األورويب أيضا معايري االنبعااثت للمركبات ويعمل
على زايدة حصته من الطاقة املتجددة (من  12,6يف املائة يف عام  2003إىل  23,2إىل يف املائة يف عام ،)2013
يف حني أن استهالك الطاقة لألسر املعيشية ككل ال يزال آخذا يف التزايد (بنسبة  5,1يف املائة يف الفرتة بني عامي
 2003و .)Eurostat, 2015( )2013بيد أن كال املنطقتني دون اإلقليميتني هزهتما مؤخرا فضائح يف قطاع صناعة
السيارات الذي يشتبه يف تالعبه مبعلومات االنبعااثت ابلنسبة جلزء كبري من أسطوله ،حيث تُطلق السيارات ما
يصل إىل  30ضعفا من ملواثت معينة أعلى مما تسمح به املعايري الرمسية .وأصبحت غالبية بلدان ما بعد االحتاد
السوفيايت تويل األولوية لكفاءة استخدام الطاقة بتحديث ما لديها من رصيد املساكن والصناعات من أجل التقليل
من تكاليف الطاقة (اليت متثل واردات يف حاالت كثرية) ،وختفيض انبعااثت غازات االحتباس احلراري وتلوث اهلواء
(التقريران دون اإلقليميان لبلدان املنطقة دون اإلقليمية ألورواب الشرقية ،مبا يف ذلك االحتاد الروسي والقوقاز وآسيا
الوسطى ،وجلنوب شرق أورواب).

( ) 68ميكن أيضا أن تكون مسألة رصد تلوث اهلواء يف املدن جديرة ابلذكر يف الورقة .انظر على سبيل املثال ،الوثيقة
 ،ECE/CEP/2015/L.3الفقرات .17-13
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اإلطار 16
تلوث اهلواء والضوضاء والصحة
تعد نوعية اهلواء أكرب العوامل املسامهة يف عبء املرض الناجم عن العوامل البيئية .ويف عام  ،2012مت تقدير حوايل
 600 000حالة وفاة مبكرة متعلقة بتلوث اهلواء احمليط يف منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب .وكانت غالبية هذه احلاالت انمجة
عن التعرض للمواد اجلسيمية .ويشكل تلوث اهلواء خطرا على الصحة ،حىت عند الرتكيزات املنخفضة نسبي ا ،وهو يسبب عددا
كبريا من الوفيات وحاالت االعتالل يف مجيع البلدان ،بسبب ضخامة عدد الناس املعرضة له.
املرجح حسب السكان للجسيمات من الفئة  10واجلسيمات من الفئة  2.5يف مجيع مدن
وبصفة عامة ،فإن متوسط التعرض َّ
رصد فيها
املنطقة اليت تتوافر بشأهنا بياانت ،مل يتغري بشكل كبري على مدى السنوات القليلة املاضية .ويف املدن األوروبية اليت تُ َ
اجلسيمات ،تعاين نسبة تصل إىل  94يف املائة من األشخاص من مستوايت سنوية تتجاوز مبادئ منظمة الصحة العاملية
التوجيهية املتعلقة بنوعية اهلواء املقررة للجسيمات من الفئة  20( 10ميكروغرام/مرت مكعب) وللفئة  10( 2.5ميكروغرام/مرت
مكعب) ،على التوايل (قيمتا املتوسط السنوي) ( .))WHO, 2006ويؤدي هذا إىل خطر كبري على الصحة.
ويف بعض املناطق  -مثل أورواب الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى  -يلزم املزيد من الرصد لتحديد كم اآلاثر النامجة عن تلوث
اهلواء على الصحة (www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/276102/Improving-environment-health-europe-/
en.pdf?ua=1؛ و.)www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/en/
أما اآلاثر الصحية النامجة عن الضوضاء البيئية فهي مصدر قلق متزايد يف صفوف عامة اجلمهور ومقرري السياسات يف أورواب،
على السواء.
ويشري تقييم لعبء املرض أجراه املكتب اإلقليمي األورويب ملنظمة الصحة العاملية ومركز املفوضية األوروبية للبحوث املشرتكة يف
عام  ،2011إىل أن ما ال يقل عن مليون سنة من سنوات احلياة الصحية يضيع كل عام من الضوضاء املتصلة ابملرور يف اجلزء
الغريب من أورواب .وتشكل اضطراابت النوم واملضايقات ،اليت تتصل غالبيتها بضوضاء املرور ،العبء الرئيسي للضوضاء البيئية.
ونظرا لقلة بياانت التعرض يف جنوب شرق أورواب والدول املستقلة حديثا ،مل يتسن تقدير عبء املرض يف مجيع أحناء املنطقة
األوروبية ملنظمة الصحة العاملية (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf?ua=1؛ ومراجع
مفيدة أخرى (حىت وإن مل تكن من منظمة الصحة العاملية).)http://www.eea.europa.eu/publications/noise-in-europe-2014 :

 -210ويف مجيع أحناء منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب ،يشكل فقدان الرتبة وتدهورها قضيتني رئيسيتني،
حيث ”تتجاوز معدالت فقدان الرتبة من خالل تعمري األراضي واهلياكل األساسية املعدالت النامجة عن
حتات الرتبة“ ( ،European Environment Agency, 1999الصفحات  ،202-183وخصوص ا صفحة .)187
واألسباب الرئيسية لتدهور الرتبة هي التوسع احلضري ،وتطوير اهلياكل األساسية ،وحتات الرتبة (املرجع نفسه،
الصفحات  .) 202-183وحيدث تصلب الرتبة يف الغالب نتيجة تشييد الطرق واملساكن على أراض طبيعية أو زراعية
سابقة على خلفية عمليات الزحف احلضري ( .)European Environment Agency, 2015aويف االحتاد األورويب يف
الوقت احلاضر ،تبلغ كثافة السكان يف ضواحي املدن نصف كثافة املناطق احلضرية ،ومع ذلك فإن الضواحي هبا نفس
نسبة البناء على األراضي ( ،European Commission, 2012صفحة  .)8ويف الفرتة بني عامي  1990و،2006
ارتفعت نسب أخذ األراضي مبقدار  9يف املائة تقريبا ،يف حني أن العدد الكلي للسكان مل ينم إال بنسبة  5يف املائة
(املرجع نفسه) .وتتسبب قوى خمتلفة يف أخذ األراضي يف االحتاد األورويب ،مثل األشخاص الذين يلتمسون نوعية
أفضل للسكن بنصيب أكرب للفرد من مساحة املعيشة ،وبيئة أكثر اخضرارا وأكثر مالءمة لألسرة (املرجع نفسه ،صفحة
 .)10وهذه الظاهرة تدفعها بقدر أكرب أساليب احلياة وأمناط االستهالك املتغرية أكثر من كوهنا مدفوعة بتزايد عدد
السكان (املرجع نفسه).
 -211ويؤثر الزحف احلضري أتثريا سلبي ا على صالحية املناطق احلضرية للعيش فيها .وهو يرتبط ارتباط ا سلبي ا
ابلعمر املتوقع والرتقي االقتصادي وخيارات النقل والصحة والسالمة الشخصية (.)Smart Growth America, 2015
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وأصبح التحول التدرجيي لتوفري األراضي واملساكن يف مرحلة ما بعد الشيوعية إىل نظام السوق يؤدي إىل زحف
حضري عشوائي من شأنه أن يضع عبئ ا إضافي ا على الرتبة يف املناطق الداخلية للمدن يف هذه البلدان أيض ا.
هاء  -املياه
 -212يف أجزاء من املنطقة ،أتخذ قطاعات كبرية من اهلياكل األساسية للمياه يف التقادم ويلزم
إصالحها وحتديثها ،وال سيما يف آسيا الوسطى وأورواب الشرقية وجنوب شرق أورواب والوالايت املتحدة
(Smart Growth America, 2015؛ والتقرير دون اإلقليمي لبلدان املنطقة دون اإلقليمية ألورواب الشرقية ،مبا يف ذلك
االحتاد الروسي والقوقاز وآسيا الوسطى؛  .)UNDP, 2007وتتسبب التسرابت وعدم وجود نظام موسع إلدارة مياه
الصرف وإعادة تدويرها يف إحلاق الضرر جبودة املياه يف املناطق املرتوبولية من هذه البلدان ( ،UNDP, 2007صفحة
 .)127وعلى الصعيد احمللي ،تتسبب ظروف عظمى من قبيل تغري املناخ يف تفاقم هذه املشاكل ،مما يؤدي إىل
نقص يف املياه (التقرير دون اإلقليمي لبلدان املنطقة دون اإلقليمية ألورواب الشرقية ،مبا يف ذلك االحتاد الروسي
والقوقاز وآسيا الوسطى) .وتتجاوز مدن كثرية ابلفعل املعدالت اليت تسمح ابستدامة مستوايت املياه اجلوفية (على
سبيل املثال إسطنبول ولوس أجنلوس وسان فرانسيسكو) ،ومن املرجح أن يصبح ذلك أحد أكرب الشواغل ،ابلنظر
إىل النمو املتوقع يف أكرب املدن.
 -213بيد أن هناك العديد من األمثلة اإلجيابية .فاالحتاد الروسي ،على سبيل املثال ،استحدث تدابري للكفاءة
يف استخدام املوارد يف اخلدمات اجملتمعية ،ومتكن من خفض استهالك املياه املنزلية اليومية يف الفرتة بني
عامي  2006و 2013من  184إىل  133لرتا للفرد يف اليوم (مشروع التقرير الوطين بشأن تنمية املستوطنات
البشرية يف االحتاد الروسي املقدم إىل مؤمتر املوئل الثالث .)2015 ،وتقدم حكومة الوالايت املتحدة متويالا
حكوميا لتشجيع االستثمار يف طائفة واسعة من مشاريع اهلياكل األساسية لتحسني نوعية املياه
( .)Partnership for Sustainable Communities, 2013ويف السنوات األخرية ،قدمت الربامج ،يف املتوسط ،أكثر
من  4,4باليني يورو سنوايا لتمويل مشاريع محاية جودة املياه ألغراض معاجلة مياه الصرف ،ومكافحة مصادر
التلوث ،وإدارة مستجمعات املياه ومصبات األهنار (.)United States Environmental Protection Agency, 2014a
واو  -التقليل من خماطر الكوارث
 -214تشكل الفيضاانت واالهنياالت األرضية خطرا شائعا يف مجيع أحناء املنطقة .وعلى الصعيد احمللي ،يواجه
الناس موجات احلر ،وحاالت اجلفاف ،وما يليها من حرائق الغاابت ،وحيدث ذلك غالبا يف األجزاء اجلنوبية من
أمريكا الشمالية؛ وجنوب شرق أورواب ،مبا يف ذلك منطقة حوض البحر األبيض املتوسط؛ ومنطقة القوقاز .وتشكل
الزالزل يف جنوب أورواب وأرمينيا وتركيا والساحل الغريب للوالايت املتحدة هتديدا ،شأهنا يف ذلك شأن األعاصري
والعواصف يف أمريكا الشمالية ( .)69()United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2015ويشكل التقليل
من خماطر الكوارث مسألة أكثر إحلاحا يف بعض أحناء املنطقة عنها يف غريها .واألمر األهم هو الفيضاانت ،نظرا
ملا هلا من أثر سليب على نوعية احلياة يف املناطق احلضرية ،ويف بعض الظروف ،تعريضها حياة الناس للخطر.
 -215وال يتحدد حجم الضعف ابألخطار واملخاطر فحسب ،بل أيض ا بقدرة السكان املعرضني هلا على
التخفيف منها والتكيف معها .وهذا يعين أن وجود نظم لإلنذار ابلكوارث وجهود التخفيف من آاثرها وخطط
(United States Federal Emergency Management Agency (FEMA). Disaster Declarations, available from ) 69
( www.fema.gov/disastersوكالة الوالايت املتحدة الفيدرالية إلدارة حاالت الطوارئ .إعالانت الكوارث ،متاحة على الرابط التايل:
.)www.fema.gov/disasters
77

