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املوئل الثالث التقرير اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب :إقامة مدن مستدامة
تسودها املساواة
موجز تنفيذي
-1

وضع خطة جديدة للتنمية احلضرية املستدامة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب أمر أساسي للتنمية
الوطنية للبلدان واملستقبل املستدام للمنطقة
 -1تتسم بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب بتوطُّد التوسع احلضري ،حيث ال يتمثل التحدي
الرئيسي يف املقام األول يف حل مشاكل االنتقال السريع من الريف إىل املدينة ،بل يف حتسني نوعية احلياة وسد
فجوات عدم املساواة وحتقيق االستدامة يف املدن .وينطوي الوزن االقتصادي والسكاين الكبري للمدن ،املرتبط
بتوطُّد التوسع احلضري ،على أثرين هامني :أوالً ،التوسع احلضري والتنمية احلضرية يضفيان قيمة ،وينبغي أن يكوان
موضوعني حموريني يف إطار التنمية الوطنية للبلدان؛ اثنياً ،التنمية احلضرية والسياسات احلضرية اليت تعزز منافع
التوسع احلضري ضرورية لكفالة مستقبل مستدام يف املنطقة.
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أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،التحول احلضري  -السكاين املزدوج
 -2تتسم املنطقة اليوم بتحول مزدوج :حضري (اخنفاض كبري يف معدل اهلجرة من الريف إىل احلضر)،
وسكاين (اخنفاض يف معدالت النمو السكاين وشيخوخة السكان).
 -3وقد لوحظت يف عدد صغري من املراكز احلضرية الكبرية ترّكزات اقتصادية وسكانية وإدارية عالية .بيد أن
املدن املتوسطة احلجم تكتسب أيضاً أمهية ،على الرغم من أهنا كثرياً ما تقع يف املناطق واملنظومات احلضرية الكبرية.
وتؤثر العوامل اخلارجية السلبية للمراكز احلضرية الكبرية على النمو االقتصادي ونوعية احلياة ،ولذا فمن الضروري
لتعزيز تنمية املنطقة أن يتم النظر يف منظومات املدن والتفاعل بني املدن ذات األحجام املختلفة ،وذلك أساساً
من الناحية االقتصادية وفيما يتعلق ابهلجرة بني املدن.
 -4وقد منت املناطق احلضرية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب بنمط متوسط الكثافة ،فرض حتدايت
بيئية واقتصادية وزاد من تكلفة إاتحة السلع واخلدمات احلضرية للجميع .وتتمتع البلدان اجلزرية الكاريبية بنمط
خاص منخفض الكثافة يتميز بتتابع املناطق احلضرية والريفية تتابعاً خمتلطاً ومستمراً .وكثرياً ما يرتبط النمو اإلقليمي
والسكاين يف املناطق احلضرية الطرفية حبدوث اخنفاض يف عدد السكان يف مراكز املدن .غري أن هناك استثناءات
هلذا النمط ترد فيها إىل بعض املراكز احلضرية أعداد جديدة من السكان وحيدث فيها جتديد وتكثيف.
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األمناط اجلديدة من اإلنتاج والتوزيع واالستهالك ،إىل جانب التحدايت اهليكلية القدمية يف االقتصادات
احلضرية ،اليت تعرقل اإلدماج االقتصادي واالستفادة العامة من منافع التنمية احلضرية
 -5على الرغم من الدور اهلام الذي تؤديه األنشطة يف االقتصاد اإلقليمي اليت ال تكون عادة حضرية (تصدير
السلع األساسية والسياحة يف البحر الكارييب) ،فإن مسامهة املدن ،وال سيما املدن الكربى ،يف الناتج احمللي اإلمجايل
اإلقليمي كبرية وتتميز بوجود قطاع خدمات وقطاع جتاري قوي .إال أن العوامل اخلارجية السلبية املرتبطة جزئياً
ابلتوسع احلضري وضعف التخطيط ،ابإلضافة إىل التحدايت اهليكلية التقليدية يف املنطقة (اخنفاض اإلنتاجية،
ووجود القطاع العشوائي ،وغياب االستثمار يف البنية التحتية واملعارف) ،كل ذلك حيد من الفوائد اليت ميكن أن
تنطوي عليها املدن فيما يتعلق ابلتنمية احلضرية (وفورات التكتل واحلجم ،والقرب من عوامل اإلنتاج ،وتبادل
األفكار ،واالبتكار).
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 -6وعلى الرغم من اإلجنازات احلقيقية اليت حتققت يف العقد املاضي ،ال يزال هناك معدل مرتفع من العمالة
غري النظامية يف االقتصادات احلضرية ،األمر الذي حيد من فرص احلصول على ظروف عمل أفضل ،وال سيما
ابلنسبة للنساء والشباب ،ويبني أمهية التنمية احمللية الشاملة للجميع وإجياد وظائف ذات جودة عالية.
 -7وعلى الرغم من أن بعض البلدان واملدن رائدة يف وضع وتنفيذ أدوات مبتكرة لتحصيل وتوزيع العائدات
التغريات يف قيمة األراضي احلضرية فإن املنطقة ال تزال تواجه توزيعاً ابلغ التفاوت للدخل الناتج من
النامجة عن ُّ
التوسع احلضري .كما أن عدم وجود إدارة لألراضي احلضرية تشمل اجلميع حيدد التحدايت احلضرية الرئيسية يف
املنطقة ،وهي :الفصل االجتماعي  -االقتصادي ،والقطاع العشوائي احلضري ،واحلصول على السكن ،واملضاربة،
وعدم كفاءة نظم الضرائب العقارية.
-4

حتققت إجنازات كبرية يف جمايل احلد من الفقر وتوفري السكن ،ولكن مسائل عدم املساواة والفصل االجتماعي
 املكاين والسالمة العامة ،تظل مواضيع حمورية يف جدول األعمال اإلقليمي -8ميثل عدم املساواة أحد السمات اهليكلية الرئيسية يف بلدان املنطقة ومدهنا ،من حيث أنه يسبب ظروف
اهلشاشة الشديدة للقطاعات ذات الدخل املنخفض ،ويتجسد مكانياً يف شكل فصل اجتماعي-اقتصادي،
ويرتبط مبستوايت عالية من العنف واإلجرام .وتشكل زايدة اإلدماج يف املناطق احلضرية حتدايً رئيسياً يف أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.
 -9وعلى الرغم من اجلهود الكبرية اليت بذلتها احلكومات واإلجنازات اجلزئية اليت حققتها يف احلد من الفقر،
وبدرجة أقل احلد من عدم املساواة ،فإن البلدان واملدن يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ال تزال من بني
لتغريات االجتماعية -
أكثر البلدان واملدن عدم مساواة يف العامل .ويتجسد عدم املساواة بطرائق جديدة نتيجة ل ُّ
السكانية ،ضمن عوامل أخرى ،مع وجود أربعة عناصر رئيسية هي :شيخوخة السكان؛ وهشاشة الشباب؛
والتحدايت املستمرة أمام املساواة بني اجلنسني؛ واهلجرة داخل املنطقة؛ وازدايد االعرتاف ابلتنوع العرقي وعدم
املساواة.
 -10ولعدم املساواة أتثري كبري على املدن ،كما يتضح من الفصل السكين االجتماعي  -االقتصادي،
واملستوطنات العشوائية ،وعدم املساواة يف احلصول على السكن واألراضي احلضرية .بيد أن بلدان املنطقة أحرزت
تقدماً هاماً يف التغلب على النقص الكمي يف اإلسكان واحلد من القطاع العشوائي ،وتركز على معاجلة التحدايت
املتبقية املتمثلة يف التغلب على النقص النوعي يف اإلسكان ويف األحياء ،وتوفري السلع واخلدمات العامة .ومن
الضروري حتسني فرص احلصول على السكن لضمان االندماج يف املناطق احلضرية .وابملثل فإن الرتكيز علی تعميم
ملكية املساكن يف املنطقة قد أمهل يف بعض األحيان الصلة بني السكن واملرافق واخلدمات احلضرية ومال إىل
جتاهل السياسات البديلة.
 -11ويف العقود األخرية ،انتقلت منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب من مشاهد العنف اجلماعي (يف
سياق الديكتاتورايت وحروب العصاابت) إىل مشهد العنف بني األشخاص ،وشهدت معدالت عالية جداً للعنف
واجلرمية .ويرتبط العنف بعدم املساواة بثالث طرق .ففي العديد من املدن تنخفض مستوايت العنف عندما ينخفض
عدم املساواة (والعكس ابلعكس)؛ وتتطابق معدالت اإليذاء مع أشكال عدم املساواة (التفاوت بني اجلنسني
والشباب والعِرق)؛ والعنف موزع بصورة غري متساوية تتوافق مع مستوايت اهلشاشة االقتصادية وتوافر اخلدمات،
مبا يف ذلك األمن واهلياكل األساسية .ومن مث فإن مكافحة عدم املساواة والفصل وتعزيز التدخالت اجملتمعية
تشكل خطوات هامة حنو إقامة مدن أكثر أماانً.
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تتزايد اهلشاشة إزاء أتثريات تغري املناخ ،مع تفاوت أثرها االجتماعي  -اإلقليمي ،وتتعاظم البصمة
اإليكولوجية نتيجة للضغط الناجم عن االستهالك
 -12أسفر منو املدن يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب عن ضغوط بيئية على املدن وبيئتها اإليكولوجية،
ما أدى إىل نشوء مواطن هشاشة موزعة توزيعاً متفاواتً يف املناطق احلضرية .غري أن أمناط اإلنتاج والتوزيع واالستهالك
غري املستدامة ،وليس التوسع احلضري ،كانت السبب الرئيسي للتدهور البيئي .وعلى وجه اخلصوص فإن الزايدة
الكبرية يف االستهالك اخلاص ،مبا يف ذلك ملكية السيارات اخلاصة ،تولد التلوث وعدم الكفاءة .واملدن اليت تدار
إدارة رشيدة ليست مدانً غري متوافقة مع االستدامة البيئية ،بل هي على العكس متثل فرصة ملواجهة التحدايت
البيئية يف املنطقة.
 -13وال ميكن لإلدارة البيئية احلضرية أن تعترب املدينة نظاماً معزوالً .فاآلاثر الواقعة على املوارد املائية
ومستجمعات املياه واملناطق اخلضراء والبيئة البحرية واستهالك الطاقة واملوارد املادية ،فضالً عن تلوث اهلواء والتلوث
الناجم عن املناطق احلضرية احمليطة ،كل ذلك يدل على أمهية التدخالت الشاملة اليت تعرتف ابلصالت بني املدينة
وخدمات النظام اإليكولوجي فيها واإلقليم الذي تنتمي إليه.
 -14وتتسم املنطقة ،وال سيما أمريكا الوسطى والدول اجلزرية الصغرية النامية يف البحر الكارييب ،هبشاشة
شديدة إزاء آاثر تغري املناخ ،مبا يف ذلك الظواهر اجلوية  -املائية احلادة ،وقد اشتدت هذه اهلشاشة بسبب التوسع
احلضري املتسم بضعف التخطيط وازدايد عدم املساواة والفصل .ولذلك تؤدي اإلدارة احلضرية املستدامة والشاملة
للجميع دوراً جوهرايً يف بناء املدن الصامدة .وعالوة على هتديد حياة البشر ورفاههم ،تؤثر الظواهر املناخية احلادة
يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب أتثرياً مباشراً على االقتصاد واهلياكل األساسية والتنمية االجتماعية،
موجدة حاجة ماسة إىل سياسات وتدابري للتكيف مع تغري املناخ ،وإىل إدارة املخاطر ،وإىل التمويل احلضري
للمناخ على املستوى الدويل والوطين ودون الوطين.

-6

أحرز تقدم كبري يف االعرتاف ابملدن كمنفعة عامة كلية ،يف حني تستمر أوجه الضعف املؤسسية يف إدارة
التنمية احلضرية املستدامة ويف اإلعمال الكامل للحق يف املدينة
 -15أدى التوسع السريع للمناطق احلضرية الكبرية إىل نشوء حالة حوكمة معقدة ،ال يكون فيها النسيج
احلضري وإدارة اخلدمات العامة متطابقاً دائماً مع التقسيمات اإلدارية ،وكثرياً ما تعاجلهما مستوايت حكومية شىت.
وخيلق هذا الوضع حتدايت مرتبطة بتنسيق املسؤوليات وإسنادها .وابإلضافة إىل ذلك ،هناك عدم متاثل يف القدرات
اإلدارية بني املدن املختلفة احلجم ،حبيث تتوافر موارد اقتصادية وبشرية أقل يف املدن الصغرية .وعلى الرغم من أن
املستوطنات احلضرية أصغر حجماً يف بلدان منطقة البحر الكارييب فإن الطابع القطاعي للمؤسسات ،وانعدام
سياسات األراضي ،ويف بعض احلاالت غياب املستوى البلدي يف احلكومة ،هي عوامل تشكل حتدايت مماثلة
تتعلق ابلتنسيق وابلتدخالت الشاملة .ومثة حتد اليزال قائماً وهو القدرة على مجع البياانت ورصدها على الصعيد
احمللي ،مع وجود نقاط ضعف خاصة يف هذا الصدد يف املدن املتوسطة والصغرية ويف دول منطقة البحر الكارييب
اجلزرية الصغرية النامية ،مما يربز احلاجة إىل برامج تعاون شاملة على الصعيدين الوطين والدويل.
 -16ومن املسامهات الرئيسية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف املناقشة العاملية بشأن املساواة يف
التنمية احلضرية تعزيز احلق يف املدينة ،الذي هو حق مجاعي قائم على اإلدارة الدميقراطية لعملية التنمية احلضرية.
فاملفهوم الذي يعترب املدينة منفعة مشرتكة قد جتسد يف املنطقة بطريقتني حمددتني :أوالً ،من خالل مشاركة املواطنني،
اليت ترتتب عليها آاثر هامة يف جمال الشفافية واملساءلة؛ اثنياً ،من خالل اللوائح التنظيمية احلضرية اليت تعزز أدوات
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التنمية احلضرية الشاملة للجميع .بيد أن تعميق العمليات التشاركية ونشرها على الصعيد اإلقليمي ،والتطبيق
األوسع للسياسات القائمة على احلق يف املدينة ،مل يتحققا بعد.
 -17وإذا أريد للمنطقة أن تتصدى للتحدي اهليكلي املتمثل يف املستوى املنخفض اترخيياً لإليرادات الضريبية
ولالستثمار يف اهلياكل األساسية ،جيب تعزيز التمويل احلضري من أجل ضمان التنمية احلضرية املستدامة .ويستند
التمويل احلضري إىل مصدرين رئيسيني سيحتاجان إىل تعزيز مؤسسي :أوهلما ،التمويل الذايت من خالل زايدة
القدرة على فرض الضرائب ومن خالل األدوات الالزمة السرتداد القيمة اليت تتيحها التنمية احلضرية؛ واثنيهما،
املصادر اخلارجية من خالل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص (على الرغم من أن إعادة التفاوض على العقود
ميكن أن تشكل حتدايت كبرية) ومن خالل النماذج القائمة على األصول اخلاضعة للتنظيم واالستثمار اخلاص
والتعاون الدويل ،من بني أمور أخرى .وابلنظر إىل شدة هشاشة املنطقة ،متثل خمتلف مصادر التمويل املتعلق ابملناخ
جمال تركيز إضافياً ،وتربز احلاجة إىل تعزيز القدرة على توليد مشاريع جيدة النوعية ،وال سيما يف أكثر املناطق دون
اإلقليمية هشاشة.
 -18ويرتبط املستقبل املستدام ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ارتباطاً وثيقاً ابلتوسع احلضري املستدام.
ومن مث فمن الضروري ،من أجل إجياد مدن مستدامة ،اتباع مسار مؤسسي وسياسي قائم على اخلطة احلضرية
اجلديدة وعلى خطة تنفيذ إقليمية تعاجل التحدايت الناشئة عن املرحلة اجلديدة للتنمية احلضرية يف املنطقة.
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أوالا  -مقدمة
 -1التنمية االجتماعية واالقتصادية والتوسع احلضري عمليتان متصلتان اتصاالً وثيقاً .وقد انتقل التوسع
احلضري ،الذي ترتتب عليه آاثر اقتصادية واجتماعية وبيئية انمجة عن التحول يف نظم اإلنتاج والتوزيع واالستهالك،
من منوذج قائم على األنشطة األولية إىل منوذج قائم على األنشطة الثانوية اليت تعتمد ،يف مراحلها املتقدمة ،على
رأس املال واخلدمات ،وتتأطر يف سياق اقتصادي عاملي.
 -2وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب هي أكثر املناطق النامية حتضراً يف العامل ،حيث يعيش حنو 80
يف املائة من سكاهنا يف املدن .بيد أن هناك اختالفات بني البلدان ،كما توجد يف املنطقة بعض حاالت التوسع
احلضري املتوطد وحاالت أخرى ال تزال فيها نسبة كبرية من السكان مرتبطة ابإلنتاج الريفي والزراعي .وبصفة
عامة حتسنت مؤشرات التنمية يف املنطقة نتيجة لعملية التوسع احلضري ،وتتسم بوجود ترابط إجيايب بني مؤشرات
مثل الناتج احمللي اإلمجايل ومؤشر التنمية البشرية ،من انحية ،وحدوث زايدة يف عملية التوسع احلضري ،من انحية
أخرى .وتسهم االقتصادات احلضرية يف زايدة اإلنتاجية بسبب قرهبا من عوامل اإلنتاج ،وختصصها العايل ،وأسواقها
الكبرية .وعالوة على ذلك ،حتشد املدن املوارد البشرية والتكنولوجية على حنو أكثر كفاءة ،الشيء الذي يؤدي إىل
مكاسب يف اإلنتاجية والقدرة التنافسية واالبتكار.
 -3وقد شهدت مدن أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف العقود األخرية أوجه تقدم عديدة مرتبطة
ابلتنمية احلضرية .فعلى الرغم من أن التحدايت ال تزال قائمة فقد حدث يف كثري من احلاالت املرتبطة بعدم
املساواة  -وهي إحدى السمات اهليكلية الرئيسية للمنطقة  -اخنفاض كبري يف معدالت الفقر يف املناطق احلضرية،
وإىل حد أقل ،يف فجوات الدخل .وعلى الرغم من أن املدن يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ال تزال من
التغريات اإلجيابية تشري إىل أمهية تنفيذ سياسات اإلدماج احلضري
بني أكثر املدن اتساماً بعدم املساواة يف العامل فإن ُّ
واالجتماعي ،مع محاية وتعزيز إجنازاهتا يف ظل املناخ االقتصادي واالجتماعي احلايل للمنطقة.
 -4وتتميز املنطقة أيضاً حبدوث تطورات إجيابية يف توفري السلع العامة وبتقلص القطاع العشوائي يف املناطق
احلضرية ،أي النسبة املئوية لسكان املناطق احلضرية املقيمني يف املستوطنات العشوائية .ويف هذا السياق ،جتدر
اإلشارة إىل اجلهود اليت تبذهلا املؤسسات العامة لتحسني فرص توفري السكن ألفقر الشرائح ولألخذ بسياسات
شاملة إلنعاش األحياء .غري أن الرتكيز على تعميم ملكية املساكن يف املنطقة أدى إىل إمهال بدائل مثل سياسات
اإلجيار.
التغريات االجتماعية اجلارية ،أحرز تقدم يف جمال املساواة بني اجلنسني ،ال سيما يف معدالت
 -5ومن بني ُّ
التعليم واملشاركة السياسية للمرأة ،على الرغم من أن التكافؤ على مستوى اإلدارة العامة على الصعيدين الوطين
ودون الوطين ال يزال يشكل حتدايً .كما أن بطء التغيري يف االستقالل االقتصادي ،وعدم املساواة يف مشاركة املرأة
يف سوق العمل ،وعدم املساواة يف املرتبات ،وفجوات العمالة غري النظامية ،واحلواجز املستمرة اليت تعوق سالمة
املرأة يف املدن ،من بني قضااي أخرى كثرية ،كل ذلك يؤكد استمرار احلاجة إىل وضع سياسات بشأن املساواة بني
اجلنسني يف املستوطنات البشرية يف املنطقة.
 -6ومثة اعرتاف متزايد يف بلدان عديدة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب أبن املدينة منفعة مشرتكة،
وتدعم هذا االعرتاف التغيريات التشريعية املرتبطة ابحلق يف املدينة واحلق يف السكن الالئق .ويشكل تعزيز احلق يف
املدينة ،يف أشكال ملموسة تتمثل يف مشاركة املواطنني ويف السياسات احلضرية ،إسهاماً رئيسياً يف النقاش العاملي
بشأن التنمية احلضرية املستدامة ،ألنه يضع التنمية احلضرية الشاملة للجميع والدميقراطية يف صميم املناقشات.
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 -7ويف سياق توطيد الدميقراطية يف العقود األخرية ،حدثت زايدة يف مبادرات مشاركة املواطنني ،من انحية،
وتطوير وتعزيز احلكومات دون الوطنية ،من انحية أخرى .وعلى الرغم من أن مستوى الالمركزية أقل من املستوى
الذي يالحظ يف البلدان املنتمية إىل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،وأنه ال تزال هناك فجوات يف
املوارد والقدرات املؤسسية يف املدن ذات األحجام املختلفة ،فقد مت تعزيز أشكال احلوكمة والدميقراطية على الصعيد
احمللي.
التغريات ذات الصلة يف العقود األخرية ازدايد األمهية الدميغرافية واالقتصادية للمدن املتوسطة
 -8وكان من ُّ
وحتسن نوعية حياة سكاهنا .وعلى الرغم من أن املنطقة ال تزال فيها تفاواتت إقليمية كبرية وترُّكز للدخل
احلجم ّ
يف مراكز حضرية قليلة فإن هناك حتوالً جارايً حنو نظم حضرية أكثر إنصافاً.
 -9وال يزال حتسني أداء وكفاءة االقتصادات احلضرية يشكل حتدايً يف املنطقة .فعلى الرغم من أن املدن
تشكل جزءاً هاماً من االقتصاد اإلقليمي فإن العوامل اخلارجية السلبية للتوسع احلضري ،واحلجم الكبري للقطاع
العشوائي االقتصادي ،وقلة االستفادة العامة من القيمة اليت تضفيها التنمية احلضرية ،كل ذلك يعين أن مدن
املنطقة ميكن أن تستفيد بصورة أفضل من فوائد التوسع احلضري وأن حتقق اقتصادات أكثر دينامية وإدماجاً.
 -10وعلى الرغم من اإلجنازات االجتماعية للمنطقة ،ال يزال الفصل االجتماعي  -االقتصادي مييز مدهنا،
مؤدايً إىل تفاوت كبري يف توافر السلع واخلدمات احلضرية .والفصل انتج عن ديناميات شىت ،من بينها التفاوت يف
وتعمق أوجه التفاوت
إمكانية احلصول على األراضي احلضرية .كما أن االفتقار إىل سياسات فعالة بشأن األراضي ّ
االجتماعي  -املكاين يسهمان يف توسيع نطاق الزحف احلضري غري املنضبط ،الذي ترتتب عليه آاثر اقتصادية
(تكاليف اهلياكل األساسية واملعدات) وبيئية (التدهور البيئي ،والضغوط على خدمات النظم اإليكولوجية ،وازدايد
استهالك الطاقة ،وانبعااثت غازات االحتباس احلراري ،وما إىل ذلك).
 -11وال يزال أحد التحدايت الرئيسية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يتمثل يف جعل املدن أكثر
أماانً ،حيث ال تزال معدالت العنف يف املناطق احلضرية عالية جداً ،وآخذة يف االرتفاع يف حاالت كثرية .وتتفاقم
املشكلة بسبب الصالت القائمة بني العنف وخمتلف مظاهر التفاوت (الدخل ،والفئات ،واملوقع) ،ليس فقط من
حيث احلوكمة بل أيضاً من حيث اإلدماج االجتماعي احلضري.
 -12وعلى الرغم من أن املنطقة قد حسنت تغطية املرافق اإلصحاحية األساسية وإمدادات مياه الشرب،
فال تزال هناك مشاكل هامة تتعلق ابلنوعية والكفاءة تتعني معاجلتها من أجل حتقيق اإلدارة الرشيدة للمدن وإاتحة
اخلدمات األساسية للجميع فيها .ويرجع السبب يف ازدايد البصمة البيئية ومستوايت التلوث لدرجة كبرية إىل النمو
الكبري يف االستهالك اخلاص ،وليس الزايدة املطلقة يف أعداد السكان .وعلى الرغم من تزايد الوعي واإلرادة
السياسية فيما يتعلق ابلقضااي البيئية ،ال يزال هناك افتقار إىل التنفيذ الفعال للسياسات الرامية إىل احلد من التدهور
البيئي للمدن واملناطق احمليطة هبا .وفيما يتعلق ابلسياسات العامة احلضرية ،املؤطرة يف اخلطة اجلديدة للتنمية
احلضرية املستدامة ،من الضروري فك االرتباط بني النمو االقتصادي واألثر البيئي.
 -13ويف الوقت نفسه ،يشكل ازدايد آاثر تغري املناخ يف منطقة شديدة اهلشاشة ابلفعل حتدايت جديدة
للمستقبل احلضري يف املنطقة .والتوسع احلضري السريع وغري املنصف هو إىل حد بعيد السبب يف هذه اهلشاشة،
وأتثريه غري متكافئ .ويدعم تعزيز التنسيق بني أصحاب املصلحة (احلكومات احمللية والوطنية واملؤسسات الدولية
واجلهات الفاعلة اخلاصة واجملتمع املدين) ،وتعبئة األموال املرصودة ألنشطة املناخ ،تدابري التكيف الالزمة ملعاجلة
الزايدة يف املخاطر املرتبطة هبذا التوسع احلضري السريع.
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 -14وقد لوحظت جوانب تعقُّد كبرية يف املنطقة من حيث التنسيق بني البلدايت يف املناطق احلضرية الكربى
واملنظومات احلضرية ،وهناك تباين يف القدرة على النهوض إىل احلد املطلوب ابلتنمية احلضرية املستدامة .ويف هذا
السياق ،جيدر التأكيد على الفجوات يف القدرة على رصد التنمية احلضرية ابستخدام معلومات جيدة النوعية.
 -15وتشري اخلربة املكتسبة يف املنطقة إىل أن بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ميكن أن تقدم
إسهامات كثرية فيما يتعلق ابخلطة احلضرية اجلديدة وتنفيذها .فباإلضافة إىل تعزيز اإلجنازات اليت حتققت يف العقود
األخرية ،ينبغي أن تدعم اخلطة احلضرية اجلديدة اإلجراءات احمللية ودون الوطنية والوطنية واإلقليمية الرامية إىل
التصدي للتحدايت العالقة .ويف سياق مؤمتر األمم املتحدة املعين ابإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل
الثالث) وتنفيذ خطة حضرية إقليمية جديدة ملا بعد عام  ،2016شرعت املنطقة ابلفعل يف إعداد األساس خلطة
عمل تن ِّفذ ،ابالستناد إىل توافق اآلراء العاملي واالتفاقات العاملية ،منوذجاً جديداً للتنمية احلضرية يف إطار خطة
التنمية املستدامة لعام  2030وأهداف التنمية املستدامة ،وخباصة فيما يتعلق ابهلدف ’’( 11جعل املدن شاملة
للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة‘‘).

اثني ا  -إىل أين حنن ماضون؟ التوسع احلضري والتنمية :االجتاهات واإلسقاطات
 -16شهدت منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب حتوالً سريعاً من الطابع الريفي إىل الطابع احلضري يف أقل
من  40عاماً ( )1990-1950ووصلت إىل مرحلة التوطّد احلضري ،حيث مل يعد التحدي الرئيسي يتمثل يف
إدارة التحول السريع من الطابع الريفي إىل الطابع احلضري بل ضمان نوعية احلياة واالستدامة يف املدن .وابملثل،
متر املنطقة بتحول سكاين ذي مستني :بيئة سكانية مواتية تتمثل يف عدد أكرب من السكان الناشطني اقتصادايً،
مع حدوث تراجع نسيب يف عدد السكان املعالني؛ وشيخوخة السكان ،اليت جتعل من الضروري اعتماد تدابري
لتكييف املدن الحتياجات السكان الذين يتزايد اعتمادهم على املساعدة.
 -17وهناك أيضاً ترّكز كبري للثروة والفقر والدخل والوظائف االجتماعية  -االقتصادية واإلدارية والسياسية يف
عدد صغري من املراكز احلضرية الكبرية .وستواصل املدن الكربى ،بديناميات منوها ،اإلسهام يف تنمية املنطقة حبصة
كبرية من اإلنتاج الكلي ،على الرغم من أن أمهيتها النسبية تناقصت بسبب العوامل اخلارجية السلبية وظهور املدن
املتوسطة احلجم وتطورها.
 -18وقد شهدت املناطق احلضرية منواً كبرياً ،بيد أنه حدث كذلك تراجع يف الكثافة السكانية يف املنطقة.
ويؤدي هذا النمو إىل ارتفاع تكاليف توفري اخلدمات العامة وإىل ازدايد تعقد احلوكمة ،من بني أمور أخرى؛ وعلى
الرغم من أن هذه الظاهرة تتجلي بدرجات متفاوتة من الشدة فمن املتوقع أن يزداد الزحف احلضري .ويف عدد
من بلدان البحر الكارييب ،أدى هذا االجتاه إىل منط حضري ختتلط فيه املناطق احلضرية واملناطق الريفية ،إىل درجة
طمست الفرق بني االثنني.
ألف  -التحول احلضري  -السكاين يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب والتحدايت اجلديدة يف املنطقة
 -19أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب من أكثر املناطق حتضراً يف العامل ،حيث يعيش  79.5يف املائة
من سكاهنا يف املدن ،أي أقل قليالً من أمريكا الشمالية ،اليت تبلغ فيها هذه النسبة  81يف املائة .وعلى الرغم من
أن التوسع احلضري هو ابلفعل ظاهرة متوطدة يف املنطقة فمن املقدر أن نسبة سكان احلضر ستزداد إىل  86.2يف
املائة حبلول عام  .2050وخيفي هذا املتوسط تباين الواقع الوطين ودون اإلقليمي ،حيث أمريكا اجلنوبية هي األكثر
توطّداً ( 83يف املائة يف املناطق احلضرية) ،تليها أمريكا الوسطى ( 73يف املائة) ومنطقة البحر الكارييب ( 70يف
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املائة) ،وإن كانت معدالت التوسع احلضري يف اجلزر الواقعة يف املنطقة دون اإلقليمية األخرية متنوعة للغاية
(.)DESA, 2015
 -20وقد أسفرت عملية التوسع احلضري يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب عن زايدة كبرية يف عدد
املدن وعن حدوث تغريات يف األمهية النسبية ألحجام املدن .فقد اخنفض عدد السكان الذين يعيشون يف مدن
يقل عدد سكاهنا عن  300 000نسمة ،يف حني ظل مستقراً يف املتوسط عدد السكان الذين يعيشون يف
مـ ـ ـ ـ ـدن يرتاوح ع ـ ـ ـ ـدد سكاهنا بني  300 000ومليون نسمة .غري أن عدد املدن اليت يرتاوح عدد سكاهنا بني
 300 000نسمة و 500 000نسمة تضاعف يف السنوات العشرين املاضية ،وازداد عدد املدن اليت يرتاوح عدد
سكاهنا بني مليون و 5ماليني نسمة بنسبة  50يف املائة ،مما يكشف عن الزايدة يف األمهية النسبية للمدن املتوسطة
احلجم ،اليت منا كثري منها يف أراض تنتمي إىل املناطق احلضرية الكبرية واملدن الكبرية .ويف الوقت نفسه ،شهدت
املدن اليت يزيد عدد سكاهنا على  5ماليني نسمة ،اليت هي اترخيياً احملاور الرئيسية للتنمية ،ركوداً نسبياً يف العقدين
املاضيني .وتشري التقديرات إىل أن املدن اليت يقل عدد سكاهنا عن  300 000نسمة (املدن الصغرية) واليت يرتاوح
عدد سكاهنا بني مليون و 5ماليني نسمة (املدن املتوسطة احلجم) ستنمو أكثر من غريها يف السنوات املقبلة
( )DESA, 2015يف سياق معدل منو سكاين حضري مطرد ولكنه منخفض.
 -21وتعكس مرحلة التوسع احلضري اجلديدة يف املنطقة ،اليت تتميز بتباطؤ النمو السكاين احلضري وهتيؤ
فرصة ساحنة لوجود بيئة دميغرافية مواتية ،أمهية توجيه اجلهود صوب السياسات والعمليات اخلاصة ابلتخطيط املكاين
واستخدام األراضي واليت تعزز اإلدماج والدينامية االقتصادية واالستدامة يف املدن.
ابء -

منو املدن يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 -22أدت عملية التوسع احلضري يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب إىل زايدة كبرية يف املدن الكبرية
(واملدن الضخمة) ،اليت تركز فيها سكان احلضر والنمو االقتصادي( .)1وينشأ يف املدن ما بني  60و 70يف املائة
من الناتج احمللي اإلمجايل اإلقليمي ( .)UN-Habitat, 2012ويق ِّدر معهد ماكينزي العاملي ( )MGI, 2011أن املدن
الكبرية البالغ عددها  198مدينة يف أمريكا الالتينية( )2ستساهم بنسبة  65يف املائة من منو الناتج احمللي اإلمجايل
يف املنطقة بني عامي  2007و ،2025أي ما يعادل  6يف املائة من النمو املتوقع يف الناتج احمللي اإلمجايل العاملي،
أو أكثر من  1.5مرة مقدار املسامهة يف النشاط االقتصادي املتوقعة من املدن الكبرية يف أورواب الغربية ،وما مياثل
املسامهة املتوقعة من املدن الكبرية يف اهلند.
 -23وتتمتع املنطقة مبستوايت عالية من الرتّكز اجلغرايف لإلنتاج والسكان ،ال سيما يف أوروغواي والربازيل وبريو
وشيلي( .)3ومستوايت الرتّكز اجلغرايف للناتج احمللي اإلمجايل يف بلدان أمريكا الالتينية أعلى عموماً من مثيالهتا يف
بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ( .)ECLAC, 2015bويرتكز النشاط االقتصادي يف أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب بصفة خاصة يف املدن ومناطقها احلضرية ،مبستوايت ترُّكز أعلى من مثيالهتا يف
أي منطقة انمية أخرى ) .(MGI, 2011; UN-Habitat, 2012وقد أسهمت مقاطعة ومدينة بوينس آيرس ،ووالية
مكسيكو اليت تشمل مكسيكو سييت ،ووالية ساو ابولو ،مبا يقرب من ربع الناتج احمللي اإلمجايل اإلقليمي يف عام
 .)ECLAC, 2015b( 2010ويف العديد من البلدان ،يتطابق الرتّكز االقتصادي مع مركزية الوظائف االجتماعية -
االقتصادية واإلدارية والسياسية يف مدينة واحدة أو عدد قليل من املدن .وقد برزت أيضاً بقع حضرية كربى ،وأدى

( )1املدن الكبرية :يرتاوح عدد سكاهنا بني  5و 10ماليني؛ املدن الضخمة :أكثر من  10ماليني.
( )2اليت يبلغ عدد سكاهنا  200 000نسمة أو أكثر.
( )3يف بلدان أمريكا الالتينية ،ابستثناء دولة بوليفيا املتعددة القوميات وإكوادور ،يتجاوز ترّكز الناتج احمللي اإلمجايل ترّكز السكان.
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التوسع اإلقليمي احلضري إىل جتاوز املدن الكبرية للحدود اإلدارية لبلدايهتا ،وانتهت إىل االتصال العمراين ابملراكز
احلضرية األخرى ،مش ِّكلة مناطق حضرية كربى ومنظومات حضرية معقدة.
 -24وال تزال املدن الكربى تدفع عجلة النمو والتنمية االقتصادية واالجتماعية يف املنطقة ،ولكن يبدو أن
شبكة املدن أصبحت أكثر تع ّقداً ،وجتري حالياً عملية توزيع المركزي لالقتصاد والسكان (.)UN-Habitat, 2012
حتسنت فيها تشكيلة نظم املدن
وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب هي املنطقة الوحيدة يف العامل النامي اليت ّ
وازداد عدد املدن املتوسطة احلجم ( .)Roberts, 2015وقد اخنفض الرتّكز اجلغرايف للناتج احمللي اإلمجايل يف األرجنتني
والربازيل وكولومبيا واملكسيك اخنفاضاًكبرياً بني عامي  2000و ،)4(2012يف حني ازداد ترّكز الناتج احمللي اإلمجايل
وتبني االقتصادات الناجحة أن التنمية
يف دولة بوليفيا املتعددة القوميات وبنما وبريو وشيلي (ِّ .)ECLAC, 2015b
املتوازنة للمنظومات اإلقليمية ومنظومات املدن من شأهنا أن تزيد من كفاءة املدن املتوسطة احلجم.
وحتسن قدرهتا التنافسية
 -25ومثة تغري هام يتمثل يف تزايد األمهية االقتصادية والسكانية للمدن املتوسطة احلجم ّ
ونوعية احلياة فيها ( .)Roberts, 2015ويعيش حالياً حنو  24يف املائة من سكان احلضر يف املنطقة يف املدن املتوسطة
احلجم (من مليون إىل  5ماليني نسمة) ،اليت ميكن أن توفر ظروفاً أكثر قدرة على املنافسة من الظروف اليت توفرها
املدن الضخمة .فهذه األخرية تظهر فيها بوادر سلبيات التكتل (االزدحام والتلوث والتزعزع واهلشاشة) ،وهي
عوامل تلغي فوائد احلجم والتكتل فتسبب تدهوراً يف نوعية احلياة وحتد من الدينامية االقتصادية ( UN-Habitat,
 .)2012ويف الوقت نفسه ،متتلك املدن املتوسطة احلجم القدرة على النمو وفرصة اعتماد اسرتاتيجيات هتدف إىل
جتنب اآلاثر اخلارجية السلبية.
 -26وكثرياً ما تنشأ املدن املتوسطة احلجم يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب داخل املناطق واملنظومات
احلضرية الكربى ،مثل املدن دون الكربى ،ولكنه قد يتطابق أيضاً مع مراكز الصناعات التحويلية أو الصناعات
األولية أو صناعات املوارد الطبيعية .وقد حدثت زايدة يف فئات وأنواع جديدة من املدن ،مثل املدن احلدودية،
نتيجة لنمو التجارة الدولية ( ،)UN-Habitat, 2012واملدن اليت حتركها أنشطة استخراج املوارد الطبيعية ،أو السياحة،
كما يف البحر الكارييب ،وهي تقوم بدور حماور جديدة للهجرة( )5وقد أسهم هذا النمط من النمو احلضري يف
التوزيع الالمركزي لالقتصاد ،ويفسر تزايد اهلجرة بني املدن ،مما يدل على أمهية إيالء مزيد من االهتمام لديناميات
اهلجرة بني املدن (.)Rodriguez, 2011
 -27ومن الضروري لتعزيز التنمية اإلقليمية النظر يف منظومات املدن القائمة والتفاعل بني املدن املختلفة
األحجام والوظائف واألدوار .والواقع أن من املقوالت املقبولة اليوم أن ما مييز أداء املدن داخل املنظومات احلضرية
الوطنية والعاملية ليس احلجم فقط بل أيضاً األداء الوظيفي والصالت ابلشبكات الوطنية واإلقليمية والعاملية للتجارة
واملعرفة والقدرة التنافسية واالستثمار .ويتحدد أداء املدن املتوسطة احلجم مبستوى سالسل التوريد والنظم اللوجستية
لتلك املدن يف املنطقة ونوعية تلك النظم وتوجهها العاملي ،اليت هي عوامل تشكل األساس لتنمية االقتصاد
اإلقليمي ،كما يتحدد ابلتجارة واخلدمات املقدمة إىل املدن األخرى على املستوى الوطين أو الدويل ( Roberts,
 .)2015ويف هذا الصدد ،ال بد من وضع اسرتاتيجيات جديدة لدعم النمو الذايت املنشأ يف املدن املتوسطة احلجم
ِ
تشجع الالمركزية ونقل املهارات والتنمية االقتصادية احمللية) ،من أجل
يف املناطق احملرومة (من خالل سياسات ّ
حتويلها إىل ساحات إلاتحة الفرص وتيسري النمو املنصف واخلارجي املنشأ الذي يعزز التنمية .وتدل جتربة الربازيل
( )4يف الربازيل ،يفسر هذه العملية حدوث اخنفاض حاد يف الرتّكز اجلغرايف للناتج احمللي اإلمجايل بسبب االخنفاض النسيب يف
جمموع مشاركة ريو دي جانريو وريو غراندي دو سول وساو ابولو يف الناتج احمللي اإلمجايل يف الربازيل (.)ECLAC, 2015b
( )5يف عام  ،1950كانت هناك  320مدينة تضم أكثر من  20 000نسمة؛ وبعد نصف قرن بلغ هذا العدد  2 000من
هذه املدن (.)Rodriguez, 2011; UN-Habitat, 2012
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على ما لتحسني الروابط واالتصالية يف إدارة املنظومات احلضرية من أمهية لتحقيق قدر أكرب من احلوكمة والتنمية
االقتصادية واالستثمار يف اهلياكل األساسية االسرتاتيجية ،األمر الذي يشجع بدوره االستثمارات احمللية واألجنبية
يف االقتصادات احمللية .وتكشف جتربة كولومبيا عن فوائد زايدة التنافس على املوارد ،حبيث يتمكن رأس املال من
املسامهة يف زايدة كفاءة احلكومات احمللية (.)Roberts, 2015
 -28ومدن أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وديناميات منوها أمر حاسم األمهية لتنمية املنطقة .ومن مث
فإن السياسات اليت تركز على العمل على جعل املدن أكثر إنصافاً وأكثر قدرة على املنافسة هي أمور ابلغة األمهية
جلعل الدول أكثر تقدماً من خالل السياسات واللوائح التنظيمية الوطنية ذات الصلة ابألداء االقتصادي وإدارة
البيئة العمرانية واستخدام األراضي احمللية والبنية التحتية للمدن.
اإلطار  :1أمريكا الوسطى :توسع حضري سريع ومتفاوت وحصري
على الرغم من أن بلدان أمريكا الوسطى مل تصل بعد إىل متوسط معدل التوسع احلضري يف أمريكا الالتينية (حوايل
 80يف املائة) ،فإن أمريكا الوسطى مل تعد منطقة يغلب عليها الطابع الريفي .ففي غضون أربعة عقود ،انتقلت
أمريكا الوسطى من نسبة  40يف املائة يف املناطق احلضرية يف أوائل السبعينات إىل نسبة  63.7يف املائة يف املناطق
احلضرية يف عام  .2015وعلى الرغم من أن عملية التوسع احلضري كانت بطيئة (مل تصبح املنطقة حضرية بصفة
غالبة إال يف أواخر التسعينات) فإن البلدان اليت كان يغلب عليها االقتصاد القائم على الزراعة حىت وقت قريب
شهدت عملية توسع حضري سريعة.
واليوم ،يف بلدان أمريكا الوسطى الستة ،يقيم أكثر من نصف السكان يف املناطق احلضرية ،حيث هندوراس هي أقل
البلدان حتضراً وبنما هي أكثرها حتضراً .وقد أسفرت عملية التوسع احلضري السريع عن عجز كبري يف املرافق
االجتماعية واخلدمات احلضرية ،ظاهر بصفة خاصة يف أطراف أكرب املدن .واقرتنت هذه العملية بنمو مبعدل مرتفع
يف أعداد املركِبات احلضرية ،ولكن دون إدخال حتسينات متناسبة على البنية التحتية للطرق ،مما جعل التنقل معقدا
وبطيئاً ومكلفاً.

ومن املتوقع أن تواصل معدالت التوسع احلضري يف أمريكا الوسطى ازدايدها ،وابلنظر إىل أن الوزن الدميغرايف ألمريكا
الوسطى داخل أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب سيزيد مبعدل أكرب من معدل زايدته يف املناطق األخرى (مثل
املخروط اجلنويب) ،جيب تنفيذ جمموعة من السياسات ملواجهة التحدايت اليت يفرضها هذا السيناريو .ولذلك ينبغي
أن تصمم السياسات العامة من أجل حال ستكون فيه أمريكا الوسطى أكثر اكتظاظاً ابلسكان وأكثر كثافة وأكثر
حتضراً.
ونتيجة لعدة عوامل ،مثل سوق األراضي وسوق العمل ،وانعدام األمن ،وحتدايت التنقل ،والتفاوت يف الدخل،
حتركت مدن أمريكا الوسطى حنو فصل اجتماعي  -مكاين للسكن والتعايش ،انعكس يف ظهور أحياء حصرية
(مغلقة أو مفتوحة) تتناقض متاماً مع األحياء املتسمة ابالستبعاد ،ويعزز وجودها ،املتاخم لتلك األحياء يف بعض
املدن ،الفصل االجتماعي .ونتيجة لذلك أصبحت العالقات االجتماعية يف املناطق احلضرية أقل أفقية وأكثر جتزؤا
وأكثر هرمية.
التوزع حسب مستوايت
التوزع اإلقليمي للسكان و ّ
وتشرتك كل احلاالت يف أمر واحد ،وهو وجود عالقة قوية بني ّ
الدخل ،ما يؤدي إىل تقلص التماسك االجتماعي يف املدن والتجزؤ العايل بني االستهالك اخلاص واالستهالك العام،
وبذلك يعزز دوائر الفقر املفرغة ومظاهر التفاوت االجتماعي واإلقليمي ومظاهر متايز الوصول إىل احلق يف املدينة أو
حىت انعدام الوصل إليه.

