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تقرير الموئل الثالث اإلقليمي للمنطقة العربية :نحو مدن عربية شاملة للجميع وآمنة تتسم بالقدرة
على الصمود واالستدامة
موجز تنفيذي
ٔ -منذ انعقاد مؤسبر األمم اؼبتحدة الثاين اؼبعٍت باإلسكاف والتنمية اغبضرية اؼبستدامة (اؼبوئل الثاين) يف
عاـ  ،ٜٜٔٙحققت أغلبية بلداف منطقة غريب آسيا تقدماً كبَتاً يف إدارة التوسع اغبضري ،على الرغم من
األزمة االقتصادية واالضطرابات اؼبدنية والقالقل السياسية والنزاعات اليت شهدهتا صبيع أكباء اؼبنطقة خالؿ
العقد اؼباضي .وشهدت صبيع بلداف اؼبنطقة مبواً حضرياً كبَتاً ،باستثناء البحرين وجيبويت وقطر والكويت ،اليت
ظل مبط التنمية فيها حضرياً يف الغالب .وستضم اؼبدف أكثر من ٓ ٚيف اؼبائة من السكاف العرب حبلوؿ عاـ
ٕٓ٘ٓ ،فبا سيخلق فرصاً وربديات جديدة فيما يتعلق باالستمرار يف توفَت مستوطنات بشرية تتميز
بالشمولية واؼبرونة واألماف .وسعياً إلقباز مثل ىذه اؼبستوطنات وإدامتها ،ينبغي لسياسات تشكيل اغبيز
وذبسد أىدافاً سياساتية
اغبضري أف تعزز التعايش السلمي ،وتشجع اغبوار بُت اؼبقيمُت ومستويات اغبوكمة ،ج
مثل الصحة والنقل وتيسَت التنقل ،من أجل توطيد العدالة االجتماعية ،ال سيما بالنسبة لفقراء اؼبدف والفئات
اؼبهمشة من الشباب والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة.
ٕ -وقد سبثلت العوامل احملركة الرئيسية للتوسع اغبضري يف اؼبنطقة يف بيئة ُّ
ربد من التوسع اغبضري
وبالتاِف تتعدى على األراضي الزراعية؛ واؽبيكل العمري للسكاف الذي يسفر عن ؾبتمع فيت يتميز بارتفاع
معدالت تكوين األسر اؼبعيشية .وتشكل مسائل األراضي عموماً ،واألراضي اغبضرية على وجو اػبصوص،
ربديات قانونية معقدة تعكس ما ورثتو اؼبنطقة من ـبلفات مًتاكمة من قواعد ولوائح العصور الوسطى
والعهد العثماين وعهد االستعمار وما بعد االستعمار ،تبلورت من خالؽبا حقوؽ اغبيازة .وسيتوقف إطالؽ
إمكانات االستفادة من الدور األساسي لألراضي بوصفها فبتلكات عامة يف سبويل اؼبشاريع اغبضرية على حل
اؼبشاكل الناشئة عن حقوؽ اغبيازة اؼبعقدة ،وعدـ وضوح صكوؾ اؼبلكية ،والضوابط القانونية والتنظيمية
اؼبرىقة ،واالفتقار إُف األدوات اؼبناسبة إلدارة األراضي.
ٖ -وتضم اؼبنطقة أكرب جيل من الشباب يف العاَف ،حيث يبثل السكاف الذين تًتاوح أعمارىم بُت ٘ٔ
و ٕٜعاماً كبو جربع السكاف .فالشباف يبيلوف إُف اؽبجرة إُف اؼبدف يف اؼبنطقة ،وال سيما اؼبناطق اغبضرية
الكربى ،حيث ذبتذهبم اؼبؤسسات التعليمية وفرص العمل واػبدمات احملسنة أو آفاؽ اؽبجرة الدولية .وهبب
أف تليب السياسات اغبضرية احتياجات األعداد اؼبتزايدة من شباف اؼبدف اغباصلُت على التعليم الرفيع اؼبستوى
والعاطلُت عن العمل ،من أجل االستفادة من صغر سن سكاف اؼبنطقة باعتباره ميزة .وبشكل أعم فإف
االعًتاؼ بالشباف ،وخباصة الشابات ،ودعمهم بوصفهم شركاء يف التنمية ،وإدراج شواغلهم يف صبيع األطر
اإلمبائية احمللية والوطنية واإلقليمية أمر ذو أنبية حاظبة لتحسُت فرص حصوؽبم على الوظائف والتعليم
واػبدمات ،ومن مَث مصادر الرزؽ.
ٗ -ويف حُت حققت صبيع البلداف يف اؼبنطقة ،باستثناء أقل البلداف مبواً ،تقدماً ملحوظاً يف تعليم
الشباب ،فلقد فشلت عموماً يف تزويدىم باؼبهارات اليت وبتاجوهنا للنجاح يف سوؽ العمل .ويسبب التفاوت
بُت معدؿ مبو الوظائف واؽبيكل العمري للسكاف ارتفاعاً يف معدالت بطالة الشباب يف اؼبناطق اغبضرية،
ويستمر يف زعزعة االستقرار السياسي واالجتماعي .ويكمن التحدي يف اغباجة إُف صياغة سياسات لبناء
اؼبهارات البشرية وخلق فرص العمالة اؼبنتجة .وينبغي أف تشمل تلك السياسات االىتماـ بتهيئة بيئة سبكينية
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وتوفَت حوافز لزيادة االستثمارات يف األنشطة االقتصادية اإلنتاجية يف اؼبناطق اغبضرية .وتتضرر النساء عموماً
بشكل غَت متناسب من ىذه األوضاع ،وال سيما منهن خرهبات اعبامعات ،إذ ربد التقاليد الثقافية كثَتاً من
فرص حصوؽبن على بعض الوظائف ومن قدرهتن على االنضماـ إُف القوى العاملة .وينبغي للسياسات
اؽبادفة إُف إهباد فرص العمل الالئق ،ال سيما لصاٌف الشباب والنساء يف اؼبناطق اغبضرية ،أف تعزز اإلنتاجية
وربسن ظروؼ العمل وتوطد العدالة االجتماعية.
٘ -ومن الناحية التارىبية ،وفَّرت ىجرة العماؿ اؼبتعلمُت وغَت اؼبهرة إُف البلداف العربية األخرى وأوروبا
وأكباء العاَف األخرى صماـ أماف لألسر اؼبعيشية .وقد ظبح العديد من اغبكومات لسكاهنا فبن ىم يف سن
العمل بالبحث عن العمل يف أماكن أخرى ،بل وشجعتهم على ذلك .وقد تضررت بلداف اؼبغرب واؼبشرؽ
بشدة من األزمة اؼبالية العاؼبية لعاـ  ٕٓٓٛاليت قلصت اؽبجرة وأدت يف نفس الوقت إُف البفاض حاد يف
السياحة واالستثمار األجنيب .وقد كاف لالضطرابات يف أمباط اؽبجرة الدولية وقع شديد على األحواؿ
االقتصادية واالجتم اعية احمللية .ولذلك فإف زيادة كفاءة عمليات اؽبجرة والفوائد اليت ذبنيها اؼبدف اؼبضيفة
واؼبدف اليت يأيت منها اؼبهاجروف ستكوف ؽبا أنبية حاظبة يف موازنة اؼبكاسب اإلمبائية عرب األقاليم وربسُت
إدماج اؼبهاجرين يف التنمية اغبضرية .وربقيقاً ؽبذه الغاية ،ينبغي استكشاؼ وتعزيز هنج ابتكارية لكفالة
االستفادة من التحويالت اؼبالية اؼبتأتية من ىجرة اليد العاملة ،من أجل ربقيق توسع مدين يتميز بالشمولية
واؼبرونة واألماف يف اؼبنطقة العربية.
 -ٙوقد سببت النزاعات اؼبسلحة اؼبطولة واالحتالؿ واالضطراب السياسي يف عدد من البلداف يف
التشرد الداخلي ؼباليُت الناس ،وأسفرت عن عبور الالجئُت للحدود الوطنية ربت ظروؼ إنسانية مثَتة
للقلق .وتنطوي إقامة اؼبالجئ اؼبستدامة للمشردين وإعماؿ حقوؽ صبيع الالجئُت واؼبشردين داخلياً على
أنبية حاظبة لتعزيز القدرة على الصمود والتعايف من الصدمات والضغوط الناصبة عن النزاعات .وال بد من
إهباد أنواع جديدة من اؼبساعدة والشراكة بُت أصحاب اؼبصلحة اؼبتعددين ،دبا يف ذلك السلطات احمللية
واؼبشردوف أنفسهم ،عندما تتم إعادة االستقرار واألمن على كبو مستداـ .ومع استمرار اؼبساعي إلحالؿ
السالـ والتحرر من االحتالؿ ،وإهباد اغبلوؿ للتخلص من اآلثار اإلنسانية السلبية للحروب واالحتالؿ
والنزاعات اليت طاؿ أمدىا ،تدعو اغباجة إُف ذبديد االلتزاـ دببادئ اغبماية واؼبساعدة اإلنسانية من أجل
تعزيز التضامن اإلقليمي والعاؼبي يف ؾباؿ إدارة التشريد القسري ومنع النزاعات.
 -ٚويف حُت يستأثر قطاعا الصناعة واػب دمات يف اؼبدف اآلف بقسط متزايد من الناتج احمللي اإلصباِف يف
صبيع بلداف اؼبنطقة ،أسهمت السياسات اؼباضية يف خلق التفاوتات اؼبكانية بُت األقاليم الوطنية ،من خالؿ
تركيز األنشطة االقتصادية يف عدد قليل من اؼبدف الكبَتة اليت تضم اعبزء األكرب من السوؽ احمللية .ويؤدي
عدـ التناسب بُت قدرة حكومات اؼبدف على إدارة النمو اغبضري وديناميات التنمية يف القطاع اػباص
واؼبوارد اؼبالية اؼبتاحة للسلطات احمللية ،إُف عرقلة ؿباوالت التغلب على ىذه الفروؽ .وينبغي أف تستمر
حكومات البلداف اؼبستقرة واػبارجة من النزاعات يف اؼبنطقة يف تعزيز النمو االقتصادي اغبضري يف اؼبناطق
اؼبتخلفة عن الركب ،كوسيلة إلرساء أمباط أكثر توازناً من التنمية اإلقليمية .ويف الوقت نفسو ينبغي
للحكومات أف تستفيد فبا توفره اؼبدف من إمكانات الستخداـ وفورات اغبجم والتكتل من أجل تسريع النمو
االقتصادي الوطٍت وربسُت إتاحة اػبدمات ،حيث تقل تكلفة تقدًن ىذه اػبدمات إُف األعداد األكرب من
سكاف اؼبدف اؼبتكتلُت عن تكلفة تقديبها لسكاف األرياؼ اؼبتشتتُت .وسيتطلب ربقيق التوازف بُت مكاسب
التنمية اغبضرية والتغلب على التفاوتات اؼبكانية داخل اؼبدف والبلدات وفيما بينها استعراض اؽبياكل اإلدارية
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اؼبركزية لكفالة وتيسَت تنفيذ برامج حضرية مرنة يبكن أف يشارؾ فيها أصحاب اؼبصلحة اؼبتعددوف ،دبا يف
ذلك القطاع اػباص واجملتمع اؼبدين.
 -ٛالنقل العاـ ؿبدود يف غالبية اؼبدف العربية؛ ووسائط النقل الفردية ىي القاعدة .وَف يستثمر سوى
عدد قليل من اؼبدف يف اؼبنطقة يف التنقل اغبضري ،وذلك لسبب يرجع جزئياً إُف توافر الوقود الرخيص
اؼبدعوـ من اغبكومات ،ونقص اؼبوارد لتحسُت وصوؿ النقل العاـ إُف ضواحي اؼبدف .وسيتطلب تنفيذ
اػبطط اغبضرية اؼبتناسقة استثمارات كبَتة يف النقل العاـ ،دبا يعزز التنقل وييسر إتاحة اػبدمات اغبضرية
وانتهاز الفرص اليت يبكن أف ربفز التنمية االقتصادية .وينبغي كفالة االتساؽ بُت عمليات التخطيط اؼبكاين
وبُت األولويات االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية ،عن طريق اؼببادرة إُف وضع سياسات متكاملة من
أجل ربقيق تنمية حضرية أكثر إنصافاً .ويبكن لنهج ترابطي ،يعًتؼ بالصلة بُت األرض والغذاء والطاقة
واؼبياه ،أف يجسهم يف ربقيق تنمية حضرية أكثر إنصافاً يف اؼبنطقة .وينبغي أف هتدؼ اسًتاتيجيات وسياسات
التخطيط اغبضري إُف اغبفاظ على اؼبوارد الثمينة وضباية اؼبناطق اغبساسة بيئياً وتوفَت مساحات خضراء
مناسبة.
 -ٜوبإمكاف تغَت اؼبناخ أف يجكثفف التنافس على اؼبوارد اؼبائية الشحيحة ويشكل ربدياً لالتفاقات القائمة
بشأف األهنار .فارتفاع أسعار األغذية ورسوـ اؼبياه اؼبنقولة باألنابيب أو الصهاريج سيسبب مصاعب لفقراء
اؼبدف ويبكنو أف يؤدي إُف اضطرابات مدنية .وسيجسبب الطلب على الطاقة ألغراض ضخ اؼبياه من أعماؽ
متزايدة ومعاعبة مياه الفضالت وإعادة استخدامها وربلية اؼبياه ضغوطاً إضافية على نظم الطاقة الوطنية.
وسيتطلب التكيف مع تغَت اؼبناخ استخداـ اؼبياه بصورة أكثر حصافة من أجل تشجيع حفظها وتوزيع
حقوؽ استخدامها على كبو أعدؿ ،وتقليل االعتماد على الوقود األحفوري ،واالستثمار يف مصادر الطاقة
اؼبتجددة ،وتعزيز التعاوف داخل األقاليم يف ؾباؿ تقاسم اؼبوارد .وىناؾ حاجة ماسة إُف ربسُت كفاءة
استخداـ اؼبياه وإدارهتا يف اؼبدف من خالؿ اعتماد تكنولوجيا مائية حديثة يف قطاع اػبدمات وتذليل العقبات
التقنية واؼبالية اليت ربوؿ دوف اعتماد نظم معاعبة مياه الفضالت على نطاؽ أوسع.
ٓٔ -ويسعى العديد من بلداف اؼبنطقة إُف ربقيق الالمركزية اؽبيكلية اؼبدعومة ببناء القدرات التقنية
واإلدارية من أجل تعزيز قدرهتا على التنافس االقتصادي ،وربفيز مبو القطاعات الرائدة ،وتعزيز قدرة
السلطات احمللية على معاعبة ربديات التنمية اؼبتكاملة عن طريق اغبوكمة التشاركية اؼبكيفة ثقافياً .وؼبعاعبة
ىذه التحديات ،سيتطلب النجاح يف ربقيق المركزية اؼبهاـ اإلدارية تعزيز القدرات التقنية واؼبالية على صبيع
مستويات اغبكم ،وال سيما قدرات السلطات احمللية على تنفيذ اػبطط الوطنية .ومن شروط تعزيز الالمركزية
يف اؼبنطقة أيضاً توزيع اؼبهاـ بصورة متناسقة بُت اغبكومات الوطنية واإلقليمية واحمللية ،وتنفيذ برامج متكاملة
لالستثمارات الرأظبالية ،بوصفها أداة للتخطيط اؼبكاين واإلدارة اؼبالية يف البلديات.
ٔٔ -وعندما تنتهي النزاعات اغبالية يف ا ؼبنطقة ،هبب االعًتاؼ باغبق يف العودة الطوعية واسًتداد
اؼبمتلكات ،عالوة على اغبق يف السكن الالئق وإصالح األراضي واؼبمتلكات ،وىي أمور قد تتطلب إقامة
آليات مؤسسية جديدة أو التنسيق بُت أطر التخطيط واإلدارة القائمة .وستدعو اغباجة أيضاً إُف إهباد
مصادر للتمويل واالستثمار من أجل معاعبة العقبات الكأداء اؼبتمثلة يف إعادة تعمَت اؼبدف والبلدات اؼبدمرة
كلياً أو جزئياً يف البلداف اليت شهدت نزاعات.
ٕٔ -وتدعو اغباجة إُف اتباع هنج تعاونية من القاعدة إُف القمة يف ؾباِف التخطيط اغبضري واغبوكمة،
سعياً لالستجابة لتطلعات واحتياجات سكاف اؼبدف وإدماجها .وينبغي إصالح فبارسات التخطيط اغبضري
واللوائح والعمليات اإلدارية القائمة على االستبعاد يف اؼبدف بسبل تراعي اؼبصلحة العامة وتتواءـ مع الرؤى
اإلمبائية األوسع نطاقاً .وينبغي أف تؤدي جهود تعزيز مشاركة اعبمهور إُف تشجيع إشراؾ اؼبرأة والشباب
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واألشخاص ذوي اإلعاقة واؼبسنُت وغَتىم من الفئات اليت تتجاىل السلطات احمللية واعبهات القائمة على
تقدًن اػبدمات حالياً احتياجاهتا أو تعاعبها بصورة غَت مالئمة.
ٖٔ -وربسُت البيانات من أجل رصد وإدارة اؼبستوطنات البشرية بصورة أفضل أمر ذو أنبية حاظبة لفهم
فرص وربديات التنمية اغبضرية ،والستحداث االستجابات اؼبناسبة من طرؼ اغبكومات احمللية واؼبركزية
واتباع هنج تعزز الشمولية واإلنصاؼ واألماف واالستدامة .وتوفر اؼبنظمات اغبكومية الدولية اإلقليمية منصات
اسًتاتيجية فريدة يبكن االنطالؽ منها لتحسُت عمليات صبع البيانات وتصنيفها ،ومواءمة األساليب
واػبيارات السياساتية يف اؼبنطقة.

أوالً  -مقدمة
ٗٔ -يتناوؿ ىذا التقرير دور التوسع اغبضري يف التنمية يف اؼبنطقة العربية ،سبشياً مع عملية التحضَت
للموئل الثالث ومبادئها التوجيهية .وقد جمشلت اؼبسائل اؼبتعلقة بتقدًن التسهيالت واإلدماج االجتماعي وتغَت
اؼبناخ والقيم األساسية لألمم اؼبتحدة ،بينما يتمحور التقرير بأكملو والتوصيات اؼبقدمة فيو حوؿ اؼبواضيع
التالية :االقتصاد ،والعدالة االجتماعية ،والبيئة ،واغبوكمة .وتركز أجزاء التقرير على العوامل احملركة احملددة
للتوسع اغبضري يف اؼبنطقة وما يتصل هبا من استجابات سياساتية من طرؼ اغبكومات اؼبعنية.
٘ٔ -وعند االقتضاء يعاًف التحليل التفاصيل حسب اؼبناطق دوف اإلقليمية التالية :اؼبشرؽ -األردف
واعبمهورية العربية السورية والعراؽ ولبناف ومصر وفلسطُت؛ اؼبغرب العريب -تونس واعبزائر وليبيا واؼبغرب؛
وعماف وقطر والكويت واؼبملكة العربية
بلداف ؾبلس التعاوف اػبليجي :اإلمارات العربية اؼبتحدة والبحرين ج
السعودية؛ البلداف العربية األقل مبواً :جزر القمر (انظر اإلطار يف الشكل ٔ) وجيبويت والسوداف والصوماؿ
وموريتانيا واليمن.
الشكل ٔ
خريطة المنطقة العربية

 -ٔٙويستعرض اعبزءاف الثاين والثالث اذب اىات التوسع اغبضري والتنمية منذ انعقاد اؼبوئل الثاين ،ويربزاف
أثر ديناميات التوسع اغبضري اػباصة باؼبنطقة .واؼبواضيع الرئيسية اليت هبري تناوؽبا ىي :صغر سن السكاف؛
وأنبية التحويالت اؼبالية اليت يرسلها العماؿ اؼبغًتبوف كحافز للتوسع اغبضري ،وال سيما انتشار اؼبستوطنات
غَت الرظبية؛ وأثر النزاعات العديدة فيما يتعلق بالتشريد القسري ،سواء داخلياً أو عرب اغبدود الوطنية.
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 -ٔٚويوثفق اعبزء الرابع ربوؿ اؼبنطقة إُف قاعدة اقتصادية حضرية أساساً .ويصف الديناميات اؼبتغَتة للنمو
واستجابات اغبكومات الوطنية من أجل ؿباولة اؼبوازنة بُت التنمية اؼبكانية على اؼبستويُت الوطٍت واحمللي وإدارة
النمو ضمن إطار متكامل.
 -ٔٛويتناوؿ اعبزء اػبامس التوسع اغبضري واإلنصاؼ االجتماعي .ويقيفم أثر التوسع اغبضري السريع يف
اؼبنطقة على نوعية اغبياة يف اؼبدف ،وتوافر اؼبساحات اؼبفتوحة ،واألمن الغذائي ،والشمولية االجتماعية ،ودور
اؼبرأة ،واالىتماـ باحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة .ويف حُت حققت الدوؿ العربية بعض التقدـ صوب
التنمية اغبضرية الشاملة للجميع ،ال يزاؿ التفاوت االجتماعي يسبب ذبزئة اغبيز اغبضري (وىي حقيقة
أبرزهتا مظاىرات عاـ ٕٔٔٓ بصفة خاصة).
 -ٜٔويتناوؿ اعبزء السادس اآلثار احملتملة لتغَت اؼبناخ يف اؼبنطقة .ويتضمن وصف االنعكاسات احملتملة
لتغَت اؼبناخ يف اؼبنطقة دوف اإلقليمية وتقييم استجابات اغبكومات من أجل التكيف واالنتقاؿ إُف مصادر
الطاقة النظيفة .ويعاًف الفصل أيضاً التوسع اغبضري وأثره على البيئة الطبيعية والعمرانية ،دبا يف ذلك صحة
البشر ،وزيادة الطلب على اؼبياه ،وإدارة النفايات ،واػبدمات اغبضرية األساسية.
ٕٓ -ووبلل اعبزء السابع التغيَتات يف اغبوكمة اغبضرية ومدى فعالية سياسات الالمركزية يف االستجابة
للتوسع اغبضري السريع يف اؼبنطقة .ويقيفم الفصل الدور اؼبتنامي للحكومات احمللية يف بعض البلداف من أجل
ربديد العقبات اؼبؤسسية واؼبالية والبشرية اليت تعوؽ نقل قدرات التخطيط واإلدارة اغبضريُت إُف اؼبستوى
احمللي .ويوُف اىتماـ خاص لزيادة مشاركة اجملتمع اؼبدين يف توفَت اػبدمات االجتماعية ،إُف جانب دوره
اؼبتعاظم يف التوعية دبسائل اؼبساحات العامة اؼبفتوحة والبيئة.
ٕٔ -ويوجز اعبزء الثامن اؼبسائل الرئيسية اليت يناقشها التقرير ويقًتح رسائل رئيسية إقليمية إلرشاد العملية
العاؼبية اؼبؤدية إُف صياغة وتنفيذ اػبطة اغبضرية اعبديدة.

ثانياً-

التوسع الحضري والتنمية
ٕٕ -لقد أحرزت الدوؿ العربية تقدماً كبَتاً كبو إقباز األىداؼ اإلمبائية لأللفية .وقد ظبح التحسن يف
معدالت االلتحاؽ باؼبدارس واؼبساواة بُت اعبنسُت يف التعليم ،باإلضافة إُف الصحة البشرية والنتائج التعليمية
يف اؼبدف ،بانتشاؿ الكثَتين من الفقر اغبضري .بيد أنو ال تزاؿ شبة تفاوتات مكانية بُت اؼبستوطنات اغبضرية
والريفية وضمن اؼبناطق اغبضرية ،وكذلك اختالفات إقليمية يف ؾباؿ اؼبساواة بُت اعبنسُت واإلدارة اؼبستدامة
للموارد .وعالوة على ذلك فإف من ضمن العوامل اغباظبة اليت تعوؽ ربقيق التقدـ يف التنمية البشرية اليوـ
التهديدات اليت يتعرض ؽبا األمن البشري من جراء ا لنزاعات اليت طاؿ أمدىا يف اؼبنطقة .وإعادة إحالؿ
السالـ واالستقرار شرط ال بد منو لتعزيز التنمية البشرية عن طريق االستفادة من موارد اؼبنطقة ،دبا يف ذلك
الفرص اليت يوفرىا الفوج الكبَت من الشباب يف اؼبنطقة.
ٖٕ -وتنعكس ربديات اؼبنطقة العربية وأولوياهتا يف ؾباؿ التوسع اغبضري والتنمية يف خطة التنمية
اؼبستدامة لعاـ ٖٕٓٓ اليت اعتجمدت مؤخراً(ٔ) .وتشمل اػبطة  ٔٚىدفاً من أىداؼ التنمية اؼبستدامة اليت
ربافظ على تركيز األىداؼ اإلمبائية لأللفية على مسألة القضاء على الفقر جبميع أشكالو (اعبمعية العامة
لألمم اؼبتحدة .)ٕٓٔ٘ ،وتؤكد أىداؼ التنمية اؼبستدامة على ترابط قضايا التنمية ،وتشمل مواضيع َف
(ٔ) .A/RES/70/1
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األىداؼ اإلمبائية لأللفية ،دبا فيها قضايا اؼبساواة واغبوكمة واالستدامة ،مع الًتكيز على
تعاعبها بالكامل
ج
تعزيز اجملتمعات السلمية والشاملة للجميع .وتقر خطة عاـ ٖٕٓٓ بأنو ،على الرغم من الطابع العاؼبي
لألىداؼ ،فإف كل بلد ينفرد حبالتو وقدراتو وسياساتو اػباصة ،وىو صاحب القرار فيما يتعلق بتحديد
الغايات وصوغ السياسات ورصد التقدـ احملرز واإلبالغ عنو.
ٕٗ -وعلى الرغم من كوف صبيع األىداؼ الػ  ٔٚذات صلة باؼبسائل اغبضرية ،فإف اؽبدؼ ٔٔ ذو أنبية
خاصة ،إذ يركز على ضرورة ’’ جعل اؼبدف واؼبستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود
ومستدامة‘‘ ،وعلى ’’ تعزيز التوسع اغبضري الشامل للجميع واؼبستداـ ،والقدرة على زبطيط وإدارة
اؼبستوطنات البشرية يف صبيع البلداف على كبو قائم على اؼبشاركة ومتكامل ومستداـ‘‘ حبلوؿ عاـ ٖٕٓٓ.
ويشكل فهم ديناميات اؼبستوطنات اغبضرية يف اؼبنطقة العربية خطوة أوُف كبو ربقيق ىذا اؽبدؼ.

ثالثاً-

التوسع الحضري والجوانب الديمغرافية
ٕ٘ -منذ انعقاد اؼبوئل الثاين ،شهدت أغلبية البلداف يف اؼبنطقة العربية زيادات كبَتة يف نسبة سكاف
اؼبناطق اغبضرية .وكثَتاً ما أ دى التوسع اعبغرايف للمدف والبلدات يف ىذه اؼبنطقة ،شبو القاحلة يف الغالب،
إُف فقداف األراضي الزراعية الثمينة أماـ التوسع اغبضري.
 -ٕٙويف حُت يرتفع مستوى التوسع اغبضري يف اؼبنطقة نسبياً ،فإف شبة اختالفات كبَتة بُت اؼبناطق دوف
اإلقليمية وضمن فرادى البلداف نتيجة ل سياسات التنمية اؼبكانية واعبغرافيا والغطاء النبايت واؼبمارسات الزراعية
والتقاليد الثقافية ،وما نتج عن النزاعات وانعداـ األمن يف اؼبنطقة يف اآلونة األخَتة من ربركات وتكتالت
سكانية.
 -ٕٚوتتطلب معاعبة ربديات التنمية اغبضرية يف اؼبنطقة العربية وضع اسًتاتيجيات إمبائية وطنية شاملة
تقر بالصالت الوطيدة بُت اإلنتاج الغذائي واستهالؾ اؼبياه والطاقة يف اؼبنطقة ،حيث ترتبط ىذه اؼبسائل
ارتباطاً وثيقاً .وينبغي أف تعًتؼ ىذه االسًتاتيجية أيضاً بأف عدـ قدرة اؼبناطق الريفية على مواجهة التحديات
اإلمبائية بشكل مناسب ىو عامل من العوا مل الرئيسية للنمو اغبضري .وينبغي أف تعاًف السياسات الوطنية
كالً من القضايا اإلمبائية الريفية واغبضرية على السواء ،سعياً إلعداد اسًتاتيجيات مرنة قادرة على ربقيق
التآزر بُت اجملاالت والقطاعات اؼبواضيعية.
 -ٕٛوقد استمر التوسع اغبضري يف كثَت من بلداف اؼبنطقة بوتَتة سريعة نتيجة الستمرار ارتفاع معدالت
الوالدة أو التحوؿ االقتصادي أو التغَتات البيئية (الشكل ٕ) .ويف  ٜٜٔٙكانت بلداف ؾبلس التعاوف
اػبليجي بالفعل من بُت ضمن البلداف اليت شهدت أكرب توسع حضري يف العاَف .ومنذ التسعينات تغَتت
تركيبة اؼبناطق اغبضرية يف ىذه البلدا ف مع تزايد حاجتها إُف العماؿ اؼبغًتبُت بسبب مشاريع التنمية اغبضرية
الواسعة النطاؽ .وباستثناء جيبويت ،اليت ىي دبثابة دولة  -مدينة ،فإف أقل البلداف مبواً ،اليت كانت ضمن أقل
البلداف توسعاً حضرياً يف العاَف العريب ،وسجلت زيادات متواضعة يف نسبة سكاف اؼبناطق اغبضرية منذ عاـ
 ،ٜٜٔٙبدأت تشهد توسعاً حضرياً سريعاً .وحبلوؿ عاـ ٕٓ٘ٓ ،ستعيش نسبة ٓ٘ يف اؼبائة أو أكثر من
سكاف صبيع الدوؿ العربية ،باستثناء جزر القمر ،يف اؼبناطق اغبضرية .ويشكل ىذا التحوؿ ربدياً ىائالً
وسيتطلب اسًتاتيجيات إلدارة النمو وسياسات مناسبة يتم إبرازىا يف ـبتلف أجزاء ىذا التقرير.
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الشكل ٕ
سكان المناطق الحضرية كنسبة مئوية من مجموع السكان في كل منطقة دون إقليمية (4991
و 4141و)4101

اؼبصدر :بيانات العاـ  ٜٜٔٙيف البنك الدوِف ( )World Bank 2015aبيانات عامي ٕٗٔٓ وٕٓ٘ٓ من إدارة الشؤوف
االقتصادية واالجتماعية باألمم اؼبتحدة .ٕٓٔٗ ،بيانات عاـ  ٜٜٔٙعن السوداف تشمل جنوب السوداف.

 -ٕٜوربتل اؼبدف القديبة يف اؼبشرؽ ،اليت ظلت قائمة آلالؼ السنُت ،دبا ؽبا من استمرارية تارىبية ،مكانة
أساسية يف سياسات التنمية اؼبكانية واؽبياكل اغبضرية للمنطقة دوف اإلقليمية ،فبا يؤدي إُف استمرار مبو
العواصم الرئيسية .فمدف عماف وبغداد والقاىرة وبَتوت مثالً تضم على التواِف ٕٔ و ٕٚو ٗٛو٘٘ يف
اؼبائة من سكاف اؼبناطق اغبضرية يف بلداهنا ( .)World Bank, 2015aوالقاىرة أكرب اؼبدف ،وىي مركز اؼبنطقة
اغبضرية الكربى الوحيدة يف اؼبنطقة العربية ،اليت ىي فبر القاىرة-اإلسكندرية.
ٖٓ -ومن اعبدير بالذكر أف البيانات اغبضرية غَت منسقة عرب اؼبنطقة ،حيث ىبتلف تعريف اؼبنطقة
اغبضرية من بلد آلخر .وتستخدـ أغلبية البلداف ؾبموعة من اؼبعلومات الكمية مثل العتبة السكانية،
ومعلومات نوعية مثل األنبية اإلدارية أو االقتصا دية للمدينة يف السياؽ الوطٍت .وقد تغَتت اؼبعايَت الكمية
والنوعية يف كثَت من الدوؿ العربية على مر العقود .فمثالً يف موريتانيا ،ارتفعت العتبة السكانية للمناطق
اغبضرية من ٓٓٓ٘ نسمة أو أكثر يف عاـ  ٜٔٛٛإُف ٓٓٓ ٓٔ نسمة أو أكثر يف عاـ ٕٓٓٓ .ومن
األمثلة األخرى لل معايَت النوعية غلبة النشاط االقتصادي غَت الزراعي يف اعبزائر ،واؼبراكز اإلدارية للمقاطعات
يف جزر القمر ،والبلدات ذات األنبية اإلدارية أو التجارية يف السوداف.
10
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اعبدوؿ ٔ
تعريف ’’المنطقة الحضرية‘‘ في اإلحصاءات السكانية الوطنية
اؼبعايَت الكمية

اؼبعايَت النوعية

البحرين (ٕٓٓ٘ نسمة أو
أكثر)؛ لبناف (ٓٓٓ٘ نسمة أو
أكثر)؛ قطر (ٓٓٓ٘ نسمة أو
أكثر)؛ اؼبملكة العربية السعودية
(ٓٓٓ٘ نسمة أو أكثر)؛ تونس
(ٓٓٓ٘ نسمة أو أكثر)

جيبويت (العاصمة والسكاف اؼبستقروف
يف مقاطعات معينة)؛ مصر (ؿبافظات
ؿبددة وؿبافظات حدودية)؛ عواصم
احملافظات؛ عواصم اؼبقاطعات)؛ العراؽ
(البلديات) ليبيا (طرابلس وبنغازي
واؼبناطق اغبضرية يف البلديات األخرى)؛
اليمن (عواصم احملافظات الػ ٔٚ
وبلدات أخرى)؛ اإلمارات العربية
اؼبتحدة (تسع مدف أو بلدات)

معايَت ذبمع بُت اعبوانب
الكمية والنوعية
األردف واعبزائر وجزر القمر
والسوداف وسورية والصوماؿ
وعماف وفلسطُت والكويت

اؼبصدر.UN DESA, 2014 :
ٖٔ -ومشكلة مواءمة البيانات للسماح دبقارنتها وربليلها بصورة أفضل ليست مقصورة على العاَف العريب،
كما أهنا ال تنحصر يف ؾباؿ الًتكيبة السكانية للمناطق اغبضرية .ولتقييم احتياجات أضعف اؼبواطنُت تقييماً
أدؽ ،ستستفيد بلداف اؼبنطقة من ربسُت أساليب صبع البيانات وتصنيفها ،دبا يف ذلك اؼبعلومات اؼبتعلقة
بالتعليم واغبالة االجتماعية -االقتصادية والعرؽ واعبنس والدين واعبنسية وما إُف ذلك .وتعتمد القدرة على
تنفيذ اإلصالحات اإلحصائية اعتماداً كبَتاً على السياؽ اؼبؤسسي للمكاتب اإلحصائية وإدارهتا واؼبوارد
اؼبخصصة ؽبا وتعيُت موظفُت مؤىلُت فيها .ويف حاالت النزاع وما بعد النزاع ،تعاين الوكاالت اإلحصائية من
صعوبات يف الوفاء بواليتها ويف إنتاج إحصاءات يبكن التعويل عليها وتتسم بالشفافية.
ألف-

صغر السن
ٕٖ -لقد ظبح التقدـ يف ؾباؿ الرعاية الصحية منذ سبعينات القرف العشرين ،وال سيما رعاية الرضع
واألمهات ،بتحسُت معدالت الوالدات األولية .ويف حُت واكب التحوؿ السكاين التنمية يف كثَت من الدوؿ
العربية (فبا أدى إُف البفاض معدالت الوفيات) ،فقد ظلت معدالت اػبصوبة مرتفعة ،وأخذت تتناقص
تناقصاً أقل حدة فبا حدث يف العقود السابقة ،ال سيما يف البلداف العربية األقل مبواً .وقد أدى ذلك إُف
نشوء تركيبات عمرية فتية جداً يف العاَف العريب ،حيث كاف أكثر من نصف السكاف يف عاـ ٕٔٔٓ دوف
سن ٕ٘ سنة (.)ESCWA, 2011
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الشكل ٖ
معدل الخصوبة ،عدد الوالدات اإلجمالي للمرأة الواحدة في الدول العربية

اؼبصدر :بيانات البنك الدوِف

(.)World Bank, 2015a

ٖٖ -ومع نزوح عدد متزايد من الشباف إُف اؼبدف طلباً للتعليم والعمالة ،ستدعو اغباجة إُف وضع
سياسات حضرية تتصدى للتحدي اؼبتمثل يف األعداد اؼبتزايدة من الشباف اغباصلُت على تعليم عاؿ
والعاطلُت عن العمل يف اؼبناطق اغبضرية ،بغية االستفادة من صغر سن السكاف يف ىذه اؼبدف بوصفو ميزة.
وقد شكل ىذا األمر ربدياً كبَتاً يف عدد من البلداف ،بالنظر إُف التضخم الكبَت يف أعداد الشباف ،باإلضافة
إُف استمرار الكفاح ضد الفقر ومواجهة النزاعات اؼبسلحة .وكثَتاً ما تكوف معدالت البطالة أعلى يف اؼبناطق
اغبضرية وتؤثر على النساء بشكل غَت متناسب .وكذلك ربد التقاليد الثقافية والقيود على اغبركة وغَت ذلك
من العوامل من تنقل الشابات اؼبتخرجات من الدراسة ،وبالتاِف قدرهتن على االنضماـ إُف سوؽ العمل.
ٖٗ -وتأيت اغبال ة الراىنة يف اؼبنطقة العربية على إثر فًتة مطولة من البفاض معدالت بطالة الشباب منذ
عاـ ٘ .ٜٜٔففي حواِف عاـ ٕٓٔٓ (بالتزامن مع االضطرابات) ،بدأت األوضاع تتدىور وَف تتحسن بعد
ذلك .ومعدالت بطالة الشباب أعلى لدى الطبقات اؼبتوسطة ،فبا يشَت إُف عدـ التوافق بُت اؼبعارؼ
واؼبهارات اؼبكتسبة من خالؿ التعليم وبُت مطالب سوؽ العمل الدينامية ضمن االقتصاد اإلقليمي والعاؼبي.
والفشل يف هتيئة الفرص لشباب اؼبناطق اغبضرية يهدد بتقويض أمن اؼبناطق اغبضرية واالستقرار الوطٍت ،كما
يتبُت من اضطرابات عاـ ٕٔٔٓ وتداعياهتا.
ٖ٘ -وقد ذباوز الكثَت من بلداف اؼبنطقة مرحلة اعتبار شباب اؼبناطق اغبضرية فئة تعاين من حالة ضعف
أو فئة معرضة ػبطر اإلقصاء .بل لقد صاغت سياسات شبابية مستقلة وأنشأت ىيئات للعمل على فهم
احتياجات الشباب وتلبيتها ،وعلى األخص اإلرشاد اؼبتعلق بسياسات التعليم والتدريب والعمالة يف البلداف
اؼبتضررة بصورة مباشرة من أحداث عاـ ٕٔٔٓ .وتشكل سياسة تونس للشباب لعاـ ٕ٘ٔٓ مثاالً على
ذلك .أما األردف ،وىو أوؿ بلد يضع سياسة وطنية للشباب يف اؼبنطقة يف عاـ ٕ٘ٓٓ ،فقد أقر باغباجة إُف
12

A/CONF.226/6

إقامة روابط أوثق بُت نظم التعليم والتدريب وسوؽ العمل ،وفهم االحتياجات احملددة عبيل الشباب يف
اؼبناطق غبضرية ،بغية سبكينو من القياـ بدور فاعل واؼبشاركة يف عملية التنمية السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ( .) Jordan, 2005 and 2014وكذلك يشكل ربسُت قابلية الشباب للتوظيف أولوية
للمغرب ،كما تشكل كفالة اتساؽ االسًتاتيجية التعليمية واالستثمارات اؼبرافقة ؽبا مع احتياجات سوؽ
العمل جزءاً من رؤية العراؽ فيما يتعلق بشبابو اغبضري (.)Iraq, 2014
 -ٖٙوتتوُف الوزارات الوطنية والوكاالت اغبكومية اؼبركزية اؼبكرسة ؽبذه اؼبهمة بصفة أساسية ربديد وتلبية
احتياجات شباف اؼبناطق اغبضرية يف كثَت من بلداف ؾبلس التعاوف اػبليجي والبلداف األقل مبواً .وتركز
الوكاالت اؼبتخصصة للشباب ،مثل الرئاسة العامة لرعاية الشباب يف اؼبملكة العربية السعودية ،خدماهتا
عموماً على الرياضة واألنشطة االجتماعية والثقافية للشباب يف اؼبدف والبلدات .وتدعو السياسة الشبابية،
على النح و اؼببُت يف اػبطة اإلمبائية التاسعة للمملكة العربية السعودية (ٕٓٔٓ )ٕٓٔٗ-مثالً إُف توسيع
الفرص الرياضية لإلناث ضمن اإلطار اؼبالئم للقيم االجتماعية للمملكة ( Saudi Arabia, Ministry of
 .)Economy and Planning, 2009بيد أف قدرة اؼبرأة على اؼبشاركة الكاملة يف بعض برامج الرعاية ىذه ال
تزاؿ ؿبدودة.
 -ٖٚوتًتتب على حجم اعبيل الشبايب وخصائصو يف العاَف العريب آثار ىامة فيما يتعلق بالسياسات
االقتصادية الوطنية ،بل وكذلك بالنسبة للتخطيط واغبوكمة اغبضريُت ،ال سيما ما ىبص مستقبل الطلب
على السكن .وللشباب ،بوصفهم مواط ػ ػٍت اؼبدف يف اؼبستقبل ،اغبق واؼبسؤوليػ ػ ػة فيما يتعلق باؼبشاركة
واإلسهاـ ف ػي صياغػ ػة اػبطػ ػة اغبضريػ ػة اعبدي ػ ػدة يف العاَف العريب وتنفيذىا ورصػ ػدىا .وَف يشارؾ الشباب يف
تنفيذ مبادئ جدوؿ أعماؿ اؼبوئل ،بيد أنو ،كما أظهرت األحداث األخَتة واالضطرابات اؼبدنية يف اؼبنطقة،
ىنالك وعي كبَت بأنبية مشاركتهم السياسية .وبينما َف يقم سوى األردف وتونس ومصر واليمن بتشكيل عباف
تشريعية معنية دبسائل الشباب ،فقد شهد اجملتمع اؼبدين انتشار اؼبنظمات اليت تركز على أولويات الشباب يف
اؼبناطق اغبضرية يف السنوات األخَتة .ويف عاـ  ٕٜٓٓشكل كل من لبناف والعراؽ برؼباناً وطنياً للشباب
لتعزيز اؼبواطنة والقيادة ( . )ESCWA, 2011وتتيح قدرة اعبيل الصاعد اؼبؤكدة على استخداـ تكنولوجيا
اؼبعلومات واالتصاالت وتسخَتىا إمكانيات كبَتة لتوفَت اؼب زيد من الفرص للمشاركة والتأثَت يف السياسات
اؼبتعلقة بالتنمية اغبضرية اؼبستدامة.
 -ٖٛوعالوة على ذلك فقد بدأ يتجلى يف بعض البلداف التأثَت السكاين للنزاعات اؼبطولة على الفئة
العمرية من  ٔٛإُف ٖٓ عاماً ،ال سيما يف أوساط الذكور الذين ججندوا يف اعبيش أو التحقوا باؼبيليشيات
بصورة طوعية .وقد ظهرت اختالالت يف النفسب العمرية واعب نسية يف كل من سورية والعراؽ .واضطر الشباف
اؼبشردوف بسبب العنف واغبروب إُف طلب العمل اليومي اؼبأجور إلعالة أسرىم ،كما يف حالة الالجئُت
السوريُت يف األردف ولبناف وإقليم كردستاف العراؽ .وقد تضررت النساء والفتيات بشدة أيضاً من النزاع
والعنف .وارتفع معدؿ زواج األطفاؿ يف صفوؼ الفتيات الالجئات السوريات دوف سن  ٔٛسنة يف األردف
من ٕٔ يف اؼبائة يف عاـ ٕٔٔٓ (وىي أرقاـ فباثلة ؼبعدالت ما قبل اغبرب يف سورية) إُف ٕ٘ يف اؼبائة يف
عاـ ٖٕٔٓ .ومن أسباب ىذه الظاىرة الضغوط اليت تتعرض ؽبا األسر السورية نتيجة لنقص اؼبوارد
االقتص ادية لديها ورغبتها يف ضباية بناهتا الشابات .وقد أدت يف أحياف كثَتة إُف نتائج سلبية يف ؾباِف
الصحة والتعليم وإُف انتهاؾ حقوؽ اؼبرأة والطفل (.)Save the Children, 2014
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باء-

النزاع والتشريد القسري
 -ٖٜلقد واجهت اؼبنطقة العربية منذ انعقاد اؼبوئل الثاين يف عاـ  ٜٜٔٙـبتلف حاالت النزاع وما بعد
النزاع .وعانت تسعة من البلداف الػ ٕٕ من نزاع واحد على األقل خالؿ فًتة السنوات اػبمس من عاـ
 ٕٜٓٓإُف عاـ ٖٕٔٓ  ،فبا أدى إُف إضعاؼ سيادة القانوف ،وتناقص القدرات التشغيلية على تقدًن
اػبدمات ،وانتشار اؼبساكن العشوائية واالستيالء على األراضي ،وارتفاع مستويات اعبريبة وتدىور مستوى
السالمة (.)ESCWA, 2014
ٓٗ -وحبلوؿ هناية عاـ ٕٗٔٓ ،بلغت األعداد الكلية للمتشردين رقماً قياسياً عاؼبياً قدره  ٜ٘9ٜمليوف
شخص يجعتربوف يف عداد الالجئُت واؼبشردين داخلياً أو ملتمسي اللجوء ،وكاف السبب الرئيسي يف ذلك
النزاعات يف اؼبنطقة العربية ( .)UNHCR, 2015aوقد أسهمت األزمة السورية إسهاماً كبَتاً يف ىذه الزيادة يف
العدد الكلي للمتشردين خالؿ السنوات القليلة اؼباضية ،وازدادت اغبالة سوءاً بسبب النزاعات اعبارية يف
السوداف والصوماؿ واليمن ،وعدـ االستقرار اؼبستمر يف العراؽ وليبيا .ويشكل الفلسطينيوف أكرب ؾبموعة من
الالجئُت يف العاَف.
ٔٗ -وقد أدى أيضاً تغَت اؼبناخ وما صاحبو من تزايد يف تواتر مواسم اعبفاؼ ودرجتها ،إُف تشريد
السكاف خالؿ السنوات العشرين اؼباضية ،وال يزاؿ تغَت اؼبناخ واحداً من عدة عوامل ؿبركة للهجرة من
األرياؼ إُف اؼبدف يف كثَت من البلداف .ويشكل األطفاؿ والشباف نسبة كبَتة من اؼبشردين يف اؼبنطقة العربية
اليوـ ،وكثَت منهم يعيشوف يف ظروؼ هتدد حقهم يف األمن والتعليم واغبصوؿ على الرعاية الصحية وغَت
ذلك من اػبدمات األساسية الضرورية لنمائهم.
الشكل ٗ
عدد المشردين تشريداً قسرياً في العالم ،بالتزامن مع األحداث الرئيسية ()4142-4999

اؼبصدر.UNHCR, 2014a :
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ٕٗ -ويطرح التشريد القسري ربديات بشرية وبيئية .ويف بعض البلداف تظل اؼبخيمات الوسيلة الوحيدة
اؼبقبولة سياسياً إلتاحة فرص اللجوء ،ال سيما بالنسبة لالجئُت الدوليُت ( .)UNHCR, 2014cويف حُت يبكن
أف توفػ ػ ػ ػر اؼبخيم ػ ػات بع ػض اؼبزاي ػا م ػ ػن حيث تقدي ػم اػبدمػ ػات اؼبنسقة يف حاالت الطوارئ ،فقد سبيزت
التجرب ػة العربيػ ػ ػة فػ ػ ػي ى ػ ػذا اجملػ ػاؿ فػ ػ ػي ح ػ ػاالت كثَتة باالكتظاظ السريع ،فبا سبب مشاكل يف اؼبرافق
الصحية ،وتفشي األمراض ،والفيضانات ،واغبرائق ،وانعداـ األمن ،ال سيما بالنسبة للنساء والفتيات
( .)ESCWA and International Organization for Migration (IOM), 2015ويف الوقت الراىن يعيش معظم
اؼبشردين خارج اؼبخيمات ،وال سيما يف اؼبدف.
جيم-

المشردون داخلياً
ي بلد آخر.
أي أكثر من أ ف
ٖٗ -حبلوؿ هناية عاـ ٕٗٔٓ ،كانت سورية تضم  ٚ9ٙماليُت مشرد داخلياًْ ،
ويؤوي العراؽ والسوداف ثالث ورابع أكرب ذبمعات للمشردين داخلياً (أكثر من ٕ ٖ9ماليُت يف العراؽ ؤٖ9
ماليُت يف السوداف) ( .)UNHCR, 2015aوقد أصبح التشرد الداخلي بشكل متزايد ظبة لنزاعات القرف
اغبادي والعشرين ،واستلزـ بالتاِف واليات جديدة وأطراً جديدة مشًتكة بُت الوكاالت (صيغ عدد منها يف
تسعينات القرف العشرين وخالؿ العقد األوؿ من القرف اغبادي والعشرين) .وتعًتؼ اؼببادئ التوجيهية اؼبتعلقة
بالتشرد الداخلي ،اؼبعروضة على عبنة األمم اؼبتحدة اؼبعنية حبقوؽ اإلنساف يف عاـ  ،ٜٜٔٛحبقوؽ اؼبشردين
داخلياً .ويف حُت يلتمس البعض اللجوء يف اؼبخيمات أو اؼبراكز اعبماعية (اليت غالباً ما تديرىا منظمات
إنسانية دولية) فإف عدداً متزايداً من اؼبشردين يستقر يف اؼبدف ،حيث من الصعب بصورة متزايدة سبييزىم عن
فقراء اؼبدف (.)Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), 2015
ٗٗ -ويف سورية يف تشرين األوؿ/أكتوبر ٕٗٔٓ  ،كانت ؿبافظة حلب تؤوي أكرب عدد من اؼبشردين
داخلياً باؼبقارنة مع أية ؿبافظة أخرى (حواِف مليونُت) .وكانت العاصمة دمشق تؤوي عدداً آخر من اؼبشردين
داخليا يبلغ ٓٓٓ ٓٓٗ شخص ( .)IDMC, 2014ويف العراؽ قج فدر ؾبموع عدد اؼبشردين داخلياً حبواِف ٗ
ماليُت يف حزيراف/يونيو ٕ٘ٔٓ  ،كثَت منهم كانوا قد فروا إُف اؼبراكز اغبضرية مثل بغداد أو أربيل يف إقليم
كردستاف .ويف ؿبافظة األنبار ،بقي معظم اؼبشردين داخل ؿبافظتهم األصلية ،حيث فروا إُف الفلوجة
والرمادي ،ونبا من أسرع اؼبراكز اغبضرية مبواً يف البلد (.)Serageldin and others, 2014
٘ٗ -وباإلضافة إُف التشرد اعبماع ػ ػ ػي ف ػ ػ ػ ػ ي اؼبشرؽ أدت اغبروب األىلية يف السوداف وليبيا واليمن إُف
النزوح القسري ؼباليُت السكاف يف موجات متعاقبة .وقد أدى النزاع الذي طاؿ أمده يف دارفور ،وامتداد
العنف من جنوب السوداف ،والكوارث الطبيعية ،إُف زيادة عدد السكاف اؼبشردين يف السوداف إُف ما يزيد
على ٔ ٖ9ماليُت يف أوائل عاـ ٕ٘ٔٓ .وأدى النزاع ف ػ ػ ي ليبيا إُف تشريد حواِف نصف مليوف شخص يف
عاـ ٕٔٔٓ ،ونصف مليوف آخرين يف عاـ ٕٗٔٓ ،عندما وصل العنف إُف اؼبخيمات اغبضرية
(.)ESCWA and IOM, 2015
 -ٗٙويبيل اؼبشردوف يف اؼبنطقة إُف التكتل يف اؼبناطق اغبضرية ،حبثاً عن األمن والفرص االقتصادية اليت
يبكن أف توفرىا اؼبدف .ويف السوداف قجدر بأف ما بُت  ٔٛوٖٕ يف اؼبائة من سكاف اؼبنطقة اغبضرية للخرطوـ
يف عاـ  ٕٓٓٛكانوا من اؼبشردين ،وىو عدد ال يشمل اؼبقيمُت يف اؼبخيمات ( .)Jacobsen, 2008وقد
أفادت مفوضية األمم اؼبتحدة لشؤوف الالجئُت بأف الغالبية العظمى للمشردين يف اليمن ال يعيشوف يف
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ـبيمات وإمبا يف غرؼ مستأجرة أو مستوطنات عشوائية ،فبا يسبب تفاقم مشاكل السكن غَت الالئق
واغبصوؿ على اػبدمات اغبضرية األساسية وأمباط التنمية اؼبستدامة (.)UNHCR, 2015
 -ٗٚويف النزاعات اؼبطولة اليت تسبب حاالت تشرد متعددة ،تجصبح احتياجات اؼبشردين معقدة ؽبا آثار
طويلة األمد على اجملتمعات اؼبضيفة .وقد أدى الضغط الذي تتعرض لو السلطات احمللية إُف ترؾ تقدًن
اػبدمات اغبضرية األساسية يف أيدي اعبهات اإلنسانية؛ ويشمل ذلك اػبدمات الصحية والتعليمية اليت
تقدمها اؼبؤسسات الدينية والكيانات اػباصة ،وصبع النفايات ( )UN-Habitat, 2014aويؤدي وجود عدد كبَت
من اؼبشردين إُف ارتفاع تكاليف السكن ،فتجصبح اإلقامة مع األقارب واألصدقاء أو االستئجار من األسر
اؼبضيفة ضمن خيارات السكن اؼبفضلة .ومع نفاد اؼبدخرات األسرية ،تستمر األحواؿ السكنية لكثَت من
األسر اؼبعيشية يف التدىور ،فبا هبربىا على تقاسم الوحدات السكنية أو العيش يف وحدات سكنية غَت
مكتملة أو يف أماكن إيواء مؤقتة.
 -ٗٛوزبتلف اغبلوؿ بالنسبة للمشردين داخلياً عن تلك اؼبالئمة لالجئُت ،نظراً ألف اؼبشردين داخلياً ىم
مواطنو البلد الذين نزحوا داخلو .وقد اعتمدت بعض البلداف سياسات إلدارة التشرد الداخلي .ووضع العراؽ
وسعت خيارات حيازة األراضي من أجل تيسَت حصوؿ
سياسة وطنية بشأف التهجَت يف عاـ ّ ٕٓٓٛ
اؼبشردين على األراضي وكفالة حقهم يف السكن الالئق ( .)Iraq, 2014وكاف اليمن البلد الثاين يف اؼبنطقة
العربية الذي اعتمد سياسة من ىذا القبيل يف حزيراف/يونيو ٖٕٔٓ ،عندما حقق إقبازاً رئيسياً يتمثل يف وضع
إطار قانوين يجعطي األسبقية للتطوع فيما يتعلق باإلدماج أو إعادة التوطُت أو العودة.