A/CONF.226/10

إلدارهتا أمر ابلغ األمهية لتفادي اخلسائر يف األرواح وحدوث األضرار املادية .ويف العديد من البلدان األوروبية،
دمج بعد
توجد مثل هذه األدوات .بيد أن التجربة األخرية تكشف عن حمدودية فعالية مثل هذه اخلطط ،ألهنا مل تُ َ
على حنو جيد وكاف على نطاق القطاعات االقتصادية واملناطق اجلغرافية ومستوايت احلوكمة .ويبني الزلزال الذي
وقع يف الكويال إبيطاليا يف عام  2009التحدايت املتعلقة بعملية إعادة اإلعمار اليت تعطلت بسبب اجلدل
والفساد .ويف جنوب شرق أورواب ،جتعل مواطن الضعف االجتماعية-االقتصادية واملكانية الكامنة وكذلك انعدام
القدرات املؤسسية ،مدن املنطقة معرضة بشدة لكوارث كربى تنبع من هذه املخاطر ( United Nations Office for
 ،Disaster Risk Reduction, 2015صفحة  .)8وتفيد السلطات احمللية أبن ”عدم كفاية القدرات التقنية
واملالية“ الالزمة الختاذ التدابري يف جمال احلد من خماطر الكوارث ،فضالا عن ممارسات التخفيف من خماطر
الكوارث ،ميثالن أهم التحدايت ابلنسبة هلا (املرجع نفسه).
 -216وبذلت أمريكا الشمالية جهودا كبرية للتعلم من األخطاء يف الوقاية من الكوارث وجهود التعايف اجلارية
يف نيو أورليانز يف أعقاب إعصار كاترينا يف  ،2005ويف مدن الساحل الشرقي يف أعقاب إعصار ساندي .وقد
شرعت عدة وكاالت حكومة فيدرالية يف مبادرات هتدف إىل حتسني القدرات التقنية لالستجابة لألزمات احملتملة.
ويف سياق التصدي هلذه الكوارث الطبيعية والظواهر املناخية الشديدة واألعمال اإلرهابية على مدى السنوات
العشرين املاضية ،تضطلع احلكومة االحتادية بدور أكرب يف مساعدة حكومات الوالايت واحلكومات احمللية يف
التعامل مع أخطار الكوارث (مثل اإلطار الوطين للتعايف من الكوارث) .وتكشف هذه النقاط البارزة أنه من األمهية
مبكان ابلنسبة جلميع بلدان منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب أن تدمج وتدرج اسرتاتيجيات التخفيف والتكيف يف
خطط استخدام األراضي واملياه وإدارة الغاابت ،لضمان جناحها ( ،UNDP, 2007صفحة .)174
زاي  -االستنتاجات واالجتاهات
 -217مازالت املسائل البيئية تؤثر أتثريا سلبيا على املدن يف املنطقة .واجلوانب الرئيسية هي تغري املناخ ،ونوعية
املياه واهلواء والرتبة ،والظواهر املناخية الشديدة وحاالت الكوارث الطبيعية .وتتضرر املناطق دون اإلقليمية يف
النصف الشمايل للكرة األرضية بطرق خمتلفة وبدرجات متفاوتة هبذه القوى ،إال أنه مازال هناك بعض املالحظات
املشرتكة.
 -218أوالا وقبل كل شيء ،تتفاقم كثرة من املشاكل واملسائل بفعل التغري املستمر للمناخ ،الذي تسهم فيه
مدن املنطقة أبكرب نصيب للفرد الواحد .وأصبحت الظواهر اجلوية البالغة الشدة أكثر تواترا وأشد حدة ،وتراوحت
بني األعاصري والعواصف يف الوالايت املتحدة وبني الفيضاانت يف البلقان واجلفاف يف القوقاز.
 -219واثنيا ،تتجه احلالة الراهنة لالقتصاد وأسلوب احلياة احلضرية السائد يف املنطقة حنو االستدامة البيئية
املتكاملة ،ولكن الظواهر مثل الزحف احلضري العشوائي تسهم ليس يف تصلب الرتبة وزايدة حركة املرور فحسب،
بل أيض ا تزيد من تلوث اهلواء وتغري املناخ وجزر االحرتار احمللية يف التجمعات احلضرية .وهذه التطورات ميكن أن
تقلل بقدر كبري من نوعية احلياة يف املدن وأن تسهم بشكل هائل يف املشكلة العاملية املتمثلة يف تغري املناخ ،الذي
سيلحق الضرر األكرب ابلبلدان الفقرية.
 -220واثلث ا ،هناك وعي متزايد حبماية البيئة كعنصر مساهم يف نوعية احلياة احلضرية .وتستجيب املدن
والسلطات احمللية لكل ذلك بكم هائل من املبادرات واجلهود الرامية إىل التخفيف من آاثر أسلوب احلياة احلضرية
على البيئة .فهي تشرع يف جهود تبادل املعارف وإقامة الشبكات على الصعيد الدويل ،وتنشط يف اجلهود
الدبلوماسية .وعلى الرغم من هذه املبادرات اجلديرة ابلثناء ،مازال هناك الكثري مما يتعني القيام به إذا أريد للمدن
أن ترقى إىل مستوى طموحها املعلن فيما يتعلق حبماية البيئة.
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َّخذ اخلطوات املبتكرة الواعدة يف االجتاه الصحيح .فاملدن جتمع بني فوائد ومزااي التقدم التكنولوجي
 -221وتُت َ
والرقمي لتحقيق احلماية البيئية وتقليل انبعااثت غازات االحتباس احلراريِّ .
وتقدر املفوضية األوروبية وتكافئ املدن
على جهودها وتقدمها صوب حتقيق النمو املستدام والتخطيط وحتسني نوعية احلياة على خلفية السياسات املواتية
للبيئة (من خالل اجلائزة األوروبية للعاصمة اخلضراء ،مثالا( .))70وتعرتف الشركات بشكل متزايد هبذا املوضوع
بوصفه سبيالا إىل مناذج األعمال التجارية املستقبلية ويتزايد نشاطها يف جمال املدن اخلضراء والنمو املستدام (مثل
مؤشر سيمنز للمدن اخلضراء(.))71
اإلطار 17
االتفاقات البيئية املتعددة األطراف للجنة االقتصادية ألورواب
عرف أيض ا ابسم االتفاقات البيئية املتعددة األطراف،
تفاوضت اللجنة االقتصادية ألورواب بشأن ُخس اتفاقيات بيئية ،تُ َ
ومجيعها حاليا دخل حيز النفاذ:
(أ)
(ب)

اتفاقية التلوث اجلوي بعيد املدى عرب احلدود ()http://www.unece.org/env/lrtap/welcome.html؛
اتفاقية تقييم األثر البيئي يف إطار عرب حدودي ()http://www.unece.org/env/eia/welcome.html؛

(ج)

االتفاقية املتعلقة حبماية واستخدام اجملاري املائية العابرة للحدود والبحريات الدولية
()http://www.unece.org/env/water.html؛

(د)

االتفاقية املتعلقة ابآلاثر العابرة للحدود للحوادث الصناعية ()http://www.unece.org/env/teia.html؛

(ه )

االتفاقية اخلاصة إباتحة فرص احلصول على املعلومات عن البيئة ومشاركة اجلمهور يف اختاذ القرارات
بشأهنا واالحتكام إىل القضاء يف املسائل املتعلقة هبا (.)http://www.unece.org/env/pp/welcome.html

وتؤدي أمانة اللجنة االقتصادية ألورواب خدمات األمانة جملالس إدارة االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ،وهي تساعدها
أيض ا يف رصد تنفيذ املعاهدات .وعلى الرغم من أن كثريا من االتفاقيات البيئية للجنة االقتصادية ألورواب بدأت يف صورة
صكوك إقليمية ،فإن عددا منها أصبح ،أو يف طريقه إىل أن يصبح عامليا ،ومشلت األعمال املضطلع هبا يف إطار هذه
االتفاقات ،منذ وقت طويل ،دوالا من خارج املنطقة يف أنشطتها .وجرى حتديد بروتوكول سجل إطالقات امللواثت وانتقاهلا
الصادر مؤخرا أبنه بروتوكول عاملي ”مفتوح“ .وهذا االجتاه يربز أثر االتفاقات البيئية املتعددة األطراف للجنة االقتصادية
ألورواب ،وهي اتفاقات غريت املشهد القانوين والطبيعي يف منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب وخارجها .واستُ ِّ
كملَت
االتفاقيات اخلمس بعدد من الربوتوكوالت ،تشمل ما يلي:
(أ)

الربوتوكول املتعلق ابملاء والصحة ()http://www.unece.org/env/water/pwh_text/text_protocol.html؛

(ب)

الربوتوكول املتعلق ابلتقييم البيئي االسرتاتيجي ()http://www.unece.org/env/eia/sea_protocol.html؛

(ج)

الربوتوكول املتعلق بسجالت إطالق امللواثت ونقلها ()http://www.unece.org/env/pp/prtr.html؛

(د)

الربوتوكول املتعلق ابملسؤولية املدنية والتعويض عن األضرار النامجة عن آاثر عابرة احلدود للحوادث
الصناعية على املياه عابرة احلدود (مل يدخل حيز النفاذ) (http://www.unece.org/env/civil-

.)liability/welcome.html

( )70متاح على الرابط التايل.http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index en.htm :
( )71متاح على الرابط التايل.www.siemens.com/entry/cc/en/greencityindex.htm :
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سادس ا  -حوكمة املدن
ألف  -نبذة عن احلوكمة احلضرية
 -222اعرتف مؤمتر املوئل األول يف عام  1976أبمهية عملية التوسع احلضري يف تنمية املستوطنات البشرية
وابلنتائج املرتتبة عليه .بيد أن مفهوم احلوكمة احلضرية للمدن واملستوطنات البشرية ،الذي تؤدي فيه السلطات
احمللية دورا متميزا ،مل يظهر إال كنتيجة ملؤمتر املوئل الثاين ( .)1996أما إعالن اسطنبول ( )1996اليت نتج عن
هذا األخري ،فقد اعرتف أبمهية دور السلطات احمللية يف ختطيط وإدارة املدن ،ودعا إىل ”االعرتاف ابلسلطات
احمللية ...يف تنفيذ جدول أعمال املوئل“ ،وإىل تقدمي الدعم لتعزيز قدراهتا املالية واملؤسسية.
 -223وينبغي النظر إىل العملية احلضرية يف الوقت الراهن بوصفها أداة لتعزيز التنمية املستدامة .والتحدي
املعاصر يف التخطيط احلضري واإلقليمي هو إقامة صلة واضحة بني التنمية وبني التوسع احلضري :شرح قدرة هذا
األخري على توليد قيمة اجتماعية وثقافية وبيئية ومالية ،وتعزيز العمليات التشاركية الالزمة الختاذ القرارات بصورة
متسقة ودميقراطية.
 -224وتشري احلوكمة احلضرية إىل العملية اليت تتبعها احلكومات احمللية املنتخبة دميقراطي ا واجلهات الرئيسية
صاحبة املصلحة يف املدن  -رابطات األعمال التجارية والنقاابت واجملتمع املدين واملواطنون  -يف اختاذ قرارات
بشأن كيفية ختطيط املناطق احلضرية ومتويلها وإدارهتا .وهي تتسم أبمهية ابلغة يف حتديد املالمح املادية واالجتماعية
تؤدى هبا .وعالوة على ذلك،
للمناطق احلضرية .وتؤثر على كمية ونوعية اخلدمات العامة احمللية وعلى الكفاءة اليت َّ
فهي تقرر ما إذا كانت التكاليف توزَّع على مجيع أحناء منطقة املدينة بشكل يتسم ابلنزاهة والكفاءة .وهي تؤثر
أيض ا على قدرة السكان على الوصول إىل سلطاهتم احمللية واملشاركة يف اختاذ القرارات احمللية ،فضالا عن إخضاع
السلطات احمللية للمساءلة.
 -225واحلوكمة املتعددة املستوايت مفهوم معاصر ُو ِّضع فيما يتعلق ابلقضااي املختصة ابالندماج األورويب،
ال سيما يف حتديد كيفية توزيع السلطة بني اإلدارة الوطنية واإلقليمية واحمللية .وهي تشدد على الدور اهلام الذي
تؤديه املستوايت املختلفة للحكومة ،ومستوى التفاعل والتعاون فيما بينها ،يف إدارة أي إقليم بفعالية.
 -226وتشدد اجلهود املبذولة جلعل املدن ”حمركات للتنمية“ على أمهية احلكم الرشيد والنمو االقتصادي والتنمية
الفعالة ورفاه اجلمهور .ويتعني التوفيق بني القدرة التنافسية يف االقتصاد العاملي وبني االقتصادات احمللية املستدامة،
وذلك لرتسيخ املهارات واملوارد يف األعمال التجارية احمللية ويف اإلدارة احمللية ،بغرض التصدي لعدم املساواة
االجتماعية والفصل املكاين .ويلزم تكييف نظم احلكم مع الظروف املتغرية حبيث تشتمل على هنج مكاين ،بينما
يلزم تكييف الدوائر العامة واسرتاتيجيات املدن لتالئم احلاالت املتنوعة للغاية من تقلص امليزانيات ،وتناقص
السكان ،وتزايد اهلجرة ،وتفاوت األداء االقتصادي.
 -227وهناك عدد من الطرق املختلفة للتعرف على احلوكمة الرشيدة .وأحد الطرق الواضحة نسبيا يركز على
مدى سهولة ممارسة األعمال .وتدعو تقارير البنك الدويل احلكومات إىل أن تيسر النمو االقتصادي عن طريق
نظام رقايب بسيط وشفاف ،لكي تتمكن األعمال التجارية من الرتكيز على أنشطتها األساسية ومن تكريس جهد
أقل لالمتثال لإلجراءات اإلدارية.
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ابء  -احلوكمة احلضرية
 -228استنادا إىل دراسة اللجنة االقتصادية ألورواب ( ،)ECE, 2013تتبع احلوكمة احلضرية يف املنطقة ،إىل حد
كبري ،نظاما ال مركزايا ،حيث تقتصر عموما اختصاصات احلكومات االحتادية/الوطنية على صياغة السياسات
صمم السياسات احلضرية على
والتشريعات ،ووضع القواعد واملعايري ،وتقدمي الدعم املايل لإلسكان .وعادة ما تُ َّ
الصعيد الوطين ،ولكنها تُنفَّذ ،يف مجيع احلاالت تقريبا ،على الصعيد احمللي.
 -229وخالل العقد املاضي ،شهدت املنطقة اجتاه ا حنو إضفاء الطابع الالمركزي على السلطة .فاملدن الواقعة
يف اجلزء الشرقي اليت انتقلت من اقتصاد خمطط مركزايا إىل اقتصاد سوقي حتملت مسؤوليات جديدة هامة
القتصادات البلدايت ،وال سيما فيما يتعلق ابلشؤون االجتماعية والثقافية .ويف اجلزء الغريب ،وال سيما يف أعقاب
األزمة االقتصادية واملالية ،طبقت البلدان إصالحات هيكلية إلضفاء الالمركزية على املسؤوليات املتعلقة ابإلسكان
واهلياكل األساسية من املستوى الوطين إىل املستوى احمللي للحكومة .ويف بلدان كثرية ،أفضت خصخصة اهلياكل
األساسية إىل انسحاب احلكومة من توفري املساكن ،مما أاتح فرصة أكرب لعمل القطاع اخلاص ،الذي حقق درجات
متفاوتة من النجاح يف هذا الصدد.
اإلطار 18
األراضي واملساكن امليسورة التكلفة يف أورواب وأمريكا الشمالية ()UN–Habitat, 2011
تبحث الدراسة حالة األراضي واملساكن امليسورة التكلفة يف أورواب وأمريكا الشمالية .وهي تستكشف االجتاهات الرئيسية
يف توفري السكن وظروفه ومدى توافره ومستوى جودته ،وحتلل االستجاابت السياساتية واملمارسات يف جمال اإلسكان .وهي
تقدم توصيات رئيسية ملبادرات السياسات احمللية والوطنية والدولية الرامية إىل زايدة املعروض من املساكن امليسورة التكلفة.
الكفاءة احلضرية :مسح عاملي لسياسات ترشيد الطاقة يف املباين يف املدن (شبكة املدن األربعني ( ،)C40 Citiesتشرين
الثاين/نوفمرب )2014
هذه اخلالصة الوافية تشكل موردا للمسؤولني يف املدن يف مجيع أحناء العامل يستعينون به يف تصميم سياسات جديدة لرتشيد
فرتض أن يساعد هذا البحث يف سد فجوة األدلة املتعلقة ابألنشطة
الطاقة يف املباين ،أو الستعراض ما هو قائم منها .ويُ ََ
ص ِّمم ليطَّلع عليه أولئك الذين
على مستوى املدن ،من حيث كفاءة استخدام الطاقة يف املباين .ومن هذا املنطلق ،فقد ُ
يعملون يف اجملال بشكل عام ،مبن فيهم الباحثون.