املؤلفون :اببلو اينيز وامبريتو سوتو وهريانن غوميز ،اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ابملكسيك.
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جيم  -انفجار الزحف احلضري :واقع تشرتك فيه مدن أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 -29ازداد الزحف احلضري يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ازدايداً كبرياً ،بدرجات متفاوتة من
وحتول اهليكل اإلنتاجي وإضفاء الطابع اإلقليمي
جراء عوامل من بينها النمو الدميغرايف ومنو الدخل؛ ُّ
الشدة ،من ّ
عليه؛ واخنفاض متوسط حجم األسرة املعيشية؛ وخصخصة الفضاء العام؛ وارتفاع تكاليف السكن؛ واملضاربة؛
والرغبة يف العيش يف جممعات سكنية مغلقة حلماية النفس من العنف احلقيقي أو املتصور؛ وضعف التخطيط
احلضري واملكاين.
اجلدول 1
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ( 10مدن) :االمتداد احلضري ،وعدد السكان ،واستخدام األراضي
لكل فرد ،يف األعوام  1990و 2000و2015
املدينة

املساحة احلضرية (ابهلكتارات)
2015

استخدام األراضي لكل
فرد (ابألمتار)

عدد السكان
1990

2000

2015

2015 2000 1990

1990

2000

158 166 180

بيلو

49 460

3 496 348 2 745 708 65 471 58 057

4 139 468

بوغوات

32 155

6 508 251 4 450 735 41 550 36 966

72 8 854 881

57

47

بوينس آيرس 140 135 126 14 065 924 11 839 083 10 615 361 196 446 159 265 1 340 331

كيتو

9 227

475 734 27 624 17 336

732 090

1 082 217

255 237 194

7 636

375 046 15 730 10 767

483 533

635 415

248 223 204

2 667

3 274

206 665

241 028

266 021

127 136 129

102 982

119 109 106 18 111 506 12 540 064 9 741 580 214 867 136 823

3 385

9 965

906 139 42 894 16 750

1 405 938

2 317 510

185 119 110

45 713

5 396 623 4 499 499 77 266 57 130

6 561 224

118 106 102

16 030

1 164 332

1 738 963

214 211 253

632 644 37 246 24 596

املصدر :برانمج التوسع احلضري ،جامعة نيويورك.2016 ،

 -30وأدى منو مساحة املدينة إىل زايدة يف تكاليف اإلدارة ،مبا يف ذلك تكلفة توفري اخلدمات العامة
األساسية للفرد يف مناطق متزايدة البعد هي أقل املناطق اكتظاظاً ابلسكان .وأصبحت مدن أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكارييب اآلن كثيفة إىل حد ما مقارنة ابملناطق احلضرية األخرى حول العامل ( ،)UN-Habitat, 2012ووفقاً
لتقديرات برانمج التوسع احلضري التابع جلامعة نيويورك ،اخنفض نصيب الفرد من استخدام األراضي على املستوى
اإلقليمي بني عامي  1990و .2015إال أنه يف العديد من املدن الكبرية يف املنطقة (بوينس آيرس ومكسيكو
سييت وسانتياغو) ما زال نصيب الفرد من استخدام األراضي يتزايد .ووفقاً لتقديرات التوسع احلضري الصادرة عن
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معهد لينكولن لسياسات األراضي ،سيستمر تزايد الزحف احلضري يف ظل سيناريو ثبات الكثافة السكانية أو
تراجعها بنسبة  2يف املائة سنوايً(.)6
 -31وهناك صلة إجيابية يف أمريكا الالتينية بني نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل والكثافة ،ما يشري
إىل وجود مستوايت أعلى من النشاط االقتصادي يف املناطق ذات الكثافة السكانية األعلى .ويتيح ذلك هلذه
املناطق أن تستفيد من فوائد التكتل بطريقة أفضل؛ والواقع أن املناطق اليت توجد فيها العواصم لديها مستوايت
عالية من الناتج احمللي اإلمجايل للفرد ومن الكثافة السكانية .وتشكل هذه املناطق أعلى حصة من الناتج احمللي
اإلمجايل اإلقليمي ( 61يف املائة) ،وهي موطن  41يف املائة من السكان .وهناك أيضاً مناطق عالية الكثافة ذات
إنتاجية منخفضة ،تناظر  21يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل و 32يف املائة من عدد السكان .وإمجاالً ،يوجد
حنو  82يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل و 73يف املائة من السكان يف مناطق عالية الكثافة (.)ECLAC, 2015b
 -32وقد أدى التخطيط احلضري يف العقود األخرية إىل زايدة يف األماكن املغلقة وذات الوظيفة الواحدة.
ولوحظ اجتاه يتمثل يف أن العديد من مراكز املدن يفقد السكان نتيجة لعمليات اهلجرة املتزايدة من املركز إىل
أطراف املدن .وأدت سياسات اإلسكان االجتماعي واالخنفاض النسيب لتكاليف األراضي إىل تطور األحياء
السكنية يف أطراف املناطق احلضرية ،كما سامهت يف الفصل االجتماعي  -املكاين .وهناك بعض االستثناءات من
منط تناقص عدد السكان يف وسط املدينة (على سبيل املثال سانتياغو) ،ما يدل على أن تزايد أعداد السكان يف
مراكز املدن وإحياء تلك املراكز ليس عملية غريبة على أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.
 -33وحدثت أيضاً زايدة يف الزحف احلضري املنخفض الكثافة يف عدد من بلدان الكارييب ،أسفرت يف
حاالت كثرية عن منط تتخلل فيه املناطق الريفية املناطق احلضرية ،حبيث يصري التمييز بني املناطق احلضرية والريفية
إشكالياً .ويف بعض احلاالت ،أدى ذلك إىل نسيج حضري مستمر متعدد املراكز يشبه الدولة املدينة ( Verrest
 ،)and others, 2013كما يف حالة برابدوس .ووفقاً لتقديرات أجنل ( ،)2010ميكن يف العديد من بلدان البحر
الكارييب ،مبا فيها برابدوس ،وترينيداد وتوابغو ،وجامايكا ،وسورينام ،وغياان ،إذا استمرت االجتاهات احلالية حىت
عام  ،2050أن تتضاعف املناطق احلضرية أو حىت أن تزداد إىل أربعة أضعاف ،فارضة ضغطاً على خدمات النظم
اإليكولوجية وعلى األراضي الصاحلة للزراعة.
اإلطار  :2اهلدف  11من أهداف التنمية املستدامة
جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
 1-11ضمان حصول اجلميع على مساكن وخدمات أساسية مالئمة وآمنة وميسورة التكلفة ،ورفع مستوى
األحياء الفقرية ،حبلول عام 2030؛
 2-11توفري إمكانية وصول اجلميع إىل نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة ،وحتسني
السالمة على الطرق ،وال سيما من خالل توسيع نطاق النقل العام ،مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات األشخاص
الذين يعيشون يف ظل ظروف هشة والنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن ،حبلول عام 2030؛
 3-11تعزيز التوسع احلضري الشامل للجميع واملستدام ،والقدرة على ختطيط وإدارة املستوطنات البشرية يف مجيع
البلدان على حنو قائم على املشاركة ومتكامل ومستدام ،حبلول عام 2030؛
 4-11تعزيز اجلهود الرامية إىل محاية وصون الرتاث الثقايف والطبيعي العاملي؛

(.Lincoln Institute of Land Policy, Atlas of Urban Expansion (2012) )6
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 5-11التقليل إىل درجة كبرية من عدد الوفيات وعدد األشخاص املتضررين ،وحتقيق اخنفاض كبري يف اخلسائر
االقتصادية املباشرة املتصلة ابلناتج احمللي اإلمجايل العاملي اليت حتدث بسبب الكوارث ،مبا يف ذلك الكوارث املتصلة
ابملياه ،مع الرتكيز على محاية الفقراء واألشخاص الذين يعيشون يف ظل أوضاع هشة ،حبلول عام 2030؛
 6-11احلد من األثر البيئي السليب الفردي للمدن ،مبا يف ذلك عن طريق إيالء اهتمام خاص لنوعية اهلواء وإدارة
نفاايت البلدايت وغريها ،حبلول عام 2030؛
 7-11توفري سبل استفادة اجلميع من مساحات خضراء وأماكن عامة ،آمنة وشاملة للجميع وميكن الوصول
إليها ،وال سيما ابلنسبة للنساء واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة ،حبلول عام 2030؛
-11أ دعم الروابط اإلجيابية االقتصادية واالجتماعية والبيئية بني املناطق احلضرية واملناطق احمليطة ابملناطق احلضرية
واملناطق الريفية ،من خالل تعزيز ختطيط التنمية الوطنية واإلقليمية؛
-11ب العمل حبلول عام  ،2020على الزايدة بنسبة كبرية يف عدد املدن واملستوطنات البشرية اليت تعتمد وتنفذ
سياسات وخططاً متكاملة من أجل مشول اجلميع ،وحتقيق الكفاءة يف استخدام املوارد ،والتخفيف من تغري املناخ
والتكيف معه ،والقدرة على الصمود يف مواجهة الكوارث ،ووضع وتنفيذ اإلدارة الكلية ملخاطر الكوارث على مجيع
املستوايت ،مبا يتماشى مع إطار سنداي للحد من خماطر الكوارث للفرتة 2030-2015؛
-11ج دعم أقل البلدان منواً ،مبا يف ذلك من خالل املساعدة املالية والتقنية ،يف إقامة املباين املستدامة والقادرة
على الصمود ابستخدام املواد احمللية.
املصدر :قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة .A/70/1

اثلث ا -

التوسع احلضري واالقتصاد
 -34أحدث إنتاج السلع واخلدمات وتوزيعها واستهالكها أثراً قوايً على احلضر يف أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكارييب .كما أن قدراً كبرياً من ازدايد اإلنتاجية ومن حصول اجلميع على السلع واخلدمات اجليدة النوعية
يعتمد على مستوايت االستثمار العام واخلاص يف املناطق احلضرية .ومبا أن االستثمار يف البنية التحتية احلضرية يتم
عموماً أبموال عامة ،وكان مييل إىل حتقيق خسائر يف العقود األخرية ،فقد اعترب يف العديد من مدن املنطقة مقيِّداً
للنمو والتنمية االقتصادية واإلدماج .بيد أن زايدة االستثمار يف اهلياكل األساسية ،وتعزيز وفورات التكتل ،واخنفاض
السلبيات االقتصادية احلضرية النامجة عن التوسع احلضري غري املخطط له ،كل ذلك ميكن أن يكون له أتثري كبري
على الدينامية االقتصادية والتنمية احلضرية املستدامة.
 -35وقد انتقلت املدن يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب من امتالك قاعدة اقتصادية صناعية إىل
امتالك قاعدة اقتصادية خمتلطة منت فيها قطاعات اخلدمات منواً كبرياً يف السنوات العشرين املاضية .والواقع أن
هناك اآلن يف االقتصاد احلضري ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب غلبة واضحة لقطاعات اخلدمات ،اليت
تستخدم  70يف املائة من سكان احلضر ( )ILO, 2010ومن املتوقع أن تولِّد أكثر من  60مليون وظيفة جديدة
حبلول عام  )MGI, 2011( 2025نتيجة لالستثمار األجنيب املباشر ( .)UNEP, 2010غري أن هذا القطاع ذو
مستوايت إنتاجية منخفضة ومعدل عمالة غري نظامية مرتفع.
 -36وتتيح العملية الدميغرافية احلالية فرصة كبرية إلجراء حتول حضري اثن ،يتم هذه املرة من خالل منظومة
أكثر تنظيماً وكفاءة واستدامة ،أتخذ يف االعتبار التحدايت احملددة اليت تواجهها املنطقة (.)UN-Habitat, 2012
ومن املمكن االستفادة من تباطؤ النمو السكاين بتوجيه اجلهود املباشرة صوب التخطيط املكاين والتوطيد احلضري
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املستدام .ولن يستمر هذا الوضع أكثر من  30عاماً( ،)7وهو يتيح الفرصة للقيام ابستثمارات كبرية يف إعداد
البلدان ملواجهة حتدايت املستقبل مع االستفادة من دينامية السكان النشطني اقتصادايً (.)UN-Habitat, 2012
ومن مث فإن لدى منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب إمكانية اخلروج من دائرة التخلف وعدم اإلنصاف وعدم
االستدامة البيئية ،وبدء عملية حتول حضري جديدة تؤدي إىل حتسن كبري يف نوعية احلياة احلضرية ( ECLAC,
.)2013
 -37وال تزال العمالة غري النظامية والبطالة وانعدام األمن الوظيفي تشكل حتدايت كبرية .غري أن العمالة غري
النظامية أدت أيضاً دوراً رئيسياً يف التنمية االقتصادية احلضرية يف املنطقة ،على الرغم من أنه كان هلا أثر سليب على
ظروف العمالة واإلنتاجية االقتصادية.
 -38وتتسم مدن أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وديناميات منوها أبمهية حامسة لتنمية املنطقة .ولفهم
التخطيط واإلدارة احلضريني ابعتبارمها أداة لالستدامة االقتصادية للمدن أمهية قصوى يف وضع سياسات عامة
فعالة ومستدامة وإدارة التحدايت االقتصادية املرتبطة ابلتحول احلضري الثاين ،الذي يفهم على أنه توطيد املدن
ابعتبارها ‘’منصة’’ حلصول اجلميع على السلع واخلدمات اجليدة النوعية وللتنمية االقتصادية وتطوير اإلنتاج.
ألف  -حتول قاعدة اإلنتاج ،والعمالة ،واالستهالك ،والتوزع احلضري
 -39املدن هي حمرك وحمور اقتصادات املنطقة ،ولذلك يتمثل التحدي يف تعزيز أدائها االقتصادي على حنو
مستدام ( .)ECLAC, 2014eوتنفذ املدن الكبرية سياسات واسرتاتيجيات لتعزيز املنافع املستمدة من وفورات احلجم
ووفورات التكتل واالستفادة منها ،مع تفادي ظهور سلبيات اقتصادية تؤثر سلباً على األداء االقتصادي.
 -40ويعود ما يالحظ يف املدن من تزايد يف عائدات احلجم إىل تنوع النشاط احلضري ،وترُّكز املنافع العامة
ورأس املال االجتماعي الثابت ،وكثافة التواصل العالية ،وتوافر الظروف الالزمة لالبتكار ،واخنفاض تكاليف
املعامالت .غري أن هذه الفوائد ميكن أن تصبح مصدراً لعوامل خارجية سلبية ،مثل ارتفاع تكاليف النقل وأسعار
األراضي ،واالزدحام املروري ،والتلوث.
 -41وتعتمد القدرة التنافسية لقاعدة اإلنتاج احلضري على املتغريات االقتصادية اليت متيز اإلنتاج يف األعمال
التجارية احمللية ،وأهم العوامل ذات الصلة من هذه املتغريات هي نوعية عوامل اإلنتاج (مبا فيها القوى العاملة)،
وتوافر املوارد الطبيعية والتكنولوجيا ،واحلواجز أمام دخول االستثمارات اجلديدة ،والبدائل للمنتجات احمللية،
وديناميكية األسواق اليت يستهدفها اإلنتاج.
 -42وميثل حتسني قاعدة اإلنتاج جماالً رئيسياً لتدخالت السياسات العامة .ويف هذه املنطقة ،تركز هذه
السياسات على حتسني القدرة التنافسية لالقتصادات احلضرية وتعزيز تطوير وفورات التكتل ووفورات احلجم ،اليت
قد تتجسد يف شكل وفورات املوقع ووفورات التوسع احلضري .ومن مث فإن التحدي الذي يواجه منو اإلنتاج يف
االقتصاد احلضري يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب هو تعزيز اجملاالت املعرفية وإجراء تشخيص مالئم
جملاالت اإلنتاج األخرى بغية حتقيق االستفادة املثلى من وفورات التكتل ووفورات احلجم.
 -43ومت تعزيز القدرة التنافسية أيضاً من خالل عمليات التنمية االقتصادية احمللية اليت تركز على التنمية
ِ
تشجع على عقد اتفاقات الشراكة بني أصحاب املصلحة من مجيع القطاعات يف أي مركز حضري
التشاركية و ّ
( )7سريتفع عدد املعالني يف هناية املطاف ،فيحول هذا الوضع إىل حتد لالستدامة.
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معني  .واهلدف من التنمية االقتصادية احمللية هو توفري خارطة طريق للكياانت اخلاصة والعامة الرائدة يف املنطقة،
والتمكني بذلك من وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات التنمية احلضرية واإلقليمية بصورة تشاركية.
 -44وميكن للحكومات دون الوطنية فهم املشاكل احلضرية على حنو أفضل ،إذ ميكن للسلطات البلدية أن
تضع سياسات أكثر مالءمة للواقع الفريد السائد يف كل مدينة أو منطقة .ويف العقدين املاضيني ،نقلت عمليات
الالمركزية سلطات يف املنطقة من املستوى الوطين إىل املستوى دون الوطين .غري أن االستدامة احلضرية ترتبط
ارتباطاً وثيقاً بتوطيد الصالحيات املالية للهيئات دون الوطنية وتعزيز مؤسساهتا ( .)IDB, 2011والقاعدة الضريبية
اليت تدعم احلكومات احمللية ضعيفة ومتقادمة يف معظم بلدان املنطقة ،ولذلك حتول دون جناح احلكومات دون
الوطنية يف الوفاء أبدوارها املتزايدة يف جمال احلماية االجتماعية واإلدارة احلضرية ،األمر الذي يؤدي يف بعض
احلاالت إىل إعادة تطبيق املركزية يف املنطقة ( .)IDB, 2011; UN-Habitat, 2012والواقع أنه على الرغم من أن حالة
امليزان املايل للمدن يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب مرضية بصفة عامة فإن اإلنفاق العام يف املدن كان
منخفضاً نسبياً ،األمر الذي أدى إىل أوجه قصور يف اخلدمات األساسية ،مثل التعليم والصحة واهلياكل األساسية
واملرافق.
 -45وللحكومات دون الوطنية ثالث مسؤوليات رئيسية هي :تنمية القدرات واملهارات واملزااي النسبية احمللية؛
ومجع البياانت احمللية احملدثة ذات اجلودة العالية واحلفاظ عليها (من أجل استبانة املشاكل وحتديد أولوايت
السياسات)؛ وحتسني الروابط بني املناطق الريفية واحلضرية هبدف حتسني معدالت العمالة وتعزيز املبادالت
وسالسل القيمة والتحويالت الرأمسالية الكفؤة .ومن أهم السياسات اليت ميكن أن توضع يف هذا السياق،
السياسات املتعلقة بتعزيز املؤسسات احمللية واإلطار التنظيمي احمللي؛ وتوفري اهلياكل األساسية الالزمة لالبتكار
وتنمية رأس املال البشري؛ وتبسيط اإلجراءات اإلدارية املطلوبة إلنشاء الشركات وتوليد براءات االخرتاع
واالضطالع ابلعمليات التجارية العامة()8؛ وتنسيق استخدام األراضي وختطيط اهلياكل األساسية احلضرية؛ وتيسري
وتشجيع وتعزيز التدريب لألفراد وحملاضن األعمال التجارية؛ وكفالة مناخ من الثقة فيما يتعلق ابلعقود ونظام قانوين
كفؤ وآمن على الصعيد دون الوطين .ومتثل جودة املؤسسات احمللية عامالً رئيسياً يف حتسني هذه العمليات ،على
الرغم من أن الفساد والتهرب الضرييب شكل حتدايً هلذه اجلودة ،ما أدى إىل خفض جودة اإلدارة احلضرية وأاثر
مشاكل خطرية (.)MGI, 2011
 -46وقد أدت التحوالت االقتصادية واالجتماعية املرتبطة بعمليات التوسع احلضري إىل استجاابت سياسية
على نطاق حضري .بيد أنه اندراً ما مت حتديد اسرتاتيجية أو سياسة إمنائية حضرية منسقة على الصعيد الوطين.
وال يزال التوسع احلضري ينطوي على إمكانية إحداث حتول عميق يف البلدان ،ال سيما البلدان النامية ( Glaeser
 ،)and Joshi-Ghani, 2014وهذه هي الطريقة اليت ميكن هبا فرض السياسات الوطنية احلضرية بصفتها سياسات
إمنائية على الصعيد القطري .وينظر إىل السياسات احلضرية الوطنية ابعتبارها ’’جمموعة متماسكة من القرارات‘‘
وابعتبارها عملية تقودها احلكومات جيتمع فيها أصحاب املصلحة معاً إلجياد رؤية مشرتكة للتنمية احلضرية الطويلة
األجل ()UN-Habitat 2014b: 2؛ وتؤّكِد هذه السياسات من جديد أيضاً الدور اإلجيايب للتوسع احلضري يف تنمية
البلدان ،وتسعى إىل تعظيم فوائد التوسع احلضري إىل احلد األقصى (.)UN-Habitat, 2014b

( )8يسهم تعزيز رأس املال البشري يف التنمية الثقافية واملؤسسية ،والتماسك االجتماعي ،وزايدة محاية البيئة وحتسني األحوال
الصحية ،ويقوي مشاركة املواطنني ،وحيد من اجلرمية (.)OECD, 1999
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اإلطار  :3السياسات احلضرية الوطنية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
متتلك أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب خربة يف تنفيذ السياسات احلضرية الوطنية ،مبا فيها سياسات معينة يف
الربازيل وشيلي وكولومبيا ،وكذلك يف تيسري التطورات التشريعية واملؤسسية الالزمة إلعادة تشكيل اهليئات املسؤولة عن
إدارة السياسات احلضرية اجلديدة ،مثل وزارة املدن يف الربازيل ،ووزارة اإلسكان واملدن والتنمية اإلقليمية يف كولومبيا،
ووزارة التنمية احلضرية واإلسكان يف إكوادور ،ويف وقت أقرب أمانة التنمية الزراعية واإلقليمية واحلضرية يف املكسيك.
وتساند التطورات التشريعية هذه التطورات ،ويف بعض احلاالت ،كما حدث يف السلفادور ،أحرز تقدم حنو إجياد
منظور حضري شامل من خالل سياسات اإلسكان .وتشتمل خطط التنمية الوطنية أيضاً على عناصر من السياسة
احلضرية ،كما يف األرجنتني واجلمهورية الدومينيكية وغواتيماال.
وابلنظر إىل أن هذه التطورات ،وما ينبثق منها من حتدايت وفرص ،ختتلف اختالفاً كبرياً من حيث السياق ،فإن
االستجاابت ختتلف من مكان إىل آخر .وعلى الرغم من أنه ال ميكن القول أبنه كان هناك منوذج واحد أو عاملي
للسياسات احلضرية الوطنية فإنه يالحظ وجود مسات مشرتكة ميكن أن تكون مصدر إهلام الستحداث جيل جديد
من السياسات يف املنطقة:
 - 1تبني التطورات املؤسسية على الصعيد الوطين أن هناك بعض احلساسية فيما يتعلق ابلقضية احلضرية ودور
احلكومات الوطنية .وهناك أيضاً وعي متزايد ابحلاجة إىل التنسيق بني مستوايت احلكومة من أجل اتباع
سياسات حضرية حمددة .ويف بعض احلاالت ،ينصب الرتكيز على دور نظام املدينة يف النمو .ويف حاالت
أخرى تكون احلجة الرئيسية هي أن السياسات احلضرية ينبغي أن تعاجل التخفيف من حدة الفقر وتلبية
االحتياجات األساسية ،كما هو احلال يف السلفادور.
 - 2ومثة وعي انشئ ابحلاجة إىل إجياد أدوات قانونية ومالية وأدوات ختطيط مكاين .ويف بعض احلاالت تعتمد
األدوات املالية على وجود أدوات التخطيط املكاين .وهناك أيضاً وعي جبانبني رئيسيني مها :من انحية،
الوظيفة االجتماعية ِ
للملكية ،ومن انحية أخرى ،احلاجة إىل إشراك القطاع اخلاص يف عملية متويل التنمية
احلضرية املستدامة .وقد حققت إكوادور والربازيل وكولومبيا تطورات هامة يف جمال أدوات إدارة األراضي.
 - 3وكانت اخللفية ،وال سيما يف أمريكا الالتينية ،هي تطبيق الالمركزية .وترتبط السياسات احلضرية الوطنية
بعمليات تطبيق الالمركزية ،ويف بعض احلاالت تكون معاجلة وإدارة استخدام األراضي مرتبطة بتطبيق
الالمركزية املالية وتطوير االستقاللية وعمليات التخطيط املكاين .وحالة إكوادور ،وإىل حد ما بوليفيا،
مثاالن جيدان لذلك.
 - 4ويتمثل هدف انشئ يف إدارة التوسع الطريف للمدن من أجل ترويج منو حضري أكثر تراصفاً وإدماجاً.
ويف حالة املكسيك ،تتجه األدوات األخرية لسياسات اإلسكان هذا االجتاه.
 - 5ويشكل توطيد منظومة املدينة جزءاً هاماً من التنمية الوطنية .ووفقاً هلذه احلجة ،هتدف العمليات املطبقة
يف األرجنتني واجلمهورية الدومينيكية وغواتيماال إىل تيسري االتصالية اإلقليمية والتكامل بني املناطق احلضرية
والريفية.
 - 6ويوجد يف املنطقة عدد كبري من املستوطنات العشوائية اليت تفتقر إىل التخطيط احلضري .ويف الربازيل،
على سبيل املثال ،يهدف القانون األساسي للمدينة والسياسات اليت يقودها جملس املدينة إىل حل قضية
األحياء الفقرية ،مع االعرتاف بوجود هذه األحياء وحماولة حتسينها يف مواقعها .وقد انصب تركيز املشاريع
األخرية يف إكوادور وكولومبيا على نفس اجملال.
أعده موئل األمم املتحدة على أساس املنشور الصادر من موئل األمم املتحدة وحتالف املدن (.)2014

19

A/CONF.226/7

ابء -

االنتاجية واالقتصاد احلضري يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 -47حتسني اإلنتاجية أمر أساسي للتنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدان يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكارييب ،ولذلك فمن املهم حتديد العوامل اليت تسمح ابلنمو املستدام لإلنتاجية يف سياق حضري وبتصميم
سياسات عامة تؤدي إىل جعل املدن أكثر إنتاجية وإنصافاً.
 -48وميكن النظر إىل عمليات التوسع احلضري على أهنا تغريات هيكلية ذات أثر إجيايب على إنتاجية البلدان
وإنصافها ،ابلنظر إىل وفورات التكتل واحلجم اليت حتققها األسواق .غري أن عملية التوسع احلضري مل يكن هلا
دائماً أثر إجيايب على اإلنتاجية أو النمو االقتصادي يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،على خالف
البلدان اآلسيوية ،نتيجة للعوامل الثالثة التالية .فأوالً ،تستند اقتصادات أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
أساساً إىل صادرات املواد اخلام ،ومن مث فاألنشطة احلضرية ليست ابلضرورة أكثر إنتاجية من البدائل الريفية ،نظراً
لوفرة املوارد الطبيعية والفرص االقتصادية اليت تتيحها؛ ومن مث فكلما زادت حصة املوارد الطبيعية من إمجايل
التغري اهليكلي الذي حيقق أتثرياً إجيابياً على اإلنتاجية ( McMillan and Rodrik,
الصادرات كلما ضاق نطاق ُّ
 .)2011واثنياً ،يرتكز النشاط االقتصادي احلضري يف املنطقة يف قطاع اخلدمات ،الذي يتسم مبستوايت منخفضة
من اإلنتاجية ،وذلك إىل حد ما ألسباب هيكلية وألن القطاع غري نظامي بدرجة كبرية ( Inter-American
 .)Development Bank, 2010واثلثاً ،تواجه األنشطة احلضرية األخرى يف املنطقة (مثل الصناعات التحويلية)
حتدايت يف األداء تتصل برأس املال واللوجستيات وتكاليف النقل.
 -49ومن مث فإن زايدة اإلنتاجية يف قطاع اخلدمات هي من أهم العوامل اليت يستند إليها النمو والتنمية يف
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب .وتتحقق هذه الزايدة من خالل استحداث التكنولوجيا ونقلها واستيعاهبا؛
وزايدة العرض ،وكفاءة توزيع رأس املال البشري والبنية التحتية؛ وإنشاء املؤسسات والتكامل؛ والتنافس بني األفراد؛
والتنمية االجتماعية؛ والوعي البيئي .وهناك أيضاً حتدايت تتعلق مبدى تغلغل اإلنرتنت من أجل تعزيز الدينامية
القطاعية واإلقليمية عن طريق العصرنة الرقمية إلدارة املدينة واالبتكار .ومن شأن املدينة اليت هتيئ ظروفاً مواتية
لتوليد األفكار واالبتكارات وتعميمها أن هتيئ املزيد من اإلمكانيات لقاعدة إنتاجها وقدراً أكرب من التماسك
االجتماعي والنمو االقتصادي وفرص العمل.
 -50ومثة اسرتاتيجية أخرى لزايدة إنتاجية املدن بصورة قطعية ،وهي تعزيز ’’التجمعات‘‘ يف االقتصاد احلضري،
ألن ’’التجمعات‘‘ تستغل فوائد وفورات التكتل يف السياق احلضري بطريقة أكثر ختصصاً .وميكن أن تزيد هذه
ِ
حتسن القدرة على االبتكار؛ وأن حتفز إنشاء شركات متخصصة لدعم
االسرتاتيجية من إنتاجية الشركات؛ وأن ّ
االبتكار .بيد أن السلبيات يف سياق االقتصاد احلضري ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب تشمل الفجوات
الكبرية يف اإلنتاج واخنفاض مستوايت التخصص والتعاون ،كما أن األعمال التجارية يغلب عليها االفتقار إىل
االبتكار التكنولوجي .وتعود هذه املشاكل جزئياً إىل اهليكل اإلنتاجي القتصادات أمريكا الالتينية ،الذي يستند
إىل أنشطة توجد فيها ثغرات يف اإلنتاج ،وندرة يف االبتكار التكنولوجي ،ومستوايت متدنية من التخصص .وهي
أيضاً نتيجة لالفتقار إىل اإلدارة احلضرية احمللية وإىل املبادرات الرامية إىل توليد الدينامية االقتصادية والدينامية
اإلنتاجية يف تلك ’’التجمعات‘‘ .ولذلك فمن خالل ربط إدارة التجمعات ابلسياق احلضري تستطيع احلوكمة
احلضرية احمللية أن تتيح فرصة جلعل إدارة إنتاج أكثر كفاءة وابتكاراً وقدرة على املنافسة.
 -51وعندما تكون هناك اتصالية عمرانية وافرتاضية ،ميكن للمدن الكبرية أن تعزز النمو يف املدن املتوسطة
احلجم .ويف الواقع ،ميكن أن يكون للتنمية يف مدينة كبرية أتثري إجيايب على املدن الطرفية األصغر اليت ميكن أن
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تتبادل معها املدينة الكبرية الناس والسلع وبذلك ختلق حلقة محيدة يف املنطقة تربط بني التكتل واإلنتاج والطلب
والعائدات .وميكن أن تؤدي البنية التحتية احلضرية املتطورة إىل اخنفاض التكاليف.
 -52وميثل توليد االستثمار يف الشركات الصغرية واألعمال التجارية احلضرية ابالستفادة من حتويالت املغرتبني
املالية إمكانية حقيقية ،ألن هذه التحويالت تقدم إسهاماً هاماً يف كثري من االقتصادات اإلقليمية ،ال سيما يف
أمريكا الوسطى والبحر الكارييب .ويف السلفادور وغياان ونيكاراغوا وهاييت وهندوراس ،تساهم حتويالت املغرتبني
أبكثر من  15يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل الوطين .ويف هايييت ،ازدادت حتويالت املغرتبني ازدايداً ملحوظاً
يف أعقاب زلزال عام  ،2010وأسهمت إسهاماً كبرياً يف إعادة إعمار البلد (.)IDB, 2015
اإلطار  :4مسامهة يف ا لتقرير اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف إطار التحضريات ملؤمتر
األمم املتحدة املعين ابإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثالث)
يتطلب التوسع احلضري القائم على التنمية البشرية املستدامة أتكيد االلتزام العاملي به من جديد .ولذلك تلتزم شبكة
مدن بلدان املخروط اجلنويب ابلتحوالت السياسية اليت تنطوي ،ابالستناد إىل اإلجنازات اليت حتققت يف العقدين
املاضيني ،على مواجهة حتدايت عاملية مثل الفقر وانعدام األمن وتغري املناخ وعدم احرتام حقوق اإلنسان.
والتحدي الرئيسي الذي يواجهنا اليوم هو وضع خطة عمل حتدث تغيرياً يف مفهوم التنمية ،مقاسة من حيث نوعية
احلياة وليس جمرد النمو االقتصادي للمدن والبلدان ،مع ضمان أالّ تؤدي تلبية احتياجاتنا احلالية إىل إحباط القدرة
على تلبية االحتياجات املستقبلية.
ومن الضروري االعرتاف ،على الصعيدين الدويل واإلقليمي ويف خمتلف اجملاالت اليت تناقش فيها القضااي احلضرية،
أبن احلكومات احمللية متثل السكان وأهنا مشروعة ،نظرا ألهنا متثل إرادة السكان واحتياجاهتم.
وحيدوان األمل يف أن يعزز املوئل الثالث التنمية احلضرية املستدامة والتخطيط احلضري الشامل للجميع الذي حيرتم
التنوع وحييي األماكن العامة اليت يسهل الوصول إليها واملالئمة املتاحة للسكان .ويتطلب تطوير املدن الذكية مواطنني
أذكياء ومطلعني وإبداعيني وثقافة سياسية تشاركية تستند إىل املسؤولية املدنية والتسامح وعلى إدراك املواطنني حلقوقهم
ودورهم يف اجملتمع.
وتعتقد شبكة مدن بلدان املخروط اجلنويب أن هذا احلق ميكن أن ينفذ عن طريق إنشاء مدن تكون:
-

دميقراطية وتشاركية والمركزية؛

 حترتم املوارد الطبيعية ،استناداً إىل االستهالك املسؤول؛-

مرتاصفة وسهلة احلركة ومتعددة املراكز وذات ختطيط حضري متكامل وابتكاري؛

-

شاملة للجميع وآمنة ومزدهرة ،استناداً إىل فكرة أن احلق يف املدينة هو أحد حقوق اإلنسان؛

-

إبداعية وذکية ومتصلة ،وتعزز حصول اجلميع على احلقوق األساسية.

أعدهتا شبكة مدن بلدان املخروط اجلنويب
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جيم -

االقتصاد اإلبداعي :االقتصاد ،ونوعية احلياة والتنمية املستدامة
 -53الثقافة حمور من حماور التنمية ،يقوده منو االقتصاد اإلبداعي بصفة عامة ،ومنو الصناعات الثقافية
واإلبداعية على وجه اخلصوص( .)9ويعرتف ابلقيمة االقتصادية لالقتصاد اإلبداعي ودوره يف إنتاج التكنولوجيات
واألفكار اجلديدة ومنافعه االجتماعية غري النقدية ،مبا فيها املشاركة والتماسك وإجياد رأس املال االجتماعي وتعزيز
الثقافة واالنتماء (.)10()UNDP-UNESCO, 2014
 -54وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب مستورد صاف للمنتجات اإلبداعية ،انعكاساً لالفتقار إىل التنمية
يف الصناعة احمللية .وهناك أيضاً نقص يف املبادرات اليت تربط دور املدينة ربطاً فعاالً مبفهوم التنمية االقتصادية احمللية
واحلق يف املدينة ذات االقتصاد اإلبداعي .وميكن لإلدارة احلضرية أن تعزز هذه املبادرات عن طريق تدعيم وحتفيز
التجمعات اإلبداعية يف املدن .وعلى الرغم من التحدايت اليت مت بياهنا ،جيري إطالق بعض هذه املبادرات يف
املنطقة لتحفيز االقتصاد اإلبداعي .ففي عام  2015نفذت شيلي برانجماً اسرتاتيجياً وطنياً لدعم االقتصاد
اإلبداعي ،هبدف زايدة مسامهته يف الناتج احمللي اإلمجايل من  1.6يف املائة إىل  4يف املائة حبلول عام 2025
والوصول إىل املتوسط السائد يف املنطقة ( .)CORFO, 2014وميكن أن يستفيد قطاع السياحة أيضاً من االقتصاد
اإلبداعي ،الذي ال يستفاد منه استفادة كاملة يف بلدان البحر الكارييب ،وهي بلدان تسهم فيها السياحة إسهاماً
كبرياً يف الناتج احمللي اإلمجايل.

دال -

الكفاءة والبنية األساسية
 -55جيب أن تعمل سلسلة اخلدمات اللوجستية احلضرية بكاملها بكفاءة لكي تظل التجارة واخلدمات قادرة
على املنافسة .بيد أن التجربة تبني أن توزيع السلع غري كفء يف مدن املنطقة ويساهم بقدر كبري يف تلوث اهلواء
واالزدحام املروري .وهناك نقص يف االستثمار يف البنية التحتية يؤدي إىل وجود تباين كبري بني العرض والطلب
على خدمات البنية التحتية ( .)ECLAC-FAL, 2014ويشكل اخنفاض مستوايت االستثمار يف البنية التحتية
واخلدمات اللوجستية احلضرية ورأس املال الثابت عائقاً أمام النمو االقتصادي يف املنطقة ،ويؤثر على نوعية حياة
سكان احلضر من خالل زايدة أوقات السفر واحلد من أوقات الفراغ ،يف مجلة أمور .وابإلضافة إىل ذلك ،تكشف
الزايدة الكبرية يف أعداد املركِبات عن منو غري متناسب يف وسائل التوزيع ،ولكن دون وجود استثمارات كافية يف
اهلياكل األساسية.
 -56وهناك نقص يف الصيانة املالئمة للطرق يف مدن املنطقة ،يؤدي إىل زايدة عدم الكفاءة .فعلى الرغم من
التوافر الواسع للطرق يف معظم املناطق احلضرية فإن النوعية متقلقلة بسبب تكاليف الصيانة والقيود املفروضة على
امليزانية ،ما يزيد من حدة مشاكل االزدحام املروري( .)11وميكن أن تؤدي زايدة االستثمار يف البنية التحتية إىل
توليد دينامية اقتصادية أكرب ،وخلق فرص عمل ،واحلد من اآلاثر اخلارجية السلبية ،وزايدة الكفاءة يف توزيع السلع.

( )9الصناعات القائمة على اإلبداع واملوهبة واملهارات الفردية واجلماعية ،اليت متتلك القدرة على توليد الثروة وفرص العمل من
خالل تنمية امللكية الفكرية.
( )10يشمل صناعات اآلداب والفنون والعلوم والتكنولوجيا (.)UNDP, UNESCO, 2014
( 19 )11يف املائة من الطرق الشراينية و 44يف املائة من الطرق الوسيطة و 56يف املائة من الطرق احمللية يف بوغوات يف حالة سيئة
(غرفة التجارة.)2008 ،
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هاء -

االستهالك والرقمنة
 -57أصبح تغلغل التكنولوجيات الرقمية يف االستهالك اخلاص منتشراً على نطاق واسع يف أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكارييب .وبلغ معدل انتشار اإلنرتنت ،مقاساً بعدد املستعملني ابلنسبة إىل جمموع السكان ،أكثر
من الضعف خالل فرتة مثاين سنوات ،أي ارتفع من  20.7يف املائة يف عام  2006إىل  50.1يف املائة يف عام
( 2014املتوسط يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 81.8 :يف املائة) (،)ECLAC, 2015d
وإن كانت ال تزال هناك فجوات رقمية بني أكثر البلدان منواً وأقلها منواً ،وكذلك داخل البلدان (.)UNEP, 2010
 -58وقد أصبحت اهلواتف الذكية منتشرة على نطاق واسع ،ما أدى إىل تعزيز االتصال الرقمي يف مجيع أرجاء
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب إىل حد أن لدى املنطقة اثلث أسرع معدل اتصال تزايداً يف العامل (بنمو
سنوي نسبته  77يف املائة بني عامي  2010و .)ECLAC, 2015d( )2013كما أن أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكارييب هي املنطقة ذات أكثف استخدام للشبكات االجتماعية ،حيث كان  78.4يف املائة من مستخدمي
اإلنرتنت مشاركني يف الشبكات االجتماعية يف عام  ،2013وهي نسبة أعلى بكثري من تلك املسجلة يف أمريكا
الشمالية ( 64.6يف املائة) وأورواب الغربية ( 54.5يف املائة) ،ومها منطقتان توجد فيهما درجة أعلى لتغلغل اإلنرتنت
(.)ECLAC, 2015d
 -59وال تزال هناك حتدايت رئيسية فيما يتعلق بتغلغل اإلنرتنت هبدف تعزيز دينامية االقتصاد ودعم التجارة
وعصرنة املدن .فاخلدمات الرقمية تقلل من تكاليف األعمال التجارية وتكاليف املعامالت التجارية ،ما يؤدي
بدوره إىل حتسني استخدام وفورات التكتل يف أي مدينة ويسهم يف النمو ويف التنمية االقتصادية وعصرنة األعمال
التجارية احمللية.
 -60وال تزال االتصالية بواسطة النطاق الرتددي العريض والبنية التحتية متثالن أولوية ،وكذلك تعزيز املهارات
والقدرات الرقمية ،واحلكومة اإللكرتونية ،واالبتكار ،واستخدام الوسائل الرقمية يف رايدة املشاريع ،واستخدام
اإلنرتنت يف السياقات االجتماعية (مثل التعليم والصحة) .وتتيح املعلومات العامة والبياانت احلكومية املفتوحة
ومناذج إدارة اإلنرتنت ،القائمة على العمليات التشاركية والتنسيق بني املواطنني يف األحياء ،فرصاً لالبتكار الرقمي
وزايدة فعالية رصد السياسات احمللية (.)ECLAC, 2015d

واو -

استمرار االقتصاد غري النظامي
 -61تؤدي العمالة غري النظامية دوراً رئيسياً يف االقتصادات احلضرية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب،
لكن أتثريها احملتمل على نوعية وهشاشة العمالة يف املنطقة يبعث على القلق .والواقع أن العمالة غري النظامية ميكن
أن تؤثر على إمكانية زايدة اإلنتاجية االقتصادية يف املنطقة ،لكنها ميكن أيضاً أن تكون ،على وجه الدقة ،انجتة
من املستوى املتدين إلنتاجية الشركات احمللية (على سبيل املثال ،بسبب االفتقار إىل إمكانية احلصول على االئتمان
والسلع العامة األخرى ،األمر الذي يعرقل تطوير األعمال) ،ومن مث فالسببية ليست أحادية االجتاه يف هذا الصدد.
وتكشف بياانت عام  2012عن أنه من بني العدد اإلمجايل للعمال يف العمالة غري النظامية ( 47.8يف املائة)،
كان  31يف املائة يعملون يف القطاع غري النظامي ،و 11.7يف املائة يف القطاع النظامي ،و 5.1يف املائة عماالً
منزليني ( .)ILO, 2013وتؤثر العمالة غري النظامية وعدم املساواة يف العمالة أتثرياً كبرياً على املناطق احلضرية،
ويرتبطان ابلتحدايت اليت تواجه االقتصادات احلضرية.
 -62وقد بذلت جهود حديثة إلضفاء الطابع النظامي على العمالة يف املنطقة من خالل السياسات والربامج
العامة ،وحتسني الظروف االقتصادية ،واملبادرات املشرتكة بني القطاعني العام واخلاص يف إطار برامج تنمية األعمال
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التجارية (األرجنتني يف عام  ،2004والربازيل يف عام  ،2006وكولومبيا يف عام  ،2010واملكسيك يف عام
 )2013ما أدى إىل اخنفاض معدالت العمالة غري النظامية .بيد أن السياق االقتصادي العاملي املعاكس وآاثره
على سوق العمل أدى يف عام  2012إىل وقف اجلهود الرامية إىل زايدة إضفاء الطابع الرمسي على العمالة غري
النظامية (.)ILO, 2013
 -63وللسياسات (املالية أو النقدية) اليت تعتمدها احلكومات املركزية دور مركزي يف معاجلة االقتصاد غري
النظامي .ومع ذلك فمن املهم النظر يف سياسات العمالة اليت ترتبط ابلسياق احلضري وفوائده من أجل توليد
فرص العمل الالئق .ومل تكن احلكومات دون الوطنية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب تقوم اترخيياً
بتصميم وتنفيذ سياسات العمالة ابستخدام الظروف احملددة للمدن ،وهذا يتيح فرصاً لتعزيز التنمية االقتصادية
احمللية وإجياد فرص العمل ،مع تركيز خاص على أكثر الفئات هشاشة.
زاي -

العمالة احلضرية والشباب
 -64الشباب هم األشد تضرراً من انعدام األمن الوظيفي ومن العمالة غري النظامية ،وهناك عدد كبري منهم
ليس ملتحقاً ابلتعليم أو العمل أو التدريب .وظروف عمل الشباب غري مالئمة حىت يف القطاع النظامي ،ألن 6
من كل  10منهم ال يشملهم الضمان االجتماعي ( .)UN-Habitat, 2012; ILO, 2011ويرتاوح معدل البطالة لدى
الشباب الذين يف سن  15إىل  24عاماً يف  18بلداً يف أمريكا الالتينية بني ضعف و 4.3أضعاف معدل البطالة
للبالغني الذين يف سن  25عاماً فأكثر .ويف حني أن هذا قد ال يكون مسألة حامسة األمهية بصفة خاصة يف هذه
الفئة فإن أثراً اجتماعياً واقتصادايً سلبياً يرتتب على طول فرتات بطالة الشباب وعلو معدهلا مع انعدام األمن
الوظيفي ( .)ILO, 2013bوالفجوات االجتماعية واالقتصادية بني الشباب هي إىل حد بعيد اليت حتدد احتمال
البطالة وانعدام األمن الوظيفي بينهم ،الذي يرجح بقدر أكرب أن تتعرض له الشرائح اخلمسية األدىن دخالً .وهذه
الفجوات بني الشرائح اخلمسية أكرب لدى النساء (.)ILO, 2013
 -65وهناك بلدان عديدة يف املنطقة تطلق حالياً مبادرات مرتبطة بسياسات وخطط وبرامج عمالة الشباب،
ما يشري إىل وجود توافق آراء إقليمي على أمهية هذه املسألة ( .)ILO, 2013وعند تصميم وتنفيذ برامج لتعزيز عمالة
الشباب يف املدن ،ميكن أن تنظر احلكومات يف االستفادة من املعارف املتخصصة اليت لدى جمالس املدن .وقد
كانت هذه الربامج حىت اآلن حمدودة جداً من حيث التغطية ومن حيث النُّهج االسرتاتيجية ،نظرا جلوانب احملدودية
اليت تنطوي عليها التنمية احمللية وكذلك جوانب احملدودية يف السياسات العامة املتعلقة ابلشباب .وفضالً عن ذلك
فإن ضعف مهارات البحث عن العمل واالفتقار إىل املعلومات عن سوق العمل جيعالن من الصعب إجياد توازن
بني العرض والطلب فيما خيص العاملني الشباب ( .)ILO, 2013ولذلك أدت برامج اإلدماج يف سوق العمل
حتسن معدالت العمالة احلضرية ،وميكن استخدامها للحصول على
وبرامج التدريب اليت استهلتها جمالس املدن إىل ّ
فهم أعمق لألسباب احملددة لبطالة الشباب يف املناطق اجلغرافية اليت يوجد فيها الشباب.

حاء -

العمالة احلضرية والشأن اجلنساين
 -66يوجد أيضاً يف السياق احلضري تفاوت جنساين كبري يف العمالة (املرتبات ،ونوعية العمل ،واملناصب
ذات النفوذ) ( .)ILO, 2013واملرأة ممثلة متثيالً زائداً يف الفئة اخلارجة عن سوق العمل ومتثيالً انقصاً يف أوساط
العاملني ،والسبب الرئيسي يف ذلك هو أهنا املسؤولة أساساً عن املهام املنزلية ومهام الرعاية (.)ILO, 2013
 -67وتتقاضى النساء أجوراً عن عملهن أقل من أجور الرجال ،وهي حالة تزداد سوءاً يف أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكارييب مع تقدمهن يف السن .وتالحظ أكرب الفجوات بني النساء الالئي يعملن حلساهبن اخلاص،
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إذ أن دخلهن ال يزيد إال قليالً عن نصف ( 57يف املائة) أجر الرجال ،يف حني أن متوسط دخل العامالت أبجر
يف املشاريع البالغة الصغر يعادل  88يف املائة من دخل الذكور ( ECLAC, FAO, UN-Women, UNDP, ILO,
 .)2013ويكشف ذلك عن الصلة القائمة بني العمالة واالقتصاد غري النظامي وعدم املساواة بني اجلنسني .ويف
العقود األخرية ،ضاقت هذه الفجوة يف معظم بلدان املنطقة :ففي املتوسط كان دخل املرأة يف عام  1990يبلغ
 59يف املائة من دخل الرجل ،بينما ارتفع املعدل إىل  67يف املائة يف عام  2000وإىل  78يف املائة يف عام
 .2010غري أنه حىت هبذا املعدل سيستغرق سد الفجوة أكثر من  75عاماً ( .)ILO, 2011وقد كان حتقيق أي
تقدم انجتاً عن سياسات ومؤسسات احلماية االجتماعية ،وتطبيق احلد األدىن لألجور ،وارتفاع عدد النساء
امللتحقات ابلتعليم الثانوي والعايل.
 -68وقد جتاوزت الشاابت (دون سن الثالثني) الرجال من حيث اإلجنازات التعليمية وااللتحاق ابملدارس يف
مجيع أحناء املنطقة ابستثناء بوليفيا وغواتيماال وهاييت ( .)ECLAC, FAO, UN-Women, UNDP, ILO, 2013ويف
هذا السياق ،ميكن للحكومات دون الوطنية أن تلعب دوراً حمورايً يف تصميم وتنفيذ برامج احلماية االجتماعية
واخلدمات احمللية اليت تعزز املساواة بني اجلنسني.
اإلطار  :5اقتصاد الرعاية يف املدن
للمرأة والرجل احتياجات وتطلعات خمتلفة وإمكانيات خمتلفة للوصول إىل موجودات املدينة ومواردها .وهذا انتج
عن عوامل من بينها اختالف األدوار اليت تؤديها املرأة والرجل يف اجملاالت اخلاصة والعامة ،والتقسيم اجلنساين للعمل،
والتوزيع غري املتساوي ملهام الرعاية .وتشري األدلة املستمدة من البلدان البالغ عددها  18بلداً اليت تقيس استخدام
الوقت إىل أن زايدة مشاركة املرأة يف العمل املدفوع األجر مل تؤد إىل حترك مكافئ للرجل حنو العمل غري املدفوع األجر
والرعاية ،األمر الذي له أثر مباشر على استقالل املرأة االقتصادي.
وتشكل املرأة حالياً  51يف املائة من سكان املدن يف أمريكا الالتينية ،ويقدر أنه حبلول عام  2050سيعيش ما
جمموعه  86يف املائة من مجيع النساء يف املنطقة يف املناطق احلضرية .والنسبة املئوية للنساء أعلى من ذلك يف الفئات
العمرية اليت تفوق الفئة العمرية  80 - 60عاماً ،واألغلبية الساحقة منهن لديهن درجة ما من اإلعالة أو يق ِّدمن
الرعاية .وقد أدى النمو السكاين وشيخوخة السكان يف املناطق احلضرية ،إىل جانب االجتاهات السالفة الذكر ،إىل
إدراج احلاجة إىل اخلدمات واهلياكل األساسية الالزمة لدعم األسر ،وال سيما األشخاص الذين لديهم درجة ما من
اإلعالة ،يف جدول األعمال العام.
وللفقر يف املناطق احلضرية بعد جنساين خاص .فالتكلفة املرتفعة للخدمات والنقل يف املدن ،مقرتنة ابلطابع النقدي
املتزايد لالقتصادات احلضرية ،اليت لذلك تعتمد على الدخل النقدي ،جتعل إقامة صلة بسوق العمل أمراً حاسم
األمهية .وعلى الرغم من أن املدن توفر للسكان فرص عمل أكرب ،ورغم التقدم احملرز يف إدماج املرأة يف سوق العمل،
فإن نسبة النساء فوق سن  15سنة يف املناطق احلضرية يف املنطقة الاليت يعملن تبلغ  49.7يف املائة ،مقابل 72.8
يف املائة للرجال .وتبلغ نسبة النساء الالئي ليس لديهن دخل خاص هبن يف املناطق احلضرية يف أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكارييب ما يقرب من الثلث ( 28يف املائة) ،مقابل  12.7يف املائة من الرجال يف نفس احلالة.
وتالحظ هذه الفجوة ،مع تباينات قطرية ،يف كل بلد يف املنطقة .وفضالً عن ذلك فإن الفصل االجتماعي -
االقتصادي واملكاين يف املدن يضع عبئاً غري متناسب على عاتق مقدمي الرعاية ،الذين تشكل النساء غالبيتهم
العظمى.
وعندما تلتحق املرأة ابلعمل ،حيدث اندماجها فيه يف ظروف أسوأ من ظروف اندماج الرجل ،تتسم ابألجور األقل،
وارتفاع نسبة العمالة غري النظامية وعقود العمل غري املتفرغ وانعدام األمن الوظيفي (ويرجع ذلك جزئياً إىل عبء
العمل اإلضايف الناجم عن مسؤوليات تقدمي الرعاية) .وتؤثر هذه القيود على قدرة املرأة على توليد الدخل وحتقيق
االستقالل املايل ،سواء يف احلاضر أو يف املستقبل .والواقع أن النساء ممثالت متثيالً زائداً بني األشخاص الذين تزيد
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أعمارهم على  70سنة يف املناطق احلضرية الذين ال حيصلون على معاش تقاعدي ،يف مجيع البلدان اليت لديها
بياانت ،مع وجود فجوات ملحوظة بقدر أكرب يف بوليفيا واملكسيك.
وتتيح سياسات التنمية احلضرية فرصة ملعاجلة مسألة تقدمي الرعاية معاجلة شاملة ومبنظور جنساين ،ابالستفادة من
وتيسر الوصول إليها فيما يتعلق أبفضليات مواطنيها واحتياجاهتم .وهناك دالئل على أن
قرب احلكومات احمللية ُّ
حيول جزءاً من العمل غري
لالستثمار يف اهلياكل األساسية للرعاية أثر كبري على جعل التنمية األكثر إنصافاً ،ألنه ّ
املدفوع األجر إىل عمل مدفوع األجر ،وهذا يولد أكثر من ضعف عدد الوظائف مقارنة ابالستثمار يف اهلياكل
األساسية.
املؤلفتان :آان فرييغرا ستيفانوفيتش ومارغاريتا فيغا ،شعبة الشؤون اجلنسانية ،اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.