 -ٜٗوأوضاع السكاف اؼبشردين يف اؼبنطقة دائمة التغَت وترتبط بالتطورات اغباصلة يف ـبتلف النزاعات
اليت تسبب ذلك التشرد .وهتدد اعتبارات السياسة اغبضرية اعبديدة اليت ال تراعي اؼببادئ التوجيهية اؼبتعلقة
بالتشرد الداخلي اليت وضعها مكتب منسق الشؤوف اإلنسانية ،واإلطار اؼبتعلق باغبلوؿ الدائمة ؼبشكلة
اؼبشردين داخلياً الذي وضعتو اللجنة الدائمة اؼبشًتكة بُت الوكاالت ،بإغفاؿ أو إنباؿ احتياجات اؼبشردين
فيما يتعلق باغبصوؿ على اؼبأوى واػبدمات وسبل العيش ،وتشكل خطراً على االستقرار احمللي واإلقليمي.
واليوـ تتلخص مسألة إهباد اغبلوؿ الدائمة للمشردين داخلياً يف اؼبقاـ األوؿ يف كفالة السالمة واألمن على
اؼبدى الطويل ،وضباية اغبقوؽ من قبيل اغبق يف العودة ورد األراضي أو اؼبمتلكات ،على النحو الذي تكفلو
مبادئ بنهَتو )ٕ(.ويشكل توافر القدرات واؼبوارد لدى اغبكومات احمللية واؼبركزية عنصراً حاظباً يف إهباد اغبلوؿ
الدائمة لكفالة إتاحة األراضي واػبدمات للمشردين داخلياً بصورة مستدامة.
دال-

الالجئون
ٓ٘ -لقد أسهمت النزاعات يف السوداف وسورية والصوماؿ والعراؽ وليبيا واليمن ،واحتالؿ فلسطُت ،يف
نشوء أزمة الجئُت طاؿ أمدىا ،سبس انعكاساهتا العاَف بأسره .ففي عاـ ٕٗٔٓ أصبحت سورية بلد اؼبنشأ
ألكرب عدد من الالجئُت يف العاَف برمتو  .وسعى الالجئوف السوريوف أساسا للتمتع باألمن واؼبأوى واػبدمات
يف مدف البلداف اجملاورة ،وىي تركيا (ٕ ٕ9ٙمليوف الجئ) ،ولبناف ( ٔ9ٓٚمليوف الجئ) ،واألردف
(ٓٓٓ ٖ٘ ٙالجئ) ( .) UNHCR, 2015bومع تناقص نسبة اؼبقيمُت يف اؼبخيمات ،تواجو اؼبدف اؼبضيفة
ربدياً يف توفَت السكن واػبدمات اغبضرية األساسية والوظائف ؽبذا السيل من الالجئُت.
(ٕ) مبادئ األمم اؼبتحدة اؼبتعلقة برد اؼبساكن واؼبمتلكات إُف الالجئُت واؼبشردين.
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ٔ٘ -وفػ ػي هناية عاـ ٕٗٔٓ ،كاف لبناف واألردف ضمن أكرب ٓٔ بلداف مستقبلة لالجئُت يف العاَف،
حيث آوى لبناف أكرب عدد من الالجئُت لكل ٓٓٓٔ نسمة من السكاف ،واألردف ثاين أكرب ع ػ ػ ػ ػدد
( .) UNHCR, 2015aومن ضمن الدوؿ العربية األخرى اليت تؤوي الالجئُت السوريُت العراؽ (ٓٓٓ ٕ٘ٗ
الجئ) ،ومصر (ٓٓٓ  ٔٔٛالجئ) ( .)UNHCR, 2015bوعلى خالؼ التشرد اؼبفاجئ يف سورية ،فإف
فلسطُت ىي بلد اؼبنشأ ألزمة الالجئُت األطوؿ أمداً يف العاَف .ويف عاـ ٘ ،ٜٜٔسجلت وكالة األمم اؼبتحدة
إلغاثة وتشغيل الالجئُت الفلسطينيُت يف الشرؽ األدىن (األونروا)  ٕ9ٛمليوف من اؼبشردين الفلسطينيُت ،وىو
رقم يبلغ اآلف ٔ ٘9ماليُت الجئ ( .)UNHCR, 1995; UNHCR, 2015aوتناقصت أعداد الالجئُت العائدين
إُف اؼبدف الفلسطينية منذ العقد األخَت من القرف العشرين ،لسبب يرجع أساساً إُف استمرار االحتالؿ
والنزاعات وىدـ اؼبنازؿ ومصادرة األراضي (السلطة الوطنية الفلسطينية .)ٕٓٔٓ ،وكوف إسرائيل ال تعًتؼ
حبقهم يف العودة قد أسهم يف استمرار حالتهم كالجئُت ،وىي مشكلة ال يبكن حلها إال بالتوصل إُف تسوية
للنزاع.
ٕ٘ -ومنذ عاـ ٘ ،ٜٜٔالبفضت أعداد الالجئُت العائدين عاؼبياً إُف أدىن مستوى ؽبا ،حيث َف يعد
سوى ٓٓٓ ٓٓٔ الجئ إُف بلداهنم يف عاـ ٕٗٔٓ ،دبا يف ذلك حواِف ٓٓٓ ٔٔ عادوا إُف العراؽ ،وما
يزيد قليالً عن ٓٓٓ ٖٔ إُف السوداف ( .) UNHCR, 2015وشكل الطابع اؼبتغَت للنزاعات واألحداث اليت
شهدهتا اؼبنطقة هتديداً خطَتاً لقدرة الالجئُت من العراؽ وسورية على العودة .وأدى االزدياد السريع يف عدد
الالجئُت من سورية خالؿ السنوات األربع اؼباضية إُف إجهاد نظم اللجوء احمللية والدولية ،وجعل عملية توفَت
اغبلوؿ الدائمة إليواء األسر اؼبعيشية من الالجئُت عملية مطولة بشكل متزايد وصعبة يف كثَت من األحياف،
يف الوقت الذي دفع فيو استمرار النزاع كثَتاً من الالجئُت السوريُت إُف التماس اؼبزيد من األمن وظروؼ
معيشية أفضل يف أوروبا .وتؤدي طبيعة النزاع إُف تفاقم أوضاع الالجئُت اغبالية ،إذ تتوقف العودة الطوعية
لالجئُت السوريُت على التمكن من إحالؿ السالـ واألمن يف ذلك البلد الذي مزقتو اغبرب.
ٖ٘ -وتقوـ السلطات الوطنية واحمللية بدور حاسم يف التعامل مع الالجئُت ،الذين َف تعد نسبة متزايدة
منهم يلتمسوف اؼبأوى اؼبؤقت ،وإمبا يعيشوف يف اؼبناطق اغبضرية (حالياً  ٜ٘يف اؼبائة من الالجئُت يف العاَف،
وأكثر من نصف اؼبشردين داخلياً يف العاَف) ( .)Crawford and others, 2015ويف األردف يعيش حواِف ٘ٛ
يف اؼبائة من الالجئُت السوريُت خارج اؼبخيمات ،ومعظمهم يف احملافظات الشمالية .وقد استقر أكثر من ٓ٘
يف اؼبائة من الالجئُت يف ؿبافظيت عماف وإربد ،كما استقر ٕٓ يف اؼبائة آخروف منهم يف اؼبفرؽ والزرقاء
( .) Jordan, 2015ومن ضمن اؼبشاكل الرئيسية اليت يواجها الالجئوف السوريوف الفجوة بُت الدخل الذي
وبصلوف عليو من أنشطتهم االقتص ادية احملدودة وتكلفة اؼبعيشة ،مثل أسعار اؼبواد الغذائية اؼبرتفعة واإلهبارات
اؼبتزايدة .وأظهرت دراسات نجشرت يف نيساف/أبريل ٖٕٔٓ أف  ٛٙيف اؼبائة من الالجئُت السوريُت يف مفرؽ
يعيشوف يف منازؿ أو شقق يبلغ متوسط تكلفتها  ٖٔٙديناراً أردنياً (ٓ ٜٔدوالراً) ،باؼبقارنة إُف دخل شهري
متوسط قدره ٓٗٔ ديناراً أردنياً (٘ ٜٔدوالراً) ،فبا ال يًتؾ سوى موارد قليلة لتغطية الضروريات األخرى
( .)UNICEF, UNHCR; REACH, 2013; CARE, 2013وتزداد األسر اؼبعيشية لالجئُت ضعفاً بسبب عقود
اإلهبار القصَتة األجل اػبالية من الضمانات .وتركز اسًتاتيجية األردف الوطنية لقطاع اإلسكاف على
التدخالت اليت تعزز قدرة قطاع اإلسكاف اغبضري على تلبية االحتياجات األساسية لكل من الالجئُت
والسكاف احملليُت ،عن طريق عرض الوحدات السكنية غَت اؼبكتملة أو اؼبتداعية يف السوؽ يف شراكة مع
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القطاع اػباص احمللي ،بدعم من مقاوِف األردف ومصارفو ،ومن خالؿ تعزيز القدرات االئتمانية لألسر
اؼبعيشية.
ٗ٘ -وباإلضافة إُف الضغوط اليت يتعرض ؽبا قطاع اإلسكاف ،فقد ذباوزت سرعة نشوء األزمة السورية
واتساع نطاقها قدرة السلطات احمللية على إدارة أثرىا على اؼبدف بصورة فعالة .وأحدث االزدحاـ السكاين،
وندرة اؼبياه ،وأمباط االستيطاف العفوي لألراضي ،أثراً سلبياً على األحواؿ اؼبعيشية والبيئة .وتقدر حكومة
لبناف بأف ما يزيد على مليوف الجئ سوري يستأجروف مساكنهم أو يعيشوف يف مستوطنات عشوائية يف
ٓٓٓٔ بلدية ،حيث يبثلوف حواِف ٕ٘ يف اؼبائة من السكاف يف اجملتمعات اؼبضيفة .ويف هناية عاـ ٕٗٔٓ،
قجدر بأف ٘٘ يف اؼبائة من الالجئُت يعيشوف يف مالجئ دوف اؼبستوى اؼبطلوب أو يف مستوطنات عشوائية
( .) Lebanon and United Nations, 2014واألسر اؼبعيشية اليت تعيلها اإلناث ىي اليت تعيش على األرجح يف
مساكن غَت مزودة خبدمات اؼبياه والصرؼ الصح ي اؼبناسبة ،وقد تبُت أف تلك األسر تدفع إهبارات أدىن
بكثَت فبا تدفعو األسر اؼبعيشية اليت يعيلها الذكور ( World Food Programme, United Nations Children’s
.)Fund and UNHCR, 2014
٘٘ -ويف كل من األردف ولبناف ،كثَتاً ما يتضرر فقراء اؼبناطق اغبضرية يف اجملتمعات اؼبضيفة من جراء
استعداد الالجئُت لقبوؿ أجور أدىن ودفع إهبارات أغلى .ومن ناحية أخرى يستفيد أصحاب األعماؿ
التجارية ومالؾ العقارات من ىذا الطلب اعبديد على الوظائف واستئجار اؼبساكن .وىذا التفاوت اؼبتزايد يف
الدخل نتيجة ؽبذه األزمات ،يبكن أف تكوف لو تداعيات طويلة األمد فيما يتعلق بقدرة اؼبدف على التكيف،
وأف يؤثر على قدرة اجملتمعات اؼبضيفة على استيعاب الصدمات والتعايف بصورة مستدامة .وَف تتمكن
شبكات اؼبياه والصرؼ الصحي والطاقة يف كثَت من اؼبدف اللبنانية اؼبضيفة من مواكبة مبو العشوائيات الذي
يغذيو نزوح الالجئُت إُف اؼبنا طق شبو اغبضرية .بيد أنو باتباع أساليب اإلدارة السليمة ،يبكن االستفادة من
اؼبهارات اليت هبلبها الالجئوف واؼبشردوف إُف اجملتمعات احمللية اؼبضيفة لتحفيز التنمية .وقد بدأت البلداف
األوروبية اؼبضيفة مثل أؼبانيا وإيطاليا يف وضع وتنفيذ سياسات لتوفَت خيارات اإلسكاف اؼبيسور التكلفة يف
اؼبناطق اليت ينخفض عدد سكاهنا.
 -٘ٙومع استمرار ازدياد عدد اؼبشردين ،وتنقل الالجئُت مسافات طويلة حبثاً عن السالمة وعن فرص
إعادة بناء حياهتم ،تدعو اغباجة إُف إهباد حلوؿ عرب وطنية جديدة .وقد ظهر التعاوف اإلقليمي من خالؿ
خطة االستجابة اإلقليمية لسورية(ٖ) بوصفو إطاراً ضرورياً للتنسيق تستعُت بو اغبكومات والقطاع اإلنساين
لتقدًن اؼبساعدة أثناء النزاع السوري ،ولتعزيز قدرة اؼبناطق اؼبتضررة على التكيف .واستجحدثت أيضاً طرائق
جديدة للمساعدة والشراكة ،مثل برامج التحويالت النقدية والنهج احمللية اليت تشمل مسانبات اجملتمعات
اؼبضيفة نفسها .وكانت خطة االستجابة اإلقليمية لعاـ ٕٗٔٓ أوؿ خطة تدمج الدعم للسلطات احمللية من
خالؿ بناء القدرات اؼبؤسسية ( )UNHCR, 2014bوعالوة على ذلك ينبغي للسلطات الوطنية اليت تتحكم يف
ميزانيات البلديات أف توفر للبلديات أمواالً تتناسب مع التحديات اليت تواجهها وتوجيهات سياساتية
واضحة لتمكينها من ازباذ إجراءات.
 -٘ٚومع استمرار الدوؿ العربية يف مساعيها إلحالؿ السالـ يف اؼبنطقة ،وإلهباد اغبلوؿ للتخلص من
اآلثار اإلنسانية السلبية للحروب والنزاعات اليت طاؿ أمدىا ،تدعو اغباجة إُف ذبديد االلتزاـ دببادئ اغبماية
(ٖ) أجعلن عن خطة االستجابة اإلقليمية األوُف يف آذار/مارس ٕٕٔٓ.
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واؼبساعدة اإلنسانية من أجل تعزيز التضامن اإلقليمي والعاؼبي يف ؾباؿ إدارة التشريد القسري .وتدعو اغباجة
إُف النظر بتمعن يف الضغوط اليت يسببها التشرد الطويل األمد وأوضاع الالجئُت على توفَت اػبدمات يف
اؼبناطق اغبضرية ،يف الوقت الذي ينسق فيو القطاع اإل نساين استجابتو مع السلطات احمللية واجملتمعات احمللية
اؼبضيفة .وقد وفر مؤسبر القمة العاؼبي األوؿ للعمل اإلنساين ،الذي عقد يف أيار/مايو  ٕٓٔٙيف اسطنبوؿ،
منصة مفيدة إلهباد حلوؿ عملية وآليات تعاوف تتمشى مع اػبطة اغبضرية اعبديدة ،وىي منصة تنظر يف
إهباد حلوؿ مس تدامة ؼبشاكل اؼبشردين .وستقوـ اعبهات اؼبعنية بالشؤوف اغبضرية ،والوزارات القطاعية اليت
تجعٌت بالشؤوف اغبضرية ،والسلطات احمللية ،ومنظمات اجملتمع اؼبدين يف اؼبناطق اغبضرية ،بدور حيوي يف
إضفاء الطابع احمللي على االستجابة اإلنسانية والتأىب يف ؾباؿ إدارة أزمات الالجئُت اغبضرية اليت تتسم
بطابع حضري متزايد .وعلى النحو الذي مت تأكيده يف تقرير رئيسي عن اؽبجرة والنزوح والتنمية يف منطقة
عربية متغَتة ،فإف اغبكومات احمللية واجملتمع اؼبدين ومسؤوِف التخطيط اغبضري يف أفضل وضع يبكنهم من
ربديد االحتياجات واألولويات اػباصة لكل من اؼبهاجرين قسراً وسكاف البلد اؼبضيف ،من أجل تكييف
اسًتاتيجيات التنمية اغبضرية لتالئم الظروؼ احمللية (.)ESCWA and IOM, 2015
هاء -

الهجرة إلى المدن
 -٘ٛشكلت اؽبجرة من األرياؼ إُف اؼبدف احملرؾ الرئيسي للنمو اغبضري يف اؼبنطقة العربية ،الذي
تضاعف أربع مرات بُت عامي ٓ ٜٔٚوٕٓٔٓ .وينادي جدوؿ أعماؿ اؼبوئل بانتهاج سياسات تسعى
لتخفيف الضغط على اؼبدف عن طريق وقف اؽبجرة من األرياؼ إُف اؼبدف بزيادة االستثمارات وتوسيع نطاؽ
اػبدمات األساسية لتشمل اؼبناطق الريفية .وعلى الرغم من تنفيذ الكثَت من ىذه الربامج ،فإف عدداً قليالً
منها أثَّر على اؽبجرة .ولذلك فإف عدة منظمات دولية تركز على ربسُت كفاءة عمليات اؽبجرة وسبكُت
الفقراء من التمتع باؼبزايا االجتماعية  -االقتصادية اؼبوجودة يف اؼبناطق اغبضرية (.)United Nations, 2014
وىناؾ اعًتاؼ متزايد باغباجة إُف تعزيز سياسات التنمية الريفية ،مع العمل يف نفس الوقت على تعزيز
السياسات اغبضرية واإلقليمية اليت يبكنها يف هناية اؼبطاؼ توجيو التدفقات السكانية كبو مراكز اسًتاتيجية
وأقطاب إمبائية جديدة على طوؿ اؼبمرات اإلمبائية.
 -ٜ٘وقد خضعت اؽبجرة من األرياؼ إُف اؼبدف يف اؼبنطقة العربية لعدة عوامل دفع وجذب .ومن ضمن
عوامل اجتذاب اؼبهاجرين الريفيُت التنمية االقتصادية اليت تستند إُف االستثمار يف صناعات اؼبدف وقطاعاهتا
ويف فرص كسب الرزؽ اليت تتيحها ،أما نقص اؼبياه واعبفاؼ اؼبستمراف وربديث القطاع الزراعي فتدفع كثَتاً
من سكاف اؼبناطق الريفية إُف التخلي عن سبل الع يش القائمة على الزراعة .ومع استمرار الفروؽ بُت اغبضر
والريف ،يستمر تدفق األسر واألفراد الذين يلتمسوف اؼبزيد من فرص العمل واػبدمات احملسنة ونوعية اغبياة
األفضل إُف اؼبدف الكبَتة واؼبتوسطة اغبجم يف كل منطقة دوف إقليمية.
ٓ -ٙوبلداف اؼبشرؽ ىي يف اؼبقاـ األوؿ بلداف منشأ للهجرة ،ترسل عماالً مهرة وغَت مهرة من أبناء
الريف واؼبدينة إُف دوؿ اػبليج أو إُف اػبارج .وقد سببت األحداث اليت وقعت منذ عاـ ٕٔٔٓ والتشريد
القسري اضطرابات شديدة يف أمباط اؽبجرة إُف اؼبنطقة ومنها .فقبل اغبرب األىلية ،كانت سورية بلد
استقباؿ للمهاجرين يف الغالب ،يؤوي أعداداً كبَتة من الالجئُت العراقيُت والفلسطينيُت ،إُف جانب مهاجرين
آخرين من الدوؿ العربية ،يشكلوف ٘ ٛٙ9يف اؼبائة من الرعايا األجانب يف البلد ( Syria, Office of the
.)Prime Minister, 2004
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ٔ -ٙويف اؼبغرب العريب ،كانت مدف البلداف اؼبنتجة للنفط مثل اعبزائر وليبيا مقاصد رئيسية للمهاجرين
اإلقليميُت اؼبصريُت واللبنانيُت وغَتىم فبن ذبتذهبم فرص العمل اؼبتولدة من إيرادات النفط .ويف ليبيا ،كاف
اؼبهاجروف األفارقة يستقروف بشكل دائم أو شبو دائم يف البلد ،وىو وضع يسرتو سياسة الوحدة األفريقية اليت
كاف البلد ينتهجه ا ،فبا أدى إُف تغيَت اؽبيكل االقتصادي واجملتمعي لكثَت من اؼبدف .وقد قلبت اغبرب يف
ليبيا مبط اؽبجرة ىذا ،ففر اؼبهاجروف إُف البلداف اجملاورة ،أو عربوا البحر األبيض اؼبتوسط إُف إيطاليا ،أو
عادوا إُف ديارىػ ػ ػم .أم ػا اؼبغػ ػرب وتون ػ ػس فهم ػا يف الغالب مصدراف للهجرة إُف أوروبا .وخالؿ الفًتة بُت
عامػ ػي ٕٓٓٓ ؤٖٕٓ ارتفع العدد الكلي للمهاجرين من اؼبغرب من حواِف  ٖ9ٙماليُت إُف ٘ ٘9ماليُت
(.)UN DESA, 2013
ٕ -ٙومن ضمن أبرز ربوالت اؽبجرة يف اؼبغرب اليت سبس التنمية اغبضرية ،تدفق اؼبهاجرين من أفريقيا
جنوب الصحراء الكربى  ،الذين استخدموا اؼبناطق اغبضرية يف اؼبغرب كنقاط عبور يهاجروف عربىا إُف أوروبا،
بصفة غَت مشروعة يف كثَت من األحياف .وقد تعاظمت تدفقات اؽبجرة غَت القانونية عن طريق فبر اؼبغرب-
إسبانيا حىت أواخر القرف العشرين ،عندما أدى تشديد السلطات اإلسبانية مراقبتها للمعابر الربية والبحرية إُف
استقرار أعداد متزايدة من أبناء أفريقيا جنوب الصحراء يف اؼبدف اؼبغربية ،حيث توجد ذبمعات كبَتة منهم يف
الرباط .ول ذلك أصبح اؼبغرب أوؿ بلد عريب يضع سياسة للهجرة .ومن ضمن أحكاـ تلك السياسة ،اليت
اعتجمدت يف عاـ ٖٕٔٓ ،تسوية أوضاع بعض فئات اؼبهاجرين ( Morocco, Ministry responsible
 .)for Moroccans Residing Abroad and Migration Affairs, 2015وتعمل عدة مؤسسات على اغبد من
هتميش اؼبهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء ،غَت أف التمييز والتصورات السلبية من جانب اجملتمعات
اؼبضيفة ال يزاالف وبوالف دوف ربقيق اؼبزيد من االندماج.
الشكل ٘
طرق الهجرة الرئيسية في المنطقة

اؼبصدر:
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ٖ -ٙوقد اعتمدت بلداف ؾبلس التعاوف اػبليجي على العماؿ اؼبغًتبُت إُف حد كبَت إلقباز مشاريعها
الكربى للتنمية اغبضرية .ويف عاـ ٖٕٔٓ كانت دوؿ اػبليج تستضيف ٗ ٕ9مليوف عامل مصري ونصف
مليوف آخرين من العماؿ الفلسطينيُت واألردنيُت والسوريُت .وتأيت غالبية العماؿ اؼبغًتبُت من ذوي اؼبهارات
اؼبنخفضة من البلداف اآلسيوية (ال سيما شبو القارة اؽبندية) من خالؿ نظم الرعاية اؼبعروفة باسم
’’الكفالة‘‘ .وتتعرض ىذه النظم ،اليت جرب فمل أرباب الع مل اؼبسؤولية القانونية عن توفَت السكن واػبدمات
للعماؿ اؼبغًتبُت ،النتقادات تتعلق بإدامة ظروؼ اؼبعيشة والعمل السيئة .غَت أف بعض اإلصالحات أجدخلت
يف السنوات األخَتة بغرض منح ىؤالء العماؿ اؼبزيد من اغبقوؽ واؼبزايا .فمثالً ظبحت تشريعات جسنت يف
البحرين ( ،)ٕٜٓٓواإلمارات العربية اؼبتحدة (ٕ٘ٓٓ ) ،بتيسَت تنقل العماؿ اؼبغًتبُت يف البلدين ،بينما سن
الكويت تشريعات غبماية حقوؽ العماؿ اؼبنزليُت يف عاـ ٕ٘ٔٓ (.)Zahra, 2015
ٗ -ٙويف دوؿ اػبليج األصغر ،يشكل غَت اؼبواطنُت أغلبية السكاف ،على النحو اؼببُت يف اعبدوؿ ٕ
( .)European University Institute and Gulf Research Centre, 2015وقد شهد العقداف اؼباضياف زيادة
كبَتة يف عدد االتفاقات الثنائية بُت بلداف اؼبنشأ والبلداف اؼبضيفة ،والسيما االتفاقات مع اغبكومات
اآلسيوية بشأف استقداـ العماؿ وإدارة العمل وضباية حقوؽ العماؿ اؼبغًتبُت اؼبؤقتُت ،إُف جانب بروتوكوالت
إضافية تتناوؿ بشكل أساسي شروط إعادهتم إُف الوطن.
اعبدوؿ ٕ
العمال المغتربون واالتفاقات الثنائية مع بلدان المنشأ

البلد

غَت اؼبواطنُت كنسبة مئوية
االتفاقات الثنائية بشأف تنقل العماؿ ،دبا يف ذلك
من ؾبموع السكاف (آخر
بلد اؼبنشأ وتاريخ أوؿ اتفاؽ
سنة تتوفر عنها بيانات)

البحرين

ٕ٘ يف اؼبائة

نيباؿ ()ٕٓٓٛ

الكويت

 ٜٙيف اؼبائة

مصر ()ٜٜٔٚ؛ الفلبُت ()ٜٜٔٚ؛ اؽبند
()ٕٓٓٚ

عماف

ٗٗ يف اؼبائة

اؽبند ()ٕٓٓٛ

قطر

 ٛٙيف اؼبائة

اؼبغرب (ٔ)ٜٔٛ؛ تونس (ٔ)ٜٔٛ؛ السوداف
(ٔ)ٜٔٛ؛ الصوماؿ (ٖ)ٜٔٛ؛ اؽبند ()ٜٔٛٙ؛
بنغالديش ()ٜٔٛٛ؛ إيراف (ٔ)ٜٜٔ؛ باكستاف
(ٕ)ٜٜٔ؛ نيباؿ (ٕ٘ٓٓ)؛ الصُت ()ٕٓٓٛ؛
تركيا ()ٕٜٓٓ؛ غامبيا (ٕٓٔٓ)؛ مقدونيا
(ٕٗٔٓ)

اؼبملكة العربية السعودية

ٖٖ يف اؼبائة

الفلبُت (ٖٕٔٓ) ؛ اؽبند (ٕٗٔٓ)

اإلمارات العربية اؼبتحدة

 ٜٛيف اؼبائة

نيباؿ ()ٕٓٓٚ

مصدر البيانات :اؼبعهد اعبامعي األورويب ،ومؤسسة مركز حبوث اػبليج.ٕٓٔ٘ ،
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٘ -ٙولسياسات ىجرة العماؿ انعكاسات ىامة على مساعي إقامة مدف شاملة للجميع تكفل التمتع
بظروؼ معيشية الئقة للجميع ومبطاً للتنمية اغبضرية يعزز التماسك االجتماعي .واأليدي العاملة الضرورية
لتحقيق التنمية اغبضرية الواسعة النطاؽ تتطلب أيضاً سياسات وطنية ودولية إلدارة تنقل العماؿ بكفاءة
وبطرؽ ربقق أقصى الفائدة للبلداف اؼبضيفة وبلداف اؼبنشأ.
 -ٙٙويف عاـ  ، ٕٓٓٙاعتمدت جامعة الدوؿ العربية اإلعالف العريب ؽبجرة العمل الدولية ،من أجل
تيسَت التنقل وكفالة اؼبنافع اؼبتبادلة بُت الدوؿ العربية وبلداف اؼبنشأ ،وتعزيز التنمية يف اؼبنطقة العربية والتكامل
اإلقليمي .وقد أدى اإلعالف بشأف اؽبجرة الدولية يف اؼبنطقة العربية الصادر يف عاـ ٖٕٔٓ ،إُف تعزيز النهج
التعاونية إلدارة العماؿ اؼبغًتبُت ،وخباصة يف بلداف اػبليج .وشاركت اإلمارات العربية اؼبتحدة يف مشروع
ذبرييب مع حكومات آسيوية ـبتارة على زيادة كفاءة عمليات عقود العمل اؼبؤقتة وربسُت ظروؼ العمل
واؼبعيشة للعماؿ اؼبغًتبُت.
 -ٙٚويف أقل البلداف مبواً يف اؼبنطقة ،اشتدت ربركات السكاف يف أوقات ـبتلفة أو يف أعقاب اغبروب
األىلية يف السوداف والصوماؿ واليمن .وحصل النزوح السكاين يف السوداف أساساً خالؿ الفًتة بُت توقيع
اتفاؽ السالـ الشامل وانفصاؿ جنوب السوداف .وخالؿ السنة السابقة لالستقالؿ ،نزح ٓٓٓ ٖٓٓ
شخص من جنوب السوداف إُف السوداف ( .) UNDESA, 2013وأدت ىذه التحركات السكانية وأنبية منطقة
اػبرطوـ اغبضرية الكربى إُف ىجرة السكاف ىجرة اقتصادية إُف اؼبنطقة اغبضرية حبثاً عن فرص العمل وعن
خدمات حضرية أفضل ومستوى معيشي أرقى .وشهدت صبيع البلداف األقل مبواً يف اؼبنطقة ىجرة صافية منذ
منتصف عقد التسعينات ،على الرغم من تزايد اؽبجرة الصافية إُف جيبويت والصوماؿ خالؿ السنوات اػبمس
اؼباضية.
واو -

التحويالت المالية
 -ٙٛيتدفق حواِف  ٜيف اؼبائة من التحويالت اؼبالية العاؼبية إُف الدوؿ العربية ،يف حُت يتدفق  ٔٚيف اؼبائة
من دوؿ اػبليج إُف بلداف منشأ اؼبهاجرين ( .)World Bank, 2015وتتلقى مصر أكرب قيمة مطلقة للتحويالت
اؼبالية يف اؼبنطقة ،وىي سادس أكرب بلد متلق للتحويالت يف العاَف .وتشكل منطقة القاىرة الكربى والصعيد
مركزين الستثمار التحويالت ،ال سيما يف األراضي واؼبساكن ،اليت تستمر أسعارىا يف االرتفاع بشكل سريع.
وتعود أحدث اؼبعلومات عن مسانبة التحويالت يف الناتج احمللي اإلصباِف إُف عاـ ٖٕٔٓ ،ولذلك فهي
معلومات شوىتها تأثَتات االضطرابات اليت حصلت يف بلداف اؼبشرؽ يف عاـ ٕٔٔٓ .وجزر القمر ىي
األكثر اعتماداً على التحويالت اؼبالية ،حيث شكلت حواِف ٕٓ يف اؼبائة من ناذبها احمللي اإلصباِف يف عاـ
ٖٕٔٓ  .ومن ضمن البلداف األخرى اليت تساىم التحويالت بأكثر من ٘ يف اؼبائة من ناذبها احمللي اإلصباِف
لبناف ( ٔٚ9ٚيف اؼبائة) ،واألردف ( ٔٓ9ٛيف اؼبائة) ،واليمن (ٖ ٜ9يف اؼبائة) ،ومصر ( ٙ9ٙيف اؼبائة)،
واؼبغرب ( ٙ9ٙيف اؼبائة) ( .)ٗ()World Bank, 2015bودوؿ اػبليج مصدر الغالبية العظمى من تدفقات
التحويالت اؼبالية اػبارجة من الدوؿ العربية ،ويف مقدمتها اؼبملكة العربية السعودية تليها اإلمارات العربية
وعماف
اؼبتحدة والكويت وقطر ج

(ٗ) َف تتوافر بيانات عن التحويالت كحصة من الناتج احمللي اإلصباِف يف عاـ ٖٕٔٓ خبصوص اإلمارات العربية اؼبتحدة
والبحرين وسورية وفلسطُت وليبيا وموريتانيا.
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 -ٜٙوتؤدي التحويالت اؼبالية دوراً ىاماً يف التنمية الوطنية يف الدوؿ العربية ،وكثَتاً ما تتجاوز قيمة
اؼبساعدة اإلمبائية الرظبية .وتشكل التحويالت عنصراً أساسياً يف االسًتاتيجيات االقتصادية لألسر اؼبتلقية،
اليت يعتمد الكثَت منها على ذلك اؼبصدر لتلبية احتياجاهتا األساسية وتكوين الثروات .وتجستثمر الوفورات يف
حيازة األراضي واؼبساكن وإدخاؿ ربسينات تدرهبية عليها يف وقت الحق ،وكمصدر لألمواؿ من أجل بدء
نشاط ذباري.
ٓ -ٚويف اؼبشرؽ يقدر بأف الشتات اللبناين يبلغ على األقل ثالثة أضعاؼ السكاف اؼبقيمُت .وقد سعت
اؼبؤسسات التجارية واؼبنظمات االجتماعية اػبَتية والشبكات الدولية بصورة أساسية الستقطاب مسانبات
الشتات اللبناين .ويظل تعاوف اغبكومات مع الشتات وجهودىا لالستفادة من التحويالت اؼبالية ؿبدودة
وتركز على نقل اؼبعارؼ يف ـبتلف القطاعات ،مثل االتصاالت السلكية والالسلكية .وقد برزت أيضاً
مبادرات إقليمية ،مثل اؼبؤسبر األوؿ للمغًتبُت العرب الذي نظمتو جامعة الدوؿ العربية عاـ ٕٓٔٓ .وتتم
االستعانة عادة بالرابطات األىلية يف اؼبغرب العريب ،وال سيما اؼبغرب واعبزائر ،بدعم من اؼباكبُت الدوليُت،
لربط اؼبغًتبُت بقراىم األصلية.
الشكل ٙ
تدفقات تحويالت المهاجرين إلى المنطقة العربية (بماليين الدوالرات)

اؼبصدر .World Bank, 2015 a :وال توجد بيانات عن اإلمارات العربية اؼبتحدة أو الصوماؿ .أرقاـ
عاـ ٕٗٔٓ أرقاـ تقديرية.
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الشكل ٚ
تدفقات تحويالت المهاجرين من المنطقة العربية (بماليين الدوالرات)

اؼبصدر ،World Bank, 2015b :ال توجد بيانات عن الصوماؿ.

ٔ -ٚوقد أجنشئت يف البلداف األصلية أطر قانونية ووزارات ووكاالت حكومية مركزية لتنسيق شؤوف اؽبجرة
واالتصاؿ بالشت ات من أجل االستفادة من االستثمارات وثروة اؼبعارؼ يف اػبارج لصاٌف مشاريع التنمية
الوطنية واغبضرية .وتربز ىذه االستجابة القطاعية ضرورة مواصلة إدماج سياسات اؽبجرة يف السياسات
اإلمبائية الوطنية .وقد اضطلعت مصر واؼبغرب وتونس بدور القيادة يف مسن اغبقوؽ القانونية ؼبهاجريها يف
اػبارج وتعبئة التحويالت اؼبالية من أجل االستثمارات الرأظبالية يف اؼبدف .وقدـ كل من صندوؽ ربيا مصر
ومصرؼ اؼبغرب ،اؼبنشآف يف عاـ ٖٕٔٓ  ،الدعم اؼباِف للمشاريع التجارية للمغًتبُت يف بلده ،ويشكل كل
منهما مثاالً للطريقة اليت يبكن هبا للبلداف التعاوف مع مواطنيها اؼبقيمُت يف اػبارج من أجل تعزيز الصالت
اؼبالية مع اؼبنطقة.
زاي -

األرض واإلسكان
ٕ -ٚللمنطقة العربية تاريخ مشًتؾ يف ؾباؿ حيازة األراضي ونظم تسجيلها وقوانُت التمليك .وقد أسفر
ارتفاع قيمة األراضي وغالء أسعار اؼبباين منذ منتصف السبعينات عن التجزئة اغبالية لسوؽ األراضي ،وؽبما
تأثَت على صبيع جوانب السياسة اغبضرية .وعلى الرغم من سبكن الصفوة السياسية والتجارية من السيطرة
على مساحات واسعة من أشبن األراضي وأكثرىا اسًتاتيجية يف اؼبوقع منذ التسعينات ،فإف عمليات البناء
العشوائية اليت تقوـ هبا الفئات ذات الدخل اؼبتوسط احملرومة من أسواؽ األراضي الرظبية بفعل ارتفاع قيمة
األراضي قد تسببت يف تفشي ظاىرة التوسع اغبضري غَت اؼبخطط .ويف بلداف اؼبنشأ مثل مصر واألردف
واؼبغرب وتونس وسورية ،كثَتاً ما يجستخدـ الدخل من التحويالت اؼبالية اليت تتلقاىا األسر اؼبعيشية لتمويل
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اؼبست وطنات غَت اؼبخططة .ويتميز كل من سوؽ اإلسكاف الرظبي وغَت الرظبي باؼبضاربة على نطاؽ واسع ،دبا
يساعد على توسع مساحات كثَت من اؼبدف يف اؼبنطقة.
ٖ -ٚوفيما يتعلق بالتوسع اغبضري ،يزيد معدؿ استخداـ األراضي للفرد يف اؼبنطقة قليالً على نصف
اؼبتوسط العاؼبي .وقد ارتفع معدؿ استخداـ األراضي حبواِف الربع بُت عامي ٓ ٜٜٔوٕ٘ٔٓ ،وىو ارتفاع
فباثل ؼبا شهدتو مناطق أخرى ،ولكن انطالقاً من خط أساس منخفض.
اعبدوؿ ٖ
المناطق الحضرية وال سكان واستخدام األراضي للفرد الواحد في األعوام  4991و 4111و 4140في  41من المدن
الممثلة للمنطقة العربية
استخداـ األراضي للفرد الواحد

ساحة اؼبناطق اغبضرية (باؽبكتارات)
مٗ-ٚ

السكاف
ٜٜٓٔ

ٕٓٓٓ

ٕ٘ٔٓ

(باألمتار اؼبربعة)
ٜٜٓٔ

ٕٓٓٓ

ٕ٘ٔٓ

ٜٜٓٔ

ٕٓٓٓ

ٕ٘ٔٓ

البلد

اؼبدينة

ٕٖٓ ٖ ٜٓٚ

ٖٔٓ ٗ ٜٜٗ

ٖٗ

٘ٙ

ٔٚ

ٖٜٓٔ ٜ

ٕٖٖٔ ٚ

ٕ ٕٙٙ ٕٖٛ

مصر

اإلسكندرية

ٔٔ ٗٛٙ

٘ ٕٗٓ ٔ٘ٙ

ٖٕٕ

ٔٔٚ

٘ٗٔ

ٚٛ ٜ٘ٓ

ٕٓٗ ٕٔ ٚٛ

ٗ ٖٓ٘ ٜٜٚ

العراؽ

بغداد

ٕٓٙٔ ٜ

٘٘ٔ ٜٙ

ٕ٘ٔ

ٗٔٙ

ٔٔٛ

ٔٓٙ ٚٛٚ

ٕٓٔ ٔٔٙ

ٕٕٔ ٕ٘ٓ

اعبزائر

تبسة

ٖٕٔ ٙ

ٕ ٙٗٙ

ٖٓٔ ٚ

ٖٕٓ

ٖٕٓ

ٖ٘ٓ ٖ ٖٜٛ

ٔ٘ ٜٚٗ ٘ٙ

ٕٓٛ

اؼبملكة العربية السعودية

الرياض

ٕٗٗ ٜٛ

ٗٙٛ ٜٚ

ٖٗٔٚ ٙٛ

ٕٕ٘ ٕ ٜٔ٘

ٕٔٙ

ٕ ٕٚٓ ٘ٔٚ

ٓٗٔ

ٔٓٛ

اليمن

صنعاء

ٖٔ ٔٛٛ

ٓٗ٘ ٔٙ

ٖٙ ٕٜٚ

ٜٖٗ ٜٕٙ

ٖٔ ٕ٘ٚ ٜٚ

ٕٗ

ٜ٘

ٜ٘

مصر

القاىرة

ٖٔٓٚ ٜ

ٚٙ ٜ٘٘

ٔ٘ٚ ٕٓٙ

ٜ ٖٖٔ ٜٙٚ

ٕٗٗ ٕٗٓ ٖٔ

ٕٔٙ ٜٗٚ ٜ٘

ٔٛٛ

ٜٔ٘

تونس

القَتواف

ٔ ٕٗٚ

ٔ ٜٜٚ

ٕ٘ٔ ٕ

ٗٓٛٓ ٚ

ٔٓٙ ٘ٗٙ

ٖ٘ٗ ٖٜٔ

٘٘ٔ

ٜٔٗ

ٔٛٛ

اؼبغرب

مراكش

٘٘ ٖٜ

ٛ ٖٓٚ

ٔٗ ٖٙٛ

ٖٛٚ ٕٗٙ

ٔ٘ٓ ٘٘ٚ

ٜٚٚ ٕ٘ٙ

ٖٜٔ

اؼبصدر.UN-Habitat, 2016b :

ٗ -ٚومن أىم اؼبسائل اؼبتعلقة باألراضي يف اؼبنطقة ،إُف جانب التوسع اغبضري الذي كثَتاً ما يتعدى
على األراض الزراعية القيمة ،مسألة تسجيل اؼبلكية وسبليك األراضي .وربتل عمليات تسجيل اؼبعامالت
العقارية يف اؼبنطقة اؼبرتبة الثانية من حيث التعقيد وارتفاع التكاليف يف العاَف بعد أفريقيا جنوب الصحراء
الكربى ،إذ تتطلب يف اؼبتوسط  ٖٙيوماً ،بتكلفة تقدر بػ  ٘9ٚيف اؼبائة من قيمة العقار ( World Bank, 2009
 .)and 2010ونظراً ؼبا يجضاؼ إُف ذلك من ضرورة معاعبة اغبقوؽ العقارية التقليدية اؼبعقدة ،األساسية منها
واؼبتفرعة  ،والعثور على صبيع الورثة وأصحاب اغبقوؽ ،فليس من اؼبستغرب أف نسبة كبَتة من العقارات يف
صبيع بلداف يف اؼبنطقة تظل غَت مسجلة .وعالوة على ذلك فإف اؼبعامالت اؼبتعاقبة خبصوص سندات اؼبلكية
غَت اؼبسجلة تسبب عدـ وضوح اؼبلكية .ويف تونس بعد الثورةَ ،ف يعد باإلمكاف مصادرة األراضي ألغراض
عمومية حىت تتفق السلطات احمللية وصبيع أصحاب حقوؽ اؼبلكية على القيمة اؼبقدرة .وقد أصبح ىذا
اإلجراء عقبة رئيسية أماـ تنفيذ اؼبشاريع العامة يف اؼبدف ،وتدعو اغباجة إُف تعديلو لتيسَت التوسع اؼبنظم
للمدف الذي يجسهم يف التنمية اغبضرية اؼبستدامة.
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٘ -ٚوعلى الرغم من اعبهود اليت تبذؽبا صبيع البلداف إلصالح أسواقها العقارية ،فمن ضمن العقبات
الرئيسية أماـ سبويل شراء العقارات عدـ قبوؿ اؼبصارؼ األراضي غَت اؼبسجلة كضمانات ،فبا وبد الفرص
اؼبتاحة أماـ األسر اؼبنخفضة الدخل اليت تسعى لتكوين الثروات للحصوؿ على القروض .وقد تتمكن
مؤسسات التمويل البالغ الصغر من سد ىذه الثغرة ،وإف كاف ذلك النهج يتطلب قاعدة أدلة أقوى فبا ىو
متاح حالياً يف اؼبنطقة.
 -ٚٙوقد تباينت أساليب توفَت السكن واغبصوؿ على األراضي يف الدوؿ العربية كثَتاً خالؿ السنوات
العشرين اؼباضية ،وحدث فيها اضطراب يف البلداف اليت عانت من القالقل وعدـ االستقرار منذ عاـ ٕٔٔٓ.
وبالنظر إُف اؽبيكل العمري للسكاف ،ومعدالت تكوين األسر اؼبعيشية ،واستمرار اؽبجرة من األرياؼ إُف
اؼبدف ،فإف صبيع بلداف اؼبنطقة تعاين من نقص يف اؼبساكن اؼبيسورة التكلفة ،فبا يعيق التقدـ كبو التمتع باغبق
يف السكن الالئق .ويشكل غالء أسعار األراضي يف اؼبدف واالرتفاع السريع يف قيمتها وؿبدودية اؼبساحات
اؼبتاحة يف اؼبستوطنات اغبضرية الكثيفة السكاف عنصراً أساسياً يف كثَت من ربديات التنمية اغبضرية اليت
تواجهها اؼبدف العربية اليوـ .وتضمن اؼبادة ٖٔ من اؼبيثاؽ العريب غبقوؽ اإلنساف لعاـ  ،ٕٓٓٛالذي صدقت
عليو  ٔٚدولة عربية ،اؼبساواة يف حقوؽ اؼبلكية ،غَت أنو ال تزاؿ ىناؾ حواجز تقليدية أماـ حيازة األراضي.
فمثالً يجقدر بأف معدؿ وراثة اؼبرأة لألراضي وملكيتها ؽبا تًتاوح بُت حواِف ٖٓ يف اؼبائة يف األردف وأقل من ٔ
يف اؼبائة يف عماف (.)Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2002
 -ٚٚوتجثقل أسواؽ األراضي واإلسكاف الرظبية أنظمة متقادمة تتعلق بإعادة تقسيم األراضي ،وقوانُت
متعلقة باإلهبار ،وأنظمة ضباية اؼبستأجر ،وإج ػ ػ ػراءات مطولػ ػة ومعق ػ ػ ػدة بشكل غَت ضروري ومكلف ػ ػ ػة
للتسجيل وإصدار صكوؾ اؼبلكية .وقد مت ربسُت إجراءات تسجيل األراضي اؼبطولة واؼبرىقة بشكل خاص
يف مصػ ػ ػر ،وذلك عػ ػ ػن طري ػ ػق خفض رسوـ التسجيل من ٕٔ يف اؼبائة من قيمة العقار إُف معدؿ ثابت
( .)UN-Habitat, 2012aوقد اعتمدت أغلبية اؼبدف الكربى يف اؼبنطقة إجراءات رقمنة السجالت والتجهيز
اإللكًتوين للبيانات ونظم إدارة اؼبعلومات يف ؾباؿ إدارة األراضي ،سعياً للتغلب على بعض ىذه التحديات.
 -ٚٛوقد كانت للنزاعات اليت حدثت مؤخراً والنزاعات اعبارية انعكاسات خطَتة على التسجيل الرظبي
لألراضي واؼبمتلكات العقارية .ودمرت اغبرب األىلية اللبنانية السجالت العقارية ،فبا جعل رقمنة ىذه
السجالت وربديثها أولوية من أجل ربقيق التنمية االقتصادية واغبضرية يف البلد ( .)UN-Habitat, 2012aويف
البلداف اؼبارة بنزاعات ،كثَتاً ما تكوف السجالت متقادمة أو سيئة الصيانة ،وقد يتفاقم ذلك الوضع نتيجة
للتشريد اعبماعي للسكاف الذي تسببو ىذه النزاعات ،ال سيما منذ عاـ .ٕٜٓٓ
 -ٜٚويف البلداف اؼبستقرة واؼبارة دبرحلة ما بعد النزاع على حد سواء ،تكافح اغبكومات ؼبواكبة اذباىات
التوسع اغبضري من خالؿ زبصيص مساحات جديدة للتعمَت وبناء مساكن ميسورة التكلفة .ويعٍت ارتفاع
أسعار األراضي يف اؼبدف أف األسعار يف كثَت من أسواؽ اإلسكاف َف تعد يف متناوؿ األسر الشابة ،وأف تلك
األسر ؾبربة على العيش مع اآلباء واألمهات أو يف أحياء مكتظة تنخفض فيها أسعار اؼبساكن .وتشكل
شروبة الػ ٕٓ يف اؼبائة من أصحاب الدخل األعلى يف مشاؿ أفريقيا القوة الدافعة الرتفاع سريع يف أسعار
األراضي ،حيث يشًتوف األراضي والفيالت والشقق العالية اعبودة يف األحياء الراقية أو يف الضواحي اعبديدة
للمدف.