 -230وقد أدت االجتاهات األخرية يف مجيع أحناء املنطقة إىل زايدة مسؤوليات احلكومات اإلقليمية واحمللية يف
حتديد اإلطار املتعلق ابلسكن االجتماعي أو امليسور التكلفة ،مبا يشمل تقدمي القروض ،وإرساء األنظمة احلضرية،
وإقرار اخلطط احلضرية ،واالستثمار يف اهلياكل األساسية احلضرية .وتتحمل السلطات احمللية حاليا مسؤولية مشرتكة
مع احلكومات الوطنية لتوفري إعاانت السكن ،ومع القطاع اخلاص يف جمال إدارة املمتلكات .بيد أن أصحاب
املصلحة الرئيسيني اآلخرين مشرتكون أيضا يف هذه العملية:
(أ) القطاع اخلاص يف الوقت احلاضر هو ِّ
املزود الرئيسي للمساكن والقروض وخدمات إدارة
املمتلكات ،وهو مشرتك (حسبما أكده حوايل  40يف املائة من اجمليبني على دراسة اللجنة االقتصادية ألورواب) يف
االستثمارات يف اهلياكل األساسية احلضرية ،واملياه والصرف الصحي ،مما يشري إىل وجود اجتاه حنو الشراكات بني
القطاعني العام واخلاص .ويف بعض البلدان ،يشارك القطاع اخلاص أيض ا يف إدارة اإلسكان االجتماعي؛
(ب) تشارك املنظمات غري الرحبية بدرجة أقل .غري أهنا يف بعض البلدان تؤدي دورا يف توفري خدمات
اإلدارة لإلسكان االجتماعي ،ويف بناء القدرات احمللية؛
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(ج) يتمثل الدور الرئيسي لألسر املعيشية يف مشاركتها يف إدارة املمتلكات .وهي تشارك أيض ا،
ابعتبارها من أصحاب املصلحة ،يف مناقشة السياسات والتشريعات واملعايري والقواعد .وتشري األدلة املستمدة من
املوجزات القطرية للجنة االقتصادية ألورواب واملتعلقة ابإلسكان وإدارة األراضي ،إىل دور األسر املعيشية اهلام يف
تشييد مساكنها اخلاصة هبا ،وعلى وجه اخلصوص ،يف توفري السكن يف مناطق املستوطنات العشوائية؛
(د) تتزايد أيضا مشاركة األوساط األكادميية يف توفري خدمات بناء القدرات ،وإعداد واثئق
السياسات والتشريعات واملعايري والقواعد.
 -231ويزداد انتشار احلوكمة احلضرية املتعددة املستوايت .ويف الوقت نفسه ،أثبتت جتربة مشاريع التنمية
احلضرية يف البلدان ذات االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية وجود قصور يف قدرات السلطات احمللية على إدارة
التحدايت اجلديدة ،من قبيل التخفيف من آاثر تغري املناخ والتأهب للكوارث الطبيعية .وهذه اجلوانب حتتاج إىل
مزيد من التطوير(.)72
 -232وينبغي إلجراءات صنع القرارات املتعلقة ابلتنمية احلضرية أن تشجع على املشاركة العامة .فاملشاركة
املبكرة للجمهور ،حني تكون اخليارات مازالت مفتوحة ،أمر أساسي لضمان الفعالية .وتوفر اتفاقية آرهوس
وتوصيات ماسرتخيت بشأن تعزيز املشاركة الفعالة من عامة الناس يف صنع القرار يف املسائل البيئية( ،)73إطارا
ملساعدة املوظفني العموميني على أساس يومي يف تصميم وتنفيذ إجراءات املشاركة العامة يف عملية صنع القرار.
جيم  -التطبيقات القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والبياانت الضخمة والبياانت املفتوحة واحلوكمة
القائمة على األدلة
 -233على مدى العقد املاضي ،تزايد الوعي إبمكاانت استخدام التطبيقات القائمة على تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لزايدة املشاركة العامة وإجياد مناذج احلوكمة املفتوحة اليت ميكن أن تدعم املزيد من الكفاءة والفعالية
يف احلوكمة احلضرية ،وكذلك لضمان إسهام مجهور أوسع يف املناقشة ،ومن مث املساعدة يف حتسني نوعية اخلدمات
العامة .وعلى الرغم من وجود اعرتاف أبن هذه التطبيقات ُحت ِّدث تغيريات يف نظم حكم املدن ،فإن آاثر هذه
التغيريات على عمليات احلوكمة وأتثرياهتا على جماالت حمددة من السياسة العامة ،مل تتضح بعد ابلكامل.
 -234أما ”البياانت الضخمة“ ،بصفة عامة ،فهي مصطلح جامع يشري إىل الزايدة اهلائلة يف كمية البياانت
الرقمية الشديدة التواتر ونوعيتها ودرجة تنوعها .ولذلك فإن حتويل هذه البياانت (سجالت املكاملات اهلاتفية،
وبياانت النظام العاملي لتحديد املواقع ،واملعامالت املصرفية اليت تتم عرب اهلاتف النقال ،واحملتوى الذي ينتجه
مشاركات املدوانت والتغريدات ،وعمليات البحث اإللكرتوين ،والصور الساتلية ،وما
املستخدمون إلكرتوني ا مثل َ
إىل ذلك) إىل معلومات عملية ،يتطلب إجراء حتليالت رقمية متطورة للكشف عن االجتاهات واألمناط السائدة
داخل جمموعات البياانت الكبرية جدا وفيما بينها .وهذا يشمل تطبيق أدوات حاسوبية متطورة ،مثل التعلم اآليل،
من جماالت علمية أخرى ،للكشف عن أي اجتاهات وروابط موجودة داخل جمموعات البياانت الضخمة وفيما
بينها ،وهي اجتاهات وروابط كانت ستبقى غري مكتشفة بدون تلك األدوات .وهي تتطلب مستوايت عالية من
املهارة البشرية يف تفسريها ،كما تستلزم مستوى عالي ا من األمن فيما يتعلق ابملصلحة العامة (مبادرة األمم املتحدة
جلس النبض العاملي.)2012 ،
( )72انظر مشروع اللجنة االقتصادية ألورواب ” تعزيز القدرات الوطنية لتحقيق اإلسكان املستدام والتنمية احلضرية يف البلدان اليت
متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية“ ،متاح على الرابط التايل.http://www.unece.org/housing/unda.html :
( )73متاح على الرابط التايل.http://www.unece.org/index.php?id=41803 :
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 -235وتنفيذ اخلدمات الذكية يف السياق احلضري قد ِّ
ميكن التغيري يف ختطيط البلدات ،من أجل التوصل إىل
فهم أفضل للتحدايت اجلديدة والتنبؤ هبا .غري أن ”تطبيق األساليب الذكية“ ،ابلنسبة للعديد من املدن ،يعترب
جمرد شعار أكثر منه عملية غرضها إحداث فرق من حيث ما يلي:
(أ)

جعل وسائل التخطيط أكثر فعالية وكفاءة (إعادة النظر يف طريقة تصميم أدوات التخطيط)؛

(ب) دفع عمليات صنع القرار إىل نطاق أوسع من أجل تعزيز مشاركة عامة الناس (رأي اجملتمعات
احمللية له أمهية)؛
(ج) هتيئة فرص جديدة إلقامة أماكن عامة وخاصة يف املدينة (التكنولوجيا تساعد على استغالل
اإلمكاانت اخلفية).
 -236ويعكف كثري من املشاريع احلالية على استحداث خدمات تقوم على تكنولوجيا البياانت الثالثية األبعاد
(املرئية اجملسمة) ،يف مواضع اختاذ القرار اليت تركز حرفي ا وقانوني ا على األدوات الثنائية األبعاد ،مما يهيئ إمكانيات
جديدة تتيح للمستخدمني الفهم واملشاركة .ولذلك ففي املستقبل ،ستتجاوز اخلدمات الذكية التطبيق العملي ،من
قبيل خرائط املدينة املالئمة ملنشآت أو تكنولوجيا معينة ،متوجهة حنو وضع األطر احلضرية يف سياقها املناسب
( .)Conti and others, 2012ولكي تنجح هذه اجلهود ،ينبغي أن توضع البياانت يف سياقات مفيدة حىت تكون
جمدية لفرادى اجلهات صاحبة املصلحة وحىت ِّ
متكن املناقشات الفعالة للجمهور لالسرتشاد هبا يف عمليات اختاذ
القرارات يف القطاعني العام واخلاص.
اإلطار 19
حتليل املناطق احلضرية ابستخدام بياانت مستشعرة عن بُ ْعد لربطها بعينة خريطة األمناط احلضرية اليت أعدها مركز
البحوث املشرتك
تقدم خريطة املستوطنات األوروبية معلومات عن تغطية املساحة املبنية يف أورواب ،عن طريق رسم خرائط للمناطق احلضرية
والريفية بطريقة متسقة ومنسقة وسلسة .وتستند اخلريطة إىل تكنولوجيا طبقة املستوطنات البشرية العاملية ( Global Human
 )Settlement Layerاليت وضعها مركز البحوث املشرتك التابع للمفوضية األوروبية (،)http://ghslsys.jrc.ec.europa.eu
ابستخدام االستخالص اآليل للمعلومات من الصور الساتلية ،لتوفري خرائط قارية للمساحات املبنية مبستوى  10أمتار لدقة
تفاصيل الصور .وميكن استخدام خريطة املستوطنات األوروبية ،وهي متاحة للعامة على بوابة بياانت الوكالة األوروبية للبيئة
( ،)http://land.copernicus.eu/pan-european/GHSL/viewيف إجراء حتليل كمي للبيئة املبنية ،مبا يشمل املساحات اخلضراء
يف املناطق احلضرية .وقد أسهمت يف حتسني طرائق التصنيف السكانية على الصعيد األورويب ( .)Geostat 2011v2وميكن
االسرتشاد ابلتحليل الكمي للبيئة املبنية يف وضع املؤشرات املتعلقة ابملستوطنات احلضرية والريفية .فبإمكانه أن يقدم مدخالت
يف ختطيط النقل ،ووضع مناذج لدراسة الديناميات السكانية ،وقياس إمكانية الوصول إىل املساحات اخلضراء واألماكن العامة،
ويف تطبيقات أخرى كثرية ،من قبيل إدارة البيئة وإدارة األزمات والكوارث.