طاء  -اقتصادايت األراضي احلضرية واإلنتاج يف املدن
 -69لدى أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب عدد من القضااي املشرتكة املتعلقة ابألراضي احلضرية ،مبا يف
ذلك القطاع العشوائي الكبري اترخيياً؛ وضعف التخطيط؛ وعلو األسعار؛ واملضاربة واالحتفاظ املفرط ابألراضي
كاحتياطي لفائض القيمة؛ والفصل بني املدن ،واجلرمية املتصلة مبسائل إدارة األراضي احلضرية؛ واخنفاض الضرائب
العقارية؛ وضعف حتصيل قيمة األراضي اليت تتيحها احلكومات؛ واخنفاض انتشار اهلياكل األساسية احلضرية
واخلدمات احلضرية؛ وعدم كفاية توفري البدائل اإلسكانية لفقراء احلضر؛ وقوة ثقافة التخلف عن الوفاء ابلتزامات
الرهن العقاري؛ واالفتقار إىل سياسات جيدة بشأن األراضي ( .)12()Smolka and others, 2007ومن أهم جوانب
إدارة األراضي يف املناطق احلضرية أن لتك األراضي أساساً نوعني من سعر الفائدة  -أي سعر الفائدة لقيمتها
االستعمالية وسعر الفائدة لقيمتها االستثمارية (أي قدرهتا على إدرار دخل من اإلجيار)  -وهذا يؤدي إىل املضاربة
وإىل ندرة مصطنعة هلذا املورد احملدود .ويف الوقت نفسه ،تولِّد عمليات التوسع احلضري والتنمية احلضرية قيمة،
األمر الذي يشري إىل أمهية فهم الكيفية اليت ميكن هبا إدارة الفائض وتوزيعه يف املدن.
 -70واملصدر األساسي للتحدايت املتصلة إبدارة األراضي احلضرية هو الصعوابت املؤسسية ،مثل عدم وجود
برامج كافية ودائمة لتحسني وترقية آليات اإلدارة احلضرية ،ما يؤدي إىل شلل املشاريع حىت عندما تتوافر املوارد.
ويزيد من تفاقم هذا احلال قلة توافر املعلومات و/أو عدم املعرفة بكيفية استخدام هذه املعلومات ،فضالً عن
ضعف التنسيق األفقي والرأسي بني السلطات املؤسسية ،األمر الذي يؤدي إىل جتزؤ اإلدارة وتشتت املسؤوليات.
وهناك أيضاً نقص يف احملفزات للمخططني إلجراء تقييم اقتصادي للمشاريع احلضرية ،ولذلك تتم عرقلة مشاريع
أكثر كفاءة .ويف هذا السياق ،يعترب االفتقار إىل آليات مساءلة تتسم ابلشفافية ومصممة تصميماً جيداً يف النظم
العامة ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب أمراً أساسياً .وعالوة على ذلك ،كثرياً ما يهمل املخططون وسائل
متويل املشاريع وكيفية أتثري الشكل احلضري على القاعدة الضريبية ،أو أتثري ممارسات حتصيل الضرائب على
التخطيط املكاين .فعلى سبيل املثال ،مل يتم بعد تقييم مشروع التوسع احلضري يف حي بويرتو ماديرو يف بوينس
آيرس من حيث مسامهته يف القاعدة االقتصادية واملالية للمدينة ككل .وتواجه املنطقة أيضاً تواتر تعليق سياسات
األراضي احلضرية وعدم استمرارية تلك السياسات ،ويرجع ذلك جزئياً إىل نقص اإلرادة السياسية واملبادرة الالزمتني
لالضطالع ابلتخطيط احلضري الطويل األجل (.)Smolka and others, 2007

( )12على سبيل املثال ،وجود معايري حضرية عالية التكلفة ويصعب الوفاء هبا ترفع أسعار األراضي.
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ايء  -حتصيل القيمة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 -71يرتبط التوسع احلضري يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب حبدوث ضغط قوي على عرض األراضي
املزودة ابخلدمات ،يؤدي إىل تغريات كبرية يف قيمة األراضي تتوزع بصورة غري متساوية بني مالك األراضي وغريهم
من أصحاب املصلحة ،وال سيما يف املناطق الشديدة الكثافة ،ما يسمح ابملضاربة العقارية واحملسوبية وغريها من
أنواع التأثري (مبا يف ذلك الفساد) بني املصلحة العامة واملصلحة اخلاصة .وهذا هو السبب يف أن ملكية األراضي
متثل قضية شديدة األمهية على جدول األعمال احلضري اإلقليمي ،ويف أن االستثمار العام شديد التعرض
لالستغالل واحملاابة من قبل أصحاب مصلحة معينني (.)Smolka, 2013
 -72وميكن أن يعزى اجلانب األكرب من ارتفاع قيمة األراضي يف املنطقة إىل التوسع احلضري السريع الذي
حدث يف العقود األخرية ،والذي أدى إىل القيام ابستثمارات عامة كبرية يف اهلياكل األساسية احلضرية واخلدمات
احلضرية .ويهيئ االستثمار يف البنية التحتية احلضرية الظروف املالئمة لثالثة أنواع من اآلاثر املتعلقة ابستخدام
تغري االستخدام؛ وارتفاع الكثافة واإلشغال أو ازدايد كثافة البناء؛ ووضع اللوائح التنظيمية اخلاصة
األراضيُّ :
ابلتقسيم العمراين ،وهي آاثر ت ِ
وجد مصادر هامة للربح اإلضايف ملالكي األراضي الواقعة يف أماكن جيدة .ويظهر
أثر هذه االستثمارات بوضوح يف الربازيل ،حيث أوضحت دراسة لثالث مدن (برازيليا وكوريتيبا وريسيفي) يف عام
 2001وجود اختالفات كبرية يف أسعار األراضي تتصل ابخلدمات اليت ميكن الوصول إليها ،مع مراعاة املسافة
من وسط املدينة (.)Serra and others, 2005
 -73وقد أصدرت بلدان كثرية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب تشريعات تدعم سياسات حتصيل
القيمة كوسيلة السرتداد ما ينجم عن اللوائح التنظيمية أو االستثمارات العامة من زايدات يف قيمة األراضي .غري
أن بلداانً قليلة فقط هي اليت أصدرت تلك التشريعات بطريقة منهجية وبنجاح ( .)Smolka, 2012وتنقسم
سياسات حتصيل القيمة هذه إىل سياسات مالية (الضرائب واملسامهات) وأدوات تنظيمية .وقد استخدمت مدينتا
ميديلني وبوينس آيرس زايدات مؤقتة يف ضريبة املمتلكات لتمويل االستثمارات الكبرية ،مثل إنشاء خطوط السكك
احلديدية حتت سطح األرض ( .)Smolka and Amborski, 2013واختذت لوائح تنظيمية أخرى يف أمريكا الالتينية
شكل منح األراضي من أجل املرافق احلضرية واملتنزهات والطرق وغريها .ومن األمثلة على ذلك القانون الربازيلي
رقم  6766لعام  ،1979الذي يقضي أبن يسلم القائمون بتقسيم العقارات  35يف املائة من األراضي من أجل
االستخدام العام ( .)Smolka and Amborski, 2013ويف الوقت نفسه ،نفذت حكومة بلدية ترينك الوكني (يف
مقاطعة بوينس آيرس) أداة إدارية يف عام  2009السرتداد تكلفة االستثمار العام يف اهلياكل األساسية واملرافق.
وللقيام بذلك ،طبقت مسامهة مقابل إدخال حتسينات على القرارات اإلدارية أدت ،من خالل تعديل معايري
استخدام األراضي واإلشغال ،إىل ارتفاع أسعار األراضي (.)Duarte and Baer, 2014
 -74وليس ما حيد من استخدام هذه الصكوك هو التحدايت القانونية أو التقنية بل هو عدم فهم السلطات
العامة اليت لديها سلطة اختاذ القرارات لإلمكاانت اليت تنطوي عليها هذه الصكوك .وعالوة على ذلك ،ينظر إىل
حتصيل القيمة كأداة لتعزيز اإلنصاف يف املدن وليس كوسيلة لتحسني االستقاللية املالية للبلدايت ( Smolka,
 .)2012ومن الصعب أيضاً تطبيق هذه األدوات ابلنظر إىل التع ّقد التقين الذي ينطوي عليه تنفيذها ،وخباصة فيما
يتعلق بتقييم ما ينجم عن التدخالت العامة من زايدات يف قيمة األراضي .وابإلضافة إىل ذلك ،هناك نقص يف
املعلومات عن األدوات املتاحة وفوائدها ،وكذلك عن اعتبارات املخاطر السياسية ( .)Smolka, 2012ولذلك فمن
املهم زايدة الوعي وتوفري التدريب بشأن أدوات حتصيل القيمة ،وتعزيز شرعيتها من خالل االعرتاف أبن هناك
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مصاحل غري املصاحل العقارية حتق هلا املشاركة املشروعة يف التنمية احلضرية ،وأن حقوق امللكية ال تشمل ابلضرورة
احلق يف القيمة اجلوهرية لألرض أو يف الزايدات غري املستحقة يف القيمة (.)Smolka, 2013
اإلطار  :6مشروع بيالر ،املشروع التجرييب العاملي إلعادة ترتيب األراضي على حنو تشاركي وشامل
يسعى املشروع التجرييب إلعادة ترتيب األراضي على حنو تشاركي وشامل (مشروع بيالر) إىل إجياد حلول الحتواء
أمناط التنمية احلضرية غري املستدامة .فقد نفذت مدينة ميديلني بكولومبيا ،بدعم من موئل األمم املتحدة ،اسرتاتيجية
إلعادة ترتيب األراضي يف حي ال كانديالراي ،الذي يبلغ عدد سكانه  2 625نسمة ويتسم مبعدل دخل منخفض
إىل منخفض للغاية ويضم حوايل  750منزالً .وحي ال كانديالراي جزء من مشروع ’ريو نوريت ماكرو‘ .ويتسم احلي
مبستوايت عالية من االستبعاد ونقص اخلدمات ،فضالً عن مشاكل حيازة األراضي .وقد ساعدت منهجية مشروع
بيالر على توجيه احلوار بشأن اإلدارة احلضرية الكفؤة واملنصفة .ويف هذه احلالة ،ضم اجلريان الذين ميلكون األرض
جهودهم معاً من أجل إعادة تصميم تقدمي اخلدمات ،وتقسيم األراضي ،واتباع أفضل طريقة للتوزيع العادل لتكاليف
وفوائد مشروع التكثيف وإعادة التعمري احلضري ،مبا يؤدي إىل حتسني اخلدمات والطرق واألماكن العامة .وسهلت
منهجية بيالر إجراء تبادل آراء فعال بني املواطنني واخلرباء املواضيعيني ضمن إطار تشريعي ومايل متوافق مع املطالب
احمللية ويسمح مبشاركة املواطنني يف املشروع وإدارهتم له ،وحتقيق أهداف اإلدارة احلضرية اليت تشرك اجلميع ،وتقدمي
عرض جذاب للمالكني ،ومحاية الساكنني ،فضالً عن اإلدماج يف الرؤية الكلية للمدينة .ويستند مشروع بيالر إىل
االقتصاد القائم على التشارك يف األراضي ،ويكفل السالمة القانونية للمشروع ،وملكية األرض لكل أسرة ،فضالً عن
التمويل املستدام للمشروع وتوليد قيمة حضرية.
املصدر :املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب التابع ملوئل األمم املتحدة.

رابع ا  -التوسع احلضري واملساواة االجتماعية
 -75املساواة والعدالة االجتماعية أساسيان خلطة التنمية وخلطة حضرية جديدة تعرتف بدور املدن يف تيسري
اإلدماج االجتماعي ( .)Habitat III Secretariat, 2015ويشدد اهلدف  10من أهداف التنمية املستدامة (’’احلد
من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها‘‘) على ما للمساواة من أمهية يف جدول األعمال العاملي ،وحيدد
اهلدف  ،11املتعلق ابملدن ،هدفني يتصالن ابإلدماج احلضري( .)13وعلى الصعيد اإلقليمي ،وافق الوزراء
والسلطات الرفيعة املستوى لقطاع اإلسكان والتنمية احلضرية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف
اجتماعهم الثالث والثالثني على إعادة النظر يف التشريعات الوطنية وتعميقها من أجل حتقيق جمتمع شامل للجميع
ودميقراطي وتشاركي ،مع سياسات اجتماعية حضرية شاملة (املكسيك  .)2014ولعدم املساواة أمهية خاصة
ابلنسبة للمنطقة ،إذ يشكل حتدايً هيكلياً ومسة يومية ملدهنا ،وهذا يوضح أمهية اعتماد سياسات اإلدماج احلضري
وضمان توزيع أكثر إنصافاً ملنافع التنمية احلضرية ( .)MINURVI, 2015; ECLAC, 2014aوعالوة على ذلك،
شهدت املنطقة يف العقود األخرية العديد من جتارب اإلدماج احلضري املبتكرة ،ويرجع ذلك جزئياً إىل تعزيز احلقوق
اجلماعية بقوة يف املدينة.
 -76ومن املمكن التصدي لعدم املساواة عن طريق مراقبة ثالثة تناقضات متثل االجتاهات الرئيسية يف العقود
األخرية .فعلى الرغم من اجلهود الكبرية اليت بذلتها احلكومات واإلجنازات اجلزئية اليت حققتها يف احلد من الفقر
وعدم املساواة ،ال تزال البلدان واملدن يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب من بني أكثر البلدان واملدن عدم
مساواة يف العامل .وعلى الرغم من أن عدم املساواة اخنفض أيضاً على الصعيدين الوطين واحلضري ،األمر الذي
( )13على وجه اخلصوص الغايتان  1-11و.2-11
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يربز فائدة السياسات املساندة للمساواة يف املنطقة ،فإن عدم املساواة ال يزال عامالً هاماً من حيث تشكيلة
الدخل والتشكيلة املكانية للمدن .واملنطقة أغىن ما كانت عليه يف عام  ،1990فقد ارتفع املتوسط اإلقليمي
لنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل من  4112دوالراً إىل  6109دوالرات (بزايدة قدرها  48يف املائة) بني
عامي  1990و .)14(2013وعالوة على ذلك ،حتققت إجنازات هامة فيما يتعلق ابألهداف اإلمنائية لأللفية ،من
حيث أنه ،يف إطار اهلدف  ،)15(1اخنفضت نسبة الفقر املدقع حبلول عام  2008إىل النصف مقارنة مبستوايت
عام  ،)ECLAC, 2015f( 1990واخنفضت نسبة سكان احلضر الفقراء من  41.4يف املائة يف عام  1990إىل
 23.2يف املائة يف عام .)16(2013
 -77غري أن اإلجنازات املتعلقة ابلفقر مل تؤد إىل اخنفاض مماثل يف التفاوت يف الدخل .بل إنه يف بعض املدن،
مثل سانتياغو دي شيلي ،أو إل ألتو يف بوليفيا ،ازداد التفاوت على الرغم من اخنفاض العدد اإلمجايل للفقراء ،ما
يدل على أنه ليست هناك ابلضرورة صلة تلقائية بني هذين العاملني ( .)CAF and UN-Habitat, 2014وال تزال
القابلية للفقر تشكل بدورها هتديداً رئيسياً ابلنظر إىل الركود يف معدل احلد من الفقر يف السنوات األخرية واملخاطر
النامجة عن التباطؤ االقتصادي الراهن (.)ECLAC, 2015e
 -78وعلى الرغم من حتقيق إجنازات هامة يف ختفيض العجز يف املساكن فإن التحدايت املتصلة ابلقطاع
العشوائي يف املناطق احلضرية وعدم املساواة يف احلصول على املساكن واخلدمات واملرافق اجليدة ال تزال قائمة
( .)ECLAC, 2014a; UN-Habitat, 2012وال يزال الفصل االجتماعي  -االقتصادي السكين مييز العديد من املدن
يف املنطقة ،وإن كان ذلك أبمناط متغرية .بل إن اجلهود املبذولة ملعاجلة العجز يف املساكن أدت يف بعض احلاالت
إىل تعزيز منط العزل ،نتيجة لتشييد املساكن على نطاق واسع يف املناطق الطرفية (.)ECLAC, 2014a
 -79وينشأ التناقض الثالث يف سياق العنف والسالمة العامة .فعلى الرغم من البيئة املواتية للنمو االقتصادي،
والتحسن االجتماعي  -االقتصادي وتوطيد الدميقراطية يف العقود األخرية ،ال تزال املدن يف أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكارييب من أكثر املدن عنفاً يف العامل .وقد ازداد معدل جرائم القتل يف املنطقة بنسبة  11يف املائة بني
عامي  2000و ،2010بينما استقر أو حىت اخنفض يف معظم املناطق األخرى ( .)ECLAC, 2014aويشار إىل
أن العنف هو الشاغل الرئيسي للمواطن يف املنطقة ،متقدماً على قضااي العمل أو الصحة ،وله أتثري سليب على
التماسك والتكامل االجتماعيني يف املدن (.)CAF, 2014
 -80واستناداً إىل هذه االعتبارات ،سيبحث هذا الفرع ثالثة أبعاد لعدم املساواة يف املناطق احلضرية يف أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب من وجهة نظر مستقبلية ،مع الرتكيز على السياسات االجتماعية واإلسكانية
وسياسات اإلدارة احلضرية ،والتحدايت الناشئة ،واملقرتحات الرامية إىل جعل املدن أكثر إنصافاً وإدماجاً.

( )14بياانت البنك الدويل بدوالرات الوالايت املتحدة الثابتة عن عام :2005
.http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD
( )15القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان.
( )16قاعدة البياانت اإلحصائية للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب ،على أساس تبويبات بياانت استقصاء األسر
املعيشية .البياانت عن أمريكا الالتينية فقط.
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ألف  -أوجه جديدة لعدم املساواة يف املناطق احلضرية :عملية الشيخوخة ،والشباب احلضري ،واملساواة بني
اجلنسني ،والتنوع العرقي
 -81ابلنظر إىل علو معدل التوسع احلضري يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب فإن االجتاهات
االجتماعية والدميغرافية الرئيسية اليت متيز املنطقة ال بد من أن تكون هلا آاثر هامة على املدن .ويعين سياق استمرار
عدم املساواة والعمالة غري النظامية وانعدام األمن الوظيفي واخنفاض نطاق تغطية احلماية االجتماعية وعدم املساواة
يف احلصول على اخلدمات اجليدة أنه ،من دون االستثمار الكايف يف السلع واخلدمات العامة ،ميكن أن تؤدي
التغريات االجتماعية والسكانية إىل تقلقل املناطق احلضرية .وابملثل ،تفرض هذه االجتاهات مطالب خاصة على
ُّ
اإلسكان واستعمال اخلدمات احلضرية واملساحات احلضرية.
 -82ومن املهم أيضاً التشديد على التغريات اليت حدثت يف اهلياكل األسرية نتيجة للتغريات االجتماعية ،مبا
يف ذلك اخنفاض حجم األسر املعيشية احلضرية ( 4.4أعضاء يف عام 1990؛ و 3.7يف عام 2010؛ و3.2
أشخاص يف عام )2030؛ وازدايد عدد األسر املعيشية يف املناطق احلضرية ( 70مليوانً يف عام 1990؛ و119
مليوانً يف عام 2010؛ و 181مليوانً حبلول عام  .)17()2030ومن انحية ،تؤثر العملية الدميغرافية والثقافية على
منط احلياة احلضرية وتؤثر على الطلب (الكمي والنوعي) على السكن ،ومن انحية أخرى ،توجد هذه العملية
احتياجات جديدة إىل اخلدمات العامة.
ابء -

شيخوخة السكان
 -83مل تتحقق التقديرات التارخيية اخلاصة ابالنفجار احلضري (اليت كان من املفرتض وفقاً هلا أن يبلغ عدد
السكان  31مليون نسمة يف مكسيكو سييت و 19مليون نسمة يف ريو دي جانريو حبلول عام  ،)2000بسبب
عوامل من بينها االخنفاض الكبري يف معدالت اخلصوبة (من  5.8أطفال يف عام  1950إىل  2.09أطفال يف عام
 ،2010وفقاً لبياانت املركز الدميوغرايف ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب) ( .)CELADE, 2014وإىل جانب ارتفاع
متوسط العمر املتوقع (من  51.4سنة إىل  74.5سنة يف نفس الفرتة) ،يعين هذا أن متوسط عمر السكان قد
ارتفع ،مؤدايً إىل شيخوخة السكان ( .)CELADE, 2014وميكن أن ِّ
تسرع هجرة الشباب إىل اخلارج هذه الظاهرة،
األمر الذي حدث ابلفعل يف الكارييب وأدى إىل شيخوخة أسرع حىت من هذا .ويف بعض البلدان الناطقة ابإلنكليزية
يف البحر الكارييب ،جتاوزت ابلفعل الفئة العمرية  65عاماً فأكثر نسبة  10يف املائة من عدد السكان ،ويستمر
ارتفاعها (.)Rawlins, 2010
اجلدول 2
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب .توزع سكان احلضر حسب الفئة العمرية (مباليني األشخاص والنسب
املئوية)

الفئة العمرية

1990
2010
2030

14-0

)٪34( 105
)٪26( 122
)٪20( 120

64-15

)٪61( 188
)٪67( 308
)٪68( 400

املصدر :أعدت على أساس قاعدة بياانت املركز الدميغرايف ألمريكا الالتينية (.)ECLAC, 2015e

65+

)٪5( 15
)٪7( 31
)٪12( 70

( )17املصدر  :قاعدة البياانت اإلحصائية للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب ،على أساس تبويبات بياانت
استقصاءات األسر املعيشية يف البلدان املعنية.
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 -84والشيخوخة مؤشر على انتهاء وجود بيئة دميغرافية مواتية على املدى الطويل ،ألن معدل السكان النشطني
اقتصاداي ( 15-64عاماً) ينخفض يف هناية املطاف مقارنة بنسبة الراشدين األكرب سناً( .)18وعلى املدى املتوسط،
يؤدي حدوث ارتفاع كبري يف عدد السكان املسنني إىل الضغط على نظم احلماية االجتماعية .وعلى الرغم من أن
تقدما كبرياً من حيث أعداد املسجلني يف نظام املعاشات التقاعدية فإن استمرار العمالة غري
بلدان املنطقة أحرزت ً
()19
النظامية واالفتقار إىل احلماية االجتماعية يعنيان أن التغطية ال تزال منخفضة ( . )ECLAC, 2014fوقد ازداد
أيضاً الطلب على خدمات الرعاية ،كما أن لعدم املساواة يف احلصول على هذه اخلدمات آاثراً سلبية على
االستقالل االقتصادي للمرأة (اإلطار الثالث.)2-
 -85وجيب أن تؤخذ احتياجات املسنني يف احلسبان عند تصميم األماكن العامة وسبل النقل وشبكات الطرق،
وحىت السكن .ويرتفع معدل انتشار اإلعاقة أيضاً ارتفاعاً كبرياً بني كبار السن (أعلى من املعدل السائد يف اجملتمع
ككل مبقدار  4إىل  5أضعاف يف الفئة العمرية  60سنة فأكثر) ،واإلعاقة أعلى يف البلدان اليت تقدمت فيها
شيخوخة السكان بقدر أكرب (ال سيما اإلعاقة البصرية واحلركية) (.)ECLAC, 2012a
اإلطار  :7دور الصحة احلاسم األمهية يف مستقبل املدن يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب من أكثر املناطق حتضراً يف العامل ،وللحياة احلضرية آاثر هامة على صحة
السكان .فالكثافة السكانية العالية اليت تتميز هبا املدن تيسر احلصول على اخلدمات األساسية ،مثل مياه الشرب
واإلصحاح البيئي والرعاية الطبية ،وكلها ميكن أن تسهم يف حتسني الصحة .بيد أن حياة املدينة كثرياً ما ترتبط
ابالكتظاظ والتعرض للملواثت البيئية واستهالك األغذية املصنعة ومنط احلياة الراكد وبيئات العمل اخلطرة واحتماالت
النزاعات االجتماعية والعنف ،ومن الواضح أن هذه كلها تضر ابلصحة.
وتتميز املدن أيضاً بتباينات كبرية يف توزيع املوارد ،مصحوبة يف كثري من األحيان مبظاهر مكانية لعدم املساواة تنطوي
على اختالفات كبرية يف البيئات العمرانية واالجتماعية للمناطق واألحياء يف املدن املختلفة أو داخل املدينة الواحدة،
حىت يف املناطق واألحياء القريبة جداً من بعضها البعض .وتولِّد هذه االختالفات أيضاً تفاواتًكبرياً من حيث معدل
تواتر الوفيات (معدل الوفيات) ومعدل تواتر املرض (معدل االعتالل) ونوعية احلياة يف املستوطنات احلضرية.
وميكن تعديل أثر احلياة احلضرية على الصحة وفقاً لكيفية تنظيم املدن وتطويرها وحكمها .وللغالبية العظمى من
القرارات املتخذة يف املدن من حيث السياسات املتصلة ابلتنمية احلضرية ،والنقل ،واملراقبة من جانب الشرطة ،وإنتاج
األغذية وتوزيعها ،وتنظيم العمل ،والتعليم ،من بني أمور أخرى ،آاثر كبرية على الصحة .ومن املهم أن يزيد املواطنون
واحلكومات إىل أقصى حد اجلوانب السوية للمدن ويقللوا من جوانبها الضارة.
وتوجد ابلفعل يف أمريكا الالتينية أمثلة للسياسات احلضرية (مثل ممرات الدراجات والتحسينات يف النقل احلضري)
ميكن أن تؤثر أتثرياً إجيابياً على الصحة .غري أن مسألة التحسينات الصحية احلضرية ومسألة احلد من عدم املساواة
يف جمال الصحة ليستا مدرجتني كمسائل ذات أولوية يف العديد من املبادرات املتعلقة مبستقبل املدن يف أمريكا
الالتينية.
ومن املهم للغاية أن تعمل املؤسسات األكادميية واجملتمع املدين والسلطات معاً لتوفري املزيد من املعلومات عن األحوال
الصحية يف مدن املنطقة وتعيني أهم حم ِّدداهتا؛ وفهم الكيفية اليت ميكن أن تؤثر هبا عمليات التوسع احلضري يف
املنطقة على الصحة؛ وحتديد السياسات احلضرية اليت ميكن أن تكون مفيدة لتحسني الصحة واحلد من عدم املساواة
( )18تعرف هذه الظاهرة ابسم ’’اهلِبة الدميوغرافية‘‘ ،وهي ليست متجانسة :فقد وصلت كواب وشيلي إىل هناية فرتة اهلِبة ،بينما
سيحدث ذلك يف بلدان مثل ابراغواي وبوليفيا وغواتيماال يف حوايل عام .)CELADE, 2011( 2040
( )19كان متوسط نسبة املسامهني بني العاملني يف أمريكا الالتينية يف عام  2011هو  36.8يف املائة ،مرتاوحاً بني  72.9يف
املائة يف أوروغواي و 14.7يف املائة يف بوليفيا ( ،ECLAC, 2014fالصفحة .)165
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يف معدل الوفيات ومعدل االعتالل؛ وتقييم األثر الصحي ملختلف السياسات احلضرية القائمة أو املعتزمة؛ وإعطاء
األولوية للحد من جوانب التفاوت الصحي داخل املدن .وجيب أن تتضمن اخلطة احلضرية اجلديدة احلاجة إىل
حتسني الصحة واحلد من أوجه عدم املساواة يف جمال الصحة ،ابعتبار هذه العوامل عناصر أساسية للتنمية املستدامة
للمدن يف املنطقة.
املؤلفة :آان ف .ديز رو ،مدرسة دورنزيف للصحة العامة ،فيالدلفيا.

 -86ويشكل إنشاء مدينة تدمج ذوي اإلعاقة ،الذين يشكلون  12يف املائة من سكان املنطقة
 )2012aحتدايً ال يتعلق ابلشيخوخة فحسب بل جبميع األبعاد ،وخباصة إذا وضعنا يف االعتبار أن الغالبية العظمى
من بلدان املنطقة صدقت يف عام  2006على ’’اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‘‘ ومبادئها التوجيهية
بشأن التنقل الشخصي واإلدماج يف اجملتمع احمللي( .)20إال أن التغريات يف الرتكيبة العمرية ستزيد من الرتكيز على
اإلدماج احلضري .ويف هذا الصدد ،جيب أن تؤخذ شيخوخة السكان يف االعتبار عند حتليل اإلدماج االجتماعي،
ابلنظر إىل آاثرها على اهلشاشة وآاثرها املتعلقة ابالستخدام العادل والشامل لألماكن واخلدمات يف البيئة احلضرية.
الشباب احلضري
( ECLAC,

جيم -

 -87أحرز يف العقدين املاضيني تقدم يف زايدة عدد سنوات الدراسة للشباب ونسبة الشباب الذين يكملون
دورة تعليمية ( .)21()ECLAC, 2014aغري أنه ابلنظر إىل التحدايت االقتصادية املذكورة أعاله فإن اهلشاشة احلضرية
تؤثر على الشباب بصفة خاصة ،كما يتضح من علو مستوى بطالة الشباب يف بلدان البحر الكارييب الناطقة
ابللغة اإلنكليزية.
 -88وهناك ثالثون مليوانً (أكثر من مخس اجملموع) من شباب أمريكا الالتينية الذين يف سن  15إىل 29
عاماً غري ملتحقني ابلتعليم أو العمل ،تشكل النساء املقيمات بصفة غالبة يف املناطق احلضرية نسبة  70يف املائة
منهم .ووفقاً للدراسات االستقصائية لألسر املعيشية ،تكرس نسبة  55يف املائة أنفسهن للرعاية وللعمل املنزيل غري
مدفوع األجر ،وهذا هو السبب الرئيسي يف تركهن الدراسة يف وقت مبكر يف سياق عدم املساواة يف احلصول على
خدمات الرعاية .ويف الوقت نفسه فإن  15يف املائة من الشباب ليسوا ملتحقني ابلتعليم أو العمل ،وال تستطيع
الدراسات االستقصائية تقدمي تفسري واضح هلذا األمر( .)22وتتألف هذه الفئة من الشباب ذوي الدخل املنخفض،
املعرضني بصفة خاصة لالستبعاد االجتماعي واملشاركة يف العصاابت وغري ذلك من أشكال العنف احلضري
املنظمة األخرى ،اليت ارتفع معدل حدوثها يف العقود األخرية نتيجة لضعف اإلدماج االجتماعي للشباب
(.)ECLAC, 2014a
دال -

املساواة بني اجلنسني يف املدن
 -89تقدم املرأة مسامهة كبرية يف تنمية املدن ومنوها .بيد أهنا تواجه جوانب عدم مساواة مستمرة فيما يتعلق
ابحلصول على الوظائف الالئقة واخلدمات اجليدة والسالمة والتمثيل يف عمليات صنع القرار .وعلى الرغم من
وتعرضها
ازدايد معدل عمالة املرأة يف املناطق احلضرية ،ال تزال هناك فجوات كبرية فيما يتعلق بوضعها االقتصادي ُّ
( )20اعتمدت وزارة التنمية احلصرية يف إكوادور سياسة ترمي إىل تيسري احلصول على السكن الذي يفي ابحتياجات ذوي اإلعاقة
أو حتسني الظروف املعيشية يف املساكن القائمة أو إمكانية الوصول إليها (.)MIDUVI, 2015
( )21يف أمريكا الالتينية ،يكمل  94يف املائة من الشباب الذين يف سن  15إىل  19سنة التعليم األساسي ،ويكمل  59يف املائة
منهم التعليم الثانوي (.)ECLAC, 2014a
( )22من التفسريات احملتملة البحث عن العمل ألول مرة ،أو اإلعاقة الدائمة عن العمل ،أو االخنراط يف العمل املنزيل غري مدفوع
األجر.
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للفقر ،وهذا انتج جزئياً من عدم املساواة يف احلصول على اخلدمات العامة ،مبا فيها خدمات الرعاية
.)2010; ECLAC, 2014c

( ECLAC,

اإلطار  :8املرأة يف املدينة :جوانب اإلغفال وخبس التقييم
تنعكس العالقات اجلنسانية على األماكن احلضرية ،اليت بدورها تعكس هذه العالقات (.)Falú, 2009
-

املرأة غائبة يف اختاذ القرارات احلضرية واإلسكانية.

-

إغفال االعتبارات اجلنسانية يكشف عن خبس تقييم املرأة.

-

تتسم السياسات بتحيز رجويل.

كيف تؤثر جوانب اإلغفال هذه على ختطيط املدن؟
حق املرأة يف املدينة هو مقولة نظرية وسياسية تشتمل على سلسلة من احلقوق وتشري إىل استخدام املدينة وأماكنها
وممتلكاهتا العامة والتمتع هبا .ويتطلب إدماج املرأة إجراء تغيريات يف املنطق املستخدم ،واالعرتاف ابحتياجات املرأة،
وعدم إضعاف تلك االحتياجات يف إطار مفهوم األسرة.
-

إمكانية احلصول على السلع احلضرية غري متساوية ،وختضع ألوجه من عدم املساواة.

-

تعاين املرأة من التمييز وال تعترب مساوية للرجل.

-

تواجه املرأة قدراً أكرب من عدم املساواة واهلشاشة؛ ليس بسبب ‘’طبيعتها’’ ،بل من جراء ‘’أسباب’’
ظروفها ومن جراء الثقافة األبوية.

وحنن نقبل التنوع ،ولذلك يبدو أن تكافؤ الفرص ال يكفي ،ألن تبنيه ال يضمن املساواة ( .)Natanson, 2016لقد
تعلمنا أمهية األدوات لتعزيز املساواة بني اجلنسني.
ويف أمريكا الالتينية ،وهي منطقة مفارقات (وفقاً للمنشور ) ،ECLAC (2012–2014منا انجتها احمللي اإلمجايل بنسبة
 4.3يف املائة) ،تتوطد العمليات الدميقراطية ،يف حني يتعمق عدم املساواة .وقد اخنفضت نسبة الفقر يف العقد املاضي
من  45.6يف املائة إىل  25.4يف املائة ،ولكنها ارتفعت بني النساء ،وال سيما املعيالت الوحيدات (وهذا هو احلال
يف  38املائة من األسر املعيشية الفقرية و 43يف املائة من األسر اليت تعيش يف فقر مدقع) .وليس الفقر مسألة
اقتصادية فحسب ،بل هو يؤثر أيضاً على احلقوق والتعليم والصحة واخلدمات واألمن وإمكانية احلصول على
اخلدمات .وقد ارتفعت نسبة املشاركة االقتصادية للمرأة من  42يف املائة إىل  52يف املائة ،ولكن املرأة ال تزال تشكل
غالبية العاطلني عن العمل وتتقاضى أجوراً أدىن من أجور الرجل يف كل مستوى .ومتثل العمالة املنزلية  11.5يف املائة
من عمالة اإلانث ( ،)ECLAC, 2015eونسبة  71يف املائة من الشاابت الالئي ال يعملن وال يدرسن ،منخرطة يف
العمل املنزيل غري مدفوع األجر ( ،)ILO 2013وعدد األطفال لدى الفقراء ضعف عدد األطفال لدى األغنياء.
واالختالفات أكثر وضوحاً لدى السكان السود والسكان األصليني.
وميثل عبء العمل الزائد الذي تتحمله املرأة مفارقة أيضاً ،ابلنظر إىل أهنا تعمل أكثر وتكرس وقتاً أكثر للعمل غري
مدفوع األجر وتكرس عدداً أكرب من الساعات للعمل يف اجملموع ( ،)ECLAC, 2011aوقد أخذت تصبح أفقر من
الرجل .واملرأة هي مق ِّدمة الرعاية ابمتياز ،وأندر سلعة يف حياهتا هي الوقت .ويؤدي التقسيم اجلنسي للعمل إىل تفاقم
ضيق الوقت ،بدءاً من الصورة النمطية للرجل بوصفه املعيل الوحيد ،اليت ال تتفق مع الواقع ابلنسبة للماليني من نساء
أمريكا الالتينية .ووفقاً للمعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا يف املكسيك ( ،)INEGI, 2014عملت النساء الالئي يف
سن العمل  23ساعة يف األسبوع أكثر من الرجال يف عام  ،2010عند النظر يف إمجايل وقت العمل (املدفوع األجر
وغري املدفوع األجر).
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ولتمكني املرأة من االستقالل ،تدعو احلاجة إىل سياسات عامة إدماجية من أجل ضمان قرب اخلدمات ومرافق رعاية
األطفال وخدمات النقل وتقليل العنف ،وإعطاء األولوية للجماعي منها وليس الفردي ،وضمان جودهتا وسالمتها
وتيسر أسعارها .ولتجنب إغفال النساء من التخطيط ،حنتاج إىل معرفة من هن ،وماذا ميتلكن ،وأين يعشن ،ومقدار
ُّ
العنف الذي خيشينه أو يعانني منه بسبب نوع جنسهن وحده.
الكاتبة :آان فالو .مديرة معهد حبوث اإلسكان واملوئل ،جامعة قرطبة الوطنية ،األرجنتني.

 -90وللهشاشة االقتصادية للمرأة آاثر يف جمال اإلسكان أيضاً .وقد ارتفع عدد النساء الالئي يرأسن أسرهن
يف املنطقة ،من  20.2يف املائة إىل  33.7يف املائة من األسر املعيشية احلضرية بني عامي  1990و،2010
وسجلت الربازيل أكرب زايدة ( 20إىل  38يف املائة) ،تليها بلدان املخروط اجلنويب وكوستاريكا .وهناك زايدة يف
نسبة رابت األسر املعيشية يف شرائح الدخل اخلمسية الدنيا ،وهي ظاهرة تشاهد أيضاً يف الكارييب (انظر التقريرين
الوطنيني للموئل الثالث لربابدوس وجامايكا) ،ما يؤكد ضرورة النظر يف هذه املسألة يف إطار سياسات اإلدماج
( .)ECLAC-UNICEF, 2014ومن املهم أيضاً تشجيع التدخالت اليت حتمي حيازة املسكن للنساء املنفصالت عن
أزواجهن ،من قبيل الربانمج الربازيلي مينها كاسا ،مينها فيدا [بييت ،حيايت] (.)23()UN-Habitat, 2013a
 -91وتلفت العقبات اليت تؤثر على اهلشاشة االقتصادية للمرأة االنتباه إىل أمهية إدماج منظور جنساين يف
خطط البلدايت ،مع مراعاة تصميم اخلدمات واألماكن العامة وارتفاع مشاركة اإلانث يف التجارة غري النظامية اليت
تتم يف األماكن العامة ،اليت تفتقر يف كثري من األحيان إىل اخلدمات الكافية ( .)IPEA, 2015ومن املهم أيضاً
التشديد على احلاجة إىل توفري النقل اآلمن للنساء وتوفري خدمات النقل العام اليت تراعي التباين بني الرجل واملرأة
يف أمناط التنقل ،ابلنظر إىل أمناط العمالة املختلفة وتكريس املرأة نفسها بقدر أكرب للعمل املنزيل ( UN-Habitat,
.)2013b
هاء -

التنوع االثين وعدم املساواة يف املناطق احلضرية
 -92املدينة ،حبكم تعريفها ،جمال للتنوع ،ال سيما ابلنظر إىل التنوع الثقايف واإلثين واللغوي يف املنطقة .ويعيش
يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ما ال يقل عن  670من الشعوب األصلية ،يشكلون ما بني  30و50
مليون نسمة ( ،)ECLAC, 2006وأكثر من  133مليون شخص من أصل أفريقي .وما يقرب من ربع سكان
أمريكا الالتينية هم من أصل أفريقي ،ولدى الربازيل اثين أكرب عدد من السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف
العامل ،بعد نيجرياي (.)PERLA, 2013
 -93وليس وجود السكان األصليني والسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف املدن ظاهرة جديدة؛ بل إن هلذه
الظاهرة يف بعض البلدان عنصر حضري .فعلى سبيل املثال ،يعيش  90.1يف املائة من سكان إكوادور ذوي
األصل األفريقي يف املناطق احلضرية ( .)MIDUVI, 2015غري أن بلدان أمريكا الالتينية مل تبدأ يف مجع البياانت
العرقية يف عمليات التعداد إال يف العقود األخرية ،األمر الذي مسح بتحليل البعد العرقي لعدم املساواة واالعرتاف
املتزايد هبذا البعد (.)Telles, 2014وعند النظر إىل السكان املنحدرين من أصل أفريقي وحدهم (بريتوس [وغالبيتهم
منحدرون من أصل أفريقي] وابردوس [وغالبيتهم أوروبيون ذوو أصول أفريقية أو أصول أمريكية أصلية]) سيحتل
مؤشر التنمية البشرية يف الربازيل املرتبة  103يف العامل ،يف حني أنه إذا نظران إىل السكان البيض وحدهم سيحتل
( )23وفقاً لربانمج ’’مينها كاسا ،مينها فيدا‘‘  ،حتتفظ املرأة يف قضااي الطالق حبقوق امللكية من دون متييز بني الزجيات الرمسية
وغريها .ويف املرحلة األوىل للمشروع ،منحت  80يف املائة من العقود ألسر معيشية ترأسها نساء ()UN-Habitat, 2013
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البلد املرتبة 66

( Federal University of Rio de Janeiro Laboratory of Economic, Historical, Social and

.)Statistical Analysis of Race Relations, 2013

-94

ويعيش  50يف املائة من سكان املنطقة األصليني يف املدن ،ويف حاالت كثرية يف سياق الفصل ( ECLAC,

 .)2014aوابإلضافة إىل ذلك فإن السكان األصليني احلضريني أفقر مبا يرتاوح بني  20و 30يف املائة من بقية
السكان احلضريني ،وحيصلون يف املتوسط على أربع سنوات دراسية .وغالباً ما يعيش السكان األصليون احلضريون
يف ظروف سكنية أسوأ من ظروف فقراء املناطق احلضرية ،تتسم مبزيد من االكتظاظ ،وظروف السكن السيئة،
وانعدام أمن احليازة ،واإلجالء القسري ،والفرص األقل للحصول على اخلدمات األساسية (.)UN-Habitat, 2011a
 -95وميثل االعرتاف ابملناطق املتمتعة ابحلكم الذايت يف نيكاراغوا ،وبلدايت السكان األصليني يف أواهاكا
(املكسيك) ،والكيلومبوس الربازيلية( ،)24ضمن حاالت أخرى ،تعبرياً عن هذا االعرتاف ،وكثرياً ما تتداخل هذه
املناطق مع أراضي املناطق احلضرية أو حتدها إقليمياً .وليس تداخل احلقوق ،وال سيما احلقوق اإلقليمية (حيازة
األراضي واملوارد الطبيعية) ،مسألة اثنوية ،ال سيما يف البلدان اليت توجد فيها مشاركة عالية من السكان األصليني
يف املدن الصغرية (إكوادور والسلفادور وابراغواي والربازيل وبليز وبوليفيا وغواتيماال وهندوراس).
 -96وديناميات اهلجرة داخل املنطقة مصدر جديد للتنوع يف املدن .فقد اخنفضت اهلجرة األجنبية بني
عامي  2000و ،2014يف حني زادت اهلجرة داخل املنطقة .وأييت معظم السكان املهاجرين إىل الداخل (حوايل
 7.6مليون شخص حول عام  )2010من بلدان أخرى يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ( ECLAC,
 .)25()2014dوبلدان املقصد الرئيسية للهجرة داخل املنطقة هي األرجنتني واجلمهورية الدومينيكية (حيث أكثر من
 80يف املائة هم مهاجرون من هاييت) وفنزويال وكوستاريكا( .)26والبلدان املستقبلة الرئيسية يف الكارييب هي جزر
األنتيل اهلولندية وغواديلوب ومارتينيك ( .)ECLAC, 2014dويف كثري من احلاالت ،يالحظ وجود جتمع سكين
للمهاجرين من داخل املنطقة يف املناطق املركزية من املدن ،نظراً لقرهبا من األماكن اليت توجد فيها وظائف قطاع
اخلدمات ،اليت توجد عادة يف هذه املناطق احلضرية املركزية ،كما يالحظ إنشاء شبكات دعم .وعلى الرغم من
املوقع املركزي هلذه اجملتمعات احمللية فإن ظروف املعيشة فيها غالباً ما تكون متقلقلة ،وهي تتعرض بقدر أكرب خلطر
استغالل العمالة؛ وعلى سبيل املثال ،متثل ساو ابولو ابلربازيل وجهة مقصد رئيسية للمهاجرين غري املوثقني يف
املنطقة (.)Silveira, 2013
واو -

االستنتاجات
 -97من املهم معاجلة عدم املساواة يف املناطق احلضرية وجوانبها املختلفة حبلول شاملة تضم قطاعات متعددة
ومستوايت حكومية خمتلفة وتشمل التمويل املستدام .وينبغي إقامة روابط مع السياسات االجتماعية الوطنية الرامية
إىل حتسني اخلدمات العامة وزايدة املعاشات التقاعدية االكتتابية وتعزيز نظم الرعاية ،مع برامج للحد من الفقر،
( )24تشري عبارة كيلومبوس (يف أمريكا اجلنوبية ،وال سيما الربازيل) ومارونس (يف البحر الكارييب) إىل مستوطنات مستقلة مؤلفة
أساساً من منحدرين من أصول أفريقية هربوا من أشكال الرق وكونوا جمتمعات حملية.
( )25يف العديد من بلدان املنطقة ،ال يزال السكان الذين يعيشون خارج بلدهم يشكلون نسبة كبرية من السكان .فعلى سبيل
املثال ،يعيش  29.4يف املائة من السكان يف جامايكا و 22.4يف املائة يف ترينيداد وتوابغو خارج بلد منشئهم (.)ECLAC, 2014d
( )26تشمل بلدان املقصد األرجنتني للمهاجرين من ابراغواي ،وفنزويال للمهاجرين من كولومبيا ،وكوستاريكا للمهاجرين من
نيكاراغوا ،واجلمهورية الدومينيكية للمهاجرين من هاييت .ويشكل الشباب (يف سن  15إىل  65عاماً) نسبة إمجالية قدرها  76يف
املائة من املهاجرين (.)ECLAC, 2014d
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مثل برامج التحويالت املشروطة( .)27بيد أن من املهم أيضاً النظر يف التدخالت اليت تؤثر أتثرياً مباشراً على البيئة
احلضرية ،مثل تنمية العمالة احمللية وإجيادها ،واالستثمار يف املرافق ،وسياسات األراضي وسياسات اإلسكان
الشاملة للجميع كأدوات لإلدماج االجتماعي (.)CAF and UN-Habitat, 2014; Bonomo and others, 2015
-1

من مدينة متسمة بعدم املساواة والفصل إىل مدينة متسمة ابلعدل والتكامل :احلصول على السكن اجليد
واملرافق واخلدمات اجليدة
 -98على الرغم من اإلجنازات الكبرية اليت حتققت يف احلد من نقص اإلسكان ويف تعزيز احلق يف املدينة
والوظيفة االجتماعية للملكية ،ال تزال هناك عقبات كبرية أمام احلصول على املساكن وعلى األراضي احلضرية ،ما
يسهم يف استمرار القطاع العشوائي ومنط الفصل يف املدن.

-2

نقص اإلسكان
 -99مل تواكب النمو احلضري السريع الذي شهدته املنطقة يف النصف الثاين من القرن العشرين عملية ختطيط
تكفل احلصول العادل على السكن ( .)Bonomo and others, 2015وال يزال العديد من األسر املعيشية يف املنطقة
يواجه عوائق كبرية يف احلصول على اإلسكان الرمسي .ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،ميكن أن تكون
العالقة بني أسعار العقارات والدخل ،يف املتوسط ،أعلى مبا يصل إىل ثالث مرات من العالقة اليت تالحظ يف
الوالايت املتحدة األمريكية ،يف حني أن أسعار الفائدة على الرهن العقاري أعلى بكثري يف املنطقة من املتوسط
الذي يالحظ يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ( .)28()Blanco and others 2014وتعين
ظروف السوق الرمسية وانتشار التعرض الشديد للفقر وللعمالة غري النظامية (الذي حيد من إمكانية احلصول على
قروض الرهن العقاري) أن الكثري من األسر املعيشية ال ميكنه الوصول إىل سوق اإلسكان الرمسي ،وأن هذه السوق
ال تشجع القطاع اخلاص على املشاركة يف توفري السكن ألفقر القطاعات ،وهي أقل تشجيعاً له على توفريه هلذه
القطاعات يف املواقع املالئمة.
 -100ويعاين ما يقرب من  40يف املائة من األسر املعيشية يف املنطقة من درجة ما من نقص اإلسكان
( .)Bouillon, 2012ومن انحية أخرى ،هناك قدر كبري من عدم التجانس يف هذا الصدد فيما بني البلدان ،والعجز
النوعي أعلى بكثري من العجز الكمي ( .)29()UN-Habitat, 2015a; Bouillon, 2012األمر الذي يؤكد أمهية تنويع
أدوات سياسة اإلسكان ،مبا يف ذلك تعزيز خطط حتسني وتوسيع وترميم املساكن ( .)UN-Habitat, 2015aويف