26

A/CONF.226/6

اإلطار  :4تجارب وتحديات البلدات الجديدة  -مصر والمغرب
انتشرت البلدات اعبديدة يف أكباء اؼبنطقة يف بداية القرف اغبادي والعشرين ،شيدهتا الوكاالت اغبكومية
وشبو اغبكومية للتخفيف من حدة الضغط على مراكز اؼبدف ،وتلبية الطلب اؼبتزايد على اإلسكاف .غَت أف
ىذه البلدات مبت ببطء ،وتبُت التقديرات السكانية اغبالية ،يف القاىرة الكربى على سبيل اؼبثاؿ ،أف عدد
سكاهنا اغباِف ال يتجاوز ما بُت ٖ و ٕٚيف اؼبائة من اؽبدؼ احملدد ( .)Tadamun, 2015كما أف مبوىا يغَت
توزيع مساحات األراضي يف اؼبدف ويؤدي إُف نشوء أسواؽ لألراضي ترتفع أسعارىا بسرعة داخل اؼبواقع
اؼبشيدة حديثاً وحوؽبا ،وعلى األخص عندما يكوف مبو البلدات مقًتناً دبشاريع كبَتة للهياكل األساسية،
وعندما تساير اػبدمات تشييد اؼبساكن من أجل اجتذاب السكاف .ويف اؼبناطق اغبضرية اؼبوسعة ومناطق
التشييد اعبديدة والبلدات اعبديدة يف منطقة القاىرة الكربى ،تضاعفت األسعار كل سنتُت أو ثالث
سنوات .وعموماً ال توجد وصالت للنقل إُف ىذه اؼبناطق.
وىنالك أربع بلدات جديدة يف ـبتلف مراحل التشييد تتوالىا شركة العمراف يف اؼبغرب ،وىي :تامنصورت
بالقرب من مراكش ،وتامسنا بالقرب من الرباط-سال ،والساحل -الخيايطة بالقرب من الدار البيضاء،
وشرافات بالقرب من طنجة ( .) Al Omrane, 2013وقد بدأت أعماؿ التشييد يف البلدات اعبديدة ضمن
القاىرة الكربى يف التسارع .وخالؿ الفًتة من عاـ ٕٔٓٓ إُف عاـ  ،ٕٓٓٛبلغ متوسط النمو فيها ٕٚ9ٜ
يف اؼبائة .وهبري أكثر من ٓ٘ يف اؼبائة من أعماؿ التشييد حالياً يف البلدات اعبديدة يف القاىرة الكربى
ومدينة السادس من أكتوبر/الشيخ زايد ،وىي مدينة مزدوجة تقع على نفس احملور بُت الشرؽ والغرب ،فبا
يجربز أنبية إدماج التنمية اؼبخططة اعبديدة يف ضمن اسًتاتيجيات اؼبمرات اإلقليمية األوسع نطاقاً
) .)General Organization for Physical Planning (GOPP (2012وتقع أغلى األراضي واؼبساكن يف القاىرة
اعبديدة ،حيث بدأت التشييد أكرب شركة مقاوالت خاصة يف مصر ،وىي شركة أوراسكوـ .وخالؿ الفًتة
بُت عامي ٕٗٓٓ وٕ٘ٓٓ  ،تضاعفت أسعار األراضي يف القاىرة اعبديدة أربعة أضعاؼ من ٓٓٓٔ إُف
ٓٓٓٗ جنيو مصرى للمًت اؼبربع (.)Serageldin and others, 2010
ٓ -ٛوربتاج شروبة الػ ٕٓ يف اؼبائة الثانية من أصحاب الدخل إُف فرص اغبصوؿ على سبويل اإلسكاف
دبعدالت فائدة دوف معدالت السوؽ .وكثَتاً ما تكوف ىذه اؼبعدالت مقصورة على التعاونيات واجملموعات
األخرى الراغبة يف تشييد وتطوير مساكنها اػباصة -والقادرة على ذلك -على مساحات سبلكها الدولة
وزبصصها اغبكومة ؽبذه اجملموعات .ويف الواقع تك فوف األسر اؼبعيشية تعاونيات للحصوؿ على األراضي
عوضاً عن سبويالت اإلسكاف ،وكثَتاً ما يعاد تقسيم األراضي اليت ربصل عليها ىذه التعاونيات بُت أعضائها،
فبا يشكل اكبرافاً عن اؼببادئ التقليدية للتعاونيات .وقد اجتذبت البلداف ذات البيئة االستثمارية اؼبستقرة
نسبياً ،مثل مصر واؼبغرب ،اؼبستثمرين من القطاع اػباص لتشييد مساكن ميسورة التكلفة على أراض فبلوكة
للدولة سبنح بأسعار مدعومة .وتبيع السلطات يف مصر يف السوؽ اؼبفتوحة قطع األرض اؼبخصصة لبناء
اؼبساكن يف البلدات اعبديدة ،وتستخدـ العائدات لتمويل توسيع اؽبياكل األساسية إُف ىذه اؼبناطق اعبديدة.
أما أقل البلداف مبواً فقد فشلت عموماً يف تشييد اؼبساكن اؼبيسورة التكلفة باألعداد الالزمة ،أو هتيئة الظروؼ
لتمكُت القطاع اػباص من اؼبشاركة.
ٔ -ٛوقد أدت الظروؼ السائدة يف اؼبدف يف بعض البلداف ،مثل لبناف ما بعد اغبرب ،إُف زيادة ذبزئة
أس واؽ األراضي واإلسكاف .وتؤدي البيئة التشريعية واالجتماعية والثقافية إُف ذبزئة اؼبدف ،ويشجع البحث
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عن األمن واػبدمات احملسنة يف اؼبدف على الفصل بُت الفئات اليت تستطيع اإلقامة يف األحياء اؼبسيَّجة ،دبا
توفره من خدمات ،وبُت الفئات اليت ال تستطيع ذلك .وقد ربولت أرصدة اؼبساكن يف لبناف بدرجة كبَتة كبو
األحياء اؼبسيَّجة ،حيث ارتفعت نسبتها من ٔ يف اؼبائة من السوؽ يف عاـ ٕٓٓٓ إُف ٓٔ يف اؼبائة يف عاـ
ٕٓٔٓ (.)UN-Habitat, 2012a
حاء -

المستوطنات العشوائية
ٕ -ٛما فتئ قطاع اإلسكاف غَت الرظبي يسد الفجوات اليت خلفها القطاع اػباص ،الذي يركز أساساً
على تلبية الطلب على الوحدات السكنية الفاخرة أو اؼبخصصة للشروبة العليا من ذوي الدخل اؼبتوسط.
وكذلك فإف النقص يف اؼبساكن اؼبيسورة التكلفة اليت توفرىا برامج اإلسكاف لصاٌف ذوي الدخل اؼبنخفض
يساعد على إدامة ظاىرة تشييد اؼبساكن العشوائية .ويتمي ز ىيكل اؼبستوطنات العشوائية ومواقعها يف اؼبنطقة
بنمطُت ـبتلفُت نبا :اؽبياكل دوف اؼبستوى اؼبطلوب أو اؽبياكل اؼبؤقتة يف األحياء الفقَتة بوسط اؼبدف أو يف
اؼبواقع اػبطرة وغَت اآلمنة ،أو اؼبناطق شبو اغبضرية اليت تفتقر إُف اػبدمات األساسية؛ والتوسع اغبضري غَت
اؼب خطط عن طريق إعادة تقسيم األراضي الزراعية يف انتهاؾ للقوانُت السارية اؼبفعوؿ .ويتميز ىذا النوع من
اؼبستوطنات بأمباط البناء الصلب باػبرسانة واآلجر ،وباصطفافها يف خطوط مستقيمة جيبليها شكل اغبقل ،أو
ربسباً للخدمات األساسية اليت يجتوقع أف توفرىا السلطات احمللية يف اؼبستقبل .غَت أف كثافة اؼبباين يف ىذه
اؼبستوطنات كثَتاً ما ذبعل من الصعب توفَت اػبدمات اغبضرية األساسية ،مثل اجملاري وتصريف اؼبياه
واألماكن العامة واؼبواصالت العامة ،األمر الذي يهدد حق السكاف يف السكن الالئق .وميزت دراسة
استقصائية ،أجراىا يف عاـ  ٕٜٓٓصندوؽ تنمية اؼبستوطنات العشوائية ،بُت اؼبناطق غَت اآلمنة(٘) واؼبناطق
غَت اؼبخططة ،وأظهرت أف ما ؾبموعو ٘ ٙيف اؼبائة من اؼبساحة اغبضرية يف القاىرة الكربى ربتلها
مستوطنات عشوائية :طبسة يف اؼبائة منها يف مناطق غَت آمنة وٓ ٙيف اؼبائة يف مناطق غَت ـبططة
( ،Serageldin and othersيصدر الحقاً) وتتوافق ىذه اؼبصطلحات اؼبستخدمة يف مصر ويف غَتىا من بلداف
اؼبنطقة لوصف األحياء الفقَتة واؼبستوطنات العشوائية بدرجات متفاوتة مع التعاريف اليت يستخدمها موئل
األمم اؼبتحدة(.)ٙ
ٖ -ٛويعمل يف ىذه اؼبناطق صغار اؼبقاولُت وظباسرة العقارات واحملامُت واحملاسبُت ،حيث تتم اؼبعامالت
اؼبتعلقة باألراضي والعقارات على أساس وثائق بيع خاصة نادراً ما تكوف مسجلة .وكذلك تجستخدـ آليات
التمويل غَت الرظبي ػ ػ ػة القتنػ ػ ػاء األراضي وبناء اؼبساكن .ففػ ػ ػ ػي فلسطُت مثػ ػ ػ ػالً ،يقػ ػ ػ ػدر بأف أكث ػ ػ ػ ػر م ػ ػ ػ ػن ٓٛ
ف ػ ػي اؼبائة من صبيع اؼبعام ػ ػالت اؼبالية اؼبتعلقة بالسكن تتم نقداً وال يبلغ عنها إال عن طريق عقود خاصة
(.)State of Palestine, 2014
(٘) اؼبناطق غَت اآلمنة ىي اؼبناطق اؼبهددة بأخطار مادية أو صحية أو خبطر اإلخالء ،أما اؼبناطق غَت اؼبخططة فهي اؼبناطق
اليت ال سبتثل لقوانُت التخطيط والبناء (.)Khalifa, 2011
( )ٙيجعفرؼ موئل األمم اؼبتحدة اغبي الفقَت ( )muosبأنو منطقة ’’ذبتمع فيها اػبصائص التالية بدرجات ـبتلفة (وىو تعريف
يقتصر على اػبصائص اؼبادية والقانونية للمستوطنة ،وال يشمل األبعاد االجتماعية األصعب) :عدـ توافر القدر اؼبالئم من اؼبياه
اؼبأمونة ،وعدـ توافر القدر اؼبالئم من مرافق الصرؼ الصحي وغَتىا من اؽبياكل األساسية ،وسوء النوعية اؽبيكلية للمساكن،
وعرفت اؼبستوطنات العشوائية بأهنا ‘ٔ’ :مناطق سكنية بجنيت فيها ؾبموعة من
واالكتظاظ ،وعدـ التمتع حبالة إقامة َّ
مؤمنة‘‘ .ج
الوحدات السكنية على أرض ليس للساكنُت حق قانوين فيها ،أو يشغلوهنا بصورة غَت قانونية؛ ’ٕ‘ مستوطنات أو مناطق غَت
ـبططة ال سبتثل اؼبساكن اؼبوجودة فيها ألنظمة التخطيط والبناء السارية اؼبفعوؿ (السكن غَت اؼبصرح بو) (.)UN-Habitat, 2003
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ٗ -ٛوعلى الرغم من التقدـ الكبَت الذي مت إحرازه يف ىذا اجملاؿ ،ال يزاؿ انتشار األحياء الفقَتة
واؼبستوطنات العشوائية يشكل ربدياً يف اؼبنطقة العربية ،وىو ربد مستمر بسبب غالء أسعار األراضي،
وربركات السكاف وتشردىم ،وؿبدودية فرص اغبصوؿ على االئتمانات ،وتعقيد اؼبعامالت العقارية وإجراءات
تسجيل اؼبلكية ،والصعوبات اؼبالية اليت تواجهها اإلدارة العامة لتنمية األراضي .وقد أفادت شعبة
اإلحصاءات يف األمم اؼبتحدة يف عاـ ٕٗٔٓ بأف سكاف األحياء الفقَتة يف بلداف عربية ـبتارة يشكلوف ما
بُت  ٛوٕ ٜيف اؼبائة من اجملموع (انظر اعبدوؿ ٗ).
اعبدوؿ ٗ
سكان األحياء الفقيرة كنسبة مئوية من سكان المناطق الحضرية في دول عربية مختارة (-4991
)4141

البلد

األردف
تونس
جزر القمر
السوداف
سورية
الصوماؿ
العراؽ
لبناف
مصر
اؼبغرب
اؼبملكة العربية
السعودية
موريتانيا
اليمن

ٜٜٓٔ

ٕ٘ٓٓٓ ٜٜٔ

ٕ٘ٓٓ

ٕٓٓٚ

ٕٜٓٓ

ٗٙ٘9

ٗٙ٘9

ٙٛ9ٜ

ٙٛ9ٜ

ٙٛ9ٜ

ٙٛ9ٜ

ٔٙ9ٜ

ٔٙ9ٜ

ٔٙ9ٜ

ٖٚ9ٙ
ٕ٘9ٛ

ٕ٘ٓ9
ٖٗٚ9

ٕٖٜ9
ٕٖ٘9

ٕٔٛ9
ٕٕٗ9

٘ٔٓ9
ٖ٘ٚ9
ٕ٘9ٛ
ٖٔ٘9
ٔٔٚ9
ٖٔٔ9
ٓٔٛ9

ٕٕ٘9
ٖٚ9ٙ
ٕ٘9ٛ
ٗٔٗ9
ٖٔٔ9

ٖٔٔ9
ٖٔٔ9

ٔ٘9ٛ

ٕٙٚ9

ٔٚ9ٚ

ٜٔ9ٙ

ٚٙ9ٛ

ٕٗٔٓ

ٕٔ9ٜ
ٓٛ9
ٜٙ9ٙ
ٜٔ9ٙ
ٖٜٔ9
ٖٚ9ٙ
ٕٗٚ9
ٔٓ9ٙ
ٖٔٔ9
ٜٚ9ٜ
ٙٓ9ٛ

اؼبصدر( United Nations Statistics Division, 2015 :يشمل صبيع الدوؿ العربية اليت تتوافر عنها بيانات).

٘ -ٛوتضم البلداف العربية األقل مبواً أكرب نسبة من سكاف اؼبناطق اغبضرية الذين يعيشوف يف األحياء
الفقَتة واؼبستوطنات العشوائية ،إذ بلغت تلك النسبة يف عاـ ٕٗٔٓ ما قدره  ٙٓ9ٛيف اؼبائة يف اليمن
و ٜٙ9ٙيف اؼبائة يف جزر القمر و ٖٚ9ٙيف اؼبائة يف الصوماؿ و ٜٔ9ٙيف اؼبائة يف السوداف .وموريتانيا ىي
البلد الوحيد اآلخر الذي يعيش أكثر من نصف سكاف اؼبناطق اغبضرية فيو يف األحياء الفقَتة واؼبستوطنات
العشوائية ( ٜٚ9ٜيف اؼبائة) ( .)United Nations Statistics Division, 2015غَت أف عدة حكومات تصدت
ؼبعاعبة ىذه التحديات اؼبستمرة خالؿ العقدين اؼباضيُت باستخداـ سياسات وبرامج وآليات تنفيذ ؿبددة
اؽبدؼ من أجل ربسُت البيئة اغبضرية يف اجملتمعات ذات الدخل اؼبنخفض وإتاحة اؼبساكن اؼبيسورة التكلفة
على نطاؽ أوسع .وقد أعطت أغلبية البلداف األولوية لبناء مساكن ميسورة التكلفة يف إطار سياساهتا
وبراؾبه ػ ػا اغبضرية ،غَت أف التح ػ ػديات ال تزاؿ قائم ػ ػ ػ ة يف القطاعُت العاـ واػباص من حيث توافر األراضػ ػ ػي
فػ ػ ػي اؼبػ ػ ػ ػدف وميسوريتها وفرص حص ػ ػ ػ ػوؿ اؼبقاولُت ومالك ػ ػي اؼبسػ ػ ػاكن احملتملُت عل ػ ػى سبويالت اإلسكاف
(.)UN-Habitat, 2012a
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 -ٛٙوقد سبب وجود الالجئُت السوريُت يف األردف ولبناف زيادة كبَتة يف الطلب على اؼبساكن اؼبيسورة
التكلفة ،احملدودة أعدادىا أصالً .ويف األردف تفاقم العجز اؼببلغ عنو ،وقدره ٓٓٗ ٖ مسكن سنوياً يف
اؼبتوسط ،بسبب اغباجة إُف ٓٓٓ ٕٓٔ وحدة سكنية إضافية الستيعاب الالجئُت السوريُت ،وفقاً ػبطة
االستجابة لألزمة السورية يف البلد .وركزت اؼبساعدات اؼبقدمة للمجتمعات احمللية على ربسُت الوحدات
السكنية ،وإقباز اؼبباين غَت اؼبكتملة ،وتوفَت جعدد التصدي للظروؼ اؼبناخية القاسية ،وتنفيذ برامج النقد
اؼبشروط مقابل اإلهبار يف ـب تلف اؼبدف ،دبا فيها إربد وجرش ومفرؽ والزرقا وعجلوف والبلقاء وعماف والطفيلة
والكرؾ ومأدبا .وكانت الصدمة الناذب ػ ػ ػة ع ػ ػ ػ ن أزمة الالجئُت السوريُت دبثابة حافز لإلصالحات اؼبؤسسية،
مثل استعراض وتنقيح السياسػ ػة الوطنية لإلسكاف وتنشيط اؼبؤسسة العامة لإلس ػ ػكاف والتطوير اغبضػ ػري
(.)Jordan, 2015
 -ٛٚويف سورية كانت نسبة كبَتة من سكاف بعض احملافظات يعيشوف يف أحياء فقَتة ومستوطنات
عشوائية قبل اغبرب دبا يف ذلك ٘ ٛيف اؼبائة من سكاف اغبسكة وٗ ٚيف اؼبائة يف الرقة و ٜ٘يف اؼبائة يف
ضبص .وكانت نسب أقل من السكاف تعيش يف مناطق عشوائية يف اؼبراكز االقتصادية يف حلب ( ٔٚيف
اؼبائة) ودمشق (٘ٔ يف اؼبائة) .ومن حيث حصة اؼبستوطنات العشوائية من األراضي اغبضرية ،كانت نسبة
 ٔٛيف اؼبائة من ؾبموع مساحة حلب تتكوف من العشوائيات ،وىي تًتكز أساساً يف الشماؿ الشرقي حوؿ
منطقة الشيخ قبار الصناعية ( .) Ali, 2005ولوحظت زيادة يف عدد اؼبستوطنات العشوائية يف صبيع البلداف
اليت شهدت اضطرابات منذ عاـ ٕٔٔٓ ،وذلك بسبب اهنيار نظم اإلنفاذ فيها بعد أف أجسقط يف أيدي
السلطات احمللية ،وبسبب توقف االستثمار الرظبي يف اؼبشاريع اغبضرية.
 -ٛٛويف مصر واألردف وفلسطُت تتناوؿ سياسات حضرية ؿبددة ،تنفذىا وكاالت مركزية تكرس نفسها
ؽبذا الغرض ،مسائل توفَت السكن اؼبيسور التك لفة .وقد قدـ اجمللس الفلسطيٍت لإلسكاف منذ إنشائو يف عاـ
ٔ ،ٜٜٔوىو مؤسسة غَت ىادفة للربح سبوؽبا اعبهات اؼباكبة ،إسهامات كبَتة يف إصالح الوحدات السكنية
والشقق يف الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية وإعادة بنائها وتوفَتىا ،حيث تقلد اجمللس جائزة ديب الدولية
ألفضل اؼبمارسات يف ؾباؿ ربسُت ظروؼ اؼبعيشة يف عاـ .)State of Palestine, 2014( ٕٓٓٛ
 -ٜٛأما الصندوؽ اؼبصري لتطوير اؼبناطق العشوائية ،الذي أجنشئ يف عاـ  ،ٕٜٓٓفيقدـ القروض إُف
اغبكومات احمللية لتمويل تطوير اؼبستوطنات العشوائية .وقد أدى اؼبسح الذي أجراه الصندوؽ للعشوائيات،
وتصنيف اؼبواقع الذي وضعو ،إُف إعداد خطة عمل واضحة استفاد من تنفيذىا قرابة مليوف من سكاف
اؼبدف .وباإلضافة إُف إعادة تقسيم اؼبساحات وربسُت اؼبساكن القائمة ،دعا الصندوؽ إُف زبصيص األراضي
وإقامة الوحدات السكنية االجتماعية يف البلدات اعبديدة من أجل إعادة التوطُت .وال يزاؿ الصندوؽ يواجو
ربديات يف ربقيق االستدامة اؼبالية ووضع إطار قانوين يب فكن من إدارة اؼبعامالت اؼبعقدة اؼبتعلقة باألراضي.
ويؤدي عدـ االستقرار السي اسي والشواغل األمنية إُف إعاقة معاعبة قضايا اؼبستوطنات العشوائية يف حاالت
النزاع ،غَت أف العراؽ شرع يف وضع سياسات ؼبواجهة التحدي يف أكرب اؼبدف.
ٓ -ٜويتميز اؼبغرب وتونس بكفاءة براؾبهما الوطنية لتطوير اؼبساكن وتوفَت السكن اؼبيسور التكلفة
وتقليص عدد سكاف اؼبدف ال ذين يعيشوف يف األحياء الفقَتة واؼبستوطنات العشوائية .وقد البفضت نسبة
سكاف اؼبدف الذين يعيشوف يف األحياء الفقَتة يف اؼبغرب من ٖ٘ إُف ٖٔ يف اؼبائة خالؿ الفًتة من عاـ
٘ ٜٜٔإُف عاـ ٕٗٔٓ ،لسبب يرجع أساساً إُف القدرة على إشراؾ القطاع اػباص وزيادة فرص األسر
اؼبعيشية ذات الدخل اؼبنخفض يف اغبصوؿ على االئتمانات (.)United Nations Statistics Division, 2015
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ٔ -ٜوظبحت ذبربة اؼبغرب يف معاعبة التوسع اغبضري السريع وما نتج عنو من اتساع رقعة اؼبستوطنات
العشوائية ،بتحويل ٕ٘ من أصل ٘ ٛمدينة مستهدفة إُف مدف خالية من األحياء الفقَتة اعتباراً من أوائل
عاـ ٕ٘ٔٓ ،وذلك من خالؿ الربنامج الوطٍت ’’مدف بال صفيح‘‘( ،)Villes san Bidonvilleالذي نفذتو
بصورة أساسية شركة العمراف القابضة .وتتوُف ؾبموعة العمراف ،اليت اجنشئت يف عاـ ٕٗٓٓ ،بصورة متكاملة
اؼبهاـ اليت كانت مسندة يف السابق إُف ثالث وكاالت ح كومية ـبتلفة (الوكالة الوطنية حملاربة السكن الغَت
الالئق ،وىي الوكالة اؼبكلفة بإعادة توطُت سكاف األحياء الفقَتة؛ وشركة التشارؾ ،وىي شركة مقاولة عامة
تجعٌت باؼبشاريع العقارية ال كبَتة؛ والشركة الوطنية للتجهيز والبناء ،وىي شركة عامة لألعماؿ اؽبندسية والتعاقد)
من أجل تنفيذ السياسات الوطنية لإلسكاف والتخطيط اغبضري اليت تضعها اغبكومة ( UN-Habitat,
 .) 2012aويبكن تقسيم عمل شركة العمراف إُف أربع فئات رئيسية ،ىي :بناء اؼبساكن االجتماعية اؼبنخفضة
التكلفة؛ إعادة توطُت سكاف األحياء العشوائية وأحياء الصفيح (يف إطار برنامج مدف بال صفيح)؛ وبناء
اؼبساكن يف جنوب البلد؛ وتشييد البلدات اعبديدة (.)Al Omrane, 2015
اإلطار  -4تطوير األحياء الفقيرة من خالل وكالة إعادة هيكلة وتأهيل األحياء الشعبية بتونس
حققت تونس قباحات باىرة يف ؾباؿ تطوير األحياء الفقَتة قبل عاـ ٕٔٔٓ ،حيث سبكنت من
ال تخلص من األحياء الفقَتة يف صبيع أكباء البلد .ووكالة إعادة ىيكلة وتأىيل األحياء الشعبية ىي من
أقدـ اؼبنشآت العامة اؼبكلفة بتحسُت األحواؿ اؼبعيشية لفقراء اؼبدف يف العاَف العريب عن طريق إدخاؿ
التحسينات عوضاً عن إعادة التوطُت .وتتوُف الوكالة ،اؼبػجنشأة يف عاـ ٔ ،ٜٔٛالتنسيق والتعاوف مع
الوكاالت العامة األخرى ،دبا يف ذلك السلطات احمللية ،لتوفَت االئتمانات من أجل تشييد اؼبساكن
وربسينها ،وترميم األحياء القديبة ،وتسوية أوضاع اؼبستوطنات العشوائية يف أطراؼ اؼبدف ،وتقدًن
اػبدمات األساسية مثل اؼبياه والصرؼ الصحي واؼبدارس .وتتلقى التمويل من الصندوؽ الوطٍت
للتضامن (٘ ٙيف اؼبائة) ومن صندوؽ اإلسكاف واغبكومة الوطنية والقطاع اػباص ( UN-Habitat,
.)2012a
وخالؿ الفًتة من عاـ ٕٕٓٓ إُف عاـ  ،ٕٜٓٓأفادت اؼبشاريع اغبضرية للوكالة أكثر من ٔ ٔ9مليوف
شخص ،بتكلفة تزيد على ٕ ٚمليوف دوالر ( .)UN-Habitat, 2012aويف عاـ ٕٕٔٓ ،بدأت الوكالة
برناؾباً جديداً إلعادة تأىيل وإدماج ٓٓٓ ٖ ٛمنزؿ يف ٖ ٚمنطقة سكنية ،استفاد منو ٓٓٓ ٖٓٗ
نسمة .ويف اآلونة األخَتة ركزت الوكالة على دمج ـبتلف األحياء اؼبهمشة يف النسيج اغبضري من
خالؿ مشاريع توفَت اػبدمات وإعادة تأىي ل اؼبساكن ،بغية اغبد من الفوارؽ اغبضرية .وقد توسعت
مهمتها بدرجة ىائلة نتيجة النتشار اؼبستوطنات العشوائية حوؿ تونس العاصمة واؼبدف الرئيسية األخرى
يف أعقاب االضطرابات والقالقل اؼبدنية لعاـ ٕٔٔٓ.
ٕ -ٜوأقبزت شركة العمراف بُت عامي ٕٗٓٓ ؤٕٔٓ ما يبلغ  ٔ ٖٔٛ ٕٙٚوحدة سكنية .ويسمح
التمويل التناقلي بتوفَت السكن اؼبيسور التكلفة عن طريق تشييد وبيع اؼبساكن بسعر السوؽ لألسر اؼبتوسطة
الدخل واؼبرتفعة الدخل .وكانت الوحدات اؼبنجزة يف عاـ ٕٓٔٓ البالغ عددىا ٓٓٗ  ٔٓٚوحدة سكنية
تشمل ٓٓٓ ٖٖ وحدة ميسورة التكلفة ،وٕٓٓ  ٖٚوحدة متوسطة التكلفة لألسر اؼبعيشية ذات الدخل
اؼبتوسط ،وعجرضت الوحدات ال ػ ػ ػ ٕٓٓ  ٖٚاؼبتبقية للبيع بسعر السوؽ .وقد أفادت وزارة اإلسكاف
والسياسات اغبضرية بأف ما يزيد على ٓٓٓ ٕٓٓ أسرة معيشية استفادت من الربنامج حبلوؿ منتصف عاـ
ٕ٘ٔٓ  .وباإلضافة إُف قياس النجاح حبجم العمل الفعلي الذي يتم إقبازه ،يشمل الربنامج مشاركة كبَتة من
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اؼبواطنُت وخيارات إلعادة التوطُت تليب ـبتلف احتياجات اإلسكاف ،مثل احتياجات األسر الوحيدة الوالد،
وال سيما اؼبطلقات أو األرامل .وقد استفاد أضعف سكاف األحياء الفقَتة من عنصر آخر يف الربنامج ظبح
بزيادة إتا حة اػبدمات ،وتوفَت شيء من اغبماية االجتماعية ،وإفساح اجملاؿ ؼبمارسة األنشطة اؼبدرة للدخل
بالقرب من اؼبستوطنات اعبديدة.
ٖ -ٜوأنشئت الوكالة الوطنية لتحسُت السكن وتطويره يف اعبزائر يف عاـ ٔ ٜٜٔلبناء مساكن ميسورة
التكلفة ألسر العاملُت بأجر .وجكلفت الوكالة يف عاـ ٕٔٓٓ بتنفيذ برنامج لتأجَت اؼبساكن لألسر ذات
الدخل اؼبنخفض .وقادت أنشطة تطوير األحياء الفقَتة يف اعبزائر ،اليت تركزت يف طبس واليات (وىراف
وقسنطينة وسكيكدة وعنابة وقاؼبة) واستفاد منها ٓٓٓ ٘٘ شخص ( Algeria, Agence Nationale de
 .)l’Amélioration et du Développement du Logement, 2015وظبح تعداد وطٍت للمساكن غَت اآلمنة وغَت
اؼبالئمة أججري يف عاـ  ٕٓٓٚبتحديد أكثر من ٓٓٓ ٓٓ٘ مسكن .وتتم معاعبة الوضع بصورة أساسية
عن طريق بناء مساكن جديدة لإلهبار متاحة للجمهور ،وكذلك عن طريق تطوير وذبديد الوحدات القائمة
(.)Algeria, 2014
ٗ -ٜوتفتقر موريتانيا إُف اؼبوارد لتلبية احتياجات عدد كبَت من اؼبهاجريُت االقتصاديُت الذي يفدوف إُف
مدهنا الرئيسية منذ موجة اعبفاؼ اليت وقعت خالؿ الثمانينات والتسعينات .وأعطى برنامج التويزة الذي
نفذتو مفوضي ة حقوؽ اإلنساف ومكافحة الفقر وإعادة اإلدماج األولوية لعدد من النهج اليت نادى هبا جدوؿ
أعماؿ اؼبوئل ،مثل تنظيم حيازة األراضي ،وتوفَت االئتمانات الصغَتة لتمويل اإلسكاف ،وبناء قدرات أفراد
اجملتمعات احمللية يف ؾباؿ اؼبؤسسات البالغة الصغر .بيد أف الربنامج َف يتمكن من ربقيق االستدامة اؼبالية،
وعندما نضب التمويل الذي قدمو البنك الدوِفَ ،ف يتمكن الربنامج من االستمرار بسبب ارتفاع تكاليف
اؼبواد والبناء .غَت أف الربنامج ظبح بتعبئة اؼبواطنُت ،وأثبت ىيكل الشراكة بُت ـبتلف اعبهات الفاعلة ،وشيد
ٓٓ٘ ٙمنزؿ قبل إغالقو يف عاـ .ٕٓٓٛ
٘ -ٜويعود الفضل يف كثَت من النجاحات اليت حققها الربن امج يف زبفيض عدد السكاف العائشُت يف
مستوطنات غَت ـبططة يف اؼبغرب العريب إُف التمويل التناقلي .وقد شجعت اؼبساعدة التقنية والدعم الذي
قدمتو وكاالت األمم اؼبتحدة واجملتمع اإلمبائي على اعتماد الشراكات بُت أصحاب اؼبصلحة اؼبتعددين.
وبفضل اؼبساعدة اؼبقدمة إُف قطاع اإلسكاف االجتماعي سبكن القطاع اػباص من االضطالع بدور متزايد
األنبية يف توفَت السكن للطبقات اؼبتوسطة .ويظل الدور األنشط للقطاع اػباص مًتكزاً يف توفَت السكن
لألسر ذات الدخل اؼبرتفع وتطوير العقارات التجارية.
 -ٜٙويف ؾبلس التعاوف اػبليجي ،ال توجد األحياء الفقَتة واؼبستوطنات العشوائية إال يف مدف منفذية
قليلة .وشهدت جدة مبواً سكانياً وتوسعاً عمرانياً سريعُت ،وىو واقع أدى ،إُف جانب العرض غَت الكايف
للمساكن اؼبيسورة التكلفة وأنظمة التطوير اليت تجنفذ تنفيذاً غَت صارـ ،إُف نشوء وضع يعيش فيو ٖ٘ يف اؼبائة
من سكاف اؼبدينة يف مستوطنات عشوائية يف عاـ .ٕٜٓٓ
 -ٜٚوتعاًف اػبطة االسًتاتيجية عبدة لعاـ  ٕٜٓٓمسألة اؼبستوطنات غَت اؼبخططة ،مع االعًتاؼ
باألنبية االجتماعية لتلك اؼبناطق وما تثَته من مسائل متعلقة بالصحة العامة واألمن العاـ يف البلدية .وبدأ رد
الفعل اؼبؤسسي يف عاـ  ٕٓٓٚبإنشاء مؤسسة عامة اظبها شركة جدة للتنمية والتطوير العمراين ،وبرنامج
مدينة جدة بدوف أحياء صفيحية .وتشمل والية الشركة إزالة األحياء الفقَتة ،واستحداث حلوؿ مستدامة
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لإلسكاف وإقامة الشراكات العامة واػباصة وإنشاء كيانات أغراض خاصة إلقامة وإدارة مالجئ تشكل حلوالً
مستدامة ( .)JDURC, 2015وللتحضَت لعدد متوقع من السكاف قدره  ٘9ٚماليُت يف عاـ  ،ٕٕٜٓتدعو
اػبطة االسًتاتيجية إُف بناء ٓٓ٘ ٓ٘ ٜوحدة سكنية منها ٓٓٓ ٘ ٙٛوحدة ميسورة التكلفة لصاٌف
الفئات ذات الدخل اؼبنخفض واؼبتوسط ،يف ؿباولة للحد من التوسع اغبضري العشوائي وىشاشة الظروؼ
السكنية (.)UN-Habitat, 2012a
 -ٜٛوتواجو اؼبدف  -الدوؿ يف شبو اعبزيرة العربية ربديات مرتبطة بالتنمية اغبضرية بسبب نقص اؼبساكن
اؼبيسورة التكلفة والظروؼ اؼبعيشية السيئة الناصبة عن تدفق العماؿ اؼبغًتبُت .بيد أف الكويت قبح يف تنويع
أسواقو لإلهبار من أجل تلبية احتي اجات العماؿ األجانب الذين ال يسمح ؽبم القانوف بامتالؾ اؼبنازؿ.
 -ٜٜأما البلداف األقل مبواً يف اؼبنطقة فتتميز اؼبستوطنات العشوائية فيها دبحدودية القدرات على إدارة
وتنظيم األراضي ،مع ما يًتتب على ذلك من انعكاسات على التنمية اإلقليمية ورفاه البشر أو رخائهم.
واػبرطوـ إحدى اؼبدف القليلة يف ىذه اجملموعة الفرعية اليت اختطت هنجاً لتسوية أوضاع العائشُت يف
اؼبستوطنات العشوائية أو اؼبقيمُت سابقاً يف ـبيمات اؼبشردين داخلياً أو ربسُت مساكنهم أو توفَت السكن
الالئق ؽبم .وقد مكن مفهوـ دار السالـ ،وىو خطة للمواقع واػبدمات جرت من خالؽبا ؿباولة التغلب على
النتائج السلبية ؼبمارسات إزالة األحياء الفقَتة لفًتة ما بُت عامي ٓ ٜٔٚوٓ ،ٜٔٛمن تأمُت اغبيازة ألكثر
من ٓٓٓ ٕٓ٘ أسرة ،وسبت ؿباكاة ىذا اؼبفهوـ يف اػبرطوـ ( .)UN-Habitat, 2012غَت أف ىذه العملية
سببت تسارع اؽبجرة غَت اؼبصحوبة بتدابَت تسهيلية إُف اؼبدينة واؼبناطق احمليطة هبا ،كما أدت إُف الزحف
العمراين يف الضواحي.
ٓٓٔ -وقدـ البنك الدوِف توصيات إُف اليمن يف ؾباؿ ربسُت اؼبساكن يف مستوطناتو الفقَتة ،عوضاً عن
بدائل إعادة التوطُت األكثر تكلفة ،إال أف مشاكل اغبيازة ربوؿ دوف تنفيذ أي من االسًتاتيجيتُت .ونسبة
ٓ ٜيف اؼبائة من األراضي يف اليمن فبلوكة ملكية غَت رظبية أو تفتقر إُف أي وثائق سبليك معًتؼ هبا قانوناً
( .) Dabbas and Burns, 2011وقد أدى النزاع اغباِف إُف تفاقم ىذا الوضع .وكذلك فإف عمليات التمليك
والتسجيل اؼبعقدة ،اليت ذبمع بُت النظم التقليدية وقوانُت التسجيل اغبديثة يف أقل البلداف مبواً يف اؼبنطقة،
ويف بعض الدوؿ العربية األخرى ،ستتطلب إصالحات إذا أجريد السًتاتيجيات اإلسكاف يف اؼبنطقة أف ربقق
الفعالية يف توفَت السكن اؼبالئم للسكاف وربقيق األىداؼ اليت حددهتا االسًتاتيجية العاؼبية لإلسكاف لعاـ
ٕٕ٘ٓ)UN-Habitat, 2012b( .
طاء -

االعتبارات المتعلقة بالسياسات




بالنظر إُف صغر سكاف اؼبنطقة العربية ،هبب أف تعًتؼ السياسات اغبضرية بالشباب كشركاء يف التنمية
وتدعمهم وتدمج شواغلهم يف أطر التنمية احمللية والوطنية واإلقليمية .وينبغي إعطاء األولوية لتهيئة
بيئات تفض ي إُف إتاحة فرص العمل الالئق واؼبنتج ،وتوفَت السكن اؼبالئم واؼبيسور التكلفة ،وكفالة
إتاحة اػبدمات اغبضرية بصورة متكافئة.
وينبغي للسياسات اإلقليمية والوطنية إلدارة النمو االقتصادي ،وخباصة السياسات الوطنية للتوسع
اغبضري ،أف تتناوؿ بشكل صريح مسائل إتاحة السكن الالئق وتسوية أوضاع اؼبستوطنات العشوائية
وتطوير األحياء الفقَتة وربسُت اؽبياكل األساسية واػبدمات اغبضرية األساسية وتوفَت فرص العمل
الالئق واؼبنتج.
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ولتفادي العزؿ اغبضري واإلقصاء والتهميش ،ينبغي أف توجو االسًتاتيجيات يف اؼبنطقة كبو معاملة
اؼبشردين معاملة من صفة بغية التقليل من الوصم والعداء بينهم وبُت اجملتمعات احمللية اؼبضيفة .وينبغي أف
تنطوي برامج اإلسكاف والعمالة على فوائد متبادلة ،وأف تكوف مهيأة لالستفادة من الفرص والقيمة
اؼبضافة اليت يجسهم هبا ىؤالء السكاف .وبينما تعمل اغبكومات والوكاالت اإلنسانية ووكاالت األمم
اؼبتحدة على التصدي لعواقب التشرد دبا يتجاوز حلوؿ اإليواء اؼبؤقت اليت توفرىا اؼبخيمات ،ستدعو
اغباجة إُف التنسيق بُت الوكاالت وأصحاب اؼبصلحة اؼبتعددين لكفالة كوف االستجابات اإلنسانية
متوافقة مع أىداؼ التنمية اغبضرية احمللية ومع معايَت األمم اؼبتحدة ،والنتهاز ما يوفَّر ؽبؤالء السكاف
وما يوفرونو من فرص.



وينبغي استكشاؼ السياسات والربامج االبتكارية ؼبساعدة الالجئُت إُف حُت سبكنهم من العودة إُف
بلداهنم األصلية .وينبغي يف هناية اؼبطاؼ السعي لربط مهاراهتم وقدراهتم اإلنتاجية مع االقتصادات
الرظبية للبلداف اؼبض يفة من خالؿ مبادرات ؿبلية للتنمية االقتصادية تشمل اعبميع ،وإهباد فرص العمل
اؼبفضية إُف تعزيز اإلنتاجية ،والقضاء على فبارسات العمل اليت تنتهك حقوؽ اإلنساف ،دبا فيها عمل
األطفاؿ .وينبغي أف هتدؼ ىذه السياسات والتدابَت اؼببتكرة إُف ربسُت سبل العيش واألحواؿ اؼبعيشية
لالجئُت ومواطٍت البلداف اؼبضيفة على حد سواء.





وينبغي لعملية إصالح إجراءات سبليك األراضي وآليات التسجيل أف تتصدى للتوسع اغبضري اجملزأ
وغَت اؼبنظم ،لكي تصبح اؼبدف أقل حجماً وتتسم بالشمولية ،وأف ربوؿ دوف استمرار توسع
اؼبستوطنات اغبضرية غَت اؼبخططة وتعديها على األراضي الزراعية القيفمة ،وتعًتؼ بالروابط اليت ال
تنفصم بُت الغذاء والطاقة واؼبياه.



وينبغي أف يتحسن أسل وب صبع وإدارة البيانات اؼبصنفة عن اإلسكاف والتوسع اغبضري كجزء من
اعبهود الرامية إُف رصد التقدـ احملرز كبو ربقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة وتنفيذ اػبطة اغبضرية اعبديدة.