دال  -إدارة اخلدمات وتقدميها يف املدن
 -237مل تعد احلدود اإلدارية للمدن تعكس الواقع املادي أو االجتماعي أو االقتصادي أو الثقايف أو البيئي
للتنمية احلضرية .ولذلك ،يلزم إجياد أشكال جديدة للحوكمة املرنة واالستشارية من أجل ما يلي:
(أ) التصدي للتحدايت بصورة متكاملة وكلية ،للتوفيق بني النُ ُهج اليت تركز على األماكن وعلى
األشخاص عن طريق إقامة هياكل تستخدم عمليات مرنة للحكم تتناسب مع حجم التحدايت؛
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(ب) وضع نظم احلوكمة القادرة على التعاون وبناء الرؤى املشرتكة ،وعلى التوفيق بني األهداف املتنافسة
والنماذج اإلمنائية املتضاربة؛
(ج) وضع مناذج احلوكمة اليت تستند إىل متكني عامة الناس ومشاركة أصحاب املصلحة واالستخدام
املبتكر لرأس املال االجتماعي واالبتكار االجتماعي بغرض توسيع احليز العام املتاح للمشاركة واالبتكار والتماسك
يف األوساط املدنية؛
(د) تكييف نظم احلوكمة لكي أتخذ يف احلسبان خمتلف النطاقات (من املستوى احلضري الكلي
إىل املستوى احلضري الداخلي) واجلداول الزمنية ( .)European Commission, 2011ويف هذا الصدد ،ميثل
االستشراف أداة ذات أمهية خاصة إلدارة العمليات االنتقالية ،وللتغلب على التضارب والتناقض بني األهداف،
وإجياد فهم أفضل للحقائق والقدرات واألهداف.
هاء  -حوكمة املناطق املرتوبولية
 -238متثل حوكمة املناطق املرتوبولية عامالا مهما .فبحلول عام  ،2025ستعيش غالبية السكان يف مناطق
مرتوبولية يف العامل النامي ،وسيقطن كثري منهم يف تكتالت كبرية من املدن السوبر (الفصل الثاين) .وتعمل هذه
املناطق كعامل جذب للهجرة من املناطق الريفية يف البلدان النامية ومن املناطق املتقدمة النمو يف أجزاء أخرى من
العامل( .)74وجتمع هذه التكتالت من املناطق-املدن تركيزا عالي ا من األشخاص ذوي الظروف االقتصادية املختلفة،
وهي تولد إيرادات حملية كبرية ،وكثريا ما تتطلب قدرا أكرب من االستقاللية واملسؤولية .وستمثل املناطق احلضرية
 60يف املائة من الناتج العاملي حبلول عام  - 2028وستكون هي احملركات الرئيسية لالقتصادات الوطنيةِّ .
وحيفز
هذا االجتاه طرق ا جديدة للتفكري يف النمو ،ويقتضي إجياد سبل مبتكرة للحوكمة إلاتحة إدارته واالستفادة منه.
 -239وهذه املناطق املرتوبولية أكثر كثافة وأغىن وأكثر جاذبية ابلنسبة للمهاجرين اجلدد ،وهي تظهر ضرورة
إجياد هيئات حوكمة إقليمية لكي تؤدي وظائفها بشكل أفضل .ويوجد ارتباط واضح بني وجود سلطات للنقل
وبني رضى املواطنني عن خدمات النقل العام .وميكن أن تُعتََرب هذه النتائج مؤشرا لآلاثر اإلجيابية هليئات احلوكمة
املرتوبولية واإلقليمية ( .)OECD, 2014وأثبتت أعمال اضطلعت هبا مؤخرا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي أن ترتيبات احلوكمة املنسقة عرب الوالايت القضائية وجماالت السياسة العامة ،وتنسيق السياسات
العامة ،أمران هلما أمهية عندما ال تتطابق حدود املناطق املرتوبولية مع الوقائع الوظيفية املوجودة يف الوقت احلاضر
(.)OECD, 2015a
 -240وتتسم حوكمة املناطق املرتوبولية بصعوبة خاصة لعدد من األسباب .فيجب على احلوكمة املرتوبولية ،أايا
كانت الرتتيبات املؤسسية أو اخلصائص املميزة للمنطقة احمليطة هبا ،أن تتعامل مع حيزات متزايدة يف االتساع
والتنوع ودرجة التعقيد والعزلة ،ومع التوسع الدميغرايف والتجزؤ املؤسسي .ويتعني على الكثري منها أيضا أن يتعامل
مع حتدايت جديدة وشديدة أحياانا على الصعيد احمللي ،مبا يشمل التنوع االجتماعي واإلقليمي ،والتجزؤ احلكومي،
والقدرة التنافسية االقتصادية يف السياق العاملي (منظمة املدن واحلكومات احمللية املتحدة .)2008 ،ومثة أمهية
لقدرة املناطق املرتوبولية على اختاذ إجراءات حكومية منسقة واستشارية ،على حنو ما أثبتته مراكز القوى االقتصادية
العاملية  -مثل لندن ،وموسكو ،ونيويورك ،وابريس ،وتورنتو ،وغريها من املدن الرئيسية يف العامل .وتقدم نيويورك
مثاالا للحوكمة اليت تقودها شروط ”تنسيق السوق من أجل املنافسة االقتصادية“ (.)Kantor, 2012
(Committee of the Regions, Forum of Federations, The Governance of Metropolitan Regions, European and )74
( .Global Experiences, Brussels, 2011جلنة املناطق ،منتدى االحتادات ،حوكمة املناطق املرتوبولية :جتارب أوروبية وعاملية،
بروكسل.)2011 ،
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اإلطار 20
منطقة الوالايت الثالث يف نيويورك
تعد منطقة الوالايت الثالث يف نيويورك منطقة على درجة كبرية من التجزؤ والالمركزية ،وتتألف من عدد يتجاوز 2000
حكومة حملية موزعة على أجزاء من ثالث والايت هي نيوجريسي ونيويورك وجنوب كونيتيكت .وهي تعمل ،يف بعض
النواحي البالغة األمهية ،مبثابة سوق للحكومات .وينتج التنافس فيما بني املدن والضواحي حوايل تسع سياسات مشرتكة
لتنمية األعمال التجارية يف مجيع أحناء املنطقة .وتنشأ حبكم األمر الواقع سياسات عامة على نطاق املنطقة تشكل انجتا
اثنوايا للمنافسة يف املنطقة املرتوبولية ،ومتثِّل ما تتخذه احلكومات من إجراءات مجاعية يف منطقة املدينة يف جمايل التنمية
االقتصادية والسياسات االجتماعية ،من قبيل اإلسكان .ويف جمال التنمية االقتصادية ،تعمل احلكومات احمللية للمنطقة
املرتوبولية بصورة منتظمة كجهات فعالة ِّ
مبتكرة للكثري من الربامج املشرتكة لتنمية األعمال التجارية ،حمققة نتائج متفاوتة.
ويف منطقة نيويورك الكربى ،تعمل عقوابت ومكافآت السوق على حفز احلكومات اللتماس املزااي التنافسية ،وتوجهها حنو
التقارب لتشجيع األخذ ببعض احللول السياساتية املتماثلة يف أساسها على نطاق املنطقة .ومن مث ،فإن منطقة الوالايت
الثالث يف نيويورك ،رغم آالف احلكومات اليت تشكلها ،تتوصل إىل بعض السياسات العامة املستقرة وإن كانت تنشأ حبكم
األمر الواقع ،يف جمايل تنمية األعمال واإلسكان ،وذلك من خالل االعتماد على تنسيق السوق .بيد أن هذا االعتماد جيعل
من احتماالت إقامة أشكال أكثر استقرارا للتعاون السياسي ،منخفضة جدا .ولكن قلة اإلجراءات املتكاملة املتخذة من
جانب أي حكومة من احلكومات ال حتد فحسب من التعاون احلكومي الدويل الناجح عن طريق اتفاقات متفاوض عليها،
بل تتسبب أيضا يف حتيز عملية تقرير السياسات بطرق تتجاهل االعتبارات السياساتية االجتماعية ،حني تتقاعس السوق
احلكومية عن تشجيع ذلك.

 -241ويف جمال التعاون اإلمنائي ،مازال التعاون مع اهلياكل املرتوبولية حمدودا ،وهو يوفر ميداانا مثمرا لتقدمي
توصيات واستشارات فيما يتعلق ابلسياسات العامة مستقبالا .ويركز مفهوم املناطق املرتوبولية على التجمعات
السكنية اليت يتجاوز عدد سكاهنا مليون نسمة .وفيما يتعلق خباصية املركزية ،تشمل هذه املناطق طائفة واسعة من
الظواهر اهليكلية اليت تتسم مبواطن قوة ومواطن ضعف حمددة .فاملناطق املرتوبولية األحادية املركز واملتعددة املراكز
تطرح حتدايت خمتلفة يف سبيل التعاون اإلمنائي ،غري أن كليهما يستفيدان منه ،مع اختالف املعايري الالزمة للتعامل
مع اخلصائص الرئيسية املتصلة بفهم هياكل احلوكمة لديهما (Blatter and Knieling, 2009؛ Sellers and others,
2013؛.)Mieg and Töpfer, 2013
اإلطار 21
تصنيف األمناط احلضرية ألغراض التعاون اإلمنائي
ِّ
يعرف التقرير الذي أعدته الوكالة األملانية للتعاون الدويل
” )Zusammenarbeitاألمناط والتوصيات من أجل التعاون اإلمنائي“ ،وهو يقدم توطئة للمجال املواضيعي الواسع للمناطق
املرتوبولية من منظور عاملي .ويربط اجلدول التايل بشكل عام بني املعايري الرئيسية اليت يتعني أخذها يف االعتبار يف املسائل
املتصلة ابحلوكمة املرتوبولية:

( Deutsche Gesellschaft für Internationale

خصائص املناطق املرتوبولية املعيار

املواصفات

املؤشر

احلوكمة املرتوبولية
احلوكمة

اهليكل التنظيمي

غري ملموسة

 صالحيات غري رمسية ابلدرجة األوىل
 ميزانية حمدودة/منخفضة

ملموسة

 صالحيات رمسية ابلدرجة األوىل
 ميزانية كبرية
85

A/CONF.226/10

القدرات التوجيهية

املشاركة العامة

التشارك يف اإلبداع مع
اجلهات الفاعلة اخلاصة

أدوات رمسية

 خطط رمسية ،مثل التخطيط القانوين،
وما إىل ذلك

أدوات غري رمسية

 أساسا أدوات للتواصل ،ومفاهيم غري
رمسية ،وما إىل ذلك

أدوات اقتصادية

 حوافز مالية ،وطرف فاعل يف السوق،
وما إىل ذلك

تكاملية

 عمليات وأدوات واسعة ملشاركة عامة
الناس

استشارية

 ال توجد قواعد أو حد أدىن من القواعد
للمشاركة

شراكات بني
القطاعني العام
واخلاص

 تعاون ذو طابع رمسي مع قطاع األعمال

استشارية

 جملس أو منتدى مع اجلهات الفاعلة
اخلاصة

اإلطار 22
احلوكمة الفعالة اليت حترتم احلكومات احمللية :حالة برلني
من الذي حيكم منطقة برلني املرتوبولية؟ برلني حالة غري اعتيادية لتعديل النطاق املرتوبويل ،ومنطقتها املرتوبولية ليست ”حيزا
سياساتيا“ موحدا .ويف األصل ،كانت برلني مقسمة إىل  23مقاطعة ( .)Bezirkeوللحد من مشاكل التنسيق الناجتة عن
الكثرة الزائدة للنظم املتفرقة ،قام اإلصالح اإلداري يف عام  2001بتوحيد هذه املقاطعات ال  23يف  12مقاطعة ،وقُ ِّسمت
كل مقاطعة إىل مقاطعتني فرعيتني ( ،)Stadtteileمكونة بذلك اهليكل اإلداري املتعدد املراكز .ويف الوقت احلاضر ،أصبح
لدى املقاطعات ال  12ما عدده  96حكومة حملية يف اجملموع ،وكل حكومة حملية مؤلفة من عدة شوارع ( .)Kiezوهذه
املقاطعات ال  12لديها برملاانت مقاطعات مستقلة ( ،)Bezirksamtوُخسة أعضاء جمالس املقاطعات (،)Bezirksstadträte
ورئيس بلدية مقاطعة واحد ( .)Bezirksbürgermeisterويف عام  ،2011وضعت حكومتا مقاطعيت منطقيت برلني وبراندنبورغ
اسرتاتيجية ابتكارية مشرتكة ( Gemeinsame Innovationsstrategie der Länder Berlin und Brandenburg -
 ،)innoBBهتدف إىل توفري ”إطار سياسايت موسع لتنمية منطقة العاصمة ( .“)Hauptstadtregionوهتدف السياسة إىل
حتقيق كتلة حرجة من التكامل الوظيفي واملكاين يف جمايل التكنولوجيا االسرتاتيجية وسالسل القيمة االقتصادية القائمة على
االبتكار .وهلذا الغرض ،فهي تتناول التدابري املرجعية املعتادة الرامية إىل هتيئة ظروف دائمة للقدرة التنافسية اإلقليمية ،بواسطة
القدرات التآزرية االبتكارية ،وحتديد السمات املوقعية ،والتسويق ،وحتديد أولوايت االستثمار االسرتاتيجي ،وختصيص املوارد
املتكاملة .ويعترب اعتماد مفهوم التجمعات مبثابة جهاز تسجيل هلذا الغرض (التنمية املتعددة املراكز داخل املنطقة املرتوبولية،
املفهوم االبتكاري من برلني ،متاح على الرابط التايل.)http://www.stk.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.323771.de :