( )27الربازيلBolsa de Familia :؛ شيليSolidario :؛ إكوادورBono de Desarrollo Humano :؛ السلفادور:
Solidarias Rurales؛ املكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ــكOportunidades :؛ بنم ـ ــاRed de Oportunidades :؛ ابراغوايAbrazo :؛ بريوJuntos :؛
األرجنتني.Asignación Universal por Hijo :
( )28معدالت إمسية قدرها  11.4يف املائة ومعدالت حقيقية قدرها  8.1يف املائة يف املنطقة ،مقابل متوسط قدره  4.3يف املائة
للمعدالت اإلمسية و 3.2يف املائة للمعدالت احلقيقية يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ( Rebucci and
.)others, 2012
( )29تشري عبارة نقص اإلسكان إىل الفجوة بني االحتياجات إىل املساكن وتوافرهاِّ .
وتعرف اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكارييب ’’نقص اإلسكان‘‘ أبنه الفرق بني اإلسكان املالئم ،ابلنسبة الحتياجات السكان ،والعجز الكمي يف
الوحدات السكنية االستهالكية اليت توجد فيها أماكن سكن لالستخدام احلصري ،وميكن قياس هذا العجز ابعتباره الفرق بني عدد
أماكن السكن وعدد الوحدات السكنية االستهالكية ( .)ECLAC, 1996: 19ويتعلق البعد النوعي للعجز بفجوات النوعية يف
خصائص املساكن ( ،)ECLAC, 1996أي الثغرات يف مسات بناء املساكن ويف املواد (السقوف واألرضيات واجلدران وما إىل ذلك)،
ويف حيز املعيشة (االكتظاظ) ويف نوعية احلصول على اخلدمات (املياه واإلصحاح والكهرابء ،وما إىل ذلك).
Comunidades
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الوقت نفسه ،تتسم املستوطنات العشوائية واملنازل الواقعة خارج املراكز احلضرية بنقص نوعي يف اخلدمات ووصالت
النقل (.)Blanco and others, 2014
 -101يكشف عدم إجراء صيانة للمساكن العامة واخلاصة املوجودة واملمتلكات احلضرية عن شكل جديد
من عدم ثبات اإلسكان( .)30وينتج عدم الثبات املادي بشكل يف جزء منه عن سوء إدارة الوحدات السكنية
املشرتكة امللكية يف بيئة يبىن فيها ما يقرب من  80 000وحدة سكنية مشرتكة امللكية سنوايً (World Bank,
) . 2015وال متتلك مجيع البلدان يف املنطقة قوانني تتعلق ابلوحدات السكنية املشرتكة امللكية حتدد بوضوح
الواجبات واحلقوق اخلاصة ابلشاغلني والدولة ،مما يؤدي إىل تدين الوعي ابللوائح اليت تنظم املساحات املشرتكة،
فيما هو أبعد من امللكية الفردية لكل مالك(.)31
اإلطار  : 9املعيشة يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب :كيف تتحول األحياء العشوائية إىل فرص ،وكيف
يصبح اإلسكان حتدايا كبريا
نظراً لسرعة عمليات التوسع احلضري ،شهدت املستوطنات العشوائية وغري الرمسية توسعاً جاحماً يفتقر إىل اخلرائط،
وسجالت األراضي والسياسات العامة الواضحة املعامل ،وهو ما أدى إىل حدوث مشاكل اجتماعية وبيئية
واقتصادية خطرية نتيجة لعدم املساواة والتمييز.
ومع ذلك ،فبالنظر إىل وجود بعض املساكن واألحياء العشوائية يف املدن يف مناطق مركزية ،فقد أاتحت هذه
املساكن واألحياء فرصة لتحسني نوعية املعيشة ألفقر السكان .وأقر مصرف التنمية للبلدان األمريكية ()2013
أبمهية التوسع احلضري ابلنسبة لتنمية جمتمعات أمريكا الالتينية ،مسلطاً الضوء على االخنفاض يف معدالت الفقر
والبؤس ،فضالً عن حتسينات يف املعدالت الصحية والتعليمية ،وزايدة متوسط العمر املتوقع واالعرتاف ابحلقوق
واملواطنة .فعلى سبيل املثال ،ارتفع معدل التوسع احلضري يف الربازيل من  45إىل  84يف املائة بني عامي 1960
و ، 2010ومن مث احلد من حاالت عدم املساواة يف العديد من اجملاالت ،وال سيما الصحة ،والتعليم ،واملساواة
بني اجلنسني ،واإلسكان ،والتوظيف واخلدمات العامة )(Arretche 2015
ويقوم العديد من احلكومات يف املنطقة حالياً بوضع سياسات حضرية ذات طابع اجتماعي كبري هتدف إىل توفري
مدينة متكاملة لألحياء واملنازل وتعتمد على إعادة توزيع الثروات ،واحلصول على األراضي والرتاث ،والتخفيف
من حدة خماطر الكوارث الطبيعية.
وقد أتسس برانمج ’’أحب حاريت ( ‘‘)Quiero mi Barrioيف شيلي عام  2006وشكل جملس للسياسات احلضرية
عام  2014بتمثيل وزاري من اجملتمع املدين ،واجلامعات والقطاع اخلاص .أما يف املكسيك ،فيجري وضع آليات
للمعوانت اهلادفة حتفز بناء املساكن يف املناطق اليت تتميز مبواقع أفضل داخل شبكة البنية األساسية احلضرية،
وذلك حسب منوذج للنقاط والتعويض من أجل تقدمي اخلدمات احلضرية.
( )30وهو وضع مت التنبؤ به يف ).Ana Sugranyes and Alfredo Rodríguez (2010
( )31يف كولومبيا ،يلزم قانون الوحدات السكنية املشرتكة امللكية رقم  675املالك األصلي بتشكيل إدارة مؤقتة ،ينتهي عملها
عند بيع  51يف املائة من الوحدات .وال ختضع هذه العملية يف إكوادور للتنظيم .ويشتمل القانون املكسيكي ،فيما يتعلق ابلوحدات
السكنية االجتماعية املشرتكة امللكية ،على ابب بشأن ثقافة الوحدات السكنية املشرتكة امللكية .وينص هذا القانون على أنه جيب
على مكتب املدعي العام للمقاطعة الفيدرالية لدى منظمة  PROSOCأن يقدم للسكان ’’التوجيه والتدريب بشأن الوحدات السكنية
املشرتكة امللكية من خالل دورات وحلقات عمل ،ابلتنسيق مع وكاالت اإلسكان وغريها من الوكاالت واملؤسسات‘‘ [املادة ]80
) .(Esquivel 2007ويتضمن قانون امللكية املشرتكة يف شيلي ابابً خاصاً بشأن امللكية املشرتكة لإلسكان االجتماعي ،يبسط عملية
طلب املعوانت من أجل حتسني املساحات املشرتكة .ويعيش الكثري يف إلطار ملكية مشرتكة دون استيعاب معناها ،وهو سبب من
األسباب اليت جتعل املالك يسجل امللكية يف السجل العقاري بشكل منفرد ،دون معرفة الكيفية اليت تنظم هبا بقية األماكن املبنية
(اختالف جوهري عن قانون مبيعات الشقق الصادر عام  ،1929الذي مبوجبه يتمتع املالك مبلكية فردية ومشرتكة يف نفس الوقت)
).(Bustos, 2015
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ويف الفرتة  ، 2009-2007نفذت الربازيل برانمج تسريع النمو املعروف ابسم برانمج تسريع النمو  -إضفاء
الطابع احلضري على املناطق السكنية العشوائية ‘’ ،’’PAC Favelasوبرانمج اإلسكان املسمى ’’مسكين-حيايت
‘’ ، ’’Minha Casa, Minha Vidaومها برانجمان وطنيان لتنمية األحياء يعتمدان على املعوانت اليت تركز على الدخل
واليت توفر متويالت تغطي  6ماليني أسرة تقريباً ) .(PAC, 2015وتقوم كولومبيا حالياً ،حيث تعترب هي وميدلني
منوذجاً ،بصياغة واعتماد سياسة حضرية وطنية شاملة وواضحة املعامل استناداً إىل أجهزة املدينة ،مما حيفز التخطيط
والتنمية احلضرية املستدامة واملنصفة.
وتتوىل احلكومات البلدية بشكل استباقي دوراً أكرب يف إدماج متغريات التنمية االجتماعية واالقتصادية ،حيث
تعمل على وقف التمييز االجتماعي واملكاين عن طريق إنشاء مساكن جديدة وإنعاش املخزون احلايل من خالل
اتباع سياسات قطاعية للتنمية املتكاملة للمدن .وقد حتقق ذلك من خالل اعتماد صكوك تنظيمية ،وتدابري
مؤسسية وابتكارات ،وبشكل أساسي من خالل تعزيز اإلدارة اليت تشجع مجيع القطاعات على املشاركة يف تنفيذ
السياسات احلضرية.
وتتطلب هذه السياسات معوانت ،وهو م ا ميثل عقبة بني التكلفة والقوة الشرائية لدى السكان أصحاب الدخل
املنخفض اليت تؤثر على القدرة املالية للحكومات .وهناك حتدايت أخرى أمام تنفيذ السياسات تتمثل يف سعر
األراضي وديناميات سوق العقارات؛ والتقلبات على صعيد االقتصاد الكلي وآاثرها على التوظيف والدخل
وا إليرادات الضريبية؛ ومشاكل هيكلية من قبيل األطر التشريعية والتنظيمية املتقادمة ،والفجوات يف القدرات بني
القطاعني العام واخلاص والوكاالت غري احلكومية؛ والتوسع يف الدراسات والبحوث اليت هتدف إىل االبتكار
والتحول الثقايف اللذين يعكسان حتسني فهم فرص اإلسكان ابعتبارها عامالً رئيسياً لتحقيق تنمية حضرية مستدامة
تركز على الرفاه والتنمية االجتماعية اللذين يعتربان ركيزتني للتنمية االقتصادية املنصفة.
املؤلف.Anaclaudia Marinheiro Centeno Rossbach. Cities Alliance :
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املستوطنات العشوائية
 -102حقق العديد من البلدان يف املنطقة تقدماً كبرياً يف تقليل نسبة سكان احلضر الذين يعيشون يف
العشوائيات ،حيث حدث اخنفاض على الصعيد اإلقليمي من  25.5إىل  21.1يف املائة يف الفرتة -2005
 .(UN-Habitat, 2014) 2014ومن بني البلدان اليت حققت اخنفاضاً ملحوظاً يف هذه الفرتة األرجنتني ،وبليز،
وبوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) ،والربازيل ،وكولومبيا ،وكوستاريكا ،واجلمهورية الدومينيكية ،وغواتيماال،
وهندوراس واملكسيك (برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية .)2014 ،ومع ذلك ،ال تزال هناك بلدان
يف املنطقة تشهد استمرار زايدة سكان احلضر الذين يعيشون يف العشوائيات .وتندر البياانت مدى العشوائية
يف املدن ابلنسبة ملنطقة البحر الكارييب ،إال أنه يقدر أن نسبة سكان احلضر الذين يعيشون يف مستوطنات
عشوائية تبلغ حوايل  60يف املائة يف جامايكا و 25يف املائة يف ترينيداد وتوابغو ) .(UN-Habitat, 2014ويف
هاييت ،هناك زايدة مستمرة وهائلة يف العدد املطلق للسكان الذين يعيشون يف العشوائيات ،وقد ازداد هذا
الوضع سوءاً من دون شك عقب زلزال عام  .)32((UN-Habitat, 2012) 2010ويف منطقة البحر الكارييب،
تغرد برابدوس خارج السرب بشكل إجيايب ،حيث ال توجد هبا مستوطنات عشوائية تقريباً )،(DESA, 2004
ويرجع ذلك جزئياً إىل التنفيذ الصارم لقانون البناء اخلاص هبا؛ ومبادرات احليازة ابلتقادم اليت تنفذ بعد 20
عاماً من الشغل احلضري السلمي غري املتنازع عليه ،وهي مبادرات تقودها وزارة اإلسكان واألراضي؛ وبرانمج
لتحسني املناطق العشوائية تديره اهليئة الوطنية لإلسكان.
 32جيب عند حتليل البياانت الواردة أعاله مراعاة قيود القياس ،حيث إهنا تعتمد بشكل كبري على املعايري املستخدمة .وقد خيتلف
حتليل الوضع اإلسكاين اختالفاً كبرياً حسب املؤشر املعين .انظر الفرع رابعاً  -هاء املتعلق ابلبياانت احلضرية وطابعها غري الرمسي.
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 -103وابلرغم من هذه اجلهود واإلجنازات ،ينبغي عدم نسيان أنه ال يزال هناك ما يقرب من  105ماليني
نسمة من سكان احلضر يعيشون يف العشوائيات ) .(UN-Habitat, 2014وعالوة على ذلك ،ميكن بوسع الربامج
الكبرية إلصدار صكوك أن تؤدي إىل تقلص مطلق يف املستوطنات العشوائية ،بيد أن هذه الربامج ال تعاجل
سوى جزء من املشكلة ،وترتك وراءها قضااي نوعية غري حملولة على صعيدي اإلسكان واألحياء(.)33
 -104وينتج ظهور املستوطنات العشوائية واستمرارها عن عدد من العوامل .أوالً ،حد ارتفاع أسعار األراضي
من إمكانية تغطية فئات الدخل املنخفض ،مما يعكس أمهية سياسات األراضي احلضرية وشبه احلضرية ،واليت
من بينها االعرتاف بقيمة األراضي كممتلكات عامة ،وحتديد املناطق ذات األمهية االجتماعية ،واالستثمار
االجتماعي لألموال اليت يتم مجعها من خالل آليات احتساب قيمة األراضي (.)Smolka and Furtado 2014
ويف العديد من احلاالت ،مت إنشاء مستوطنات عشوائية يف مناطق خطرية نتيجة لعدم توفري ما يكفي من
األراضي امليسورة التكلفة( .)34اثنياً ،هناك قوانني ولوائح تتعلق بتقسيم األراضي إىل مناطق تعجز األسر ذات
الدخل املنخفض عن اتباعها ( ،)Smolka, 2003كما أن إجراءات احلصول على تصاريح البناء مكلفة جداً
( .)Bouillon, 2012اثلثاً ،تتم التدخالت العامة كردود أفعال ،وهي جزئية وغري كافية .فعلى سبيل املثال ،قد
ي كون الغرض من برامج معينة هو جمرد منح صكوك ملكية أو التشجيع على التشييد على حنو متزايد ،مع
االفتقار إىل الدعم التقين واملايل ،وقد ال يتم رصد التدخالت بطريقة شاملة ،وينتج عن ذلك عدم القدرة على
إدارة امللكية املشرتكة ،ابإلضافة إىل وجود ثغرة يف االستثمار بني العجز احلايل والتحسينات املنشودة .رابعاً ،ال
تكفي مجيع السياسات العامة لإلسكان من حيث الكمية والتنوع وتغطية أفقر الشرائح السكانية (تبىن بعض
املستوطنات يف مناطق انئية ،وهو ما تنتج عنه تكاليف انتقال ال تستطيع فئات أصحاب الدخل املنخفض أن
تتحملها) .خامساً ،هنا ك يف بعض احلاالت عدم احرتام حلقوق امللكية وانعدام إدارة أنظمة امللكية املتداخلة.
 -105وابلرغم من العجز يف اإلسكان وطابعه غري الرمسي ،ميتلك حالياً حنو  70يف املائة من األسر يف أمريكا
الالتينية والبحر الكارييب منازهلا اخلاصة هبا ،وذلك بفضل التأمني العقاري والتنظيم وغري ذلك من السياسات
اليت تركز على امللكية يف املنطقة.
-4

التمييز السكين االجتماعي واالقتصادي
 -106وهناك مسة رئيسية ملدن أمريكا الالتينية والبحر الكارييب تتمثل يف التمييز االجتماعي املكاين املوجود
فيها ،والناتج عن عوامل خمتلفة ،من قبيل ديناميات سوق األراضي (مثل طابع املضاربة اخلاص ابالستثمار
العقاري الذي يثبت األسعار مع التنبؤ أبفضل طريقة حمتملة لالستخدام) ،واحلوافز لبناء السكن االجتماعي يف
الضواحي اليت تنخفض فيها تكلفة األراضي ،وكذلك اإلشغال العشوائي لألراضي يف مناطق تقل فيها خماطر
إزالة املستوطنات (.)Sabatini, 2003
 -107وعموماً ،يرتكز السكان من املستوايت االجتماعية واالقتصادية والتعليمية األدىن يف الضواحي
( . )ECLAC, 2014aومع ذلك ،لوحظ يف العقد املاضي وجود اجتاهات متناقضة فيما يتعلق ابلتمييز السكين،
 )33قامت بريو من خالل جلنة حتديد امللكية غري الرمسية ( )COFOPRIبتوفري ما يزيد على مليوين صك للملكية يف السنوات
العشر األخرية .وال تدرج املناطق السكنية يف تقديرات عدم السكن العشوائي/عدم االستقرار بعد إصدار صكوك امللكية ،وابلتايل
تظل عشوائية.
 )34يف املكسيك ،وعلى الصعيد الوطين ،تقيم نسبة  11يف املائة من األسر يف املناطق احلضرية ابلقرب من جمرى النهر أو تطل
عليه ،و 2.3يف املائة يف مناطق دفن النفاايت أو الكهوف أو املناجم ،ويسكن  9يف املائة منها يف مواقع مطلة على الوداين
).(Government of the Republic of Mexico, 2015
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وحتسن الظروف االقتصادية يف ضواحي املدن( .)35ويرجع ذلك بشكل
وال سيما املدفوع ابلتنوع االجتماعي ّ
جزئي إىل انتقال السكان ذوي مستوايت الدخل األعلى إىل هذه املناطق يف سياق النمو السكاين يف الضواحي.
إال أن هذا االنتقال ال يؤدي تلقائياً إىل حتسني االندماج االجتماعي .ويف سياق الوحدات السكنية املشرتكة
امللكية املغلقة وخصخصة اخلدمات ،ميكن جملموعات أصحاب الدخل املرتفع أن تعيش منفصلة داخل مناطق
الدخل املنخفض ،وحيدث ذلك عموماً بدافع من الشعور ابنعدام األمن ،وتعززه خصخصة األماكن العامة
( .)36()Caldeira, 2000ويف منطقة البحر الكارييب ،ال تتوافر البياانت بشكل دائم لتحليل التغريات يف األمناط
السكنية االجتماعية واالقتصادية .إال أنه يف بعض احلاالت ،قد يالحظ وجود متركز أكرب لذوي الدخل
املنخفض يف املناطق احلضرية املركزية (.)Barbados, Draft Habitat III National Report, 2015
 -108ويف الكثري من مدن أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ،تواصل املناطق املركزية فقداهنا للسكان
( ، )ECLAC, 2014aابلرغم من وجود بعض استثناءات من قبيل مدينة سنتياغو دي شيلي ،حيث زادت فيها
الكثافة احلضرية يف املنطقة املركزية (تعمري املساحات اخلاوية) يف السنوات األخرية نتيجة لالستثمارات العقارية
( . )Poduje and others, 2015وميكن لالستثمار يف املناطق املركزية أن يعزز زايدة التنوع االجتماعي ،ولكنه قد
يفسح أيضاً اجملال أمام جتديد األحياء القدمية وترحيل السكان أصحاب الدخل املنخفض ( Janoschka and
 ، )Sequera, 2013وهو ما يؤكد أمهية مراعاة املساواة يف املناقشات بشأن تعزيز االستثمارات وزايدة الكثافة يف
املناطق احلضرية املركزية .وقد قضى مشروع نيو سييت  Neo-Citéيف بلدية سنتياغو يف شيلي على منط وجود
اإلسكان االجتماعي يف الضواحي ،حيث استثمر عوضاً عن ذلك يف اإلسكان االجتماعي يف وسط املدينة،
مع ترميم املساكن التارخيية املشرتكة امللكية لإلسكان االجتماعي يف املنطقة.
 -109وقد يفضي التمييز إىل تفاواتت يف الدخول احمللية ،وبدون آليات لتحويل املوارد بني البلدايت ،يتمثل
اخلطر يف استقطاب املعايري احلضرية للبىن األساسية واملعدات واخلدمات ( .)ECLAC, 2014aويشتد هذا
االستقطاب نظراً لالفتقار إىل السياسات اليت تنظم مواقع البىن األساسية واملعدات واخلدمات ونطاقها وسبل
االستفادة منها واستمراريتها وفقاً للعجز والطلب ،وقدرة املستخدمني على السداد ،وعدم وجود حوافز لضخ
استثمارات خاصة أكثر ثبااتً ( .) CAF, 2011; ECLAC, 2014aوهناك عدد قليل من الدراسات على مستوى
املدن تفسر وحتلل االستقطاب يف املعايري احلضرية داخل املدن وفيما بينها ،وحتدد معايري االستثمار املنصف.
وتشكل مبادرات ميدلني ،من خالل منوذجها للتوسع احلضري االجتماعي ،وخطة التنمية االسرتاتيجية لساو
ابولو ،مؤشرين مشجعني على وجود استثناءات.

 )35على سبيل املثال ،يرجع االخنفاض يف معدالت التمييز يف الربازيل بشكل كبري إىل التحسينات االجتماعية االقتصادية يف
الضواحي ).(ECLAC, 2014a:224
 )36هناك ملحوظة مثرية للقلق عن السعي من أجل التفرد تتمثل يف زايدة التمييز يف الدخل بني املدارس العامة واخلاصة ،وهو
ما يهدد مستقبل ديناميات التوزيع والرتابط االجتماعي يف املنطقة ).(ECLAC, 2014f
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اإلطار  : 10املستوطنات البشرية املنتجة واملستدامة :الربانمج املشرتك لإلسكان واملستوطنات البشرية
احلضرية املنتجة واملستدامة
ميكن أن تؤدي مواطن الضعف يف التخطيط والتوسع احلضري والعجز يف اخلدمات األساسية إىل انعدام االستقرار
االجتماعي ،وعندما يربط ذلك أبوضاع عدم املساواة ،تنشأ مشاكل التعايش وانعدام األمن يف أمريكا الالتينية
والبحر الكارييب .واستجاب ًة لذلك ،قامت ثالث وكاالت اتبعة لألمم املتحدة (برانمج األمم املتحدة للمستوطنات
البشرية ،ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي )2013 ،بوضع برانمج ابتكاري
ضمن إطار عمل الصندوق اإلسباين لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية .ومن خالل برانمج املستوطنات البشرية
املنتجة واملستدامة ( ، )APUSسعت مدن أمريكا الوسطى إىل املعاجلة الفعالة للفقر والعزل من خالل وسيلة رائدة
لالندماج احلضري واالقتصادي واالجتماعي يف إطار مشروع ملعاجلة العجز النوعي يف اإلسكان واألحياء .وقد
سعى الربانمج ،الذي مت إعداده يف بلدايت سانتا تكال وأبوابن يف السلفادور ،إىل تغيري الظروف يف املستوطنات
العشوائية واملعزولة اترخيياً ابالستعانة إبجراءات وتدابري اجتماعية وتنظيمية واقتصادية بغية حتسني ظروف املنازل
واألحياء .ومتثل اهلدف من هذا الربانمج يف الدمج الكامل للمستوطنات وإعادة تشييدها يف األماكن احمليطة هبا،
مبا يف ذلك ملكية األراضي وحتصيل االئتمان .ومن بني اآلاثر اإلجيابية احملققة ،استفادت  750أسرة من تنظيم
األراضي وحيازة امللكية .وانعكس ذلك أيضاً على السياسات الوطنية ،بصدور سبعة مشاريع قوانني بشأن تطوير
األراضي ،واألعمال املصرفية اإلمنائية ،ولوائح اإلسكان والبناء .كما أتسست حتالفات اسرتاتيجية بني املؤسسات
املالية ،وموردي املدخالت والسلع واخلدمات ،واملصممني وشركات البناء من القطاعني العام واخلاص .وأسهم
الربانمج يف توسيع نطاق قطاع البناء وسوق اإلسكان االجتماعي ،ويف القضاء على الفقر ،وتوفري املزيد من العمل
الالئق ،وحتسني الدخل.
املصدر :برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ،املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
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اإلدارة العامة يف جمال املساواة السكنية واحلضرية
 -110متتلك املنطقة خربة كبرية يف مواكبة البدائل اهلادفة إىل زايدة سبل حصول شرائح أصحاب الدخل
املنخفض على املساكن واألراضي .كما أدى االعرتاف حبق احلصول على املأوى املناسب يف جدول أعمال
املؤمتر الثاين لألمم املتحدة املعين ابملستوطنات البشرية (املوئل الثالث) إىل تعميق جهود السياسة العامة الرامية
إىل زايدة حتسني سبل احلصول على املساكن ) .(UN-Habitat 2015aوقد استخلصت بلدان عديدة الدروس
من مواطن الضعف املوجودة يف النماذج السائدة يف العقود األخرية ،واليت تقوم على مفهوم يعترب اإلسكان
سلعة توفرها األسواق (منوذج ’’التوفري واملكافأة واالئتمان‘‘) .ووضعت سياسات وبرامج تعرتف حبق اإلسكان
يف املدينة والوظائف االجتماعية للملكية وتنظر إىل اإلسكان االجتماعي على أنه آلية شاملة لالندماج واحلماية
االجتماعيني ) ، (Bonomo and others, 2015مع االعرتاف أبثر توفري السكن فيما على الرفاه ،ونوعية احلياة،
والقدرة على التكيف مع الظروف املتغرية ،واغتنام الفرص االقتصادية ومدى شدة التأثر ابلكوارث الطبيعية،
من بني أمور أخرى ( .) Bouillon, 2012وقد بدأت االسرتاتيجيات يف الذهاب إىل ما هو أبعد من إقامة السكن
الرمسي ومتويله ،فتناولت اللوائح واألدوات الالزم ة إلاتحة األراضي بتكلفة ميسورة وإجياد حلول أمشل من أجل
توفري االستثمارات يف اإلسكان العام ).(Bonomo and others, 2015
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سياسة اإلسكان وفق ا لنماذج جديدة لإلسكان تقوم على منوذج التوفري واملكافأة واالئتمان ومشاركة القطاع
اخلاص
 -111أبدت احلكومات يف العقدين املاضيني ميالً جتاه تقدمي املعوانت على أساس الطلب ،مع الرتكيز على
الشراء النهائي ملنازل جديدة مبشاركة القطاع اخلاص .ويعتمد احلصول على املساكن على منوذج التوفري واملكافأة
واالئتمان ،الذي اكتسب شهرة واسعة منذ تسعينيات القرن املاضي ،وال سيما يف الربازيل وشيلي وكولومبيا
وإكوادور والسلفادور وبريو .وقد أدى ذلك إىل زايدة إنتاج مساكن منخفضة التكلفة ،توجد بوجه عام يف
أطراف املدن ،وهو ما أسهم يف اخنفاض يف العجز الكمي للمساكن .إال أنه ابلرغم من هذه اإلجنازات ،مل
يتمكن منوذج التوفري واملكافأة واالئتمان بصفة دائمة من مساعدة األسر األضعف وغري املؤهلة لالستفادة من
عنصري التوفري واالئتمان ،وهو ما ميثل حتدايً كبرياً نظراً الرتفاع مستوى التوظيف غري الرمسي يف املنطقة
( .)Bonomo and others, 2015وتعىن ديناميات أسعار األراضي أن هذه املنازل غالباً ما تبىن يف مناطق انئية
تنخفض في ها تكلفة األراضي ،إال أن االستفادة من املرافق واملواصالت اجليدة حمدودة ،وابلتايل يؤدي ذلك إىل
تعميق منط التمييز االجتماعي  -االقتصادي (.)ECLAC, 2014a; Sabatini, 2003
 -112وقد سامهت التطورات يف بعض البلدان يف هجر اإلسكان االجتماعي .ففي املكسيك ،مت هجر 5
ماليني منزل ،وهو ما ميثل  14.2يف املائة من جمموع املساكن يف البلد وما يصل إىل  20يف املائة يف حال
احتساب املساكن غري املسكونة بشكل مؤقت ( .)37()Sánchez and Salazar, 2011ويرجع هجر املساكن إىل
االفتقار إىل اخلدمات ( 38يف املائة) ،والبعد عن أماكن العمل ( 31يف املائة) ،وعدم استقرار أماكن املعيشة
( 10يف املائة) ،وأسباب مالية ( 10يف املائة) وانعدام األمن ( 3يف املائة) (.)38()UN-Habitat, 2011b
اإلطار  :11االستفادة من برامج اإلسكان لصاحل السكان الضعفاء والفقراء
الربازيل :وفر برانمج ’’مسكين  -حيايت‘‘ ما يبلغ  2.4مليون وحدة سكنية يف الفرتة بني عامي  2009و،2015
استفاد منها  9.2ماليني شخص .وسيواصل الربانمج االستثمار يف االحتياجات السكنية للسكان من ذوي
الدخل املنخفض واملتوسط حىت عام  .2023وقد صمم التدخل كاسرتاتيجية الستعادة االلتزامات االجتماعية
املتعلقة ابلعجز السك ين املرتاكم ولتلبية الطلب املستقبلي ،ابإلضافة إىل قيمها بدور احلافز االقتصادي ( Ministry
.)of Cities of Brazil, 2013 and 2015
شيلي :يقوم صندوق التضامن من أجل اإلسكان واملرسوم األعلى رقم  49على افرتاض الدولة أبن هناك شرحية
كبرية من السكان ال تستطيع حتمل النفقات ،وابلتايل ال ميكنها احلصول على ائتمان عقاري وال ينبغي هلا ذلك.
وميكن أن تتحمل الدولة ما يبلغ  98يف املائة من تكلفة أية وحدة سكنية .ويدعم الربانمج شراء مساكن جديدة
أو مستعملة ،وبناء من ازل جديدة ،تكثيف البناء ومشاريع االندماج االجتماعي للمقيمني ابختالف مستوايت
دخلهم (.)Siclari, 2012
كولومبيا :بدأ تنفيذ برانمج املائة ألف مسكن جماين يف عام  ،2012وقضى على العجز الكمي الرتاكمي فيما
بني الشرائح األكثر فقراً من السكان (متنح األفضلية للفئات النازحة من جراء أعمال العصاابت أو الكوارث
الطبيعية) .ويرشح قطاع العقارات املشاريع وتقيّمها وزارة اإلسكان واملدن واألراضي وتساهم جمالس املدن ابألراضي
(.)Bonomo and others, 2015
 )37تفيد الربازيل ،وشيلي وفنزويال أيضاً ابرتفاع معدالت املنازل غري املسكونة ( 9.02و 9.6و 7.7يف املائة من إمجايل الوحدات
السكنية على التوايل) [ال تتمتع ابلضرورة أبمهية اجتماعية] ).(López Moreno, 2014
 )38يؤدي عدم التوافق هذا إىل فقدان األصول األساسية لألسر فضالً عن ختصيص النفقات العامة ،ابإلضافة إىل التسبب يف
خسائر لشركات البناء والعقارات ).(CIDOC and SHF, 2014
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بريو :يف عام  ،2005قدم اقرتاح لزايدة املعوانت بشكل كبري .وكان اهلدف من ذلك هو شراء أو بناء أو حتسني
ما يصل إىل  120 000وحدة سكنية سنوايً .ومن خالل برانمج تيكو بروبيو ( ،)Techo Propioيتم ختصيص
معونة من  40إىل  90يف املائة من سعر املنزل للفئات األضعف (سندات إسكان األسر) .وابإلضافة إىل حتسني
املعوانت لزايدة الطلب ،مت إصدار مرسوم من شأنه أن يعزز ختصيص مساحات قامت املنظمة الرمسية لتسجيل
امللكية غري الرمسية ( )COFOPRIبتحويلها إىل مناطق حضرية ألصحاب الطلبات من غري املالك يف املناطق اليت
اختارهتا الدولة وقامت من قبل بتحويلها إىل مناطق حضرية .وقد أهنى ذلك تنظيم املساحات املشغولة سابقاً،
وأدى إىل التخطيط لتوسيع املدن والسيطرة على وقائع قرصنة اإلسكان واملضاربة ( World Bank, 2015; El Peruano,
.)2015/23 September
املصدر :اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب2016 ،
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زايدة إاتحة املساكن للفقراء وتنفيذ برامج اإلسكان االجتماعي
 -113يتمثل اهلدف من هذه التدخالت يف تعزيز مشاركة الشرائح األفقر يف سوق اإلسكان غري الرمسي
وحتسني مناذج التوفري واملكافأة واالئتمان .وتتضمن االسرتاتيجيات تغيري متطلبات املدخرات ،واستبعاد مكوانت
االئتمان العقاري وزايدة املعوانت أو السندات احلكومية يف خطط التمويل .وعالوة على ذلك ،ركز العديد من
الربامج على الفئات الضعيفة ،من قبيل كبار السن ورابت األسر ،والسكان األصليني والنازحني وذوي اإلعاقة
(.)Bonomo and others, 2015
 -114وكنظري للسياسات اليت تشرك متعهدي البناء يف القطاع اخلاص يف توفري اإلسكان االجتماعي ،من
املهم إبراز السياسات اليت تيسر بناء املوائل االجتماعية ،من قبيل التعاونيات السكنية .ومت ّكن هذه التعاونيات
األسر من إدارة حلوهلا اخلاصة ابإلسكان وتؤدي دوراً أكثر مركزية يف ختطيط املشاريع والبناء اجلماعي للمساكن.
وخالل العقود املاضية ،قامت بلدان عديدة يف أمريكا ال التينية ومنطقة البحر الكارييب بوضع اسرتاتيجيات
ملساعدة الفئات اليت تعيش يف أوضاع هشة على االستفادة من النماذج التعاونية ،مبا يف ذلك من خالل تقدمي
املساعدة التقنية ،وإدارة املشاريع والبناء ،وزايدة املعوانت وفرض الرقابة على أسعار الفائدة ( Bonomo and
 .)others, 2015ومتتلك أوروغواي أكرب قدر من اخلربة يف هذا الشأن ،نظراً ألهنا تطبق النموذج على مدار 40
سنة ،ومتنح األولوية للنظام التعاوين يف املخصصات العامة من املوارد منذ عام .)Nahoum, 2012( 2010
وعالوة على ذلك ،تبنت بلدان كثرية ،مبا يف ذلك األرجنتني وبوليفيا (دولة -املتعددة القوميات) وابراغواي
وفنزويال (مجهورية  -البوليفارية) وال سيما بلدان أمريكا الوسطى ،يف أوائل القرن احلايل هذا النموذج بدعم من
أوروغواي اليت قامت بنشر معارفها وخرباهتا (.)Bonomo and others, 2015

-8

الرتميم الشامل لألحياء
 -115هتدف برامج ترميم األحياء أساساً إىل حتسني نوعية حياة السكان الذين يعيشون يف األحياء الفقرية
واملستوطنات العشوائية ،ملا هو أبعد من جمرد منح سندات امللكية ( .)Bonomo and others, 2015وتقر اخلطط
الرامية إىل حتسني املستوطنات احلالية أبن عملية التوسع احلضري يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب تتميز
بشكل كبري إبقامة املساكن واملوائل ابألساليب غري الرمسية واالجتماعية .وهناك جماالن للتدخل يف املنطقة:
الربامج غري الرمسية لرتميم األحياء ،والربامج املوحدة لرتميم األحياء.
 -116ويف سياق الربامج غري الرمسية لرتميم األحياء  ،تعتمد التدخالت الشاملة على االعرتاف ابلطابع املتعدد
األبعاد للفقر ،مبا يتجاوز منح سندات امللكية أو تيسري إجراء حتسينات مادية وحتسينات يف البىن األساسية
عن طريق اعتماد تدابري تعزيز اجملتمع والتدريب .ففي الربازيل ،يهدف برانمج تسريع النمو  -إضفاء الطابع
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احلضري على املناطق السكنية العشوائية ،املسمى  PAC-Favelasإىل إضفاء الطابع احلضري على املناطق
السكنية العشوائية ،ويعترب برانمج مورار كاريوكا ( )Morar Cariocaامتداداً لربانمج فافيال ابريو (،)Favela Barrio
ولكنه يركز أكثر على التوسع احلضري الشامل ،والتخطيط املساحي لألحياء الفقرية ،وأعمال املناطق العامة
وما إىل ذلك .ويف الشمال الشرقي ،يربز برانمج اجلدول األزرق ( )Ribeira Azulبسبب نطاقه ،وتركيزه على
اجملتمع ،والتوسع من خالل االنتقال من الرتكيز على التدخالت احمللية إىل برانمج يشمل الوالية عموماً ( Cities
 .)Alliance, 2008وأدخلت أيضاً تغريات يف التشريعات احلضرية يف الربازيل أصبح تنظيم األراضي مبوجبها
إجبارايً يف إطار سياسات اإلسكان ،وجيب إدراج الصرف الصحي ضمن تدخالت تنظيم املستوطنات العشوائية
( .)IPEA, 2015وقدم ت حكومة كولومبيا ،يف إطار الربانمج الشامل لرتميم األحياء ،املساعدة التقنية إىل هيئات
املقاطعات بغية إدارة التعاون وموارد االئتمان مع املصارف متعددة األطراف لتوفري التمويل .ويستهدف الربانمج
الشامل لرتميم األحياء يف ميدلني والربانمج العام ملنح صكوك ملكية األراضي املساكن الواقعة يف مستوطنات
عشوائية توفر إمكانية إجراء ترميم شامل ( .)Vergel, 2010وتتضمن الربامج اليت تستهدف األحياء املوحدة
والرمسية وتعاين من تدهور مادي واجتماعي برانمج  Promeba IIيف األرجنتني؛ وبرانمج [عش حياة أفضل]
( )Mora Melhorيف الربازيل؛ وبرانمج [حتسني ما مت تشييده] ( )Mejorar lo Construidoيف كولومبيا؛ ومؤسسة
األعمال اخلاصة ابلسكن ( )FuPROVIيف كوستاريكا؛ وبرانمج حتسني السكن يف مكسيكو سييت؛ وبرانمج
حتسني األحياء يف بنما؛ وبرانمج األحياء يف شيلي (.)Bonomo and others, 2015
-9

اسرتاتيجيات توفري األراضي
 -117حتقق تقدم كبري يف املنطقة من خالل اسرتاتيجيات ذهبت ملا هو أبعد من توفري املساكن أو البنية
األساسية ،وتطبق ،وفقاً للوائح احلضرية اليت تقر ابلوظيفة االجتماعية للملكية (النظام األساسي للمدينة يف
الربازيل  2001واإلصالح احلضري يف كولومبيا  ،)1989التخطيط احلضري وأدوات إدارة األراضي لتيسري
االندماج احلضري .وقد مت تناول ثالثة جماالت للعمل :توفري أراض حضرية للمستوطنات العشوائية ،ومراقبة
ممارسات املضاربة والتطوير العقاري االجتماعي(:)39
توفري أراض حضرية للمستوطنات العشوائية :متنح سياسات السكن الوطنية ،املعتمدة يف
(أ)
الربازيل يف عام  ،2005امتيازات خاصة لالستعمال السكين ،وتعرف يف الربازيل ابسم التقادم املكتسب
( ، )posse, usucapiãoوهي تعلن عن مناطق معينة ذات أمهية اجتماعية ضمن املناطق اليت تشغلها ابلفعل
مستوطنات عشوائية ويف مناطق شاغرة ميكن أن تنقل إليها املستوطنات املعرضة للمخاطر (مناطق معينة ذات
أمهية اجتماعية) وهو ما مينح تلقائياً سكان هذه املناطق امتيازات خاصة للتحول احلضري وأمن احليازة .وقامت
كولومبيا إبنشاء مصارف لألراضي (تتوىل الدولة حضرنتها وبيعها لشركات التنمية من القطاع اخلاص مع حتديد
حصص للسكن االجتماعي) ،مبا يف ذلك برانمج اإلسكان يف املدن ( .)Metroviviendaويف إطار استثمارات
التنمية احلضرية ،هناك صكوك أخرى ختصص حصصاً إجبارية من األراضي للسكن االجتماعي؛
(ب) مراقبة ممارسات املضاربة :نفذت الربازيل نظام االستخدام اإلجباري لألراضي الشاغرة ،أو
إعادة تقسيم األراضي والبناء اإللزاميني ،أو البناء اإللزامي وحده؛ والضريبة املتصاعدة لعدم استخدام املمتلكات
اليت توجد يف مواقع متميزة؛ ونزع امللكية .ويف الوقت نفسه تراقب كولومبيا املضارابت العقارية من خالل وضع
خطط جزئية من أجل التخطيط االستباقي للمدن وتوسعات املناطق املتدهورة؛
 )39أو إعداد تنظيم معياري أو ظروف التحسني على الطبيعة.
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(ج) التطوير العقاري االجتماعي :متثل مجيع الصكوك املالية بوجه عام القادرة على إدرار عائدات
للصاحل العام بدالً من اال متيازات اخلاصة الستخدام األراضي احلضرية وشغلها كما هو احلال يف الربازيل ،وذلك
فيما يتعلق حبقوق البناء ،والعمليات احلضرية املتكاملة ،والشهادات اخلاصة إبمكانية البناء اإلضايف  -طريقة
الستخدام األموال اخلاصة لتمويل االستثمارات العامة من خالل عمليات إعادة حتديد ملناطق ومزادات تصاريح
البناء.
اإلطار  : 12املستوطنات العشوائية :احلاجة إىل اتباع سياسات تتعلق ابألراضي ابلنسبة للفئات ذات الدخل
املنخفض واالعرتاف ابإلنتاج االجتماعي للموائل
يبلغ عدد الفقراء يف املنطقة  180مليون شخص ،يعيش منهم  125مليوانً شخص يف املدن و 113.4مليوانً يف
مستوطنات عشوائية( ،)2وهو ما يؤدي إىل العديد من انتهاكات حقوق اإلنسان( ،)3وقد حدث هذا األمر ابلرغم
من وجود سياسات خمتلفة لإلسكان نفذت بنجاح منذ بداية القرن العشرين ووجود استثمارات بنسب ترتاوح بني
 2و 8يف املائة من إمجايل الناتج احمللي خصصتها البلدان لربامج اإلسكان االجتماعي.
وقد كان للسياسات الناشئة عن توافق آراء واشنطن أثر كبري على القضااي املتعلقة ابألراضي واحلضر واإلسكان.
ومع ذلك مل تتمكن األسواق من خدمة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر ،ومل تطبق برامج احلد من الفقر
اليت تستهدف الشرائح األفقر من السكان على قطاع اإلسكان.
ونظراً هلذا الوضع ،توصل السكان أصحاب الدخل املنخفض يف القارة كلها إىل بدائل للحصول على مسكن
وموئل ،حىت مع جترمي جهودهم الفردية واجلماعية .ونتج ما بني  50إىل  75يف املائة من املناطق السكنية يف
نصف الكرة اجلنويب عن جهود السكان .وعادة ما تنشئ هذه العمليات ،اليت تعرف ابإلنتاج االجتماعي للموائل،
مناطق سكنية ومكوانت حضرية ومنازل يف ظل رقابة املنتجني الذاتيني وغريهم من أصحاب املصلحة االجتماعيني
الذين ال يسعون للربح.

توصيات
-

ينبغي للدول أن توفر أراضي مشروعة تتمتع ابملرافق وتوجد مبواقع متميزة من أجل الفئات األكثر حرماانً
من اخلدمات ،وينبغي حتقيق تقدم كبري يف االعرتاف ابألرض كحق من حقوق اإلنسان.

-

ينبغي لإلحصاءات أن تقر ابإلنتاج االجتماعي املنظم للموائل ،والذي ينبغي أن توفر من أجله السياسات
صكوكاً مالئمة ودعماً تقنياً مالئماً.
ينبغي تنفيذ سياسات تشاركية ،وسياسات لتحسني املساكن واألحياء الشاملة.

-

املؤلف.María Silvia Emanuelli. Habitat International Coalition, Office for Latin America :

 -10االستثمار يف املرافق واخلدمات الشاملة
 -118من ضمن التحدايت الرئيسية اليت تواجه حتقيق العدالة احلضرية تباين سبل احلصول على املعدات
واخلدمات ،مبا يف ذلك الربط بشبكة النقل ،ابلنظر إىل كون املواطنني أصحاب الدخل املنخفض يف العديد
من املناطق احلضرية مييلون إىل قطع رحالت يومية أطول بني منازهلم وأماكن عملهم ،حيث تقع هذه املنازل
خارج مراكز األنشطة االقتصادية ( .)IPEA, 2015وقد ضخت استثمارات ضخمة يف املنطقة ،من قبيل خطوط
املرتو يف كاراكاس وإل ألتو وميدلني وريو دي جانريو لتحسني وسائل النقل داخل األحياء العشوائية ومع ابقي
املدينة .إال أن من املهم االستثمار يف اخلدمات واملرافق داخل اجملتمعات ،بدالً من ربطها مبناطق تقدم فيها
خدمات أفضل .وجيدر يف هذا السياق التشديد على تدخالت التخطيط احلضري االجتماعي اليت تركز على
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تعزيز التغري االجتماعي من خالل حتوالت حضرية واالستثمار يف املناطق احملرومة (انظر اإلطار )14
.)Habitat, IDB, ACI, 2011

(UN-

 -11اقرتاحات تتعلق ابلسياسات
 -119هناك مبادرات عديدة جارية لالندماج احلضري يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب تعرتف ابلطابع
املتعدد األبعاد النعدام املساواة احلضرية ،وتوفر حلوالً وأدوات شاملة تركز على قضااي هيكلية تتعلق ابنعدام
املساواة احلضرية .وترد أدانه بعض االعتبارات اإلضافية بشأن املبادرات الرامية إىل معاجلة انعدام املساواة
احلضرية.
 -12تنويع إمدادات اإلسكان وسياسات اإلجيار
 -120ينبغي عند تصميم إمدادات اإلسكان مراعاة احتياجات الفئات املختلفة ،مثل كبار السن ورابت
األسر والعمال من الشباب الذين يتقاضون رواتب منخفضة .ومن أمثلة ذلك برامج اإلجيار للشباب ،وبرامج
إسكان الكبار ،واملنازل اجملمعة لرابت األسر وما إىل ذلك.
 -121وال يعترب الرتكيز على تشجيع ملكية املنازل االسرتاتيجية األفضل أو الوحيدة جلميع الفئات يف مجيع
األحيان .ومن املثري للدهشة ندرة سياسات اإلجيار يف املنطقة ابملقارنة إىل بلدان منظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي ،نظراً ألن تشجيع اإلسكان ابإلجيار قد يساعد يف منع املديونية املفرطة اليت تنشأ عن ملكية
املنازل ،وييسر حتقيق تنقلية أكرب وابلتايل يسمح بتحقيق توازن أفضل يف العمالة من حيث العرض والطلب
(حيث إن العيش يف مناطق رديئة املواص الت حيد من اخليارات الوظيفية) ،وميكن أن يليب بصورة أفضل
احتياجات األسر أو الطلبة من السكان (.)Blanco and others, 2014
 -122وميكن لسياسات اإلجيار املصممة بشكل جيد ،واليت تركز على الفئة املستهدفة وال تستبعد الربامج
العامة األخرى لإلسكان وهلا لوائح مناسبة حلم اية مالك األراضي ،أن حتد من التمييز السكين وتعزز االندماج
االجتماعي وحتقق التوازن يف الكثافة داخل املدن ،ألن برامج اإلجيار ميكن أن حتفز بناء جممعات سكانية عالية
الكثافة يف مناطق جممعة يف أي مدينة .ومن ضمن املبادرات القليلة يف املنطقة لتيسري احلصول على مساكن
ابإلجيار برانمج [معونة اإلجيار للشباب] ( )Subsidio Arriendo Jovenيف شيلي ،وبرانمج [ميكنك االستئجار]
( )Alquiler se Puedeيف بوينس آيرس وسياسة اإلجيار الوطنية يف أوروغواي.
 -13التخفيف من حدة تدهور املوجودات السكنية يف احلاضر واملستقبل والتحكم فيه
 -123يف سياق السياسات احلالية واسعة النطاق لبناء املساكن ،ويف ظل العجز املستمر يف املساكن من
حيث الكيف ،من اجلدير النظر يف أمهية سياسات حتسني املساكن االجتماعية ووجود برامج دائمة لرتميم
األحياء .وهناك حاجة إىل استثمارات للحد من التقادم والتدهور ،وذلك كما حيدث من خالل برانمج محاية
ملكية األسرة يف شيلي .ويلزم أيضاً القيام بتدخالت تركز على صيانة وحتسني البنية األساسية والنسيج
االجتماعي للوحدات السكنية االجتماعية ذات امللكية املشرتكة من خالل مساعدة اجملتمع على حتديد هذه
التدخالت السكنية وتطوير مشاريع التحسني واإلصالح ،على غرار ما يقوم به مع برانمج حتسني الوحدات
السكنة االجتماعية يف شيلي أو برانمج [حاريت] ’ ‘Barrio Míoيف ليما .ويوفر الربانمج الثاين التدريب للسكان
من أجل محاية أبنيتهم وتشجيع البناء والتخطيط مبشاركة اجملتمع (.)Lima Mayor’s Office, 2015
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 -14التخفيف من حدة التمييز السكين وأثره على عدم املساواة يف االستفادة من اخلدمات واملرافق
 -124ابلرغم من أن التمييز ال يزال ميثل حتدايً حمورايً يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ،فقد برزت األدوات
التالية للتصدي له :إنشاء مصارف عقارية تتمتع ابمتيازات خاصة لبناء مساكن اجتماعية ،وال سيما داخل
املدن أو يف املناطق املتميزة؛ وتنظيم وختطيط اإلشغال يف ضواحي احلضر ،إىل جانب تطويرات وخدمات ومرافق
عقارية وشبكة طرق مصممة للتوسع املادي للمدن؛ وتوفري إمدادات سكنية مبا يتمشى مع إمكانيات الفئات
األفقر ،وذلك على سبيل املثال ،من خالل اإلعاانت الشاملة و/أو حصص اإلسكان االجتماعي يف التطويرات
العقارية مرتفعة التكلفة ،كما هو احلال يف كولومبيا ومؤخراً يف ساو ابولو من خالل حصة التضامن يف العمليات
احلضرية املتكاملة ،أو مشروع ال تشيمبا ( )La Chimbaالذي يتضمن حصة لإلسكان االجتماعي يف عملية
توسع حضري كبري يف أنتوفاغستا بشيلي؛ وتكثيف املناطق املخدومة بشكل جيد واليت تستخدم بصفة مشرتكة
(مثل حمطات املرتو ونقاط الرتابط بني خمتلف وسائل النقل).
 -125وميكن ختفيف آاثر التمييز من خالل تزويد األحياء الفقرية مبرافق عامة وخدمات ومساحات عالية
اجلودة ،مثل استثمارات التخطيط احلضري االجتماعي يف ميدلني أو مشاريع املرافق الشاملة للثقافة والرتفيه
والتعليم والنمو واألعمال احلرة ( )CRECEيف كاراكاس؛ وتوفري فرص عمل وف رص اجتماعية يف األحياء ذات
الدخل املنخفض ( )CEDEZOS Antioqueñosيف كولومبيا؛ وتيسري سبل االستفادة من اخلدمات وتوفريها
للفقراء يف املناطق الغنية ،مما يشمل ربط األحياء بوسائل النقل ويقلل وقت االنتقال من خالل استثمارات يف
أنظمة النقل ،وهو اهلدف من االستثمارات اليت ضخت يف أنظمة املرتو يف بنما سييت وليما .ويف هذا السياق،
يعترب وضع سياسة إلعادة التطوير احلضري ،تعتمد على معايري واضحة للتضامن والرتابط واالندماج واإلدماج
االجتماعي أمراً ابلغ األمهية يف السياسات احلضرية الوطنية.
اإلطار  :13سياسة شاملة بشأن التنمية السكنية واحلضرية املستدامة

التشخيص
نظراً لسرعة التوسع احلضري ،تواجه املدن يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب حالياً عدداً من املشاكل تتعلق ابلعجز
السكين ،والنقل ،والفقر وعدم املساواة ،وانعدام األمن ،والعشوائية ،والتدهور البيئي وما إىل ذلك .ومن أجل حتقيق
سياسة شاملة للتنمية السكنية واحلضرية يف املنطقة ،يلزم العمل مع القطاعني العام واخلاص واجلهات العامة واخلاصة
من أجل حتقيق رؤية شاملة للمدينة ،مع وضع خطط وبرامج داعمة لذلك.

الوضع احلايل
ختتلف سياسات املنطقة املتعلقة ابلتنمية احلضرية واإلسكان اختالفاً كبرياً ،مع وجود عدد كبري من اجلهات القطاعية
اليت تتكيف بشكل مستمر مع التغريات السياسية والتكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وهو ما يزيد
من صعوبة إجراء ختطيط شامل يف املدن.
ويف معظم بلدان املنطقة ،تتوىل وزارة أو أمانة مسؤولية وضع السياسات الوطنية للتخطيط السكين واحلضري ،إال
أنه جيب أيضاً إقامة روابط ابلنقل ،والبنية األساسية ،واالتصاالت ،والبيئة ،والتعليم والصحة ،من بني مجلة أمور
أخرى .وقد اندجمت بعض القطاعات جزئياً يف بعض البلدان ،من قبيل األمانة املعنية ابلتنمية الزراعية واإلقليمية
واحلضرية يف املكسيك؛ ووزارة اإلسكان واملدن واألراضي يف كولومبيا؛ ووزارة االتصاالت والبنية األساسية واإلسكان
يف غواتيماال؛ ووزارة املدن يف الربازيل وهي أفضل مثال حيث جتمع بني قطاعات اإلسكان ،والصرف ،والنقل
والتوسع احلضري.
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ويقر أيضاً ابحلاجة إىل إشراك القطاع اخلاص واجملتمع ،وهن اك مثاالن على ذلك :جملس املدن يف الربازيل ،واجمللس
الوطين للتنمية احلضرية يف شيلي.