وقد يكوف النهج القائم على الربط بُت اؼبسائل يف البيئات اغبضرية هنجاً أكثر فعالية يف معاعبة دينامية
اغبضر -الريف ،ألف السياسات واالستثمارات يف أحد اجملاالت قد تكوف ؽبا آثار مباشرة يف ؾباؿ آخر.
واعبهود اؼببذولة لتحقيق التكامل بُت اإلدارة واغبوكمة يف صبيع القطاعات وعلى صبيع اؼبستويات تساعد
أصحاب اؼبصلحة على ذباوز األساليب التقليدية لرسم السياسات وصنع القرار اليت تتم يف عزلة،
وتؤدي إُف هنج ينظم اؼبقايضات ويعزز قدرة التنمية على الصمود عموماً من خالؿ ربقيق التآزر يف
صبيع اجملاالت اؼبواضيعية عن طريق معاعبة ربديات التنمية البشرية والتنمية اغبضرية يف آف واحد.
وللمنصات واآلليات اإلقليمية أنبية حيوية يف تنسيق ورصد تنفيذ اسًتاتيجيات اإلسكاف والتوسع
اغبضري اؼبستداـ يف اؼبنطقة العربية .وبوسع اؼبنظمات والكيانات اإلقليمية أف تؤدي دوراً ىاماً يف تعزيز
سياسات التنمية اغبضرية الشاملة للجميع يف اؼبنطقة .وتؤدي آلية اؼبنتدى الوزاري العريب اؼبعٍت
باإلسكاف والتنمية اغبضرية دوراً حيوياً يف ىذا الصدد ،وينبغي بذؿ اعبهود لتعزيزىا على الصعيدين
اإلقليمي والقطري من أجل رصد أولويات اإلسكاف والتنمية اغبضرية اؼبستدامة يف اؼبنطقة العربية يف
سياؽ أىداؼ التنمية اؼبستدامة واػبطة اغبضرية اعبديدة.
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رابعاً  -التوسع الحضري واالقتصاد

ٔٓٔ -اؼبدف ىي اؼبصدر الرئيسي لتوليد الثروة الوطنية يف البلداف غَت اؼبنتجة للنفط يف العاَف العريب .فهي
توفر فرص العمالة اليت ذبتذب الشباب ،واؼبهاجرين من األرياؼ ،كما ذبتذب ،يف حالة ؾبلس التعاوف اػبليجي،
العمالة ذات اؼبهارات من سائر الدوؿ العربية وكذلك العماؿ األجانب من غَت ذوي اؼبهارات من أجزاء أخرى
من العاَف وال سيما جنوب شرؽ آسيا .وتعًتؼ صبيع اغبكومات العربية بأنبية اؼبدف كمختربات لالبتكار،
وجواذب لالستثمار وكمصادر إلهباد فرص العمل .والفرص اليت تتيحها اؼبدف إلهباد أشكاؿ جديدة من اإلنتاج
وإلبراـ شراكات جديدة عن طريق وفورات اغبجم والتكتل ،وكذلك تركز العمالة اؼباىرة يف اؼبدف ،قد تؤدي إُف
ربفيز النمو االقتصادي والتنمية .وقد أصبحت اؼبدف سبثل احملركات الرئيسية للتنمية االقتصادية وتعترب أساساً
لتخفيض نسبة السكاف الذين يعيشوف ربت وطأة الفقر .ويف السنوات األخَتة ،أصبحت اؼبدف أيضاً مقصداً
رئيسياً لالجئُت واؼبشردين داخلياً اؽباربُت من النزاعات.
ٕٓٔ -وقد بذلت معظم اغبكومات جهوداً متضافرة من أجل تسخَت إمكاناهتا االقتصادية كجزء من
اسًتاتيجياهتا الوطنية لتنظيم اؼبساحات .واعًتفت ىذه اغبكومات أيضاً بضرورة زبفيف اكتظاظ التجمعات
اغبضرية الكبَتة عن طريق تطوير اؼبدف الثانوية ،وإنشاء اؼبدف اعبديدة ،والتخطيط لالمتدادات اغبضرية دبا يف
ذلك اؼبمرات اإلمبائية اعبديدة .وتعًتؼ البلداف العربية بأنبية تعزيز تنويع السياسات اإلمبائية الوطنية من أجل
زبفيض التفاوتات اإلقليمية واغبضرية وتسخَت اإلمكانات االقتصادية للمدف باعتبارىا جزءاً من االقتصادات
الوطنية .ويشمل ىذا تعزيز التنمية االقتصادية يف اؼبدف الثانوية واؼبدف واؼبمرات اإلمبائية اعبديدة ،وبالتاِف تعزيز
الًتابط بُت اؼبدف الرئيسية والثانوية وتعزيز الروابط اغبضرية  -الريفية اإلقليمية.
ٖٓٔ -وعلى الرغم من أف اؼبعدالت األخَتة للنمو االقتصادي يف البلداف العربية سبيل إُف ذباوز اؼبتوسط
العاؼبي ،فقد شهدت تفاوتاً كبَتاً بُت أكباء اؼبنطقة نتيجة حرب اػبليج الثانية (ٖٕٓٓ) ،ومؤخراً االضطرابات
اؼبدنية الداخلية ،واستمرار االحتالؿ ،والنزاعات يف ليبيا وسورية واليمن ،وتزايد عدـ االستقرار السياسي على
اؼبستوى اإلقليمي .بيد أنو على الرغم من تكرر نشوب النزاعات اؼبسلحة واالضطرابات اؼبدنية ،فقد حققت
معظم بلداف اؼبنطقة مكاسب اقتصادية كبَتة منذ بداية األلفية .وباستثناء العراؽ وسورية وليبيا واليمن ،اليت
البفض فيها صبيعاً نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلصباِف نتيجة للنزاع اؼبسلح ،شهدت بلداف منطقيت اؼبغرب
واؼبشرؽ مكاسب مطردة يف الناتج احمللي اإلصباِف منذ عاـ ٕٓٓٓ ،وربققت أعلى ىذه اؼبكاسب يف األردف
وجيبويت والسوداف واؼبغرب .وشهدت صبيع بلداف ؾبلس التعاوف اػبليجي ،باستثناء اإلمارات العربية اؼبتحدة،
مكاسب مثَتة لإلعجاب ،ربققت أعالىا يف قطر والكويت ٖٔ٘ يف اؼبائة ؤٕٖ يف اؼبائة على التواِف (البنك
الدوِف.)World Bank, 2015a) ،

ٗٓٔ -ويف البلداف غَت اؼبنتجة للنفط ،كاف الناتج احمللي اإلصباِف منخفضاً قليالً ،فقد ظل قرابة ٕ يف اؼبائة
خالؿ العقد اؼباضي ،وتدفعو يف األساس ،وفقاً لتقديرات البنك الدوِف ،التغَتات الديبغرافية واؽبيكلية .وعلى
الرغم من أف زيادة حصة السكاف يف سن القدرة على العمل قد أسهمت بنسبة ٓ٘ يف اؼبائة يف ؾبموع نصيب
الفرد من الناتج احمللي اإلصباِف خالؿ العشرين عاماً اؼباضية ،فقد ظلت معدالت البطالة مرتفعة (،World Bank
 .)2015aوقد استوعب االقتصاد غَت الرظبي القائم يف اؼبناطق اغبضرية أعداداً كبَتة فبن يدخلوف يف القوى
العاملة ،وال سيما النساء ،يف األنشطة ذات اإلنتاجية اؼبنخفضة اليت تنفذ على نطاؽ ضيق بعيداً عن طائلة
قانوف العمل .فعلى سبيل اؼبثاؿ ،يقدر أف االقتصاد غَت الرظبي يف القاىرة الكربى يستوعب أكثر من نصف
القوى العاملة يف اؼبدينة (سراج الدين وآخروف ،ينشر قريباً) .ويف اؼبغرب ،وجدت دراسة استقصائية أجراىا
اجمللس األعلى للتخطيط يف العاـ  ،ٕٓٓٚأف  ٜٙ9ٛيف اؼبائة من األنشطة غَت الرظبية ذبري يف اؼبناطق اغبضرية
(اؼبغرب .)ٕٓٔٗ ،وأظهرت البيانات اليت صبعتها منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية يف اؼبيداف االقتصادي أنو
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بُت عامي ٕٓٓٓ و ،ٕٓٓٚأف حصة العمالة غَت الرظبية يف ؾبموع العمالة يف القطاعات غَت الزراعية قد بلغت
يف لبناف وفلسطُت وسوريا ٘ ٖٗ9يف اؼبائة وٗ ٖٗ9يف اؼبائة و ٖٓ9ٚيف اؼبائة على التواِف .ويقدر أف األنشطة
االقتصادية غَت الرظبية (باستثناء الزراعة) تستأثر يف بلداف مشاؿ أفريقيا اعبزائر ومصر وتونس دبقدار ٕ٘ يف اؼبائة
من متوسط الناتج احمللي اإلصباِف خالؿ الفًتة نفسها ( .)OECD, 2009ويًتكز مبو الوظائف يف اؼبشاريع الناشئة
واؼبشاريع بالغة الصغر (سبثل اؼبشاريع غَت الرظبية النسبة األكرب منها يف بلداف كثَتة) اليت يعمل فيها أقل من
طبسة موظفُت ،يكونوف يف الغالب أفراد األسرة العاملوف بدوف أجر .فعلى سبيل اؼبثاؿ ،استأثرت ىذه اؼبشاريع
بنسبة  ٜيف اؼبائة من فرص العمل اعبديدة يف تونس يف الفًتة بُت عامي  ٜٜٔٙوٕٓٔٓ ،يف حُت مثلت ٚٚ
يف اؼبائة يف لبناف يف الفًتة بُت عامي ٕ٘ٓٓ وٕٓٔٓ (.)World Bank, 2015a
٘ٓٔ -ونتيجة لذلك سبكن العديد من الدوؿ العربية من توفَت العمالة لقطاعات كبَتة من سكاهنا ،وال سيما
اؼبتعلموف من الشباب والنساء .وقد أصبح تصحيح عدـ التوافق بُت اؼبؤىالت التعليمية للشباب خرهبي
اعبامعات وبُت الفرص القائمة يف االقتصاد ىدفاً اسًتاتيجياً بالنسبة ؼبعظم البلداف ،مع تصاعد اؼبطالبات
الشعبية بالوظائف واألجر اؼبعيشي األدىن ،وكبح ارتفاع أسعار األغذية والطاقة والسكن.
 -ٔٓٙوال تزاؿ جهات اإلنتاج احمللية والشركات اليت تقوـ باإلنتاج لألسواؽ احمللية تواجو الرقابة العامة على
الروابط اغبرجة يف سلسلة اإلمدادات ،والنظم البَتوقراطية اؼبرىقة اليت تشكل رادعاً كبَتاً لصغار اؼبستثمرين
الراغبُت يف إنشاء أعماؿ ذبارية .ويف عاـ ٕٗٔٓ ،قدر البنك الدوِف أف تكلفة االمتثاؿ لإلطار التنظيمي يف
تونس بلغت ما يعادؿ الضريبة على الشركات احمللية البالغة ٖٔ يف اؼبائة من اإليرادات ،يف حُت بلغت تكلفة
اغبوافز االستثمارية ٕ يف اؼبائة من الناتج احمللي اإلصباِف( .)ٚوباستثناء صناعات اؼبنسوجات واؼبلبوسات ،تتألف
معظم أنشطة التصنيع يف بلداف اؼبغرب واؼبشرؽ العربية يف األساس من ذبميع السلع الوسيطة اؼبستوردة غالباً من
الشركاء األوروبيُت ،دبا يف ذلك قطع الغيار ؼبنتجات التكنولوجيا اؼبتطورة ومكونات األدوية اليت تنتجها الشركات
الصيدالنية احمللية دبوجب ترخيص.
الشكل ٛ
حالة عمالة الموظفين في مجموعة مختارة من الدول العربية ()4141–4110

اؼبصدر.World Bank, 2013a :
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 -ٔٓٚوقد أسهمت السياسات االقتصادية السابقة أيضاً يف تعميق التفاوتات اإلقليمية واغبضرية من خالؿ
تركيز األنشطة الصناعية ،دبا يف ذلك توزيع البيع باعبملة ،يف اؼبدف الكبَتة اليت تستأثر باعبزء األكرب من السوؽ
احمللية ،فبا يبثل أحد االعتبارات الرئيسية للشركات اليت تنتج للسوؽ احمللية ،ويف اؼبدف اليت تقوـ بدور اؼبنافذ
للشركات اليت تنتج السلع للتصدير .وأدى استمرار الًتكيز على اجتذاب االستثمار اؼبباشر األجنيب إُف تعزيز
ىيمنة العواصم واؼبناطق الساحلية (كما ىو اغباؿ يف تونس) ومدف اؼبوانئ مثل ميناء اإلسكندرية وبورسعيد
والسويس يف مصر ،والدار البيضاء يف اؼبغرب ،وحلب (اؼبركز االقتصادي الرئيسي يف سورية قبل اندالع اغبرب
األىلية) وجدة يف اؼبملكة العربية السعودية.
 -ٔٓٛوعلى الرغم من أف قطاع الزراعة ال يزاؿ يقدـ حالياً مسانبة كبَتة يف الناتج احمللي اإلصباِف يف جزر
القمر ( ٖٙيف اؼبائة) ،والسوداف (ٖٖ يف اؼبائة) ،وسورية ( ٔٛيف اؼبائة يف عاـ  ،)ٕٓٓٚواؼبغرب (٘ٔ يف
اؼبائة) ،ومصر (ٗٔ يف اؼبائة) ،فهو يأخذ يف الًتاجع يف صبيع االقتصادات العربية ،ويستأثر اآلف قطاع الصناعة
واػبدمات القائم يف اؼبناطق اغبضرية بنسبة متزايدة من الناتج احمللي اإلصباِف .وال تزاؿ اػبدمات تقدـ مسانبة
رئيسية يف اقتصاد بلداف اؼبغرب العريب (ٓ٘ يف اؼبائة) واؼبشرؽ (ٓ ٙيف اؼبائة) ،ومعظم العمالة اغبضرية يف بلداف
ؾبلس التعاوف اػبليجي ىي يف قطاع اػبدمات (.)World Bank, 2015a
 -ٜٔٓوعلى الرغم من أف اقتصادات بلداف ؾبلس التعاوف اػبليجي ال تزاؿ مدفوعة باستغالؿ مواردىا
النفطية ،فقد بدأ عدد منها اسًتاتيجيات جديدة لتنويع قواعدىا االقتصادية عن طريق تنمية اقتصاد اؼبعرفػ ػة.
ففي اؼبملكة العربية السعودية ،على سبيل اؼبثاؿ ،ازدادت حصة قطاع التصنيع غَت النفطي يف الناتج احمللي
اإلصباِف من  ٕٔ9ٚيف اؼبائة يف الفًتة ٕ٘ٓٓ ٕٜٓٓ-إُف ٗٔ يف اؼبائة يف العاـ ٕٗٔٓ .ويف اعبزائر واؼبغرب
وتونس ،ركزت سياسات التنويع االقتصادي على تنمية قطاع التصنيع الذي يستأثر اآلف بنسبة ٕ٘ يف اؼبائة أو
أكثر من الناتج احمللي اإلصباِف .ويبيل مب ػو اػبدمات الصحية اغبديثة يف بعض البلداف إُف تنويع اقتصاداهتا
(.)World Bank, 2015a
اإلطار  :2المشاريع الصغيرة والبالغة الصغر
يف اعبزائر ،شجعت اغبكومة بنشاط اؼبشاريع اغبضرية البالغة الصغر اليت تشَت التقديرات إُف أهنا أنشأت بُت
عامي ٕٓٔٓ ؤٖٕٓ أكثر من ٓٓٓ ٖٓ٘ فرصة عمل يف قطاعات الصناعة والسياحة واغبرؼ اليدوية.
وركز الربنامج على تطوير اؼبشاريع الصغَتة واؼبتوسطة يف إطار سياسة إلهباد فرص العمل للشباب ،وال سيما
اػبرهبُت من اؼبدارس الثانوية واعبامعات.
ويف مصر ،تقدـ وكالة وطنية ىي الصندوؽ االجتماعي للتنمية ،الدعم التقٍت واؼباِف إلنشاء اؼبشاريع الصغَتة
والبالغة الصغر يف اؼبدف الرئيسية .ويبوؿ البنك الدوِف وجهات ماكبة ثنائية أنشطة الصندوؽ ،اليت أصبحت
جزءاً أساسياً من أنشطة التدخل لإلصالح اغبضري يف منطقة القاىرة الكربى ويف اؼبدف الرئيسية األخرى.
وأؽبم النموذج اؼبصري بإنشاء الصندوؽ االجتماعي للتنمية يف اليمن يف العاـ  ،ٜٜٔٚوىو صندوؽ يعمل
على بناء القدرات لدى اجملتمعات الفقَتة والشركاء احملليُت من أجل تنفيذ اؼبشاريع اإلمبائية الرامية إُف زبفيف
حدة الفقر .ووصلت الربامج الرامية إُف تنمية اجملتمعات احمللية وتطوير اؼبشاريع الصغَتة والبالغة الصغر ،وبناء
قدرات السلطات احمللية ،وكذلك برامج العمل كثيفة اليد العاملة إُف ٓٓ ٖ ٚمن األحياء اغبضرية حبلوؿ عاـ
ٕٕٔٓ (.)Al-Iryani and others 2015
ويف األردف ،تعمل اغبكومة ،بدعم من االرباد األورويب وغَته من اعبهات اؼباكبة ،على تنفيذ اسًتاتيجية وطنية
لتعزيز قطاع التمويل البالغ الصغر وتشجيع اإلصالحات الرامية إُف ربسُت القدرة التنافسية للمشاريع الصغَتة
والبالغة الصغر .وأسس األردف ،بدعم من الصندوؽ العريب لإلمباء االقتصادي واالجتماعي والبنك الدوِف،
برناؾباً لتمكُت اؼبصارؼ احمللية من توفَت التمويل البالغ الصغر بأسعار تنافسية للمشاريع الصغَتة واؼبتوسطة
اغبجم.
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ٓٔٔ -وأكدت صبيع حكومات اؼبنطقة على ضرورة إهباد فرص العمل ،وال سيما بالنسبة للشباب الذين
يدخلوف القوى العاملة .وكانت احملركات االقتصادية الرئيسية ىي قطاعات البناء واػبدمات ،يليها قطاع اؼبشاريع
الصغَتة والبالغة الصغر اليت تتزايد مسانباهتا يف العمالة اغبضرية.
ٔٔٔ -وتقوـ الواليات يف السوداف ،باعتبارىا أكرب اعبهات اؼبالكة لألراضي ،بدور نشط يف تعزيز تطوير
اؼبناطق الصناعية اغبضرية وتنمية االئتمانات الصغَتة اؼبمنوحة ”لألسر اؼبنتجة“ اليت تعمل يف أنشطة اقتصادية
منزلية .أما يف فلسطُت فيقتصر توفَت فرص العمل يف الغالب على اؼبهن اليت ال تتطلب مهارات يف قطاعات
البناء واػبدمات.
ٕٔٔ -وقد حقق اؼبغرب واؼبملكة العربية السعودية مستويات مرتفعة من إدماج االقتصاد اغبضري يف
سياساهتا اإلمبائية الوطنية .ففي اؼبغرب ،شكل ربسُت البيئة اغبضرية جزءاً أساسياً من سياسة التنمية الوطنية منذ
عاـ ٕ٘ٓٓ .ويعد تعزيز وربديث اؽبياكل األساسية ،دبا يف ذلك شبكات النقل بُت اؼبدف ،وربسُت إمكانية
الوصوؿ إُف تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت ،وتوفَت االئتماف لعدد يقدر بنحو ٘ ٔ9مليوف من اؼبشاريع
الصغَتة والبالغة الصغر ،اليت يعمل نسبة  ٜٙ9ٛيف اؼبائة منها يف اؼبناطق اغبضرية ،جزءاً من اعبهود الرامية إُف
إدماجها يف القطاع الرظبي .وقامت اؼببادرة الوطنية للتنمية البشرية بتمويل أكثر من ٓٓٓ  ٙنشاط من األنشطة
اؼبدرة للدخل يف اؼبناطق اغبضرية من أجل زيادة العمالة يف القطاع التجاري وقطاع اػبدمات؛ وتدعم اؼببادرة
أيضاً حفظ األنشطة الًتاثية واغبرؼ اليدوية.
ٖٔٔ -ويف العاـ  ،ٕٜٓٓاعتمد ؾبلس الوزراء السعودي اسًتاتيجية عمالة طموحة هتدؼ إُف تنويع
االقتصاد الوطٍت ،وتصحيح االختالالت اؽبيكلية وربسُت إنتاجية اؼبواطنُت السعوديُت يف القطاعات الناشئة من
االقتصاد .ومن عناصرىا األساسية إدماج االقتصاد اغبضري يف السياسة اإلمبائية الوطنية .وتشتمل اػبطط
اػبمسية اؼبتتالية اؼبتعلقة بالتنمية والرامية إُف إدارة األىداؼ الكلية والقطاعية اآلف على اسًتاتيجية وطنية لتنظيم
اؼبساحات مع سياسات صروبة ؼبراكز النمو الوطٍت واإلقليمي واحمللي تدمج التنمية االقتصادية يف اػبطط
اغبضرية لتنظيم اؼبساحات.
ٗٔٔ -ويف األردف ولبناف (ويف سورية قبل اغبرب األىلية) ،ركزت سياسات التنويع االقتصادي على تنمية
قطاع التصنيع وتنويع القواعد االقتصادية لتلك البلداف عن طريق تطوير قطيب اقتصاد اؼبعلومات وتكنولوجيا
اؼبعلومات واالتصاالت ،وكذلك خدمات األعماؿ .وقد ارتفعت مسانبة األنشطة الصناعية يف الناتج احمللي
اإلصباِف يف ىذه البلداف إُف قرابة ٖٓ يف اؼبائة ،يف حُت ظلت عند حواِف ٘ٔ يف اؼبائة يف مصر ،على النحو
اؼبوضح يف اعبدوؿ ٘.
اعبدوؿ ٘
القيمة المضافة مصنفة حسب قطاع الصناعة أو الخدمات ،الفترة ( 4141-4141كنسبة مئوية من
الناتج المحلي اإلجمالي)
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قطاع الصناعة

ٔٔ9ٛ

ٗٔٙ9

ٕٗٓ9

(د)

ٗٛ9ٜٜ

اػبدمات

ٕ٘9ٙ

ٔٛٓ9

ٗ٘ٓ9

(د)

(د)

ٗٓ9ٗٙ

(أ) العاـ ٕٓٓٓ
(ب) العاـ ٜٜ٘ٔ
(ج) العاـ ٕٓٔٓ
(د) العاـ ٕ٘ٓٓ

اؼبصدر.World Bank, 2015a :

٘ٔٔ -ويزداد تركز األنشطة االقتصادية وفرص العمل والثروة يف مدينة رئيسية أو أكثر .ويف مصر ،يشكل
سكاف القاى ػ ػ ػرة الكربى نسبػ ػ ػة ٔ٘ فػ ػ ػي اؼبائ ػ ػ ػة م ػ ػ ػن س ػ ػكاف اؼبناط ػ ػ ػق اغبضرية ،وتستأثر بقرابة ثلث الناتج
القومي اإلصبالػ ػ ػي ،ونسبػ ػة ٕ٘ يف اؼبائة من القوى العامل ػة اؼبستخ مدمة ،وٓٗ يف اؼبائة من اؼبنشآت الصناعيػ ػة
( .)GOPP and World Bank, 2014ويف السوداف ،يساىم قطاعا الصناعة واػبدمات يف اؼبناطق اغبضرية بنسبة
 ٖٖ9ٙيف اؼبائة و ٖٜيف اؼبائة من الناتج احمللي اإلصباِف على التواِف؛ ويف العاـ  ،ٕٓٓٛكانت نسبة ٘ ٚيف
اؼبائة من صبيع شركات التصنيع و٘ ٛيف اؼبائة من صبيع شركات اػبدمات يف السوداف متمركزة يف اػبرطوـ ،اليت
سبثل احملرؾ االقتصادي للبلد ( )World Bank, 2009bويف تونس ،يعيش  ٜ٘يف اؼبائة من السكاف يف منطقة
عماف من عدد سكاف اؼبناطق اغبضرية من ٕ٘ يف اؼبائة يف
تونس العاصمة الكربى .ويف األردف ،ازدادت حصة ّ
عاـ ٓ ٜٜٔإُف ٕٗ يف اؼبائة يف عاـ ٕٗٔٓ.
 -ٔٔٙويف بلداف ؾبلس التعاوف اػبليجي ،تعٍت البيئة الصحراوية أف صبيع السكاف تقريباً يعيشوف يف اؼبناطق
اغبضرية .ففي اؼبملكة العربية السعودية ،اليت يبلغ معدؿ العمراف اغبضري فيها ٖ ٛيف اؼبائة ،يعيش  ٖٛيف اؼبائة
من سكاف اؼبناطق اغبضرية يف اؼبدينتُت الكربيُت الرياض وجدة .ويف لبناف ،يعيش ٗٗ يف اؼبائة من ؾبموع
السكاف يف بَتوت الكربى .واستأثرت اؼبدف اؼبغربية بنسبة  ٘ٛيف اؼبائة من أعداد السكاف يف عاـ ٕٗٔٓ،
وأنتجت ٘ ٚيف اؼبائة من الناتج احمللي اإلصباِف يف عاـ ٕٓٔٓ.
 -ٔٔٚويسعى كثَت من حكومات اؼبنطقة إُف زبفيض الضغوط اإلمبائية الناذبة عن وجود عدد ؿبدود من
التجمعات اغبضرية بتعزيز التنمية االقتصادية عن طريق ربقيق التوازف يف تنظيم مساحات التنمية االقتصادية
بإنشاء مناطق صناعية طرفية ،ومدف جديدة وفبرات إمبائية تربط جع مقد النمو القائمة حالياً باؼبناطق اؼبتأخرة من
أجل ربسُت فرص استفادهتا من الوظائف واػبدمات ،وتعزيز تنميتها االقتصادية وللتقليل من التفاوتات
اإلقليمية.
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اعبدوؿ ٙ
سكان المناطق الحضرية (بالماليين) 4991 ،و4141
ٜٜٓٔ
ٕٗٔٓ
النسبة اؼبئوية يف
اؼبدينة الرئيسية
ٜٜٓٔ
ٕٗٔٓ
النسبة اؼبئوية يف
اؼبدينة الرئيسية
ٜٜٓٔ
ٕٗٔٓ
النسبة اؼبئوية يف
اؼبدينة الرئيسية
ٜٜٓٔ
ٕٗٔٓ
النسبة اؼبئوية يف
اؼبدينة الرئيسية

الجزائر
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ليبيا
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ٗ9ٜ
ٕ٘ٝ
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ٕٕٓ9
ٝٔٛ

موريتانيا
ٗٓ9
ٕٗ9
ٝ٘ٙ

تونس
ٗٚ9
ٖٚ9
ٜٝ٘

مصر
ٕٙ9ٚ
ٖٛ9ٙ
ٝٗٛ

العراق
ٕٓٔ9
ٕٔٗ9
ٔٗٝ

األردن
ٖ9ٛ
٘٘9
ٕٗٝ

لبنان
ٕٕ9
ٖ9ٜ
ٗٗٝ

فلسطين
٘ٔ9
ٖ٘9
-

سورية
ٕٙ9
ٕٔ9ٙ
ٕٔٝ

البحرين

الكويت

ُعمان

قطر

ٗ
ٛ
غَت متاح

ٕٔ9
ٖٖ9
غَت متاح

ٕٔ9
ٕٗ9
غَت متاح

ٗٓ9
ٔ9ٙ
غَت متاح

المملكة العربية
السعودية
ٕٗٔ9
ٕٛ9ٜ
(أ)
ٖٝٛ

اإلمارات العربية
المتحدة
ٔ9ٛ
ٜٔ9
غَت متاح

جزر القمر جيبوتي
ٗٓ9
ٔٓ9
ٓ9ٚ
ٕٓ9
غَت متاح غَت متاح

الصومال
ٔ9ٜ
ٖٗ9
غَت متاح

السودان
ٕٚ9
ٕٖٔ9
ٕ٘ٝ

اليمن
ٕ9ٙ
ٜ9ٚ
(ب)
ٕٓ٪

(أ) الرياض وجدة
(ب) بيانات عاـ ٕ٘ٓٓ.

اؼبصدر.World Bank, 2015a :

 -ٔٔٛفعلى سبيل اؼبثاؿ ،يف خطة رؤية مصر لعاـ ٕٕ٘ٓ اؼبعتمدة مؤخراً هبري دمج اؼبناطق اإلمبائية السبع
يف البلد لتشكيل أربع ؾبموعات اقتصادية يف إطار مسعى ؼبوازنة التنمية يف أكباء مصر ولتخفيف الضغوط
اإلمبائية على القاىرة واإلسكندرية ،اللتاف سبثالف احملركُت االقتصاديُت الرئيسيُت يف البلد .ويعتمد الًتكيز على
منطقة قناة السويس االقتصادية ،من أجل ربقيق توازف مقابل ؽبيمنة منطقة القاىرة الكربى ،على أنبية القناة
كشرياف نقل عاؼبي ،ويستفيد من وجود مدينتُت منفذتُت نبا بورسعيد والسويس .وسيتطلب ىذا اؼبشروع
الطموح قرابة ٖٓ عاماً لكي يبلغ بالكامل إمكانيات التنمية اؼبتوقعة لو.
 -ٜٔٔويف اؼبغرب ،الذي تستأثر ثالث مدف فيو ىي الدار البيضاء ،والرباط  -سال ،وطنجة بنسبة ٓ ٛيف
اؼبائة من النشاط االقتصادي للبلد ،تقوـ سياسة اؼبدف النموذجية اغبكومية الصادرة عاـ ٕٕٔٓ ( euunuqoo lo
 )ue tuuuo ée eloinuouبالتشجيع النشط لبناء اؼبدف اعبديدة يف فبرات إمبائية ـبتارة من أجل ربقيق توازف أفضل
يف تنظيم اؼبساحات اغبضرية.
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ٕٓٔ -وتعترب التحويالت اؼبالية من العماؿ اؼبغًتبُت يف بلداف ؾبلس التعاوف اػبليجي واالرباد األورويب من
احملركات اؽبامة للتوسع العمراين يف اؼبنطقة .وتعترب بلداف ؾبلس التعاوف اػبليجي واحدة من أىم مناطق العاَف
لتوليد التحويالت اؼبالية ،ألهنا توفر فرص العمل لكثَت من العماؿ األجانب ،دبا يف ذلك العاملوف من غَت ذوي
اؼبهارات ،وسبثل التحويالت ،من خالؿ القنوات الرظبية وغَت الرظبية على حد سواء ،نسبة كبَتة من الناتج احمللي
اإلصباِف ،وال سيما يف مصر (سادس أكرب اعبهات اؼبتلقية للتحويالت اؼبالية يف العاَف) ،وكذلك يف األردف
وتونس ولبناف واؼبغرب .وقد ازدادت التحويالت يف مصر من ٖ ٗ9باليُت دوالر يف عاـ ٘ ٜٜٔإُف ٜٔ9ٙ
بليوف دوالر يف عاـ ٕٗٔٓ .ويف اؼبغرب من ٕ بليوف دوالر يف عاـ ٘ ٜٜٔإُف ٗ ٘9باليُت دوالر يف عاـ
ٕٓٔٓ؛ ويف األردف من  ٜٜٗمليوف دوالر يف عاـ ٘ ٜٜٔإُف ٘ ٖ9باليُت دوالر عاـ ٕٓٔٓ .وتستثمر
معظم ىذه التحويالت يف قطاع اإلسكاف ،فبا أدى إُف تنشيط سوؽ العقارات اغبضرية ،دبا يف ذلك تطور
اؼبساكن العشوائية.
ٕٔٔ -ومن أجل نقل النمو االقتصادي إُف اؼبدف الثانوية ،تعمل اؼبملكة العربية السعودية على ربسُت
اؽبياكل األساسية يف عسَت ،وحائل ،واؽبفوؼ ،واؼبدينة ،وتبوؾ ،والطائف .وتستثمر اؼبملكة أيضاً يف إنشاء
اؼبدف اعبديدة .وسًتكز مدينة اؼبعرفة االقتصادية (اؼبقرر إقبازىا خالؿ فًتة  )ٕٓٔٛ-ٕٓٔٙيف اؼبدينة اؼبنورة،
على تنمية اػبربة التجارية ،تدعمها طائفة واسعة من اجملمعات التجارية والثقافية .وسًتكز مدينة اؼبلك عبد اهلل
االقتصادية مشاؿ جدة ،ومدينة جيزاف االقتصادية اليت ستنجز حبلوؿ عاـ ٕٕٓٓ على الصناعات الثقيلة
والتكنولوجيا اغبيوية وصناعات األدوية .ويف حائل ،ستصبح مدينة األمَت عبدالعزيز بن مساعد مركزاً للنقل
واللوجستيات .ومن اؼبقرر إقبازىا صبيعاً يف العاـ  .ٕٓٔٙوهبري حالياً وضع اؼبخططات ؼبدينتُت اقتصاديتُت
أخريُت يف تبوؾ ويف اؼبنطقة الشرقية .ويتمثل التحدي يف تعليم وتدريب الشباب العاطلُت عن العمل من أجل
تأىيلهم للعمل يف األسواؽ اليت يقودىا القطاع اػباص واليت تتسم بشدة التنافس.
الشكل ٜ
معدل البطالة بين الشباب بحسب المنطقة ()4141–4990

معدؿ البطالة بُت الشباب (نسبة مئوية)

الشرؽ األوسط
مشاؿ أفريقيا
االقتصادات اؼبتطورة واالرباد األورويب
أوروبا الوسطى ودوؿ جنوب شرؽ أوروبا (من
غَت االرباد األورويب) ورابطة الدوؿ اؼبستقلة
شرؽ آسيا
جنوب شرؽ آسيا ومنطقة احمليط اؽبادئ
جنوب آسيا
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاربيي
أفريقيا جنوب الصحراء

اؼبصدر :منظمة العمل الدولية.ٕٓٔ٘ ،
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ٕٕٔ -واستناداً إُف مباذج منظمة العمل الدولية ،ففي العاـ ٕٗٔٓ كانت معدالت بطالة الشباب يف بلداف
اؼبشرؽ واؼبغرب العريب ىي األعلى من بُت كل اؼبناطق يف العاَف .وقد أدى التوسع اغبضري يف الدوؿ العربية إُف
ربسُت إمكانية اغبصوؿ على اػبدمات الصحية والتعليمية ،كما أدى إُف ارتفاع كبَت يف التحصيل العلمي
للشباب .وتتمثل إحدى اؼبشاكل الرئيسية اليت واجهتها اؼبنطقة العربية خالؿ السنوات العشرين اؼباضية يف إهباد
الوظائف للسكاف الذين يدخلوف سوؽ العمل .فقد واجهت صبيع البلداف ربدي توفَت فرص العمل ألحد أكرب
ؾبموعات الشباب يف العاَف.
الشكل ٓٔ
بطالة الشباب في بلدان المشرق والمغرب العربي (النسبة المئوية للمرحلة العمرية  40إلى  41سنة،
حسب نوع الجنس)
مصر
العراؽ
األردف
لبناف
فلسطُت

اعبزائر
ليبيا
اؼبغرب
تونس

(أ) ٕٓٔٓ
اؼبصدر.World Bank, 2015 a :

الشكل ٔٔ
معدالت البطالة في بلدان عربية مختارة حسب المستوى التعليمي ،المرحلة العمرية  41-40سنة،
4141-4110
اؼبغرب
صبهورية اليمن
الضفة الغربية وغزة
تونس
األردف
العراؽ
صبهورية مصر العربية

االبتدائي

اؼبصدر.World Bank, 2013a :
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ٖٕٔ -تعاين من البطالة نسبة تًتاوح بُت  ٔٛوٕٖ يف اؼبائة من األشخاص ذوي التعليم العاِف يف تونس،
واعبزائر واؼبغرب ،وٖٗ يف اؼبائة يف األردف ،وٓٗ يف اؼبائة تقريباً يف مصر .ويشكل تزايد العالقة العكسية بُت
التحصيل التعليمي والعمالة مشكلة مزعجة بوجو خاص للشباب الداخلُت إُف سوؽ العمل .وىذا يربز ضرورة
ربقيق توافق أفضل بُت ضغوط الطلب على خربات ؿبددة يف القطاعات االقتصادية الناشئة (تكنولوجيا
اؼبعلومات ،مثالً) والتدريب اؼبتاح يف اعبامعات احمللية .فعلى سبيل اؼبثاؿ ،وعلى الرغم من سبتع مصر بأحد
أفضل نظم التعليم العاِف يف العاَف العريب ،تعاين نسبة  ٗٗ9ٙيف اؼبائة من خرهبي اعبامعات دوف سن ٖٓ عاماً
من البطالة ،باؼبقارنة مع نسبة  ٖ٘9ٙيف اؼبائة للعاطلُت عن العمل من الفئة العمرية ككل ،ونسبة ٖٔ يف اؼبائة
من العاطلُت بُت صبيع خرهبي اعبامعات (.)World Bank, 2015a
ٕٗٔ -وقد أدى اإلنفاؽ الكبَت على النظاـ التعليمي إُف زيادة ىائلة يف مستوى التحصيل العلمي يف معظم
البلداف ،غَت أف الشباب ،وال سيما النساء ،هبدوف صعوبة متزايدة يف العثور على عمل موافق لتحصيلهم العلمي
سواء يف داخل بلداهنم أو خارجها .وكانت اؼبرأة ىي اؼبستفيد الرئيسي من برامج اجتماعية ـبتلفة يف اعبزائر ،دبا
يف ذلك القروض الصغَتة بدوف فوائد اليت تقدمها الوكالة الوطنية إلدارة االئتمانات الصغرى هبدؼ الشروع يف
األنشطة االقتصادية (مثلت النساء نسبة ٖ ٙٔ9يف اؼبائة من اؼبستفيدين) وبرنامج إلدماج اػبرهبُت الباحثُت عن
العمل ألوؿ مرة (بُت عامي  ٜٜٜٔؤٖٕٓ ،وبلغت نسبة النساء الباحثات عن عمل يف الربنامج  ٙٙ9ٙيف
اؼبائة) (اعبزائر.)ٕٓٔٗ ،
ٕ٘ٔ -وعلى الرغم من أف مغادرة الشباب اؼبتعلمُت ليست ظاىرة جديدة ،فإف األثر الًتاكمي للتغَتات يف
االقتصاد العاؼبي ،واالبتكار التكنولوجي وتزايد القيود اؼبفروضة على التنقل إُف االرباد األورويب ،وأمريكا
الشمالية ،وبلداف ؾبلس التعاوف اػبليجي يربز عدـ التوافق ىذا بُت اؼبهارات اليت يقدمها النظاـ التعليمي وتلك
اليت تتطلبها سوؽ العمل احمللية.
 -ٕٔٙوتبدأ بعض البلداف يف ربقيق تقدـ ملحوظ يف ربسُت التنسيق بُت اسًتاتيجيات التنمية االقتصادية
ونواتج النظاـ التعليمي .ففي اؼبغرب ،حيث سبثل الفئة العمرية من ٘ٔ إُف ٖٗ عاماً أكثر من ثلث السكاف،
وىي فئة يقارب معدؿ البطالة ؽبا ضعف اؼبعدؿ الوطٍت ،قامت اغبكومة بدور نشط يف ثالثة برامج تستهدؼ
الشباب :برنامج ”إدماج“ الذي يوفر التدريب للخرهبُت الشباب ؼبساعدهتم على إهباد عمل مطابق ؼبهاراهتم؛
وبرنامج ”تأىيل“ الذي يبكنهم من استكماؿ مهاراهتم لكي تتوافق مع متطلبات سوؽ العمل؛ ويساعد
برنامج ”مقاوليت“ الشباب من أصحاب اؼبشاريع يف بدء أعماؿ ذبارية جديدة .وخالؿ الفًتة من  ٕٓٓٙإُف
ٕٗٔٓ ،أدمج برنامج ”إدماج“ أكثر من ٓٓٓ  ٗٔٙباحث عن العمل يف سوؽ العمل ،بينما قدـ برنامج
مقاوليت اؼبساعدة إُف ٓٓٗ ٖٔ من أصحاب اؼبشاريع يف إنشاء كبو ٓ٘ ٘ ٙمن الشركات الصغَتة اليت وفرت
 ٔ٘ ٚٓٛفرصة عمل .وقد أصبحت ثقافة اؼبشاريع الناشئة يف مناطق حضرية مثل عماف وبَتوت والقاىرة،
قطاعاً نامياً يف العاَف العريب ،األمر الذي يهيئ بيئة تدعم أصحاب اؼبشاريع واؼببتكرين الشباف.
 -ٕٔٚوعلى الرغم من أف مشاركة اؼبرأة يف العمالة ال تزاؿ منخفضة ،فقد حققت تقدماً كبَتاً ،ولكن
التفاوت يزداد حدة بُت عمالة اإلناث والتحصيل العلمي اؼبتزايد للمرأة .ففي مصر ،تعاين نسبة ٕٗ يف اؼبائة من
خرهبات التعليم العاِف من البطالة ،مقابل  ٖٜيف اؼبائة من اػبرهبُت؛ ويف اؼبغرب ،يعاين من البطالة ٖٖ يف اؼبائة
من خرهبات التعليم العاِف ،و ٔٙيف اؼبائة من اػبرهبُت.
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اعتبارات السياسة العامة


تعزيز تنويع السياسات اإلمبائية الوطنية من أجل معاعبة التفاوتات اإلقليمية واغبضرية وتسخَت اإلمكانات
االقتصادية للمدف باعتبارىا جزءاً من االقتصادات الوطنية .تشجيع النمو االقتصادي ذو القاعدة الواسعة
والشامل للجميع لفائدة األعداد السكانية اؼبتنامية بسرعة ،وبوجو خاص ،االستفادة من اإلمكانات اليت
يوفرىا السكاف من الشباب واػبرهبُت الذين تتزايد جودة ربصيلهم العلمي باستمرار.



تعزيز التنمية االقتصادية يف اؼبدف الثانوية والبلدات اعبديدة واؼبمرات اإلمبائية من أجل ربقيق مزيد من
التوازف للتنمية على الصعيدين الوطٍت واإلقليمي ولتوسيع نطاؽ اؼبكاسب االقتصادية لكي تتجاوز اؼبراكز
اغبضرية اغبالية اؼبهيمنة .تعزيز الًتابط بُت اؼبدف األساسية والثانوية وضمن اؼبدف .تعزيز النقل اؼبستداـ
وشبكات التنقل اغبضرية.



سبويل وإدارة اؽبياكل األساسية واػبدمات اغبضرية األساسية الالزمة لدعم السكاف اغباليُت والستيعاب
النمو اغبضري اؼبستقبلي.



معاعبة التحدي الكبَت اؼبتمثل يف البطالة بُت الشباب يف اؼبنطقة العربية ،مع مراعاة ضرورة مواءمة نظم
التعليم والتدريب اؼبهٍت الوطنية مع فرص االلبراط يف العمالة اؼبنتجة .تعزيز فرص العمل للمرأة كأولوية من
أجل ربقيق اؼبساواة بُت اعبنسُت يف اؼبنطقة العربية.



تعزيز النهج اؼببتكرة لالستفادة من التحويالت وتعزيز مسانبتها يف ربقيق التوسع اغبضري الشامل للجميع
واؼبستداـ واؼبرف واآلمن يف اؼبنطقة العربية.



االعًتاؼ بعمليات إعادة البناء اليت تسعى إُف تعزيز االقتصادات اغبضرية بوصفها فرصاً لبناء مدف أكثر
مرونة وأمناً واستدامة وأفضل استيعاباً للجميع.



ويف األجل القصَت ،تشجيع وتعزيز إنشاء إسكاف حضري ميسور التكلفة يف اؼبدف القائمة ومعاعبة
االرتفاعات اغبادة يف أسعار األراضي واإلهبارات ،اليت تجقصي األسر الشابة عن سوؽ اإلسكاف وذبربىم
على العيش مع األقارب أو يف األحياء اؼبكتظة اليت تنخفض كلفة السكن فيها ،أو يف اؼبستوطنات
العشوائية.