 -242ويف السنوات األخرية ،سعت فرنسا إىل دعم زايدة الناتج احمللي اإلمجايل عن طريق اإلصالحات اإلقليمية
وتعريف برامج جديدة للحوكمة لفائدة املناطق املرتوبولية .وتشري االستعراضات األولية إىل أن الناتج احمللي اإلمجايل
ميكن أن يزيد بنسبة تقل قليالا عن  4يف املائة على املدى الطويل ،عقب اإلصالحات اإلدارية وحتسني التخطيط
املكاين يف املناطق املرتوبولية يف إيكس-مارسيليا ( )Aix-Marseilleوابريس ،مع الرتكيز على شبكة النقل وتنسيق
السياسات العامة احمللية .ومن املقرر أن يبدأ العمل تدرجييا ابإلصالح الذي أعلنته احلكومة .بيد أن التقديرات
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تشري إىل أن األطر الزمنية املرتاوحة بني  5و 10سنوات لن تكفي الستيعاب مجيع الفوائد احملتملة للهياكل اجلديدة،
مما يبني أن آاثر احلكم الرشيد ميكن أن تستغرق وقت ا طويالا حىت تتحقق .ومع ذلك ،فإن أي زايدة يف الناتج احمللي
اإلمجايل قدرها  0,1نقطة مئوية سنوايا على مدى  10سنوات متثل عائدا ذا شأن للحوكمة والتخطيط املنسقني
للمناطق املرتوبولية ( .)Ahrend and others, 2014وأخريا ،ويف هذا السياق ،من املثري لالهتمام أن جيري التفكري يف
إدارة املناطق شبه احلضرية يف املناطق املرتوبولية الكبرية ،مبا حيقق عوائد انفعة من احلوكمة والتخطيط املنس َقني
للمناطق املرتوبولية(.)75
اإلطار 23
احلوكمة اهلجني
تبني حالة ابريس مدى تعقيد القوى املتزامنة اليت حتكم نفس املنطقة املرتوبولية .وخالف ا ملدينيت لندن أو برلني ،ال متلك ابريس
نظاما حقيقيا للحوكمة املرتوبولية .فمدينة ابريس ضمن حدودها األصلية تقع على مساحة سطحية قدرها  105كيلومرتات
مربعة ( 40.5ميالا مربع ا) وعدد سكاهنا  2.243مليوان نسمة .ويف الوقت نفسه ،تبلغ منطقتها احلضرية  2 844كيلومرتا
مربعا ( 1098ميالا مربعا) وعدد سكاهنا  10.413ماليني نسمة ،وتبلغ منطقتها املرتوبولية  17 174كيلومرتا مربعا
( 6 631ميالا مربع ا) وعدد سكاهنا  12.161مليون نسمة .وعند احلديث عن ابريس من حيث اجلانبني االقتصادي
والدميغرايف ،من املرجح أن يركز املرء على منطقتيها احلضرية واملرتوبولية بدالا من املدينة األصلية نفسها .ومع ذلك ،فإن رئيس
بلدية ابريس يتوىل وحده مسؤولية إدارة مدينة ابريس األصلية ،وينتخبه الباريسيون فقط .فعلى سبيل املثال ،يف الوقت الذي
يستطيع فيه رئيس بلدية لندن أن ينفذ بشكل انفرادي نظاما لالستخدام املشرتك للدراجات يف مدينة لندن الكربى،
ال يستطيع رئيس بلدية ابريس أن ينفذ نظام  Vélibاملماثل إال داخل حدود مدينة ابريس؛ وعليه بعد ذلك أن يتفاوض مع
املدن املتاُخة وأن حياول إقناعها بتنفيذ اخلطة اليت تقودها ابريس .وتوجد ابلفعل حكومة إقليمية يف مجيع أحناء منطقة
إيل-دو-فرانس .واملنطقة يف املقام األول مسؤولة عن املسائل االسرتاتيجية ،من قبيل حتديد أهداف اإلسكان ،وصياغة سياسة
النقل ،وما إىل ذلك .وغين عن القول إن رئيس املنطقة ورئيس بلدية مدينة ابريس مها الشخصيتان السياسيتان األكثر أتثريا
يف منطقة ابريس .ومها ال يتشاطران ابلضرورة جدول أعمال مشرتك ا.
اإلطار 24
شبكة ( PURPLEمنتدى املناطق شبه احلضرية يف أورواب)
متثل شبكة ( PURPLEمنتدى املناطق شبه احلضرية يف أورواب) ( )http://www.purple-eu.org/homeاألقاليم شبه احلضرية،
اليت حتمل مسات املناطق احلضرية والريفية معا .وهي تعمل معا من أجل حتقيق أقصى قدر من املزااي النامجة عن موقعها ابلقرب
من املدن الكربى ،مع التقليل إىل أدىن حد من اآلاثر السلبية على الطابع التارخيي واملساحات الطبيعية والبيئة اليت جتعلها
متميزة ومتفردة .وتواجه املناطق شبه احلضرية يف أورواب ضغطا من التنمية .ويلزم إعادة إرساء التوازن بني املساحات املفتوحة
املستدامة ،والزراعة املستدامة ،والديناميات احلضرية االقتصادية واملكانية .وتوجد فرص وكذلك حتدايت ابلنسبة ألولئك الذين
يعيشون ويعملون يف املناطق شبه احلضرية ،وهي فرص وحتدايت ينبغي أن ُجت َّسد يف سياسات واسرتاتيجيات مصممة تبعا
لالحتياجات .وجتمع هذه الشبكة مع ا مناطق من مجيع أحناء االحتاد األورويب تشمل كااتلونيا ،ودبلن ،وفالندرز ،وفرانكفورت
راين-ماين ،وإيل دو فرانس ،ومازوفيا ،و( MHALمقاطعة ليمبورغ) ،ونور اب-دو-كاليه ،وراندشتات ،ورون-ألب ،وسري،
وجنوب مورافيا ،واستكهومل ،وويست ميدالندز ،وفيلكوبولسكا.

( )75متثل شبكة ( PURPLEمنتدى املناطق شبه احلضرية يف أورواب) األقاليم شبه احلضرية ،حيث جيري التنسيق بني املناطق
احلضرية وشبه احلضرية واملناطق الريفية .متاحة على الرابط التايل.http://www.purple-eu.org/home/ :
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واو  -إدارة املدن الصغرية واملتوسطة احلجم
 -243يعيش ما يقرب من نصف سكان احلضر يف العامل يف مدن صغرية نسبي ا يقل عدد سكاهنا عن
 50 000نسمة .ومن املتوقع أن تتقلص هذه النسبة مبرور الوقت ،ولكن يف عام  ،2030ستؤوي هذه املدن
والبلدات األصغر حجما حنو  45يف املائة من سكان احلضر ( .)UN DESA, Population Division, 2014وتؤدي
املدن الصغرية واملتوسطة احلجم دورا أساسيا يف حتقيق استقرار االقتصاد ويف توفري اخلدمات املناسبة للمقيمني فيها.
ويتعني على املدن الصغرية واملتوسطة احلجم ،أكثر من املدن الكربى ،أن تنشئ نظم ا للحوكمة اجليدة تتسم
ابلفعالية والكفاءة لكي تتمكن من املنافسة .وتتفاقم التحدايت اليت تواجه املدن الصغرية بضعف احلوكمة ،مبا يف
ذلك ضعف نظم التخطيط احلضري ،وقصور بناء القدرات ،والعجز عن التكيف مع الظروف املتغرية لألراضي
والتنمية االقتصادية.
 -244وسيكون تعزيز املؤسسات احمللية واحلكم احمللي يف املدن الصغرية وسيلة أساسية حلمايتها من اآلاثر
املستقبلية ( .)Clark, 2015غري أن الرتكيز على احلوكمة املرتوبولية على مدى السنوات العشرين األخرية أحلق الضرر
ابألقاليم األصغر حجم ا ،سواء اقتصادايا و/أو جغرافي ا ( .)Kunzmann, 2009ويصدق هذا بصفة خاصة على
املناطق الواقعة على األطراف يف منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب .وتظهر املزااي اليت تتمتع هبا املدن األكرب حجم ا
ابملقارنة مع املدن األدىن درجة بوضوح أكرب يف املناطق النائية يف أمريكا الشمالية وأورواب الشرقية والقوقاز ،مقارنة
ابألجزاء األكثر اكتظاظا ابلسكان يف أورواب ،وسواحل أمريكا الشمالية ،وغرب االحتاد الروسي ،حيث تكون
املدن أكثر تقارابا وأفضل اتصاالا فيما بينها .ومن مث ،يعين اقرتان عنصري التصنيف عند مستوى أدىن واملوقع
الكائن خارج املركز األساسي للمناطق دون اإلقليمية يف أراضي اللجنة االقتصادية ألورواب ،وجود خطر أقوى
حبدوث ركود أو تراجع .وإذا اقرتنت هذه الظروف ابخنفاض يف عدد السكان بسبب اخنفاض معدالت اخلصوبة
وهجرة الشباب وأصحاب املشاريع إىل اخلارج ،تصبح هناك حاجة ملحة للتصدي هلذا التحدي (.)Martin, 2014
 -245وبوجه عام ،يتشابه مصري املدن الصغرية واملتوسطة احلجم يف بلدان ما بعد االحتاد السوفيايت مع املدن
الطرفية األوروبية واملدن النائية يف أمريكا الشمالية ،عندما ال تكون تلك األخرية يف طليعة السياسات احلضرية
واإلقليمية للحكومات الوطنية .ويف هذه املناطق اإلقليمية ،تعتمد قدرة املستوطنات الصغرية واجملتمعات الزراعية
على االستمرار ،إىل حد كبري ،على وجود املدن الصغرية واملتوسطة احلجم وعلى طاقاهتا االقتصادية الكامنة .وأية
هتديدات تتعرض هلا هذه األخرية قد تؤدي إىل تدهور االقتصادات اإلقليمية األوسع نطاقا واجملتمعات كذلك
(.)Suvorova, 2012
 -246ويف أمريكا الشمالية واالحتاد الروسي ،تكون املدن الصغرية واملتوسطة احلجم عموما أماكن تتسم
ابقتصادات متخصصة وتنخفض فيها درجة تنوع األعمال التجارية .وجتد هذه املدن صعوبة يف التكيف مع تراجع
الصناعات التحويلية ،ويف تنويع اقتصاداهتا وتنشيطها ،ويف احلفاظ على رأس املال واجتذاب االستثمار .وهذه
املشاكل هتدد أبن تستمر يف املستقبل ،ألن هذه املدن اآلخذة يف الرتاجع تواجه مشكلة اهلجرة اخلارجية وتعاين
بصورة متزايدة من احلرمان واالنفصال عن نظامها الوطين للمدن.
 -247ويتأثر أداء املدن األصغر حجم ا إىل حد كبري ابلسياسات احلكومية الوطنية .والبلدان اليت تويل حكوماهتا
مزيدا من االهتمام آلاثر هذه السياسات على مجيع املدن حتظى على األرجح أبداء أعلى للمدن الصغرية واملتوسطة
احلجم واالقتصادات الوطنية ،مقارنة بتلك اليت ال تفعل ذلك ،وال سيما حني تكون نظم وضع السياسات الوطنية
واإلقليمية واحمللية مرتاصفة أفقي ا ورأسي ا وتركز على التنمية االقتصادية وتشكيل األماكن (ESPON, ( )placemaking
.)SGDP, 2012
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 -248وميثل تعريف خطط التعاون بني نظم املدن الصغرية واملتوسطة احلجم أحد الطرق املناسبة لدعم نظام
متوازن متعدد املراكز للمدن .وقد ترتاوح أشكال التعاون بني السلطات احمللية بني جمرد ”جماالت للتعاون“ (من
قبيل املقاطعات اإلدارية ” “comarcasيف إسبانيا) ،وبني اجلمعيات (مثل اجلمعيات البلدية ( mancomunidades
 )de municipiosيف إسبانيا ،أو اجلمعيات يف الربتغال ،أو اجملتمعات البلدية ( )communautés de communesيف
فرنسا ،أو احتادات البلدايت ( )unioni di comuniيف إيطاليا) أو إنشاء ”نقاابت“ كما هو احلال يف هولندا.
 -249وقد شكل برانمج الروابط بني االقتصاد الريفي وإجراءات التنمية ( )LEADERالتابع لالحتاد األورويب،
أحد أكثر األدوات فعالية يف حتفيز هذه األنواع من الشراكات الناجحة ،ال سيما يف املناطق الريفية .وغالب ا ما
يكون هذا الربانمج ،من خالل إنشاء أفرقة عمل حملية ،هو السبيل الوحيد للشروع يف مبادرات إمنائية يف املناطق
الريفية اهلامشية .ويف الوالايت املتحدة ،منذ منتصف ُخسينيات القرن املاضي ،حدثت زايدة كبرية يف اجملالس
احلكومية واألشكال األخرى التفاقات التعاون ألغراض ختطيط اخلدمات العامة احمللية ومتويلها وإنتاجها.
وتعد ”بلدايت املقاطعات اإلقليمية“ ( )municipalités régionales de comtéيف مقاطعة كيبيك (كندا) مثاالا آخر
مثريا لالهتمام ،وهي تبني حجم الزخم الذي ميكن اكتسابه من وجود كيان وسيط من هذا النوع يف املناطق الريفية
(.)OECD, 2005
اإلطار 25
مثال للشبكات املتخصصة اإلقليمية للمدن الصغرية واملتوسطة احلجم
أحد األمثلة املمتازة هو منطقة إميليا رومانيا ( )Emilia Romagnaيف مشال شرقي إيطاليا .وهي منطقة وسيطة تتميز أبداء
عرف على نطاق واسع مبقاطعاهتا الصناعية .وقد سجلت معدالا لنمو العمالة قدره  4,2يف
عال من الناحية االقتصادية ،وتُ َ
املائة يف الفرتة بني عامي  1995و ،1999ومعدالا لنمو الناتج احمللي اإلمجايل قدره حوايل  4,5يف املائة .وتتميز املنطقة
بنشاط ثقايف هام من املهرجاانت والفنون وعناصر اجلذب .وقد شجع مقررو السياسات إقامة العالقات بني البلدات
الصغرية واملتوسطة احلجم ،ابالقرتان مع أداء وظيفة ثقافية أو فنية حمددة .وقد نتجت عملية إقامة العالقات والتخصص
املذكورة ألول مرة عن مبادرات مستقلة قام هبا أصحاب املشاريع اخلاصة احملليون .وإدراك ا من السلطات العامة اإلقليمية
أبن هذه اإلجراءات ميكن أن تساعد على تعزيز املرافق الثقافية وتشجيع العمالة وتعزيز السياحة ،قامت هي األخرى بدعم
هذه العملية ولكن بشكل غري رمسي (.)URBACT, 2011