التوصيات
أتسيس هيئات إدارية وطنية أو إقليمية أو حكومية تتوىل إدارة تطوير املدن املستدامة ،من النواحي االجتماعية
واالقتصادية والبيئية .وبناء مدن يتوافر فيها سكن الئق ،ومزودة ببنية أساسية ومرافق كافية ،وتيسري الوصول إليها
والنقل ،واملناطق التجارية ،والصناعة ،والتعليم ،والصحة ،واألنشطة الرايضية والثقافية ،من بني أمور أخرى.
إنشاء جمالس وطنية للتنمية السكنية واحلضرية ،مبشاركة قطاع األعمال التجارية ،واجلهات العامة ذات الصلة،
واملنظ مات غري احلكومية ،واالحتادات املهنية واجلامعات ،ونقاابت العمل واجلمعيات األهلية ،وما إىل ذلك.
املؤلف.Ramón Santelices. Inter-American Housing Union (UNIAPRAVI) :

زاي -

العنف وانعدام األمن يف احلضر

-1

العنف وانعدام األمن
 -126حتولت منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف العقود األخرية من سيناريو العنف اجلماعي (يف ظل
وجود الدكتاتورايت واحلروب األهلية) إىل حالة العنف بني األشخاص ،مع وجود معدالت مرتفعة جداً للعنف
على الصعيد الدويل ،وهو ما يهدد السالمة العامة ويزيد معدل انعدام ا ألمن ،إىل حد أن أصبح هو الشاغل
العام األول يف املنطقة ( .)ECLAC, 2014a; UNDP, 2013; CAF, 2014وعلى مدار اخلمس وعشرين سنة
املاضية ،زادت حوادث السطو يف املنطقة إىل ثالثة أضعاف ( )ECLAC 2014ª, p.142وتوجد أعلى معدالت
عمليات القتل يف العامل يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب (أكثر من  21مواطناً لكل  100 000نسمة)
وهو يزيد بكثر عن املتوسط العاملي ( 7مواطنني لكل  100 000نسمة) ( .)CAF, 2014ووفقاً جمللس املواطنني
املكسيكيني املعين ابألمن العام والعدالة اجلنائية ( ،)CCSPJPتقع  42مدينة من بني أكثر  50مدينة عنفاً يف
العامل يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب (.)CCSPJP, 2016
 -127وهناك اختالفات واضحة على الصعيد دون اإلقليمي .ويرتكز أعلى معدل لعمليات القتل يف أمريكا
الوسطى ،وقد سجلت املكسيك ارتفاعاً ملحوظاً يف معدالت العنف يف العقد املاضي .ويف السلفادور
وغواتيماال وهندوراس ،بلغ أيضاً العنف احلضري معدالت مأساوية وتسبب يف خسائر يف األرواح جتاوزت
نظريهتا النامجة عن الصراعات املسلحة التقليدية ( .)CAF, 2014وهناك أيضاً ارتفاع هائل يف عمليات القتل يف
البلدان اليت كانت تتدىن فيها مستوايت اجلرمية عادة من قبيل كوستاريكا (من  6.3إىل  11.3حالة وفاة لكل
 100 000نسمة يف الفرتة بني  2000و )2010وبنما (من  9.8إىل  20.6خالل الفرتة نفسها) (مكتب
األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية) .كما تشهد العديد من بلدان البحر الكارييب تصاعداً مفزعاً يف العنف.
ففي جامايكا عام  ،2009وقع ما يزيد عن  60عملية قتل لكل  100 000نسمة ،ويف ترينداد وتوابغو،
ارتفع املعدل من  9.5إىل  35.6يف الفرتة بني  2000و( 2010مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات
واجلرمية) .ونتيجة لذلك ،شهدت بلدان عديدة يف األقاليم الفرعية ارتفاعاً هائالً يف نفقات حتقيق األمن الوطين
العام ).(ECLAC, 2008
 -128ويف نفس الوقت ،شهدت كولومبيا ،وهي بلد عادة ما توجد هبا مستوايت مرتفعة من اجلرائم ،اخنفاضاً
كبرياً يف معدالت عمليات القتل (من  66.5إىل  32.3لكل  100 000نسمة يف الفرتة بني 2000
و ، 2010حسبما أفاد مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية) .ويف الربازيل ،ظل معدل عمليات
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القتل اثبتاً نسبياً ،ابلرغم من أن األرقام الوطنية ختفي اختالفات كبرية يف االجتاهات دون الوطنية
 .)40()2013وال يزال العنف القاتل يف هذين البلدين عالياً جداً ابملقارنة مع نظريه يف البلدان املتقدمة (أقل من
 3حاالت قتل لكل  100 000نسمة) وغريها من املناطق النامية ( .)CAF, 2014ويعترب املخروط اجلنويب هو
اإلقليم الفرعي الوحيد الذي اخنفضت فيه ،معدالت عمليات القتل منذ تسعينيات القرن املاضي (من  10إىل
 7حاالت قتل لكل  100 000نسمة ( .)UNODC, 2015وتربز أيضاً االختالفات دون اإلقليمية يف معدالت
انتشار العنف على مستوى املدن ،حيث تسجل املدن يف أمريكا الوسطى والبحر الكارييب أعلى معدالت
عمليات القتل.
( UNODC,

 -129وللعنف ومظاهرة املختلفة جذور اجتماعية واقتصادية ومؤسسية معقدة (على سبيل املثال أسلوب
عمل النظام القضائي) .وللعنف أتثري على السالمة العامة ،ألنه شكل خاص من العالقة االجتماعية واآللية
للتع ايش (والبقاء) .وتتضمن العوامل البيئية للعنف يف املنطقة طرق اإلجتار ابملخدرات إىل أسواق املستهلكني
األغنياء (أمريكا الشمالية وأورواب) ،واليت ميكن مشاهدة العنف اخلاص هبا على احلدود ويف مناطق اإلنتاج
( .)41()FLACSO, 2015وتزيد أيضاً معدالت اإلجتار ابملخدرات بكميات صغرية لالستهالك احمللي (مكتب
األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية ،) 2015 ،ويتزايد معدل انتشار املواد الرخيصة واملسببة لإلدمان الشديد
(الكوكايني احلصوي ،والباكو) واليت هلا أتثري على املناطق احلضرية اليت تستهلك فيها هذه املواد ( Rigacci and
 .)42()others, 2014وهناك ظاهرة أخرى ترتبط ابإلجتار ابملخدرات وغريها من اجلرائم تتمثل يف العنف املتعلق
ابلعصاابت ،والذي يتواجد بشكل خاص ومثري للقلق يف بلدان أمريكا الوسطى .ووفقاً ملكتب األمم املتحدة
املعين ابملخدرات واجلرمية ( ،)2013ترتبط  30يف املائة من عمليات القتال يف البلدان األمريكية بعنف
العصاابت ،وهو ما يتناقض مع املعدل امللحوظ يف القارات األخرى الذي يبلغ  1يف املائة .ومتثل العصاابت
هتديداً على السالمة العامة ،وميكنه يف أن يقضي على التحكم يف معظم جوانب احلياة يف املناطق األكثر
خطورة .ويضاف إىل ذلك األشكال غري القانونية األخرى إلعادة توزيع الثروات والتحكم يف اإلدارة احمللية
العامة من قِبل أطراف فاعلة غري قانونية (.)De Leon Beltrán and others, 2010
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العنف وأوجه عدم املساواة
 -130من املهم اإلشارة إىل الروابط بني العنف وانعدام املساواة ،حيث سجلت مدن عديدة يف املنطقة
اخنفاضاً يف معدالت العنف فيها ابلتزامن مع اخنفاض يف انعدام املساواة ،وهي ظاهرة ال تالحظ إال عند احلد
من الفقر .وابلنسبة للمدن مثل بيلو هوريزونيت وبوغوات وريسيفي وساو ابولو ،تنخفض معدالت انعدام املساواة
(من حيث الدخل) ابخنفاض معدالت عمليات القتل .وابملثل ،يف برازيليا وكوريتيبيا ،عندما ترتفع معدالت
انعدام املساواة ،ترتفع أيضاً معدالت اجلرائم (.)UN-Habitat and CAF, 2014
 )40ظهرت يف الربازيل توجهات دون وطنية شديدة التباين .ففي الفرتة بني  2007و ،2011اخنفضت معدالت أعمال القتل
( 29يف املائة يف والية ريو دي جانريو و 11يف املائة يف والية ساو ابولو) ولكنها ارتفعت بشكل كبري يف الشمال والشمال الشرقي
( 150يف املائة يف ابرايبا و 50يف املائة يف ابهيا) ).(UNODC, 2013
 )41على النقيض من اخنفاض التوجه يف تعاطي الكوكايني املوجود يف أجزاء أخرى من العامل ،سجلت أمريكا اجلنوبية ارتفاعاً يف
استهالك الكوكايني (من  1.84مليون مستخدم إىل  3.34مليون مستخدم) يف الفرتة بني  2010و 2012وهو ما ميثل ثالثة
أضعاف مستوى متوسط االستهالك العاملي ).(UNODC, 2015
 )42تعترب منطقة كراكالند يف ساو ابولو مثاالً لزايدة مستخدمي الكوكايني احلصوي يف الربازيل ،اليت سجلت أعلى رقم من
مستخدمي ذلك املخدر بعد الوالايت املتحدة األمريكية ).(Rigacci, 2014
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 -131وللعنف جمموعة متنوعة من التأثريات على انعدام املساواة احلضرية .وتسفر معدالت الضحااي عن
أمناط من انعدام املساواة العرقية؛ فعلى سبيل املثال ،يعترب معدل عمليات قتل الضحااي املنحدرين من أصول
أفريقية يف الربازيل أعلى بكثري من نظريه من السكان ككل ( )43()IPEA, 2015بينما تقل احتمالية إبالغ الشرطة
عن ضحااي اجلرائم املنحدرين من أصول أفريقية ( .)IPEA, 2012ويشري ذلك إىل وجود متييز عرقي يف مفاهيم
وكاالت األمن العام والثقة هبا ،مما ميثل حتدايً للتمييز العنصري سلط عليه مقرر األمم املتحدة املعين حبقوق
اإلنسان الضوء مؤخراً يف إطار العقد الدويل للمنحدرين من أصل أفريقي (( )2015-2024مفوضية األمم
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان .)2016 ،ويعترب الشباب هم الفئة األكثر أتثراً ابلعنف :حيث يسجل معدل
الوفاة يف املنطقة الناجم عن العنف بني األشخاص أعلى معدالته يف الفئة العمرية اليت ترتاوح بني 29-15
سنة ويعترب العنف املقصود وغري املقصود هو السبب املؤدي إىل الوفاة يف السكان الذي ترتاوح أعمارهم بني
 50-15سنة (.)ECLAC, 2014a
 -132وتزيد معدالت ضحااي عمليات القتل للرجال يف املنطقة عن معدالهتا ابلنسبة للنساء .ومع ذلك،
شهدت النساء معدالت أعلى للعنف املنزيل وأنواع خمتلفة من العنف ،تندرج من العنف النفسي (االعتداءات
اللفظية) إىل املمتلكات والعنف املادي ،الذي حتدث معظم حاالت العنف فيه يف العالقات الثنائية النامجة عن
ديناميات غري متكافئة يف القدرة ،واستبعاد النساء من سوق العمالة ،واالنتقاص من حقوق امتالك األراضي
أو السكن أو املمتلكات األخرى ،واستبعاد شركائهم من أماكن العمل واجملال العام .ولكن ،هناك ميل إىل
تطبيع وإخفاء العنف املنزيل ألنه يعترب مسألة خاصة ،حىت من جانب النساء ( Pérez and Sáinz, 2015; UNDP,
.)2012; UNDP, 2013
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االختالف املكاين للعنف
 -133قد يوزع أثر العنف بصورة غري متساوية يف املدن نظراً لوجود تناقضات واسعة يف معدالت انتشار
اجلرمية ومن املرجح أن يؤثر هذا العنف على الفئات األكثر ضعفاً يف املناطق اليت تقل فيها اخلدمات املتعلقة
ابألمن العام ( .)Muggah, 2012; CAF, 2014ويعزز التوجه حنو خصخصة األمن يف املنطقة من تفاوت فرص
التمتع ابألمن ،الذي يتحول من مصلحة عامة إىل سلعة ( .)Carrión, 2014ويف العديد من البلدان يف أمريكا
الالتينية والبحر الكارييب ،تزيد نسبة أفراد األمن اخلاص عن نسبة أفراد الشرطة لكل  100 000نسمة (حيث
يوجد حالياً  3.8مليون فرد أمن خاص و 2.6مليون فرد شرطة يف املنطقة) .وهناك حوايل  900فرد أمن خاص
لكل  100 000نسمة يف الربازيل ،وغواتيماال ،وهندوراس وبنما؛ و 500فرد أمن خاص يف شيلي ،وكوستاريكا
واملكسيك؛ و 400فرد أمن خاص يف كولومبيا ،واجلمهورية الدومينيكية ،وإكوادور والسلفادور ( UNDP,
 . )2013وعالوة على منح فرص غري متساوية للتمتع ابألمن ،فإن هذا األمر يفسد نظام اإلدارة املقام بشكل
دميقراطي .ومما يثري القلق بنفس القدر أثر ذلك على الثقة بني األشخاص واملؤسسات ،اليت تعترب متغرياً أساسياً
للتنمية (.)De León Beltrán and Velásquez, 2012

 )43يف ساو ابولو ،بلغ معدل عمليات القتل ابلنسبة للشباب السود والسكان من فئة متعددي األعراق (الذين ترتاوح أعمارهم
بني  24-15سنة)  31.59حالة لكل  100 000نسمة ،بينما كان املعدل ابلنسبة للشباب البيض  17.23حالة لكل
 100 000نسمة ( .)Prefeitura de São Paulo ObservaSampa, 2010وارتفع معدل عمليات القتل على الصعيد الوطين ابلنسبة
للمنحدرين من أصول أفريقية (السود ومتعددي األعراق) يف الفرتة بني  2002و ،2010ولكنه اخنفض ابلنسبة للسكان البيض
(.)IPEA, 2015
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 -134ويوجد يف مدن املنطقة ’’بقع ساخنة‘‘  ،وهي الشوارع والزوااي اليت تزيد فيها معدالت انتشار اجلرمية
اليت يزيد احتمال وقوعها أوقات حمددة من اليوم ويف األحياء اليت ترتكب فيها اجلرائم املتعلقة ابإلجتار ابملخدرات
بكميات صغرية ( .)CAF, 2014فعلى سبيل املثال ،حتدث السرقات وأعمال النهب عادة يف أايم العمل يف
األحياء املركزية وخالل ساعات العمل؛ وتكون أعمال السطو أكثر شيوعاً أثناء العطالت الرمسية يف األحياء
السكنية وخالل ساعات الليل؛ ويزيد انتشار عمليات القتل خارج احلاانت والنوادي الليلية يف أوقات متأخرة
من الليل وأثناء العطالت الرمسية (.)CAF, 2014
 -135وعالوة على ذلك ،هناك ما يطلق عليه ظاهرة ’’جغرافيا الفرص‘‘ اليت تيسر ارتكاب هذا النوع من
اجلرائم ويغذيها انعدام التنظيم املادي واالجتماعي .وعلى النحو املشار إليه يف ورقة املسألة  11الصادرة عن
املوئل الثالث بشأن األماكن العامة على الصعيد العاملي ،لنسبة  15يف املائة من اجلرائم املسجلة يف الفرتة بني
 1980و 2000مكون لتصميم وإدارة األماكن العامة .وتتضمن املكوانت ’’اجلغرافية‘‘ وجود معتدين
حمتملني ،ورقابة شرطية وغري رمسية ضعيفة ،وخصائص تكوينية/مكانية من قبيل األماكن العامة املهجورة أو
الرد يئة اجلودة .وتتضمن املكوانت االجتماعية االنتماء إىل األسر ذات الدخل من املتوسط إىل املنخفض
واالفتقار إىل الرتابط االجتماعي والفعالية اجلماعية اليت تقلل من الرقابة غري الرمسية (.)CAF, 2014
 -136وميكن إجراء التحليالت والتدخالت يف املدن ابستخدام هنج ’’جغرافيا الفرص‘‘ ،مما حيسن البنية
األساسية املادية والبيئية ،ودورايت الشرطة ،ومرافق النقل وأنظمة اإلضاءة يف األماكن العامة املفتوحة ،وإنشاء
أماكن وحدائق عامة آمنة .وهتدف هذه التدخالت إىل التصدي إىل حاالت عدم املساواة يف البنية األساسية
واخلدمات املتعلقة ابلتمييز يف املدن .ويف هذا الصدد ،يقدم منظور ’’املدن اآلمنة‘‘ املطبق يف برامج التحديث
الشامل لألحياء ( )UN-Habitat, 2011cمسامهة كبرية.
-4

اإلدارة العامة للتصدي للعنف وانعدام األمن
 -137من التحدايت الرئي سية املتعلقة ابلعنف احلضري أنه ابلرغم من أتثريه على املدن ،ال تندرج الكثري من
العوامل احملددة له ضمن نطاق السلطات احلضرية .ويتطلب العنف ابعتباره قضية متشعبة إجراء تدخالت
شاملة من قبيل تعزيز األنظمة القضائية ،والتعاون الدويل بشأن القضااي األمنية ،واالستثمار يف احلماية
االجتماعية ،ووضع سياسات مناصرة للمساواة والعمل اجملتمعي .وقد بدأ ظهور سياسات متنوعة تتعلق
ابلسالمة العامة يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ،من قبيل مشروع لتأسيس حمكمة جنائية إقليمية يف إطار
عمل احتاد أمم أمريكا اجلنوبية ،هتدف إىل تناول املخا لفات املتعلقة ابجلرائم املنظمة العابرة للحدود الوطنية،
ووضع سياسات متعددة القطاعات تنفذ بصرامة يف املناطق احمللية ،وتضم اجملتمعات احمللية .ويعين ذلك أن
متكني السلطات احمللية وإدارة السالمة العامة ووضع سياسات وقائية احمللية كلها أمور أساسية ( UN-Habitat
 )and Alberto Hurtado University, 2009وهي ابلتحديد اجملاالت اليت ميكن أن تساهم فيها السياسات احمللية
املسامهة األكرب.
 -138ويتزايد زخم قضية العنف احلضري كموضوع دراسة ( ،)Imbusch and others, 2011مما أدى إىل نشأة
ما يزيد على  200مرصد للعنف يف املنطقة تضمها مؤسسات أكادميية ،وجمالس ،ومنظمات غري حكومة ،من
بني جهات أخرى .وهناك مثال مثري لالهتمام نظراً لقدرته على الوصول إىل اجملتمع وهو مرصد السالمة العامة
والرتابط االجتماعي يف اجلامعة املستقلة لوالية موريلوس يف املكسيك والذي يتوىل اجملتمع احمللي إدارته .ويطور
املرصد أنظمة مكانية إلدارة قواعد البياانت مت ّكن املواطنني من اإلبالغ عن اجلرائم من على أجهزهتم احملمولة،
مما يتيح الفرصة إلجراء حتليل للبقاع الساخنة عن طريق حتديد األفعال اجلنائية حسب موقعها .وينظم املرصد
كذلك حلقات عمل بعنوان ’’شبكات الثقة‘‘ ،هتدف إىل تعليم الشباب دون العشرين عاماً يف حاالت اخلطر
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كيفية بناء املهارات املتعلقة ابلثقة يف النفس ،والسالمة ،وإثبات الوجود واحرتام الذات .كما كان استخدام
البياانت ذات اإلسناد اجلغرايف لتحديد جماالت اخلطر ومشاركة اجملتمع أمراً أساسياً ابلنسبة لربانمج فيكو فيفو
التابع حلكومة والية ميناس غريايس يف الربازيل .واشتملت التدخالت يف ستة أحياء من األحياء الفقرية يف بيلو
هوريزونيت على عقد حلقات عمل مع القادة احملليني وإجراء حوارات مع أفراد العصاابت ،مما أدى إىل اخنفاض
كبري يف عمليات القتل وأشكال العنف األخرى ( .)UNDP, 2013ويف هذا الصدد ،كان هذا الربانمج مثاالً
إجيابياً للتعاون بني الشرطة واجملتمع بغية تعزيز احلوار والكشف عن اجلرمية ،واحلد منها واحليلولة دون وقوعها.
 -139ويف سياق التدخالت يف املدن على مستوى املقاطعات ،من املهم ذكر وحدة شرطة إحالل األمن يف
والية ريو دي جانريو ،اليت ساعدت منذ عام  2008على احلد من عمليات القتل وغريها من األفعال اإلجرامية
يف األحياء الفقرية يف ريو دي جانريو من خالل العمل مع اجملتمع يف إطار برانمج إلنفاذ القانون واخلدمات
االجتماعية .واليوم ،يوجد لدى ريو دي جانريو وحدات يف  38وحدة حملية تفيد أكثر من  1.5مليون نسمة
وتضم  9 500فرد شرطة مدرب .وابلرغم من وجود اخنفاض يف معدل عمليات القتل منذ عام  2008بفضل
إجراءات الشرطة يف اجملتمعات احمللية( .)44هناك حاالت دائمة للعنف الشرطي سامهت يف زايدة حدة التوترات،
وأساءت إىل نظرة اجملتمع إىل أفراد الشرطة وقللت الشعور ابلرضا عن عملهم ( ،)CESEC, 2014وهو ما يؤدي
ابلتايل إىل هتديد فعالية االنتقال من منوذج لالحتالل العسكري إىل منوذج للدورايت اجملتمعية تسند إليه وظائف
شرطية أكثر تقليدية .وهذا يوضح أمهية تدريب أفراد الشرطة ،مبا يف ذلك يف قضااي مشاركة اجملتمع.
 -140كما بذلت جهود يف املنطقة لتعزيز الثقافة املدنية ومشاركة اجملتمع بغية احلد من اجلرائم .وقد تطورت
كثرياً عملية بناء ثقافة مدنية تعتمد على فكرة أنه ميكن ا حلد من العنف من خالل تعزيز االحرتام والتدخالت
السلمية بني املواطنني يف بوغوات منذ عام  ، 1995كمبادرة من العمدة السابق أنتاانس بوكوس وآخرين اعتمدوا
ثالثة جماالت للعمل :التنظيم الذايت؛ والتنظيم املشرتك بني املواطنني ،يف العديد من احلاالت ابستخدام وسائل
طريفة؛ ونظام العدالة التنظيمية .وحفزت هذه املبادرات إنشاء مكتب األماكن العامة وأدت إىل اإلشغال املدين
يف األماكن العامة وحتسينها ،مبا يف ذلك األرصفة واإلضاءة وإشارات املرور واملناظر الطبيعية .وأدى التغيري يف
الثقافة املدنية إىل اخنفاض هائل يف معدل حاالت الوفاة ا لنامجة عن اجلرائم وعن حوادث الطرق ( CAF,
.)45()2014
-5

مقرتحات بشأن السياسة العامة
 -141تكشف خربة املنطقة يف العنف احلضري والسالمة العامة أن هذين اجملالني ال ميكن تناوهلما منفصلني
عن أتثريات انعدام املساواة ،اليت تظهر يف العمليات االجتماعية ،واملكانية واجملتمعية .وابلتايل ،تفشل التدخالت
القائمة على القمع وعسكرة الصراعات املتعلقة ابلعدالة االج تماعية وأفعال إضفاء الطابع الشعيب على الشرطة
(من قبيل أحكام أطول ابلسجن أو ختفيض سن املسؤولية اجلنائية) يف معاجلة ارتفاع معدالت العنف يف املنطقة
(.)Carrión, 2015; UNDP, 2013
 -142وعلى الصعيد احلضري ،يبني التوزيع غري املنصف للعنف حسب املكان ضرورة اعتماد تدابري ملعاجلة
أتثريات التمييز وانعدام املساواة يف سبل احلصول على املرافق واخلدمات .وتتضمن التدخالت االستثمار يف
أعمال الشرطة يف اجملتمعات األكثر احتياجاً ،حيث يدعو هذا االستثمار إىل تدريب الشرطة وتنفيذ مشاريع
 )44حسب األرقام املستقاة من معهد األمن العام يف الوالية احلكومية لريو دي جانريو ( ،)ISP, 2015حدث يف الفرتة بني
 2008و 2014اخنفاض يف حاالت الوفاة بنسبة  85يف املائة بفضل تدخالت الشرطة يف املناطق اليت توجد هبا وحدات شرطية
إلحالل األمن (من  136ضحية إىل  20ضحية).
 )45اخنفض معدل عمليات القتل من  88إىل  22لكل 100 000نسمة يف عقد زمين واحد (وكان حلظر حيازة األسلحة أثر
كبري) وقد حدث اخنفاض يف حاالت الوفاة النامجة عن حوادث الطرق بنسبة  20يف املائة (.)ADC, 2014
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اجتماعية تعزز تعاون املواطنني ،على أساس أن األمن احلضري هو عملية تشاركية .وفيما يتعلق ابالستثمار يف
املرافق ،من اجلدير اإلشارة إىل إجنازات التوسع احلضري االجتماعي يف ميدلني واالستثمارات الكبرية يف املرافق
لتعزيز التكامل االقتصادي ،ومشاركة املواطنني والتعايش االجتماعي ( .)UN-Habitat, 2015bكما يبني توزيع
ا لعنف حسب املكان قيمة مجع بياانت ومعلومات هلا مرجعية جغرافية بشأن أنوع اجلرائم اليت تشهدها
اجملتمعات .ويعترب تبادل اخلربات املرتبطة إبدارة املعلومات ذات املرجعية اجلغرافية ،ضمن غريها من اخلربات
املتعلقة ابلسالمة العامة ،فرصاً جيدة لتعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف املنطقة.
 -143وأخرياً ،يشكل اسرتداد األماكن العامة والتعايش بني املواطنني أدوات أساسية لتعزيز السالمة العامة.
وتبني اخلربة املكتسبة يف املنطقة يف العقود األخرية أن مفهوم انعدام املساواة يدفع إىل العزل والتمييز بسبب
خصخصة األماكن العامة والتغريات يف أساليب التعايش االجتماعي ( .)Caldeira, 2000وابإلضافة إىل اسرتداد
األماكن العامة ،من املهم ابلنسبة للتخطيط احلضري والتشريعات مراعاة حتقيق تصميم حضري يشجع األنشطة
املتعلقة ابملشاة واألشكال األخرى من استخدام املواطنني واجملتمع لألماكن العامة (.)Netto, 2015
اإلطار  : 14االنتقال من التوسع احلضري االجتماعي إىل التوسع احلضري الرتبوي :التوسع احلضري الذي
حول ميدلني
التوسع احلضري االجتماعي ،الذي يشار إليه اآلن ابلتوسع احلضري الرتبوي ،هو هنج لبناء املدن وضع يف ميدلني
منذ عام  2000وما بعده يف إطار ’’منوذج ميدلني‘‘ .وكان اهلدف من هذا النهج عمل حتوالت اجتماعية تعتمد
على تدخالت حضرية تيسر التعايش السلمي (يف أواخر تسعينيات القرن املاضي ،أصبحت ميدلني أكثر املدن
اليت تفتقر إىل األمن يف العامل ،مبعدل  6 800جرمية قتل سنوايً) .واليوم ،يسعى التوسع احلضري الرتبوي ،من
خالل اإلقرار بتعاليم التوسع احلضري االجتماعي ،إىل تعزيز العمليات واألدوات الالزمة إلرساء املواطنة ،وبناء
جذور ،وتوحيد أوجه التآزر بني األحياء وضمان استمرارية التوسع احلضري وعملية التحول االجتماعي واالقتصادي
والبيئي واإلداري (.)EDU, 2010
ومع وضع هذا اهلدف يف االعتبار ،أتسست شركة التنمية احلضرية يف ميدلني عام  2002كشركة عامة هلا أصوهلا
وإدارهتا املستقلة اخلاصة هبا .ومبوجب القانون  1997/388والقانون األساسي للتخطيط املكاين ،أعدت الشركة
برامج للتخطيط والتدخل ،مبا يف ذلك خطط جزئية ومشاريع حضرية متكاملة .وتعتمد بعض هذه الربامج على
شراكات بني القطاعني العام واخلاص ،مثل برانمج مكتبات احلدائق ،الذي مت من خالله إنشاء مكاتب حضرية
يف املناطق املتدهورة من املدينة؛ وبرانمج األمن والتعايش ،الذي مت يف إطاره إنشاء حكومات حملية ودور للعدالة
يف البقاع الساخنة يف ’’املركز الرئيسي‘‘ للشرطة اخلاص بقوة ضباط الشرطة؛ وبرانمج األلعاب يف أمريكا اجلنوبية
لعام  ،2010الذي ركز على إنشاء العديد من املرافق الرايضية رفيعة املستوى؛ وبرانمج جودة املدارس ،الذي يسعى
إىل حتسني البنية األساسية املادية للتعليم وجودته يف اجملتمع؛ وبرانمج دور احلضانة؛ وبرانمج التنقل .وقد ساعدت
هذه املشاريع ،اليت هتدف إىل توفري خدمات متكاملة وشاملة واليت يدعى اجملتمع إىل أداء دور أساسي فيها ،على
تغيري صورة املدينة وأسلوب احلياة فيها.
املصدر :اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب2016 ،
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خامس ا -التوسع احلضري والبيئة
 -144أدت عملية التوسع احلضري ومنو املدن يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب عرب السنوات العشرين
األخرية إىل ظهور عوامل خارجية سلبية للمدن( .)46إال أن السبب الرئيسي يف تدهور البيئة متثل يف منوذج
للتنمية يعتمد على االستخدام املكثف للطاقة واملوارد الطبيعية ،وليس التوسع احلضري ،وذلك على النحو الوارد
يف أمناط اإلنتاج والتوزيع واالستهالك غري املستدامة .ويؤثر هذا التدهور على االقتصاد واجملتمع احلضري ،وله
تكاليف اقتصادية ومالية( ،)47ويقلل اإلنتاجية ،ويعمق أتثريات عدم املساواة والتمييز ويؤدي إىل ظهور النزاعات.
وقد مت االعرتاف أبمهية اإلدارة البيئية املثلى للمدن ،اليت تركز على اآلاثر البيئية السلبية واملساحات اخلضراء
وإدارة الكوارث وروابط بني املدن واملناطق احمليطة هبا ،يف مقاصد اهلدف  11من أهداف التنمية املستدامة(.)48
 -145وابلنظر إىل منط التمييز ،توزع اآلاثر البيئية بطريقة غري متساوية يف املناطق احلضرية يف أمريكا الالتينية
والبحر الكارييب وهناك أدلة على عدم التكافؤ يف القدرة على الصمود أمام هذه اآلاثر بني خمتلف الفئات
االجتماعية واالقتصادية .وعالوة على ذلك ،فإن هؤالء الذين لديهم أمناط استهالك أقل كثافة ومن مث حتمل
قدر أقل من املسؤولية عن التدهور البيئي هم ابلتحديد الذين يعانون من التبعات األكرب ،مما يؤدي إىل ظهور
مشاكل وحتدايت بشأن العدالة البيئية.
 -146وقد نتج عن النمو غري املخطط له وندرة إدراج القضااي البيئية ضمن السياسات احلضرية زايدة اهلشاشة
يف املنطقة .وهناك زايدة كبرية يف دخل األفراد واألسر على مدار العشرين سنة األخرية أدت إىل زايدة الضغط
على موارد الطاقة واملوارد املادية بش كل كبري ،وهو ما أدى إىل تفاقم استنزاف مستجمعات املياه واملناطق احمليطة
هبا .ونتيجة لذلك ،وضعت احلكومات احلضرية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب سياسات وبرامج لتحقيق
التنمية احلضرية املستدامة يف املنطقة.
 -147وتعترب أمريكا الالتينية والبحر الكارييب أكثر عرضة لألحداث املناخية املتطرفة ،وال سيما يف األقاليم
الفرعية ألمريكا الوسطى والبحر الكارييب .وتسببت الزايدة يف األحداث املتطرفة املتعلقة بتغري املناخ يف زايدة
الظروف اخلطرية يف العقود األخرية .وينجم عن عدم تكافؤ فرص احلصول على األراضي واملساكن احلضرية
قابل ية غري متكافئة بشكل كبري للتعرض للكوارث ،وهو ما يربز أمهية وضع سياسات هتدف إىل بناء مدن
مستدامة وقادرة على الصمود.
ألف-

النظم اإليكولوجية احلضرية وتقلص اخلدمات البيئية
 -148يزيد النمو الكبري يف الزحف احلضري ( )Angel, 2012من التكاليف اإلدارية ألهنا تزيد احلاجة إىل
توسيع شبكة البنية األساسية لتصل إىل مناطق أكثر بعداً ،مما يؤدي إىل ارتفاع التكاليف لكل فرد نتيجة
الخنفاض الكثافة السكانية واآلاثر الكبرية على النظم اإليكولوجية اليت تقدم خدمات ضرورية .وترتابط املدن
وبيئتها الطبيع ية مع بعضها البعض بشكل وثيق ،من خالل االعتماد على موارد طبيعية مثل اهلواء النقي،
والرايح ،وثبات الرتبة ومواردها ،وكمية املياه وجودهتا ،وتنوع احليواانت والنبااتت وحيويتها .إال أن للتحول من
 )46تلوث اهلواء ،واالزدحام املروري وحوادث الطرق ،وانعدام املساواة املتعلق ابلتنقل احلضري والتمييز املكاين ،وتراكم النفاايت
احلضرية ،والفساد ،وتدهور األماكن العامة والظروف غري الصحية ،من بني أمور أخرى.
 )47وصلت التكلفة االقتصادية للتدهور البيئي يف املكسيك إىل  6.3يف املائة من إمجايل الناتج احمللي يف عام ( 2013املعهد
الوطين لإلحصاء واجلغرافيا).
 )48الغاايت  5-11و 6-11و 7-11و-11أ و-11ب.
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نظام إيكولوجي طبيعي إىل آخر حضري أتثريات على البيئة ويتسبب يف التلوث ،وال سيما عندما يكون تنظيم
النمو احلضري ضعيفاً .وبتدمري النظم اإليكولوجية ،يقل رأس املال الطبيعي والثروة الثقافية واخلدمات البيئية
ومناطق االستجمام واملكوانت املرئية للمناظر الطبيعية احلضرية والصحة العامة واألمن الغذائي .ومع وجود عدد
قليل من االستثناءات ،مل تكن محاية النظم اإليكولوجية احلضرية متثل أولوية سياسية يف املنطقة ،ومنت املدن يف
حاالت عديدة إىل درجة اإلضرار ابملناطق ذات القيمة البيئية والبيولوجية العالية (األراضي الرطبة ،والغاابت،
وجماري األهنار وما إىل ذلك) أو يف حالة جزر البحر الكارييب ،اإلضرار ابلبيئة البحرية هلذه اجلزر.
 -149ومع ذلك ،أصبح األمر أكثر وضوحاً إىل حد بعيد أنه لضمان االستدامة احلضرية ورفاه املواطنني يف
املنطقة ،يتعني حتليل املدينة واملناطق اجملاورة هلا كنظام إيكولوجي واحد جتب محايته .كما تكتسب سياسات
التنمية احلضرية الزخم ،حيث تدمج خ دمات النظم اإليكولوجية اخلاصة ابملنطقة اليت تنتمي إليها املدينة ،مما
يقلل ابلتبعية من اآلاثر اخلارجية السلبية واآلاثر اإليكولوجية يف املدن.
ابء -

إدارة املياه ومستجمعات املياه
 -150يشكل ضمان إاتحة املياه للجميع أمهية خاصة يف املنطقة نظراً لندرهتا املتزايدة .وقد زادت حدة
النزاعات حول استخدام املياه ،اليت جيب تقامسها بني االستهالك البشري ،واالستخدام الزراعي والصناعي،
وتوليد الطاقة .وهناك عوامل عديدة شكلت ضغطاً حاداً بشكل متزايد على موارد املياه يف املنطقة خالل
العقدين املاضيني :زايدة الطلب الناجم عن الزايدة يف عدد السكان ويف معدل استهالك الفرد؛ وزايدة حاالت
تلويث جماري وجمامع املياه اجلوفية واستنفاذها؛ وتدهور النبااتت يف مناطق جتميع املياه وأحواض إزالة الغاابت،
وهو ما أدى إىل تقليل تغذية املياه اجلوفية وتدمري جمامع املياه؛ وزايدة تصريف املياه العادمة دون وجود أنظمة
مناسبة للمعاجلة يف جمامع املياه القريبة من املناطق احلضرية؛ وتعميم البناء على ضفاف األهنار الذي جعلها غري
مرشحة للمياه وأدى إىل تدهور قدرهتا على القيام بوظيفتها؛ وتصريف مياه األهوار واألراضي الرطبة ومن مث
إشغاهلا؛ وحتويل كافة جمامع املياه تقريباً؛ وا الستثمار غري الكايف يف البنية األساسية للمياه (على سبيل املثال
لتقليل اخلسائر يف شبكة التوزيع)؛ وانعدام التوازن بني رأس املال اخلاص واإلمداد العام ملوارد املياه؛ واالفتقار
إىل االستثمارات يف إعادة استخدام املياه؛ واجلهل برسم خرائط دقيقة ،أو االفتقار إليه ،للفرص املمكنة
الستخدام املياه يف املدن الكربى؛ وتوقف مراحل الدورة اهليدرولوجية يف املدن ،وبشكل أساسي من التبخري
وجتديد املخزون من املياه؛ وتغري املناخ واإل حرتار العاملي اللذان تسببا يف زايدة وترية ذوابن اجلليد يف املنطقة
(وهو مصدر أساسي للمياه للمدن الكربى يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب).

جيم  -احلصول على مياه آمنة وصرف صحي آمن
 -151حققت معظم بلدان املنطقة ابلفعل ،مع وجود بعض االستثناءات ،األهداف اإلمنائية لأللفية فيما
يتعلق ابحلصول على مياه آمنة ،ولكن ال تزال هناك اختالفات كبرية على املستوى احمللي (.)Jouravlev, 2012
وابلرغم من أن احلصول على مياه شرب آمنة يتجاوز  90يف املائة ،فإن هذه النسبة قد تقل يف مناطق فقرية
شبة حضرية يف بعض املدن الكربى إىل  16.5يف املائة( ،)49مع وجود مشاكل بشأن انقطاع اإلمدادات تؤثر
على اقتصادات األسرة لضرورة وجود خزاانت املياه يف املنازل ،وهو ما يقلل من إمكانية احلصول على مياه
آمنة أو غري ملوثة ( . )UN-Habitat, 2012وحتتاج الدول اجلزرية يف منطقة البحر الكارييب إىل اختاذ تدابري عامة
 )49برانمج الرصد املشرتك التابع ملنظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة املعين إبمدادات املياه والصرف الصحي.
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إلدارة موارد املياه احمللية ابلنظر إىل ندرة موارد املياه العذبة ،وحجم هذه البلدان ،ومناذج التنمية االقتصادية
لديها وكذلك هشاشتها البيئية جتاه أتثريات تغري املناخ والكوارث الطبيعية (.)UN-Habitat, 2012
 -152وأصبح حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة ابلصرف الصحي أكثر صعوبة .فبالرغم من مضاعفة
التغطية يف معاجلة املياه اجملمعة يف أقل من عقد (من  14إىل  28يف املائة) ،ال تعاجل سوى من  20إىل 30
يف املائة يف املتوسط من املياه اجملمعة يف املنطقة .وال تعمل العديد من منشآت معاجلة املياه العادمة (بسبب
االفتقار إىل املوارد والقدرة التشغيلية) ،مما يؤدي إىل تلوث جمامع املياه وابلتايل تقييد استخدامها لالستهالك
البشري .وإذا نظران إىل السبل ’’اآلمنة والكافية‘‘ للحصول على املياه ،تقل نسبة تغطية مياه الشرب وال سيما
الصرف الصحي عن ذلك (.)McGranahan and Lloyd Owen, 2006
 -153وغالباً ما تتجاوز املياه املهدرة نسبة  40يف املائة يف معظم البلدان يف املنطقة بسبب اخلسائر املادية
الناجتة عن قصور الشبكات واملمارسات التجارية الرديئة (األعطال والتالعب ابلعدادات) .وقد فقد يف املتوسط
 38يف املائة من إنتاج املياه يف املنطقة داخل الشبكة( ،)50حبد أقصى يبلغ  49يف املائة يف أوروغواي وحد أدىن
يبلغ  30يف املائة يف كيتو ( .)ECLAC, 2013وفيما يتعلق ابالستخدام غري املناسب لطبقة املياه اجلوفية وموارد
املياه بصفة عامة ،مت وقف تشغيل أكثر من  500بئر من اآلابر اليت توفر مياه للشرب للعاصمة الفيدرالية
واملنطقة احلضرية يف بوينس آيرس يف األعوام الثالثني املاضية بسبب سوء جودة املياه .ويف بريو ،أييت أكثر من
 51يف املائة من التلوث امليكروبيولوجي يف هنر رمياك  -وهو املصدر الرئيسي لإلمدادات من املياه يف ليما -
من املدينة نفسها ( .)Winchester, 2008ويقدر أبن كولومبيا واملكسيك ،إمجاالً ،تولدان  92.767طناً من
امللواثت العضوية سنوايً ،تضخ يف مشال غرب احمليط اهلادئ .ويعتقد أبن كولومبيا وحدها تنتج  4.5مليون مرت
مكعب تقريباً من املياه العادمة ،أييت  90يف املائة منها من األسر والصناعات (.)Winchester, 2008
 -154ومن بني التحدايت اليت تواجه السياسات البيئية احلضرية ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة ابملياه والصرف
الصحي ،أن هناك تركيزاً على متويل برامج وطنية/فيدرالية يف املنطقة ،ولكن هناك افتقار إىل الدعم املؤسسي
مع ضعف التنسيق بني املستويني املركزي ودون الوطين للحكومة .وابإلضافة إىل ذلك ،هناك حتدايت كبرية
تتعلق بتنسيق أصحاب املصلحة العاملني على املستوى القطاعي يف مناطق ال تقع ابلضرورة على حدود
األحواض ( . )ECLAC, 2014bوعالوة على ذلك ،فإن اإلشغال السكين يف املناطق القريبة من املراكز احلضرية
يؤثر يف العديد من احلاالت على املناط ق االسرتاتيجية إلنتاج املياه ،وهو ما يزيد من حدة النزاعات حول
استخدام املياه اليت أصبحت أكثر حدة يف األحواض اليت تقطنها أعداد كبرية من السكان ويف مدن التعدين
واملدن الصناعية .ففي الربازيل (وخاصة يف ساو ابولو) ،تسببت هذه الظاهرة يف حدوث أزمات املياه يف فرتة
العامني  . 2015-2014وابإلضافة إىل ذلك ،كان لزايدة تكاليف العثور على موارد جديدة للمياه لتزويد
املدن( )51تبعات على الصناعة ،والزراعة والنمو االقتصادي للمناطق احلضرية.

 )50يعتمد حتليل الوضع اإلقليمي على جمموعة من  15مورداً خمتاراً يف األرجنتني ،والربازيل ،وشيلي ،وكولومبيا ،وكوستاريكا،
وإكوادور ،وبنما ،وابراغواي ،وبريو وأوروغواي يعملون على توفري مياه الشرب ملا يقرب من  26مليون عميل (أكثر من 100
مليون نسمة) وتوفري أنظمة صرف صحي ملا يقرب من  20مليون عميل.
 )51يف مكسيكو سييت ،ابلرغم من املعوانت ،وصلت تكاليف املياه إىل أربعة أضعاف يف الفرتة  ،2013-2008وذلك وفقاً ملا
أفاد به النظام الوطين للبحوث الزراعية يف املكسيك.Conagua ،
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اإلطار  : 15إدراج احمليطات ضمن التخطيط احلضري :التوسع احلضري األزرق يف الدول اجلزرية الصغرية
النامية
التوسع احلضري يف الدول اجلزرية الصغرية النامية
تتميز الدول اجلزرية الصغرية النامية بوجود مناطق حبرية ضخمة ،قد تكون يف أحيان كثرية أكرب بعدة مرات من
مساحات األراضي اليت تقع حتت والية هذه الدول .ويتسم التوسع احلضري يف الدول اجلزرية الصغرية النامية
ابالقتصادات والشعوب الساحلية .وإذا مت تعريف املناطق الساحلية على أهنا ’’احلد الفاصل بني نظامني كربيني
من النظم اإليكولوجية لألراضي والبحار ابستثناء األراضي اليت يتجاوز حميطها ألف قدم والبحار العابرة حلدود
منطقة حبرية جماورة للجزر‘‘ ،إذاً سيعترب أن لبلدان مثل سانت لوسيا ’’اقتصادات ساحلية حصرية‘‘ ،مع األخذ
يف احلسبان إمجايل الناتج احمللي اخلاص هبا يف سنة معينة ( .)Murray, 2010ففي عام  ،2014جتاوزت مسامهة
األنشطة الساحلية يف إمجايل الناتج احمللي يف هذه البلدان  3 000 000دوالر من دوالرات شرق الكارييب
(.)World Bank 2015
وجيذب متركز األنشطة االقتصادية على سواحل الدول اجلزرية الصغرية النامية نسبة كبرية من السكان إىل املركز
احلضري ،ابإلضافة إىل سكان املدن .ويربز هذا الوضع الصفة الفريدة اليت يتمتع هبا التوسع احلضري يف الدول
اجلزرية الصغرية النامية وأمهية املناط ق الساحلية لتنمية هذه الدول .كما تعترب هذه املنطقة ذات القيمة العالية األساس
لتطوير البنية األساسية هلذه الدول .ووفقاً لبياانت البنك الدويل ،هناك بلدان مثل أنتيغوا وبربودا يعيش  32يف
املائة تقريباً من سكاهنا فوق مستوى سطح البحر أبقل من  5أمتار ( .)OECS, 2013وابلتايل ،جيب عند إجراء أي
شكل من أشكال التخطيط النظر يف الدول اجلزرية الصغرية النامية يف سياق ’’احمليط من منظور حضري‘‘ .وعالوة
على ذلك ،تعترب كثافة األنشطة الساحلية من ضمن العوامل الدافعة لتدهور املوارد يف البيئة البحرية ولكنها يف
نفس الوقت القناة اليت تدعم األنشطة االقتصادية.

احلاجة إىل التحول يف النموذج يف الدول اجلزرية الصغرية النامية

ميكن للمحيطات أن تدعم خطة التنمية مع إمكانية تسخري املوارد من أجل النمو األزرق .فهي تدعم حالياً العديد
من األنشطة يف البيئة األرضية .ويف الوقت الذي جيري فيه التخطيط يف البيئة األرضية ويؤثر على الطريقة اليت تبىن
هبا مستوطناتنا ومراكزان الساحلية واحلضرية ،ال يتم عمل هذا التخطيط بطريقة متكاملة أو شاملة أتخذ احمليطات
بعني االعتبار .وينتج عن ذلك أتثريات على البيئة البحرية .وابلتايل ،من خالل نظرتنا إىل احمليطات فيما يتعلق
بدع مها للتنمية االقتصادية ،جيب علينا أخذها بعني االعتبار يف عملياتنا لتخطيط البيئة األرضية.
ويقتضي ذلك إعادة النظر يف طريقتنا يف التفكري يف املنطقة والتحول إىل التفكري بطريقة ’’التوسع احلضري األزرق‘‘،
الذي يناسب أكثر الدول اجلزرية الصغرية النامية ابعتبارها دوالً كبرية ابحمليطات .وسيتطلب ذلك إعادة ختيل
شعوب الدول اجلزرية الصغرية النامية ومسالك التنمية اخلاصة هبا يف منطقة زرقاء ،وتعزيز وتشجيع التخطيط
احلضري الذي يراعي البيئة البحرية كخطة متكاملة لعاملنا .ويتيح هذا الطابع الفريد الذي تتميز به الدول اجلزرية
الصغرية النامية إمكانية هائلة لثورة مثل هذه يف جمال التخطيط.
املؤلفة.Asha Singh (PhD), Commission of the Organization of Eastern Caribbean States :

دال -

املدينة واحمليط
 -155قد يكون لتغري املناخ أثر كبري على املناطق احلضرية نظراً لوجود  50يف املائة من مدن أمريكا الالتينية
اليت يتجاوز تعداد السكان فيها  5ماليني نسمة يف مناطق ساحلية منخفضة( .)52ويتوقع أن يزيد متوسط
مستوايت سطح البحر مبقدار  24إىل  30سم حبلول منتصف القرن احلادي والعشرين ومبقدار  40إىل 63
 )52وفقاً ل ـ ـ ـ () ،)Dasgupta and others (2007إذا ارتفع مستوى سطح البحر مبقدار مرت واحد ،ستكون اخلسائر النامجة عن
ذلك يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  0.54يف املائة تقريباً من إمجايل الناتج احمللي اإلقليمي ،وإذا ارتفع مبقدار ثالثة أمتار
فستصل اخلسائر إىل  1.35يف املائة من إمجايل الناتج احمللي اإلقليمي.
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سم حبلول عام  . 2100وسيؤدي ذلك إىل فقدان يف قدرة املوانئ على التشغيل واخنفاض أمنها ،مع تدمري
البنية األساسية ،ملوحة املياه اجلوفية الساحلية ،واخنفاض املوارد من املياه العذبة ،وزايدة الرواسب وغريها من
املشاكل اليت تتعلق حبفظ املوئل الساحلي ( .(Bonet and others, 2011وميكن أن تؤثر الفيضاانت الساحلية
على املدن ،وحمطات شحن البضائع ومناطق التخزين وتصيب سالسل اإلمداد والنقل ابخللل .ويعترب التأثري
احملتمل على التجارة الدولية واقتصادات البلدان املتضررة كبرياً نظراً إىل أن أكثر من  80يف املائة من التجارة
العاملية للبضائع كبرية احلجم تتم عرب البحار ( UNCTAD, 2009 in Intergovernmental Panel on Climate
 .)Change, 2012ويف منطقة البحر الكارييب ،يعيش أكثر من نصف السكان بعيداً عن السواحل مبسافة تقل
عن  1.5كيلومرت ،حيث توجد نسبة كبرية من البنية األساسية يف هذه املناطق (املرافق السياحية ،وقرى الصيد،
واخلدمات العامة ،واملستشفيات ،واملطارات الدولية وشبكات الطرق الرئيسية) .وإذا ارتفع مستوى سطح البحر
كما هو متوقع واستمر التحات الساحلي املالحظ على العديد من اجلزر ،ستكون معظم هذه البىن األساسية
معرضة للخطر.
هاء -

احلدائق ،واملساحات اخلضراء والغاابت والتنوع البيولوجي
حتسنت جودة املساحات اخلضراء وكميتها ،اليت تساهم يف الرفاه وجودة احلياة ،يف املدن الكربى يف
ّ -156
املنطقة .ومع ذلك ،ختتلف قدرة املواطنني الفعلية على التمتع بذلك اختالفاً كبرياً ،ابلنظر إىل عدم االنتظام يف
توزيعهم.
 -157ويف بعض املدن ،حتولت املناطق اليت يصعب الوصول إليها أو الواقعة يف الضواحي إىل مساحات
خضراء ،ويف بعض احلاالت إىل ’’رائت املدن‘‘ .وابلرغم من أن هذه املناطق ليست جزءاً من أراضي املدينة
ابلنسبة ملعظم السكان ،فهي تقدم خدمات بيئية هامة للمناطق احلضرية األكثر مركزية .وابلتايل ،ينبغي محاية
هذه املناطق وبذل جهود لزايدة درجة الوعي بقيمتها بني املواطنني .ويف بعض احلاالت ،بنيت مستوطنات
عشوائية يف املناطق الضعيفة اليت ال تناسب السكن الرمسي وتشكل فيها الكوارث الطبيعية هتديداً خطرياً على
السكان.

واو -

النبااتت واحليواانت
 -158تظل املدينة هي موئل أنواع عديدة من احليواانت والنبااتت اليت تقدم منافع وخدمات بيئية متعددة
تساهم يف صحة املدينة وتوازن النظام اإليكولوجي .وأدى التوسع احلضري املفاجئ يف املنطقة إىل اختالل توازن
التنوع البيولوجي ،وتغيري منوذج التناسبية اإليكولوجية ،وقلة التنوع والعدد يف كل نوع ،ابإلضافة إىل زايدة كبرية
يف األنواع الغريبة والغازية .وابلرغم من وجود مساحات خضراء ،فهي ال تكفي إلمداد الشبكة الغذائية وحتسني
املناخ احمللي .وابلتايل ،جيري إعداد بعض من املبادرات احمللية ،من قبيل تصميم مناطق حممية أو إنشاء حدائق
بيولوجية ،هبدف حفظ البيئة احلضرية.

زاي -

التلوث اجلوي
 -159يعترب تلوث اهلواء ،الناجم بشكل أساسي عن عمليات االحرتاق الصادرة من الصناعات والسيارات
والتسخني املنزيل ،أحد أكرب التحدايت أمام الصحة البشرية يف املدن الكربى يف املنطقة .وتفيد منظمة الصحة
للبلدان األمريكية أبن هناك  100مليون شخص على األقل يف أمريكا الالتينية يتعرضون ملستوايت من تلوث
اهلواء أعلى من املستوايت اليت توصي هبا منظمة الصحة العاملية ،وينتج عنها  93 000حالة وفاة سنوايً بسبب
أمراض قلبية وصدرية ،و 13 000حالة وفاة بسبب سرطان الرئة وفقدت  58 000سنة عمرية بسبب
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االلته اابت الرئوية احلادة لدى األطفال دون الرابعة ،ابإلضافة إىل فقدان  560 000سنة عمرية سويت ملراعاة
اإلعاقة يف املنطقة ( . )PAHO and WHO, 2010وارتفع معدل الوفاة النامجة عن التلوث يف معظم البلدان يف
املنطقة يف الفرتة بني  2004و( 2008ابستثناء األرجنتني وأوروغواي) .وابلتايل ،يتأثر اقتصاد املراكز احلضرية
واقتصاد البلدان يف املنطقة بشكل مباشر بتلوث اهلواء.
حاء -

النفاايت الصلبة
 -160تعين الزايدة يف االستهالك داخل املدن أن كمية النفاايت الناجتة ستستمر يف تسجيل زايدة حادة يف
السنوات القادمة ،مما يشكل حتدايً أكرب ابلنسبة لإلدارة احلضرية .وال يزال ضمان مشولية أنظمة إدارة النفاايت
احلضرية يف املدن ،وال سيما يف مناطق املدن الكبرية ،ميثل حتدايً رئيسياً .ويرتاوح املعدل احلايل إلدارة النفاايت
احلضرية من  74إىل  100يف املائة ،على الرغم من اختالف هذا املعدل بني البلدان .ويف بعض األحياء ،ال
يزال يتعني مجع النفاايت ’’من كل منزل‘‘  ،بسبب العادات أو ضيق املساحات بني الوحدات السكنية ،مما
ينتج عنه ارتفاع يف تكلفة مجع النفاايت (.)UN-Habitat, 2012
 -161وابلرغم من التحسينات اليت أدخلت على أنظمة التخلص من النفاايت ،يتم التخلص من  45يف
املائة تقريباً من النفاايت احلضرية بطريقة غري صحيحة (مصرف التنمية للبلدان األمريكية ،)2010 ،مما يثري
التحدي بشأن زايدة نسبة النفاايت املعاد تدويرها .وابلرغم من زايدة درجة الوعي ،ال تزال منشآت إعادة
التدوير غري موجودة يف املنطقة تقريباً ،والقطاع غري الرمسي هو اجلهة اليت تواصل رايدة أنشطة إعادة التدوير.
ويف بعض احلاالت ،يتم تعيني عاملني من القطاع غري الرمسي لالضطالع مبهام إدارة النفاايت ،كما هو احلال
يف إطار برانمج  Pró-Catadorالربازيلي ( .(IPEA, 2015وتندر الطاقة اليت تتولد عن النفاايت احلضرية ،وابلرغم
من توافر جتارب انجحة (ساو ابولو) ،ال يزال هناك افتقار إىل االلتزام من جانب اجلزء اخلاص ابلشركات
مبعاجلة النفاايت اخلاصة هبا( .)53كما يهدد االفتقار إىل قدرات حتصيل الفواتري يف بعض مدن املنطقة االستدامة
املالية هلذه األنظمة.