التوسع الحضري والعدالة االجتماعية
خامساً ّ -

 -ٕٔٛاعًتؼ اؼبنتدى العريب الرفيع اؼبستوى حوؿ التنمية اؼبستدامة اؼبنعقد يف العاـ ٕٗٔٓ بأف كثَتاً من
البلداف العربية أنبلت قضايا اؼبساواة واغبماية االجتماعية يف سعيها إُف ربقيق األىداؼ اإلمبائية لأللفية.
وأظهرت نتائج التقريرين العربيُت لعامي ٕٓٔٓ ؤٖٕٓ واؼبتعلقُت باألىداؼ اإلمبائية لأللفية أف قياسات
التفاوت َف تتغَت إال بشكل ضئيل جداً يف السنوات العشرين اؼباضية ،حيث أظهر جمعامل جيٍت مؤشراً قيمتو
ٖ ٖٗ9لتسعينات القرف اؼباضي ،و ٖٗ9ٚللعقد األوؿ من القرف اغبادي والعشرين .وحققت األردف وموريتانيا
تقدماً يف تقليل تفاوت الدخل ،بينما سجلت البلداف العربية األقل مبواً زيادة متوسطة يف ىذا التفاوت (األمم
اؼبتحدة وجامعة الدوؿ العربية .)ٕٖٓٔ ،وتبدو بشكل واضح مظاىر الالمساواة االجتماعية واالقتصادية يف
مدف اؼبنطقة العربية ،حيث يتزايد اتساع الفجوة بُت القطاعات اؼبختلفة من السكاف ،فبا يقلل فرص االستفادة
بشكل متساو من السكن الالئق واػبدمات األساسية والعمالة اؼبدرة للدخل.
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الشكل ٕٔ
الخمس من السكان لبلدان عربية مختارة (أحدث البيانات المتاحة)
الحصة من الدخل أو االستهالك بحسب شريحة ُ

اؼبصدر:

.World Bank, 2016

 -ٕٜٔوحققت الدوؿ العربية بعض التقدـ كبو ربقيق األىداؼ اإلمبائية لأللفية فيما يتعلق باغبد من الفقر
اؼبدقع .ولكن منذ العاـ ٕٓٔٓ ،ومنذ اندالع النزاعات اليت تلتو ،ازدادت مستويات الفقر األخرى ( ESCWA,
 .)2014وبلغ معدؿ انتشار الفقر استناداً إُف خطوط الفقر الوطنية  ٕٕ9ٚيف اؼبائة يف عاـ ٓ ٜٜٔوارتفع إُف
ٗ ٕٖ9يف اؼبائة يف العاـ ٕٕٔٓ (األمم اؼبتحدة وجامعة الدوؿ العربية .)ٕٖٓٔ ،ولذلك سبثل سياسات اغبماية
االجتماعية ،وال سيما األخذ حبد أدىن للحماية االجتماعية هبدؼ اغبد من الفقر والالمساواة عنصراً حاظباً
يتعُت النظر فيو عند تنفيذ اػبطة اغبضرية اعبديدة ؽبذه اؼبنطقة.
ٖٓٔ -وأظهر انتشار االضطرابات يف السنوات األخَتة يف بعض بلداف اؼبنطقة مدى مسانبة االستبعاد
االجتماعي يف االضطرابات السياسية .ومع ظهور األمن كمعيار ذي أولوية لتهيئة اختيار اؼبوقع ،تزايدت
عمليات العزؿ اؼبكاين وتوخي التجانس االجتماعي داخل اؼبدف .وستمثل ذبزئة اؼبدف إُف جيوب اقتصادية
وعرقية ودينية ال يربطها خبالؼ النقل سوى القليل من الصالت ،ربدياً رئيسياً يف إعادة اإلعمار بعد انتهاء
النزاع .ويف البيئات اغبضرية اؼبعقدة ستختلف الفئات الضعيفة حاالهتا اؼبادية واالقتصادية واالجتماعية ،على
الرغم من أف الفقراء ىم من يعانوف يف الغالب من أوجو اغبرماف اؼبتضاعفة .فعلى سبيل اؼبثاؿ ،يستقر فقراء
اؼبناطق اغبضرية يف كثَت من األحياف على أراض غَت مناسبة ؼبشاريع التنمية ،األمر الذي يؤدي إُف زيادة القابلية
للتأثر بالصدمات والضغوط اؼبناخية.
ٖٔٔ -وتقوـ الطبقة الوسطى بدور حاسم يف الربط بُت الطبقات العليا والدنيا يف اؽبيكل االجتماعي
للمدينة .ويتمثل العامل اغباسم يف ربديد الطبقة الوسطى يف ملكيتها لألصوؿ اإلنتاجية ،دبا يف ذلك األراضي
واألمالؾ .واغبيز اؼبكاين الذي تشغلو الطبقة اؼبتوسطة ،وظروؼ سكنها ،وإمكانيات حصوؽبا على الوظائف
واػبدمات وأسلوب حياهتا ،تشكل صبيعها تطلعات السكاف األكثر فقراً ،األمر الذي يساعد بالتاِف على ربديد
شروط الشموؿ واإلقصاء االجتماعيُت .وسبثل تنمية الطبقة اؼبتوسطة يف العاَف العريب ويف صبيع أكباء العاَف مصدراً
ىاماً للعمالة اؼباىرة ،وتشكل طبقة اؼبستهلكُت وؾبموعة أصحاب اؼبشاريع اليت توفر قدراً ىاماً من الدعم للنمو
االقتصادي والتنمية .ولكن ىذا لن يتحقق دوف اإلدماج واؼبشاركة الكاملُت للمرأة يف القوى العاملة ،ومثلما
أشَت فيما سبق ،فهذا أيضاً أمر تقيده كثَتاً العوامل االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية.
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ٕٖٔ -ويف بلداف اؼبوطن األصلي ،وال سيما يف اؼبشرؽ ،أدى التوسع اغبضري الذي ربركو التحويالت الرظبية
وغَت الرظبية والذي يستمر بفعل ارتفاع معدالت تكوين األسر اؼبعيشية وتفشي نقص اؼبساكن ،إُف ارتفاع
صاروخي يف أسعار األراضي يتجاوز قدرات الكثَتين يف الطبقات اؼبتوسطة .وأدى انتشار اؼبستوطنات العشوائية
وكثافتها الالحقة إُف تسارع الفروؽ الطبقية بينها وازدياد حدهتا .وكانت االستجابة العامة التقليدية منذ منتصف
شبانينات القرف اؼباضي ىي ترقية اؼبناطق اغبضرية على كبو يتجنب تشريد السكاف ،وإعادة زبطيط اؼبربعات
السكنية يف مواضعها .وىذا يعزز قيمة األصوؿ اليت يبتلكها الفقراء ،غَت أنو يف األجل الطويل ،بعد طبس
سنوات أو أكثر من إقباز اؼبشروع ،أدت ربركات السكاف الناصبة عن آليات عمل سوؽ العقارات اػباصة إُف
تشريد السكاف األكثر فقراً (سراج الدين.)ٕٓٔ٘ ،
ٖٖٔ -وتثَت ىذه الديناميات مسألة ما إذا كانت مشاريع التحسُت العامة قادرة على دفع اؼبناطق اؼبتدىورة
اؼبنخفضة الدخل كبو التوازف االجتماعي .وقد حاولت اغبكومات تعزيز اإلدماج عن طريق ربسُت توفر األراضي
واؼبساكن بتكاليف معقولة ،األمر الذي يبثل عنصراً من عناصر اغبق يف السكن الالئق ،ولكن االفتقار إُف
وسائل النقل العامة اؼبيسورة التكلفة ال يزاؿ ينتج العزؿ واالستبعاد اؼباديُت .وَف يوضع سقف ألسعار األراضي يف
اؼبشاريع اليت ربظى برعاية اغبكومة إال يف مواقع طرفية ،حيث تقدـ مشاريع معزولة اؼبأوى للفقراء واألشخاص
الذين فقدوا منازؽبم بسبب الكوارث أو اإلخالء القسري .وال يكوف السكن الئقاً ما َف يتمتع شاغلوه بدرجة
من أمن اغبيازة تكفل ؽبم اغبماية القانونية من اإلخالء القسري واؼبضايقات وغَتىا من التهديدات UN-
) .(OHCHR and Habitat, 2009وقد شجع دعم تكلفة األراضي اغبضرية على تطوير مشاريع تقسيمات رفيعة
اؼبستوى يف الضواحي ،ومنذ ٕٓٔٓ ربولت مثل ىذه التقسيمات إُف أحياء مسيجة تقوض اؽبدؼ األصلي
اؼبتمثل يف وضع حوافز للمشاريع اليت تؤدي إُف التماسك اؼبادي واالجتماعي.
ٖٗٔ -ويف ىذه األياـ يتزايد التنوع االجتماعي للمدف وتتزايد مساحاهتا تشتتاً .ويف العديد من البلداف
العربية ،يتزايد اإلدماج االجتماعي للمناطق الفرعية يف حُت يتزايد ذبانس فرادى األحياء من النواحي االجتماعية
والعرقية والدينية .ويتواصل دوف انقطاع توجو فباثل يف اؼبساكن اؼبنفصلة اؼبخصصة للعماؿ األجانب .وتؤدي
االختالفات السائدة بُت اعبماعات وازدياد العزؿ اؼبكاين إُف خلق بيئة مواتية للنزاعات ،وخطر حدوث مثل
ىذه النزاعات هبب أف يدفع التنمية اغبضرية كبو أمباط أكثر مشوالً وأكثر إنصافاً من الناحية االجتماعية.
ٖ٘ٔ -ويتنوع الًتاث الثقايف الثري للمنطقة من مواقع الًتاث العاؼبي األثرية لليونسكو واألحياء اغبضرية
التارىبية والطقوس واؼبمارسات اليت تشكل جزءاً من الذاكرة اعبماعية واؽبوية للشعب العريب .وعلى الرغم من
تدىور الكثَت من األحياء التارىبية وإيوائها لألسر اؼبعيشية اؼبنخفضة الدخل ،فهناؾ بعض منها يف تونس وسورية
ومصر واؼبغرب مت إصالحو وحفظو .ويف سورية والعراؽ ،دمرت أجزاء من ىذه األحياء يف اغبروب األىلية اليت
نشبت مؤخراً ،يف حُت دمرت مواقع ىامة ومتاحف رئيسية بسبب النهب واغبفريات غَت القانونية واإلضرار
اؼبتعمد .وىناؾ حاجة ملحة إُف إيقاؼ عمليات السلب ىذه .وينبغي للبلداف اؼبتضررة أف تتخذ تدابَت فورية يف
إطار خطط العمل ؼبرحلة ما بعد انتهاء النزاع.
 -ٖٔٙوىذه اؼبناطق التارىبية ال تشكل فقط جزءاً من اغبياة اليومية للسكاف ،بل ىي أيضاً أصوؿ اقتصادية
ىامة ،ذبتذب السياحة اليت سبثل عنصراً ىاماً يف اقتصاد اؼبنطقة وأحد اؼبصادر الرئيسية لتوليد القطع األجنيب يف
البلداف غَت اؼبنتجة للنفط .ويقوـ االعًتاؼ بالًتاث الثقايف اؼبشًتؾ أيضاً بدور رئيسي يف تعزيز التماسك
االجتماعي .ويتسم الوعي بالًتاث الثقايف اؼبادي وغَت اؼبادي وحفظهما بأنبية حاظبة يف فهم تاريخ اؼبستوطنات
اغبضرية وىويتها من أجل احملافظة على النسيج االجتماعي يف ضوء التطورات اعبديدة يف اؼبناطق اغبضرية
ولصاٌف األجياؿ اؼبقبلة.
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ألف  -األمن الغذائي والحماية االجتماعية
 -ٖٔٚشهدت أرجاء اؼبنطقة توسيع نطاؽ خطط اؼبساعدة االجتماعية ،اليت تعرؼ بأهنا ربويالت ال تقوـ
على االشًتاكات إُف الفئات اؼبعرضة ػبطر الفقر أو اليت تعيش يف الفقر ،وذلك استجابة ألزمات مثل أزمة
الغذاء العاؼبية يف عاـ  ٕٓٓٚواألزمات السياسية اليت بدأت يف عاـ ٕٔٔٓ يف اؼبنطقة .وبالفعل ،شدد التقرير
العريب اؼبتعلق باألىداؼ اإلمبائية لأللفية على ضرورة إهباد حد أدىن للحماية االجتماعية يطبق بشكل تدرهبي
وعلى كبو ميسور الكلفة وشامل للجميع ،بوصف ذلك خطوة حاظبة كبو استهداؼ الفقراء والضعفاء بشكل
فعاؿ .ويبكن أف يجعزى قصور العديد من نظم اغبماية االجتماعية يف اؼبنطقة إُف عدـ وجود بيانات موثوقة
ومستكملة عن اجملتمعات احمللية الفقَتة والضعيفة واالفتقار إُف اغبماية اليت تستهدؼ معاعبة اؼبشاكل .ويف
اؼبتوسط ىناؾ نسبة  ٔٙيف اؼبائة من شروبة جطبس السكاف األشد فقراً ال تتلقى أي نوع من اؼبساعدة
االجتماعية .وتشمل أدوات اغبماية االجتماعية اليت تعمل يف اؼبواقع اغبضرية من اؼبنطقة اإلعانات اؼبالية اؼبطبقة
على الغذاء والوقود ،والتحويالت النقدية ،والقسائم الغذائية ،والتغذية اؼبدرسية ،واألشغاؿ العامة ،ولكثَت منها
أىداؼ متعددة األوجو ونتائج إمبائية ؿبتملة .وقد تتخذ اغبماية االجتماعية أيضاً شكل نظم التأمُت
االجتماعي ،على الرغم من أف عدداً من التقارير الوطنية الصادرة عن اؼبنطقة يربز اؼبزايا غَت اؼبتكافئة ؽبذه النظم
بالنسبة للنساء العامالت والفئات الضعيفة .وطقوس الزكاة اليت تنفذ بشكل غَت رظبي ،تقوـ أيضاً بدور يف توزيع
اغبماية االجتماعية ،وتتم إدارهتا من خالؿ اؼبنظمات الدينية (.)Devereux, 2015
 -ٖٔٛوتتسم شبكات األماف اؼبتعلقة بالغذاء بأنبية خاصة يف اؼبنطقة اليت تعتمد اعتماداً كبَتاً على استَتاد
األغذية .ومع تطلعنا إُف العاـ ٖٕٓٓ ،يبكن أف يبثل التوسع اغبضري والنمو السكاين يف اؼبناطق اغبضرية أحد
الدوافع الرئيسية النعداـ األمن الغذائي ،حيث سيغَت أمباط استهالؾ الغذاء ومدى تيسر اغبصوؿ عليو يف اؼبدف،
ويزيد من حجم الطلب فيها (.)World Food Programme and Overseas Development Institute, 2015
ويعترب االكتفاء الذايت يف ؾباؿ الغذاء ىدفاً غَت واقعي يف ىذه اؼبنطقة اليت تعاين من شح اؼبياه ،وسبثل اإلعانات
اؼبالية للغذاء عنصراً مهيمناً يف اػبطط االجتماعية وخطط اغبد من الفقر يف معظم البلداف .بيد أف العديد من
التقارير الصادرة يف السنوات األخَتة حددت ىذه اإلعانات بوصفها طريقة مكلفة وغَت فعالة لتوفَت األمن
الغذائي واغبماية االجتماعية لألسر الفقَتة .وعالوة على ذلك ،فإف االضطرابات اليت تسود اؼبنطقة منذ عاـ
ٕٔٔٓ ،واليت ظهرت أساساً يف اؼبدف ،يبكن أف تعزى إُف ارتفاع أسعار اؼبواد الغذائية وانعداـ األمن الغذائي
الناتج عنها ،الذي قد يؤدي بدوره إُف ازدياد االضطرابات اؼبدنية .وستؤدي حاالت النزوح واؽبجرة الكبَتة
وزيادة التعرض للصدمات اؼبتعلقة بتغَت اؼبناخ إُف تفاقم انعداـ األمن الغذائي يف اؼبنطقة .ويف غياب التخطيط
وتدابَت اؼبرونة ،من اؼبرجح أف يزداد االعتماد على االستَتاد.
باء -

المساحات العامة في المدن
 -ٖٜٔعلى الرغم من أنبية الوظيفة االجتماعية للمدف والبلدات واؼبساحات العامة فيها ،فهي ال تلقى
اىتماماً يذكر من السلطات احمللية واغبكومات اؼبركزية باؼبقارنة مع البلداف األخرى ومع العناصر األخرى من
اؼبساحات اغبضرية مثل اإلسكاف واؽبياكل األساسية .ويبثل عدـ التوافق يف أمباط العيش ؿبركاً رئيسياً للتفرقة يف
اغبيزات اؼبكانية ،كما يبثل عدـ توافق السلوؾ عامالً رئيسياً يف تفاقم انعداـ الثقة االجتماعية .وقد أسفر ذلك
عن ظهور األماكن شبو اػباصة ،اليت يتم تقييد الدخوؿ إليها بالرسوـ أو القواعد لكي يقتصر على ؾبموعات
معينة من اؼبستخدمُت .وىذا التوجو الذي كاف حكراً على أماكن االجتماع اإلثنية والدينية وأندية النخبة ،يتوسع
ليشمل مراكز التسوؽ وأماكن الًتفيو األمر الذي يبثل تطوراً مثَتاً للقلق.
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ٓٗٔ -وال تزاؿ األسواؽ وشوارع التسوؽ اؼبتخصص ػ ػة واألسواؽ اؼبفتوح ػة ،وط ػ ػ ػرؽ الكورنيش واغب ػ ػدائق
العام ػ ػة والشواط ػ ػئ توفػ ػ ػر الفضاءات الت ػ ػي يبكن أف زبتلط فيها ـبتلف الفئات االجتماعية وطبقات الدخل.
وتقوـ اؼبساحات العامة بوظيفة اجتماعية ىام ػة ولكن اؼبتاح منها كثَتاً ما يكوف ؿبدوداً يف اؼبدف العربية
( .)Serageldin, 2015وتعترب سهولة ارتياد األطفاؿ للمساحات اؼبالئمة لألطفاؿ والشباب من األمور األساسية
()ٛ
لرفاىهم ومبائهم .وتفتقر اؼبدف العربية بوجو خاص إُف األماكن اآلمنة اليت تتيح ؽبم فبارسة حقهم يف اللعب.
وقد أدت االضطرابات اليت بدأت يف عاـ ٕٔٔٓ إُف تفاقم التعديات على اؼبساحات العامة واػبضراء نتيجة
لعدـ إنفاذ ضبايتها ،وبسبب تشريد السكاف .وهبب بذؿ كل جهد فبكن من أجل ربسُت ىذه اؼبساحات
وحفظها.
ٔٗٔ -وتعاين األماكن العامة اؼبفتوحة واؼبساحات اػبضراء يف مدف اؼبشرؽ أيضاً من قيود مشاريع التوسع
اغبضري السريع واؼبوارد اؼبائية احملدودة اليت سبثل إحدى السمات اليت سبيز البيئة القاحلة يف العديد من اؼبدف
العربية .وإضافة إُف ذلك ،غالباً ما تًتكز تلك اؼبساحات يف مراكز اؼبدف واألحياء الغنية ،فبا يؤدي إُف عدـ
تكافؤ فرص االستفادة منها .وقد أدت إعادة تأىيل العديد من اؼبراكز التارىبية واؼبدف العتيقة يف اؼبغرب العريب
إُف استثمارات كبَتة يف األماكن العامة واؼبساحات اػبضراء .ويتمتع سكاف الرباط ،على سبيل اؼبثاؿ ،دبتوسط
قدره ٕٓ مًتاً مربعاً من اؼبساحات العامة اػبضراء لكل فرد من السكاف ،وحشد ؿبافظ اؼبدينة يف عاـ ٕٗٔٓ
قرابة ٕٖ مليوف درىم (ٕ ٖ9ماليُت دوالر تقريباً) من أجل االستثمار يف مشاريع اؼبساحات اػبضراء ( El Aissi,
 .)2014وأتاحت اؼبوارد اؼبتوفرة لدوؿ اػبليج استثمارات كبَتة يف األماكن العامة تركز على التصميم الشامل
للجميع واػباِف من العوائق.
ٕٗٔ -ومن ناحية أخرى ،تقدـ اؼبنطقة اغبضرية للقاىرة الكربى ،حواِف ٖ أمتار مربعة من اؼبساحات
اػبضراء لكل فرد من السكاف ،ويبثل ذلك أحد أدىن اؼبعدالت يف العاَف ( .)GOPP, 2012وأوصت منظمة
الصحة العاؼبية دبساحة ال تقل  ٜأمتار مربعة/فرد .ولذلك ،فمن أجل كفالة القابلية للسكن ،ىناؾ حاجة ملحة
إُف إدخاؿ اؼبساحات اؼبفتوحة يف النسيج اغبضري ذي الكثافة اؼبفرطة ،وال سيما يف اؼبستوطنات العشوائية
اؼبكتظة اليت ال تستفيد مساحات التنقل العامة فيها يف كثَت من اغباالت من زبطيط اؼبساحات اػبضراء ،وكثَتاً
ما تتسم أيضاً باإلنباؿ والعدوانية .وتقر الوزارات واحملافظات ومعظم منظمات اجملتمع اؼبدين يف مصر بضرورة
اؼبساحات اؼبفتوحة ،وأدرجت ذلك يف السياسات العامة الرامية إُف ربسُت بيئة العيش .وال تزاؿ ؿبافظة اعبيزة
ربتوي على بعض اغبدائق واألراضي ،ولكنها ال زبضع لوالية وزارة الزراعة ،اليت يلزـ أف تتعاوف مع احملافظة من
أجل ربسُت اغبدائق العامة القائمة اليت ىي يف حاجة ماسة إُف اإلصالح ،ومن أجل إنشاء حدائق جديدة.
ٖٗٔ -وتتيح األراضي الشاغرة وتلك اليت ال تستخدـ بالقدر الكايف فرصاً لزيادة اؼبساحات اؼبفتوحة يف
اؼبدف العربية ،من أجل ربسُت إمكانية العيش يف اؼبناطق اغبضرية وتعزيز قدر أكرب من التماسك االجتماعي.
ويف الفًتة من منتصف القرف العشرين إُف أواخره ،اشًتت بلدية بَتوت فئات ـبتلفة من األراضي يف اؼبناطق
اؼبكتظة ،واألراضي الشاغرة اؼبفتوحة ،وذلك هبدؼ إضافة ٖٖ حديقة عامة إُف تلك اؼبوجودة بالفعل يف العاـ
 ،ٕٓٓٚويبلغ عددىا ٖٕ حديقة .وأدت الكثافة السكانية لبَتوت وحركة البناء اؼبدفوعة من مستثمري القطاع
اػباص يف ؾباؿ التشييد منذ انتهاء اغبرب األىلية ،إُف توفَت وصيانة قدر ؿبدود من اؼبساحات اػبضراء ،وبلغ
اؼبتوسط اؼببلغ عنو لنصيب الفرد من اؼبساحات اػبضراء  ٓ9ٛمن األمتار اؼبربعة (.)NOW News, 2007
( )ٛوفقاً للمادة ٖٔ من اتفاقية حقوؽ الطفل (” ،)ٜٜٔٛتعًتؼ الدوؿ األطراؼ حبق الطفل يف الراحة ووقت الفراغ ،ومزاولة
األلعاب وأنشطة االستجماـ اؼبناسبة لسنو واؼبشاركة حبرية يف اغبياة الثقافية ويف الفنوف“ (.)OHCHR, 1989
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عماف
ٗٗٔ -واعتمدت حكومة األردف مشروعاً وطنياً ػبضرنة البلديات .ج
ودشنت يف العاـ ٕٗٔٓ مبادرة ّ
اػبضراء لعاـ ٕٕٓٓ هبدؼ إصالح اؼبساحات اؼبفتوحة اؼبتاحة وإنشاء مساحات مفتوحة جديدة .ووفقاً لبلدية
عماف الكربى ،تضم اؼبدينة ٘ٗٔ متنزىاً ،وتتألف نسبة ٘ ٕ9يف اؼبائة من منطقة اؼبدينة الكربى من اؼبساحات
ّ
اػبضراء.
٘ٗٔ -وعلى الرغم من أف اعبزائر أحرزت تقدماً ملحوظاً يف توفَت اؼبساكن الالئقة تقر خطتها اغبالية
اؼبسماة  Schéma National de l' Aménagement du Territoireبتحسُت البيئة اؼبعيشية واغبفاظ على األماكن
العامة وسبنحها األولوية باعتبار ذلك خطوة ضرورية صوب القضاء على التفاوت االجتماعي (اعبزائر.)ٕٓٔٗ ،
وتتيح اعبزائر العاصمة ،مساحة  ٙأمتار مربعة من اؼبساحات اػبضراء لكل فرد من السكاف ( Wilaya de Ain
.)Temouchent, no date
 -ٔٗٙويبثل تأىيل اؼبساحات العامة واػبضراء أو إنشاؤىا يف مدف اػبليج العريب عنصراً من عناصر سياسة
الدولة لتحسُت صالحية اؼبدف للعيش .فقد تقلصت اؼبساحات اؼبفتوحة يف العديد من اؼبدف السعودية ،مثل
الرياض ،اليت البفضت نسبة اؼبساحات اػبضراء فيها من  ٚٛمًتاً مربعاً/فرد يف العاـ ٓ٘ ٜٔإُف  ٔٙمًتاً مربعاً
يف العاـ  .)UN-Habitat, 2012a( ٜٜٜٔويف جدة ،ىناؾ مًتاف مربعاف لكل فرد يقيم يف اؼبناطق اغبضرية ،فبا
يدفع اػبطة االسًتاتيجية إُف إدراج بند لزيادة اؼبساحات العامة اؼبفتوحة .وتبذؿ اعبهود اغبكومية الرامية إُف زيادة
اؼبساحات اؼبزروعة يف اؼبناطق الريفية أساساً وهتدؼ إُف زبفيف الظروؼ اؼبناخية القاسية ،وال سيما بالنظر إُف
التنبؤات اغبالية لتغَت اؼبناخ (اؼبملكة العربية السعودية .)ٕٓٔٗ ،وحثت اسًتاتيجية اإلدارة البيئية للحكومة
القطرية على التحوؿ كبو توسيع اؼبساحات اػبضراء يف اؼبناطق اغبضرية مثل الدوحة من أجل التصدي
للتحديات اليت يواجهها البلد فيما يتعلق باالستدامة يف ضوء حركة البناء السريعة .ويتميز هنج اغبكومة األساسية
ػبضرنة الدوحة بإقامة فبرات ربفها األشجار بدالً من اؼبتنزىات الكبَتة اؼبفتوحة (قطر ،األمانة العامة للتخطيط
اإلمبائي .)ٕٓٔٔ ،وَف يًتؾ االزدىار العمراين الكبَت يف ديب وأبو ظيب إال قليالً من اجملاؿ للمساحات اػبضراء
العامة ،اليت َف سبثل سوى ٕ يف اؼبائة من اؼبناطق اغبضرية يف ديب يف العاـ ٕ٘ٔٓ (منتدى الثقافة العاؼبي
للمدف .)ٕٓٔٙ ،ووفقاً لرؤية أبوظيب للعاـ ٖٕٓٓ ،تسعى اؼبدينة إُف إهباد مساحات عامة نشطة يف سياؽ
اسًتاتيجية عاؼبية لالتصاؿ ،وعن طريق إعمار مراع للنقل العاـ يشجع على التنقل مشياً.
 -ٔٗٚوتتضمن خطة ىيكل والية اػبرطوـ ( )ٕٖٖٓ-ٕٓٓٛمقًتحات إلنشاء متنزىات إقليمية أكرب يف
اؼبناطق اغبرجية الريفية يف الوالية ،وكذلك ربويل ؿبطة قطار مهجورة إُف متنزه ،وترقية سوؽ أمدرماف وسوؽ اللفة
يف منطقة اػبرطوـ اغبضرية .وسبثل ىذه اؼبقًتحات وسائل مفيدة وعملية للحفاظ على اؼبساحات اؼبفتوحة،
واستكماؿ اعبهود الرامية إُف توفَت اؼبساحات اػبضراء داخل اؼبدينة عن طريق إنشاء اؼبساحات اػبضراء يف
اؼبناطق البينية وعلى الطرؽ الرئيسية ،دبا يف ذلك كورنيش النيل .وقد نظر استعراض ـبطط مدينة جيبويت أيضاً يف
إنشاء اؼبساحات العامة يف إطار مسعى لتحسُت إمكانية الوصوؿ إُف اػبدمات يف اؼبدينة.
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الشكل ٖٔ
خضرنة المناطق الحضرية في خطة هيكل والية الخرطوم

اؼبصدر :وزارة التخطيط والتنمية العمرانية بوالية اػبرطوـ.ٕٜٓٓ ،

جيم-

دور المرأة في التنمية الحضرية
 -ٔٗٛيعترب إشراؾ اؼبرأة وسبكينها أمراً حاظباً يف تعزيز اؼبساواة بُت اعبنسُت ،وىو مبدأ أساسي من مبادئ
حقوؽ اإلنساف .وقد ربقق بعض التقدـ كبو زيادة سبثيل اؼبرأة يف األنشطة اؼبدنية والسياسية ،يف البلداف اليت سبر
دبراحل انتقاؿ سياسي واقتصادي .وتركز جهود التمكُت اؼببذولة يف البلداف العربية اليت تتعاىف من االضطرابات
األخَتة وما يرافقها من االنتكاسات االقتصادية على توسيع دور اؼبرأة يف صبيع ؾباالت اغبياة اغبضرية .ويف صبيع
أكباء اؼبنطقة ،حدثت ربوالت ملحوظة يف التقاليد االجتماعية-الثقافية اليت ربد نطاؽ مشاركة اؼبرأة يف اجملاالت
االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
 -ٜٔٗويف بلداف اؼبشرؽ ،ربصل اؼبرأة بشكل متزايد على اغبقوؽ السياسية منذ ستينيات القرف العشرين،
حيث شغلت مناصب وزارية ،وانتخبت يف الربؼبانات واجملالس واللجاف الوطنية ،ولكن سبثيلها يف السلطة
القضائية ال يزاؿ ؿبدوداً .وقد تضرر الشباب والنساء بالنزاع الدائر يف سورية يف مناطق اغبرب ،ويف أوساط
اؼبشردين داخلياً والالجئُت ،الذين يتعُت استعادة حقوقهم وحفظها وفقاً التفاقيات مفوضية األمم اؼبتحدة
لشؤوف الالجئُت .وعلى الرغم من آثار اغبرب والنزاع اؼبستمر ،الذي أثر بشكل غَت متناسب على تعليم اؼبرأة
ومشاركتها يف اغبياة االقتصادية والسياسية ،وعلى الرغم من استمرار التحديات االجتماعية والثقافية ،فقد
شهدت مشاركة اؼبرأة يف األنشطة االقتصادية اغبضرية يف العراؽ زيادة طفيفة (.)Iraq, 2014

دال-

اإلدماج االجتماعي واالقتصادي
ٓ٘ٔ -صادقت  ٔٚدولة من الدوؿ العربية على اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة .ووقع
عليها أكثر من النصف منذ انعقاد اؼبوئل الثاين يف عاـ  ،ٜٜٔٙعلى الرغم من إبداء التحفظات على توافقها
مع قوانُت األسرة أو الشريعة .ويف أحياف كثَتة تؤدي اؼبعايَت الثقافية والقوانُت العرفية السائدة ،وتعقيد تسجيل
األراضي ونقص اؼبعلومات إُف منع اؼبرأة من فبارسة حقوقها اؼبتعلقة باألراضي .وال تزاؿ بعض البلداف يف اؼبنطقة
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العربية تطبق قوانُت ربد من تنقل اإلناث واستقالؽبن ضمن األسرة اؼبعيشية .وبعض البلداف تشًتط اغبصوؿ على
إذف الذكر من أجل طلب جواز سفر ،أو السفر خارج البلد ،أو العمل خارج اؼبنزؿ ،أو اؼبوافقة على عقد الزواج
(.)World Bank, 2013b
ٔ٘ٔ -وقد تأثر استخداـ اؼبرأة للمساحات االجتماعية خبطر تعرضها للعنف اعبنسي والتحرش والتخويف
يف الفضاء العاـ .وعلى الرغم من عدـ توفر البيانات على نطاؽ واسع ،فقد أبرزت بعض الدراسات مدى
خطورة ىذه اؼبشكلة .فعلى سبيل اؼبثاؿ ،أبلغ أكثر من ٖ ٜٜ9يف اؼبائة من الفتيات والنساء اؼبشاركات يف
االستقصاء عن التعرض ألحد أشكاؿ التحرش اعبنسي خالؿ حياهتن .ووفقاً لنفس الدراسة ،أفادت نسبة
 ٕٛ9ٙيف اؼبائة من اجمليبات أهنن ال يشعرف باألمن أو األماف يف الشارع؛ وقد ازدادت النسبة إُف ٘ ٛٙ9يف
اؼبائة فيما يتعلق بالسالمة واألمن يف وسائط النقل العاـ ( .)UN Women, 2013وقد ظهرت بعض مبادرات
الدعوة اليت يقودىا اجملتمع اؼبدين ؼبعاعبة ىذه اؼبسألة ،مثل خريطة التحرش ( )HarassMapيف مصر (اؼبستخدمة
أساساً يف منطقة القاىرة واإلسكندرية اغبضرية الكربى) ،واليت ترسم خريطة غباالت التحرش واالعتداء وتشجع
خلق أماكن آمنة للجميع .ويتطلب زبفيف حدة التحرش دعماً من القيادة والتزاماً من ـبتلف أصحاب
اؼبصلحة ،دبا يف ذلك اؼبشرعوف والشرطة والزعماء الدينيوف (.)UN Women, 2013
ٕ٘ٔ -ويف الغالب يكوف الوصوؿ إُف اؼبساحات العامة لتعزيز مشاركة اؼبرأة يف اغبياة العامة مقيداً حبرية
التنقل احملدودة .ويف صبيع أكباء اؼبنطقة العربية ،تقيد اؼبعايَت االجتماعية والثقافية حركة اؼبرأة وتنقلها ،وتفرض
أعباءً لرعاية األسر اؼبعيشية والتفرقة اؼبهنية ،يف حُت تعوؽ التفضيالت الشخصية مشاركتها يف اغبياة العامة .وال
تزاؿ التفرقة اؼبهنية ربدث يف بعض بلداف اؼبنطقة ،سواء يف ربديد أماكن عمل معينة للنساء فقط ،أو يف تقييد
دخوؿ اؼبرأة إُف بعض اؼبهن اليت تعترب خطرة أو هتدد سالمتها أو تضر أخالقياً هبا أو بسمعتها .وتفرض
اإلمارات العربية اؼبتحدة ،واعبمهورية العربية السورية ،والكويت ،ومصر ،واؼبغرب ،واؼبملكة العربية السعودية،
واليمن قيوداً على األعماؿ اليت قد تكوف ”ضارة أخالقياً“ باؼبرأة أو اليت قد تؤثر على اؼبكانة االجتماعية للمرأة
( .)World Bank, 2013bوباإلضافة إُف ذلك ،يجفصل كثَت من أماكن العمل حبسب النوع اعبنساين ،دبا يف ذلك
يف اؼبملكة العربية السعودية ،حيث نفذ عدد من اؼبشاريع الرئيسية إلنشاء مراكز صناعية ربتوي على أماكن
عمل مقتصرة على النساء.
ٖ٘ٔ -وسبثل قدرة اؼبرأة على التنقل يف اؼبناطق اغبضرية إحدى اؼبشكالت الرئيسية يف صبيع أكباء اؼبنطقة
العربية .ويف اؼبملكة العربية السعودية ،سبنع القواعد اجملتمعية اؼبرأة من قيادة السيارة .ويعترب ربديد عربات مًتو
للنساء واألطفاؿ حصراً يف اإلمارات العربية اؼبتحدة ومصر ،أحد الوسائل اليت سبكن النساء من التنقل بشكل
مستقل دوف التعرض ػبطر التحرش .وربد ىذه القيود من قدرة اؼبرأة العربية على الوصوؿ إُف مراكز العمل
واؼبدارس واعبامعات واؼبؤسسات الثقافية واالجتماعية.
ٗ٘ٔ -وعلى الرغم من أف اؼبواقف يف بلداف ؾبلس التعاوف اػبليجي أكثر ربفظاً فبا ىي عليو يف اؼبناطق
الفرعية األخرى ،تشهد نسبة مشاركة اؼبرأة يف القوى العاملة من النساء زيادة سريعة وال سيما يف وظائف اػبدمة
يدرس يف اؼبعاىد وما
اؼبدنية .وعلى الرغم من ازدياد معدالت التعليم ،يظهر تفاوت شديد يف اؼبهارات بُت ما َّ
يتطلبو القطاع اػباص (اليونسكو .)ٕٖٓٔ ،ويف العاـ ٖٕٔٓ ،كانت نسبة مشاركة اإلناث يف القوى العاملة
ىي األعلى يف قطر (ٔ٘ يف اؼبائة) ،يف حُت سجلت ىذه النسبة أكرب زيادة ؽبا يف اإلمارات العربية اؼبتحدة (من
ٕ٘ يف اؼبائة يف عاـ ٓ ٜٜٔإُف  ٗٚيف اؼبائة يف عاـ ٖٕٔٓ) .وال تزاؿ بطالة الشباب يف اؼبنطقة سبثل مشكلة
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حادة وتؤثر بشكل غَت متناسب على اؼبرأة :بلغت نسبة البطالة بُت النساء يف اؼبرحلة العمرية من ٘ٔ إُف ٕٗ
سنة ٘ٔ ،يف اؼبائة يف العاـ ٖٕٔٓ ،باؼبقارنة مع ٖٕ يف اؼبائة من الشباب (.)UN women, 2015
٘٘ٔ -ويف اؼبنطقة العربية تظهر أدىن نسبة غبسابات االدخار اليت سبلكها اؼبرأة اغبضرية وتبلغ ٗ يف اؼبائة ،يف
حُت تتمكن نسبة أقل من  ٙيف اؼبائة من اؼبشاريع الرظبية الصغَتة واؼبتوسطة اليت سبلكها النساء من اغبصوؿ
على القروض اؼبصرفية ( .)Souad, 2015وعلى الرغم من أف معظم بلداف اؼبنطقة العربية لديها قوانُت ؼبكافحة
التمييز يف مكاف العمل وتشريعات تفرض مبدأ األجر اؼبتساوي عن العمل اؼبتساوي ،فمن الصعب إنفاذ ىذه
القوانُت ،وال سيما بالنسبة لألعداد الكبَتة من النساء العامالت يف القطاع غَت الرظبي (.)World Bank, 2013b
وذبدر اإلشارة إُف أف اغبراؾ االقتصادي للعاملُت يف القطاع غَت الرظبي وقدرهتم على االنتقاؿ إُف العمل الرظبي
زبتلف اختالفاً كبَتاً حسب اؼبستوى التعليمي والنوع اعبنساين ،فالرجاؿ اؼبتعلموف يف مصر مثالً ينتقلوف بتواتر
أكرب من العمل غَت الرظبي إُف العمل الرظبي (وىبو .)ٕٜٓٓ ،ولذلك يتعُت على السياسات اؼبستقبلية اؼبرتبطة
بالعدالة االقتصادية أف تراعي الطبيعة اعبنسانية لالقتصاد غَت الرظبي وما يتيحو حالياً من الفرص (أو اغبرماف
منها).
هاء -

اإلدماج السياسي للجميع
 -ٔ٘ٙوضعت حصص قانونية لتشجيع ترشيح اؼبرأة يف عدد من البلداف ،وكاف ذلك أساساً عن طريق
التشريعات اؼبتعلقة باالنتخابات .وينص دستور كل من تونس ،والصوماؿ ،والعراؽ ،واؼبملكة العربية السعودية
على زبصيص حصص األعضاء يف ؾبالس النواب الربؼبانيُت فيها ( Global Database of Quotas for Women,
 ،)2015يف حُت ينص دستور مصر للعاـ ٕٗٔٓ ،على زيادة سبثيل النساء والشباب يف اجملالس احمللية
(التضامن .)ٕٖٓٔ ،ويف اعبزائر وليبيا واؼبغرب ،شكلت النائبات نسبة تًتاوح بُت  ٛؤٔ يف اؼبائة من نواب
اجملالس الربؼبانية يف العاـ ٕٕٔٓ ( .)UN-Habitat, 2012وأنشئت وزارات مكرسة لقضايا اؼبرأة ،ووحدات
للقضايا اعبنسانية يف الوزارات اؼبختلفة ،مثل وزارة شؤوف اؼبرأة يف فلسطُت ،اليت أنشئت يف عاـ ٖٕٓٓ (دولة
فلسطُت .)ٕٓٔٗ ،واستثمرت موريتانيا العملية السياسية االنتقالية يف الفًتة ٕ٘ٓٓ ٕٓٓٚ-من أجل ربديد
حصة ٕٓ يف اؼبائة للممثالت يف اجملالس البلدية ،وإصدار توصية بأف تشغل امرأة أحد منصيب نائيب احملافظ
لعواصم الواليات (.)Centre Marocain des Etudes Stratégiques and Konrad Adenauer Stiftung, 2014
 -ٔ٘ٚوبالنسبة للحوكمة اغبضرية يف دوؿ اػبليج فهي ال تزاؿ تشرؾ أساساً اؼبواطنُت الذكور ،ولكن منذ
الع ػ ػاـ ٓ ٜٜٔربق ػػػ ق تقدـ كبَت يف إشراؾ اؼبرأة .وكانت قطر أوؿ بلد خليجي يسمح للنساء بالًتشح
لالنتخابات البلدية يف العاـ  ،ٜٜٜٔحيث انتخبت أوؿ امرأة يف اؼبنطقة كمسؤولة يف البلدية يف العاـ ٖٕٓٓ
( .)UN-Habitat, 2012aويف عجماف ،مت انتخاب النساء أو تعيينهن ألوؿ مرة يف مناصب سياسية يف العاـ
ٕٓٓٓ ،وتال ذلك اقًتاع عاـ يف العاـ ٖٕٓٓ ( .)Al Kitbi, 2008ويف العاـ ٕٕٓٓ ،منح اإلصالح السياسي
يف البحرين حق التصويت للمرأة؛ وانتخبت أوؿ امرأة لعضوية اجمللس البلدي يف العاـ ٕٓٔٓ يف احملرؽ (مؤئل
األمم اؼبتحدة .)ٕٓٔٓ ،وحصلت اؼبرأة يف الكويت على حق التصويت يف العاـ ٕ٘ٓٓ .وبعد االنتخابات
اعبزئية للمجلس الوطٍت االربادي وىو اؽبيئة التشريعية لإلمارات العربية اؼبتحدة ،مثلت النساء ٘ ٕٕ9يف اؼبائة
من أعضائو .ويف العاـ ٕ٘ٔٓ ،شاركت اؼبرأة يف اؼبملكة العربية السعودية ألوؿ مرة يف االنتخابات البلدية
بوصفها ناخبة ومرشحة يف أعقاب قرار ازبذه اؼبلك عبداهلل يف العاـ ٕٔٔٓ .وفازت النساء بػ ٕٓ منصباً من
أصل ٕٓٓٓ منصب يف العاـ ٕ٘ٔٓ (.)Amos, 2015
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 -ٔ٘ٛوبالرغم من اإلقبازات اليت حققها العاَف العريب يف زيادة مشاركة اؼبرأة يف اغبياة السياسية واالقتصادية
واالجتماعية ،وال سيما يف اؼبدف ،ال تزاؿ اؼبنطقة دوف اؼبتوسط العاؼبي بالنسبة لعدد من اؼبؤشرات اؼبتعلقة
باغبقوؽ واغبريات اليت تتمتع هبا اؼبرأة .وال تزاؿ الفوارؽ قائمة بُت اؼبناطق الريفية واؼبستوطنات اغبضرية من حيث
فرص الػتأىيل والنتائج اؼبتحققة للمرأة.
واو-

تيسير وصول األشخاص ذوي اإلعاقة وإشراكهم
 -ٜٔ٘من السياسات الدولية اليت تؤثر على التنمية اغبضرية منذ اؼبوئل الثاين اعتماد اتفاقية حقوؽ
األشخاص ذوي اإلعاقة يف العاـ  .)ٜ(ٕٓٓٙوعالوة على ذلك ،جرى إدراج مبدأ استفادة اعبميع بدوف استثناء
من اػبدمات اغبضرية يف غايات اؽبدؼ ٔٔ من أىداؼ التنمية اؼبستدامة الذي يتناوؿ اؼبدف واجملتمعات احمللية
اؼبستدامة .وتتطلب ىذه الغايات إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة من حيث تيسَت استفادهتم من نظم النقل
العاـ وتصميم األماكن اػبضراء واؼبساحات العامة حبيث يتيسر استخدامهم ؽبا.
ٓ -ٔٙويصعب تقدير عدد األشخاص ذوي اإلعاقة يف البلداف العربية ألف الكثَت من اإلحصاءات الوطنية
ذبمع باستخداـ أساليب اإلبالغ الذايت ،وغالباً ما يؤدي الوصم االجتماعي إُف عدـ اإلبالغ .وتظهر البيانات
اؼبتاحة أف البلداف العربية تنخفض فيها نسبياً معدالت انتشار اإلعاقة باؼبقارنة مع اؼبناطق األخرى ،فهي تًتاوح
بُت ٗ ٓ9و ٗ9ٜيف اؼبائة (اإلسكوا وجامعة الدوؿ العربية .)ٕٓٔٗ ،ويركز جانب كبَت من التقدـ يف بلداف
اػبليج على ربسُت البيئة لألشخاص ذوي اإلعاقة البدنية .وباإلضافة إُف برامج اؼبساعدة االجتماعية لذوي
الدخل اؼبنخفض من األشخاص ذوي اإلعاقة ،تركز الكثَت من السياسات واألطر اؼبعنية باإلعاقة يف العاَف العريب
على اؼبسنُت .ولكن على الرغم من أف معدؿ انتشار اإلعاقة يف الفئة العمرية ٘ ٙسنة فما فوؽ ىو األعلى يف
كل بلد من البلداف اليت تتوافر بيانات بشأهنا ،فالفئات العمرية األخرى ،مثل األعمار ٕ٘ ٗٗ-سنة ،تشكل
نسبة كبَتة من ؾبموع السكاف من ذوي اإلعاقة.

( )ٜتشمل مواد االتفاقية اؼبتعلقة بوجو خاص جبدوؿ أعماؿ اؼبوئل والبيئة اغبضرية ما يلي :اؼبادة  ٜاؼبتعلقة بإمكانية الوصوؿ إُف
البيئة اؼبادية ،دبا يف ذلك اؼبباين والطرؽ ووسائل النقل ،وتكنولوجيا ونظم اؼبعلومات واالتصاؿ ،وغَتىا من اؼبرافق؛ واؼبادة ٕٔ
بشأف االعًتاؼ باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدـ اؼبساواة مع آخرين أماـ القانوف ،دبا يف ذلك يف الشؤوف اؼبتعلقة باألراضي
واؼبعامالت اؼبالية؛ واؼبادة  ،ٜٔاليت تكفل حرية التنقل واختيار مكاف اإلقامة؛ واؼبادة  ٜٔاليت تنص على اإلدماج واؼبشاركة يف
اجملتمع واؼبادة  ، ٕٛاليت تكفل مستوى اؼبعيشة الالئق واغبماية االجتماعية ،دبا يف ذلك اغبصوؿ على اػبدمات األساسية
واإلسكاف العاـ.
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الشكل ٗٔ
التوزيع العمري لألشخاص ذوي اإلعاقة (النسبة المئوية)

تونس ()ٕٜٓٓ

سورية ()ٕٓٓٚ

السوداف ()ٕٓٓٛ

اؼبملكة العربية السعودية (ٕٗٓٓ)

قطر (ٕٓٔٓ)

فلسطُت ()ٕٓٓٚ

عماف (ٕٓٔٓ)

اؼبغرب (ٕٗٓٓ)

ليبيا ()ٕٓٓٚ

الكويت (ٕٔٔٓ)

العراؽ ()ٕٓٓٚ

مصر ()ٕٓٓٙ

اؼبصدر :اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا وجامعة الدوؿ العربية.ٕٓٔٗ ،

ٔ -ٔٙوال يوجد اختالؼ يذكر يف معدؿ انتشار اإلعاقة بُت الرجاؿ والنساء ،على الرغم من أف الفئات
العمرية الشابة يرجح أف تشمل عدداً أكرب من الذكور ذوي اإلعاقة نتيجة للنزاعات يف سورية ،والصوماؿ،
والعراؽ ،وليبيا ،واليمن.
ٕ -ٔٙوال يزاؿ األشخاص ذوو اإلعاقة يف اؼبنطقة العربية يواجهوف العوائق يف الدخوؿ إُف سوؽ العمل
وعماف ،ومصر ،على
واؼبؤسسات التعليمية ،كما يتضح من البيانات اؼبتاحة عن بلداف ـبتارة .ويف األردف ،ج
سبيل اؼبثاؿ ،يقارب معدؿ العمالة لألشخاص ذوي اإلعاقة نصف نظَته لدى ؾبمل السكاف .أما التفاوت يف
التعليم فهو أكرب من ذلك يف كثَت من البلداف ،حيث تًتاوح معدالت األمية لدى ذوي اإلعاقة بُت ضعف
معدؿ أمية عامة السكاف اؼبسجل يف مصر (ٖ ٙٔ9يف اؼبائة من األشخاص ذوي اإلعاقة أميوف ،باؼبقارنة مع
نسبة  ٕٜ9ٙيف اؼبائة من ؾبموع السكاف) ،إُف معدالت أمية تصل إُف ستة أو سبعة أضعاؼ قيمتها لعامة
السكاف يف فلسطُت وقطر على التواِف (اإلسكوا وجامعة الدوؿ العربية.)ٕٓٔٗ ،
ٖ -ٔٙوتليب اغبكومات احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة يف اؼبنطقة عن طريق وزارات الصحة والتعليم
والشؤوف االجتماعية .ولكن تسود اؼبنطقة ثغرات يف اػبدمات اليت يقدمها القطاع العاـ فيما يتعلق باألشخاص
ذوي اإلعاقة ،وتسد ىذه الثغرات يف الغالب اؼبنظمات غَت اغبكومية ،ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة،
واؼبؤسسات واعبهات اؼباكبة الدولية .وتقوـ اؼبنظمات األىلية بدور ىاـ يف الربامج اؼبخصصة لألشخاص ذوي
اإلعاقة يف اؼبدف الفلسطينية ،وال سيما يف ؾباؿ التوعية اجملتمعية لتجنب الوصم والتمييز.
ٗ -ٔٙوكانت مسألة إمكانية وصوؿ األشخاص ذوي اإلعاقة واضحة بشكل خاص يف جهود إعادة
اإلعمار ،مثل تلك اليت نفذت يف بَتوت يف أعقاب اغبرب األىلية .ويف منتصف عقد التسعينيات من القرف
اؼباضي ،وضعت وزارة الشؤوف االجتماعية واللجنة الوطنية للمعوقُت ،والشركة اللبنانية لتنمية وإعمار منطقة
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وسط بَتوت (سوليدير) ،واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ،دليالً لتصميم بيئة خالية من العوائق
هبدؼ التأثَت على إعمار منطقة وسط بَتوت على كبو يراعي اعبميع .ووبدد الدليل اؼبعايَت التقنية ومتطلبات
التصميم للهياكل األساسية واؼبباين اعبديدة ولتجديد ما جدمر من اؽبياكل األساسية واؼبباين وغَتىا من اؼبساحات
العامة ( .)SOLIDERE and ESCWA, 1998وتشمل الصعوبات اليت واجهها التنفيذ يف لبناف األخذ دبركزية
النهج ،األمر الذي وبد من دور السلطات احمللية وغَتىا من اعبهات صاحبة اؼبصلحة ،والتأخر يف وضع األطر
القانونية لدعم تطبيق اؼبعايَت واؼبوارد والقدرات احمللية من أجل تكرار وتطبيق التوصيات الواردة يف الدليل الوطٍت
(.)Samad, 2010
٘ -ٔٙومنذ التصديق على االتفاقية ،بذؿ العديد من البلداف العربية جهوداً كبَتة من أجل اعتماد وإصالح
التشريعات الرامية إُف ضباية وتعزيز حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة .ففي األردف ،كاف إنشاء اجمللس األعلى
لشؤوف األشخاص اؼبعوقُت ،وقيامو بوضع االسًتاتيجية الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة للفًتة ٕٓٔٓ،ٕٓٔ٘-
من اػبطوات اؽبامة كبو تنفيذ االتفاقية وبناء مدف أكثر مشوالً للجميع .ويؤكد تقرير العراؽ الوطٍت اؼبقدـ إُف
اؼبوئل الثالث(ٓٔ) على االلتزاـ يف سياؽ الرؤية الوطنية باغبصوؿ على اؼبعلومات عن األشخاص ذوي اإلعاقة
فعاؿ .ويف بلداف اؼبغرب العريب ،يقوـ اؼبغرب بتنفيذ مشروع يف
إلتاحة توسيع اػبدمات اؼبقدمة ؽبم على كبو ّ
مراكش بتمويل من البنك الدوُف من أجل إدماج إمكانية الوصوؿ لألشخاص ؿبدودي اغبركة يف اؽبياكل
األساسية للنقل اغبضري.
 -ٔٙٙوتعترب بلداف ؾبلس التعاوف اػبليجي من أكثر بلداف اؼبنطقة تقدماً من حيث سن التشريعات اليت
تشجع التصميم اؼبراعي للجميع يف تشييد اؼبساحات العامة وزبطيطها .ففي أبوظيب ،يقدـ القطاعاف العاـ
واػباص ؾبموعة متنوعة من اػبدمات والربامج واؼببادرات لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة ،حيث يوجد  ٔٚمركزاً
عاماً وٕ٘ مركزاً خاصاً لدعم األطفاؿ ذوي اإلعاقة ،وتتاح أيضػ ػ ػاً تصاريػ ػ ػح لالستف ػ ػ ػادة من النقػ ػ ػل العػ ػ ػاـ
ؾبان ػ ػ ػاً ،وحافالت عامة يبكن الصعود إليها بالكرسي اؼبتحرؾ ،وخدمات الطوارئ والتدريبات اؼبهنية اؼبخصصة
( .)Abu Dhabi e-Government, 2016ويف جعماف ،ترصد اللجنة الوطنية ػبدمات اؼبعاقُت والسلطات احمللية
إمكانية الوصوؿ يف البيئة اؼبعمورة واالمتثاؿ للنجظم القانونية اؼبتعلقة بإمكانية الوصوؿ (.)Abdel Samed, 2010
وتسعى ديب إُف أف تصبح مدينة مراعية ؼبسائل اإلعاقة حبلوؿ العاـ ٕٕٓٓ.
 -ٔٙٚوهتدد النزاعات اؼبسلحة الناشبة يف عدد من البلداف العربية األعداد اؼبتاحة حالياً من اؼبساكن اليت
يتيسر وصوؿ ذوي اإلعاقة إليها ،وقد تؤدي النزاعات أيضاً إُف ارتفاع عدد حاالت اإلعاقة بُت اؼبدنيُت
واؼبقاتلُت نتيجة لإلصابات اليت ربدث يف مناطق اغبرب وكذلك بسبب اؽبجمات اإلرىابية وازدياد حاالت
الصدمة النفسية .وبينما زبرج سورية والعراؽ وليبيا واليمن من النزاع ،وتعمل على وضع سياسات اإلسكاف اليت
تنظر يف إعادة توطُت اؼبشردين داخلياً ،ستحتاج جهود بناء اؼبساكن وإعادة اإلعمار إُف تطبيق مبادئ التصميم
اؼبراعي للجميع من أجل كفالة حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف السكن اؼبالئم .وتتوُف البلديات يف العديد من
الدوؿ العربية مسؤولية إصدار تصاريح البناء وتنفيذ مشاريع األشغاؿ العامة وتقوـ بالتاِف بدور رئيسي يف إنفاذ
تطبيق القواعد ومبادئ التصميم اؼبراعية للجميع.