زاي  -إدارة جتديد املناطق الطرفية احلضرية
 -250تظهر املناطق الطرفية يف أجزاء خمتلفة من النسيج احلضري .وميكن أن توجد يف كل مكان ،وليس فقط
خارج حدود املدينة أو املنطقة املرتوبولية .ويف الوقت احلاضر ،كثريا ما تتسم املناطق الطرفية جبوانب متعددة من
التهميش .ويتسبب النمو املطرد للتوسع احلضري ،ابالقرتان مع تزايد تطلعات عامة الناس واستمرار فرتة الركود
االقتصادي اليت جتتاح أجزاء كثرية من منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب ،يف تطبيق مزيد من الضغط على املدن
لتكون قادرة على املنافسة وشاملة للجميع وتتسم ابلكفاءة وصاحلة للعيش فيها .ويلزم وضع آليات ذكية وفعالة
للحوكمة لتسهيل جتديد املناطق الطرفية ،ويشكل األخذ بنُ ُهج قائمة على أساس املناطق وحتديد جماالت العمل
الرئيسية شرطني مسبقني أساسيني للتخطيط يف هذه املناطق ،مع اختاذ إجراءات من بينها ما يلي :االستثمار يف
جتديد وإعادة تشكيل األماكن العامة؛ وحتديد النهج املوجهة حنو املشاريع لتعزيز املبادرات املتعلقة ابإلدماج
االجتماعي؛ وتنفيذ املشاريع واألنشطة اليت حتفز االقتصادات احمللية ،مما يشجع املناطق الطرفية بوصفها مولدات
لفرص العمل.
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 -251ويُعد تنشيط األحياء مسألة مثرية للقلق منذ أمد بعيد ،وال سيما يف املناطق الطرفية .فقد أدت اآلاثر
املرتتبة على العوملة واألزمة االقتصادية األخرية إىل فقدان الصناعات التقليدية ،األمر الذي أثر أتثريا قوايا على أحياء
كثرية بفصلها عن االجتاه العام االقتصادي واالجتماعي والسياسي.
 -252ووضعت بلدان أوروبية كثرية سياساهتا اخلاصة لتعزيز تنشيط (إحياء/جتديد/إعادة أتهيل) األحياء يف
حماولة لعكس مسار هذه االجتاهات ،بدعم من برامج على مستوى االحتاد األورويب (مثل مبادريت املناطق احلضرية
األوىل والثانية ( ،)Urban I and IIوبرانمج  URBACTللتنمية احلضرية املتكاملة املستدامة ،ومبادرة .)INTERREG
وقد نشأ أحد عوامل التغيري اهلامة يف قرار االحتاد األورويب إبحياء النهج القائم على أساس املناطق يف عام ،2009
من خالل وضع:
”سياسة قائمة على املكان تكون مبثابة اسرتاتيجية طويلة األجل هتدف إىل التصدي للقصور
املستمر يف استغالل الطاقات الكامنة واحلد من اإلقصاء االجتماعي املستمر يف أماكن حمددة،
عن طريق التدخالت اخلارجية واإلدارة املتعددة املستوايت .وهي تعزز املعروض من السلع
واخلدمات املتكاملة املعدلة لتالئم السياقات ،وحتفز التغيريات املؤسسية .ويف أي سياسة عامة
قائمة على املكان ،تعتمد التدخالت العامة على املعارف احمللية ،وميكن التحقق منها وإخضاعها
للفحص الدقيق ،مع أخذ الصالت القائمة بني األماكن يف االعتبار“ (.)Barca, 2009, p. VII
 -253وميثل األخذ بنهج قائم على املنطقة ،وإنشاء أفرقة دعم حملية من جهات فاعلة متعددة ،وتصميم
اسرتاتيجيات حملية متكاملة ،املكوانت الالزمة للحصول على نتائج إجيابية يف جهود إعادة تنشيط األحياء اليت
تعاين من أزمة .وكذلك فالتكامل األفقي والرأسي (وكذلك التكامل بني اجلهات الفاعلة املتعددة وصناديق التمويل)
متثل شروطا مسبقة من أجل إحياء األحياء احملرومة .ويف هذا السياق ،من املهم حتقيق التمكني واملشاركة النشطة
على الصعيد احمللي ،ويتمثل التحدي الرئيسي يف حتفيز السكان احملليني على االضطالع بدور نشط يف حتسني
أحيائهم ( .)Potz, 2011وفيما يتعلق بتجديد املناطق احلضرية ،ميكن استخدام جمموعة كاملة من أدوات السياسة
العامة ،مبا يشمل وضع نظم ضريبية وأدوات مالية حلفز االستثمار احمللي ،ووضع قواعد للتخطيط ،وإقامة برامج
إمنائية تقدم إعاانت مالية ألنشطة حمددة ،ووضع سياسات حمددة تشجع األخذ بنهج متكامل ،أو آليات ملشاركة
عامة الناس تشمل خطط العمل القائمة على املناطق(.)76
 -254وتواجه بلدان اللجنة االقتصادية ألورواب التحدي املتمثل يف إجياد التوازن بني جمالني مستقلَني تقليدايا -
مها السالمة يف حاالت الكوارث الصناعية وختطيط استخدام األراضي ،هبدف التقليل إىل أدىن حد من اخلطر
على السكان والبيئة .وميثل الطابع القوي املتعدد التخصصات هلذا التحدي ،الذي جيمع بني السالمة الصناعية،
ومحاية البيئة ،واحلوكمة احمللية ،والتنمية االجتماعية-االقتصادية ،مشكلة معقدة يف جمايل السياسات واإلدارة.
ويشكل الفصل الصحيح بني املنشآت واهلياكل األساسية واملستوطنات السكنية يف املناطق الصناعية عامالا رئيسي ا
من عوامل الوقاية جيب أن يؤخذ يف االعتبار يف سياسات التخطيط.
 -255ويف عام  ،2012كان شخص من بني كل أربعة أشخاص أوروبيني ( 124مليون نسمة) معرضا للخطر
بسبب الفقر أو اإلقصاء االجتماعي .فمع ازدايد الفقر ،يزداد تركز الفقر احلضري يف املناطق احملرومة .ومن انحية
( )76انظر ( : Weeber and others, 2011أ) إشراك املواطنني وأصحاب املصلحة احملليني؛ (ب) إشراك خمتلف اإلدارات البلدية
وخربائها؛ (ج) إنشاء منرب للمشاركة يف التشخيص والتخطيط والرصد والتقييم؛ (د) حتسني التنسيق والتكامل بني املسؤوليات
املختلفة والتوصل إىل اتفاقات على مستوى األحياء واملدن.
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أخرى ،فالتدخالت القائمة على املناطق ،اليت تركز على مناطق جغرافية (حمرومة) حمددة ،متثل يف األساس سياسات
قائمة على املكان .وهي ال تركز على األفراد ،وإمنا على وحدة جغرافية حمددة ،غالب ا ما تكون حي ا من األحياء.
وعادة ما تشمل هذه تدخالت للتجديد املادي واالجتماعي ،من قبيل التدابري ”امللموسة“ (برامج إلعادة اهليكلة
أو التحديثات املادية) يف جماالت حمددة (مثل اهلدم واهلياكل األساسية اجلديدة وجتديد املساكن ،وما إىل ذلك)
والتدابري ”غري امللموسة“ ،من قبيل تعزيز املهارات ورأس املال االجتماعي وبناء قدرات الناس (مثل اإلدماج يف
سوق العمل ،والربامج التدريبية ،واملهرجاانت احمللية ،وما إىل ذلك) .ويتمثل اهلدف الرئيسي هلذه التدخالت يف
حتسني صالحية هذه األحياء للعيش فيها وحتسني أحوال سكاهنا احملليني.
اإلطار 26
ممارسة فضلى :جتديد مستوطنات جممعات الشقق العصرية  -مشروع

RE–Block

مشروع  RE–Blockهو مشروع لتبادل املعلومات واملمارسات اجليدة ،ميوله برانمج  URBACT IIللتنمية احلضرية املستدامة
وهو مؤلف من  10مدن شريكة يف مجيع أحناء أورواب ،ويهدف إىل تعزيز الكفاءة يف جتديد البناايت السكنية الشاهقة،
جلعلها أكثر جاذبية ،وحتسني نوعيتها البيئية ،مع إجياد هنج متكامل مصمم خصيص ا ملكافحة الفقر ،وكل ذلك من خالل
تعريف املبادئ التوجيهية للحوكمة احلضرية (الذكية) لتجمعات الشقق السكنية.
والدروس املستفادة من خالل مشروع  RE–Blockهي أن هناك حاجة لإلصرار على مناذج السياسات اليت تروج التباع ”هنج
إقليمي متكامل“؛ وأهنا ينبغي أن تكون قائمة على أساس املناطق؛ وأهنا ينبغي أن تكون يف سياق إطار اسرتاتيجي حمكم
شامل متسق على نطاق حضري أو مرتوبويل .وحتدد نظم احلوكمة وأدوات السياسات اخلاصة بربانمج  URBACTاليت روج
هلا مشروع  RE–Blockهنجا خمتلفا للتخطيط التباعه يف املدن الشريكة .وعلى الرغم من االختالفات يف خلفيات احلكم،
فإن مناطق البناايت السكنية تشرتك يف جمموعة من املشاكل املشرتكة بصرف النظر عن التوجهات األوروبية ورؤوس األموال
االجتماعية واإلقليمية احمللية .وال بد من مواجهة التحدايت التالية:
(أ)

العزلة (املادية واالقتصادية والثقافية) ملستوطنات البناايت السكنية؛

(ب)

وجود ظواهر متعددة للحرمان؛

(ج)

تعطل اهلياكل األساسية واملرافق يف كثري من األحيان عن العمل وتشغيلها ابهظ التكلفة (عدم الكفاءة
يف استخدام الطاقة)؛

(د)

حاجة األماكن العامة إىل إعادة تصميم وإعادة صياغة وظائفها؛

(ه )

وجود نسبة مئوية مرتفعة للبطالة والسكان غري جاهزين لسوق العمل.