طاء -

استهالك الطاقة
 -162يعترب استهالك الطاقة أمراً حيوايً ابلنسبة لالستدامة البيئية يف املنطقة ،ألن مصفوفة الطاقة تعتمد
بشكل أساسي على استهالك الوقود األحفوري ،الذي يؤدي إىل انبعاث ملواثت شديدة الضرر على الصحة،
فضالً عن كميات كبرية من غازات االحتباس احلراري( .)54وتوجد يف املنطقة ارتباط واضح بني مستوايت
الدخل واستهالك الطاقة ،حيث يقدر أن تزيد معدالت استهالك الطاقة والتلوث مع زايدة الدخل .ويف الوقت
الذي قامت فيه معظم البلدان حول العامل بتخفيض كثافة استهالك الطاقة فيها ،وهو ما نتج عنه اخنفاض
عاملي ،متيل أمريكا الالتينية والبحر الكارييب إىل الثبات يف الفرتة بني  1990و .)Enerdata, 2012( 2010ومع
ذلك ،أفادت بوليفيا والربازيل واملكسيك وأوروغواي أبهنا متكنت من ختفيض كثافة استهالك الطاقة فيها ،حىت
ولو ابلقدر الضئيل .وابإلضافة إىل ذلك ،غالباً ما ترتاجع احلوافز واملعوانت اخلاصة ابستهالك اجلازولني يف

 )53جيري يف الكونغرس حالياً مناقشة قانون املسؤولية املمتدة للمنتجني يف شيلي.
 )54كانت انبعااثت غازات االحتباس احلراري على املستوى اإلقليمي لكل مليون دوالر من إمجايل الناتج احمللي أعلى من نظريهتا
يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي حىت عام  ،2005ولكنها ال تزال أقل من املتوسط العاملي (مبا يف ذلك
التغري يف استخدام األراضي) (.)UNEP-ECLAC, 2010
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العديد من البلدان( ، )55وهو ما أسفر عن هلا عوامل خارجية بيئية سلبية كثرية .وتتحمل شرحيتا الدخل األعلى
يف املنطقة مسؤولية معظم جمموع نفقات الطاقة ،يف حني أن الوزن النسيب للنفقات يف الشرائح األكثر فقراً
أعلى (.)ECLAC, 2014b
 -163وتعترب قدرة السلطات احلضرية على االنتقال إىل أمناط أكثر استدامة الستهالك الطاقة ،مبا يف ذلك
استخدام مصادر الطاقة املتجددة ،حمدودة فيما يتعلق إبنتاج الطاقة ،وهو أمر يعتمد على سياسات تشجعها
احلكومات املركزية .ومع ذلك ،ميكن للحكومات املركزية أن تؤثر يف تشجيع استهالك الطاقة بطريقة أكثر
كفاءة.
ايء -

األمن الغذائي
 -164تنفق األسر احلضرية الفقرية ما يصل إىل  40يف املائة من دخلها على الغذاء ،مما جيعلها أكثر أتثراً
ابلتقلبات يف أسعار األغذية والدخل .ويؤدي توسيع املدن إىل فقدان األراضي املزروعة سابقاً ،وهو ما يؤثر
على األراضي الزراعية وأصبح ميثل حتدايً رئيسياً يف العديد من الدول اجلزرية الصغرية يف منطقة البحر الكارييب.
وحالياً ،كثرياً ما تستخدم املناطق اليت كانت ختصص سابقاً للبستنة يف املناطق شبه احلضرية والقطاعات الريفية
يف احملاصيل الفردية للتصدير وغالباً ما يتطابق موقعها االسرتاتيجي مع املناطق اليت تقدم خدمات بيئية.
 -165ويف هذا السياق ،ينبغي تشجيع الزراعة احلضرية وشبه احلضرية ’’اخلضراء‘‘ اليت تعزز االستخدام
املستدام للموارد الطبيعية ،وتوفر املواد الغذائية الضرورية للسكان ذوي املوارد احملدودة ،وحتد من الفقر وانعدام
األمن الغذائي .وعالوة على ذلك ،تساعد هذه املبادرات على وقف الزحف احلضري وتعزز القدرة على التكيف
مع تغري املناخ .وقامت العديد من البلدان يف املنطقة ابلفعل إبدراج تشريعات ولوائح خاصة للزراعة احلضرية
وشبه احلضرية ،مثل الربازيل يف إطار سياسة وطنية بعنوان ’’القضاء على اجلوع‘‘ .وهناك بلدان أخرى ،ابلرغم
من أن لديها خربة كبرية يف الزراعة احلضرية ،مل تقم حىت اآلن بوضع إطار تنظيمي (األرجنتني ،وبوليفيا،
وكولومبيا ،وإكوادور وبريو) (.)FAO, 2014
اإلطار  :16اخلدمات البيئية واالزدهار احلضري ،زابوابن ()Zapopan
أفاد مؤشر ازدهار املدن املطبق على مدينة زابوابن املكسيكية ( 1 450 000نسمة ومساحة تبلغ 110 000
هكتار) ابخنفاض مستوى االستدامة البيئية .وسبب النمو السكاين السريع والنمو اإلقليمي توسعاً حضرايً استهلك
الرتبة الزراعية واحملميات الطبيعية .وأعطى املؤشر املطبق قيماً وصلت إىل  37.60و 42.20نقطة من أصل 100
نقطة يف التحليل األساسي واملوسع هلذا املؤشر على التوايل .ووفقاً للمقياس العاملي لربانمج األمم املتحدة
للمستوطنات البشرية ،فإن السبب يف القيمة املتوسطة/املنخفضة يف املدن هو تدهور السلع واخلدمات البيئية يف
وبني التحليل أن جودة احلياة واإلنتاجية أتثرا أيضاً .ومبعىن آخر ،تؤثر مشاكل
األراضي احلضرية وشبه احلضريةّ .
االستدامة البيئية على األبعاد األخرى لالزدهار احلضري .وملواجهة هذا الوضع ،تتضمن االسرتاتيجية اإلقليمية من
أجل االزدهار احلضري يف زابوابن لعام  )UN-Habitat, 2015( )ETZ2030( 2030قسماً بشأن اإلدارة املستدامة
لرأس املال الطبيعي والنظم اإليكولوجية اإلنتاجية اخلاصة به .وتتمثل أهداف اسرتاتيجية اإلدارة البيئية يف احلضر يف
حتديد التنوع اإلقليمي واالجتماعي البيئي ملدينة زابوابن ،وأتسيس إدارة شاملة للمياه والرتبة اجلوفية ،وتكامل النظم
اإليكولوجية الطبيعية ،وتكييف التوسع احلضري واعتماد حلول ملشكلة عدم كفاءة استخدام األراضي.
املصدر :برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ،املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب.

 )55على سبيل املثال ،إكوادور وفنزويال.
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كاف  -الكوارث الطبيعية وتغري املناخ :املخاطر ومواطن الضعف
 -166تعترب أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب من املناطق شديد التعرض لألحداث املناخية املتطرفة،
وال سيما أمريكا الوسطى والبحر الكارييب .ويزيد تغري املناخ من تعرض هذه املناطق ومن وترية األحداث
الطبيعية املتطرفة ذات الصلة وشدهتا ،واليت توصف أبهنا نكبات أو كوارث طبيعية عندما يصل أتثريها إىل
السكان.
 -167كما أن انعدام املساواة والتمييز املكاين يف املدن جيعل يعرض بعض الفئات بشكل خاص للكوارث
الطبيعية واملخاطر البيئية .فلدى الفئات الفقرية ،تزداد معدالت التوسع احلضري السريعة غري املنظمة عن طريق
شغل األراضي عالية املخاطر (سفوح التالل ،والوداين ،وضفاف األهنار والقنوات ،واألراضي غري املستقرة وما
إىل ذلك) واستخدام املواد اخلطرة ( .)Simioni, 2003وهذه الفئات هي األكثر أتثراً ابألحداث املتطرفة
للهيدرولوجيا واألرصاد اجلوية وتتكبد خسائر كبرية بوجه عام (مثل اإلسكان) ،مع عدم وجود ضمان رمسي.
ويف كثري من احلاالت ،هناك أيضاً افتقار إىل الوعي هبذه املخاطر (.)Simioni, 2003
 -168وهناك ارتباط قوي يف املنطقة بني املناطق ذات الكثافة السكانية األعلى واملناطق عالية املخاطر ،كما
أن املدن تتأثر بشكل كبري بتغري املناخ نظراً لشدة انعدام التجانس اهليكلي ،وارتفاع مستوايت انعدام املساواة
والفقر ،االفتقار إىل املوارد الالزمة لتطوير بىن أساسية كافية .وابلنظر إىل أنه من املتوقع أن تصبح ظاهرة
اهليدرولوجيا واألرصاد اجلوية املتعلقة ابملناخ أكثر تواتراً وتطرفاً ،جيب على املدن إعداد وتنفيذ تدابري للتخفيف
من آاثر األخطار الطبيعية والتكيف معها.
 -169وتعترب درجة أتثر املدن والبلدان وتعرضها للمخاطر متغرية وتعتمد على عوامل فيزايئية ،وبيئية،
واجتماعية ،واقتصادية ،ودميغرافية ،وثقافية ،ومؤسسة وإدارية تتميز هبا كل منطقة ( .)UN-Habitat, 2012ومن
العوامل اهلامة أيضاً الحتمال التعرض خلطر الكوارث ال بيئية يف املنطقة ضعف التخطيط احلضري واإلدارة
احلضرية ،وغياب الوعي البيئي ،وفشل احلكومات واالفتقار إىل سبل العيش .ويف أمريكا الالتينية ،حيدث أكثر
من  80يف املائة من اخلسائر بسبب كوارث بيئية حتدث يف املراكز احلضرية ،وبني  40و 70يف املائة منها يف
املدن اليت يقل تعداد السكان فيها عن  100 000نسمة ،واليت من املرجح أن تتعلق بضعف القدرة على
إدارة املخاطر وقلة االستثمارات يف املدن الصغرية (.)ISDR, 2011; UN-Habitat, 2012
 -170وتتعرض املدن يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب بشكل خاص لالحرتار العاملي ،ابلرغم من اخنفاض
مستوايت انبعااثت غازات االحتباس احلراري العاملية لديها( .)56ويتسبب تغري املناخ يف تغيري أمناط اهلواطل
ومستوايت رطوبة الرتبة ،ويؤثر على اجنراف اجلليد ويسرع وترية ذوابنه ،الذي يشكل بدوره عبئاً على إمدادات
مياه الشرب واألنشطة االقتصادية من قبيل الزراعة والتصن يع ،وذلك ابلرغم من اختالف هذا التأثريات من
منطقة ألخرى .وتظهر ابلفعل تغريات يف األحوال اهليدرولوجية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب .ففي
األرجنتني ،ارتفع حجم التدفق يف أجزاء عديدة من حوض هنر بليت نتيجة لزايدة هطول األمطار واخنفاض
التبخر النحيت الناجم ع ن تغريات يف استخدام األراضي .وعالوة على ذلك ،تنخفض مستوايت املياه يف
القنوات الرئيسية لنهري ماجدالينا وكاكوا يف كولومبيا وأوشكت أهنار أمريكا الوسطى على اجلفاف ( ECLAC,
 . )2015aوهذه هي الكيفية اليت تسبب هبا الظاهر املناخية الشديدة أضراراً للبشر ،وتؤثر على اقتصاد املنطقة
 )56ال تنتج املنطقة سوى  5يف املائة من انبعااثت غازات االحتباس احلراري العاملية (.)Ruiz-Tagle, 2013
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وهياكلها األساسية ( )ECLAC, 2014bوملعاجلة هذه التأثريات ،اعتمدت املؤسسات السياسية تدابري بشأن
التكيف مع تغري املناخ وإدارة املخاطر على املستوايت البلدية ،والفيدرالية والدولية.
 -171وابإلضافة إىل أتثريات ارتفاع مستوايت سطح البحر ،تشمل الظواهر املرتبطة بتغري املناخ اجلفاف،
واالرتفاع الشديد يف درجات احلرارة ،والفيضاانت ،واالهنيارات األرضية ،والعواصف واحلرائق .وقد زادت أعداد
األحداث املتطرفة وتكاليف األضرار املتعلقة بتغري املناخ زايدة كبرية منذ النصف الثاين من القرن العشرين.
 -172وتعترب الفيضاانت من الشواغل الرئيسية يف األقاليم الفرعية الثالثة ،وهي األحداث اليت متثل التهديد
األكرب على حياة البشر يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب .وارتفعت نسبة التعرض للفيضاانت بزايدة الرصف
واخنفاض املساحات اخلضراء ،مما أدى إىل زايدة أسطح وسرعة تدفق مياه األمطار وضعف قدرة الرتبة على
احتجاز املياه .إال أن اجلفاف هو الذي يؤثر نسبياً على عدد أكرب من السكان يف املنطقة .ويرتجم اجلفاف
احلضري إىل ظاهرة اجلزر احلرارية ،حيث ترتفع درجات احلرارة مبقدار عدة درجات يف قطاعات معينة من املدن
عندما ترتكز امللواثت يف اهلواء .ويف الوقت نفسه ،فإن التواجد املستمر للعواصف يف بلدان أمريكا الوسطى
والبحر الكارييب ميكن تفسريه بشكل جزئي بسبب املوقع اجلغرايف واملناخي هلذه البلدان.
 -173ويزيد عدد السكان الذين يعانون من الكوارث الطبيعية يف أمريكا اجلنوبية عن نظريه يف أمريكا الوسطى
أو البحر الكارييب نظراً لزايدة الكثافة السكانية .وتعترب الكوارث ذات الصلة بتغري املناخ يف املتوسط أكثر دموية
يف أمريكا اجلنوبية ،مبتوسط  89.7حالة وفاة كل حدث ،ابملقارنة مع  75.7حالة يف أمريكا الوسطى و33.8
يف البحر الكارييب (.)Simioni, 2003
 -174وفيما يتعلق ابلتكاليف ،تؤثر العواصف التأثري األقوى يف أمريكا الوسطى والبحر الكارييب .فعلى سبيل
املثال ،وصلت تكاليف اخلسائر النامجة عن أعاصري عام  2005يف املكسيك إىل أكثر من مخسة مليارات
دوالر (شبه جزيرة يوكااتن ومونتريي) .ومع استمرار االحرتار املناخي وابلنظر إىل توقعات زايدة سكان احلضر
وزايدة القابلية للتعرض ،ستستمر الزايدة يف وترية األحداث املتطرفة وجسامتها( )57بشكل كبري يف املنطقة (اهليئة
احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ .)2012 ،ونظراً النعدام اليقني هبذه التشخيصات ،تشرع الدول يف وضع
سياسات للتكيف مع املناخ والتخفيف من حدته من أجل بناء مدن قادرة على الصمود وعلى التكيف مع
تغري املناخ .وتتزايد أمهية تعزيز السلطات على الصعيد احمللي يف هذا السياق.

 )57من املتوقع أن تكون هناك زايدة يف وترية ومقدار احلرارة الشديدة اليومية؛ ومدة املوجات احلرارية ووتريهتا وشدهتا؛ ووترية
هطول األمطار الكثيفة وأمهيتها ،وزايدة يف وترية الفيضاانت واالهنيارات األرضية وشدهتا؛ وسرعة الرايح القصوى لألعاصري؛ وشدة
اجلفاف وارتفاع مستوايت سطح البحر.
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اجلدول 3
أتثري األحدث املناخية املتطرفة يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ()2015-1995

نوع احلدث

اجلفاف
االرتفاع الشديد
يف درجات
احلرارة
الفيضاانت
االهنيارات
األرضية
العواصف
احلرائق

أمريكا اجلنوبية
متوسط عدد
السكان املبلغ
متوسط عدد عن تضررهم
لكل حدث
الوفيات
1 321 994

0.5

52.6
127.6

()58

41.2
17.2
3.6

البحر الكارييب
أمريكا الوسطى
متوسط عدد
متوسط عدد
متوسط عدد
متوسط عدد
السكان املبلغ
السكان املبلغ عن
الوفيات لكل
الوفيات لكل
عن تضررهم
تضررهم لكل
حدث
حدث
لكل حدث
حدث

1.3

415 926

صفر

170 545

135 358
100 121

38.9
17.2

8 290
49 060

/
49.7

/
12 866

4 225
20 846
6 827

56.7
162.2
6.3

3 075
92 166
2 180

1
28.5
صفر

688
81 467
صفر

املصدر،ECLAC (2016) based on the EM-DAT International Disaster Database :

الم -

تشخيص اإلدارة العامة

-1

الصعيد الدويل

وفقاً لقاعدة البياانت الدولية للكوارث (.)EM-DAT

 -175جتري معظم العمليات التعاونية إلدارة املخاطر يف إطار برامج وإنشاء مؤسسات للتكيف مع أتثريات
تغري املناخ .وغالباً ما تكون املبادرات على الصعيد دون اإلقليمي الذي تضاف إليه برامج إقليمية تضم بلداانً
أخرى يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب .وهناك أيضاً تعاون مباشر بني املدن ،على سبيل املثال من خالل
شبكة احلكومات احمللية من أجل االستدامة  -الرابطة العاملية الرئيسية للحكومات احمللية  -وجلنتها التنفيذية
اإلقليمية املعنية أبمريكا الالتينية والبحر الكارييب ،واليت هتدف إىل بناء قدرة على الصمود للتخطيط احلضري.
-2

الصعيد الوطين
 -176متتلك األغلبية العظمى من البلدان يف املنطقة مؤسسة عامة واحدة على األقل على الصعيد الوطين
مكرسة ملبادرات التخفيف من أثر تغري املناخ والتكيف معه وإدارة املخاطر الطبيعية يف املناطق احلضرية .واعرتافاً
إبجنازات إطار عمل هيوغو ( ،)2005الذي عزز إنشاء منابر للتنفيذ على الصعيد الوطين يف العديد من بلدان
املنطقة ،وأن التعرض للكوارث ال يزال ميثل حتدايً رئيسياً ،مت اعتماد إطار ِسنداي للحد من خماطر الكوارث يف
آذار/مارس  2015له نطاق عمل حىت عام  .2030ويقرتح هذا اإلطار هنجاً شامالً يركز على السكان من
أجل من ع الكوارث ،جبانب سبعة أهداف عاملية تتعلق ابحلد من أثر الكوارث ،واعتماد اسرتاتيجيات وطنية
للحد من املخاطر ،وتنفيذ أنظمة لإلنذار املبكر وتعزيز التعاون الدويل .وعالوة على ذلك ،تتضمن املبادئ
التوجيهية هلذا اإلطار االعرتاف بدور السلطات واجملتمعات اجمللية يف احلد من خماطر الكوارث (.)ISDR, 2015

.Considering the 30,000 deaths of the ‘’Vargas Tragedy’’ in Venezuela in 1999 )58
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-3

الصعيد دون الوطين
 -177تؤدي احلكومات احمللية دوراً رئيسياً يف السياسات العامة املتعلقة ببناء القدرة على الصمود ،وتوفر
املدن اقتصادات احلجم الكبري اليت تيسر تدابري التكيف والتخفيف .وهناك سياسات عامة هتدف إىل حتسني
السكن والبىن األساسية ،ومت إعداد خيارات جديدة للسكن لألسر اليت تعيش يف مستوطنات عشوائية (واليت
تعترب شديدة التعرض لألحداث املناخية املتطرفة) .وهناك أيضاً سياسات عامة هتدف إىل تعزيز سبل الوصول
إىل اخلدمات األساسية وإدارهتا (املياه ،والصرف ،والنفاايت الصلبة وما إىل ذلك) وابلتايل جتنب األوبئة عند
وقوع الفيضاانت أو الكوارث األخرى .ويف سيناريو كهذا ،يعد إشراك اجملتمعات املتضررة يف إدارة املخاطر على
املستوى احمللي أمراً ابلغ األمهية.
 -178وتتطلب عملية إعداد تدابري إدارة املخاطر تعاوانً وثيقاً بني احلكومات الوطنية واحمللية .ويف الواقع،
تتضمن معظم االسرتاتيجيات تدابري للتخطيط اإلقليمي واحلضري تقتضي التعاون بني الدولة واملدن
( ،)IPCC, 2012نظراً ألن مشاكل التنسيق والتنظيم على مستوى املؤسسات متثل حتدايت رئيسية أمام إدارة
خماطر الكوارث.

-4

التمويل
 -179ومي ّكن تنوع أصحاب املصلحة من وجود أشكال متعددة من االستثمار والتمويل لسياسات إدارة
املخاطر الطبيعية والبنية األساسية .وتتمتع احلكومات الوطنية بسلطة إدارة اإلجراءات الرامية إىل معاجلة األخطار
الطبي عية يف املنطقة ومتيل إىل اختاذ إجراءات وقائية وتكيفية أكثر من ذي قبل ( .)IDB, 2002إال أن دور القطاع
اخلاص والوكاالت الدولية يف متويل هذه السياسات أصبح أكثر بروزاً ،وهو ما أدى إىل توقيع اتفاقات عديدة
بني احلكومات الوطنية والبلدية واملنظمات الدولية يف جماالت مثل التمويل (اخلطط والبنية األساسية وما إىل
ذلك) ،والدعم التقين ،والتعاون التخطيطي وما إىل ذلك .كما أقيمت شراكات بني القطاعني العام واخلاص،
يقوم الشركاء من خالهلا بتمويل جزء من عمليات إعادة البناء اليت تعقب الكوارث يف إطار شروط وإجراءات
وبروتوكوالت حمددة.

-5

مقرتحات بشأن السياسة العامة
 -180سيبقى تغري املناخ وآاثره أمراً حمورايً ابلنسبة للسياسات احلضرية وختطيط األراضي .وقد يبدو أن
التخطيط طويل األجل واالحتياجات من املوارد البشرية واملالية املتعلقة بتغري املناخ تتعارض مع العجز
االجتماعي والعجز يف الرعاية يف الفرتة احلالية يف املنطقة .ويف الواقع ،ميكن ربط التنمية بشكل وثيق ابلتكيف
والتخفيف ،وميكن اعتماد أشكال إنتاجية أكثر استدامة ومشولية .وينبغي كذلك معاجلة الضعف أمام املخاطر
احلالية لتغري املناخ ،مع األخذ يف احلسبان أن هذه املخاطر أكرب وأكثر تواتراً يف األماكن احلضرية .ويعترب
التحول يف النموذج من هنج ’’تفاعلي‘‘ يركز على االستجابة إىل هنج ’’استباقي‘‘ يركز على منع خماطر
الكوارث واحلد منها خياراً مناسباً لإلطار التنظيمي.
 -181وتشكل قدرة احلكومات احمللية على التصرف أمراً أساسياً ابلنسبة لوضع سياسات فعالة لبناء القدرة
على الصمود .وقد تبدو املدن هي املكان املوصى به للتكيف مع تغري املناخ ،ولكن ينبغي أيضاً دراسة العالقة
بني النظم اإليكولوجية واملناطق اليت توجد هبا ألهنا ال تؤخذ يف احلسبان يف أغلب األحيان ألسباب مؤسسية
وإدارية .ولتعزيز القدرة على الصمود يف احلضر ،من املهم النظر يف املشاكل املتعلقة بتغري املناخ اليت تنشأ من
انعدام التوازن يف العالقات بني املدن واملناطق املوجودة فيها.
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 -182وتؤثر القدرة على إدراج خماطر الكوارث ضمن عمليات التخطيط وربطها ابألنظمة الوطنية إلدارة
املخاطر أتثرياً شديداً على القدرة على الصمود .وحىت عندما ميتلك أي بلد إطاراً تشريعياً سليماً إلدارة خماطر
الكوارث ،ميكن أن يشكل تنفيذ االسرتاتيجية حتدايً .ويعترب توافر القدرات املالية والبشرية وأنظمة اإلنفاذ من
األمور األساسية لتنفيذ األطر التشريعية .وابملثل ،فإن االفتقار إىل املعلومات والتنسيق الرأسي واألفقي بني
القطاعات واملستوايت احلكومية يعيق أنشطة احلد من خماطر الكوارث يف مرحلة التنفيذ .وقد أثبت تعزيز
قدرات اجلهات املتخصصة وحتسني وضع الوكاالت املركزية املتخصصة يف اهلياكل التنظيمية فعالية كبرية ،حيث
حيسن بشكل كبري مهارات أي منظمة يف عملي ات صنع القرار والتنسيق .ويف الوقت ذاته ،يعترب أن
تبني أنه ّ
للقطاع اخلاص واجملتمع املدين واجملتمعات احمللية دوراً حمورايً أيضاً يف فعالية إدارة املخاطر.
ميم -

يتسبب اإلنتاج ،والتوزيع واالستهالك يف فساد وتدهور جودة احلياة يف املدن
 -183ميكن لفهم عمليات إنتاج السلع واخلدمات احلضرية وتوزيعها واستهالكها أن ييسر إنشاء مدن قد
تصبح ’’حمركات‘‘ لنمو اقتصادي إنتاجي ويتسم ابلكفاءة مع استمرار استدامته وحتسينه للمساواة البيئية
واالجتماعية يف املدينة واملناطق احمليطة على حد سواء.
 -184وابلرغم من اآلاثر اإلجيابية لعملية التوسع احلضري يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب على رفاه
السكان ،فقد تسببت أيضاً يف مشاكل تتعلق ابالستدامة البيئية ،اليت بدالً من أن تنشأ عن اإلنتاج ،فهي تنشأ
عن توزيع السلع واستهالكها يف املراكز احلضرية ( .)Simioni, 2003وكان لالستهالك يف أمريكا الالتينية والبحر
الكارييب ،الذي منا بشكل كبري خالل العقدين املاضيني ،أثر بيئي على املدن بسبب زايدة استخدام الوقود
األحفوري ،وزايدة تلوث اهلواء ،وزايدة معدل توليد النفاايت ،وزايدة الدمار البيئي واإلفراط يف استخدام املوارد
املتجددة وغري املتجددة ( . )ECLAC, 2015aوتفيد دراسة لسنتياغو دي شيلي ومكسيكو سييت وساو ابولو
أبن املصدر الرئيسي للتلوث احلضري يف اآلونة األخرية هو انبعااثت غازات العادم ،اليت يتحمل السكان
أنفسهم و ’’أمناط االستهالك‘‘ اخلاصة هبم مسؤوليتها .وخيتلف هذا الشكل من التلوث اختالفاً كبرياً عن
الشكل الذي طال البلدان املتقدمة يف ستينيات وسبعينيات القرن املاضي ،والذي جاء من املصانع والصناعات
يف املراكز احلضرية .ويف الواقع ،متثل املصادر املتحركة يف املنطقة احلضرية يف منطقة األحياء الضخمة يف سنتياغو
دي شيلي  40.7يف املائة من تركيز اجلسيمات من الفئة  )PM10( 10يف املنطقة ،بينما تساهم الصناعات
مبقدار  25يف املائة ( .)University of Chile, 2013ويقتضي هذا التغري يف أمناط التلوث النظر يف وضع سياسات
بيئية وطرائق تنفيذها.

-1

اإلنتاج
 -185اتسمت االقتصادات احلضرية يف املنطقة خالل العقود األخرية بتغيريات يف القاعدة اإلنتاجية ،وهو ما
يعين أن األنشطة الصناعية مل تعد املصدر الرئيسي للتلوث احلضري .فعلى سبيل املثال ،متثل الصناعات  17يف
املائة من انبعااثت غازات االحتباس احلراري يف املناطق احلضرية ،مقارنة بنسبة  38يف املائة من انبعااثت احرتاق
الوقود األحفوري من امل ـ ـركبات (موئل األمم املتحدة  .)2012ونقلت الصناعات الثقيلة جمدداً إىل املناطق احلضرية
الطرفية واملناطق احمليطة هبا امتثاالً للوائح املنظمة للتخطيط املكاين وتقسيم املناطق ،حبيث تستهلك السلع
واخلدمات يف املدينة ،بينما تنتج خارجها(.)59
 -186ويف هذه األثناء ،جيري إعداد حتليل فرص تطوير اإلنتاج وجتري حالياً مناقشات متعلقة ابلسياسات
الصناعية .وينشأ مفهوم ’’اإلنتاج األنظف‘‘ يف سياق تزايد الوعي ابآلاثر البيئية لألنشطة الصناعية .وابلرغم من
( )59بدأت هذه العملية يف شيلي يف التسعينيات من القرن العشرين (.)Congress of Chile, 1990
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وجود جمال لإلنتاج األنظف يف املنطقة ،حددت احلواجز اليت تعرتض وضع مثل هذه اإلجراءات
 ،)UNEP, 2002ومن ضمنها قلة اهتمام أصحاب األعمال احلرة ابملسألة ومشاركتهم احملدودة يف تنفيذ هذه
اإلجراءات؛ وصعوبة إنشاء مراكز حبوث مكرسة ملعارف التكنولوجيا النظيفة واملواد البديلة وصيانتها؛ وقلة التنسيق
والتآزر بني اجلهات املعنية (احلكومة والصناعة واجملتمع).
( CETESB and

-2

التوزيع
 -187جيب أن تعمل سلسلة اللوجستيات احلضرية أبكملها بكفاءة كي حتافظ التجارة على قدرهتا التنافسية.
ومع ذلك فإن توزيع السلع يف مدن أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يظهر بوادر عدم الكفاءة ويسهم
إسهاما كبرياً يف تلوث اهلواء واكتظاظ حركة املرور .واملشاكل املتصلة بعدم كفاية اهلياكل األساسية واللوجستيات
ً
يف املناطق احلضرية ال تؤثر سلباً على النمو االقتصادي فحسب ،بل تتسبب أيضاً يف التلوث وتردي نوعية حياة
املواطنني (مثالً من خالل إطالة الوقت الضروري للتنقل وتقليص أوقات الفراغ)(.)60
 -188ويعكس النمو الكبري يف أعداد املركبات يف املنطقة خالل العشرين سنة املاضية منواً غري متناسب فيما
يتعلق بوسائل التوزيع ،ولكن االستثمارات يف اهلياكل األساسية معدومة .وعلى الرغم من أن شبكة الطرق احلضرية
واسعة النطاق يف معظم املناطق املرتوبولية ،فغالباً ما تكون جودهتا متدنية وصيانتها سيئة نتيجة حملدودية األموال
العامة ( .)Perrotti and Sanchez, 2011وقد تسببت زايدة أعداد املركبات اخلاصة أيضاً يف إحداث قدر كبري من
اكتظاظ حركة املرور ،وكان هلا أثر سليب على الطرق وسالمة املشاة (يبلغ متوسط االزدحام يف اليوم يف ساو ابولو
 180كيلومرتاً ،بينما سجل رقماً قياسياً بلغ  344كيلومرتاً يف أاير/مايو .)61()BBC,2012) )2014
 -189وعلى الرغم من استخدام وسائل النقل العام يف معظم الرحالت املرتوبولية ( ،)CAF,2011فال يزال هناك
منو ملحوظ يف معدالت ملكية السيارات ويف استخدام املركبات اخلاصة ( .)ECLAC, 2015aوالنقل الربي هو
املسؤول عن حنو  85يف املائة من االنبعااثت الضارة من امللواثت احمللية ،ويسهم استخدام املركبات اخلاصة إسهاماً
كبرياً يف هذه النسبة ) .)62((CAF, 2011وإضافة إىل ذلك ،تشغل املركبات اخلاصة معظم الطرق إىل حد كبري،
ولذلك أثر سليب على املواصالت العامة ويعكس مسات انتكاسية أخرى .وترتكز ملكية السيارات يف أيدي شرحية
اخلمس األعلى دخالً ،مثلها مثل جمموع النفقات على البنزين (يرتكز  50يف املائة منها بني أغىن مخس يف أمريكا
الالتينية ،ويرتفع هذا الرقم إىل  80يف املائة يف حالة كولومبيا) ( .(ECLAC, 2015aوابملقارنة مع البلدان األعضاء
يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،يتسم الطلب على البنزين بعدم املرونة نسبياً مقارنة ابلتغريات يف
األسعار يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،وال سيما يف أوساط الفئات املرتفعة الدخل ،األمر الذي يشري
إىل عدم كفاية بدائل املواصالت اخلاصة والنفور من املواصالت العامة مىت اشرتى املرء سيارته اخلاصة
(.)ECLAC, 2015a
 -190ويتلقى النقل اخلاص ،على الرغم من العيوب اليت تشوبه ،متويالً عمومياً أكرب من ذلك الذي حيصل عليه
النقل العام ( .)CAF, 2011ويعاين النقل العمومي يف املدن يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب من رداءة
النوعية ،وغالباً ما تكشف عن ضعف التنسيق بني املستوايت احلكومية ،بل وعدم توافر هيئات حمددة إلدارة النقل
العام .وقد حدثت أيضاً زايدة يف قطاع النقل احلضري غري الرمسي فضالً عن عدم االستفادة من خمتلف أنواع نظم
( )60يشكل التصميم أو الصيانة غري املالئمة للطرق أحد أسباب اكتظاظ حركة املرور.
( )61بياانت مستقاة من .São Paulo Traffic Engineering Company, 2014
( )62زاد متوسط مستوى تركيز اجلسيمات بقطر  10ميكرومرتات يف مثاين مدن عن املعدالت اليت توصي هبا منظمة الصحة
العاملية ( .)UNEP, 2010ويرتبط الرتكيز العايل هلذه اجلسيمات ابلتهاابت اجلهاز التنفسي وأمراض القلب واألوعية الدموية.
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النقل العام إما ألسباب نقدية أو جغرافية ( .(CAF, 2011ومثة مزااي واضحة المتالك نظم نقل عام عالية اجلودة
يستخدمها سكان احلضر على نطاق واسع (مثل تقليص الوقت الالزم للتنقل ،والتقليل من الالمساواة والتلوث،
وغري ذلك) .وابلتايل فقد وضعت السياسات والتدابري واهلياكل األساسية يف املنطقة من أجل حتسني خدمات
النقل العام للركاب .ومن هذه التدابري إقامة شبكات النقل السريع ابحلافالت يف العديد من املدن يف املنطقة ،مبا
يف ذلك مدينة كوريتيبا ( ،)1972وكيتو ( ،)1995وبوغوات ( )2000وسانتياغو دي شيلي ( .)2007ويف
الوقت نفسه ،وضعت ساو ابولو خطة جديدة للتنقل للفرتة  2030-2015تسعى إىل حتسني اهلياكل األساسية
للدول خاصة ابلوسائط غري اآللية وابستخدام وسائل النقل العامة ،مبا يف ذلك تلك اليت هتدف إىل كفالة سالمة
املشاة ،واستحدثت لوائح تنظيمية جديدة للتقليل من حوادث املرور والوفيات النامجة عنها على الطرقCETSP, ( ،
 .)2015وتعكف بلدية سانتياغو يف شيلي أيضاً على جتربة منطقة للنقل املستدام وجيري وضع خطط لتوسيع
استخدامها حبيث تشمل كامل املنطقة املرتوبولية.
اإلطار  :17سياسات متكاملة للتنقل احلضري يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
كفاءة نقل األشخاص والبضائع داخل املدن مسألة يصعب التصدي هلا ،وال سيما يف أمريكا الالتينية حيث يؤدي النمو
والفصل اإلقليمي ،إضافة إىل النقص يف اهلياكل األساسية يف املناطق احلضرية وتدين جودة خدمات النقل إىل تصور
سيناريو معقد مي ِّكن من التنقل بكفاءة مع حتقيق االستدامة وحتسني نوعية احلياة.
وعلى مدى السنوات العشرين املاضية ،شرعت املنطقة يف تنفيذ إصالحات واستثمارات رئيسية بغية هتيئة نظم نقل عام
قا درة على العمل بوترية أعلى وتغطية أوسع وبدرجة أكرب من السالمة وهيكل أقل للتكاليف .ويف هذا السياق ،بذلت
جهود من أجل تنويع وسائل النقل العام (مبا يف ذلك نظم النقل السريع ابحلافالت واملرتو ومؤخراً العرابت املعلقة على
الكابالت لتعزيز التنقل احلضري) ،ابإلضافة إىل إعادة حتديد دور الدولة يف تطوير القطاع ومتويله (من خالل اإلعاانت).
ومع ذلك ،وعلى الرغم من اإلجنازات الكبرية والزايدة امللحوظة يف االستثمارات ،تفاقمت مشاكل التنقل يف املدن .فقد
تسبب عدم قيام خمتلف اجلهات املعنية واملستوايت احلكومية بوضع إجراءات منسقة ومتسقة يف إعاقة معاجلة مشاكل
التنقل يف مدن أمريكا الالتينية معاجلة انجعة.
وابلتايل أاثرت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب احلاجة لتغيري طريقة رسم سياسات التنقل
وتنفيذها وتنظيمها ،مع الرتكيز على تلبية احتياجات املواطنني بكفاءة ال تقتصر على خدمات النقل فقط .وحتقيقاً هلذه
الغاية ،تشجع اللجنة سياسة التنقل احلضري املستدام اليت جتمع بني خمتلف رؤى املدن ،وتسعى إىل االستجابة بكفاءة
للمطالب املتزايدة على خدمات النقل لكل من األشخاص (التنقل احلضري) والسلع (اللوجستيات احلضرية) مع وضع
رؤية طويلة األجل وقائمة على املشاركة تعزز احللول اليت تتفق مع النموذج اإلمنائي للمدينة .ولذلك تدعم اللجنة آليات
متويل (تشمل اإلعاانت واحلوافز) لتعزيز نصيب النقل العام من وسائط النقل اخلاصة ابالنتقال ،واختاذ تدابري للحد من
االكتظاظ (مبا يف ذلك اإلجراءات املتصلة ابستخدام األراضي وسياسات وقوف السيارات والتحميل/التفريغ يف املراكز
التجارية يف املناطق احلضرية) ،وتشجع على التنقل عن طريق وسائل النقل غري اآللية ،يف مجلة تدابري للحد من العوامل
اخلارجية السلبية والتخفيف منها.
ويهدف هذا التغيري يف املفهوم أيضاً إىل إيالء االهتمام الواجب لالحتياجات اخلاصة ملختلف فئات املستخدمني ،مبا يف
ذلك االحتياجات املتصلة ابملسائل اجلنسانية أو ابألشخاص احملدودي احلركة أو ذوي اإلعاقة ،وإيالء أفضلية لإلجراءات
الرامية إىل تعزيز التنسيق داخل الوزارات والتنسيق احلكومي الدويل استناداً إىل رؤية مشرتكة عن نوع املدينة والتنقل املرغوب
فيه للمنطقة.
املؤلف :شعبة املوارد الطبيعية وخدمات اهلياكل األساسية ،اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.

-3

االستهالك
 -191شهد االستهالك يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب معدالت منو مرتفعة على مدى العقدين
املاضيني .ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،ميثل االستهالك اخلاص لألسر املعيشية يف املتوسط  70يف
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املائة من جمموع االستهالك ،بينما ميثل يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  53يف املائة
( .)ECLAC, 2014eومع عدم توفري ما يكفي من اخلدمات العامة ،سيظل االستهالك اخلاص مرتفعاً .وعالوة على
ذلك ،فإن املدخرات اخلاصة يف املنطقة منخفضة ابملقارنة مع املناطق األخرى ،وتنفق نسبة كبرية من الدخل احمللي
على االستهالك .ويدعم تيسر الوصول إىل االئتمان املستوايت العالية من االستهالك ،األمر الذي يرتتب عليه
خطر االستهالك غري املستدام يف العديد من األسر املعيشية .وال يوجد يف مدن املنطقة ما يكفي من اهلياكل
األساسية االجتماعية واإلنتاجية اليت تواكب هذا الرخاء النسيب اجلديد ،ما يتسبب يف ثالثة أنواع من املشاكل،
هي :عدم كفاية شبكة الطرق العامة؛ عدم تناسب نظام مجع النفاايت ومعاجلتها مع حجم النفاايت املنتجة؛
ضعف قدرات اهلياكل األساسية اخلاصة ابلصرف الصحي.
 -192ويف الفرتة بني عامي  1980و ،2005ازداد استهالك الطاقة يف املناطق دون اإلقليمية يف أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكارييب مبقدار ثالثة أضعاف ( .)UNEP, 2010وتتطلب السيطرة على االستهالك أو احلد منه،
ومن مث السيطرة بصورة غري مباشرة على انبعااثت غازات االحتباس احلراري ،تشجيع برامج التطوير التكنولوجي
ومصادر الطاقة املتجددة وحوافز الكفاءة بل وحوافز للتغيريات السلوكية ( .)63()Habitat-UN, 2012ويؤدي تعزيز
نظام النقل احلضري أيضاً دوراً رئيسياً يف استدامة الطاقة .وسوف يسهم أيضاً تصميم مبان تتسم بقدر أكرب من
االستدامة واالستخدام األمثل للضوء الطبيعي وحرارة الشمس (معايري الطاقة الشمسية املباشرة) من خالل التوجيه
السليم للمباين وتصميم النوافذ ونظم التهوية ،من بني أمور أخرى ،يف احلد من استهالك الطاقة يف املدن
( .)Habitat-UN, 2012وابإلضافة إىل ذلك ،وعلى النقيض من عمليات التنمية احلضرية احلالية اجلارية ،فإن تعزيز
التكثيف احلضري والتصدي ملشكلة الفصل االجتماعي -املكاين ميكن أن يسهما يف توفري اخلدمات واهلياكل
األساسية بكفاءة.
-4

املقرتحات املتعلقة ابلسياسات
 -193من ضمن التحدايت الرئيسية اليت تواجهها املنطقة جعل أمناط اإلنتاج والتوزيع واالستهالك مستدامة،
إن أرادت حتسني أداءها البيئي وبناء اقتصادات ذات إنتاجية أعلى وجمتمعات شاملة للجميع .ويقرتح التحرك
صوب مرافق إنتاج نظيفة وتنافسية ومنصفة .ويبدو يف هذا الصدد أن التنمية املستدامة فرصة على املستوى احلضري
لتعزيز تطوير التكنولوجيا اجلديدة واستخدامها بكفاءة وتعزيز االقتصادات القائمة على املعرفة اليت تيسر إنتاجاً
أكثر مراعاة للبيئة ،مع زايدة اإلنتاجية والنمو االقتصادي والعمالة.
 -194ومن حيث التوزيع ،من املهم تعزيز املزيد من نظم النقل األكثر مشوالً وكفاءةً وأمناً ،ما يتطلب حتسني
النقل العام واهلياكل األساسية الالزمة لوسائل النقل غري اآللية وإذكاء الوعي ابلعوامل اخلارجية السلبية الستخدام
املركبات اخلاصة ،وتشجيع التحول إىل استخدام النقل العام ،وتغيري ظروف االستفادة من وسائل النقل العام
للمستخدمني ذوي الدخل األدىن والفئات اهلشة.
 -195ويستلزم األمر الرتويج لنمط جديد يف االستهالك يراعي االعتبارات البيئية ،ولكن أتثريه على هيكل
اإلنتاج ال يزال غري واضح .وقد حاكت هذه األمناط استجابة االقتصادات املتقدمة النمو لألدلة اليت تشري إىل
اشتداد القيود البيئية ( .)ECLAC, 2013وابلتايل ينبغي تشجيع املواطنني على املشاركة يف إجراءات االستهالك
املستدام وعمليات صنع القرار املتعلقة به ،األمر الذي يؤدي بدوره إىل تشجيع السلطات على أداء مهامها بفعالية.
( )63يف عام  2007مثلت السيارات اخلاصة يف املتوسط نسبة  72يف املائة من انبعااثت غاز اثين أكسيد الكربون النامجة عن
قطاع النقل يف املنطقة ،يف حني شكلت املركبات اخلاصة نسبة  28يف املائة (.)Habitat-UN, 2012
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وميكن القيام بذلك من خالل تشجيع احلكومات احمللية واملركزية واهليئات التنظيمية على استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،إذ إهنا أظهرت إمكاانت كبرية يف جمال وضع السياسات العامة اليت تتسم ابلكفاءة
(.)UNEP, 2010
اإلطار  :18حنو وضع خطة حضرية يف منطقة البحر الكارييب
اعتمدت اخلطة احلضرية يف منطقة البحر الكارييب خالل االجتماع التاسع والثالثني جمللس التنمية التجارية واالقتصادية
التابع للجماعة الكاريبية .ونص هذا املقرر على إجراء املزيد من املشاورات بشأن اخلطة احلضرية مع اجلهات املعنية
املهمة ،وأيد التحرك حنو عقد اجتماع للوزراء املسؤولني عن التخطيط والشؤون احلضرية .ويف حني أحرز تقدم ضئيل يف
تنفيذ اخلطة على املستوى الوطين ،فإن عملية املوئل الثالث وتنفيذ أهداف التنمية املستدامة يوفران أدوات مفيدة
الستعراض اخلطة واعتمادها وتنفيذها.
وقد وضعت اخلطة احلضرية أثناء سلسلة من االجتماعات اإلقليمية املعروفة ابسم املنتدى احلضري ملنطقة البحر الكارييب
الذي تديره الشبكة الكاريبية لإلدارة احلضرية وإدارة األراضي ( )blueSpaceووحدة التنمية املستدامة التابعة للجماعة
الكاريبية وجلان تنظيمية وطنية من خمتلف بلدان منطقة البحر الكارييب .وتبني يف هذه االجتماعات أن عدداً قليالً من
بلدان منطقة البحر الكارييب لديه سياسات حضرية أو خطط حضرية ،يف حني كان املوجود منها يف املنطقة مدفوعاً إىل
حد كبري ابإلجراءات اليت تتخذها الوكاالت املتعددة األطراف العاملة يف املنطقة .وابإلضافة إىل ذلك ،ويف حني تشهد
منطقة البحر الكارييب معدالت مرتفعة نسبياً من التوسع احلضري مثلما يوجد يف أمريكا الالتينية ،فقد كان هذا التوسع
احلضري منخفض الكثافة وممتداً ،مع ضآلة الفارق يف الكثافة السكانية بني املناطق احلضرية والريفية
) .(UN-Habitat, 2012وساد الشعور بضرورة إعادة تشكيل خطة السياسات هذه اليت تغلب عليها الصبغة الدولية
والسمات األمريكية الالتينية مبا يالئم ظروف الدول اجلزرية الصغرية والبلدان النامية يف منطقة الكارييب.
ونوقش مشروع اخلطة احلضرية واستعرض يف املنتدى عام  .2010واستعرض مشروع اخلطة مخسة برامج حديثة تنفذها
اجلهات املتعددة األطراف يف املنطقة (برانمج إدارة املناطق احلضرية وبرانمج املدن األكثر أماانً وجدول األعمال احمللي
للقرن  /21املشروع اجملتمعي الذكي وبرانمج إضفاء الطابع احمللي على األهداف اإلمنائية لأللفية وبرانمج التحسني
التشاركي لألحياء الفقرية) واستعرض السياسات اإلقليمية القائمة يف الوكاالت العاملة يف اجلماعة الكاريبية ،وحدد
املشروع مخسة جماالت تركز عليها السياسات وآليتني متكينيتني .وكانت اجملاالت اليت تناولتها السياسة العامة هي الظروف
املعيشية املادية ،وعدم املساواة ،واملسامهات يف تغري املناخ ،وقابلية التأثر بتغري املناخ والتنمية االقتصادية احمللية .أما اآلليتان
التمكينيتان فهما احلوكمة والتخطيط املستدام .ونقح االجتماع هذا العمل واستكمله يف هيئة جمموعة من مخسة جماالت
ذات أولوية متقدمة هي :التنمية االقتصادية احمللية؛ وآليات متكني احلكومة واملهنيني؛ واألخطار والكوارث الطبيعية؛
والقطاع غري الرمسي؛ واألمن البشري واملادي .وحددت ثالثة جماالت ذات أولوية أدىن وهي عدم املساواة وتغري املناخ
والتخطيط املستدام.
وعلى الرغم من أن تغري املناخ وإدارة الكوارث كاان يف صدارة اخلطة الدولية للمنطقة ،فإن التنمية االقتصادية احمللية
والتخفيف من حدة الفقر ال يزاالن يتصدران خطط الوكاالت اإلقليمية واملهنيني .وخالل املناقشات ،شارك يف التخطيط
 13ممثل من بني اخلمسة عشر عضواً التابعني للجماعة الكاريبية ،مبا يف ذلك سورينام وهاييت ،فضالً عن اجلامعات
اإلقليمية األربع ،وأسسوا برامج بيئية واحتادات مهنية للتخطيط اإلقليمي وسلطات بلدية.
وفيما يلي النسخة النهائية من اخلطة احلضرية يف منطقة البحر الكارييب اليت اتفق عليها يف منتدى  2011املعقود يف
جامايكا بدعم من جملس التنمية التجارية واالقتصادية يف اجتماعه التاسع والثالثني .وتغري ترتيب األولوايت تغرياً طفيفاً،
ابالستعاضة عن األمن البشري املادي ابحلوكمة على سبيل األولوية املتقدمة ،واالستعاضة هبا عن التخطيط املستدام يف
األولوايت األدىن .ومع ذلك فإن التخطيط املستدام وقابلية التأثر بتغري املناخ أصبحا من املسائل املشرتكة .وحددت هذه
النسخة من اخلطة احلضرية مستوى اثنياً من القضااي التفصيلية يشتمل على جماالت مواضيعية أوسع نطاقاً.
املؤلف :أسعد حممد ،الشبكة الكاريبية للتنمية احلضرية وإدارة األراضي.
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سادس ا -التوسع احلضري واحلوكمة والقدرات املؤسسية
 -196احلوكمة احلضرية عنصر أساسي من عناصر التنمية احلضرية املستدامة ،وجودة احلوكمة عامل حاسم يف
تنفيذ السياسات الرامية إىل تعزيز اإلدماج ،وحتقيق الكفاءة يف استخدام املوارد والقدرة على الصمود( .)64وكما
نوهت بذلك أمانة املوئل الثالث ( ،)2015فإن اللوائح احلضرية والتخطيط والتمويل وإطار السياسات احلضرية
الوطنية املتسقة أدوات ضرورية للتنمية احلضرية والعتماد خطة حضرية جديدة .ويتوقف تنفيذ هذه الصكوك على
فعالية األطر املؤسسية وإشراك جمموعة متنوعة من أصحاب املصلحة والقدرات التمويلية .وتواجه منطقة أمريكا
الالتينية والبحر الكارييب حتدايت فيما يتعلق ابلتجارب االبتكارية الثرية والصعوابت املؤسسية .وقد بدأت عملية
إلغاء الضوابط التنظيمية يف تسعينيات القرن العشرين ،عندما فقدت الدول قوهتا النسبية وعززت األسواق عملياهتا.
وشهدت املراكز احلضرية يف املنطقة حالة مماثلة ،مع اخنفاض يف التخطيط احلضري بوصفه آلية إدارية ،مما أضعف
القدرة على التدخل.
 -197متثل التحدي الرئيسي يف العقود األخرية يف حوكمة املدن والنظم املرتوبولية ومن فيها من ماليني السكان
الذين يواجهون مشاكل بيئية رئيسية .أظهر هذا التحدي احلاجة إىل حوكمة حضرية معقدة ميكنها تنسيق خمتلف
املستوايت احلكومية للمدن الكبرية وعالقتها مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص .ويف ظل هذا السياق الصعب ،ال
بد من تعزيز اإلدارة العامة والقدرات اإلدارية .وتتسم منطقة البحر الكارييب بعدم توافق وحداهتا اإلدارية دائماً مع
املناطق احلضرية ،ويغيب مستوى البلدايت يف بعض األحيان عن هيكل احلوكمة.
 -198ومن التحدايت األخرى يف املنطقة ندرة البياانت احلضرية ،األمر الذي يشكل عائقاً أمام حتليل السياسات
احلضرية وحشدها ،مما يؤدي إىل اعتماد ختطيط حضري ال يستند ابلضرورة إىل حتليل البياانت ،وينطوي على
خطر عدم الكفاءة يف استثمار املوارد .ومثة حاجة واضحة إىل املزيد من التعاون داخل البلدان وفيما بينها يف
املنطقة لتطوير املؤسسات والقدرة على إدارة البياانت احلضرية.
 -199وقد أحرزت املدن يف املنطقة تقدماً كبرياً فيما يتعلق ابحلقوق اجلماعية ،اليت تتجسد يف ’’احلق يف
املدينة‘‘ ،الذي يعزز ،من بني مجلة أمور ،تيسر إاتحة األماكن العامة العالية اجلودة ،واألراضي احلضرية ،واإلسكان،
واخلدمات واملرافق .ومن خالل تعزيز احلركات االجتماعية ،أدى مفهوم احلق يف املدينة أيضاً إىل زايدة مشاركة
املواطنني واحلوكمة العامة اليت تتسم بقدر أكرب من الشفافية .ويف بعض البلدان نفذت سياسات حضرية تعترب
املدينة مصلحة عامة ،وتعرتف ابلوظيفة االجتماعية للملكية وتضع صكوكاً لإلدماج احلضري ،األمر الذي يشكل
مسامهة املنطقة يف املناقشات العاملية بشأن احلق يف املدينة ،ودورها يف إقامة مدن تتمتع ابملزيد من اإلنصاف.
 -200وقد أصبح التمويل احلضري حتدايً رئيسياً آخر ،ال سيما مع توسع الزحف احلضري العشوائي الذي جيعل
تقدمي اخلدمات العامة أكثر كلفة وتعقيداً .ويصبح من املهم بصورة متزايدة إجياد التمويل الالزم من خالل االستفادة
من القيمة أو الشراكات بني القطاعني العام واخلاص وتعزيز االستثمارات يف اجلهود الرامية إىل كفالة الصمود
واإلنعاش من أجل التخفيف من آاثر تغري املناخ .ويلزم أيضاً ،لتيسري احلصول على التمويل املتعلق ابملناخ من
مصادر شىت ،حتسني قدرة الشركات التجارية واملؤسسات على إعداد املشاريع اجليدة.
ألف  -أوجه الضعف والتفاواتت يف القدرات املؤسسية تقوض اإلجراءات العمومية
 -201أوجد النمو احلضري السريع يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب مدانً تتسم نظمها ابلتعقيد ومناطق
مرتوبولية كبرية لديها كياانت إدارية مقسمة إىل أقاليم هلا استقالهلا السياسي وميزانيتها اخلاصة ،وقد تشمل تلك
( )64انظر هديف التنمية املستدامة  3-11و - 11ب.
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الكياانت اإلدارية عدة مناطق خارج البلدية املركزية .وابإلضافة إىل ذلك ،فقد تكون املناطق املرتوبولية موزعة على
خمتلف اهليئات احلكومية احمللية والوالئية .وخيلق هذا الوضع التحدايت النمطية اليت رأيناها يف هياكل احلوكمة
واإلدارات املتعددة املستوايت حيث تتوزع السلطة بني خمتلف املستوايت احلكومية اليت تتمتع مبستوايت متفاوتة
من االستقاللية.
 -202ويف سياق املناطق املرتوبولية ،ال متلك احلكومات مجيع املوارد والقدرات الالزمة لتلبية احتياجات املاليني
من الناس .وابملثل ،تتطلب احلوكمة احلضرية حتديداً واضحاً للمسؤوليات ما يعزز األداء والتعاون بني الوحدات
اإلدارية احمللية والقدرات اجملتمعية .وتؤكد التحدايت البيئية املتزايدة ،مبا يف ذلك تغري املناخ وآاثره اليت ال تتطابق
ابلضرورة مع حدود التقسيمات الفرعية اإلدارية ،على ضرورة التعاون والتنسيق فيما بني خمتلف املستوايت احلكومية
اإلقليمية واملؤسسية .وعلى الرغم من أن املدن يف املنطقة وضعت مناذج مؤسسية لتلبية تلك االحتياجات ،فإن
األطر القانونية واملؤسسية القائمة والقدرة املالية غري الكافية مل تسمح دائماً مبمارسة إدارة حضرية فعالة تتصدى
لتلك املسائل املعقدة.
 -203ويف بعض البلدان ،يتيح اإلطار الدستوري واهلياكل اإلدارية القائمة درجة متقدمة من الالمركزية .ومع
ذلك فإن املستوى اإلقليمي لالمركزية ما زال دون املستوى املتوسط يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي ،ومل يكتمل بعد إعداد هيكل قوي إلدارة البلدايت يف املنطقة .وتستأثر النفقات البلدية بنسبة 9.5
يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،بينما متثل يف بلدان منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي نسبة  20.6يف املائة .وابإلضافة إىل ذلك فإن اإليرادات البلدية يف املنطقة ال متثل
سوى حوايل ثلث اإليرادات البلدية يف البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي .ويكشف
ذلك عن أوجه االختالل القائمة بني املستوايت وبني البلدان االحتادية الكبرية (األرجنتني والربازيل واملكسيك)
والدول غري االحتادية األصغر (.)OECD and ECLAC, 2011
 -204وأمهية التوزيع الالمركزي للسلطة اإلدارية يف عمليات حتقيق الالمركزية يف املدن الكربى من األمور املعرتف
هبا ،ولكن املناقشات اخلاصة ابلالمركزية فيما بني البلدايت ما زالت مستمرة إذ من املنتظر أن يستدعي األمر نقل
القدرات اخلاصة ابستقاللية اختاذ القرار واملوارد إىل خمتلف املناطق احلضرية .ومن شأن ذلك أن يفضي إىل فقدان
وتوزيع السلطة اليت ترتكز حالياً بني يدي عمد املدن الكبرية ،إضافة إىل زايدة قدرة اآلليات القائمة على املشاركة
يف اختاذ القرار .وابملقابل تكشف العملية عن ضرورة توسيع قدرات احلكومات البلدية وحتسني قدرهتا على التنسيق
حىت تتمكن من التحكم بشكل متماسك يف مدهنا ككل .ويف املدن اليت تتألف من شبكة من املناطق لكل منها
استقالهلا (كاراكاس وليما وسانتياغو) ،فإن بلغت احلاجة إىل التنسيق درجة طلب فيها إىل اهلياكل املرتوبولية
االضطالع هبذه املهمة (كما هو احلال يف كاراكاس وليما) أو مارست احلكومة املركزية أتثرياً قوايً على املسائل
الشاملة للمدينة (كما هو احلال يف عاصمة شيلي).
اإلطار  :19منوذج جديد حلوكمة وإدارة احلكومات احمللية من أجل اخلطة احلضرية اجلديدة 2030
لقد سنحت الفرصة للحكومات احمللية لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة ،فضالً عن غريها من اخلطط العاملية (خطة التنمية
املستدامة لعام  ،2030واتفاق ابريس) .فهي احلكومات القريبة والوسيطة بني احليز الذي متارس فيه احلياة اليومية
واملمارسة الكاملة للمواطنة وإعداد وتنفيذ السياسات العامة اليت تليب املطالب احمللية واخلطط العاملية .ومثة توافق يف اآلراء
أبن التنمية املستدامة حتد متعدد األبعاد يتطلب تدخالً شامالً ومنسقاً ومتكامالً وحوكمة تنطوي أفقياً على املواطنني
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واألفرقة الفنية وتشتمل رأسياً على املستوايت اإلقليمية األخرى للحكومة .وال ميكن اعتماد املمارسات السليمة اليت تنتج
املدخالت والصكوك واإلجراءات الدميقراطية واملشروعة الصائبة إال على هذا النطاق اإلقليمي ،من القاعدة إىل القمة.
ومع ذلك فستتطلب هذه العملية حتوالً نوعياً يف إدارة البلدايت واعتماد التدابري واألدوات التالية:
-