(ٓٔ) &https://www2.habitat3.org/bitcache/10c298450ab4da3e6e85587e0673b167ac0cd902?vid=567125
.disposition=inline&op=view
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زاي -

اعتبارات السياسة العامة


التنمية اغبضرية اؼبباشرة من أجل أمباط أكثر مشوالً تتسم بقدر أكرب من اإلنصاؼ االجتماعي للتغلب على
أشكاؿ االستبعاد اؼبتعددة ،دبا يف ذلك تساوي فرص اغبصوؿ على اػبدمات اؼبالئمة يف ؾباؿ السكن
واػبدمات اغبضرية األساسية وفرص كسب العيش للجميع .استهداؼ إعادة إعمار البيئات اػبارجة من
النزاع واؼبناطق اغبضرية على كبو أكثر مشوالً ومرونة.



اإلصالح يف ؾباؿ اإلسكاف وديناميات األراضي يف اؼبنطقة العربية من أجل معاعبة اؼبظاىر اؼبادية للتفاوت
االجتماعي ،وعوائق اغبصوؿ على السكن الالئق ،وتشتت اؼبساحات اغبضرية ،واألحياء اؼبسيجة .تصميم
اؼبدف وتطويرىا وإدارهتا على كبو يعزز اإلنتاجية ،واإلشراؾ واؼبشاركة يف اغبياة اؼبدنية ،وينمي التعايش
السلمي ويشجع اغبوار بُت سكاف اؼبناطق اغبضرية.



ومن حق اؼبواطنُت أف تتوفر ؽبم اؼبساحات العامة ،اليت ينبغي التخطيط على كبو يكفل الوصوؿ إليها
بشكل كاؼ ومنصف للمقيمُت ،بغض النظر عن حاالهتم .وباإلضافة إُف ذلك ،ينبغي أف يتم تصميم
وتطوير وصيانة ىذه اؼبساحات على كبو يعزز اؼبشاركة اؼبدنية ،وينمي التعايش السلمي ،ويشجع اغبوار
بُت سكاف اؼبناطق اغبضرية ،ويتوافق مع األىداؼ األخرى للسياسات العامة مثل الصحة والنقل والتنقل.



اغبفاظ على الًتاث اغبضري والثقايف باعتباره ثروة ووسيلة للمحافظة على سباسك النسيج االجتماعي
واؽبوية الثقافية والسالمة واألمن.



وضع حدود دنيا للحماية االجتماعية تكوف تدرهبية وميسورة التكلفة وتشمل اعبميع باعتبار ذلك خطوة
حاظبة كبو االستهداؼ الفعاؿ للفئات الفقَتة والضعيفة .الشروع يف إصالحات مؤسسية وسياسية واسعة
النطاؽ من أجل اعتماد هنج قائم على اغبقوؽ يف اغبماية االجتماعية ،يربط التخفيف من حدة الفقر
بدعم سوؽ العمل وزيادة فرص اغبصوؿ على اػبدمات األساسية.



كفالة األمن الغذائي والتخطيط لتدابَت القدرة على الصمود من أجل توفَت تغطية اغبماية االجتماعية
للفئات األكثر ضعفاً ،يف ضوء تقلص اؼبوارد والكثَت من حاالت االنتكاس االقتصادي اليت رسختها
النزاعات.



تعزيز مشاركة اؼبرأة وإزالة العوائق من أجل ضماف تكافؤ فرص حصوؿ اؼبرأة على اػبدمات والفرص
واؼبناصب القيادية على صبيع اؼبستويات االجتماعية واالقتصادية والسياسية .وىناؾ أيضاً حاجة ملحة إُف
معاعبة حاالت االنتهاؾ والعنف والتحرش اعبنسيُت اليت تتعرض ؽبا النساء والفتيات يف اؼبساحات العامة.

 -ٔٙٛويبثل تعزيز النهج القائم على اغبقوؽ يف مسائل اإلعاقة عنصراً أساسياً لكفالة استفادة األشخاص
ذوي اإلعاقة من حصتهم العادلة يف اػبدمات والنقل واؼبساحات العامة وفرص العمل يف اؼبدينة ومشاركتهم
على قدـ اؼبساواة مع غَتىم يف اإلدارة اغبضرية.

سادساً  -التوسع الحضري والبيئة
ألف -

تغير المناخ

-4

االتجاهات واآلثار
 -ٜٔٙتشَت اذباىات تغَت اؼبناخ يف اؼبنطقة العربية إُف البفاض ملحوظ يف سقوط األمطار وازدياد موجات
اغبر واعبفاؼ اليت تتفاوت يف حدهتا .ويشَت أحدث تقرير أصدرتو اؽبيئة اغبكومية الدولية اؼبعنية بتغَت اؼبناخ إُف
اؼبدى الذي ستتأثر بو اؼبنطقة العربية من تغَت اؼبناخ حبلوؿ العاـ ٕٓ٘ٓ .فمن اؼبتوقع أف ترتفع درجات اغبرارة
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دبقدار ٘ ٔ9إُف ٕ درجة مئوية فوؽ اؼبستويات اؼبسجلة ما قبل اؼبرحلة الصناعية ،فبا يؤدي إُف البفاض
التهطاؿ ،وإُف ازدياد تواتر شدة اعبفاؼ وحوادث األمطار الغزيرة والفيضانات .ومن اؼبتوقع أف يرتفع مستوى
سطح البحر بُت ٔ ٓ9إُف ٖ ٓ9مًتاً ،حسب اؼبواقع الساحلية ( .)IPCC, 2013ولن تتأثر اؼبناطق الفرعية بشكل
متساو هبذه االذباىات ألهنا تقع يف مناطق مناخية ـبتلفة.
ٓ -ٔٚوسيؤدي االزدياد اؼبرافق غبوادث الظواىر اعبوية البالغة الشدة إُف حدوث الفيضانات اؼبفاجئة ،فبا
يسفر عن اإلصابات والتشريد وإغباؽ األضرار باؼبمتلكات العامة واػباصة .وقد وبدث خلل شديد يف اؽبياكل
األساسية ،باقبراؼ قطاعات من الطرؽ ،وال سيما غَت اؼبعبدة منها .وتتعرض اؼبناطق اعببلية القاحلة داخل
اؼبنطقة ؽبذه العواصف ،دبا يف ذلك أجزاء من األردف وسورية وإقليم كردستاف العراؽ ،ومصر يف اؼبنطقة اليت
يضيق فيها الوادي يف سيناء ،ويف غرب اؼبملكة العربية السعودية ،وال سيما عسَت ،وغَت ذلك من اؼبواقع اليت
تتضافر فيها التضاريس والرياح اؼبوظبية واغبرارة والرطوبة فبا يؤدي إُف تشكل العواصف (.)World Bank, 2014a
ٔ -ٔٚوتتمتع اؼبنطقة العربية دبناطق ساحلية واسعة مطلة على البحر األبيض اؼبتوسط والبحر األضبر واػبليج
العريب ،واحمليطُت األطلسي واؽبندي ،وتعيش نسبة كبَتة من السكاف يف اؼبدف الساحلية ذات الكثافة السكانية
العالية .وف ػ ػي س ػ ػت م ػ ػ ػن الدوؿ العربيػ ػ ػة ،ىػ ػ ػ ػي البحرين وجزر القمر وجيبويت وفلسطُت والكويت ولبناف ،تعيش
نسبة ٓٓٔ يف اؼبائة من السكاف ضمن نطاؽ ٓٓٔ كيلومًت من السػ ػاحل (اؼبنتدى العريب للبيئة والتنمية )AFED
 .)2008وتركز التوسع اغبضري والتنمية االجتماعية  -االقتصادية يف اؼبناطق الساحلية هبعل اؼبنطقة العربية من
مناطق العاَف األكثر تعرضاً للضرر من آثار ارتفاع مستوى سطح البحر ،حيث تطاؿ التأثَتات اإلنتاجية
الزراعية ،وفقداناً عبزء كبَت من اؼبناطق الساحلية اؼبنخفضة وهتدد اجملتمعات الساحلية(ٔٔ) .ويقع عدد ال يقل عن
ٕٓ مدينة من اؼبدف العربية اليت يسكنها أكثر من مليوف نسمة يف اؼبناطق الساحلية(ٕٔ).
ٕ -ٔٚويتوقع أف يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر يف منطقة البحر األبيض اؼبتوسط إُف تسرب اؼبياه اؼباغبة
إُف األراضي الزراعية ذات اإلنتاجية العالية يف دلتا النيل يف مصر ،حيث سيعيق ارتفاع منسوب اؼبياه اعبوفية
عمليات التصريف؛ وىناؾ شواغل أكثر إغباحاً من اؼبساحات اليت وبتمل فقداهنا بسبب الفيضانات واليت ال
يوجد مقياس دقيق ؽبا .وتقدر اؽبيئة اغبكومية الدولية اؼبعنية بتغَت اؼبناخ اؼبعدؿ األعلى الرتفاع مستوى سطح
البحر للفًتة من ٖ ٜٜٔإُف ٕٓٔٓ ،دبا يًتاوح بُت  ٕ9ٛو ٖ9ٙمم/سنة ،وينبغي تقييم أثره باالقًتاف مع القوى
التكتونية اليت تسبب البساؼ جزء من الساحل وتقبب أجزاء أخرى ،فضالً عن فقداف التغذية بالرواسب اليت
وبملها النيل منذ بناء السد العاِف يف أسواف .والتضاريس اؼبسطحة تستتبع فيضانات أضخم يف حُت بدأ تآكل
اؼبراوح الرسوبية الطميية عند مصيب فرعي النيل يف دمياط ورشيد يف تغيَت شكل السواحل.
ٖ -ٔٚوتنتج أىم تأثَتات تغَت اؼبناخ على اؼبناطق الساحلية يف منطقة اؼبغرب العريب عن ربوؿ أمباط الرياح
الغربية ،اليت يتوقع أف تسبب البفاض التهطاؿ بنسبة ٕٔ يف اؼبائة حبلوؿ العاـ ٖٕٓٓ ،مع ترافق ذلك بالبفاض
نسبتو ٓٔ يف اؼبائة يف اإلنتاج الزراعي والرعوي ( )UN-Habitat, 2012aويف اؼبغرب عملت وزارة الشؤوف العامة
واغبوكمة يف شراكة مع البنك الدوِف على صبع البيانات ووضع النماذج للظواىر اؼبناخية اؼبختلفة .وأوصت
الدراسة بإنشاء مكتب وطٍت إلدارة اؼبخاطر ألجل تنسيق اإلجراءات اليت تتخذىا الوزارات والسلطات احمللية
(ٔٔ) وفقاً لتقرير اؽبيئة اغبكومية الدولية اؼبعنية بتغَت اؼبناخ (ٖٕٔٓ) ،يتوقع أف نسبة ٓ ٚيف اؼبائة من السواحل ”ستشهد تغَتاً يف
مستوى سطح البحر يقع ضمن نسبة ٕٓ يف اؼبائة من تغَت متوسط مستوى سطح البحر على الصعيد العاؼبي“.
(ٕٔ) الصفحة الشبكية( http://citypopulation.net/world/Agglomerations.html :مت االطالع عليها يوـ ٘ٔ سبوز/يوليو .)ٕٓٔٙ
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واعبهات الفاعلة األخرى ( .)Morocco, Ministry of Urban and Regional Planning, 2015والبحر اؼبتوسط
مقيَّد وأجرد السواحل على كبو ال يسمح للعواصف العنيفة اؼبصحوبة بارتفاع منسوب اؼبياه بالتفاقم إُف القوة
اؼبدمرة ،غَت أف تطوير اؼبنتجعات وتزويدىا هبياكل كواسر األمواج على طوؿ الساحل يعمل على ربويل التيارات
الطبيعية اغباملة للرماؿ واؼبتدفقة من الغرب كبو الشرؽ ،فيدفعها كبو عرض البحر ،األمر الذي يؤدي إُف ربات
الشاطئ ،وانعداـ خلجاف الرحض ،وتكاثر الطحالب ،والتلوث ،وتدمَت البيئة البحرية الساحلية يف مصر وليبيا
وتونس .واغبجم الكبَت للتنمية اغبضرية يف تونس على طوؿ الساحل ،واؼبوقع الذي تشغلو مدهنا الرئيسية،
وأنشطتها االقتصادية اغبالية واؼبخطط ؽبا ،دبا يف ذلك السياحة وتكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت ،هبعلها أكثر
البلداف تعرضاً آلثار ارتفاع مستوى سطح البحر يف جنوب البحر األبيض اؼبتوسط بعد مصر .وسيتأثر إنتاجها
الزراعي أيضاً بتحوؿ اؼبناخ كبو اعبفاؼ وبتسرب اؼبياه اؼباغبة.
ٗ -ٔٚومع استمرار االحتالؿ ،والنزاعات الدائرة يف سورية والعراؽ وغَتنبا من البلداف العربية ،من اؼبتوقع أف
تتعرض تلك البلداف لتدىور بيئي يتجاوز أثر تغَت اؼبناخ وحده .فالسكاف الذين يعانوف فًتات طويلة من العنف
لن يهتموا بأي شيء غَت بقائهم وسالمتهم .ولكن منذ عاـ ٕٔٔٓ ،أنشأ العراؽ ٓٔ ؿبطات لرصد أمباط
الطقس .ويف سورية ،تستخدـ بالكامل موارد اؼبياه السطحية يف اعبزء الغريب من البلد حيث تًتكز اؼبراكز
اغبضرية واألنشطة االقتصادية واألراضي الزراعية األكثر إنتاجاً ،ويتم سحب اؼبياه اعبوفية على كبو مفرط .ويف
العاـ  ،ٕٓٓٛوضعت خطط لالستفادة من حصة البلد يف هنر دجلة من أجل ري األراضي الزراعية يف
اؼبقاطعات الشرقية ،اليت تعاين فيها الزراعة البعلية وبالتاِف األمن الغذائي من ضغط حاد بسبب عدـ اؼبوثوقية
وااللبفاض الكبَت يف معدؿ التهطاؿ.
٘ -ٔٚوربدث اؽبجرة اؼبدفوعة بيئياً أساساً ضمن البلداف ،وكثَتاً ما يكوف ذلك من اؼبناطق الريفية إُف
اؼبناطق اغبضرية .ويبثل التنقل يف العادة اسًتاتيجية تكيّف لتجنب األخطار وتنويع اإليرادات ،ولكن كثَتاً ما
تكوف أفقر الفئات وأضعفها غَت قادرة على االنتقاؿ .ولكن اؼبدف نفسها تتحوؿ على كبو متزايد إُف مواقع
للمخاطر واألخطار البيئية ،دبا يف ذلك تلك اؼبتعلقة بتغَت اؼبناخ ( .)IOM, 2014ويف العراؽ ،ىاجر أكثر من
ٓٓٓ ٓ ٙمن اؼبزارعُت الفقراء الذين تضررت مصادر معيشتهم من اعبفاؼ يف العامُت  ٕٓٓٙو ٕٓٓٛإُف
اؼبناطق اغبضرية ( )World Bank, 2014aوحدثت ربركات ىجرة فباثلة يف األردف.
 -ٔٚٙويف منطقة الساحل يف موريتانيا ،أدت كل موجة رئيسية من موجات اعبفاؼ إُف حركة ىجرة كبو
اؼبدف ،حيث انتقلت األسر البدوية بأعداد تبلغ مئات اآلالؼ إُف نواكشوط ونواذيبو اليت ربفر فيها آبار أعمق
تصل إُف مستويات اؼبياه اعبوفية .وارتفع عدد سكاف نواكشوط من ٓٓٓ ٓٗ إُف أكثر من ٓٓٓ ٓٓ ٚبُت
عامي ٓ ٜٔٚوٕٓٓٓ .وعلى الرغم من أف السلطات اؼبركزية واحمللية تعمل مع اعبهات اؼباكبة واؼبنظمات غَت
اغبكومية على تقدًن إمدادات اؼبياه إُف اؼبناطق احمليطة باؼبناطق اغبضرية ،فقد غَت تطوير اؼبوانئ الساحلية تدفق
التيارات الساحلية ،األمر الذي أدى إُف قدر كبَت من التحات على طوؿ الساحل اعبنويب للمدينة وصل يف
بعض السنوات إُف ٕ٘ مًتاً ( .)Abu-Ata, 2015وىناؾ قطاعات كبَتة من اؼبدينة يقل ارتفاعها عن مستوى
سطح البحر ،فبا يزيد من تسرب اؼبياه اؼباغبة إُف تربتها اؼبسامية ،وهبعلها عرضة للتضرر من ارتفاع مستويات
سطح البحر يف جنوب احمليط األطلسي.
 -ٔٚٚويف السوداف ،ربركت اؼبناطق الصحراوية وشبو الصحراوية مسافات تًتاوح بُت ٓ٘ وٕٓٓ كيلومًتاً
منذ عاـ ٖٓ ،ٜٔويتوقع أف تواصل التحرؾ جنوباً ،فبا يهدد ٕ٘ يف اؼبائة من األراضي الزراعية يف البلد ويقلل
من إنتاج األغذية بنسبة ٕٓ يف اؼبائة ( )UN-Habitat, 2012aونتج عن فًتات اعبفاؼ الطويلة ربركات ىجرة
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ضخمة إُف اؼبدف الواقعة على ؾبرى النيل .ومبا عدد سكاف اػبرطوـ نتيجة لسعي اؼبهاجرين واؼبشردين داخلياً من
النزاعات الدائرة يف إقليم دارفور إُف تأمُت بقائهم وسالمتهم يف العاصمة واؼبدف الرئيسية األخرى يف منطقة
دارفور .ويف العاـ  ،ٕٜٓٓووفقاً لإلحصاءات الرظبية ،استضافت اػبرطوـ الكربى ما يفوؽ ٓٓٓ ٓٓ ٙمن
اؼبشردين داخلياً ،باإلضافة إُف ٘ ٔ9مليوف من اؼبشردين داخلياً اؼبندؾبُت يف اجملتمعات احمللية ( Humanitarian
 .)Policy Group, 2011وعالوة على ذلك ،يعترب الفقراء الذين يعيشوف يف اؼبستوطنات العشوائية أو الذين
استقروا يف اؼبناطق اؼبنخفضة من العاصمة ،من الفئات األكثر عرضة للصدمات والضغوط اؼبناخية .ويف العاـ
 ،ٕٜٓٓأثرت الفيضانات على ٔ ٕٕ ٕٜمنزالً ،تقع يف اؼبقاـ األوؿ يف اؼبستوطنات اغبضرية العشوائية يف
اػبرطوـ ،وأغبقت أضراراً خطَتة بنظم اؼبياه والصرؼ الصحي ( International Federation of Red Cross and
.)Red Crescent Societies, 2013
 -ٔٚٛويف بلداف ؾبلس التعاوف اػبليجي ،يتوقع أف تتزايد موجات اغبرارة والفيضانات اؼبفاجئة والعواصف
الرملية ،وتًتافق مع كل منها أعباؤىا اػباصة يف ؾباالت االقتصاد والصحة البشرية .وقد تؤدي األرقاـ القياسية
اعبديدة لدرجات اغبرارة القصوى إُف اغبد من إنتاجية العمل يف القطاعات اغبساسة ،وخباصة تلك اليت تتسم
بكثافة العمالة اليدوية .تًتاوح نسبة القوى العاملة اليت يتوقع أف تتأثر بصفة خاصة خالؿ الفًتة من ٕٓٔٓ إُف
ٖٕٓٓ ما بُت ٓٔ وٕٓ يف اؼبائة ،بل قد تصل إُف ٓٗ يف اؼبائة يف بعض البلداف العربية ( World Food
 .)Programme Expert Group Meeting, 2016وستتأثر ظروؼ العمل للعماؿ اؼبغًتبُت اليدوين بارتفاع درجات
اغبرارة يف اػبليج.
 -ٜٔٚويشهد اليمن ظواىر ـبتلفة للتقلبات اؼبناخية الشديدة .فهو يعاين من أشد حاالت نقص اؼبياه يف
اؼبنطقة العربية ،وتقدر كميات موارد اؼبياه اؼبتجددة فيو حبواِف  ٛٙمًتاً مكعباً للفرد ( .)Al Horazi, 2014وقد
أثرت ندرة اؼبياه تأثَتاً كبَتاً على الزراعة ،فحفزت ىجرة األشخاص الذين تضررت أسباب معيشتهم إُف اؼبدف
وجعلت اليمن من البلداف األكثر تعرضاً النعداـ األمن الغذائي يف العاَف(ٖٔ) .ويتفاقم أثر الفيضانات اؼبفاجئة
الناصبة عن األمطار القصَتة الشديدة الغزارة بسبب تعبيد وتوجيو ؾباري األهنار اعبافة .وكاف فيضاف العاـ
 ٕٓٓٛمدمراً بصفة خاصة ،وأدى إُف خسارة كبو  ٙيف اؼبائة من الناتج احمللي اإلصباِف للبلد (.)Leister, 2015
-4

التكيف وقدرة المناطق الحضرية على الصمود
ٓ -ٔٛيقدر البنك الدوِف أف تغَت اؼبناخ يف اؼبنطقة العربية سيعرض أعداداً تًتاوح بُت ٓ ٛوٓٓٔ مليوف
شخصاً من السكاف إُف الضغوط اؼبتعلقة باؼبياه ،وما بُت  ٙماليُت وٕ٘ مليوف شخص للفيضانات الساحلية
يف العاـ ٕٕ٘ٓ .وسبيل استجابات التصدي لتغَت اؼبناخ يف اؼبنطقة إُف أف تكوف عمليات معاعبة غباالت
الطوارئ ،ال جزءاً من اسًتاتيجية تكيف تبٍت القدرة على الصمود .وتشهد أحباث تغَت اؼبناخ والتوقعات اؼبتعلقة
بآثاره على البلداف ربسناً ولكنها َف تكتسب بعد االىتماـ الذي تستحقو .وتعترب قابلية التضرر على الصعيد
االجتماعي-االقتصادي أمراً ىاماً أيضاً ،ويتعرض فقراء الريف واؼبشردوف داخلياً بوجو خاص ؼبخاطر الصدمات
والضغوط اؼبناخية ،ولألضرار الناصبة عنها (.)World Bank, 2014a
ٔ -ٔٛوعلى الرغم من أف خطط التنمية يف صبيع البلداف العربية تغطي اإلنتاج الزراعي والرعوي ،ال يتصدى
سوى القليل منها لتغَت اؼبناخ والشواغل البيئية بشكل ؿبدد .ويجسعى إُف ضباية األراضي الزراعية ألسباب ـبتلفة.
(ٖٔ) جاءت اليمن يف اؼبرتبة ٓ ٜمن أصل  ٜٔٓبلداف يف مؤشر األمن الغذائي العاؼبي للعاـ ٕ٘ٔٓ الصادر عن وحدة
البحوث االقتصادية التابعة جمللة ذي إيكونوميست.
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فالسوداف يركز على صادرات احملاصيل واعبلود ،يف حُت تركز مصر على األمن الغذائي .ويذكر األردف إمكانيات
استيعابو لثاين أكسيد الكربوف ،يف حُت يركز اؼبغرب على إدارة األحداث اؼبناخية اؼبدمرة اليت تتلف احملاصيل
( )World Bank, 2014aوللحفاظ على األراضي الزراعية هبدؼ ربقيق إمكاناهتا يف زبفيف اآلثار البيئية ،هبب
ترشيد استخداـ األظبدة لتفادي اآلثار الضارة من تصريفها يف ؾباري اؼبياه ،وتلويثها لألهنار وتشكيلها ”اؼبناطق
اؼبيتة“ يف البحَتات واػبلجاف والسواحل الواقعة عند مصبات األهنار.
ٕ -ٔٛويتوُف مسؤولية معاعبة قضايا تغَت اؼبناخ على الصعيد الوطٍت يف السوداف اجمللس األعلى للبيئة واؼبوارد
الطبيعية .وكذلك فقد شكلت والية اػبرطوـ ؾبلس البيئة اػباص هبا .ويف أعقاب الفيضانات الشديدة اليت
حدثت يف العاـ ٖٕٔٓ ،نفذت والية اػبرطوـ عدداً من تدابَت اؼبعاعبة ،مثل تثبيت ضفاؼ األهنار ،وإصالح
اعبدراف الواقية ،ونقل قاطٍت مواقع السكن العشوائي بعيداً عن اؼبناطق اؼبعرضة للفيضانات ،وتشجيع استخداـ
مواد البناء اؼبع فمرة يف بناء اؼبنازؿ اعبديدة.
ٖ -ٔٛوتعوؽ الظروؼ الفريدة اليت تعيشها فلسطُت قدرة البلد على تنفيذ االسًتاتيجية الفلسطينية للتكيف
مع تغَت اؼبناخ الفلسطينية ،اليت انتهى وضعها يف العاـ ٕٓٔٓ .ويتوقع أف ىذه العوائق ستواصل تقييد بناء
القدرة على الصمود والتكيف.
ٗ -ٔٛوتعد مصر بُت البلداف العشرة األكثر تعرضاً للضرر من تغَت اؼبناخ بسبب تركز السكاف واألنشطة
االقتصادية يف وادي النيل ويف اؼبناطق اؼبنخفضة من دلتا النيل .والشاغالف الرئيسياف يف ىذا الصدد نبا نقص
اؼبياه وارتفاع مستوى سطح البحر .وتستخدـ مصر طبقات مياه جوفية على أعماؽ ـبتلفة يف ىضبة الصحراء
الغربية ،كما تستفيد من منشآت التحلية إلمداد اؼبشروعات العمرانية على سواحلها ،وال سيما يف ؿبافظيت
البحر األضبر وسيناء .وقد أتاحت التكنولوجيا اغبديثة اكتشاؼ خزانات جوفية ستتمكن من إمداد توسع الزراعة
يف اؼبناطق الصحراوية غرب الوادي األوسط والدلتا ،لكن نصيب مصر من مياه النيل ال يكفي إلمداد مبوىا
السكاين اؼبتوقع.
٘ -ٔٛوتعد تونس البلد الوحيد يف اؼبنطقة والبلد الثالث على مستوى العاَف ،بعد إكوادور واعبمهورية
الدومينيكية ،الذي يدرج إشارة إُف تغَت اؼبناخ يف الدستور الذي اعتجمد يف العاـ ٕٗٔٓ .وينص الفصل اؼبعٍت
من الدستور التونسي على أف ”تضمن الدولة اغبق يف بيئة سليمة ومتوازنة واؼبسانبة يف سالمة
اؼبناخ“ ( .)Paramaguru, 2014ويعمل يف جوىره على سبكُت الكيانات العامة واػباصة من اؼبشاركة يف األنشطة
اليت تعزز ”البيئة السليمة“.
 -ٔٛٙوباستثناء جعماف واؼبملكة العربية السعودية ،تعترب صبيع بلداف ؾبلس التعاوف اػبليجي مقيدة جغرافياً
وتعُت عليها مواجهة االرتفاع الكبَت يف الطلب على مشاريع التنمية اغبضرية الكبَتة .وقد جرى استيعاب ىذا
التوسع عن طريق ردـ اؼبناطق البحرية واؼبستنقعات اؼباغبة واؼبسطحات .وتعيش اآلف نسبة متزايدة من السكاف
يف األراضي اؼبنخفضة ،وبذلك ال يبقى إال القليل من اؼبعاَف واؼبوائل الطبيعية اليت يبكنها استيعاب مياه
الفيضانات والعواصف .ويف اإلمارات العربية اؼبتحدة ،تعيش نسبة تقدر بػ ػ ػ ٘ ٛيف اؼبائة من السكاف على ارتفاع
بضعة أمتار فوؽ سطح البحر ( )UN-Habitat, 2012aويف العاـ  ،ٕٜٓٓحثت التوقعات اليت أصدرهتا ىيئة
البيئة يف أبوظيب آلثار ارتفاع مستوى سطح البحر على االعًتاؼ بضرورة وضع خطة متكاملة إلدارة اؼبناطق
الساحلية .ويف البحرين ،قاؿ اجمللس األعلى للبيئة أنو استناداً إُف توقعات اؽبيئة اغبكومية الدولية اؼبعنية بتغَت
اؼبناخ ،ستنغمر نسبة ٘ إُف ٔٔ يف اؼبائة من مساحة البلد نتيجة الرتفاع مستويات سطح البحر ( UN-Habitat,
60

A/CONF.226/6

 )2012aوسيتم إنشاء حواجز الفيضانات من أجل ضباية األراضي من ارتفاع سطح البحر دبا يصل إُف ٓٙ
سنتيمًتاً حبلوؿ العاـ ٕٓٓٔ .واشًتطت عبنة وطنية ؼبواجهة الكوارث أف يتم تصميم صبيع اؼبشاريع اعبديدة
حبيث تتحمل ىذا القدر من ارتفاع مستوى سطح البحر.
 -ٔٛٚويثَت القلق بنفس الدرجة أيضاً تغَت أمباط التيارات البحرية ،اليت يتوقع أف تتسبب يف زيادة تواتر
العواصف الشديدة .وال تزاؿ أحداث الزوابع واألعاصَت تعترب نادرة ،على الرغم من أف إعصار شاباال طاؿ
اليمن يف تشرين الثاين/نوفمرب ٕ٘ٔٓ .ويف غياب إدارة تقوـ بعملها على كبو فعاؿَ ،ف تكن اؼبنطقة مستعدة
للتصدي لتلك الكارثة .وتعترب جعماف أيضاً أكثر عرضة للعواصف اليت تنشأ يف احمليط اؽبندي وحبر العرب،
ويعيش ٓ٘ يف اؼبائة من سكاهنا على طوؿ الساحل يف مسقط ومنطقة الباطنة ( .)UN-Habitat, 2012ويف العاـ
 ،ٕٓٓٚأظهر إعصار جونو مدى قابلية البلد للتضرر من الظواىر اعبوية البالغة الشدة .واستجابة لذلك،
أنشأت اغبكومة وزارة البيئة والشؤوف اؼبناخية ،اليت أقامت شبكة من مقاييس الرصد اؼبائية-اعبوية وأصدرت
مبادئ توجيهية بشأف اؼبشاريع العمرانية يف اؼبناطق اؼبعرضة للفيضانات .وتلزـ مشاريع رئيسية للبنية التحتية
لتمكُت نظاـ الصرؼ من مواجهة الفيضانات اؼبفاجئة وارتفاعات مستوى اؼبياه الناصبة عن العواصف.
 -ٔٛٛوتشهد اؼبملكة العربية السعودية تغَتات يف أمباط الطقس ،تصاحبها زيادة ملحوظة يف موجات اغبر
والعواصف الرملية واألمطار الغزيرة والفيضانات اؼبفاجئة .ويف العاـ ٖٕٔٓ ،ورداً على اإلمكانات اؼبتوقعة
الزدياد الكوارث الطبيعية ،استحدثت اغبكومة اؼببادئ التوجيهية للتخطيط اغبضري اؼبستداـ من أجل ربقيق
النمو اعبديد ،وربظر ىذه اؼببادئ وضع مشاريع اإلعمار اعبديدة يف اؼبناطق اؼبعرضة ػبطر الفيضانات واألنشطة
الزلزالية أو التلوث البيئي .وىذه خطوة أوُف تستحق الثناء وينبغي أف تعقبها قواعد للتنفيذ.
-2

الحد من مخاطر الكوارث
 -ٜٔٛأدى ازدياد وقوع اؼبخاطر الطبيعية مقًتناً بتدين مستويات التأىب للكوارث إُف زيادة كبَتة يف عدد
خسائر األرواح يف اؼبنطقة .وكانت زيادة كوارث الفيضانات ىي األكثر وضوحاً ،يف حُت أثرت حاالت اعبفاؼ
على العدد األكرب من الناس وأغبقت الزالزؿ أشد األضرار .وتصل تقديرات تكاليف األضرار اليت غبقت
باؽبياكل األساسية والسكن وأسباب اؼبعيشة يف اؼبنطقة يف الفًتة بُت عامي ٓ ٜٜٔوٕ٘ٔٓ إُف أكثر من ٔٛ
بليوف دوالر ،دبا يف ذلك  ٙ9ٛباليُت دوالر نتيجة للزالزؿ ،و ٘9ٙباليُت دوالر من الفيضانات ،وٗ ٘9باليُت
دوالر قبمت عن العواصف (اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا.)ٕٓٔ٘ ،
الشكل ٘ٔ
اتجاهات وقوع الكوارث في المنطقة العربية ،للفترة 4149-4901

اؼبصدر :اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا.ٕٓٔ٘ ،
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ٓ -ٜٔواعًتؼ اؼبؤسبر العريب األوؿ للحد من ـباطر الكوارث بضعف اؼبدف العربية فأصدر إعالف العقبة
للحد من ـباطر الكوارث يف اؼبدف يف آذار/مارس ٖٕٔٓ ،مقًتحاً  ٔٙغاية قابلة للتحقيق والقياس لكي
تنفذىا سلطات اؼبدف حبلوؿ العاـ ( .ٕٓٔٚبرنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي وىيئات أخرى .)ٕٖٓٔ ،ودعا
اإلعالف إُف إدماج مبادئ التنمية اؼبستدامة يف التخطيط اإلمبائي اغبضري يف صبيع القطاعات ،دبا يف ذلك
اؽبياكل األساسية ،والبيئة ،والطاقة ،والتنمية االجتماعية-االقتصادية ،من أجل زيادة القدرة على مواجهة
الكوارث .وأبرز ،عالوة على ذلك ،ضرورة وضع السياسات القوية إلدارة ـباطر الكوارث ،وإقامة اؼبؤسسات
اؼبنفذة اليت تقوـ بعملها على أكمل وجو ،وكفالة االستثمار الكايف يف أنشطة اغبد من ـباطر الكوارث وتعزيز
قدرات اإلنذار اؼببكر.
ٔ -ٜٔويف أعقاب اعبهود اإلقليمية اؼببذولة لتنفيذ إطار عمل ىيوجو ٕ٘ٓٓ ،ٕٓٔ٘-اعتمد ؾبلس الوزراء
العرب اؼبسؤولُت عن شؤوف البيئة ،االسًتاتيجية العربية للحد من ـباطر الكوارث ٕٕٓٓ اليت أقرىا بعد ذلك
رؤساء الدوؿ العربية يف القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية الثانية اليت عقدت يف كانوف الثاين/يناير ٕٔٔٓ.
ويف اؼباضي األقرب ،يف تشرين الثاين/نوفمرب ٕ٘ٔٓ ،نجقحت االسًتاتيجية لكي تعكس إطار سينداي للحد من
ـباطر الكوارث ٕ٘ٔٓ ،ٕٖٓٓ-الذي يبثل أوؿ اتفاؽ رئيسي يف خطة التنمية اؼبستدامة لعاـ ٖٕٓٓ .وتعد
االسًتاتيجية العربية للحد من ـباطر الكوارث جسراً يربط بُت االسًتاتيجيات الوطنية واإلطار الدوِف.
باء -

البيئة الطبيعية والبيئة المعمورة

-4

إدارة المياه
ٕ -ٜٔأدى القصور يف إدارة اؼبسطحات اؼبائية ،واألراضي الرطبة ،والسهوؿ الفيضانية إُف إزالة اغبواجز
الطبيعية اليت كانت تقوـ بتثبيت الضفاؼ وامتصاص اؼبلوثات وزبزين مياه الفيضانات وتقلل من التدمَت الذي
تسببو الفيضانات اؼبفاجئة .وقد يكوف لفقداف خدمات النظاـ اإليكولوجي أثر مدمر يف مواجهة احتماؿ ارتفاع
مستوى سطح البحر وآثار الظواىر اعبوية البالغة الشدة .ويبثل إصالح األضرار البيئية ربدياً يتطلب االلتزاـ
بتغيَت التفاعل بُت اجملتمعات احمللية واؼبناطق اغبساسة اليت تتسم بأنبية حاظبة للحفاظ على نوعية اؼبياه،
وأسباب اؼبعيشة ،وموائل األحياء البحرية والربية.
ٖ -ٜٔونظراً لتصنيف ٘ ٛيف اؼبائة من اؼبساحات اعبغرافية للمنطقة كمناطق قاحلة ،يعترب توفر اؼبياه أخطر
القضايا اليت تواجو اؼبنطقة ،حيث تعاين نسبة ٓ ٙيف اؼبائة من البلداف بالفعل من نقص خطَت ،ويقع أكثر من
النصف ربت مستوى الندرة اؼبطلقة والذي يبلغ ٓٓ٘ مًت مكعب/فرد/سنة من اؼبياه اؼبتجددة (.)Pivac, 2015
واغبصص اؼبتبقية القابلة للتخصيص من مياه األهنار معدومة أو قليلة للغاية ،وصبيع اغبصص اؼبخصصة تستخدـ
استخداماً كامالً .وتعاين طبقات اؼبياه اعبوفية وموارد اؼبياه ربت األرض من االستغالؿ اؼبفرط ،حيث يتجاوز
السحب منها معدالت التجديد الطبيعية ،كما يبُت الشكل  .ٔٙواألردف وسورية وفلسطُت وليبيا واليمن ىي
أكثر البلداف تعرضاً للضغوط اؼبتعلقة بتوفر اؼبياه ،وىي من أكثر البلداف تعرضاً النعداـ األمن الغذائي يف العاَف.
وتواجو ىذه البلداف ربديات َف يسبق ؽبا مثيل يف التوزيع اؼبتساوي وتقدًن اػبدمات بسبب النزاعات الداخلية أو
اإلقليمية.
ٗ -ٜٔوكما ىو اغباؿ يف صبيع أكباء العاَف باستثناء الدوؿ  -اؼبدف ،تستهلك الزراعة نسبة تًتاوح بُت ٓٚ
وٓ ٛيف اؼبائة من اؼبياه ،بينما بلغت مسانبتها للعاـ ٕٗٔٓ يف الناتج احمللي اإلصباِف نسبة  ٖ9ٛيف اؼبائة يف
األردف ،وٓٔ يف اؼبائة يف اعبزائر ،و٘ ٔٗ9يف اؼبائة يف مصر ،و ٔٙيف اؼبائة يف اؼبغرب ،وٕ ٕٜ9يف اؼبائة يف
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السوداف وىي أقل ىذه البلداف توسعاً حضرياً ( )World Bank, 2014bولكن أنبية قطاع الزراعة ال تقتصر
فحسب على األمن الغذائي اإلقليمي ،بل سبتد أيضاً إُف أسباب معيشة سكاف األرياؼ ،وتعترب اػبسائر الزراعية
من احملركات الرئيسية للهجرة من الريف إُف اغبضر يف اؼبنطقة .وىناؾ حاجة ماسة إُف ربسُت كفاءة استخداـ
اؼبياه يف قطاع الزراعة باعتماد عدد كبَت من أنواع التكنولوجيا اغبديثة اليت تطبق يف مناطق أخرى ،دبا يف ذلك
الري بالتنقيط ،والري اعتماداً على جدوؿ زمٍت ،وزراعة األراضي اعبافة ،وذبميع مياه األمطار.
الشكل ٔٙ
الحصة السنوية للفرد من الموارد المائية المتجددة في المنطقة العربية ،4999–49٩1 ،والتوقعات
للعام .4140

خط الفقر للمياه

اؼبصدر :اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا.ٕٓٔ٘ ،

٘ -ٜٔشهدت اؼبنطقة العربية زيادة بنسبة ٖ ٔٛ9يف اؼبائة يف السحب السنوي من اؼبياه اعبوفية والسطحية
يف الفًتة اؼبمتدة من تسعينيات القرف اؼباضي إُف العاـ ٖٕٔٓ ،وشهدت بلداف ؾبلس التعاوف اػبليجي زيادة
بنسبة ٗ ٗٗ9يف اؼبائة يف ىذا السحب ( .)ESCWA, 2015ويتوقع أف تؤدي تغَتات اؼبناخ أيضاً إُف البفاض
إمدادات اؼبياه على اؼبدى الطويل وزيادة االعتماد على ربلية اؼبياه اؼباغبة ،األمر الذي ستنتج عنو تكاليف يف
ؾباؿ الطاقة .وتوفر ربلية اؼبياه اآلف أكثر من ثلثي اؼبياه الصاغبة للشرب اؼبستخدمة يف اإلمارات العربية اؼبتحدة
والبحرين وقطر والكويت ،بينما سبثل يف اؼبملكة العربية السعودية أكثر من ٓ ٚيف اؼبائة من اؼبياه اؼبستخدمة يف
اؼبدف .وليس التحوؿ كبو ربلية اؼبياه وعملياهتا اليت تتسم بكثافة استخداـ الطاقة خالياً من اآلثار البيئية ،دبا يف
ذلك أثر اؼبياه اؼبسحوبة على اغبياة البحرية احمللية ،وإدارة تصريف احمللوؿ الناتج وىو عبارة عن مزيج من اؼبرَّكز
اؼبلحي مع ملوثات حرارية وكيميائية .وقد استثمرت حكومات ؾبلس التعاوف اػبليجي ما يربو على ٓٓٔ بليوف
دوالر بُت عامي ٕٔٔٓ و ٕٓٔٙمن أجل استخداـ أنواع تكنولوجيا أفضل يف ؾباؿ اؼبياه والتحلية اليت تتسم
بكفاءة استخداـ الطاقة (.)Pivac, 2015
 -ٜٔٙوأصبحت معاعبة مياه اجملاري مصدراً ىاماً للمياه القابلة لالستخداـ اليت يبكن أف تساعد يف سد
الفجوة يف الطلب اؼبتصاعد على اؼبياه البلدية يف اؼبناطق اغبضرية وتساىم يف ضباية البيئة عن طريق تفادي
إطالؽ مياه اجملاري غَت اؼبعاعبة يف اؼبسطحات اؼبائية واؼبناطق الساحلية .ووفقاً لدراسة استقصائية أجرهتا اللجنة
االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا وتناولت ٔٔ بلداً عربياً ،ذبمع سنوياً كميات تبلغ ٓٓ٘ ٘ مليوف مًت
مكعب من مياه اجملاري من اؼبدف ،وزبضع نسبة ٔ ٜيف اؼبائة منها تقريباً (حواِف ٓٓٓ ٘ مليوف مًت مكعب)
لبعض أشكاؿ اؼبعاعبة األولوية على األقل (اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ،اعبمعية العربية ؼبرافق
اؼبياه ( )AUWCAواجمللس الوزاري العريب اؼبعٍت باؼبياه .)ٕٓٔ٘ ،ويف بلداف ؾبلس التعاوف اػبليجي ذبري معاعبة
صرؼ جزء كبَت من مياه اجملاري
صبيع مياه اجملاري اغبضرية اؼبتجمعة تقريباً حىت اؼبرحلة الثالثة ،يف حُت يج َّ
اؼبتجمعة يف العراؽ وليبيا إُف اؼبسطحات اؼبائية دوف معاعبة .وتواجو معاعبة مياه اجملاري وإعادة استخدامها
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عدداً من العوائق التقنية واؼبالية واالجتماعية واؼبؤسسية اليت تعرقل تنفيذىا .ويلزـ وضع اؼبعايَت واألنظمة وإنشاء
نظاـ رصد خاضع للمساءلة من أجل ضباية صحة اإلنساف والبيئة .وقد قبحت البلداف العربية بدرجات متفاوتة
يف وضع مثل ىذه اؼبعايَت ،غَت أف اؼبمارسة الفعلية يف ىذا الصدد قد ال تستويف اؼبعايَت الوطنية والدولية (برنامج
األمم اؼبتحدة اإلمبائي.)ٕٖٓٔ ،
-4