واملسألة ليست جمرد مسألة تطبيق احلوكمة الذكية يف هذه املناطق ،وإن كان ذلك شرط ا ضرورايا .فيجب أيض ا أن يعاد النظر
بقوة يف هنج السياسات العامة .ومثة حاجة إىل االستثمار املستمر ،بل ورمبا أيضا إىل البدء يف التفكري يف حلول جذرية،
ووضع مناذج خمتلفة متام ا لالحتياجات السكنية املعاصرة يف هذه املناطق.

حاء  -األخذ ابلنهج االبتكارية العامة واخلاصة واالجتماعية
 -256يتيح التخطيط االسرتاتيجي املعزز للحكومات احمللية أن تدير املدن بشكل أفضل ،وأن جتعل النمو
احلضري أكثر استدامة ،وأن حتسن تقدمي اخلدمات العامة .بيد أن الفوائد احملتملة للتخطيط واحلوكمة الرشيدة ال
تصبح ملموسة إال إذا خضعت السلطات احمللية للمساءلة أمام العامة .وينبغي تعزيز اإلدارة من خالل املشاركة
الدميقراطية يف جماالت من قبيل ما يلي :إشراك عامة الناس يف ختطيط املدن؛ وهتيئة الفرص مع احلفاظ على
التماسك االجتماعي؛ وتشجيع االبتكار كمحرك لالستدامة االقتصادية؛ وحتسني التصميم احلضري من أجل تعزيز
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اهلوية احلضرية .وعندما يشعر الناس أن احلي واملدينة ملك هلم ،يصبحون أكثر استعدادا للتعبري عن اهتمامهم
وشواغلهم ويشاركون يف العمل بصددها (أي حتقيق السالمة).
 -257وتعد الشراكات أحد مظاهر احلوكمة املعاصرة األكثر شيوعا اليت تُ َّ
شكل لتدوم وتستقر وأتخذ طابعا
رمسيا ،حيث تتبادل اجلهات الفاعلة املوارد ،وحيث يكون هناك نوع من تشاطر املسؤولية عن النتائج ( Roiseland,
 .)2010 apud Grisel and van der Wart, 2011وكثريا ما تُعترب تعاوانا بني القطاعني العام واخلاص .بيد أن إشراك
قطاع اثلث ،مثل املنظمات اخلريية أو اليت ال تستهدف الربحِّ ،
ميكن أيضا الوكاالت العامة من األخذ بنهج
اسرتاتيجي أكثر مشوالا يف عملها .وبناءا عليه ،تتعلق الشراكات بتنفيذ برامج التجديد ،وهي تؤدي دورا أساسيا يف
احلوكمة احمللية للمجتمعات احمللية ( .)SURE Baseline Studyولذلك ينبغي أن يُنظَر إىل الشراكة على أهنا توفر
مزجيا من أساليب احلوكمة املختلفة من خالل الشراكات القائمة على التبادل ،والشراكات القائمة على االختيار
املشرتك (( )co-optingاملتسمة ابلقيادة والنظام) ،والشراكات املؤسسية والرتتيبات املربمة على طراز الشبكات
(.)Roiseland, 2010 apud Grisel and van der Wart, 2011
طاء  -االستنتاجات
 -258شهدت الفرتة منذ عام  ،1996ويف مجيع أحناء املنطقة ،ازدايد أمهية احلكومات احمللية العاملة على وضع
نظم التنمية احلضرية املستدامة إىل جانب املستويني الوطين واإلقليمي للحكومة.
 -259ومع تغري النظم االقتصادية وتصديها آلاثر األزمة املالية ،ومع إعادة هيكلة املالية العامة ،تتزايد أمهية
القطاع اخلاص ودوره يف تنفيذ برامج احلوكمة احلضرية ،ال سيما اإلسكان والنقل ونظم اهلياكل األساسية األخرى.
وقد تيسر هذا التغيري بفضل تزايد أمهية نظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبياانت الضخمة ،ولكن تلك
النظم أاثرت حتدايت فيما يتعلق حبماية اجلمهور وأمنه نتيجة لذلك.
 -260وتتزايد أمهية وضع نظم احلوكمة اليت تناسب املستوايت املختلفة للحكومة ،سواء الوطنية أو اإلقليمية أو
احمللية .وأصبحت أمهية نظم احلوكمة على مستوى املناطق املرتوبولية واملدن الصغرية واملتوسطة احلجم اجتاها انشئا
منذ مؤمتر املوئل الثاين .ويتعني على هذه النظم أن تتسع لتشمل تعاريف جديدة ومستجدة للمناطق الطرفية يف
املدن ،وأن تشمل أيضا األحياء ،ويف هذا السياق ،وتتزايد أمهية وفعالية الدور الذي تؤديه منظمات القطاع الثالث
يف تعزيز مشاركة عامة الناس ويف رصد استخدام البياانت ملا فيه مصلحتهم وابلنيابة عنهم.
 -261وأخريا ،من األمهية مبكان أن جيري تنسيق أنظمة احلكم بني املستوايت الوطنية واإلقليمية واحمللية ،وبني
عرض بشفافية على اجلمهور من خالل التنسيق الرأسي
فرادى اجلهات الفاعلة على خمتلف املستوايت ،وأن تُ َ
واألفقي لشبكة احلكم يف إطار متكامل بصورة متبادلة ،من أجل تعزيز التنمية االقتصادية املستدامة املنصفة ،وتعزيز
نوعية جيدة للحياة يف املدن.

سابعا  -االستنتاجات واالجتاهات الناشئة
الحظ هذا األمر بصفة خاصة
 -262يوجد اجتاه حنو التوسع احلضري يف مجيع أحناء املنطقة منذ عام  .1996ويُ َ
يف أمريكا الشمالية ،حيث يعيش يف املدن أكثر من  80يف املائة من سكان كندا والوالايت املتحدة .وهذه األرقام
أقل بروزا يف أورواب (االحتاد األورويب والرابطة األوروبية للتجارة احلرة) حيث النسبة  77يف املائة ،وكذلك يف بلدان
املنطقة دون اإلقليمية ألورواب الشرقية ،مبا يف ذلك االحتاد الروسي والقوقاز وآسيا الوسطى.
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 -263ويف مجيع املناطق دون اإلقليمية األربع ،يظهر توجه حنو الرتكز احلضري ،أي أن ترتكز نسبة كبرية جدا
من سكان احلضر يف جتمعات من املدن الناجحة .وهذا التوجه أكثر انتشارا يف أمريكا الشمالية ،حيث يرتكز أكثر
من  70يف املائة من جمموع السكان يف حوايل  10مناطق من ”املدن السوبر“ .وهذه يف الغالب تقع على
الساحلني الشرقي والغريب ،واحلدود اجلنوبية حلوض البحريات الكربى ،وساحل فلوريدا .ويف بلدان املنطقة دون
اإلقليمية ألورواب الشرقية ،مبا يف ذلك االحتاد الروسي والقوقاز وآسيا الوسطى ،توجد ظاهرة مماثلة ،حيث يرتكز
ِّ
نسك إىل سانت بطرسربغ وحىت موسكو مبحاذاة اجتاه الشمال
جزء كبري من السكان يف جتمعات للمدن متتد من م ْ
إىل إيكاترينربغ وأستاان وأومسك ونوفوسيبريسك ،ومبحاذاة اجتاه اجلنوب إىل روستوف وتبليسي وابكو وطشقند
وأملايت .ويقع كثري من هذه املدن على طول حوض املنظومة النهرية الفولغا-الدون.
 -264ويف أورواب ،أيضا ،ترتكز املدن على طول املنطقة املقوسة (”املوزة الدينامية“) املمتدة من وسط انكلرتا
مرورا بلندن وراندشتات وحوض ابريس ومنطقة هنر الرور ،إىل املدن الرئيسية يف سويسرا ويف ميالنو وتورينو يف
مشال إيطاليا .بيد أن الرتكز يف أورواب أقل انتشارا إىل حد ما ،ابلنظر إىل السياسة اإلقليمية اليت روجت هلا املفوضية
األوروبية واحلكومات الوطنية من أجل ضمان توزيع السكان على حنو أكثر تفرقا.
 -265وفيما عدا هذه التجمعات احلضرية الرئيسية ،توجد مدن أصغر حجم ا وأكثر بعدا وأقل حظ ا .فهي أقل
جاذبية للمهاجرين الوافدين بسبب افتقارها إىل املزااي والفرص االقتصادية السائدة يف جتمعات املدن السوبر ،كما
أهنا تواجه اخلطر املزدوج املتمثل يف فقدان سكاهنا من الشباب الناشط اقتصادايا لصاحل التجمعات احلضرية
الناجحة .وتؤجج ديناميات الشيخوخة واهلجرة هذا التفاوت ،شأهنا يف ذلك شأن اآلاثر النامجة عن اقتصاد املعرفة
والثورة الرقمية.
 -266ولئن كان الرتكز احلضري املتمثل يف النسب املتزايدة للناس الذين يعيشون يف املدن اجتاه ا سائدا يف مجيع
أحناء املنطقة ،فإن الزحف احلضري العشوائي اجتاه سائد هو اآلخر .فعلى سبيل املثال ،ميثل حساب التغري يف
ومدخالا حيوايا للتخطيط
نصيب الفرد من استخدام األراضي على مر الزمن مؤشرا هاما لكفاءة استخدام األراضي ُ
املكاين .وتشري األعمال األخرية اليت اضطلع هبا موئل األمم املتحدة إىل أن نصيب الفرد من استخدام األراضي
يف املنطقة يساوي تقريب ا ضعف املتوسط العاملي ،وأكثر من ثالثة أضعاف املتوسط يف أفريقيا أو غرب آسيا ،وهي
نسبة استمرت على مر الزمن .ومن املرجح أن التوصل إىل حل للعالقة العكسية بني الكثافة السكانية والزحف
احلضري سيظل ميثل مشكلةا يف مجيع أحناء املنطقة يف العقود القادمة(.)77
 -267وتبني االجتاهات اليت ظهرت يف السنوات العشرين األخرية تسلسل دورات املدن ،كما يلي:
(أ) دورة الرتكز احلضري و”املدن السوبر“ :تفوز يف االجتاه حنو التوسع احلضري املدن اليت استطاعت
أن حتقق أقصى استفادة من الفرص اليت هيأها اقتصاد املعرفة والثورة الرقمية ،من خالل املستوايت األعلى للتعليم
والقرب من املدن املماثلة .وقد عزز النقل القصري املدى الروابط بني جتمعات املدن املذكورة وعزز من كتلتها
احلرجة ،على حساب تكوين املزيد من املدن املعزولة؛
(ب) الدورة الدميغرافية :هتيئ شيخوخة السكان فرصا اقتصادية للمهاجرين يف جتمعات املدن الناجحة.
وهذا ينشئ املزيد من التحدايت للمدن املعزولة ،فقلة الفرص االقتصادية تعين أهنا أقل جاذبية للمهاجرين .وهذا
يؤدي أيض ا إىل تناقص عدد السكان األصليني الناشطني اقتصادايا الذين يبحثون عن عمل يف جتمعات املدن
الناجحة؛
()77

UN-Habitat, Urban Expansion Programme, 2016, New York University, and the Lincoln Institute of Land