النهوض مبشاركة املواطنني يف استعراض وختطيط وإعداد وتنفيذ السياسات العامة اليت تساعد على إجياد
هوية وثقافة اإلدماج واملشاركة؛

-

تعزيز اإلدارة االستباقية مع اتباع هنج إقليمية بدالً من النهج القطاعية؛
إرساء دورات الدميقراطية التشاركية اليت تعزز التمثيل الدميقراطي؛

-

كفالة التخطيط املنسق يف األجل القصري واملتوسط والطويل ،سعياً لتجنب التشتت واالزدواجية يف اجلهود؛
اإلدارة مع الرتكيز على احلقوق (احلق يف املدينة)؛

-

استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إنتاج املعلومات والبياانت واستخدامها على حنو دميقراطي،
وهي املعلومات والبياانت اليت غالباً ما تكون مفتوحة وميكن تبادهلا مع قواعد بياانت املستوايت احلكومية
األخرى؛

-

تنفيذ حوكمة أفقية شاملة ومشرتكة ابلتعاون مع مستوايت أخرى يف احلكومة ،تكون خاضعة للمساءلة
ورصد اجلمهور؛

-

التمهيد لعمليات األخذ ابلالمركزية استناداً إىل املعلومات واإلدارة واحلوكمة من القاعدة إىل القمة؛

-

بناء الشراكات والشبكات والتعاون والتدريب املستمر.

وأخرياً ،تعزيز نظام اإلنتاج واالستهالك استناداً إىل منطق الرعاية النوعية (للناس والروابط االجتماعية واحمليط احليوي)
ووضع نوعية السلع االجتماعية واإليكولوجية املشرتكة يف صميم األنشطة البشرية والسياسية كما يلي :االنضباط على
مستوى الكم ،واالزدهار من حيث النوعية ،والرتكيز على التكنولوجيا غري امللوثة والتصدي ألوجه التفاوت .ولتنفيذ هذا
النوع من اإلدارة يف احلكومات احمللية ،فال غىن عن التعاون والتمويل من أجل املساعدة على تنفيذ هذه األدوات.
املؤلفون :كالوديو سويل فراننديز ،اخلبري يف املسائل البلدية ،ومارسيلو كابريرا ابالسيوس ،عمدة كوينكا.

 -205واحلاجة إىل تعزيز اإلدارة العامة وتوسيع نطاق القدرات اإلدارية يف مدن أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكارييب من األمور اليت تلقى قبوالً واسعاً .وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل التفاوت القائم يف املوارد والقدرات
بني املدن الكبرية اليت تتمتع ابملوارد املالية والبشرية واملدن الصغرية واملتوسطة احلجم .ويكتسي تعزيز اإلدارة العامة
أمهية متزايدة ألغراض التقسيمات اإلدارية للمدن الكبرية اليت تضاهي يف بعض األحيان حجم املدن املتوسطة
احلجم سواء على مستوى السكان أو امليزانية .ويقرتن تعزيز اإلدارة احمللية بدوره بضرورة إعادة اهليكلة املؤسسية
لتقدمي اخلدمات ،وتنسيق اإلجراءات املرتوبولية ،وتعزيز مشاركة املواطنني .ويف هذه العملية يؤخذ خبربات حتقيق
الالمركزية فيما بني البلدايت والتنسيق املرتوبويل يف املدن الرئيسية يف أمريكا الالتينية ،بطريقتها اخلاصة ووفقاً ملا
تسمح به ظروفها ،ملواجهة التحدايت اجلديدة .وحتدد عدة عوامل اآلليات اليت ستعتمدها كل مدينة ،وتعتمد
على النظام القانوين لكل بلد ،والتنظيم السياسي واإلقليمي ومستوى استقالل املدن أو احلكومات احمللية يف جمايل
امليزانية واإلدارة احمللية.
 -206ويظل مستوى متثيل املرأة يف مناصب اختاذ القرار منخفضاً للغاية يف املدن ،ما يشكل أحد التحدايت
الرئيسية اليت تواجهها احلكومات احمللية .ووفقاً لبياانت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب،
مل يتجاوز نصيب النساء من مناصب العمد سوى  12.5يف املائة يف عام  ،2014وعلى الرغم من االرتفاع البطيء
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يف متثيل اإلانث (مقارنة مبعدل متثيل النساء العمد البالغ  6.6يف املائة يف عام  )2004فإن معظم البلدان ال تزال
بعيدة عن حتقيق التكافؤ بني اجلنسني يف احلكومات احمللية .ويتناقض هذا الوضع مع التقدم احملرز يف التمثيل على
املستوى الوطين ،ويعزى ذلك التفاوت بدرجة كبرية إىل نظم احلصص اجلنسانية القائمة لالنتخاابت التشريعية
الوطنية يف  13بلداً من بلدان املنطقة( .)65ومتثل نيكاراغوا إحدى احلاالت اإلجيابية إذ تصل نسبة العمد اإلانث
فيها إىل  40.1يف املائة ،وهو األمر الذي يعزى إىل نظام احلصص على املستوى احمللي [ينص قانون البلدايت
على أن تكون نسبة  50يف املائة من املرشحني يف االنتخاابت البلدية من النساء] (اجلمعية الوطنية يف نيكاراغوا
.)2013
ابء-

األطر املؤسسية وتصنيفها يف املدن الكربى يف أمريكا الالتينية
 -207إلدارة املناطق احلضرية مناذج مؤسسية متنوعة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،مع اعتماد
آليات خمتلفة لتنسيق إجراءات عدة هيئات حكومية على مستوايت متعددة من احلكومة .وقد أظهر استعراض
أجري لـ  14مدينة من املدن الكبرية يف املنطقة وجود ثالثة أنواع من احلكومات ،هي :البلدايت القائمة على
التوزيع الالمركزي للسلطة ،والبلدايت القائمة على األخذ ابلالمركزية ،واهليئات األعلى من البلدايت.
 -208ويؤسس منوذج البلدايت القائم على التوزيع الالمركزي للسلطة حكومة واحدة للمدينة أبكملها تتكون
من هيكل حكومي واحد مصحوب بتقسيمات إدارية فرعية .وهذا هو التنظيم األكثر شيوعاً يف املنطقة ،والقائم
يف أسونسيون وبوغوات وغوادهلارا وغواتيماال والابث وكيتو وريو دي جانريو وساو ابولو .ومن أبرز مزاايه وحدة
القيادة ألغراض اختاذ القرار على املستوى املرتوبويل ،وتوفري اخلدمات اليت تشمل املدينة ككل .أما التحدايت
فتتمثل يف التباعد بني املواطنني وهيئات اختاذ القرار ،وإضعاف أمهية التقسيمات الفرعية اإلقليمية اليت تعتمد على
احلكومة املرتوبولية ،وتفشي اهلرمية والعالقات الرأسية.
اإلطار  :20التوزيع الالمركزي من خالل البلدايت :ساو ابولو ابلربازيل
يستند نظام احلكومة يف ساو ابولو إىل هيئة تنفيذية مسؤولة عن احملافظ (عمدة) ،مع وجود عدة أمناء على املستوى
القطاعي ،وهيئة تشريعية يف شكل جملس للمستشارين (اجمللس) .ويقسم جملس املدينة إىل  31مقاطعة فرعية وهي عبارة
عن تقسيمات إدارية منفصلة يتوىل اجمللس املركزي تعيني قادهتا ،لكن مع متتعهم بقدرات إدارية وحتملهم املسؤولية عن
تنسيق اإلجراءات البلدية وصياغتها .وكانت هناك حماولة مدفوعة ابلنمو السريع وغري املتكافئ للمدينة للتقريب بني
اإلدارة واملدينة نفسها حبيث ميكن أن تسفر اجلهود البلدية عن حلول للمشاكل اجلسيمة املتصلة بتقدمي اخلدمات العامة.
وعلى ذلك أعدت جداول التنسيق لكل حمافظة فرعية (تعرف ابسم احلكومات الفرعية)
(.)Carbonari, Salerno and Marx, 2004
وحالة ساو ابولو فريدة من نوعها .فخالل عملية التوزيع الالمركزي للسلطة فيها ،بذلت جهود من أجل حتديد
الصالحيات وهيكلة مشاركة املواطنني وآليات امليزانية التشاركية ،مع إنشاء بريوقراطية منسقة وآليات للمشاركة املباشرة
) .(Grin 2011ويكشف إنشاء جملس مشاركة املواطنني (وهو نظام مباشر النتخاب ممثلني للعمل مع املقاطعات الفرعية
يف عمليات صنع القرار) عن اجلهود اجلارية إلضفاء الطابع الدميقراطي على اختاذ القرار يف املدينة (Lima, Desenzi and
) Penteado, 2014دون احلاجة إىل إنشاء مستوى جديد من احلكومة ،ومع احلفاظ على شرعية احملافظ البلدي.

املصدر :مجعت هذه املادة استناداً إىل .Hernández-Bonivento, 2015

 -209ويراعي منوذج الالمركزية البلدية انتخاب قادة التقسيمات الفرعية اإلقليمية ابالقرتاع الشعيب (مكسيكو
 املقاطعة االحتادية وبوينس أيريس وسانتياغو ومونتيفيديو) .وامليزة الرئيسية هي زايدة التمثيل الذي حيدد مالمح( ) 65األرجنتني وإكوادور وأوروغواي وابراغواي والربازيل وبنما وبوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) وبريو وغياان والفلبني
وكوستاريكا واملكسيك وهندوراس (.)Htun and Piscopo, 2010
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احلكومة اليت تشمل البلدايت وهتيئة اجملال أمام اهليئات السياسية واإلدارية .أما التحدايت فتتمثل يف التعقيد املتزايد
للهيكل املؤسسي؛ وإنشاء تقسيمات فرعية من نوع خاص (دون أن متثل أحد جمالس املدينة ابلنظر إىل اعتمادها
على احلكومة املرتوبولية)؛ فضالً عن التعقيد اإلداري والسياسي ،ألن األحزاب السياسية املختلفة حتكم مناطق
اختصاصاهتا اإلقليمية.
اإلطار  :21منوذج الالمركزية البلدية :مكسيكو
على الرغم من أن حكومة مدينة مكسيكو كانت تعتمد اعتماداً مباشراً على رائسة اجلمهورية حىت عام  ،1993فمنذ
عام  1996أضفي طابع الالمركزية على أكرب املدن املكسيكية .ويوجد يف الوقت احلاضر يف كل مقاطعة من مقاطعاهتا
الستة عشر ممثلون ينتخبون ابالقرتاع الشعيب على الرغم من اعتمادهم مجيعاً إىل حد كبري على رئيس حكومة مدينة
مكسيكو الذي يعمل بصفته عمدة املدينة لألسباب اآلتية :افتقار املدينة إىل االستقالل املايل ،وابلتايل اعتمادها الكبري
على اإلنفاق العام حلكومة مدينة مكسيكو؛ وعدم إسناد السلطات ،حيث ختتلف مدينة مكسيكو يف ذلك كل االختالف
عن البلدايت األخرى يف املكسيك ،واالفتقار إىل آليات للمساءلة؛ وعدم وجود حس االنتماء اإلقليمي لدى املواطنني
جتاه مقاطعاهتم ،نظراً ألن حس انتمائهم جتاه مدينة مكسيكو أقوى ).(Botero and Carvajal, 2011
ويتميز هذا النموذج ابلتعقيد املؤسسي والسياسي البالغ .وليس من الواضح متاماً ما هي قواعد اللعبة يف هذا اإلقليم داخل
اجلمهورية ،ويضاف إىل ذلك االعتماد املتبادل بني املستوايت احلكومية واحلكومة املركزية يف مدينة مكسيكو .ومل ينجح
قانون مشاركة املواطن يف املدينة يف زايدة مشاركة املواطنني ) ،(Ziccardi, 2004; Espinosa, 2004بل أسهم يف زايدة تعقيد
النسيج املؤسسي ،الذي هو معقد أصالً ،نتيجة لعدم الوضوح التشريعي.
املصدر :مجعت هذه املادة استناداً إىل .Hernández-Bonivento, 2015

 -210ومل يعتمد منوذج ما فوق البلدية سوى ليما وكاراكاس ،ويرتبط هذا النموذج إبقامة مستوى متوسط
للحكومة يغطي املدن املختلفة يف املنطقة املرتوبولية .وحيافظ هذا النموذج على االستقالل الذايت للمناطق ،ويركز
جهوده على املسائل الشاملة مثل توفري اخلدمات العامة وخدمات النقل وخدمات الشرطة .ومع ذلك ،ينجم عن
هذا النموذج تعقيد مؤسسي وسياسي ملحوظ ،إذ يتطلب التداول املستمر فيما بني مستوايت احلكومة يف املدينة.
 -211وعلى الرغم من أن منوذج ما فوق البلدية غري شائع ،جيري تنفيذ مبادرات تنظيمية من أجل تعزيز التنسيق
بني خمتلف الكياانت يف املدن .فعلى سبيل املثال يف الربازيل ،يسعى النظام األساسي للمدينة الكربى ،الذي اعتمد
يف عام  ،2015إىل تيسري التدخالت بني البلدايت اليت تشكل منطقة مرتوبولية أو جتمع حضري من خالل
التشارك يف التخطيط وآليات اختاذ القرار يف إطار تقاسم املسؤوليات بني الكياانت االحتادية
) .(IPEA, 2015وينص النظام األساسي أيضاً على وضع قواعد موحدة لتعريف العناصر اليت ينبغي توافرها يف
املنطقة املرتوبولية هبدف معاجلة التباين الكبري القائم يف هذا الصدد ( .)Agência Senado, 2015إن خطة التنمية
احلضرية املتكاملة هي األداة الرئيسية للنظام األساسي للمدينة الكربى ،ويلزم أن يقرها تشريع على مستوى الوالية
وأن جيري استعراضها مرة كل  10سنوات على األقل ( .)IPEA, 2015وقد بدأ العديد من املناطق املرتوبولية تنفيذ
النظام األساسي ،فضالً عن مبادرات التنسيق اخلاصة هبا .ومن األمثلة على ذلك مبادرة والية ريو دي جانريو
وجملس املنطقة املرتوبولية ملدينة ريو دي جانريو إلنشاء غرفة تكامل للحكومة املرتوبولية لتنسيق املسائل ذات
االهتمام املشرتك (النقل والصحة واستخدام األرض وما إىل ذلك) (.)IBAM, 2015
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اإلطار  :22منوذج اهليئات فوق البلدية يف مدينة ليما يف بريو
يتألف النظام السياسي اإلداري لدولة بريو من مخس مستوايت ممكنة للحكومة ،هي :املستوى الوطين واملستوى اإلقليمي
ومستوى احملافظة ومستوى املقاطعة ومستوى املنطقة .وتشارك مجيع املستوايت يف ليما يف حكم املدينة -بداية من حمافظة
ليما ومقاطعة ليما وحىت منطقة ليما .وأسفر االنفجار السكاين للمدينة وضواحيها املتامخة ملقاطعة كاايو الدستورية عن
إنشاء البلدية املرتوبولية يف ليما على املستوى املتوسط للحكومة وأصبح العمدة املرتوبويل هو رئيس كل من منطقة ليما
ومقاطعة ليما .وال يشمل هذا املستوى من احلكومة كامل املنطقة املرتوبولية إذ متلك مقاطعة كاايو الدستورية مستوى
إقليميا وبلدية إقليمية وست مناطق .وختضع املدينة أبكملها حلكم كيانني للحكم احمللي (حمافظة ليما ومقاطعة كاايو
الدستورية) ،وكيانني للمقاطعات املرتوبولية (بلدية ليما املرتوبولية وبلدية كاايو املرتوبولية) و 49منطقة ( 43منطقة يف
ليما و 6يف كاايو) ،وخيتار قادة هذه الكياانت يف انتخاابت دميقراطية ،وتتمتع املناطق مبستوى عال من االستقاللية
والسلطة بفضل اإلصالحات اليت أجريت أثناء فرتة رائسة فوجيموري ،اليت شهدت نقل الصالحيات إىل املناطق يف
حماولة لنزع السلطة عن عمدة املنطقة املرتوبولية على املستوى الوطين ( .)Durand,2008وامليزة الكربى لنموذج ليما هي
استحداث آليات مؤسسية لوضع سياسات لكامل املنطقة املرتوبولية وتنفيذها.
استنادا إىل .Hernández-Bonivento, 2015
املصدر :مجعت هذه املادة
ً

 -212ويتضح مما ذكر آنفاً أنه ال بد من مراعاة األوضاع اخلاصة لكل بلد مراعاة اتمة حلل مسألة احلوكمة
احلضرية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،وأن التعقيدات املؤسسية واسعة النطاق .ومل تعتمد آليات
الالمركزية فيما بني البلدايت اعتماداً كامالً ،بل ال يزال هناك اعتماد قوي على التقسيمات الفرعية اإلقليمية بدالً
من حكومة املدينة.
اجلدول 4
مقارنة مناذج احلوكمة يف املدن الكبرية
النموذج

التوزيع الالمركزي
للسلطة من خالل
البلدايت
الالمركزية على
مستوى البلدية
كياانت ما فوق
البلدية

احلاالت

ساو ابولو وريو دي
جانريو والابز
وغواداهلارا وغواتيماال
وكيتو وأسونسيون
وبوغوات
مدينة مكسيكو
وبوينس آيريس
ومونتيفيديو
وسانتياغو
ليما وكاراكاس

التطور

التفكك

املزااي

العيوب

التنسيق
الوحدة السياسية

التسلسل اإلداري
املسافة اإلدارية
مسؤولية حمدودة على
املستوى دون احمللي

التفكك

مكوانت املشاركة
والتمثيل

التكامل

التنسيق بني
كياانت حملية قوية

املزيد من التعقيد دون
إدخال تغيريات رئيسية
كياانت فريدة من نوعها
املزيد من املشاركة؟
التعقيد السياسي واإلداري

املصدر :اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،مجعت هذه املادة استناداً إىل .Hernández-Bonivento, 2015
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اجلدول 5
مستوايت احلكم يف املدن الكبرية واملناطق املرتوبولية يف أمريكا الالتينية

()66

املدينة

البلد

املستوى احلكومي

حكومة منطقة
مكسيكو االحتادية

املكسيك خاص-متوسط

حمافظة ساو ابولو

بلدي

مدينة بوينس آيرس
املتمتعة ابحلكم
الذايت
حمافظة ريو دي
جانريو
بلدية ليما املرتوبولية

الربازيل

األرجنتني خاص-متوسط

الربازيل
بريو

التقسم الفرعي

املنطقة املرتوبولية

 16مقاطعة إقليمية غري نظامي-مشرتك بني
البلدايت  59-بلدية يف
تنتخب سلطاهتا
والية مكسيكو ،وواحدة يف
ابالقرتاع الشعيب
والية هيدالغو
غري نظامي-مشرتك
 31دون مستوى
احملافظة حيددها احملافظ بني البلدايت 39-بلدية يف
والية ساو ابولو
البلدي
غري نظامي-مشرتك
 15وحدة إدارية
بني البلدايت 35-بلدية يف
(كوميون) يف ظل
مقاطعة بوينس أيرس
حكومات مجاعية
تنتخب ابالقرتاع الشعيب

بلدي

 19كيان دون احملافظة
يعينها احملافظ البلدي

خاص-متوسط

 43منطقة (بلدية)

المركزي

التوزيع الالمركزي
للسلطة
المركزي

التوزيع الالمركزي
للسلطة
كياانت ما فوق
بلدية

مكتب عمدة
بوغوات العاصمة

كولومبيا خاص-متوسط

منطقة كاراكاس
العاصمة

فنزويال خاص-متوسطة حاضرة وضواحيها
املكونة من  4بلدايت
يف والية مرياندا،
ومنطقة العاصمة،
جتري انتخاابت فيها
مجيعا ابستثناء منطقة
العاصمة اليت يعني
رئيس اجلمهورية رئيسها
المركزية
غري نظامي-مشرتك
حاضرة وضواحيها
شيلي وطين-إقليمي
تتألف من  37بلدية ،بني البلدايت 37-بلدية يف
املنطقة املرتوبولية
تنتخب سلطاهتا
ابالقرتاع الشعيب
 7مناطق يعني رئيس رمسي وكيان فوق بلدي 8 -التوزيع الالمركزي
املكسيك بلدي
بلدايت يف والية خاليسكو .للسلطة
البلدية مسؤوليها

سانتياغو بشيلي

اجمللس املوقر ملدينة
غوادهلارا

 20منطقة حملية يعني
العمدة رؤساء بلدايهتا

غري نظامي-مشرتك
بني البلدايت 19-بلدية يف
والية ريو دي جانريو
رمسي وكيان فوق بلدي-
 43بلدية يف مقاطعة ليما
و 6يف مقاطعة كاايو
غري نظامي-مشرتك
بني البلدايت 17-بلدية من
حمافظة كونديناماركا
رمسي وكيان فوق بلدي-
أربع بلدايت يف والية مرياندا
ومنطقة العاصمة

نوع احلكومة

التوزيع الالمركزي
للسلطة
كياانت ما فوق
بلدية

( )66تشمل البلدايت اليت مل تندمج ابلضرورة مع مدينة كبرية ،ولكن لديها مستوى من النزوع إىل تبعية املنطقة احلضرية املركزية
(.)Hernández-Bonivento, 2015
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املدينة

بلدية غواتيماال

البلد

غواتيماال

حكومة بلدية الابز
املتمتعة ابحلكم
الذايت

بوليفيا

منطقة كيتو
العاصمة

إكوادور

منطقة أسونسيون
العاصمة

ابراغواي

حمافظة مونتيفيديو

أوروغواي

املستوى احلكومي

التقسم الفرعي

املنطقة املرتوبولية

 22معاوانً للعمدة غري نظامي-مشرتك
بلدي
بني البلدايت 12-بلدية من
يعينهم العمدة
حمافظة غواتيماال
 7مناطق يعني العمدة غري نظامي-مشرتك
بلدي
بني البلدايت-حاضرة
مسؤوليها
وضواحيها مع إل ألتو وفياكا
يف حمافظة ال ابث
رمسي وكيان فوق بلدي-
خاص  -متوسط  8إدارات حملية
نطاقية ،ويعني املدير تتألف املنطقة من املنطقة
احمللي لكل منها عمدة املرتوبولية أبكملها
العاصمة
 6مناطق يعني العمدة غري نظامي-مشرتك
بلدي
بني البلدايت 10-بلدايت
مسؤوليها
يف احملافظة املركزية
خاص-متوسطة  8بلدايت جديدة مع غري نظامي-مشرتك
انتخاب احلكومة احمللية بني البلدايت-تكتالت
املناطق احلضرية الصغرية
عن طريق االقرتاع
حملافظيت كانيلونس وسان
الشعيب
خوسيه

نوع احلكومة

التوزيع الالمركزي
للسلطة
التوزيع الالمركزي
للسلطة
التوزيع الالمركزي
للسلطة
التوزيع الالمركزي
للسلطة
المركزية

املصدر :اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،استناداً إىل .Hernández-Bonivent, 2015
جيم -

سياسات التخطيط املكاين يف املنطقة
 -213ترتبط سياسات التخطيط املكاين يف أمريكا الالتينية بسياسات الدولة وابلعمليات السياسة والفنية
واإلدارية اليت يتم ختطيطها وتنسيقها ،وهتدف إىل تنظيم استخدام األراضي وتوجيه التحول اإلقليمي الطويل األجل
من أجل حتقيق التنمية املستدامة بيئياً واجملدية اقتصادايً والعادلة اجتماعياً واملتوازنة إقليمياً واملتنوعة ثقافياً (Massiris,
) .2005وتتفاوت أهدافها حسب األطر القانونية لكل بلد ،ولكن االجتاه على الصعيد الوطين بصفة عامة سياسي
أكثر من كونه تقنياً ،ويتناول تعريف االسرتاتيجيات أو اخلطط أو الربامج ذات الصلة ابلعالقة بني املناطق احلضرية
والريفية ،واهليكل اإلقليمي ،والتوازن السكاين واالقتصادي بني األقاليم ونظم املدن .وعلى الصعيد اإلقليمي ،تشمل
سياسات التخطيط املكاين تعريف استخدام األراضي والتكامل اإلقليمي ،والتخطيط املادي والبيئي .أما على
الصعيد احمللي ،فتتناول هذه السياسات مسائل من قبيل التصميم احلضري ،واهلياكل األساسية ،والتقسيم إىل
مناطق ،وحتديد شكل األحياء (.)ECLAC, 2015b
 -214وقد اعتمدت سياسات التخطيط املكاين يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب على الصعيد احمللي
من خالل اللوائح التنظيمية احلضرية ،وخاصة فيما يتعلق ابستخدام األراضي .وتتمثل الصعوابت الرئيسية يف ضعف
القدرة على إدارة التنمية احلضرية وفقاً ملعايري املنفعة العامة .والطلب على زايدة مشاركة املواطنني يف سياسات
التخطيط املكاين وصكوكه هو أحد التحدايت الرئيسية اليت يلزم تناوهلا يف اإلصالحات اليت جيري إدخاهلا يف
املناطق احلضرية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب .ومن اجملاالت األخرى اليت أحرز تقدم بطيء جداً فيها إدماج
سياسات التخطيط املكاين يف سياسات عامة أو اسرتاتيجيات أخرى .وال تزال تربط هذه الصكوك يف الغالب
صالت واهنة ابملبادرات االقتصادية أو االجتماعية ،مما حيد من أثرها يف االسرتاتيجيات العامة للتنمية .ومن
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احلاالت املثرية لالهتمام املبادرة األخرية اليت أطلقت يف هندوراس من أجل معاجلة ديناميات التخطيط املكاين على
حنو شامل ،ومشلت املبادرة مسائل اقتصادية واجتماعية.
دال -

حتدايت احلوكمة احلضرية يف منطقة البحر الكارييب
 -215على الرغم من أن مدن منطقة البحر الكارييب ليست كبرية ،شأهنا يف ذلك شأن مدن أمريكا الالتينية،
فإن اهلياكل احلضرية واملؤسسية تشكل أيضاً حتدايت كبرية أمام احلوكمة احلضرية .وقد أصبح تعزيز احلوكمة يف
املنطقة دون اإلقليمية من ضمن األولوايت ،إذ ال تزال السلطات السياسية  -اإلدارية شديدة املركزية وال يشارك
يف اختاذ القرار عدد كبري من أصحاب املصلحة ،ما حيد من التمويل والقدرات املتاحة على مستوى البلدايت
).(Verrest and others, 2013
 -216فال تتطابق دائماً الوحدات واملؤسسات اإلدارية يف بلدان منطقة البحر الكارييب الناطقة ابإلنكليزية مع
املناطق احلضرية؛ ويف بعض احلاالت ،يغيب مستوى البلدايت متاماً عن هيكل احلكم .واملؤسسات العامة قطاعية،
مكونة من وحدات مكانية صغرية وتركز على مسائل حضرية حمدودة ،مع االهتمام ابهلياكل األساسية (النقل أو
السكن) ،األمر الذي أعاق التخطيط احلضري والسياسات احلضرية األكثر مشوالً .وابإلضافة إىل ذلك ،مل يتم
حتديث السياسات احلضرية ،وفيما عدا بعض االستثناءات (جامايكا) ،ال توجد أية سياسات خاصة ابألراضي
جتعل السياسات احلضرية واإلقليمية متسقة .ومثة مشكلة أخرى يف هذه الدول هي التنمية احملدودة للتخطيط
احلضري ،وإن وجد ،فإنه مقيد بسبب النقص يف املسؤولني املدربني.
 -217ويف العديد من بلدان الكارييب ،وال سيما يف اجلزر الصغرية ،يشكل مجع البياانت حتدايً على مستوى
املناطق احلضرية ،بل وحىت على األصعدة الوطنية ،نظراً للخصائص املؤسسية للدول الصغرية .واالفتقار إىل البياانت
مشكلة متكررة ألنه حيول دون إجياد خطوط األساس وتقييم السياسات اجلديدة ،ويعرقل كذلك تقييم الدولة وآاثر
السياسات الراهنة .وقد أصبح من الواضح ضرورة تعزيز التعاون بني بلدان املنطقة دون اإلقليمية من أجل وضع
أطر مؤسسية وتطوير قدرات مجع البياانت .ومن مث فإن التعاون على الصعيد دون اإلقليمي يف الدول الصغرية يف
منطقة الكارييب ،يف إطار املؤسسات من قبيل اجلماعة الكاريبية ومنظمة دول شرق البحر الكارييب ،ميكن أن يؤدي
دوراً هاماً يف تعزيز السياسات احلضرية.

هاء -

التحدي املتمثل يف البياانت احلضرية
 -218االفتقار إىل البياانت احلضرية اجليدة مسألة مشرتكة بني العديد من البلدان يف املنطقة ،ويؤثر على القدرة
على رصد تنمية املناطق احلضرية واإلبالغ عنها والتحقق منها ،وال سيما يف البلدايت الصغرية ذات القدرات
واملوارد احملدودة .ويتطلب قياس التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة ورصده بفعالية أيضاً تعزيز القدرة
على مجع البياانت ورصدها على الصعيد احمللي ابستخدام منهجيات متسقة .فعلى الرغم من أن مجع البياانت
ذات اجلودة عن األحياء الفقرية قد ثبتت صعوبته يف عدد من البلدان فإن الوكاالت اإلحصائية قد أطلقت مبادرات
قيمة .فعلى سبيل املثال ،بذل املعهد اجلغرايف واإلحصائي الربازيلي ( )IBGEجهوداً من أجل حتسني عملية مجع
البياانت وحتديد اجملتمعات غري الرمسية ابلتعاون مع أصحاب املصلحة احملليني
( .)Cavallieri and Vial, 2012وأفضى مثالً إدراج الفئة اإلقليمية ’’التجمعات دون املستوى العادي‘‘ (مصطلح
املعهد اجلغرايف واإلحصائي الربازيلي) يف آخر تعداد برازيلي إىل زايدة االطالع على األوضاع يف املستوطنات
العشوائية ،ما ييسر التدخل احلكومي يف تلك اجملتمعات احمللية (.)IBGE, 2013
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واو -

جتديد احلوكمة احلضرية :احلق يف املدينة ومشاركة املواطنني
 -219ظهر احلق يف املدينة يف العقود األخرية بوصفه مفهوماً رئيسياً يف املناقشات املتعلقة ابلتنمية احلضرية
املستدامة ،وتصدرت بلدان املنطقة طليعة املناقشات العاملية .ويف أمريكا الالتينية ،استحدث ظهور املنظمات
واحلركات االجتماعية اجلديدة ،الذي صاحب عودة الدميقراطية ،جمتمعاً مدنياً منظماً ومستنرياً ومؤثراً بشكل متزايد،
وأصبح ذلك اجملتمع أحد أصحاب املصلحة الرئيسيني الذي يستحدث إجراءات السياسات العامة ويصادق عليها
( .)UNDP, 2004; OAS and UNDP, 2009وأدت احلركات االجتماعية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
دوراً حمورايً يف تعزيز مفهوم احلق يف املدينة ،سواء على الصعيد القطري من خالل املطالبة بسياسات اإلدماج
احلضري ومشاركة املواطنني والشفافية ) ،(Saule and Uzzo, 2010أو على الصعيد الدويل من خالل املشاركة يف
توثيق وتعزيز امليثاق العاملي للحق يف املدينة ( .)Fernandes 2007; HIC, 2010وكان للمدن بدورها إسهامات كبرية،
بداية من امليزانيات التشاركية املعروفة جيداً اليت ظهرت يف بورتو أليغري وانتشرت يف مجيع أحناء املنطقة ،إىل القوانني
اجلديدة بشأن املعلومات املفتوحة واحلكومة املفتوحة ،من قبيل تلك اليت اعتمدت يف مقاطعة مدينة املكسيك
االحتادية ،أو تنفيذ اللوائح احلضرية ابستخدام صكوك حضرية مثل تلك املستخدمة يف ساو ابولو وبوغوات.
 -220وللتقدم احملرز يف املنطقة يف جمال تعزيز احلق يف املدينة أمهية كبرية يف املناقشات العاملية بشأن التنمية
احلضرية املستدامة ألنه يضع مسألة اإلدماج واملشاركة وتيسر الوصول إىل األماكن احلضرية يف صلب هذا النقاش.
وقد اكتسب هذا املنظور أمهية عاملية إذ تتلقى عدة مدن من مجيع أحناء العامل استثمارات عاملية متزايدة ،األمر
الذي يؤدي يف العديد من احلاالت إىل املزيد من السيطرة اخلاصة على األماكن احلضرية ومن مث قد يعرقل القدرة
على بقاء املدن ميسورة األسعار ).(Sassen, 2015
 -221ولتوضيح هذه املسألة املعقدة يضم متهيد امليثاق العاملي للحق يف املدينة التعريف التايل:
يعرف احلق يف املدينة على أنه حق االنتفاع املنصف ابملدن يف إطار مبادئ االستدامة والدميقراطية
واإلنصاف والعدالة االجتماعية .وهو احلق اجلماعي لسكان املدن ،ال سيما الفئات الضعيفة واملهمشة،
الذي يكفل هلم مشروعية اختاذ اإلجراءات والتنظيم ،على أساس العادات والتقاليد ،وذلك هبدف حتقيق
ممارسة اتمة للحق يف حرية تقرير املصري والتمتع مبستوى معيشي الئق (امليثاق العاملي للحق يف املدينة،
.)2004
 -222ومن املهم اإلصرار على أال يقتصر ’’احلق اجلماعي‘‘ على احلكومة فحسب ،بل أن يشمل أيضاً عمل
املواطنني ،مبا يف ذلك حقوق املشاركة املستندة إىل اإلدارة الدميقراطية للمدن واملمارسة الكاملة للمواطنة ،أي :احلق
يف االشرتاك يف وضع ميزانية املدينة ،وإدارة املناطق احلضرية بشفافية ،وتيسري االطالع على املعلومات العامة،
والتنمية احلضرية املستدامة واملنصفة ،والتعايش السلمي والداعم واملتعدد الثقافات ،ومحاية البيئة .ومن هذا املنطلق
عرف لوفيرب ) Lefebvre (1968احلق يف املدينة على أنه أكثر من جمرد حرية الفرد يف االستفادة من املوارد احلضرية؛
ّ
فهو حق الناس يف تغيري املدينة عن طريق ممارسة سلطتهم اجلماعية من أجل إصالح عمليات التوسع احلضري.
وابختصار ،يستحدث احلق يف املدينة إطاراً مجاعياً حلقوق اإلنسان استناداً إىل ممارسة السلطة اجلماعية والرقابة
الدميقراطية على عملية التنمية احلضرية ).(Harvey, 2008
 -223وتستند السلطة اجلماعية للتأثري على التنمية احلضرية إىل مفهوم املدينة بوصفها مكاانً يفسح اجملال
للتفاعل بني املواطنني .ومع ذلك فإن األماكن احلضرية العامة ال ينظر إليها دائماً ابعتبارها أماكن للتفاعل ،وذلك
هو املفهوم الذي أطلق عليه بورخا ) Borja (2000اسم ’’رهاب الفضاء احلضري‘‘ ،وهو اخلوف من األماكن
العامة ،اليت ال ينظر إليها ابعتبارها مكاانً الجتماع املواطنني ،وإمنا بوصفها هتديداً للسالمة العامة -ويصبح هذا
التصور حقيقة يف الكثري من األحيان كما يتضح من ارتفاع مستوايت العنف يف املناطق احلضرية .وتعمق اخلصخصة
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واالستغالل التجاري لألماكن العامة النزعة حنو الفصل ،ألهنما يعمقان االنفصال بني أماكن التفاعل للفئات
االجتماعية املختلفة .والتفاعل بني الفئات االجتماعية والثقافية املتنوعة هو حتديداً أحد املكافآت اليت متنحها
احلياة والثقافة احلضرية .ويؤدي هذا التنوع إىل التشكيك يف األعراف االجتماعية واحلد من التمييز (القائم على
نوع اجلنس واملوجه ضد الفئات احملرومة) ،لكي يصبح التوسع احلضري قوة لبناء جمتمعات أكثر مشوالً .وحتد
اخلصخصة واالستغالل التجاري أيضاً من فرص التمكني للمواطنني عن طريق السماح هلم ابلوصول إىل األماكن
العامة ومن مث املشاركة فيها ،األمر الذي حيدث بدوره حتوالً عن املصاحل الفردية إىل املمارسات التعاونية (Habitat
).III Secretariat, 2015a
 -224وابإلضافة إىل اإلصرار على قيمة تفاعل املواطنني يف األماكن احلضرية العامة ،يوفر احلق يف املدينة إطاراً
ملعاجلة التحدايت احملددة واملهمة للمناطق احلضرية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،مثل عدم املساواة
يف احلصول على األراضي يف املناطق احلضرية والسكن الالئق واخلدمات واملرافق اجليدة .وميكن أن يكون احلق يف
املدينة مشموالً يف السياسات االبتكارية يف املنطقة من خالل مشاركة املواطنني يف اإلدارة احلضرية (’’احلق يف
املشاركة‘‘) وتعزيز املدن الشاملة للجميع من خالل اللوائح احلضرية (’’احلق يف املوئل والسكن‘‘)
(.)Fernandes, 2007
اإلطار  :23احلق يف املدينة يف صميم اخلطة احلضرية اجلديدة
تدعو احلاجة إىل أن تؤكد اخلطة احلضرية اجلديدة على الصلة الضرورية بني اإلدماج االجتماعي والدميقراطية التشاركية
وحقوق اإلنسان واألراضي ،بغية جعل املدن شاملة للجميع وعادلة ودميقراطية ومستدامة .وجيب أن تشمل اخلطة احلضرية
اجلديدة مفهوم ’’احلق يف املدينة‘‘ ابعتباره حقاً مجاعياً يشمل مجيع السكان .وجيب أن يكون احلق يف املدينة يف صميم
اخلطة احلضرية اجلديدة اليت سرتشدان حنو بناء مدن أكثر مشوالً ودميقراطية واستدامة.
واحلق يف املدينة منوذج جديد يوفر إطاراً بديالً إلعادة التفكري يف املدن والتوسع احلضري على أساس مبادئ العدالة
االجتماعية ،واإلنصاف ،وتنفيذ مجيع حقوق اإلنسان تنفيذاً فعلياً ،واملسؤولية جتاه الطبيعة واألجيال املقبلة ،والدميقراطية
احمللية .وعلى النقيض من النموذج احلضري احلايل فاهلدف هو بناء مدن للناس .وحتقيقاً هلذه الغاية ،يوىل اهتمام خاص
للفئات املهمشة واألشخاص الذين يعيشون يف أوضاع هشة (مثل الفقراء والعاملني غري الرمسيني يف املناطق احلضرية،
والفئات العرقية ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،والشباب ،والنساء ،وما إىل ذلك).
وأحرز تقدم يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب بشأن احلق يف املدينة ابعتباره منوذجاً لتنفيذ سياسات التنمية
احلضرية .وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل النظام األساسي للمدن يف الربازيل ( ،)2001الذي ينص على املفهوم القانوين
للحق كما يلي’’ :من املفهوم أن احلق يف املدن املستدامة يعين احلق يف األراضي يف املناطق احلضرية واإلسكان واإلصحاح
البيئي والبنية التحتية احلضرية والنقل واخلدمات العامة ،ويف العمل والرتفيه لألجيال احلالية واملقبلة‘‘.
وتنص املادة  31من دستور إكوادور على ما يلي’’ :حيق لألشخاص التمتع ابلعيش يف املدينة وأماكنها العامة متتعاً
كامالً ،على أساس مبادئ االستدامة والعدالة االجتماعية واحرتام خمتلف الثقافات احلضرية وحتقيق التوازن بني املناطق
احلضرية والريفية .وتستند ممارسة احلق يف املدينة إىل اإلدارة الدميقراطية للمدينة ،وإىل الوظيفة االجتماعية والبيئية
للممتلكات واملدينة ،وإىل املمارسة الكاملة للمواطنة‘‘ .ويف كولومبيا ،جيمع قانون اإلصالح احلضري (القانون رقم  9لعام
 )1989املكمل لقانون تنمية األقاليم (القانون رقم  388لعام  )1997ودستور عام  1991الطلب على اإلصالح
احلضري بتعزيز التخطيط املكاين يف حماولة للتوفيق بني السياسات احلضرية واالجتماعية.
وتشمل جتارب أمريكا الالتينية بشأن احلق يف املدينة تعزيز السلطات احمللية عن طريق الالمركزية السياسية واملالية ،واإلدارة
املستقلة لسياسات املناطق احلضرية ،وتنفيذ الربامج واملشاريع ابلتعاون مع احلكومات الوطنية ومستوايت احلكم األخرى.
املؤلف :نيلسون ساول ،االبن ،مدير معهد بوليس ،الربازيل.
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زاي -

مشاركة املواطن
 -225لقد حظيت املبادرات اليت أطلقت يف املنطقة لكفالة مشاركة املواطنني بقدر كبري من االهتمام الدويل،
ال سيما يف امليزانيات التشاركية اليت بدأ العمل هبا يف الربازيل يف عام  .1989وتعزز مشاركة املواطنني الشفافية يف
اختاذ القرارات اليت متس احلياة احلضرية وميكن أن تعزز عمليات عادلة حلل النزاعات بني جمموعات املصاحل ،اليت
تؤدي دوراً أساسياً يف احلد من حاالت الفساد الذي خيدم مصاحل أقوى مجاعات املصاحل اخلاصة
( .)Habitat III Secretariat, 2015bويف عام  ،2012كان عدد البلدايت الربازيلية ذات امليزانيات التشاركية 355
بلدية ( ،)Fedozzi and Pereira, 2014واعتمدت أكثر من  50حكومة حملية يف األرجنتني هذه امليزانيات
( ،)Bloj, 2014وظهرت أمثلة على تطبيق هذه امليزانيات يف كولومبيا واجلمهورية الدومينيكية وأوروغواي
) .(Dias, 2014واعتباراً من عام  ،2003نصت التشريعات الوطنية يف بريو على تنفيذ امليزانيات التشاركية يف
قرارات احلكومات احمللية املتعلقة ابمليزانية ( .)McNulty, 2014ولكن ال يوجد توافق واضح يف اآلراء بشأن اآلاثر
الطويلة األجل لتلك امليزانيات على التنمية احلضرية .ومع ذلك سجلت حتسينات يف اإلدارة العامة يف املدن
الربازيلية ( .)Souza, 2001; Zamboni, 2007وحدثت أيضاً حاالت أدى فيها تطبيق امليزانيات التشاركية إىل تعميق
الفجوة يف إاتحة اخلدمات العامة ،ابلنظر إىل أن معظم القطاعات اهلشة تواجه عوائق أكرب حتول دون املشاركة
الفعالة ( ،)Jaramillo and Alcázar, 2013مما يوحي أبن امليزانيات التشاركية ال ميكنها دائماً أن حتل مشكلة اآلاثر
األساسية للتفاواتت العميقة يف املنطقة.
 -226وتشكل مبادرات مشاركة املواطنني حتدايت رئيسية من حيث ترسيخ التفاعل االجتماعي بني احلكومات
واملواطنني ،ولذلك يلزم وضع إطار قانوين مؤسسي لتحديد آليات للمشاركة واسرتاتيجية لتنسيق الصالحيات من
أجل تفادي االستغالل الذي يضفي نوعاً من املشروعية على القرارات االنفرادية .ويلزم أيضاً وجود ثقافة تشاركية
متجذرة يف اجملتمع ميكنها حتقيق االستفادة القصوى من هياكل احلكم .وعالوة على ذلك ،ميكن لتوسيع نطاق
االستفادة من التكنولوجيا الرقمية واالستخدام الفعال للشبكات االجتماعية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكارييب أن يقلل من العوائق اليت حتول دون املشاركة ،وأن يعزز الشفافية ،ومن مث يولد الزخم الالزم للمبادرات من
هذا القبيل.
اإلطار  :24قانون املدينة املفتوحة  -مكسيكو -املقاطعة االحتادية
إن القانون اجلديد للمدن املفتوحة هو نتاج التعاون بني منظمات اجملتمع املدين (منصة  CDMXللحكومة املفتوحة)
والتعقيبات الواردة من املؤسسات احلكومية واملنظمات املدنية واألوساط األكادميية .واملكوانت األساسية للقانون هي
كما يلي:
 مبادئ احلكومة املفتوحة مثل معايري اختاذ القرارات يف جمال وضع السياسات والربامج احلكومية وما يصحبهامن معايري أساسية إلنتاج البياانت املفتوحة ونشرها؛
 جملس احلكومة املفتوحة الذي يشمل فروعاً ذات مهام شاملة يف اإلدارة العامة احمللية ويوفر املساحات الالزمةلصنع القرارات ابلتشارك مع ممثلي اجملتمع املدين؛
 منوذج نضج القدرات الذي حيدد مسارات العمل ،ومستوايت النضح وجماالت التقييم ،يفتح تدرجيياً كياانتحكومية حملية.
ومبوجب القانون اجلديد ،تعترب املدينة مفتوحة عندما ’’يكون لدى مجيع قطاعات اجملتمع موقف أو نزعة إىل قبول
األفكار واألساليب والتغيريات اجلديدة من خالل ممارسة التجربة واخلطأ ،هبدف كفالة التحسني املستمر .ويتجاوز تعقد
وتنوع مكسيكو قدرات وكالة حكومية واحدة أو قطاع واحد .ويعين هذا استخدام املعلومات اجلماعية يف إثراء عمليات
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وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العامة والربامج احلكومية ،ابستخدام األدوات التكنولوجية وابتباع هنج شامل ،وكفالة
املمارسة الكاملة للحقوق واملشاركة الدميقراطية‘‘.
املصدر.http://www.ciudadabiertacd.mx/ :