إدارة النفايات الصلبة
 -ٜٔٚالبفض إصباِف إنتاج النفايات للفرد يف الفًتة بُت عامي ٕٓٓٓ و ،ٕٓٓٙوخاصة يف بعض اؼبناطق
دوف اإلقليمية ،حيث سجل البفاض حاد يف بلداف اؼبغرب العريب من ٖٓ ٔ9إُف ٓٗ ٓ9كيلوغراماً للفرد يف
اليوـ ،ومن ٖ٘ ٔ9إُف ٕ ٓ9ٙكيلوغراماً للفرد يف اليوـ يف بلداف اؼبشرؽ (اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب
آسيا .)ٕٓٔ٘ ،وعلى الرغم من ذلك ،أصبحت النفايات الصلبة اغبضرية سبثل مشكلة خطَتة يف البلداف
العربية ،حيث تضر بنوعية اغبياة وتنتقص من جاذبية اؼبدف .أما عوامل النمو السكاين والتقدـ االقتصادي
وتوسع اؼبناطق اغبضرية وارتفاع مستويات اؼبعيشة فتساىم صبيعها يف مشكلة إدارة النفايات الصلبة يف اؼبدف
العربية وتفرض اؼبزيد من التحديات بالنسبة للمخططُت وصانعي القرارات على صبيع اؼبستويات.
 -ٜٔٛوتقدر الشبكة اإلقليمية لتبادؿ اؼبعلومات واػبربات يف ؾباؿ إدارة النفايات الصلبة يف دوؿ اؼبشرؽ
واؼبغرب ( )Sweep-netاالحتياجات االستثمارية اؼبتعلقة بالنفايات خالؿ ٓٔ سنوات قادمة لألردف ،وتونس،
واعبزائر ،واعبمهورية العربية السورية ،وفلسطُت ،ولبناف ،ومصر ،واؼبغرب ،وموريتانيا ،واليمن دببلغ يًتاوح بُت
٘ ٙ9وٖ ٜ9باليُت دوالر .ووفقاً للشبكة تنفق اؼبدف يف اؼبنطقة العربية نسبة تًتاوح بُت ٕٓ وٓ٘ يف اؼبائة من
ميزانياهتا على إدارة النفايات الصلبة ( .)Ismail, 2012وبالنظر إُف التقديرات اليت تشَت إُف أف النفايات الصلبة
يف اؼبنطقة العربية ستتجاوز ٕٓٓ مليوف طن سنوياً حبلوؿ عاـ ٕٕٓٓ ،قد يؤدي تقاعس الكثَت من اؼبدف عن
اتباع فبارسات اإلدارة اؼبتكاملة للنفايات الصلبة إُف أزمة حضرية وبيئية شديدة (.)Al-Yousfi, 2006
 -ٜٜٔوعلى الرغم من بدء العمل باسًتاتيجيات اإلدارة اؼبتكاملة للنفايات يف بعض البلداف العربية ،ال تزاؿ
النظم اغبديثة عبمع النفايات ومعاعبتها والتخلص منها وإعادة تدويرىا وإعادة استخدامها واستعادهتا يف مراحلها
اؼببكرة .ونتيجة لنقص القواعد اؼبناسبة اليت تكفي لتنظيم ىذه األنشطة يف البلداف اؼبتوسطة الدخل نشأت
مشاكل إضافية ،حيث يعمل القطاع غَت الرظبي يف مناطق دفن القمامة ويف اؼبدف .وينتمي معظم األشخاص
الذين يعملوف على صبع النفايات إُف الفئات االجتماعية اليت تعاين بالفعل من االستبعاد والفقر .وتؤدي
فبارستهم ؽبذه األنشطة يف مواقع رمي القمامة اؼبكشوفة ،على الرغم فبا تنطوي عليو من مكاسب اقتصادية
وبيئية ،إُف تفاقم حالة معاناهتم األولية ،عن طريق ازدياد تعرضهم للمخاطر الصحية وازدياد ضعفهم ذباىها.
ٕٓٓ -وتضررت منطقة بَتوت الكربى بوجو خاص من أزمة النفايات بعد أف أغلق يف سبوز/يوليو ٕ٘ٔٓ
مدفن القمامة يف الناعمة ،الذي كانت نفايات بَتوت تدفن فيو منذ  ٜٔعاماً .وبينما تستمر اؼبنطقة يف إنتاج
ٓٓٓ ٖ طن من النفايات يومياً ،تكافح اغبكومة اللبنانية إلهباد حل بديل وينتشر إلقاء النفايات بصورة غَت
قانونية ،وعمليات إحراؽ النفايات وترميدىا على نطاؽ ضيق (لبناف ،وزارة البيئة .)ٕٓٔٙ ،وقد أدت أزمة
تراكم النفايات على النطاؽ الوطٍت إُف مظاىرات شعبية واسعة ،مع مطالبة اؼبواطنُت بإهباد حل مستداـ
وإخضاع اؼبعنيُت للمساءلة ،كما شهدت تنشيطاً وتوسيعاً للعديد من اؼببادرات اليت يقودىا اجملتمع اؼبدين
والقطاع اػباص من أجل إعادة التدوير وربويل النفايات إُف أظبدة.
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ٕٔٓ -وتنتج منطقة القاىرة اؼبًتوبولية أكثر من ٓٓٓ ٘ٔ طن من النفايات الصلبة يومياً .ويدير القطاعاف
الرظبي وغَت الرظبي نسبة ٓ ٙيف اؼبائة تقريباً من النفايات الصلبة يف القاىرة ،يف حُت يتم رمي ما تبقى بصورة
غَت قانونية ،فبا يسبب مشكالت خطَتة للنظاـ اإليكولوجي والصحة العامة .ويقدر أف العاملُت على صبع
القمامة بشكل غَت رظبي يتولوف صبع ثلث القمامة يف القاىرة ،فيجمعوف كميات تصل إُف ٓٓٓ ٖ طن يومياً
من القمامة ويعيدوف تدوير ما يصل إُف ٓ ٛيف اؼبائة من كميات النفايات اؼبتجمعة ( .)Fahmi, 2005ووبوؿ
نقص األطر والقواعد التنظيمية الكافية دوف إضفاء الطابع الرظبي على ىذا النوع من األعماؿ غَت الرظبية عبمع
النفايات .وعالوة على ذلك ،يعترب استخداـ مدافن النفايات اؼبمارسة األكثر شيوعاً إلدارة النفايات يف البلداف
العربية ،األمر الذي وبوؿ دوف تطوير أنشطة إعادة التدوير.
ٕٕٓ -ومت يف العاـ ٕٔٔٓ إيقاؼ عمل مركز جرادو ؼبعاعبة النفايات اػبطرة والتخلص منها يف تونس،
الذي افتتح يف  ٕٓٓٛوكاف أوؿ مرفق ؼبعاعبة النفايات اػبطرة يف اؼبنطقة العربية ،وذلك بعد أف أيد قرار قضائي
دعاوى تقدـ هبا السكاف احملليوف بشأف آثاره البيئية ،اليت تشمل تلوث اؼبياه اعبوفية .وبإغالؽ اؼبرفق الوحيد
إلدارة النفايات الصناعية واػبطرة يف تونس ،اضطرت الشركات اليت تستفيد من خدماتو ويبلغ عددىا أكثر من
ٓ٘ٔ شركة إُف زبزين النفايات اػبطرة ،على الرغم من اؼبساحة احملدودة اؼبتاحة .وأصبح رصد كميات النفايات
اػبطرة أكثر صعوبة ووبوؿ دوف امتثاؿ الشركات التونسية للمعايَت األوروبية (.)Webmanagercenter, 2014
ٖٕٓ -ويف بلداف ؾبلس التعاوف اػبليجي ،تستخدـ مدافن النفايات العالية الكفاءة على نطاؽ واسع .وكاف
ارتفاع ؿبتوى اؼبواد العضوية يف النفايات البلدية دافعاً لبعض اؼبدف ،مثل الدوحة ،لكي تستثمر يف التسميد
وإنتاج األظبدة من فضالت الغذاء .وعلى الرغم من أف مدافن النفايات ىي أقدـ أساليب التخلص من النفايات
الصلبة وأوسعها استخداماً ،فمن الضروري إهباد خيارات معاعبة إضافية لإلدارة اؼبتكاملة للنفايات .وينبغي
للمسؤولُت عن زبطيط اؼبدف وإدارهتا يف اؼبنطقة العربية استكشاؼ الربامج والسياسات اليت تتجاوز التخلص من
النفايات ،وذلك على أساس الفعالية من حيث التكلفة واعبدوى التقنية والقبوؿ من الناحية االجتماعية،
واؼبخططات اؼبالية اؼببتكرة ،دبا يف ذلك التمويل اؼبتعلق باؼبناخ.
-2

الطاقة المتجددة واالقتصاد األخضر
ٕٗٓ -يقل التمويل اؼبخصص لصندوؽ األمم اؼبتحدة األخضر للمناخ كثَتاً عن االلتزامات اؼبقطوعة ،فبا
وبد من الدعم اؼبقدـ إُف أفقر البلداف الضعيفة يف اؼبنطقة ويف غَتىا من اؼبناطق ) .(Mathiesen, 2015وسيتعُت
على البلداف والواليات القضائية دوف الوطنية واؼبدف أف تدمج اؽبياكل األساسية اػبضراء يف خططها لتحسُت
البيئة اؼبعيشية وتعزيز قدرهتا التنافسية .إف صبيع البلداف يف اؼبنطقة العربية لديها أىداؼ يف ؾباؿ الطاقة اؼبتجددة.
ىذا األمر يشكل ربوالً كبَتاً عن عاـ  ،ٕٓٓٚعندما َف تكن ىناؾ سوى طبسة بلداف يف اؼبنطقة لديها أىداؼ
يف ؾباؿ الطاقة اؼبتجددة ) ،(IRENA and others, 2013ونفذ كل من األردف وتونس والسوداف ومصر واؼبغرب
واليمن إصالحات تتعلق باإلعانات يف ؾباؿ الطاقة .ومن ىذه البلداف ،نفذ األردف ومصر واؼبغرب إصالحات
تتعلق باإلعانات يف ؾباؿ الطاقة يف قطاع الكهرباء وزادت البلداف الستة صبيعها أسعار منتجات النفط .وحدثت
أكرب الزيادات يف ؾباؿ توليد الطاقة اؼبتجددة يف األردف وتونس ومصر واؼبغرب (اؼبركز اإلقليمي للطاقة اؼبتجددة
وكفاءة استخداـ الطاقة ) .(RCREEE), 2015وقد خطت اؼبغرب خطوات واسعة على صعيد زيادة توليد الطاقة
الشمسية من خالؿ اؼبشروع اؼبغريب للطاقة الشمسية (نور) الذي بدأ عاـ  .ٕٜٓٓوتتميز اؼبرحلة األوُف من ىذا
اؼبشروع ،اليت اكتملت يف شباط/فرباير  ،ٕٓٔٙبطاقة توليد للطاقة قدرىا ٓ ٔٙميغاواط ،ويبكن أف توفر الطاقة
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لعدد ٓٓٓ ٓ٘ ٙشخص .وعندما يكتمل بناء اؼبراحل الالحقة يف عاـ ٕٕٓٓ تقريباً فسيصبح دبقدور ؾبمع
الطاقة الشمسية أف ينتج ٓ ٘ٛميغاواط وأف يوفر الطاقة ألكثر من مليوف شخص ).(Nelson, 2016
ٕ٘ٓ -ويبُت الشكل  ٔٚمتوسط معدؿ النمو السنوي ؼبوارد الطاقة اؼبتجددة يف اؼبنطقة العربية بُت عامي
ٓ ٜٜٔؤٕٔٓ .وعلى الرغم من ىذه الزيادة فإف اغبصة الفعلية الستهالؾ موارد الطاقة اؼبتجددة ال تزاؿ
ىامشية ،وتبلغ ٕٗ ٓ9يف اؼبائة فقط يف اؼبتوسط للبلداف العربية ) .(ESCWA, 2015وقد البفضت بشكل كبَت
خالؿ العقد اؼباضي تكلفة األلواح الشمسية اليت تعترب آلية ؿبتملة مهمة للحد من االنبعاثات يف اؼبنطقة ،نظراً
للعدد الكبَت من األياـ اؼبشمسة غَت الغائمة يف صبيع البلداف .كذلك البفضت أسعار اؼبزارع الروبية ،لكنها
تتطلب اذباىات رياح مالئمة وىي اذباىات موجودة يف بعض اؼبواقع بكل بلد يف اؼبنطقة ،(IRENA and others
).2013
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الوقود
األحفوري***

مصادر الطاقة
الكلية اؼبتجددة

طاقة
كهرومائية**

كتلة
أحيائية*

خاليا فولطا
ضوئية مشسية

الرياح

اؼبصدر.IRENA and others, 2013 :

* متوسط معدؿ النمو السنوي لتوليد الكهرباء من الكتلة األحيائية ىو من عاـ  ٕٜٓٓإُف عاـ ٕٔٔٓ.
** متوسط معدؿ النمو السنوي لتوليد الطاقة الكهرومائية يشمل بيانات عاـ ٕٓٔٓ فيما ىبص لبناف وسورية.
*** متوسط معدؿ النمو السنوي لتوليد الكهرباء من الوقود األحفوري يشمل بيانات عاـ ٕٓٔٓ فيما ىبص لبناف وسورية
واليمن.

 -ٕٓٙوزادت انبعاثات غازات االحتباس اغبراري لكل فرد بنسبة ٕ ٗ٘.يف اؼبائة يف اؼبنطقة العربية منذ
تسعينات القرف اؼباضي ،على الرغم من اعبهود العاؼبية للحد منها ) ،(ESCWA, 2015وسيساعد اكتشاؼ
حقوؿ غاز طبيعي جديدة مصر ،البلد األكثر سكاناً يف اؼبنطقة ،على خفض انبعاثاهتا إُف حد ما ،إذا استخدـ
ىذا الغاز بدالً من زيت الديزؿ يف ؿبطات الطاقة .وقد جمددت شبكات توزيع الغاز يف القاىرة واإلسكندرية،
حيث هبري استخداـ الغاز على نطاؽ واسع يف مواقد الطهي وسخانات اؼبياه يف منازؿ الطبقتُت ذوايت الدخل
العاِف واؼبتوسط .أما اؼبنازؿ يف األحياء القديبة فهي بشكل عاـ غَت مربوطة بالشبكة وال يزاؿ يتعُت تقدًن
اػبدمات يف اؼبستوطنات غَت الرظبية حوؿ اؼبناطق اغبضرية ( .)Abdel Ghafar, 2015وقد قبح لبناف يف حشد
أمػ ػواؿ خاص ػ ػة لتمويل مشػ ػاريع فػ ػ ػي ؾب ػ ػاؿ كف ػاءة الطاق ػ ػة م ػ ػن خػ ػالؿ آلية التمويل الوطٍت ،اؼببادرة الوطنية
لكفاءة الطاق ػ ػة والط ػ ػ ػاقة اؼبتجػ ػ ػددة ) .(RCREEE, 2015ومنذ تسعينات القرف اؼباضي ،كانت ىناؾ زيادة كبَتة
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يف ع ػ ػدد األل ػ ػواح الشمسية اؼبستخدم ػ ػة فػ ػ ػي تس ػ ػخُت اؼبياه وىي ألواح تركب يف اؼبنازؿ يف األردف ولبناف
).(Observatoire Méditerranéen de l’Energie, 2015
 -ٕٓٚومع استمرار مبو اؼبدف العربية يبكن لًتكيز اؼبباين الشاىقة أف يؤدي إُف تفاقم آثار اعبزر اغبرارية من
خالؿ إهباد مساحات شاسعة من السطوح اػبرسانية اليت سبتص اغبرارة وسبنع مرور الرياح الطبيعية أو ،على
العكس من ذلك ،يبكن أف تؤدي إُف نشوء ’’أنفاؽ ىوائية‘‘ ومنع وصوؿ ضوء الشمس  -وكل ىذه العوامل
تثبط اغبياة يف الشوارع اغبضرية .ويبكن ؼبمارسات اؼبباين اػبضراء واؼبسطحات اػبضراء حوؿ الشوارع واؼبتنزىات
اػبضراء أف زبفف آثار جزيرة حرارية حضرية وأف زبفض احتياجات الطاقة لتكييف اؽبواء ،ومستويات الضباب
الدخاين واؼبخاطر الصحية الناصبة عن اإلجهاد اغبراري وسوء نوعية اؽبواء .وهبري استكماؿ اػبطة الوطنية
الستغالؿ األراضي يف األردف لعاـ  ٕٓٓٙهبدؼ مراعاة االستدامة البيئية يف التخطيط واإلدارة اغبضريُت ،يف
حُت اعتمد ؾبلس اؼبباين اػبضراء األردين دليل البناء األخضر يف عاـ ٖٕٔٓ اؼبتعلق بالتصميم اغبضري واؼبباين
الفردية .وطورت اإلمارات العربية اؼبتحدة وقطر ولبناف نظماً لتصنيف البناء األخضر هبدؼ إدماج اعبوانب
االجتماعية واالقتصادية والبيئية والثقافية يف العمارة اغبديثة.
اإلطار  :1مدينة مصدر (اإلمارات العربية المتحدة)
وضع ؾبلس أبو ظيب للتخطيط اغبضري نظاـ التقييم بدرجات اللؤلؤ فيما يتعلق باالمتثاؿ ؼبعايَت اؼبباين
اػبضراء .وسيصبح مشروع البناء األخضر الرئيسي يف اإلمارات العربية اؼبتحدة ،اؼبتمثل يف مدينة مصدر،
مدينةً تعمل بطاقة صفرية صافية حيث أهنا ربصل على كل أنواع الطاقة من اؼبصادر اؼبتجددة ومن إعادة
تدوير النفايات ،مع عدـ وجود السيارات التقليدية .وقد تعرض ىذا اؼبشروع الذي تصل قيمتو إُف ٕٕ بليوف
وصمم ليكوف مركزاً لشركات التكنولوجيا النظيفة ،لبعض االنتقادات نظراً ألنو هبري بناؤه على أرض
دوالر ج
صحراوية خارج أبو ظيب وهبب أف يعتمد كلياً على ربلية اؼبياه الكثيفة االستخداـ للطاقة للحصوؿ على
اؼبياه ،فبا هبعلو مبوذجاً مشكوكاً فيو للمدف األخرى يف اؼبنطقة العربية ).(Kingsley, 2013
 -ٕٓٛورغم التقدـ احملرز على صعيد اؼبباين اػبضراء والطاقة اؼبتجددة ،ما زالت التحديات قائمة يف صبيع
أكباء اؼبنطقة العربية ،دبا يف ذلك تنظيم كفاءة استخداـ الطاقة يف قطاع النقل والقطاع الصناعي والتنفيذ الفعاؿ
للسياسات القائمة.
-1

تلوث الهواء
 -ٕٜٓيوجد ارتباط واضح بُت البيئة وصحة اإلنساف يف اؼبدف العربية ،حيث هبري الربط بُت تدين نوعية
اؽبواء وتزايد حاالت أمراض اعبهاز التنفسي ،وبُت سوء نوعية اؼبياه والصرؼ الصحي وأمراض اإلسهاؿ .ووفقاً
لقاعدة بيانات تلوث اؽبواء احمليط يف اؼبدف لعاـ ٕٗٔٓ اليت وضعتها منظمة الصحة العاؼبية فإف طبسة بلداف
عربية ،ىي البحرين وقطر واإلمارات العربية اؼبتحدة ومصر واألردف ،كانت من بُت البلداف اػبمسة عشر األوُف
على مستوى العاَف اليت تتميز بأعلى متوسط تركيز سنوي للجسيمات الدقيقة العالقة البالغة الدقة القابلة
لالستنشاؽ ) ،(WHO, 2014عالوةً على ذلك فإف زىاء  ٜٛيف اؼبائة من السكاف يف اؼبنطقة العربية يعتربوف
معرضُت للجسيمات الدقيقة العالقة يف اؽبواء دبستويات أعلى من القيمة التوجيهية اليت حددهتا منظمة الصحة
العاؼبية ) .(Brauer and others, 2015وقد وجد أف ىناؾ أكثر من ٓٓٓ ٕٓ٘ حالة وفاة بسبب أمراض اعبهاز
التنفسي وأمراض القلب ناذبة عن تلوث اؽبواء احمليط يف منطقة شرؽ البحر األبيض اؼبتوسط يف عاـ ٕٕٔٓ
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) .(WHO, 2012إضافةً إُف ذلك ،ىناؾ عوامل خارجية أخرى لتلوث اؽبواء مرتبطة باآلثار الصحية ،دبا يف ذلك
تكاليف الرعاية الصحية والعالج وفقداف اإلنتاجية بسبب اؼبرض.
ٕٓٔ -ويعترب النقل الربي ،والطاقة اغبرارية ،وؿبطات ربلية اؼبياه واؼبصانع اؼبساىم الرئيسي يف تلوث اؽبواء يف
اؼبدف العربية ،رغم أف نوعية اؽبواء تتأثر أيضاً بظروؼ اؼبناخ اعباؼ الطبيعية اليت تزيد الغبار الذي وبملو اؽبواء.
لقد ظل عدد السيارات لكل كيلومًت من الطرؽ يف البلداف العربية يف تزايد حيث ذباوز اؼبتوسط العاؼبي البالغ
ٕٖ يف عاـ  ،ٕٜٓٓفبا أدى إُف زيادة استهالؾ الوقود وانبعاثات غازات االحتباس اغبراري والغازات السامة
األخرى واالزدحاـ اؼبروري ) ،(ESCWA, 2015إف إعانات الوقود وأساطيل اؼبركبات القديبة ونظم النقل العاـ
اؼبتخلفة النمو وسوء التخطيط اغبضري ىي من بُت العوامل اليت غالباً ما تساىم يف نظم النقل غَت اؼبستدامة يف
اؼبنطقة العربية .وقد ازبذت الكثَت من البلداف العربية تدابَت للحد من تلوث اؽبواء الناجم عن النقل ،دبا يف ذلك
إدخاؿ نظم اؼبًتو والسكك اغبديدية يف مصر واعبزائر واإلمارات العربية اؼبتحدة؛ وتطبيق مواصفات االقتصاد يف
استخداـ الوقود وغَتىا من اؼبواصفات القياسية للمركبات يف اؼبملكة العربية السعودية؛ وزبريد اؼبركبات القديبة
واستخداـ الغاز الطبيعي اؼبضغوط يف مصر؛ واعتماد معايَت البنزين اػباِف من الرصاص واؼبنخفض الكربيت يف
العديد من البلداف العربية ).(AFED, 2015
-0

النقل الحضري المستدام
ٕٔٔ -يعترب التنقل اغبضري ووسائل النقل اؼبستدامة ذات أنبية حاظبة لضماف حرية اغبركة وتيسَت اغبصوؿ
على الوظائف واػبدمات اليت تعزز نتائج التنمية اغبضرية ونوعية حياة اؼبواطنُت .وقد شهدت اؼبنطقة زياد ًة يف
أعداد اؼبركبات اػباصة منذ التسعينات ،لكن ذلك يتفاوت تفاوتاً كبَتاً بُت األقاليم الفرعية ،حيث تزداد أعداد
اؼبركبات بأكثر من  ٗٛوٓ٘ يف اؼبائة يف اؼبشرؽ واؼبغرب العريب على التواِف؛ أما بلداف ؾبلس التعاوف اػبليجي
فقد شهدت البفاضا بنسبة  ٜٗيف اؼبائة ) .(ESCWA 2015وتتميز العديد من اؼبدف يف اؼبنطقة العربية بنمط
استخداـ غَت مبوذجي للمركبات اػباصة ،دبا يف ذلك بَتوت اليت تنفذ اؼبركبات اػباصة فيها أكثر من ثلثي
الرحالت اغبضرية ) .(El-Geneidy and others, 2011ومع زيادة أعداد اؼبركبات اػباصة ،تصبح سالمة اؼبشاة
شاغالً بينما تكتسب اؽبياكل األساسية اؼبخصصة للمشاة ،مثل األرصفة اؼبرتفعة ومسارات اؼبشاة اؼبرتفعة
واؼبسارات الوسيطة أنبيةً كبَتة .وال يزاؿ النقل العاـ يستخدـ على نطاؽ واسع يف معظم اؼبدف ،وإف كاف
يتناقص يف بعضها ،دبا يف ذلك تونس واعبزائر والدار البيضاء .ويف تونس ،على سبيل اؼبثاؿ ،تقلص نصيب
اغبافالت والًتاـ من ٖ٘ يف اؼبائة يف عاـ  ٜٜٔٙإُف  ٔٙيف اؼبائة يف عاـ  .ٕٓٓٙوعلى مدى العقود القليلة
اؼباضية كانت ىناؾ أيضاً زيادة يف النقل العاـ غَت الرظبي ،مثل سيارات األجرة اؼبشًتكة واغبافالت الصغَتة يف
بلداف مثل اعبزائر ومصر واؼبغرب ،على سبيل اؼبثاؿ ).(El-Geneidy and others, 2011
ٕٕٔ -ومع إدراؾ أف قطاع النقل ىو أحد اؼبسانبُت الرئيسيُت يف انبعاثات اؼبناخ ،وتلوث اؽبواء ،والروابط
بُت البيئة والصحة ،ازبذت عدة مبادرات على اؼبستوى الوطٍت واغبضري ويف صبيع أكباء اؼبنطقة .ويف عاـ
ٕٗٔٓ أعدت خريطة طريق عبودة الوقود عبامعة الدوؿ العربية ،مع الًتكيز على تعزيز وقود الديزؿ اؼبنخفض
الكربيت ،هبدؼ مساعدة البلداف على التحرؾ بصورة منهجية ذباه تطبيق اؼبعايَت األوروبية (Centre for
).Environment and Development in the Arab Region and Europe, 2014
ٖٕٔ -ووضعت أيضاً دراسات حالة إفرادية لتحديد كميات أساسية لالقتصاد يف استهالؾ الوقود للمركبات
اػبفيفة يف البحرين وتونس ومصر واؼبغرب .وسوؼ تستخدـ ىذه الدراسات يف تعزيز أنشطة اؼببادرة العاؼبية

68

A/CONF.226/6

لالقتصاد يف استهالؾ الوقود ( )IEFGيف اؼبنطقة .ويتصل بذلك العمل اؼبتعلق بالشراكة من أجل نظافة الوقود
واؼبركبات ( ،) UEtاليت تعمل على دعم وضع خطة وطنية للحد من ؿبتوى الكربيت يف وقود الديزؿ وإشراؾ
اؼبزيد من البلداف من أجل ربسُت االقتصاد يف استهالؾ الوقود لديها .وىناؾ العديد من التطورات يف اؼبنطقة
بشأف االقتصاد يف استهالؾ الوقود ،حيث ستطبق اؼبملكة العربية السعودية معايَت االقتصاد يف استهالؾ الوقود
بدايةً من عاـ  ٕٓٔٙفيما ىبص اؼبركبات اػبفيفة اؼبستوردة .ومن اؼبرجح أف ربذو بلداف ؾبلس التعاوف اػبليجي
األخرى حذو السعودية يف ىذا الصدد.
-٩

االعتبارات السياساتية


تنفيذ االلتزامات العاؼبية واإلقليمية (إطار سينداي للحد من ـباطر الكوارث للفًتة ٕ٘ٔٓ،ٕٖٓٓ-
االسًتاتيجية العربية للحد من ـباطر الكوارث) ،والربط بُت االسًتاتيجيات الوطنية واألطر الدولية.
والتحوؿ من السياسات اليت تركز على التخفيف من آثار تغَت اؼبناخ إُف إدماج مبادرات التكيف والتمويل
ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات ،مع تعزيز القدرات اؼبؤسسية واؼبالية والتقنية للمؤسسات البيئية من أجل
تنفيذ الربامج ورصد االمتثاؿ البيئي.



اغبد من انبعاثات غازات االحتباس اغبراري اؼبتولدة من اؼبدف واالعًتاؼ بأف تغَت اؼبناخ يبثل هتديداً لسبل
العيش والسالمة البشرية ،وال سيما الفئات الضعيفة مثل الفقراء يف اؼبناطق اغبضرية وغَتىم فبن تنطوي
حلوؿ توفَت اؼبأوى اؼبتاحة ؽبم على السكن يف اؼبناطق اػبطرة أو اؼبنخفضة ،فبا يزيد من مستوى تعرضهم
لألحداث والكوارث اؼبتصلة باؼبناخ وـباطرىا.



توسيع نطاؽ التدابَت السياساتية من أجل معاعبة مسألة اغبماية البيئية يف اؼبنطقة العربية ،وال سيما يف
ؾباالت فقداف التنوع البيولوجي ،وتلوث اؼبياه واؽبواء ،والتصحر ،وندرة اؼبياه ،وتعرية السواحل وارتفاع
منسوب مياه البحر ،وال سيما يف البلداف اليت تشهد أزمات وصراعات طويلة األمد.



معاعبة ربديات التوسع اغبضري السريع والنهوض باسًتاتيجيات التخطيط الوطنية وتدخالت تنظيم
اؼبساحات اليت هتدؼ إُف اغبفاظ على اؼبوارد القيمة .وتوجيو التنمية اغبضرية لكي تأخذ يف االعتبار
مسائل تعرض اجملتمعات للكوارث واؼبخاطر البيئية وقابلية اجملتمعات للتأثر بالكوارث واؼبخاطر .وإعداد
خطط إلدارة الكوارث مسبقاً ووضع مبادئ توجيهية لتنمية اؼبناطق اغبساسة بيئياً .ويبكن ’’للمدف
الذكية‘‘ أف تساعد يف تطوير مدف مستدامة وقادرة على الصمود يف اؼبنطقة .وشبة حاجة إُف تعزيز النقل
اغبضري اؼبستداـ وتطبيق مبادئ التنمية اغبضرية اؼبناسبة (اؼبتعلقة باالندماج والًتابط واالستخداـ اؼبختلط
والنقل اؼبتعدد الوسائط واؼبباين واؽبياكل األساسية اليت تتسم بالكفاءة يف استخداـ اؼبوارد ،وما إُف ذلك)
اليت يبكن أف تقلل من الطلب على الطاقة.



تصميم وإدارة اؼبدف العربية هبدؼ زيادة قدرهتا على التأقلم مع تغَت اؼبناخ والكوارث الطبيعية على سبيل
األولوية .وتعزيز القدرات اؼبؤسسية واؼبالية والتقنية من أجل تعزيز اؼبرونة اغبضرية وإدارة ـباطر الكوارث
على صبيع اؼبستويات.



تطبيق تعزيز فبارسات معززة إلدارة اؼبياه وزيادة كفاءة استخدامها مع حفظ وإعادة استخداـ وترشيد اؼبوارد
اؼبائية الشحيحة .وفرض نظم حديثة للجمع واؼبعاعبة والتخلص ،دبا يف ذلك عمليات إعادة التدوير
وإعادة االستعماؿ واالستعادة.
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تعزيز إدارة النفايات الصلبة يف سياؽ التزايد اؼبستمر ألعداد سكاف اؼبناطق اغبضرية ،مع تطبيق مبادرات
إعادة التدوير بوصفها وسيلة للحد من االعتماد على مدافن القمامة.



توسيع نطاؽ مشاريع الطاقة اؼبتجددة يف اؼبنطقة العربية ،وال سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،وتوسيع
نطاؽ مبادئ االقتصاد األخضر من أجل التخفيف من االعتماد اغباِف على الوقود األحفوري واغبد من
تلوث اؽبواء الذي يؤثر على صحة السكاف العرب ،وال سيما يف اؼبراكز اغبضرية الرئيسية.

سابعاً -التوسع الحضري والحوكمة
ٕٗٔ -وتزداد آثار التوسع اغبضري السريع يف أكباء اؼبنطقة العربية سوءاً بسبب اؽبياكل القانونية واؼبؤسسية
اجملزأة واؼبعقدة اليت غالباً ما تكوف غَت فعالة يف تنفيذ السياسات العامة .يضاؼ إُف ذلك أف التنسيق احملدود بُت
ـبتلف الوزارات واؼبؤسسات اؼبسؤولة عن التنمية اغبضرية ،وبُت اؼبستويُت اؼبركزي واحمللي للحكم وفيما بُت
وحدات اغبكم احمللي ،يؤدي إُف تعقيد تنفيذ أطر حوكمة شاملة وشفافة.
ٕ٘ٔ -وتضع الوكاالت والوزارات التقنية اؼبركزية السياسات اغبضرية الوطنية واإلقليمية واحمللية بينما تقتصر
صالحيات السلطات احمللية على تنفيذ اػبطط احمللية .وعلى الرغم من أف ىذا َّ
مكن اؼبدف من إجراء ربسينات
يف اؽبياكل األساسية إال أف اعبهود الرامية إُف تعزيز قدرات السلطات احمللية بغية إضفاء الالمركزية على
اؼبسؤوليات اإلدارية كانت غَت منتظمة .وكاف االذباه السائد ىو نقل اؼبسؤوليات إُف اؼبستوى احمللي بدوف تطبيق
الالمركزية اؼبالية الالزمة .وكثَتاً ما تفتقر اغبكومات احمللية إُف اؼبوظفُت اؼبدربُت على زبطيط وإدارة النمو اغبضري
وليس ؽبا سلطة ربديد الضرائب والرسوـ احمللية؛ فهي تعتمد على التحويالت من اغبكومات اؼبركزية أو اإلقليمية
لتمويل استثماراهتا وأنشطتها التنفيذية .وتجدخل ىذه التبعية اؼبالية من جانب البلديات للحكومة اؼبركزية بعداً
سياسياً إُف العالقات بُت اغبكم احمللي واؼبركزي فبا يؤدي بصورة جزئية إُف تآكل فوائد اغبوكمة احمللية التشاركية.
ويف ظل اػبدمات احملدودة اليت توفرىا اغبكومات احمللية تؤدي منظمات اجملتمع اؼبدين دوراً مهماً يف توفَت الصحة
والتعليم وخدمات اإلغاثة للفقراء.
 -ٕٔٙوعلى صعيد اؼبنطقة ككل ،ىناؾ قصور يف توفر بيانات موضوعية دقيقة قابلة للمقارنة بشأف
اذباىات التنمية اغبضرية .ويعقفد نقص البيانات إجراء التحليالت الالزمة لفهم أسباب وؿبددات الديناميات
اغبضرية وتوفَت اؼبعلومات الالزمة لدعم عملية صنع القرار ورصدىا .وعلى الرغم من اعبهود الرامية إُف ربسُت
إدارة البيانات ،يظل وضع السياسات اؼبناسبة للتنمية اغبضرية أمراً صعباً ،كما أف قدرة اغبكومات على صبيع
اؼبستويات على ازباذ قرارات مستنَتة ضعيفة .عالوةً على ذلك فإف مؤسسات اغبكم يف الكثَت من البلداف
تعادي اعبهود الرامية إُف زيادة الشفافية الالزمة للحكم الرشيد واؼبساءلة االجتماعية.
ألف  -الالمركزية والعالقات بين الحكومات المركزية والمحلية
 -ٕٔٚلدى البلداف العربية ذبارب عريقة يف اإلدارة اغبكومية اؼبركزية ،مع وجود بعض االستثناءات ،دبا يف
ذلك السوداف والصوماؿ وليبيا واليمن ،حيث ولدت بنية اجملتمع القبلية نظماً اربادية ؿبلية ذاتية اإلدارة .ويعترب
إصالح العمليات البَتوقراطية الراسخة دوف تعطيل اغبكم مهمة طويلة األمد .وخبالؼ البلداف اؼبنتجة للنفط،
أصبحت ىذه اؼبهمة أكثر صعوبةً بعد مغادرة اؼبهنيُت األكثر تأىيالً لإلدارة العامة سعياً منهم يف اؼبقاـ األوؿ
للحصوؿ على وظائف أعلى أجراً يف القطاع اػباص .ويف أكثر االقتصادات اؼبراقبة مركزياً ،مثل مصر ،بدأ ىذا
االذباه يف التسعينات مع ربرير االقتصاد وخصخصة الكثَت من مؤسسات القطاع العاـ يف بلداف مثل تونس.
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وعلى الرغم من التحديات ،فإف الكثَت من البلداف يف اؼبنطقة نفذت سياسات الالمركزية بدرجات متفاوتة من
النجاح على صعيد جعل اغبكم أقرب إُف اؼبواطنُت وإهباد ؾبتمعات حرة وعادلة.
-4

المشرق العربي
 -ٕٔٛأدت تشريعات اغبكم احمللي منذ منتصف تسعينات القرف اؼباضي بشكل متزايد إُف إضفاء الطابع
الالمركزي على ـبتلف اؼبسؤوليات اؼبتعلقة بالتنمية اغبضرية وربويلها إُف السلطات احمللية ،يف حُت احتفظت
معظم اغبكومات اؼبركزية بالسيطرة على اؼبوارد اؼبالية اليت يعاد توزيعها عرب ربويالت إُف اؼبستوى احمللي .ويف
مصر ،قبد أف احملافظات ىي السلطات احمللية الرئيسية اؼبعنية بتوفَت اػبدمات اغبضرية والتنسيق مع ـبتلف
الوزارات مباشرة عن طريق فروع الوزارات واجملالس التنفيذية .وقد أدى قانوف البناء ،القانوف  ٜٔٔلعاـ ،ٕٓٓٛ
إُف توسيع نطاؽ صالحيات والية ىذه اجملالس فيما يتعلق بإدارة وزبطيط األراضي واالستقالؿ اؼباِف واستشارة
أصحاب اؼبصلحة يف العمليات اإلمبائية .وال تزاؿ اؽبيئة العامة للتخطيط العمراين يف وزارة اإلسكاف واؼبرافق
واجملتمعات اعبديدة ىي الوكالة الرئيسية اؼبسؤولة عن إعداد اػبطط الوطنية واألقاليمية وخطط احملافظات ،وتقدـ
الدعم للمحافظات يف وضع خططها اؽبيكلية واػبطط الرئيسية واػبطط التفصيلية.
 -ٕٜٔوعملت العديد من التعديالت التشريعية يف العراؽ على نقل العديد من اؼبهاـ إُف اؼبقاطعات
والبلديات عقب التحوؿ الذي حدث يف اغبكومة اؼبركزية من نظاـ مركزي إُف دولة أكثر فيدراليةً يف عاـ
ٖٕٓٓ .وأدخل آخر تعديل يف عاـ ٖٕٔٓ على قانوف السلطات احمللية أو القانوف ٕٔ لعاـ  ،ٕٓٓٛالذي ال
يزاؿ مثَتاً للجدؿ وغَت كامل .وعلى الرغم من التقدـ احملرز صوب دولة المركزية ،ال تزاؿ ىناؾ ربديات عديدة،
دبا يف ذلك اعتماد الالمركزية اإلدارية من جانب السلطات اؼبركزية واحمللية ،وتداخل اؼبسؤوليات والتنسيق وزيادة
سلطة اؼبقاطعات فيما يتعلق باؼبسائل القضائية احمللية ).(Iraq, 2014
ٕٕٓ -وأصدر األردف تشريعات جديدة بشأف الالمركزية اإلدارية يف عاـ ٕٗٔٓ ،ربدد مبادئ إطار
الالمركزية ،كما جرى االتفاؽ على استعراض التشريعات القائمة لضماف تنفيذ اإلدارة احمللية .إف البلديات يف
األردف مستقلة مالياً لكنها تنسق مع وزارة الشؤوف البلدية يف ميادين التخطيط اغبضري ،وصيانة الشوارع ،وصبع
النفايات الصلبة ،وإصدار تصاريح البناء ،وربديد الضرائب والرسوـ اعبمركية .وقبل االضطرابات يف سوريا،
أصدرت وزارة اإلدارة احمللية مشروع قانوف بشأف اإلدارة احمللية ،اشتمل على إعطاء احملافظات اؼبسؤولية عن النقل
فيما بُت اؼبناطق ومهاـ أخرى تتعلق باػبدمات واالقتصاد والثقافة.
ٕٕٔ -ووفقاً للمرسوـ  ،)ٜٔٚٚ( ٔٔٛتتمتع البلديات يف لبناف باالختصاص حوؿ األعماؿ ’’ذات الطابع
العاـ‘‘ .ويف عاـ  ،ٕٜٓٓمنحت البلديات مسؤولية إضافية عن بناء الطرؽ والتحسينات وإدارة النقل العاـ.
وبالنظر إُف اؼبسؤوليات الواسعة النطاؽ والقيود اإلدارية اليت تواجهها االربادات احمللية يف ؾباؿ اؼبوارد البشرية
واؼبالية ،برزت ىذه االربادات كوسيلة جملالس اؼبدف لتعزيز قدراهتا .وقد جرى تشكيل  ٖٙمن أصل  ٗٛارباداً
من اربادات البلدية اؼبوجودة اليوـ يف السنوات العشر اؼباضية.(Atallah, 2012) .
ٕٕٕ -ومن بُت بلداف اؼبشرؽ يوجد استقالؿ ذايت سياسي ؿبلي قوي بوجو خاص يف فلسطُت يف ضوء
تفتيت األراضي بسبب االحتالؿ اإلسرائيلي .وأدى ىذا االنقساـ يف األراضي وما صاحبو من انقساـ حكومي
خالؿ العقد األوؿ من ىذا القرف إُف إضفاء اؼبزيد من الطابع الالمركزي على السلطة وتقدًن اػبدمات على
النحو اؼبنصوص عليو يف قانوف اغبكم احمللي لعاـ  ٜٜٔٚالصادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية .ويف
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ٕ٘ٓٓ ،ٕٓٓٙ/أنشئت ؾبالس مشًتكة عديدة لتقدًن اػبدمات والتخطيط اإلمبائي .وتتوُف اجملالس اؼبنتخبة يف
البلديات والقرى اؼبسؤولية عن زبطيط اؼبدف ،وتوفَت اؼبياه والكهرباء ومنح تراخيص البناء.
-4

المغرب العربي
ٖٕٕ -كما ىو اغباؿ يف اؼبشرؽ فإف نظم اغبكم احمللي يف اؼبغرب العريب تأثرت بالًتكة العثمانية ،لكنها
تتسم أيضاً بسمات تعكس اإلرث االستعماري الفرنسي يف اعبزائر واؼبغرب وتونس .بيد أنو منذ اؼبوئل الثاين
سعت العديد من اإلصالحات ،ال سيما منذ عاـ ٕٔٔٓ ،إُف معاعبة عدـ التوافق بُت الالمركزية اإلدارية
اؼبطبقة يف وحدات اغبكم احمللي والسيطرة اؼبركزية على أمواؿ اغبكومة احمللية.
ٕٕٗ -ويعزز الدستور اعبديد يف تونس استقاللية البلديات واإلدارات واؼبناطق ،دبا يف ذلك قدرهتا على
االلبراط يف شراكات دولية (اؼبادة ٓٗٔ) .ورغم أف الالمركزية جرى تعزيزىا ،قبل الثورة ،عرب تشريعات من قبيل
قانوف الضرائب احمللية لعاـ  ٜٜٔٚإال أهنا عانت من التقييد بسبب ضعف التنسيق بُت اػبطط اغبضرية الوطنية
واإلقليمية واحمللية وؿبدودية اؼبوارد البشرية واؼبالية .وطجبقت الالمركزية بصورة عملية أكثر عن طريق مشاريع التنمية
البلدية (اليت جرى تنفيذىا يف عامي ٕ ٜٜٔوٕٓٔٓ) ).(World Bank and Government of Tunisia, 2015
ودبوجب الدستور اعبديد لعاـ ٕٗٔٓ ،أصبحت السلطات احمللية مسؤولة عن توفَت اػبدمات احمللية بطريقة
مستقلة وشفافة وتشاركية (الفصل السابع).
ٕٕ٘ -وتتميز التجربة اؼبغربية منذ منتصف التسعينات بإنشاء مناطق تعترب أقساماً قانونية دوف وطنية ؿبلية
عليا .وسبثل ىذه اؼبناطق خطوة ىامة كبو تنفيذ السياسات الرامية إُف ربقيق التوازف يف التنمية الداخلية وىي
تتماشى مع سياسة الالمركزية التدرهبية والديبقراطية احمللية .ويف اعبزائر ينص قانوف  ٜٓ-ٓٛلسنة ٓ ٜٜٔعلى
السلطات والطابع القانوين للواليات والبلديات .وهتدؼ التشريعات اليت سنت يف عاـ ٕٔٔٓ إُف تعزيز مشاركة
اؼبواطنُت واإلدارة التشاركية للخدمات احمللية ( .)Algeria, 2014وتؤثر االضطرابات يف ليبيا على اعبزائر وذبعل
من غَت الواضح ما إذا كاف ىيكل البالد اإلداري اؼبفضل سيبقى اربادياً أـ سيتحوؿ باذباه دولة المركزية
وحدوية.