( Policyموئل األمم املتحدة ،برانمج التوسع العمراين ،2016 ،جامعة نيويورك ،ومعهد لينكولن لسياسات األراضي).
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(ج) املدن املنكمشة :تؤدي اهلجرة اخلارجية من املدن إىل اخنفاض يف القاعدة الضريبية للمدينة .وهذا
يسفر بدوره عن شغور األراضي واملباين ،ويؤدي إىل وجود هياكل أساسية تتجاوز قدرة املدينة على اإلنفاق عليها؛
(د) مدن الزحف العمراين :يتنافس الطلب على األشكال اجلديدة للعمران على أطراف املدن مع
الوظائف املوجودة يف املناطق احلضرية األساسية .وهذا بدوره يؤدي إىل نظام غري ٍ
جمد للنقل يعتمد على السيارات،
ويتسبب يف اندماج املناطق احلضرية حني تقع املدن ابلقرب من بعضها؛
(ه ) املدن الصناعية :أعاد االقتصاد الصناعي تشكيل املدن واملناطق من خالل التنمية وإعادة التنمية،
لينشئ أساليب وأشكاالا للحياة ختتلف عن االقتصادين الزراعي والتجاري .فقد أعاد التصنيع التحويلي تنظيم
وضبَطها ،واجتذب أعدادا كبرية من العمال إىل املدن ،وأرسى
الوصول إىل املواد واألسواق ،وأنشأ شبكات النقل َ
نظم ا صارمة لألعمال ،تتجسد يف أمناط التنظيم املكاين واالجتماعي؛
(و) مدن املعرفة :طرح اقتصاد املعرفة ظروفا جديدة لإلنتاج االقتصادي واملتطلبات االجتماعية
واملؤسسات الثقافية .واملعارف بوصفها قدرة إنتاجية ليس هلا متطلبات مكانية خبالف التجمعات املوجودة حول
اجلامعات واجملمعات العلمية واألوساط الثقافية .وهذا يشجع ديناميات التكتالت االقتصادية ،وأدى من انحية
أخرى إىل ظهور ”املكان“ من جديد – أي مدينة الشوارع والساحات واحملطات واألحياء ،يدعمه ”اقتصاد
اخلربات املعاشة“ من املقاهي واملطاعم ودور السينما وقاعات العرض واألماكن الثقافية ومراكز التسوق؛
(ز) املدن املتضامة :أسفرت اقتصادات املعرفة ،اليت تقوم جزئي ا حول اجلامعات ،عن إجياد سوق
عمل فعال يدعم بدوره شكالا مكثف ا من أشكال العمران معد لالستخدامات املتعددة للعمل والسكن وجتارة
التجزئة واألغراض الثقافية .ويدعم هذا الشكل واملزيج شبكة مواصالت عامة متكاملة وفعالة ،كما يدعم تقدمي
اخلدمات العامة بكفاءة.
 -268ويستحق مفهوم واحد ،هو املدينة املتضامة مزيدا من التوضيح ،فهو ابعتباره أداة من أدوات احلوكمة
الوطنية واملرتوبولية ،يهيئ الفرصة لبحث اإلمكاانت اليت تتيحها اقتصادات املعرفة والتكنولوجيا الرقمية .وينطبق
بنفس القدر على التجمعات املرَّكزة للمدن وعلى فرادى املدن األصغر حجما واألكثر بعدا.
 -269السكن والتنقل يف املناطق احلضرية ووسائل النقل العام :تتسم كيفية ختطيط املدن وتطويرها ،وكيفية
تنسيق السكن والتنقل يف املناطق احلضرية وحركة املرور ووسائل النقل العام ،أبمهية ابلغة لتهيئة بيئة صحية ومنو
مستدام وحياة جيدة النوعية للمواطنني .فاجملتمع املستدام جيب أال خيلق احلواجز ،وجيب أن تُ َبىن املدينة واجملتمع
احمللي مع ا .ويلزم اتباع هنج متكامل للتخطيط حبيث جيري ختطيط النقل العام جنب ا إىل جنب املساكن اجلديدة.
 -270املدن الذكية :تتعلق املدن املستدامة واملدن الذكية يف جوهرها بتنفيذ النظم التقنية ،والربط ابإلنرتنت
وإاتحة الوصول إىل التكنولوجيا .وقد تتعلق ابلتحكم عن بُ ْعد والرصد وقراءات القياس ،مثالا للطاقة ونظام املرور
والنقل العام ونظم املياه والصرف الصحي ،ولكنها تتعلق أيضا إبعطاء املعلومات للمواطنني ليتمكنوا من اختاذ
قرارات أكثر مراعاة للبيئة .وتتعلق طريقة العمل بنظام مرتابط ،مثالا ،إبجياد نظام من احللول املتكاملة للتنمية
الذكية ،والطاقة ،والنفاايت ،والنقل ،وحلول وسائل النقل العام ،وما إىل ذلك .وعندما جيري ختطيط مناطق سكنية
جديدة أو حتديث مناطق سكنية قدمية ،سيهيئ ذلك فرصا للسكان لكي يعيشوا على حنو أكثر استدامة وأكثر
مراعاة للبيئة.
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 -271اإلدماج االجتماعي والقضااي اجلنسانية :تتعلق التنمية احلضرية املستدامة أيض ا ابإلدماج االجتماعي.
فالتوسع احلضري يؤثر على املساواة بني اجلنسني ،وعلى توافر السكن املالئم وامليسور التكلفة ،والصحة العامة
والرفاه ،وال سيما لألطفال وللعدد املتزايد من املواطنني املسنني .وهذه التحدايت هائلة ،وتستدعي اتباع هنج منسق.
وتتسم املساواة بني اجلنسني ابألمهية أيض ا يف التنمية احلضرية املستدامة .فاألمر يتعلق حبقوق النساء والرجال
والفتيان والفتيات ،والفرص املتاحة هلم لكي يعيشوا حياة يومية فعالة .وهذا ينطبق أيض ا على توسيع نطاق حلول
النقل العام اجليدة ،ألننا نعرف من واقع دراسات خمتلفة أن النساء بصفة عامة يستخدمن وسائل النقل العام أكثر
من الرجال .واملساواة بني اجلنسني تتعلق أيض ا حبق مجيع الشعوب يف الشعور ابألمان يف املناطق احلضرية .فقد
تكون الشوارع واألماكن العامة ،يف الوقت الراهن ،مصممة بطريقة من شأهنا أن ختلق شعورا بعدم األمن ،مثل
ضعف اإلضاءة.
 -272وتتميز املدن املتضامة أبمناط عمرانية مكثفة ومتقاربة ،ومناطق حضرية مرتابطة بنظم النقل العام ،وإمكانية
احلصول على اخلدمات والوظائف احمللية (مسرد مصطلحات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،صفحة
 .)15وهي عبارة عن مناطق حضرية عملية ،أي وحدات اقتصادية عاملة ،تتميز بوجود ”منطقة حضرية
مركزية“ كثيفة السكان ،و”منطقة خلفية“ يتكامل فيها سوق العمل ونظام النقل مع ”املنطقة احلضرية املركزية“.
 -273وقد تطور مفهوم املدن املتضامة واتسع نطاقه من جمرد كونه سياسة الحتواء االحتياجات احلضرية،
وذلك من أجل محاية البيئة الطبيعية والزراعة من التنمية احلضرية .وتوسع ذلك تدرجيي ا ليشمل طائفة واسعة من
األهداف  -من بينها توفري الطاقة وحتسني نوعية احلياة وصالحية املدن للعيش فيها  -وأصبح ميثل سياسة متعددة
األبعاد لدعم طائفة واسعة من أهداف االستدامة احلضرية وحتقيق االستدامة احلضرية وفق ا ألهداف التنمية املستدامة
التابعة لألمم املتحدة (املرجع نفسه ،صفحة  .)19وُميكن أيض ا أن ينظر إليها كوسيلة حلماية البيئة عن طريق
التحكم يف النمو.
 -274وبينت حبوث أجرهتا مؤخرا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أن اسرتاتيجية املدن املتضامة
خدم أيضا لإلسهام بشكل إجيايب يف النمو االقتصادي .ومن مث فهي تنطوي على اإلمكانيات
ميكن أن تُستَ َ
االقتصادية فضالا عن الفوائد البيئية من حيث االنبعااثت وأخذ األرض .وهي أيضا مبثابة استجابة مدروسة جيدا
للمطالب االقتصادية واالجتماعية الناشئة عن اقتصاد املعرفة يف القرن احلادي والعشرين .ومبا أن النمو االقتصادي
واحلد من انبعااثت اثين أكسيد الكربون أمران أساسيان يف جداول أعمال السياسات الوطنية ،فمن املهم للغاية
ملقرري السياسات على الصعيد الوطين أن يفهموا اإلمكاانت اليت تنطوي عليها سياسات املدن املتضامة ،وأن
يدرجوها ،حسب االقتضاء ،يف السياسات احلضرية الوطنية (.)OECD, p. 20
 -275ومن الناحية البيئية ،فإن املسافات األقصر داخل املناطق احلضرية واالعتماد األقل على السيارات يسهمان
يف التقليل من استهالك الطاقة وانبعااثت اثين أكسيد الكربون .فاملدن املتضامة حتفظ األراضي الزراعية والتنوع
البيولوجي الطبيعي الكائن حول املناطق احلضرية على حنو لواله لضاعت دون رجعة .وهي هتيئ فرص ا إلقامة
الروابط احلضرية-الريفية وإنشاء نظم األغذية املستدامة يف املناطق احلضرية .فأماكن الزراعة القريبة تشجع على
استهالك األغذية احمللية وتقلل املسافة اليت تقطعها األغذية ،مما يساعد أيض ا على ختفيض انبعااثت اثين أكسيد
الكربون .ومن الناحية االقتصادية ،ميكن للمدن املتضامة أن تزيد من كفاءة االستثمار يف اهلياكل األساسية وتقلل
من تكاليف الصيانة ،ال سيما ابلنسبة للنظم من قبيل النقل والطاقة وإمدادات املياه والتخلص من النفاايت.
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 -276وتوفر املدن املتضامة للسكان إمكانية الوصول بسهولة أكرب إىل جمموعة متنوعة من اخلدمات وفرص
العمل احمللية .وعالوة على ذلك ،يقال إن الكثافة العالية ،مقرتنة بوجود جمموعة متنوعة من الوظائف احلضرية،
ُحت ِّفز انتشار املعرفة ،ومن مث النمو االقتصادي.
 -277وميكن أيضا القول إن املدن املتضامة تولد احتياجات جديدة مراعية للبيئة لتعزيز التنمية التكنولوجية
واالبتكار وحفز النمو .فعلى سبيل املثال ،سيتطلب تقليل االعتماد على السيارات إجياد أنواع جديدة من اهلياكل
األساسية ووسائل النقل املراعية للبيئة ،مثل القطارات اخلفيفة ،وركوب الدراجات .وتوجد أيضا منافع اجتماعية،
فاختصار املسافات املقطوعة على نظم النقل العام يعين اخنفاض تكاليف التنقل .وهذا ييسر قدرة األسر املعيشية
املنخفضة الدخل على التنقل والسفر .ويسهم وجود اخلدمات والوظائف احمللية على مسافات قريبة يف االرتقاء
بنوعية احلياة.
 -278ومع ذلك ،يتطلب مفهوم املدينة املتضامة مزيدا من التنسيق العام يف جمال التنمية احلضرية ويستلزم
التكامل يف ختطيط السياسات .وهناك أمهية أساسية لبناء القدرات يف اجملاالت العامة واخلاصة اليت تتعامل مع
إدارة استخدام األراضي والتخطيط احلضري ،من أجل حتقيق األهداف والنتائج اإلجيابية املذكورة أعاله .وتوجد
آاثر سلبية حمتملة تتعلق ابلكثافات السكانية األعلى ،واختناق حركة املرور ،وتلوث اهلواء ،وتيسر تكاليف السكن،
وكلها تؤثر على نوعية احلياة ،مبا يف ذلك تكون جزر االحرتار احلضرية وارتفاع الطلب على الطاقة يف املناطق
السكنية الكثيفة املباين .وقد تكون املدن املتضامة أكثر عرضة للكوارث الطبيعية ،مثل الزالزل والفيضاانت واحلرائق.
ويتعني إيالء االهتمام للتخفيف من أوجه ضعفها ،جلعلها قادرة على الصمود يف مواجهة املخاطر املختلفة املرتبطة
ابلكوارث الطبيعية.
 -279وميكن لسياسات املدن املتضامة أن تساعد على حتقيق البيئة االقتصادية والفوائد النامجة عن النمو
األخضر .فالقيمة األساسية للمدن املتضامة هي قدرهتا على إدماج أهداف السياسة احلضرية ،مثل مقومات البقاء
االقتصادي والبيئة واالستدامة واإلنصاف االجتماعي ،واملوازنة بينها وبني احتياجات املناطق الريفية احمليطة هبا.
وتربط سياسات املدن املتضامة ينب هذه األولوايت ،بدالا من التعامل مع كل منها على حدة ،أو بطرق جتعل
إحداها تستبعد األخرى .وهي قادرة ،على وجه اخلصوص ،على معاجلة األهداف االقتصادية والبيئية يف آن واحد،
دون مقايضات كربى ،إذا كانت السياسات مصممة ومنفذة بشكل جيد (.)OECD, p. 21
 -280وقد سار إعداد هذا التقرير اإلقليمي للموئل الثالث بشأن اإلسكان والتنمية احلضرية يف منطقة اللجنة
االقتصادية ألورواب يف حلقة كاملة .فجميع األدلة املستمدة على مدار السنوات العشرين املاضية منذ مؤمتر املوئل
الثاين ،تشري يف الواقع إىل أن القرن احلادي والعشرين سيكون قرن املدن .بيد أننا نستطيع أن منضي إىل أبعد من
ذلك ،ونقول إن القرن احلادي والعشرين ،ابلنسبة ملنطقة اللجنة االقتصادية ألورواب أو ما يسمى ابلنصف الشمايل
للكرة األرضية ،ينبغي أن يصبح قرن املدن املتضامة املتكاملة القادرة على الصمود.
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