حاء -

اللوائح احلضرية
 -227تطبق املنطقة أيضاً احلق يف املدينة على لوائح حضرية هتدف إىل تعزيز اإلدماج االجتماعي .فعلى سبيل
املثال ،يعرتف دستور إكوادور لعام  2008ابحلق يف املدينة يف جزئه املتعلق ابملوائل واإلسكان ،وتناقش اجلمعية
الوطنية يف إكوادور حالياً مشروع القانون األساسي بشأن التخطيط املكاين وإدارة استخدام األراضي ،الذي يقوم
على مبدأي ’’احلق يف املدينة‘‘ و ’’احلق يف املوئل والسكن‘‘ ( .)MIDUVI, 2015وقد مسح ميثاق مدينة مكسيكو
بشأن احلق يف املدينة ( ،)2010وهو مستمد من عملية تعبئة اجتماعية قائمة على املشاركة ،مبواءمة األسس
االسرتاتيجية الرامية لتشجيع مدن أكثر مشوالً .ومع ذلك فقد عرض هذا املفهوم ألول مرة يف كولومبيا (قانون
اإلصالح احلضري لعام  1989وقانون رقم  388بشأن التنمية اإلقليمية) ،ويف الربازيل (دستور  1988والنظام
األساسي للمدن  )2001مع االعرتاف ابلدور االجتماعي للملكية واستحداث وتنفيذ أدوات ختطيط لتعزيز
اإلدماج احلضري ).(Bonomo and others, 2015
 -228ويف كولومبيا ،ينص قانون اإلصالح احلضري على قواعد بشأن خطط التنمية البلدية ،ويعزز القانون
املتعلق ابلتنمية اإلقليمية رقم  388اعتماد برامج للتخطيط املكاين ،ويعرتف ابلوظيفة االجتماعية للملكية ،إذ
ينص على تفضيلها على االستخدام الشخصي .وينص أيضاً على ضرورة تكريس مخس األراضي البلدية لإلسكان
االجتماعي وعلى مسؤولية البلدايت عن تنفيذ تلك األدوات اجلديدة للتدخل يف أسواق األراضي
( .)Bonomo and others, 2015ويف هذا السياق التنظيمي ،قدم مكتب عمدة بوغوات صكاً جديداً ابسم
( Metroviviendaاإلسكان يف املدينة الكربى) لتوفري إمدادات جديدة من األراضي للتوسع احلضري واإلسكان
ذات املوقع اجليد لصاحل أضعف السكان .وتؤدي مبادرة ’’اإلسكان يف املدينة‘‘ دور مصرف لألراضي ،أي أهنا
تشرتي األراضي مبوجب قواعد املرافق العامة ،مث تتوىل تطويرها حضرايً وبيعها على مراحل إىل املنظمات الشعبية
املعنية ابإلسكان وإىل شركات البناء ذات القدرة على اإلدارة والتمويل لتوفري املنازل للفئات املنخفضة الدخل
أبسعار ميسورة .وقد متكنت املبادرة إىل حد ما من احتواء النمو العشوائي يف املدينة ،على الرغم من أن اعتماد
هذا النموذج يف مدن كولومبية أخرى كان حمدوداً.
 -229ويعرتف القانون االحتادي يف الربازيل رقم  257-10املعنون ’’النظام األساسي للمدن‘‘ ابحلق يف املدينة
ابعتباره حقاً مجاعياً ،ويقوم على أربعة أبعاد :تفسري املبدأ الدستوري املتصل ابلوظيفة االجتماعية للممتلكات
احلضرية واملدينة؛ والصكوك القانونية واحلضرية واألدوات املالية اجلديدة من أجل بناء ومتويل نظام حضري أكثر
مشوالً؛ وأتسيس عمليات لإلدارة الدميقراطية للمدن؛ والصكوك القانونية لتسوية األوضاع القانونية للمستوطنات
العشوائية .)Fernandes, 2007( ،وتنص الصكوك احلضرية املعنية ابإلدماج على حتصيل رسوم إضافية بشأن
املمتلكات الشاغرة أو اليت ال تستخدم االستخدام األمثل ملكافحة املضاربة ،ومناطق املصاحل اخلاصة االجتماعية،
إلقامة مساكن اجتماعية أو استحداث امتيازات استخدام خاص ألغراض السكن ،ما يتيح الفرصة إلضفاء الطابع
الرمسي على حيازة األراضي يف املناطق العامة لالستخدام الشخصي واألسري (.)Bonomo and others, 2015
 -230وعلى الرغم من حدوث طفرة على مدى  20سنة يف معدل البلدايت الربازيلية  -حىت يف املدن الصغرية
 -اليت متتلك خمططات عامة ( ،)IPEA, 2015فإن بضع مدن تطبق يف الوقت الراهن الصكوك اليت روج هلا النظام
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األساسي للمدن ،األمر الذي يدل على التحدايت اليت ينطوي عليها حتويل مفهوم احلق يف املدينة من اإلطار
التنظيمي إىل واقع ( .)IPEA, 2015; Balbim and Amanajás, 2015وخطت مدينة ساو ابولو ،كربى املدن اإلقليمية
يف البلد ،خطوة مهمة ابعتماد خطتها التنظيمية اجلديدة ،وبوضع النظام األساسي للمدينة موضع التطبيق ،مع
بذل جهود ملموسة للنهوض ابلوظيفة االجتماعية للملكية .ومن بني أمور أخرى ،تستعني املدينة أبدوات ملكافحة
شغور األراضي اليت ال تستويف وظيفة اجتماعية ،والستعادة املمتلكات املهجورة الستخدامها يف أهداف اجتماعية،
وتنفيذ تدابري تضامن يف إطار إنشاءات جديدة ،وتطبيق صكوك لتحفيز استخدام األراضي (جملس مدينة ساو
ابولو ،)2015 ،األمر الذي يشكل إسهاماً مهماً من املنطقة يف املناقشات العاملية بشأن ’’احلق يف املدينة‘‘ ودوره
يف إقامة املزيد من املدن العادلة.
اإلطار  :25املسار القانوين حنو املوئل الثالث
تتعزز اخلطة احلضرية اجلديدة بفضل اعتماد قانون جديد للمناطق احلضرية يف أمريكا الالتينية ينص على اللوائح
احلاكمة ألماكن معيشة البشر ،ويشتمل على املبادئ واألفكار املشرتكة اآلتية:
-

التفسري القانوين وفقاً للصكوك الدولية احلالية وتلك املستمدة من املوئل الثالث.
سن القوانني اإلقليمية أو حتديثها يف بلدان أمريكا الالتينية.
الرؤية القانونية للتوسع احلضري املستدام يف السياسات العامة والدساتري والقوانني والصكوك واحملاكم
الوطنية.
الوظيفة االجتماعية للممتلكات العامة واخلاصة والريفية.
التقييم ومؤشرات االمتثال وفعالية القوانني واللوائح والربامج ومشروعيتها.
منح املركز القانوين ملا يعرف ابسم ’’املدينة الكربى‘‘ وتعزيز السلطات البلدية ،والتنسيق مع احلكومات
املركزية.

 الرتكيز على الشخص عن طريق االعرتاف حبقوق اإلنسان يف أي قاعدة قانونية وضماهنا واحرتامهاوتطويرها؛ ومنع ومعاقبة وتصحيح أي انتهاكات هلذه احلقوق؛ وضمان الشفافية وتيسري االطالع على
املعلومات واحلق األساسي يف اختاذ القرار.
 وضع رؤية موحدة للتشريعات الوطنية بشأن التناقضات والثغرات التنظيمية تدمج بصورة منهجية العواملاحلضرية والبيئية واملناخية والثقافية والريفية والسياحية واملساحية واملتعلقة ابمللكية واملخاطر ،ابستخدام
قوانني بناء بسيطة وشاملة أو بكفالة التنسيق املتجانس للتشريعات التنظيمية يف املنطقة.
املؤلف :اببلو أغيالر -الرابطة الوطنية للقضاء احلضري

()CNJUR

طاء -

األشكال اجلديدة للتمويل احلضري

-1

متويل املدن يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 -231ترتتب على النمو احلضري السريع تكلفة تنفيذ اخلدمات العامة الالزمة لكي تؤدي املدن وظيفتها ،فضالً
عن السياسات الفعالة للتمويل احلضري من أجل متويل البنية األساسية املناسبة والتأكد من حصول السكان يف
أوضاع هشة على هذه اخلدمات ) )67((Bahl and Linn, 2014والقدرة على التمويل الذايت عبارة عن أحد املستوايت
( )67يف ساو ابولو ،أبقت البلدية على مستوايت االستثمار يف اهلياكل األساسية احلضرية بني  6و 8يف املائة من صايف الدخل
احلايل (.)Wetzel, 2013
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املتعددة ملسؤوليات التمويل .ونظراً ألن املدن ترتكز فيها طائفة متنوعة من األنشطة االقتصادية حيث يكسب
السكان عموماً دخوالً أعلى ،ميكن حتصيل املزيد من اإليرادات احمللية لتمويل مستوايت أعلى من النفقات.
اجلدول 6
مسؤوليات تقدمي اخلدمات اليت تضطلع هبا حكومات بعض املدن املرتوبولية املختارة
املدن املرتوبولية
بوينس أيريس
ساو ابولو
املهمة
النقل (الطرق والنقل العام) مرتوبولية ،حكومة املدينة

خدمات املدينة (املياه
والصرف الصحي
والنفاايت والكهرابء)
اخلدمات االجتماعية
(التعليم ،والسكن ،والصحة
العامة ،واملستشفيات،
والرعاية االجتماعية)
اخلدمات األخرى (احلماية
من احلرائق والشرطة)

اجلدول 7

مرتوبولية ،حكومة املدينة،
ال ينطبق

حكومة املقاطعة /الوالية،
احلكومة الوطنية،
مرتوبولية ،حكومة املدينة مرتوبولية ،حكومة املدينة
مرتوبولية ،حكومة ،املدينة،
مرتوبولية ،حكومة
ال ينطبق
املدينة ،خاصة

مرتوبولية ،حكومة املدينة،
حكومة املقاطعة /الوالية

حكومة املدينة ،احلكومة
الوطنية

حكومة املدينة ،مرتوبولية،
ال ينطبق

مرتوبولية ،حكومة املدينة،
حكومة املقاطعة /الوالية

حكومة املدينة ،احلكومة
الوطنية

حكومة املدينة ،مرتوبولية

املصدر :مأخوذ بتصرف من .Sud and Yilmaz in Bahl, Linn and Wetzel (2013

استقاللية اإليرادات والنفقات احلكومية احمللية يف جمموعة خمتارة من املدن الكربى
املدن الكربى
الوظيفة
بوينس أيريس
ساو ابولو
سلطة تعبئة اإليرادات يف يد احلكومات احمللية
السيطرة على ما
يلي:
الضريبة على امللكية
الضرائب على
املركبات
الرسوم
رسوم استخدام
اخلدمات

حتديد
السعر
سيطرة
اتمة
سيطرة
جزئية
سيطرة
اتمة
سيطرة
اتمة

السيطرة على النفقات من
اإليرادات اخلاصة هبا

السيطرة على النفقات من
التحويالت احلكومية الدولية
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بوغوات

التحصيل

حتديد
حتديد التحصيل حتديد
األساس
السعر
األساس
سيطرة سيطرة
سيطرة
سيطرة سيطرة
اتمة
اتمة
اتمة
اتمة
اتمة
سيطرة سيطرة
سيطرة
سيطرة سيطرة
اتمة
اتمة
اتمة
جزئية
جزئية
سيطرة سيطرة
سيطرة
سيطرة سيطرة
اتمة
اتمة
اتمة
اتمة
اتمة
سيطرة سيطرة
سيطرة
سيطرة سيطرة
اتمة
اتمة
اتمة
اتمة
اتمة
السلطة املسؤولة عن النفقات
سيطرة اتمة
سيطرة اتمة

سيطرة اتمة

سيطرة اتمة

التحويالت من املنظمات احلكومية الدولية

بوغوات
حتديد
السعر
سيطرة
اتمة
سيطرة
اتمة
سيطرة
اتمة
سيطرة
اتمة

حتديد
األساس
سيطرة
اتمة
سيطرة
اتمة
سيطرة
اتمة
سيطرة
اتمة

التحصيل

سيطرة اتمة

سيطرة اتمة

سيطرة
اتمة
سيطرة
اتمة
سيطرة
اتمة
سيطرة
اتمة
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الصندوق مشرتك للتوزيع
توزيع بني احلكومات احمللية
الغرض من التحويل
إدارة نظام التحويالت
هل تتمتع احلكومة احمللية
بسلطة تقديرية لالقرتاض؟
املصدر :مأخوذ من

بناء على معادلة
بناء على معادلة
إعانة إمجالية غري مشروطة
ال ختضع للحكومة احمللية
سيطرة جزئية

بناء على معادلة
بناء على معادلة
إعانة إمجالية غري مشروطة
ال ختضع للحكومة احمللية
سيطرة جزئية

بناء على معادلة
بناء على معادلة
إعانة إمجالية غري مشروطة
ال ختضع للحكومة احمللية
سيطرة جزئية

).Sud and Yilmaz in Bahl, Linn and Wetzel (2013

 -232يتطلب بناء القدرات مستوى أعلى من الالمركزية فضالً عن التنسيق احمللي ونظاماً للمساءلة يتسم
ابلشفافية ( .)Bahl and Linn, 2014وميكن للحكومات احلضرية احلصول على نوعني من التمويل مها التمويل
الذايت أو املصادر اخلارجية .وفيما يتعلق ابلتمويل الذايت ،حتجم احلكومات املركزية عن تفويض الصالحيات الضريبية
إىل احلكومات احمللية ،بينما ال متتلك هذه األخرية سوى قدرة لوجستية وإدارية حمدودة على جباية الضرائب .ويف
حالة اخلدمات اليت يسهل التعرف على مستخدميها ،يصبح فرض الرسوم على اخلدمة أحد اخليارات املتاحة ،إذ
يؤدي إىل استخدام رشيد للخدمة فضالً عن زايدة املعرفة بشأن الطلب عليها .وميكن ربط الرسوم ابستخدام
اخلدمات أو ابلسمات املادية للممتلكات اليت تقدم اخلدمة إليها .ويرى ابل ولني ) Bahl and Linn (2014إمكانية
استغالل هذه الرسوم يف اغتنام فوائد االستثمارات العامة يف املدن .ومع ذلك ال ختلو هذه السياسة من املشاكل،
ألهنا قد تؤدي إىل حتصيل ضرائب تنازلية .ومن حيث اإلنصاف ميكن حتقيق املزيد من العدالة يف حتصيل الضرائب
عن طريق فرض ضرائب على املمتلكات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقيمتها .ومع ذلك فإن هذا النوع من الدخل لن
يكون له أتثري إذا كان معدل الشغل العشوائي لألراضي مرتفعاً للغاية.
 -233ومن األنواع األخرى للتمويل الذايت فرض الضرائب على نقل امللكية والضرائب على أرابح رؤوس األموال
وضريبة املبيعات احمللية .وتشكل هذه األخرية ما ال يقل عن  30يف املائة من اإليرادات يف بوغوات وساو ابولو
) .(Bahl and Linn, 2014وأدت التطورات يف اللوائح التنظيمية احلضرية إىل استحداث أدوات متويل مبتكرة ،مثل
شهادات البناء اإلضايف احملتمل ( )CEPACيف الربازيل ،اليت متنح احلق يف البناء مبا يتجاوز القيود املنصوص عليها
يف القوانني املتعلقة ابستخدام األراضي وقوانني تقسيم املناطق ،وينصب تركيزها على جماالت حمددة حيث يتم
إجراء عمليات حضرية لتحسني املرافق أو اهلياكل األساسية .والغرض من هذه األداة هو إفساح اجملال أمام
التغيريات يف قيمة األراضي اليت ختضع للتقييم من خالل حفز عملية طرح املطورين للعطاءات ومن مث حتديد مدى
رغبة املطورين يف دفع أجرها وفقاً لظروف السوق .ويف ساو ابولو ،حيث نشأت هذه األداة ،تباع شهادات البناء
اإلضايف احملتمل يف سوق األوراق املالية ،األمر الذي يكفل بيع احلقوق بقدر أكرب من الشفافية ( ;Sandroni, 2013
 .)Smolka, 2012وتتيح إعادة تقسيم املناطق وشهادات البناء اإلضايف احملتمل الفرصة أمام املدن جلمع األموال
الالزمة لتمويل التكاليف األولية للتشييد ،والصيانة الطويلة األجل واألولوايت األخرى من قبيل احلفاظ على الرتاث
التارخيي أو الثقايف .وتودع األموال يف صندوق مستقل عن اخلزانة العامة وتكرس ملنطقة أو حي تتم فيه عملية
حضرية .ومن خالل التنظيم املوجه ،ميكن أن يكون االستخدام مشروطاً أو تستحدث احلوافز من خالل شهادات
البناء اإلضايف لتطوير األحياء السكنية واألحياء ذات االستخدام املختلط .وجيوز أن تكون العمليات احلضرية
املمولة على هذا النحو أيضاً مصحوبة أبدوات ختص منطقة ذات مصلحة اجتماعية خاصة ،سعياً لتفادي القضاء
على املستوطنات العشوائية نتيجة لالستثمار (مثلما حدث يف حي جاردمي إيديث العشوائي يف ساو ابولو).
وبدأت الوكالة اليت تقود جتديد ميناء مارافييا يف منطقة ميناء ريو دي جانريو ابلعمل أبسلوب مماثل.
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 -234ومع ذلك ،فمن املرجح أن حتتاج املدن إىل تنويع مصفوفة التمويل ألن التمويل الذايت ال يفي دائماً
ابالحتياجات يف جمال اهلياكل األساسية ،أو يكون مستوى استقالهلا يف التحصيل حمدوداً .ويشمل التمويل
اخلارجي التحويالت احلكومية الدولية والقروض والشراكات بني القطاعني العام واخلاص واملعوانت الدولية .وقد
استخدمت احلكومات املركزية التحويالت احلكومية الدولية كآلية للسيطرة على احلكومات احمللية ومواءمة املصاحل.
ومع ذلك مل تطالب احلكومات احمللية بسلطات ضريبية ،حيث ال تتمتع الضرائب ابلشعبية
).(Bahl and Linn, 2014
 -235وعلى الرغم من أن االتفاقات بني القطاعني العام واخلاص متثل خياراً جذاابً على حنو متزايد ،فقد ظلت
حمصورة إىل حد كبري يف متويل االتصاالت السلكية والالسلكية ،ولكن مسامهتها متدنية نوعاً ما مقارنة ابإليرادات
اإلمجالية .وابإلضافة إىل ذلك ،يواجه التنفيذ التقين حتدايت ويكتنف الشك إمكانية تعديل العقود بشكل أحادي
وإعادة التفاوض بشأن التكاليف ( .)Imgram, Liu & Brandt, 2013وفيما يتعلق ابملعونة الدولية ،كثرياً ما تواجه
التدخالت انتقادات لكوهنا جمزأة وتفتقر إىل التنسيق أو املنظور االسرتاتيجي الطويل األجل .وهناك أيضاً نقص يف
التمويل احمللي الالزم الستدامة املشروعات مبجرد توقف دعم اجلهة املاحنة ).(Bahl and Linn, 2014
-2

متويل اهلياكل األساسية احلضرية
 -236متويل اهلياكل األساسية أمر أساسي لتنمية املدن ،إذ يقلل اهليكل األساسي اجليد من تكاليف اإلنتاج،
ويعزز اإلنتاجية ويوفر فرص العمل ،ويزيد من إمكانية احلصول على اخلدمات األساسية .وابإلضافة إىل ذلك فهو
يؤثر على مدى توافر املوارد ،وجيتذب املستثمرين من القطاع اخلاص ،ورأس املال األجنيب واجلهات املاحنة ( Bahl,
 .)Linn and Wetzel, 2013ويف الواقع ،ووفقاً ملؤشر ستاندارد آند بورز ( )2015ميكن ان يؤدي ارتفاع نصيب
اهليكل األساسي من الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة واحد يف املائة إىل إنعاش االقتصاد بنسبة  2.5يف املائة يف
الربازيل ،و 1.3يف املائة يف املكسيك ،ما أدى إىل توفري  900ألف وظيفة يف الربازيل و 250ألفاً يف املكسيك يف
غضون فرتة ثالث سنوات .ومع ذلك فقد اخنفضت االستثمارات يف اهلياكل األساسية يف املنطقة ،إذ تراجعت
من  4يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل بني عامي  1980و 1985إىل  2يف املائة بني عامي  2007و2008
( .)Perrotti and Sánche,2011ولسد الفجوة بني العرض والطلب على اهلياكل األساسية ،يتعني على البلدان أن
يستثمر  6.2يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل السنوي يف الفرتة بني عامي  2012و.)ECLAC,2012c( 2020
ومن الواضح أن االستثمارات العامة وحدها لن تكفي لسد الفجوة يف اهلياكل األساسية يف أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكارييب ،ولذلك فمن الضروري حبث اخليارات الرامية إىل اجتذاب االستثمارات اخلاصة ).(ECLAC, 2012c
ويتوقف كم التمويل اخلاص الذي سيكون مطلوابً على جمموع االستثمارات احلكومية اليت متت ( Serebrisky and
.)others, 2015
 -237وميكن حتقيق التمويل اخلاص بوسيلة من الوسيلتني اآلتيتني :تعزيز القدرات التنظيمية واملؤسسية إلنشاء
املشاريع اجليدة؛ واستحداث أصول خاصة ابهلياكل األساسية الجتذاب االستثمارات اخلاصة (مثل صناديق
()68
املعاشات التقاعدية) ( . )Serebrisky and others, 2015ويقال إن هناك حاجة إىل إطار تنظيمي أقوى ،نظراً
ألن تكاليف املعامالت مرتفعة ،والقدرات متدنية وتتسبب املخاطر السياسية واحلكومية يف اخنفاض عائدات
االستثمار .ويف الواقع ،فإن بضعة مشاريع فقط يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب تبدو جيدة التنظيم؛
ويوجد تضارب يف العقود وواثئق االمتيازات والعطاءات؛ وتوجد تكاليف ضمنية ومشاكل يف تدفق اسرتداد
التكاليف وافتقار إىل األدوات املالية املالئمة جلذب املستثمرين احملليني .ولذلك فمن الضروري تعزيز القدرات
( )68ستون يف املائة فقط من املستثمرين يعتربون اهلياكل األساسية أصوالً يف حوافظهم ).(Af2i, 2014
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املؤسسية والتقنية يف القطاع احلكومي يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف هذا اجملال (.)69()IDB,2015
وعالوة على ذلك ،ونظراً للركود االقتصادي احلايل يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،ينبغي توجيه
االستثمار اخلاص حنو العمليات احلضرية املتكاملة واملختلطة اليت تشمل اإلدماج االجتماعي ،مع تنويع العرض
السكين يف أماكن جيدة املوقع .ويفتح السياق االقتصادي الراهن آفاقاً جديدة أمام االبتكارات اليت تركز على
صناديق تنمية جديدة للنظم اإليكولوجية ،وعلى هيكلة االستثمارات يف اهلياكل األساسية احلضرية واإلمنائية.
-3

الشراكات بني القطاعني العام واخلاص كشكل من أشكال التمويل
 -238تعترب الشراكات بني القطاعني العام واخلاص أدوات مهمة لتنفيذ مشاريع استثمارية كبرية خلدمات هلياكل
األساسية واملشاريع العلمية والبحثية ) .(World Economic Forum, 2014; IDB, 2011aوعلى مستوى الطرائق قد
تسفر الشراكات بني القطاعني العام واخلاص عن إبرام عقود اخلدمات ،وعقود اإلدارة ،واالمتيازات ،ومشاريع
البناء-التشغيل-نقل امللكية ،والتعاونيات ،واملشاريع املشرتكة.
 -239وخلصت دراسة أجريت على  98يف املائة من عقود االمتياز لبناء الطرق املربمة بني عامي 1993
و 2010إىل أن للشراكات بني القطاعني العام واخلاص فوائد متعددة ومتنوعة ،مثل القدرة على استيعاب معارف
القطاع اخلاص وتطبيقها ،وتعزيز املنافسة وخفض التكاليف .ومع ذلك تؤدي تلك الشراكات أيضاً إىل عدم اليقني
خبصوص إمكانية إعادة التفاوض بشأن العقود ( .)Bitrán and OECD, 2013وتفتقر العديد من البلدايت يف أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب كثرياً إىل الدراية التقنية لالضطالع ابملشاريع ،أو حىت لرصد تنفيذها ( Ingram,
 .)Liu and Brandt, 2013وحيدث ذلك عادة عندما تفشل احلكومات يف صياغة برامج االمتيازات ،وتفتقر الدول
إىل اخلربة الكافية ،األمر الذي يؤدي ابلشركات اخلاصة صاحبة القدر األكرب من املعرفة إىل االستفادة من أوجه
الفشل التنظيمي هذه للحصول على مزااي أكرب (.)Bitrán and OECD, 2013وحدث هذا النوع من إعادة التفاوض
يف بريو وشيلي وكولومبيا ،وكان مرتفع التكلفة االقتصادية واالجتماعية.
اجلدول 8
إعادة التفاوض بشأن التكاليف يف الشراكة بني القطاعني العام واخلاص :شيلي وكولومبيا وبريو
شيلي
العدد
القيمة األصلية (مباليني الدوالرات)
النسبة املئوية لالمتيازات اليت أعيد التفاوض بشأهنا
التكلفة اإلضافية بوصفها نسبة مئوية من القيمة األصلية

املصدر.Bitrán and OECD,2013 :

الفرتة .2010-1993

21
281.3
٪86
٪19.5+

كولومبيا
25
263.2
٪84
٪99+

بريو
15
155.2
٪73
٪143.7+

استنادا إىل نسبة  98يف املائة من عقود االمتيازات املمنوحة لبناء الطرق يف البلدان الثالثة خالل
ً

 -240مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص هي مشاريع طويلة األجل ،األمر الذي ميثل خطراً إذا تغريت
الظروف مع مرور الوقت .ويف هذا الصدد أوضح بيرتان وفيلينا ) Bitrán and Villena (2010أن عقود االمتياز غالباً
ما تكون غري مكتملة ،ولذلك ينبغي أن تكون قابلة للتعديل عندما ت ِّ
سوغ عوامل املصلحة العامة هذا التعديل.
ومع ذلك ،حيتج أبن ذلك من شأنه أن يؤدي إىل اإلفراط يف آلية إعادة التفاوض ،وقد ترصد موارد كبرية للمستقبل،
( )69يعترب قرابة  87يف املائة من املستثمرين يف أمريكا الالتينية الضعف املؤسسي عيباً رئيسياً يشوب االستثمار يف اهلياكل
األساسية ،مقارنة بنسبة  41يف املائة يف أورواب والشرق األوسط و 31يف املائة فقط يف آسيا واحمليط اهلادئ (.)IDB, 2015
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ولذا فإهنا لن تدرج يف امليزانية األولية .ومع ذلك ،ويف مواجهة االحتكار ،مثة خطر يتمثل يف اإلفراط يف التسعري
واالفتقار إىل الشفافية يف عملية إعادة التفاوض ،مما يؤثر يف هناية املطاف على كفاءة النظام ومشروعيته .وميكن
التصدي هلذا األمر بتعزيز التنظيم وحتسني التدابري املؤسسية لرصد الشراكات بني القطاعني العام واخلاص
( )Rozas and others,2012وعن طريق إقامة شراكات من أنواع أخرى من قبيل مناذج قاعدة األصول التنظيمية.
اجلدول 9
توصيات بسياسات عامة إلقامة شراكات بني القطاع العام والقطاع اخلاص
النطاق

التوصيات

املؤسسى

تعريف الكيان املسؤول عن الشراكات بني القطاعني العام واخلاص ،الذى يضع الضوابط على العقود
ويرصد تنفيذها
عند إدخال تغيريات جوهرية على املشروع األصلي ،يعاد اإلعالن عن املناقصة بغية احلد من
السلوكيات االنتهازية للقطاع اخلاص
تسوية اخلالفات بني القطاعني العام واخلاص اليت يصعب حلها ابستخدام وسائل التحكيم ،مبا تسوية
اخلالفات بني القطاعني العام واخلاص اليت يصعب حلها ابستخدام وسائل التحكيم ،مبا يتوافق مع
القانون ال مبا يتفق وملكية رأس املال
توحيد األسس التنظيمية على املستوى اإلقليمي وتعديل مناذج العقود حسب كل بلد على حدة
تصميم املشروعات وتقييمها بشكل مناسب
استحداث مشروعات من خالل التخطيط االسرتاتيجي بدالً من املبادرات املنعزلة
إاتحة توليفة من آليات التعاقد ،مىت كان ذلك ممكناً ،للسيطرة على املخاطر التجارية وخماطر
االستثمار يف السنوات األوىل
إاتحة التنقيحات الدورية للمتغريات األساسية يف العقد
السري قدماً حنو توازن توزيع املخاطر بني الدولة واملستثمرين
دراسة مشروعات ذات متويل مشرتك من الدولة أو معها أو مع القطاع اخلاص

التخطيط
معياري

املصدر:

-4

.Rozas et.al, 2012

مناذج قاعدة األصول التنظيمية
 -241أصبحت مناذج قاعدة األصول التنظيمية خياراً جيداً ابلنظر إىل عدم اليقني إزاء الشراكة بني القطاعني
العام واخلاص .وتستند هذه النماذج إىل احلفاظ على رأس املال املستثمر يف العمل ،مما ميكن املستثمرين من اسرتداد
رأس املال املستثمر يف األصول.
 -242وهلذا النوع من التمويل عدة مزااي هي :كفالة حتقيق عائد متفق عليه مع اهليئات التنظيمية ،ما يولد اليقني
ويقلل املخاطر ومن مث خيفض تكاليف املعامالت؛ ويتيح إدخال حتسينات على املشروع بتكلفة أقل مقارنة بتلك
اليت تنشأ من خالل إعادة التفاوض بشأن العقود ،كما هو احلال يف الشراكات بني القطاعني العام واخلاص؛ ويوفر
بديالً جذاابً للمشاريع الكبرية احلجم ،ابلنظر إىل الوفورات يف التكاليف الرأمسالية؛ ويالئم تطوير املشاريع اليت
تنطوي على خماطر منخفضة واحتكارات طبيعية وطلباً حصرايً.
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التمويل املتعلق ابملناخ لصاحل املدن القادرة على الصمود
 -243يكتسب متويل االستثمارات يف القدرة على الصمود واالنتعاش احلضري يف سياق ما بعد الكوارث مكانة
ابرزة يف بلدان أمريكا الالتينية ،وال سيما يف بلدان الكارييب ،اليت تتميز بشدة أتثرها ابلكوارث الطبيعية اليت تزداد
شيوعاً واليت أصبحت أكثر حدة نتيجة لتغري املناخ .وميكن ،يف ظل ظروف مناسبة ،أن توفر االستثمارات املناخية
عائدات مستقرة وجذابة للمستثمرين واجملتمعات احمللية ،وأن تتيح إدراج خماطر تغري املناخ وفرصه يف عمليات إعداد
امليزانية والتخطيط الوطين .ومن بني االحتماالت األخرى املتاحة وضع سياسات مراعية للمناخ (وإلغاء اإلعاانت
للوقود األحفوري ووضع تكاليف اإلضافية على الكربون) واستهداف املاليات العامة من أجل إعادة توجيه
االستثمار اخلاص حنو اهلياكل األساسية املنخفضة الكربون(.)70
 -244والتمويل املتعلق ابملناخ هو مسألة ال تقتصر على توفري األموال من خالل متويل جديد و /أو آليات
مبتكرة (الصندوق احلفاز اخلاص مبؤسسة إدارة األصول التابعة ملؤسسة التمويل الدولية والصندوق األخضر للمناخ)،
بل تشمل الطلب على التمويل املتعلق ابملناخ؛ وبعبارة أخرى ينبغي أن تكون احلكومة واملصارف قادرة على إجياد
حافظة من املشاريع املقبولة مصرفياً( .)71ومن العقبات الرئيسية اليت تواجه اعتماد التمويل املتعلق ابملناخ يف البلدان
حتديدا غياب املشروعات عالية اجلودة .ومن العقبات اإلضافية عدم اليقني فيما يتعلق ابلنظم واللوائح
الناهضة هو ً
والضرائب اليت تؤثر على اهلياكل األساسية املنخفضة الكربون والقادرة على الصمود ،واالفتقار إىل اخلربة والتنسيق
يف إدراج األهداف البيئية يف ختطيط اهلياكل األساسية احلضرية .وعلى مستوى املدينة ترتفع أيضاً تكاليف املعامالت
املرتبطة هبذه املشروعات وتغيب مناذج متويل اهلياكل األساسية القادرة على الصمود يف مواجهة تغري املناخ ( Cities
.)Climate Finance Leadership Alliance, 2015
 -245وقد اعتمد الصندوق األخضر للمناخ اآللية املالية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف
عام  ،2011ويتوقع أن تصبح هذه اآللية آلية التمويل الرئيسية املتعددة األطراف من أجل دعم اإلجراءات املتعلقة
ابملناخ يف البلدان النامية( .)72وأطلق الصندوق برانمج عمل يركز على مدى استعداد البلدان للحصول على التمويل
املتعلق ابملناخ ،ما سيؤدي إىل حتسني املمارسات اجليدة يف إعداد السياسات والربامج ،ومتكينها من االستفادة من
الدعم املقدم من الصندوق وغريه من اجلهات املاحنة .ومن املتوقع أيضاً أن حيفز الصندوق التمويل العام واخلاص
على املستويني الوطين والدويل ،وتوفري املوارد للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آاثره ،مبا يف ذلك آلية خفض
االنبعااثت النامجة عن إزالة الغاابت وتدهورها .وتشمل اجلهود األخرى اجلارية خمترب االبتكار العاملي للتمويل
املتعلق ابملناخ ،الذي يعمل مع املصارف والوكاالت املالية العامة ،وما إىل ذلك ،على تطوير أدوات مبتكرة
للمساعدة على حل التحدايت املستمرة اليت يواجهها التمويل املتعلق ابملناخ.
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الصناديق الوطنية
 -246من ضمن هذه األدوات يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب الصندوق الوطين لتغري املناخ ،الذي
جيمع بني دعم املراحل املبكرة لتصميم املشاريع ،والتمويل العام حلافظات املشاريع( .)73وتشمل أهدافه التنسيق
( )70انظر .http://blogs.worldbank.org/voices/es/el-financiamiento-clim-tico-lecciones-de-vanguardia
( )71تعبئة  100مليار دوالر أمريكي حبلول عام  ،2020وتشجيع التحول حنو مسارات تنمية منخفضة الكربون قادرة على
الصمود أمام آاثر تغري املناخ.
( )72اتفاقية األمم املتحدة االطارية بشأن تغري املناخ.
( )73يقر الصندوق أن املصارف التجارية واملؤسسات االستثمارية ليست هلا مصلحة وال موارد للتكهن يف املراحل األوىل من
املشاريع املناخية ،وأهنا تسعى إىل ملء الفراغ من خالل إجياد الطلب على التمويل املتعلق ابملناخ.
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وتعزيز القدرات الوطنية من أجل توجيه التمويل املتعلق ابملناخ ،وكذلك بناء القدرات وتبادل املعارف بني أصحاب
املصلحة .وعلى الرغم من أن اآلليات التقليدية لالتفاقية اإلطارية تقتصر على حتصيل األموال من اجلهات املاحنة
أو املوارد مبوجب آلية التنمية النظيفة ،ميكن ألي صندوق أن جيتذب وحيفز طائفة واسعة من مصادر التمويل
(العامة واخلاصة والصناديق املتعددة األطراف والثنائية واملصادر االبتكارية) أبسلوب اسرتاتيجي يتسم ابالتساق
والكفاءة .وتوجد الصناديق الوطنية يف املنطقة يف إكوادور والربازيل وغياان.
 -247وقد أاثرت الصناديق الوطنية اهتماماً كبرياً كوسيلة ملساعدة البلدان املستفيدة على إدارة ما توفره البلدان
املتقدمة النمو من مسامهات يف التمويل املتعلق ابملناخ واملواءمة بينها .وتتسم حوكمة الصناديق احمللية عموماً بدرجة
عالية من الشفافية والشمولية ،وهي قادرة على توجيه التمويل إىل املشاريع والربامج اليت تناسب الظروف الوطنية،
وعلى حتسني عملية املساءلة بشأن إنفاق املوارد الشحيحة .وكذلك فإن إشراك أصحاب املصلحة يف وضع الربامج
وتنفيذ القرارات أمر أساسي لكفالة احلكم الرشيد .وعلى صعيد املمارسة العملية ،كان أتثري األموال على تعزيز
اختاذ القرارات على الصعيد الوطين والقدرة على التنسيق متباينا.
-7

املصارف اإلمنائية الوطنية
 -248املصارف اإلمنائية الوطنية ،اليت تتسم أبمهية حامسة لتعبئة التمويل الدويل املتعلق ابملناخ وحشد املوارد
الوطنية والدولية ،مصدراً آخر من مصادر التمويل العام .ودورها هو تيسري املساعدة على التغلب على أوجه فشل
السوق ،األمر الذي ييسر التمويل الطويل األجل والتمويل القادر على مواجهة التقلبات الدورية؛ وإجياد األسواق
واألدوات املالية املوجهة أوالً إىل الزابئن يف بلداهنا ،ولكن يطلب إليها كذلك التفاعل مع املصارف التجارية
التقليدية وتوفري خدمات مالية وغري مالية إىل قطاعات مهمشة و/أو اسرتاتيجية .ومتتلك الربازيل املصرف الوطين
للتنمية االقتصادية واالجتماعية ،الذي أنشأ أول وحدة بيئية فيه عام  ،1989ومصرف Caixa Econômica
 ،Federalالذي يسعى إىل احلد من أثر تغري املناخ يف قطاع اإلسكان .أما مؤسسة متويل التنمية ( )COFIDEيف
بريو فهي املصرف اإلمنائي الرائد وما فتئت تناصر بنشاط مكافحة تغري املناخ منذ عام  .2004ولدى السلفادور
وكوستاريكا واملكسيك وأوروغواي أيضاً خربات يف هذا اجملال.
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املساعدة اإلمنائية الرمسية والصناديق املتعددة األطراف
 -249تشمل املساعدة اإلمنائية الرمسية املبالغ املنصرفة من القروض امليسرة واملنح اليت تقدمها الوكاالت الرمسية
األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية ،واملؤسسات املتعددة األطراف ،والبلدان غري األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية.
ويسبب الوضع االقتصادي اهلش يف البلدان املتقدمة حالة من عدم اليقني إزاء مستقبل تدفقات هذه املساعدة.
 -250والوكالتان الدوليتان الرئيسيتان اللتان توفران التمويل جلهود التخفيف من تغري املناخ والتكيف معه مها
األمم املتحدة ومرفق البيئة العاملية التابع للبنك الدويل .أما على الصعيد اإلقليمي ،فمصرف التنمية للبلدان األمريكية
هو أكرب مصدر للتمويل اإلمنائي .وقد بذلت مؤسسة تنمية األنديز جهوداً كبرية لدعم حفظ املوارد الطبيعية والنظم
اإليكولوجية واستخدامها بصورة مستدامة بغية تعزيز تنمية القطاع البيئي يف البلدان املسامهة فيها.

-9

الصناديق املشرتكة بني القطاعني العام واخلاص
 -251تسمح الشراكات احلكومية مع املؤسسات املالية احمللية وغريها من املصادر اخلاصة بتوفري األدوات السوقية
املنحى اليت تركز على التغلب على احلواجز السوقية .ومتكن الصناديق املشرتكة بني القطاعني العام واخلاص
احلكومات من تعبئة األموال الالزمة لربامج التخفيف من آاثر تغري املناخ والتكيف معها دون االستعانة إال جبزء
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ضئيل فقط من األموال العامة اليت توجد حاجة هلا خالف ذلك ،وتتم تعبئة هذه األموال يف إطار أيخذ القطاع
اخلاص فيه خماطر مالية وأخرى تتعلق ابألداء .وتبني هذه الدروس املستفادة من طليعة التمويل املتعلق ابملناخ يف
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب أن هتيئة البيئات السياساتية اجلذابة ،واالستخدام االسرتاتيجي لألموال
العامة ،والوعي املتنامي ،ورغبة املصارف واملستثمرين من القطاع اخلاص ،كلها أمور تساعد على حتويل التحدي
املتمثل يف تغري املناخ إىل فرصة لالستثمار يف املنطقة.

سابعا  -اخلالصة والتوصيات
 -252يؤدي التحول احلضري املزدوج الذي شهدته املنطقة يف الوقت احلايل إىل حتدايت اجتماعية واقتصادية
وبيئية ،بعضها جديد والبعض اآلخر ال يزال متوقعاً ،مبا يف ذلك احلد من التفاواتت احلضرية واالجتماعية
واالقتصادية والبيئية؛ وإقامة اقتصاد حضري جديد ومستدام وشامل للجميع مستند إىل إعادة التصنيع (جتميع
األنشطة احلضرية والقيمة املضافة) ،وإجياد فرص العمل وزايدة إنتاجية اخلدمات؛ والتقليل من هشاشة املدن
وبصمتها اإليكولوجية.
 -253وقد جنحت منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف احلد من الفقر واهلشاشة يف املناطق احلضرية على
مدى العقدين املاضيني .ويف الوقت نفسه ،ال يزال التفاوت كبرياً يف املدن ،ويتجسد مكانياً يف الفصل والتجزؤ.
وقد أدى ذلك من وجهة النظر البيئية إىل وجود ثغرات كبرية يف نوعية حياة األحياء واملناطق ،وال سيما يف املدن
الكربى .ومن وجهة النظر االقتصادية ،أدى التفاوت بني الدخول وتركيز الثروة إىل عدم تكافؤ فرص احلصول على
األراضي احلضرية والسكن والسلع واخلدمات واملرافق يف املدن .ومن الناحية االجتماعية ،سجلت زايدة يف العنف
وانعدام األمن ،وال سيما يف بعض املدن ،مما أدى إىل إعادة صياغة وتعميق سياسات اإلدماج االجتماعي وبراجمه.
وقد أسفرت هذه اجلهود عن حتقيق مكاسب كبرية يف احلد من التفاوت والثغرات واإلعالء من شأن املناطق
والقطاعات اهلشة يف مدن املنطقة .وابلتايل تتسم محاية هذه اإلجنازات وترسيخها ،يف السياق احلايل للبيئة
االقتصادية األقل موااتة ،أبمهية ابلغة .وميكن أن حيد تعزيز االقتصادات احلضرية الدينامية من التحدايت اهليكلية
اليت تواجه املنطقة ،مثل عدم املساواة واإلنتاجية املنخفضة ،مع تعزيز االقتصادات األكثر ازدهاراً.
 -254والضعف البيئي والبصمة اإليكولوجية يف املناطق احلضرية عبارة عن جزء من الدينامية نفسها .وأدت
زايدة دخل األفراد واألسر إىل تزايد الضغط على موارد الطاقة واملواد واألراضي واخلدمات البيئية ،األمر الذي يدل
على أمهية اعتماد أمناط استهالك أكثر استدامة .وقد منت البصمة اإليكولوجية ،ال سيما يف املدن الكبرية ،وترتبط،
يف مجلة عوامل أخرى ،ابلتحدي القائم املتعلق ابلتنقل املستدام .ويف املقابل فإن النمو غري النظامي واحملفوف
ابملخاطر للمدن واملرتبط ابلظواهر اجلوية املائية اليت يتزايد تكرارها ،أدى إىل زايدة تعرض بعض الفئات للخطر
واهلشاشة ،وال سيما أفقر البلدان ،األمر الذي كان له أثر شديد بصفة خاصة يف أمريكا الوسطى ومنطقة الكارييب.
ومن مث ،يبدو أن بناء مدن أكثر قدرة على الصمود وتنميتها وانتهاج مسارات التنمية املنخفضة الكربون يف مدن
املنطقة يشكالن خياراً حمورايً أمام اجلهود الرامية إىل تنفيذ خطة حضرية جديدة على الصعيد اإلقليمي.
 -255وقد طرأت تغيريات كبرية يف احلوكمة احلضرية وقابلية احلوكمة يف املنطقة ،مثل زايدة مشاركة املواطنني
يف اختاذ القرارات اليت تؤثر على نوعية احلياة يف املدن ،وإحراز تقدم ملحوظ يف تعزيز احلق يف املدينة بصفته حق
مجاعياً يف سياق بناء مدن أكثر مشوالً .وعلى الرغم من أن التحدايت املؤسسية احلاكمة للتنمية احلضرية يف أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ومتويلها ال تزال معقدة ،تبذل اجلهود الرامية إىل إجراء إصالحات قانونية وإدارية
جلعل اإلدارة العامة أكثر كفاءة ومشوالً .وعلى الرغم من أن القدرات املؤسسية يف القطاعني العام واخلاص من أجل
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التنمية احلضرية املستدامة ال تزال يف حاجة إىل التحسني يف العديد من اجلوانب ،فقد مت اكتساب جتارب إجيابية
خبصوص اجلديد من أساليب اإلدارة وأدوات التخطيط ،وإقامة الشراكات بني القطاعني العام واخلاص،
واإلصالحات املالية ،والتكنولوجيا اجلديدة ،وقواعد ترشيد اإلنفاق وحتسني كفاءة االستثمار.
 -256ومدن أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب هي أساس التنمية املستدامة يف املنطقة بسبب أمهيتها
السكانية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية .ويف الوقت احلاضر خيلق التوسع احلضري والتنمية احلضرية مشاكل
وحتدايت أمام التنمية الوطنية .ولذلك ،يلزم وضع خطة جديدة وتنفيذها على الصعيد اإلقليمي وتعزيز السياسات
احلضرية الوطنية .ويستوجب النشاط اجلديد يف هذا الصدد وضع خطة عمل ملا بعد عام  2016تستند إىل
اتفاقات إقليمية.
 -257وال بد أن تتناول خطة العمل اإلقليمية ملا بعد عام  2016اليت جتسد خطة التنمية احلضرية ما ال يقل
عن سبعة حتدايت تنشأ عن هذه املرحلة اجلديدة من التوسع احلضري يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
وحتويلها إىل حماور للعمل:
(أ) ففيما يتعلق بتحقيق الكفاءة يف استخدام اهلياكل األساسية واملرافق احلضرية والنزوع إىل احلفاظ
على منوذج املدينة الواسعة واملنخفضة الكثافة ،يصاحبه يف الكثري من احلاالت سوء التخطيط وضعف االستفادة
من اخلدمات األساسية ،ينبغي تنفيذ عملية إعادة تطوير املناطق احلضرية حبيث حتقق قدراً أكرب من االندماج
االجتماعي وكفاءة املنظومة احلضرية؛
(ب) وابلنظر إىل عدم كفاية التمويل للهياكل األساسية احمللية ،ال بد من توفري آليات متويل جديدة
وجيل جديد من مشاريع إعادة التنمية احلضرية املتكاملة ابستخدام أدوات مالية يتم تكييفها مع السياق .ويف
الوقت نفسه ،من الضروري التشديد على استخدام األصول احلضرية لتوسيع اإليرادات يف البلدايت ،واستعراض
اهليكل املايل على الصعيدين الوطين ودون الوطين؛
(ج) وجتري حالياً عملية للتوسع احلضري مبعزل عن االقتصاد وتولد هذه العملية آاثراً خارجية سلبية؛
ومع ذلك فهناك أيضاً عملية تنمية حضرية قائمة هتيئ الظروف الالزمة لتحسني اإلنتاجية ،ابستخدام اقتصادايت
التكتل ،وزايدة القيمة املضافة ،وهو عنصر حموري يف السياسات الوطنية اليت تعزز اإلنصاف يف سياق التنمية
االقتصادية؛
(د) ويف ضوء عملية التوسع احلضري اليت اقرتنت ابحلد من الفقر وحتسني إاتحة اخلدمات العامة،
تقرتح التنمية واإلدارة احلضرية ملواصلة احلد من الفقر واملستوطنات العشوائية ،واملسامهة بفعالية يف احلد من التفاوت
ومظاهره املختلفة (التفاوت بسبب نوع اجلنس والسن والعرق) فضالً عن الفصل املكاين االجتماعي؛
(ه) وإىل جانب منط التوسع احلضري والتماسك االجتماعي وحاالت صعوبة التعايش وارتفاع
معدالت العنف وانعدام األمن ،ينشأ منوذج للتنمية احلضرية يرمي إىل إقامة مدن وجمتمعات حملية أكثر أماانً وعدالة
ومشوالً؛
(و) وفيما يتعلق جبوانب اهلشاشة البيئية احلضرية النامجة عن تزايد البصمة اإليكولوجية وتغري املناخ،
ينشأ شكل من أشكال التنمية احلضرية يقوم على مبادئ ومنهجيات النمو األخضر وتعزيز القدرة على الصمود
احلضري املتعدد األبعاد؛
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(ز) ويقرتح للتغلب على التفاوت يف احلوكمة احلضرية والقدرات املؤسسية وضع منوذج للتنمية احلضرية
يعمق املشاركة الفعالة للمواطنني ،ويشجع على تطوير املزيد من القدرات املؤسسية يف إدارة احلق يف املدينة
والتخطيط له وإعماله.
 -258وتشري اخلربات يف املنطقة إىل أن إعداد خطة عمل ما بعد عام  2016لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة
يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،ولتعزيز منوذج جديد للمدينة جيب أن يستند إىل توافق اآلراء وإبرام
اتفاقات على املستوى اإلقليمي على حنو تسرتشد به اإلجراءات الوطنية ودون الوطنية .ويشار إىل املدن يف أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف خطة العمل أبهنا ’’مكان‘‘ التنمية االقتصادية ،ابلنظر إىل أهنا جتمع بني معدل
مرتفع من التوسع احلضري وتركز العوامل الرئيسية للمنظومة االقتصادية واإلنتاجية ،وهذا ما ييسر وينظم الوصول
إىل املوارد ،ومن مث يكفل حصول اجلميع على السلع واخلدمات بشكل شامل يف إطار احلقوق الفردية واجلماعية.
واملدن يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،من خالل تركيز طائفة متنوعة من األماكن والشبكات الظروف
الالزمة لتحقيق التنمية املستدامة ،مهيأة ألن تصبح ’’منصة‘‘ للهياكل األساسية العمالقة يف سياق إقليمي أوسع
نطاقاً .وابلتايل ،فإهنا تصبح منفعة عامة كلية ،ميكن أن تضمن تنمية مستدامة وشاملة يف إطار اإلدارة القائمة
على املشاركة واملسؤولية اجلماعية.
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