-2

مجلس التعاون الخليجي
 -ٕٕٙتتسم العالقات بُت اغبكومة اؼبركزية واغبكومات احمللية وتطوير ىياكل سلطة المركزية يف دوؿ اػبليج
بزيادة اؼبشاركة العامة يف اغبكم عن طريق االنتخابات الشعبية ،رغم أف البلديات يف ىذه الدوؿ اكتسبت القليل
من االستقاللية يف العقدين اؼباضيُت .ونظمت اؼبملكة العربية السعودية انتخابات لنصف عضوية اجملالس البلدية
للمرة األوُف يف عاـ ٕ٘ٓٓ ،كما نظمت انتخابات يف وقت الحق يف عامي ٕٔٔٓ وٕ٘ٔٓ .ويف ظل النظاـ
االربادي لإلمارات العربية اؼبتحدة أجريت انتخابات الختيار نصف أعضاء اجمللس الوطٍت االربادي للمرة األوُف
يف عاـ  .ٕٓٓٙويف حُت تقدـ الوكاالت اغبكومية اؼبركزية يف قطر خدمات فعالة وأقبزت أيضاً تدخالت ىامة
يف التنمية احمللية ،أنشأ البلد ؾبلساً بلدياً مركزياً عن طريق االنتخاب اؼبباشر يف عاـ  ٜٜٜٔإلسداء اؼبشورة
بشأف اؽبياكل األساسية البلدية ومشاريع التنمية ) .(UN-Habitat, 2012aوباؼبثل ،تعمل اجملالس اؼبنتخبة يف عماف
بصفة أساسية كهيئات استشارية تسهم يف صياغة السياسات وزبطيط اؼبيزانية ،على الرغم من أف رئيس الدولة
وؾبلس الدولة نبا اللذاف يتمتعاف بالسلطة اؼبطلقة .وأنشئت ؾبالس بلدية منتخبة يف ؿبافظات البحرين اػبمس
يف عاـ ٕٕٓٓ ،لكنها سبارس استقاللية ؿبدودة.
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 -ٕٕٚوأقرت عدة اسًتاتيجيات حكومية اؼبكاسب اإلمبائية للبلديات اليت يبكن أف ربقق من خالؿ التنسيق
مع السلطات احمللية ،بيد أف نقل اؼبسؤوليات إُف اغبكومات احمللية يتم يف نطاؽ ؿبدود ،إال يف اؼبملكة العربية
السعودية ،حيث تضطلع ؾبالس اؼبناطق وؾبالس اؼبدف دبسؤوليات التخطيط والتنمية فيما ىبص اغبفاظ على
الصحة العامة وإدارة األماكن العامة وإصدار تصاريح البناء .واتسم ربوؿ اؼبملكة العربية السعودية كبو تطبيق
اؼبزيد من الالمركزية اإلدارية يف السنوات العشرين اؼباضية على كبو خاص بإنشاء سلطات إقليمية (أمانات)
وتعزيز القدرات اؼبؤسسية للوكاالت البلدية من خالؿ توفَت اؼبباين واؼبعدات واػبربات الالزمة لتدريب موظفي
البلديات (.)Saudi Arabia, 2014
 -ٕٕٛوتنسق معظم دوؿ اػبليج األخرى ،وجلها دوؿ جمدف شديدة التحضرف ،اػبدمات وصنع القرار من
خالؿ ـبتلف اؽبيئات اؼبركزية واحمللية .وتؤكد اسًتاتيجية حكومة اإلمارات العربية اؼبتحدة لعاـ  ٕٓٓٚعلى
إصالح اإلدارة العامة األمر الذي من شأنو أف يوجد اؼبزيد من التآزر بُت اغبكومة االربادية واغبكومات احمللية.
ويف ذات الوقت عملت اغبكومات احمللية يف أبوظيب على زيادة كفاءهتا التشغيلية وقدراهتا اإلدارية من أجل تعزيز
إمكانات الالمركزية يف البلديات .وزبوؿ التشريعات يف الكويت السلطات دوف الوطنية بعض السلطات
التنفيذية .وتتمتع بلدية الكويت ،على سبيل اؼبثاؿ ،بسلطة ازباذ القرارات فيما يتعلق بإصدار الًتاخيص التجارية
وتراخيص البناء والصحة والسالمة يف مكاف العمل ،واؼبوافقة على مشاريع اؽبياكل األساسية والتخطيط وحيازة
األراضي اليت تصاحب تلك اؼبشاريع ).(Aly Khedr, 2010
 -ٕٕٜوتنطوي مدينتا مكة واؼبدينة اؼبقدستاف على ربديات وفرص فريدة على صعيد اغبوكمة واإلدارة
اغبضريتُت .وأدت أنبية ىذين اؼبوقعُت للمسلمُت إُف إنشاء عبنة خاصة لتطوير مكة واؼبدينة واألماكن اؼبقدسة
يف عاـ ٕٗٓٓ هبدؼ التخطيط الشامل واإلشراؼ على التنمية ،وعبنة عليا للحج إلدارة صبيع جوانب اغبج
السنوي ،الذي هبتمع فيو أكثر من مليوين مسلم من صبيع أكباء العاَف يف ىاتُت اؼبدينتُت اؼبقدستُت .عالوةً على
ذلك كانت اؼبدينة ىي اؼبوقع الذي احتضن أوؿ مرصد حضري يف العاَف العريب أنشئ يف عاـ ٕٗٓٓ .وبدعم
تقٍت من برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي وموئل األمم اؼبتحدة أدى إنشاء اؼبرصد اغبضري احمللي يف اؼبدينة إُف
نشوء مبادرات فباثلة يف أماكن أخرى يف العاَف العريب إلنشاء مراصد من أجل تعزيز التشاور بُت أصحاب
اؼبصلحة اؼبتعددين يف تنفيذ خطط التنمية على اؼبستوى احمللي وصبع بيانات حضرية حاظبة األنبية عن مؤشرات
جدوؿ أعماؿ اؼبوئل ستستخدـ يف ترتيب ىذه اؼبؤشرات .ويوجد أكثر من ٖٓ من ىذه اؼبراصد اغبضرية يف
مدف عربية يف ٔٔ بلداً ) .(ATO 2016ورغم أف اؼبرصد ال يبلك صفة قانونية إال أنو يضطلع بدور استشاري ىاـ
من خالؿ إثراء قرارات وخطط اغبكومة اؼبركزية ،كما أنو يستوحي مشورتو مباشرةً من التوصيات اليت نشأت عن
اؼبوئل الثاين ).(MadinahLocal Urban Observatory, 2009
-1

البلدان األقل نمواً في المنطقة
ٖٕٓ -كاف البد من موازنة جهود تطبيق الالمركزية يف العديد من البلداف العربية األقل مبواً من خالؿ بسط
النظاـ واألمن على الصعيد اؼبركزي .وعلى مدى العقدين اؼباضيُت ،أثر التشظي اغبكومي على تطبيق اغبوكمة
اغبضرية يف الصوماؿ والسوداف واليمن .ويف ىذه اغباالت كثَتاً ما جرى تطبيق الالمركزية بعد إبراـ اتفاقات
اغبكومة االنتقالية أو اتفاقات السالـ أو جرى تضمُت الالمركزية يف الدساتَت اعبديدة .ويف السوداف ،على سبيل
اؼبثاؿ ،عمل دستور عاـ  ٜٜٔٛعلى إدماج الواليات يف النظاـ االربادي ،كما أف توقيع الدستور االنتقاِف بعد
اتفػ ػ ػاؽ السالـ الشامل ع ػ ػ ػ ػاـ ٕ٘ٓٓ منح ىذه الواليات السلطة السياسية الالزم ػ ػة لسن تشريعات ؿبلي ػة
(.)Sudan, Ministry of Environment, Forestry and Urban Development, 2014
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ٖٕٔ -ويف البلداف اليت تعاين من التشتت اعبيوسياسي ،مثل فلسطُت والصوماؿ ،بدأ هنج تعزيز اغبوكمة
احمللية بزيادة القدرات احمللية على تقدًن اػبدمات مع ربديد أىداؼ تًتاوح من بناء األمة إُف توطيد السالـ.
ويبثل برنامج األمم اؼبتحدة اؼبشًتؾ اؼبعٍت باغبكم احمللي والالمركزية يف تقدًن اػبدمات يف الصوماؿ أحد ىذه
اعبهود ،وىو برنامج بدأ يف عاـ ٖٕٔٓ واستمر يف تعزيز مبادئ الالمركزية الواردة يف شىت اؼبواثيق والدساتَت اليت
تنظم األقاليم يف البلد.
ٕٖٕ -وشكل الدعم الدوِف ودعم اعبهات اؼباكبة على الصعيد احمللي أيضاً أحد ظبات جهود الالمركزية يف
اليمن ،مع صياغة اسًتاتيجيات لتنمية مدف اغبديدة وعدف واؼبكال وصنعاء .وعملت ىذه اؼبشاريع الدولية
بالتوازي مع برنامج وطٍت طموح لتطبيق الالمركزية أطلق يف عاـ ٕٓٓٓ من خالؿ قانوف السلطة احمللية ،الذي
أنشأ مناطق وؾبالس واليات منتخبة وأوكل مهاـ التخطيط والتنمية واؼبهاـ اإلدارية إُف اجملالس احمللية .بيد أف
التفاوت يف استعداد زعماء القبائل إلنفاذ القانوف ،وتداخل االختصاصات واؼبسؤوليات وتوطيد سلطة اغبزب
اغباكم يف انتخابات احملافظات لعاـ  ٕٓٓٛعرض للخطر قباح اإلصالح وأدى يف هناية اؼبطاؼ إُف اندالع
العنف واغبرب األىلية اؼبستمرة اليت عطلت اغبكم اؼبركزي واحمللي.
ٖٖٕ -وقد وسعت جيبويت نطاؽ عملية الالمركزية بنقل اؼبزيد من اؼبسؤوليات إُف اؼبناطق ،اليت حصلت على
وضع قانوين واستقالؿ ماِف يف عاـ ٕٕٓٓ ) .(Kellam, 2005ويف جزر القمر يعطي الدستور اؼبعتمد يف عاـ
ٕٔٓٓ واؼبعدؿ يف عاـ  ٕٜٓٓبعض السلطات للجزر ،على الرغم من أف توفَت اػبدمات األساسية وانعداـ
الكفاءة الناجم عن تداخل الواليات تظل ربديات عالقة ).(International Monetary Fund (IMF), 2004
باء -

الحوكمة الحضرية
ٖٕٗ -ينطوي مبو العديد من اؼبدف الرئيسية يف اؼبنطقة وربوؽبا إُف مناطق حضرية كبَتة على ربديات تتعلق
باغبوكمة لكنو ِ
يوجد فرصاً جديدة .وأدت التحديات على صعيد تقدًن اػبدمات يف اؼبناطق اغبضرية الكبَتة
والتنسيق اؼبطلوب بُت الواليات القضائية إُف زيادة تعزيز تقدًن اػبدمات اؼبًتوبولية ،ومن األمثلة على ذلك
ؾبالس اػبدمات اؼبشًتكة يف األردف.
ٖٕ٘ -ويهدؼ إنشاء أقساـ إدارية جديدة ونقل بعض السلطات اإلدارية إُف اؼبناطق اغبضرية ،وإف كاف
ؿبدوداً ،إُف تعزيز إدارة وتطوير ىذه اؼبناطق اغبضرية الكبَتة ،ال سيما يف ضوء انعداـ األمن واالستقرار يف اآلونة
األخَتة .وقد جرى تكييف اغبوكمة اغبضرية يف بلداف اؼبغرب العريب من النماذج الفرنسية للتجمعات اغبضرية
واجملتمعات اغبضرية لضماف كفاءة توفَت اػبدمات اغبضرية يف صبيع أكباء اؼبناطق احمللية داخل التجمعات
اؼبختلفة .ويف اؼبغرب ،أنشأ القانوف ( ٕٓٓٓ/ٚٛاؼبعدؿ يف عاـ  )ٕٓٓٛالذي استحدث ميثاقاً للمناطق
احمللية ،وضعاً قانونياً خاصاً للتجمعات اغبضرية ومنحها اؼبزيد من اؼبسؤوليات خبصوص التنمية االقتصادية احمللية
واغبد من الفوارؽ االجتماعية واالقتصادية ( .)Morocco, 2009ويف حاالت أخرى ،مثل أمانة عماف الكربى،
تكوف إدارة اؼبنطقة اغبضرية مستقلة عن اإلجراءات والعالقات بُت احملافظات والبلديات .ويف والية اػبرطوـ
بالسوداف ،يوكل إُف حكومة الوالية زبطيط وإدارة اػبرطوـ الكربى.
 -ٕٖٙويف كثَت من البلداف ال يكوف ىناؾ ربديد واضح لوالية وسبويل مستويات اغبكم يف اؼبناطق اغبضرية
فبا يؤدي إُف حدوث توترات مع اغبكومات احمللية اليت تشملها .وأدى إنشاء مستويات من اإلدارة اإلقليمية
(اؼبناطقية) مع وجود رؤساء منتخبُت وؾبالس منتخبة تركز على القضايا االقتصادية إُف تعزيز احتماؿ حدوث
تداخل يف اؼبسؤوليات .وتتطلب نظم اغبوكمة اؼبتعددة اؼبستويات إعادة زبصيص اؼبسؤوليات استناداً إُف اؼببادئ
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اؼبتعلقة بالفرعية مع إهباد وسيلة جديدة لتنسيق ـبتلف اؼبستويات هبدؼ كفالة فعالية زبطيط وإدارة اؼبراكز
اغبضرية.
جيم  -مشاركة المواطنين
 -ٕٖٚشكل اؼبوئل الثاين يف اسطنبوؿ منعطفاً حاظباً يف التنمية اغبضرية ،حيث شاركت منظمات غَت
حكومية ومنظمات ؾبتمعية يف ىذا اؼبؤسبر العاؼبي ألوؿ مرة معززةً هنجاً يشمل أصواتاً ألصحاب مصلحة
متعددين وشراكات بُت القطاع العاـ واؼبؤسسات اػباصة واجملتمع اؼبدين من أجل ربقيق النتائج اؼبنشودة .وأدت
االضطرابات اليت اجتاحت معظم أكباء العاَف العريب منذ عاـ ٕٔٔٓ أيضاً إُف زيادة الوعي بأنبية إدماج
أصوات اؼبواطنُت يف ـبتلف جوانب اغبوكمة اغبضرية.
 -ٕٖٛبيد أف تطلعات الشعوب لتحقيق صوت سياسي متساوي وؾبدي على صعيد تشكيل تلك البلداف
َف يتم الوفاء هبا يف العديد من اغباالت .وتتقلص يف بعض البلداف مشاركة اؼبواطنُت ووسائط اإلعالـ واجملتمع
اؼبدين ،خالفاً آلماؿ أولئك الذين شاركوا يف االنتفاضات اليت بدأت يف أوائل عاـ ٕٔٔٓ .وقد قادت الشواغل
األمنية اغبكومات إُف اعتماد تدابَت تشمل التدخالت يف عمليات اؼبنظمات غَت اغبكومية واؼبنظمات اجملتمعية
يف مصر وفلسطُت ،وفرض قيود على اغبق يف التجمع يف مصر وقيود على حرية الصحافة وحرية التعبَت يف
األردف واؼبغرب .ويف كل من فلسطُت والعراؽ ،أبلغت منظمات اجملتمع اؼبدين عن مضايقات من جانب
السلطات الوطنية واحمللية وعن التدخل يف شؤوهنا ).(USAID, 2013
 -ٕٖٜومع ذلك ،ىناؾ اعًتاؼ متزايد يف العديد من اؼبدف والبلداف العربية باؼبسانبات اليت يبكن أف تقدمها
النهج التشاركية يف التخطيط اغبضري واؼببادرات اجملتمعية من أجل ربسُت البيئة اؼبعيشية ،وتوفَت اػبدمات
وربسُت اؼبستوطنات غَت النظامية .وقد أحرز بعض التقدـ اؼبلحوظ يف اؼبنطقة ،مع زيادة تواتر وتوسيع نطاؽ
مشاركة الناخبُت يف عمليات انتخاب بعض أو صبيع أعضاء اجملالس احمللية وؾبالس احملافظات ،وخاصةً يف
اػبليج .وتعترب اآلليات االنتخابية أحد جوانب إشراؾ اؼبواطنُت ،وىي ربتاج كذلك إُف تطبيقها من خالؿ
اؼبعلومات والتشاور والشراكة اؼبطلقة يف عملية صنع القرار وتنفيذ اؼببادرات اإلمبائية احمللية .وقد سنت ستة بلداف
أعضاء يف اإلسكوا أو صاغت تشريعات بشأف اغبصوؿ على اؼبعلومات .وحبلوؿ عاـ ٕٕٔٓ أصدرت طبسة
بلداف أيضاً تشريعات ومؤسسات ذات صلة لتعزيز اؼبشاورات العامة واغبوار االجتماعي من خالؿ ؾبالس
متخصصة ،مثل اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف لبناف ) .(UN DESA and ESCWA, 2012وعلى مدى
السنوات الثالث اؼباضية ،البرط اؼبغرب واليمن مع اجملتمع اؼبدين وطلبا تقدًن مدخالت بشأف السياسات الوطنية
من خالؿ حوارات رظبية ،بينما بذؿ األردف وفلسطُت وإقليم كردستاف العراؽ جهودا لتمكُت قطاع اجملتمع
اؼبدين وتعزيز الشراكة ).(USAID, 2013
ٕٓٗ -أما يف اؼبشرؽ فإف مشاركة اؼبواطنُت يف التنمية اغبضرية غالباً ما تتم مباشرًة من خالؿ ؾبالس منتخبة
على صبيع مستويات اغبكم احمللي أو بشكل غَت مباشر من خالؿ منظمات اجملتمع اؼبدين ،اليت تسد ثغرات
خدمية حرجة يف اؼبناطق اغبضرية ،ويف بعض اغباالت ،تعترب من أكفأ اعبهات اؼبقدمة للخدمات للفقراء يف
اؼبناطق اغبضرية .ويف مصر ،أصدرت وزارة التضامن االجتماعي مشاريع إصالحات على التشريعات التقييدية
اغبالية وشاركت يف عملية تشاورية مع اجملتمع اؼبدين واؼبنظمات غَت اغبكومية من أجل وضع قانوف جديد ينظم
القطاع ).(State Information Service, 2014
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ٕٔٗ -أما يف اؼبغرب العريب فقد ظبحت سياسة اؼبغرب اؼبفتوحة ذباه مشاركة منظمات اجملتمع اؼبدين حبدوث
زيادة ىائلة يف عدد اؼبنظمات غَت اغبكومية من حواِف ٓٓٓ  ٛيف عاـ  ٜٜٔٙإُف أكثر من ٓٓٓ ٖٓ يف عاـ
 .(UN-Habitat, 2012a) ٕٜٓٓوقد ترددت أصداء أحداث عاـ ٕٔٔٓ يف اؼبغرب باعتماد دستور جديد يوفر
الكثَت من أسس اغبوكمة اغبضرية التشاركية ،دبا يف ذلك مبادئ الديبقراطية التشاركية يف القرارات واؼبشاريع،
وحق اؼبواطنُت يف اغبصوؿ على السكن الالئق والتعاوف والتضامن يف تعزيز التنمية اؼبستدامة واغبصوؿ اؼبتساوي
على اػبدمات األساسية .وقد ظلت مشاركة اؼبواطنُت يف التنمية اغبضرية تتزايد من خالؿ وضع وتنفيذ
سياسات اؼبدينة ،اليت أعدت من خالؿ اؼبشاورات مع أصحاب مصلحة متعددي اؼبستويات ونجشرت عرب
وسائط التواصل االجتماعي ،حيث وصلت إُف كبو ٓٓٓ ٕٓ شخص .وتسػ ػعى السياسػ ػ ػات اعبديػ ػ ػدة إُف
وضع أسلوب جديد للحوكمة يساعد على ربقيق تنمية حضرية متكاملة من خالؿ عقود على نطاؽ اؼبدينة
ذبسد رؤية مشًتكة ؼبشروع تنموي حضري وتنشئ إطاراً متسقاً للعمل اؼبنسق من جانب األطراؼ اؼبختلفة
).(Morocco, Ministry of Housing and City Policy, 2014
ٕٕٗ -ويف تونس كفل الدستور اعبديد لعاـ ٕٗٔٓ اغبق يف اؼبشاركة السياسية اليت تشمل حق اؼبواطنُت يف
حرية انتخاب فبثليهم احملليُت أو الًتشح للمناصب احمللية ،أو التجمع والتظاىر ،واالطالع على اؼبعلومات
واؼبشاركة يف قرارات اؼبيزانية احمللية (Tunisia, Centre de formation et d’appui à la decentralization and GIZ,
) .2014ويشكل تعديل القانوف األساسي بشأف اجملالس احمللية واؼبشاركة يف وضع اػبطط االستثمارية احمللية
اإلطار القانوين للمشاركة مع استمرار تونس يف التحوؿ السياسي .وبينما تظل ىناؾ ربديات ،وال سيما على
صعيد التنسيق بُت أصحاب اؼبصلحة ،عززت عدة خطوات عملية مشاركة اؼبواطنُت .وعلى اؼبستوى الوزاري،
أعد اؼبركز دليالً للسلطات احمللية واجملالس البلدية ؼبساعدهتا يف تنفيذ العمليات التشاركية مع مساعدة تقنية من
الوكالة األؼبانية للتعاوف الدوِف .وعلى الصعيد احمللي ،أطلقت صفاقس برنامج ميزانية تشاركي يف أوائل عاـ
ٕ٘ٔٓ ،ومنذ عاـ ٕٗٔٓ أصبح مواطنو اؼبرسى مشاركُت يف صنع القرارات اؼبتعلقة باؼبيزنة البلدية ومشاريع
اؽبياكل األساسية.
ٖٕٗ -وتعمل منظمات اجملتمع اؼبدين اؼبسجلة لدى وزارة الشؤوف االجتماعية ذات الصلة يف كل دولة من
دوؿ اػبليج بصورة أساسية يف ؾباالت الثقافة والرياضة والًتفيو والبيئة .وتطبق العديد من البلداف سياسات ربظر
مشاركة ىذه اؼبنظمات يف النشاط السياسي أو العمل اؼبتعلق بالقضايا السياسية واالجتماعية اغبساسة .ومع
ذلك ،شهد اػبليج أىم عملية توسيع لنطاؽ صالحيات اجملالس البلدية اؼبنتخبة من قبل اؼبواطنُت ،فبا يشكل
خطوة أوُف كبو زيادة مشاركة اؼبواطنُت (وال سيما النساء) يف صنع القرارات على الصعيد احمللي .ويف اؼبملكة
العربية السعودية ،شرع برنامج مستقبل اؼبدف السعودية الذي تنفذه وزارة الشؤوف البلدية والقروية ،بدعم من
موئل األمم اؼبتحدة ،يف عمليات زبطيط تشاركية لدعم التخطيط لتنظيم اؼبساحات يف  ٔٚمدينة سعودية
).(Saudi Arabia, 2014
ٕٗٗ -ويف بعض أقل البلداف مبواً يف اؼبنطقة توجد عدة حواجز يف وجو اؼبشاركة الناجحة من جانب
اؼبواطنُت .وىناؾ بلداف أخرى ،مثل جزر القمر واليمن ،عززت مبو وتطور منظمات اجملتمع اؼبدين َّ
ومكنتها من
أجل اؼبشاركة يف اغبكم احمللي .وقبل اغبرب األىلية ،شهد اليمن ظهور زىاء ألفُت من ىذه اؼبنظمات ،أي ربع
اجملموع الكلي للمنظمات القائمة يف الوقت اغباِف ،كجزء من عملية اغبوار الوطٍت ).(World Bank, 2014
وتعترب مشاركة اؼبواطنُت أساس اغبكم احمللي والديبقراطية دبوجب اؼبادة ٖٔ من دستور جزر القمر لسنة ٕٔٓٓ،
رغم أنو أصبح بالفعل دعامة للتنمية من خالؿ برامج التكيف اؽبيكلي اليت تؤثر على القطاع الزراعي .وازبذ
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السوداف خطوات من أجل ضماف مشاركة اؼبواطنُت ،ال سيما من خالؿ تقاسم اؼبعلومات بشأف اػبطط احمللية
وعقد مشاورات ؿبدودة ،كما ىو اغباؿ يف وضع اػبطة اؽبيكلية لوالية اػبرطوـ .أما يف موريتانيا ،فعلى الرغم من
أف عمليات الالمركزية قبحت يف ترسيخ مبادئ اغبوكمة التشاركية بُت اغبكومات احمللية واجملتمع اؼبدين إال أف
التحديات على صعيد فعالية مشاركة اؼبواطنُت ال يزاؿ يتعُت معاعبتها.
ٕ٘ٗ -ويف بلداف أخرى ،مثل جيبويت ،ال تكفل أي من أطر اغبكم احمللي مشاركة اؼبواطنُت .ويفتقر اجملتمع
اؼبدين إُف معلومات عن ـبتلف عمليات اغبوكمة احمللية واؼبشاريع الالزمة للمشاركة ) .(Kellam, 2005ويف
الصوماؿ تًتكز مشاركة اجملتمع اؼبدين يف اؼبؤسسات اػبَتية اليت تقدـ خدمات أساسية وتليب االحتياجات
اإلنسانية .وال تشجع بعض اإلدارات يف الصوماؿ مشاركة اؼبنظمات يف ازباذ القرارات.
دال -

التمويل المحلي
 -ٕٗٙخيمت القضايا اؼبالية بشكل كبَت على الوضع السائد لالمركزية غَت اؼبتناظرة .وتؤثر االختالالت يف
القوى السياسية واؼبسؤوليات الوظيفية واؼبوارد اؼبالية على التخطيط واإلدارة اغبضريُت بدرجات متفاوتة على
ـبتلف مستويات اغبكم احمللي .ووبتاج سبويل البلديات وإجراءات تسجيل اؼبلكية والسجالت الضريبية لإلصالح
لتمكُت السلطات احمللية من سبويل عملياهتا واالستثمارات الرأظبالية .ومن ضمن العوامل الرئيسية اليت تؤثر على
سبويل البلديات.
 -ٕٗٚاتساع نطاؽ ذباىل لوائح التنمية اغبضرية ،ال سيما منذ عاـ ٕٔٔٓ ،فبا يربز اغباجة إُف أطر
سياساتية حضرية وطنية متكاملة واقعية مع العزـ على إنفاذىا.
 -ٕٗٛتأرجح التحويالت اؼبركزية ،ال سيما منذ الركود االقتصادي يف البلداف اؼبتضررة من االضطرابات.
التحويالت غَت اؼبنتظمة و/أو اؼبخفضة أصبحت ىي القاعدة نظراً ألف بلداناً مثل مصر تسعى إُف استقرار
االقتصاد الكلي من خالؿ ضماف السالمة اؼبالية للدولة.
 -ٕٜٗعدـ كفاية القدرات التقنية واإلدارية للسلطات احمللية لالضطالع دبهامها اإلدارية اغبضرية
واإلجراءات البَتوقراطية اؼبرىقة ،والًتاخي يف إنفاذ األنظمة ،والتأثَت اؼبفسد اللبفاض األجور ،وال سيما على
الصعيد احمللي.
ٕٓ٘ -الصعوبات اليت تكتنف توسيع نطاؽ اإليرادات احمللية وصبع الضرائب وفرض ضرائب عقارية يبكنها
أف تعكس بشكل كاؼ القيمة اغبقيقية وتقدير األراضي اغبضرية.

-4

مصادر اإليرادات
ٕٔ٘ -وعلى الرغم من االذباه كبو زيادة نقل اؼبهاـ اإلدارية والتخطيط إال أف اؼبيزانيات احمللية ال تزاؿ تدار
مركزياً يف صبيع بلداف اؼبنطقة تقريباً .وأثناء االضطرابات البفضت ميزانيات البلديات يف البلداف اؼبتضررة البفاضاً
كبَتاً بسبب فقداف اإليرادات العامة من اؼبصادر الوطنية واؼبعدنية والبحرية وصعوبة صبع الضرائب للسماح
بإجراء التحويالت اؼبركزية .ويف أوقات أقرب تقلصت ميزانيات البلديات يف البلداف اؼبنتجة للنفط بسبب
البفاض أسعار النفط .ويتعُت أيضاً اآلف على العراؽ والسوداف ،اؼبتأثرين بالفعل بالصراع اؼبسلح ،مواجهة أثر
البفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي ،مع تأثر السوداف بانفصاؿ جنوب السوداف الغٍت بالنفط.
ٕٕ٘ -وتتكوف مصادر اإليرادات احمللية يف اؼبنطقة العربية أساساً من اإليرادات من ضريبة اؼبمتلكات،
والضرائب على األنشطة االقتصادية ورسوـ اػبدمات العامة ،ولكن البفاض معدالت التحصيل والبفاض
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األسعار كثَتاً ما يعطل األداء التشغيلي احمللي واستدامة تقدًن اػبدمات .وينتهي اؼبطاؼ بالتحويالت اؼبركزية
اؼبخصصة لالستثمارات الرأظبالية يف دعم العجز يف النفقات التشغيلية للخدمات الرئيسية .عالوةً على ذلك،
فإف صيغ إعادة التوزيع يف العديد من البلداف ال تعطي البلديات حوافز لتحسُت أدائها اؼباِف .إف اؼبدف اليت ؽبا
القدرة على صبع إيرادات ؿبلية كبَتة ىي اؼبراكز الكبَتة اليت تتميز بالتنوع االقتصادي .وقد جعل عدـ إمكانية
التنبؤ باؼبيزانية من الصعب على السلطات احمللية تتبع التقدـ احملرز صوب ربقيق أىدافها اإلمبائية اغبضرية.
ٖٕ٘ -وتعترب األراضي اؼبملوكة للدولة ،اليت هبري نقلها إُف البلديات دبوجب قوانُت الالمركزية ،أحد األصوؿ
الرئيسية للسلطات احمللية بسبب قدرهتا على سبويل التنمية اغبضرية .بيد أف اغبكومات اليت سبوؿ العجز يف
النفقات التشغيلية ببيع األراضي تعرض قدراهتا اإلمبائية للخطر .وينطوي بيع األصوؿ العامة لتمويل النفقات
التشغيلية على آثار زبطيطية ومالية طويلة األجل ويعترب تدبَتاً مالئماً يبكن اللجوء إليو فقط على اؼبدى القصَت.
عالوًة على ذلك ،يبكن أف تصبح التنمية اؼبوضعية غَت اؼبخطط ؽبا ربدياً رئيسياً طويل األمد يف وجو تنفيذ
اسًتاتيجية متماسكة للنمو اغبضري.
ٕٗ٘ -إف االستخداـ األمثل لألراضي بوصفها أصوالً مالية ىو من خالؿ إقامة شراكات مع القطاع اػباص
يف مشاريع إمبائية ؿبددة تتوافق مع السياسات الوطنية لتنظيم اؼبساحات ،مثل فبرات التنمية ،والبلدات اعبديدة،
واؼبناطق االقتصادية .وغالباً ما سبنح اػبصومات واإلعفاءات الضريبية لتشجيع اإلسكاف اؼبيسور والتعاونيات،
كما ىو اغباؿ يف مصر واؼبغرب ،ويبثل ذلك خطوة إهبابية كبو ضماف اغبق يف السكن الالئق نظراً ألف ارتفاع
التكاليف يهدد بتقويض ىذا اغبق ) .(OHCHR and UN-Habitat, 2009ويف أشكاؿ التنمية اغبضرية اعبديدة
سبنح إعفاءات من ضريبة واحدة أو أكثر لفًتات تًتاوح من ٖ إُف ٘ٔ سنة لتشجيع االستثمارات يف األنشطة
االقتصادية .ىذه اإلعانات تقلص اإليرادات الضريبية ،كما أف أثرىا على الصناعات اؼبوجهة كبو التصدير
مشكوؾ فيو .وتؤدي نظم اغبيازة اؼبعقدة مع وجود مستويات من اغبقوؽ األولية والثانوية مستمدة من القواعد
العرفية وتشظية اؼبمتلكات بسبب قوانُت اؼبَتاث إُف تفاقم مشاكل عدـ كفاية سجالت اؼبمتلكات ،ومشاكل
ربديد دافعي الضرائب وإصدار الفواتَت وصبع الضرائب .وتنتشر بكثرة يف اؼبنطقة سندات ملكية األراضي غَت
اؼبسجلة نظراً ألف الرسوـ العالية واإلجراءات اإلدارية اؼبرىقة ال تشجع على التسجيل وإصدار سندات اؼبلكية،
يضاؼ إُف ذلك أف اإلضافات إُف اؼبمتلكات ال هبري اإلبالغ عنها وال زبضع للضريبة يف حاالت كثَتة .عالوةً
على ذلك فإف اؼبستوطنات العشوائية على ىامش اؼبناطق اغبضرية ال زبضع للضرائب إال بعد تنظيمها.
-4

اإلدارة المالية المحلية
ٕ٘٘ -وتستهلك نفقات التشغيل القسم األكرب من اؼبيزانيات احمللية ،حيث تشكل اؼبرتبات واألجور واؼبباين
سبوؿ النفقات اؼبتكررة من اؼبوارد
واؼبعدات نسبةً كبَتةً منها ،كما ىو اغباؿ يف العديد من البلداف النامية .و َّ
العادية :التحويالت اؼبركزية والضرائب احمللية والرسوـ واإليرادات اؼبشًتكة واؼبنح اجملمعة اؼبتكررة والضرائب
اؼبخصصة .أما النفقات الرأظبالية فتجري ميزنتها وتغطيتها بصورة منفصلة ،على الرغم من أف االفتقار إُف
اؼبهارات يف ؾباؿ اإلدارة اؼبالية يف العديد من البلداف ال يتيح التمييز بوضوح بُت ىذين النوعُت من النفقات.
وهبري أغلب األحياف تأجيل صيانة اؽبياكل األساسية واالستثمارات الرأظبالية ذات العائدات الطويلة األمد
وجو اإلنفاؽ كبو اؼبشاريع ذات العائدات اؼبباشرة بدرجة أكرب.
حيث يج َّ
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(أ)

المشرق
 -ٕ٘ٙأحرز بعض التقدـ يف العقدين اؼباضيُت على صعيد تنقيح اؽبياكل والقواعد اليت تنظم التحويالت
اؼبركزية والعالقات اؼبالية اؼبركزية/احمللية يف بعض البلداف ،ال سيما يف اؼبشرؽ .وقد أنشئت صناديق التنمية البلدية
وجرى يف الكثَت من اغباالت إعادة ىيكلتها لزيادة فعاليتها .وتجوزَّع الضرائب احملصلة على مستوى اغبكومة
اؼبركزية يف لبناف من خالؿ جهاز ماِف ـبصص يسمى الصندوؽ البلدي اؼبستقل .ويستفيد ربديث نظاـ سبويل
البلديات يف لبناف من التوصيات اليت انبثقت عن مشروع اؽبياكل األساسية البلدية األوؿ التابع للبنك الدوِف،
اليت اعتمدت يف عاـ ٕٓٓٓ ،وهبري حالياً تضمُت قواعد جديدة بشأف التوزيع يف قانوف جديد بشأف الالمركزية
قيد الصياغة من جانب عبنة ـبصصة أنشأىا رئيس الوزراء.
 -ٕ٘ٚويف األردف ،جرى ربسُت سبويل البلديات عن طريق تشجيع البلديات على صياغة خطط إمبائية،
واعتماد معيار لإلنصاؼ يف توزيع إعانات اغبكومة اؼبركزية اؼبقدمة إُف البلديات ،وإنشاء نظاـ معلومات لإلدارة
اؼبالية وتعزيز إصدار سندات بلدية .وسبثل ربويالت اغبكومة اؼبركزية نسبة ٓٗ يف اؼبائة من إيرادات البلديات يف
األردف وتأيت إيرادات أخرى تبلغ نسبتها ٗٔ يف اؼبائة من قروض من بنك تنمية اؼبدف والقرى ).(Jordan, 2013
ويشكل ىذا اؼبصرؼ مبوذجاً بارزاً وطويل األمد يف اؼبنطقة على التحويالت إُف السلطات احمللية اليت تعمل
مباشرة صوب ربسُت اػبدمات .وارتفع رأظباؿ اؼبصرؼ من ٕ٘ مليوف دينار أردين يف عاـ  ٜٜٔٙإُف ٓ٘
مليوف دينار أردين يف عاـ ٕٕٓٓ ،وسبولو اغبكومة اؼبركزية ( ٙٛيف اؼبائة) والبنك اؼبركزي األردين (ٕ يف اؼبائة)،
واجملالس احمللية نفسها (ٖٓ يف اؼبائة) ).(CVDB, 2015, 2004
 -ٕ٘ٛويقدـ بنك تنمية اؼبدف والقرى التمويل عن طريق القروض واػبربات التقنية واإلدارية ؼبشاريع اؽبياكل
األساسية مثل الطرؽ واألرصفة واؼبكتبات واغبدائق العامة ومعدات النفايات الصلبة ،بسعر فائدة قدره ٘ يف
اؼبائة وفًتة سداد قدرىا ٕٔ عاماً مع فًتة ظباح مدهتا سنتاف .أما اؼبشاريع اإلنتاجية ،مثل اؼبساٍف واؼبناطق
الصناعية واغبرفية ومواقف السيارات ،فتقدـ ؽبا قروض بسعر فائدة قدره  ٙيف اؼبائة وتعطى نفس فًتيت
االستحقاؽ والسماح .ويف عاـ ٕٗٓٓ شكلت اؽبياكل األساسية واؼبشاريع اػبدمية ما نسبتو  ٛٙيف اؼبائة من
اؼبشاريع اليت موؽبا البنك ،بينما شكلت اؼبشاريع اإلنتاجية نسبة الػ ػ ٗٔ يف اؼبائة األخرى .وقد أصبحت العديد
من البلديات اآلف مدينة للبنك ،فبا حدا باغبكومة إُف دمج البلديات (ـبفضةً عددىا من  ٖٕٚإُف )ٜٜ
وإعادة ىيكلتها وزبصيص مبلغ ٘ ٛ9مليوف دينار أردين لتدريب اؼبوظفُت وربسُت إجراءات اؼبيزنة .وقد ربسن
الوضع اؼباِف من خالؿ زيادة حصة البلديات يف ضريبة الوقود إُف  ٙيف اؼبائة كما سددت وزارة الشؤوف البلدية
الديوف اؼبستحقة (CVDB 2015؛ ).United Cities and Local Governments (UCLG) Country Profiles
 -ٕٜ٘وعلى الرغم من االنفصاؿ االقتصادي بُت اؼبناطق الفلسطينية وربديات األزمة اؼبالية يف فلسطُت اليت
تفاقمت بسبب التخفيضات يف مساعدات اعبهات اؼباكبة الدولية منذ عاـ ٕٓٔٓ إال أف صندوؽ تطوير
وإقراض البلديات يف فلسطُت ،الذي أنشئ يف عاـ ٕ٘ٓٓ ،أحرز بعض التقدـ صوب تعزيز سبويل البلديات.
ويقدـ الصندوؽ للبلديات منحاً لتعزيز إدارهتا اؼبالية وبناء أىليتها االئتمانية بغية سبكينها من اغبصوؿ على قروض
من الصندوؽ لتمويل اؽبياكل األساسية واػبدمات .ويتمثل اؽبدؼ الطويل األجل للصندوؽ يف أف يصبح
الوسيط اؼباِف بُت اغبكومات احمللية واغبكومة اؼبركزية/اعبهات اؼباكبة يف فلسطُت .ويعمل الصندوؽ دبثابة ؾبمع
لتوزيع األمواؿ إُف ٖٗٔ بلدية من خالؿ قناة واحدة ،بدالً من ؾبموعة متنوعة من اؼباكبُت ومسارات التمويل
التابعة للسلطة الفلسطينية .ويف الفًتة بُت ٕ٘ٓٓ وآب/أغسطس ٕٕٔٓ ،موؿ الصندوؽ اؼبئات من اؼبشاريع
الصغَتة اؼبمولة من اعبهات اؼباكبة دببالغ تصل إُف  ٕٔٙمليوف دوالر ،وتشمل ىذه اؼبشاريع مشاريع اؽبياكل
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األساسية البلدية ،وتنمية القدرات ،وأنشطة البلديات األخرى.
).Lending Fund, 2013
(ب)

(Palestine, Municipal Development and

المغرب العربي
ٓ -ٕٙعلى الرغم من أف التحويالت من اغبكومة اؼبركزية واإليرادات اؼبتولدة ؿبلياً ىي اؼبصادر الرئيسية
لتمويل اغبكومات احمللية يف اؼبغرب (ٔ ٙيف اؼبائة وٕ٘ يف اؼبائة على التواِف) إال أف االقًتاض هبدؼ تشييد
وحد القانوف ٓٙ-ٗٗٚ
ربسينات ؿبلية تتزايد وسبثل اآلف نسبة ٘ يف اؼبائة من اؼبوارد احمللية .ويف عاـ َّ ٕٓٓٚ
وبسطو ،وكاف مصحوباً بإطار معزز لإلدارة التنظيمية عمل على إنشاء إدارات ضريبية
النظاـ الضرييب احمللي ّ
ؿبلية .واعتباراً من عاـ ٕٕٔٓ يأيت ما نسبتو ٕ٘ يف اؼبائة من سبويل ؾبلس اؼبناطق اغبضرية من الضرائب احمللية
وجو إُف
) .(Morocco, 2014ويبُت اعبدوؿ  ٚأف الضريبة احمللية سبثل أقل من نصف ربويالت الدولة اليت تج َّ
التمويل اإلصباِف للمناطق يف اؼبغرب.
اعبدوؿ ٚ
تمويل المجتمعات في أقاليم المغرب (بآالف الدرهم)

ٜٜٔٙ

ٕٕٔٓ

ضرائب ؿبلية

٘ٗ ٔٙ

ٕٓٓ ٓٔ

التحويالت اغبكومية

ٓ٘٘ ٙ

ٖٓٓ ٖٕ

قروض

٘٘ٛ

ٔ ٜٜٙ

المجموع

41 111

20 19٩

اؼبصدر.Morocco, 2014 :
ٔ -ٕٙوتشمل صناديق التنمية البلدية اليت أنشئت يف اؼبغرب العريب صندوؽ التجهيز اعبماعي يف اؼبغرب
وصندوؽ القروض ومساعدة اعبماعات احمللية يف تونس اللذين يقدماف للبلديات قروضاً طويلة األجل ومنخفضة
الفائدة لتمويل اؼبشاريع اؼبدرة للدخل .ورغم أف العديد من الصناديق اإلمبائية البلدية ظلت تدار بطريقة سيئة أو
َف تنعم باالستدامة اؼبالية إال أف ىذه الصناديق أعيد ىيكلتها يف اؼبغرب يف السنوات األخَتة للتغلب على بعض
أوجو القصور ىذه .ودبساعدة تقنية من البنك الدوِف سبوؿ ىذه الصناديق اآلف ؾبموعة واسعة من اؼبشاريع اليت
قد تكوف اغبكومة احمللية ؾبرد شريك فيها .وتشمل ىذه اؼبشاريع تطوير أو تأىيل اؼبساكن وبناء اؼبراكز التجارية
اليت تبيع باعبملة والتجزئة وأماكن الرياضة واؼبرافق السياحية .وقد تشمل شروط القرض فًتة سداد قدرىا ٘ٔ
سنة بسعر فائدة يستند إُف سعر خصم وبدده اؼبصرؼ اؼبركزي يف وقت اعتماد القرض ،لكنو ال يقل عن ٕ٘ٙ9
يف اؼبائة .وقد ازدادت عمليات الصندوؽ ببطء نسيب من حافظة قروض قدرىا ٔٔ٘ مليوف دوالر يف عاـ
ٕٕٓٓ إُف ٖٔٔ ٔ9دوالراً يف عاـ ٖٕٔٓ .ويف عاـ ٕٕٔٓ قجدـ ما نسبتو  ٘ٙيف اؼبائة من القروض ألغراض
التنمية اغبضرية ).(Fonds d’Équipement Communal, 2012
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(ج)

مجلس التعاون الخليجي
ٕ -ٕٙربصل اغبكومات احمللية يف اػبليج على التمويل حصرياً من ربويالت اغبكومة اؼبركزية اؼبتولدة أساساً
من إيرادات النفط .ويف حُت أف السلطات احمللية يف اؼبملكة العربية السعودية يبكن أف ذبمع رسوـ معينة
لإلعالنات ورخص البناء وتسجيل اؼبنشآت التجارية ،إال أف وزارة اؼبالية ىي اليت ربدد مستويات الرسوـ
وذبمعها وتعيد توزيعها .وبالنظر إُف الوضع اػباص للعاصمة الرياض ومكة اؼبكرمة واؼبدينة اؼبنورة فإف لكل مدينة
من ىذه اؼبدف إدارة مالية خاصة هبا وميزانيات منفصلة ) (UN-Habitat, 2012aوتلجأ السلطات احمللية لالقًتاض
يف نطاؽ ؿبدود ما عدا يف البحرين والكويت ،اللتُت وضعتا يف دستوريهما أحكاماً قانونية تتعلق حبصوؿ
البلديات على القروض ).(Adib, 2008

(د)

البلدان العربية األقل نمواً
ٖ -ٕٙتعتمد اؼبناطق يف الواليات وفروع الواليات يف أقل البلداف مبواً على مزيج من مستويات التحويالت
اؼبالية اليت ال يبكن التنبؤ هبا واليت تعتمد على اإليرادات الوطنية ومعونات اؼباكبُت الدوليُت ،وكلتانبا تأثرتا تأثراً
كبَتاً باالضطرابات واغبروب األىلية ،كما ىو اغباؿ يف اليمن ،أو الصراعات اليت طاؿ أمدىا ،مثل الصوماؿ
والسوداف .ويف السوداف سبثل منطقة اػبرطوـ الكربى موطناً ؼبا نسبتو ٓ ٚيف اؼبائة من دافعي الضرائب يف البلد،
كما أف نسبػ ػ ػة ٔ ٛيف اؼبائة مػ ػ ػ ػن الضرائب الػ ػ ػ ػيت ذبجمع هبري ربصيلها يف اؼبناط ػق اغبضرية يف العاصمة
) .(Abdalla, 2008بيد أنو يف دورة اؼبيزانية اغبالية َف توفر اغبكومة اؼبركزية سوى نصف االحتياجات التمويلية
لوالية اػبرطوـ .وتعوض اؼبدينة ىذا النقص من خالؿ بيع األراضيَّ .
ومكن قانوف السلطة احمللية لعاـ ٕٓٓٓ يف
اليمن البلديات من توليد إيرادات ؿبلياً من الضرائب والتعريفات والرسوـ وتسلُّم التحويالت اؼبركزية لتغطية
مصروفات التشغيل اؼبتكررة ،وكذلك إعانات مركزية لالستثمارات الرأظبالية ).(UCLG, 2014
ٗ -ٕٙويف عاـ ٕ٘ٓٓ أنشأت ىرغيسا ،عاصمة إقليم صوماِف الند بالصوماؿ ،نظاـ معلومات جغرافية
ألغراض فرض الضرائب على اؼبمتلكات والتخطيط ،بدعم تقٍت من موئل األمم اؼبتحدة .وزاد ىذا النظاـ
إيرادات الضرائب العقارية من ٕ ٜٔٙ ٓٙدوالر يف عاـ ٕ٘ٓٓ إُف قرابة ٓٓٓ ٓٓ ٚدوالر يف عاـ ٕٓٔٓ
) ،(UN-Habitat, 2012aبيد أف قدرة موظفي البلديات على صيانة وربديث النظاـ شكل ربدياً ،فبا يستلزـ تعزيز
بناء القدرات والتدريب لتحقيق مسانبة النظاـ احملتملة يف دعم اإليرادات البلدية.

هاء-

السياسات الحضرية الوطنية والتخطيط لتنظيم المساحات
٘ -ٕٙيف كانوف األوؿ/ديسمرب ٕ٘ٔٓ ،أجطلقت يف اؼبنتدى الوزاري العريب األوؿ لإلسكاف والتنمية الذي
عقد يف القاىرة ،مصر ،االسًتاتيجية العربية لإلسكاف والتنمية اؼبستدامة لعاـ ٖٕٓٓ .وأجيزت ىذه
االسًتاتيجية يف مؤسبر القمة العربية لعاـ  ٕٓٔٙيف نواكشوط ،موريتانيا ،يف سبوز/يوليو  .ٕٓٔٙوتعترب
االسًتاتيجية وسيلة من وسائل تنفيذ ورصد خطة التنمية اؼبستدامة لعاـ ٖٕٓٓ  -ال سيما اؽبدؼ ٔٔ من
أىداؼ التنمية اؼبستدامة :جعل اؼبدف واؼبستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود
ومستدامة -واػبطة اغبضرية اعبديدة يف اؼبنطقة العربية ،وااللتزامات البيئية اؼبتعلقة باؼبرونة اغبضرية ،ونتائج مؤسبر
القمة العاؼبي للعمل اإلنساين ذات الصلة باؼبنطقة العربية واؼبتعلقة دبسائل األزمة اغبضرية .وتلتزـ الرؤية اؼبتعلقة
باإلسكاف والتنمية اغبضرية يف اؼبنطقة العربية بضماف أف تكوف ’’اؼبستوطنات البشرية اؼبتكاملة واؼبستدامة قادرة
على الصمود وذات قدرة تنافسية وتوفر نوعية حياة أفضل للجميع يف اؼبنطقة العربية‘‘ وتشمل األىداؼ الرامية
لتحقيق ىذه الرؤية ما يلي :حصوؿ اعبميع على مساكن مالئمة ومأمونة وميسورة التكلفة وعلى اػبدمات
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األساسية؛ وربقيق االزدىار واإلنصاؼ يف ربقيق التنمية والتكامل االجتماعي؛ والتخطيط ؼبستوطنات بشرية
متكاملة ومستدامة يف صبيع الدوؿ العربية؛ وتنفيذ مبادئ اغبكم اغبضري الرشيد وبناء القدرات على زبطيط
وإدارة اؼبستوطنات البشرية؛ وتعزيز االستدامة البيئية يف اؼبناطق اغبضرية؛ وتعزيز القدرة على التكيف مع تغَت
اؼبناخ وضباية اؼبوارد الطبيعية؛ وتعزيز إنتاجية اؼبدف لتحقيق النمو االقتصادي والتنمية اؼبستدامة على الصعيدين
الوطٍت واإلقليمي.
 -ٕٙٙوقد اعتمدت معظم البلداف العربية سياسات حضرية وطنية واسًتاتيجيات مبو جرى بياهنا يف أطر
التنمية اغبضرية للمساحات .وتتكوف السياسات اغبضرية الوطنية ،على النحو الذي وبدده ويشجعو موئل األمم
اؼبتحدة ،من ’’ؾبموعة متسقة من القرارات اؼبستمدة من خالؿ عملية مدروسة تقودىا اغبكومة لتنسيق وحشد
ـبتلف األطراؼ الفاعلة من أجل ربقيق رؤية مشًتكة وىدؼ مشًتؾ ،من شأهنا أف تعزز ربقيق تنمية حضرية
أكثر قدرًة على إحداث ربوؿ ومنتجة وشاملة وقادرة على الصمود على اؼبدى البعيد‘‘ ).(UN-Habitat, 2014
 -ٕٙٚوقد أدرجت ىذه األطر يف السياسات الوطنية اؼبصرية ؼبنع التوسع اغبضري على حساب األراضي
الزراعية القيمة ،وكذلك يف اؼبخططات العامة لألراضي يف بلداف اؼبغرب العريب الناطقة بالفرنسية أو من خالؿ
سلسلة من االسًتاتيجيات القطاعية ،كما ىو اغباؿ يف األردف .وينبغي أف تدمج ىذه األطر األولويات احمللية
مع توفَت التوجيهات العامة لضماف االتساؽ والتآزر بُت الربامج الوطنية واؼببادرات احمللية .ويف بلداف اػبليج يتأثر
وضع السياسات اغبضرية الوطنية حباجة ىذه البلداف إُف تنويع اقتصاداهتا ،وذلك بصورة أساسية من خالؿ
االستثمارات يف اقتصاد اؼبعرفة وزبطيط األراضي ذي الصلة لتيسَت عمل ىذا القطاع اعبديد ،دبا يف ذلك إنشاء
مدف جديدة .ويف البلداف األقل مبواً اليت تفتقر إُف سياسات حضرية وطنية واضحة ،يبكن لفًتة ما بعد الصراع
أف توفر يف اؼبستقبل فرصةً تشتد اغباجة إليها للتخطيط للتعمَت والتنمية اغبضرية بطريقة متكاملة ومتعاضدة،
كما حدث يف السوداف .بيد أف االستقرار واألمن يبثالف عاملُت ضروريُت للتشاور على الصعيد الوطٍت بشأف
أي رؤية مستقبلية للتنمية اغبضرية.
 -ٕٙٛوتدمج السياسات اغبضرية الوطنية الراىنة واسًتاتيجيات التخطيط لتنظيم اؼبساحات يف اؼبنطقة
العربية مبادئ التخطيط الغربية لتنظيم اؼبساحات ،حيث ذبمع بُت النماذج اؼبستمدة من اإلدارات االستعمارية
السابقة والتقاليد القانونية واإلدارية احمللية .وغالباً ما تظهر ربديات عند تنفيذ السياسات اغبضرية الوطنية نتيجة
عدـ التوازف بُت االسًتاتيجيات اإلمبائية على الصعيد الوطٍت أو اإلقليمي واؼبوارد وقدرات التنفيذ واػبطط
اؼبوضوعة على الصعيد احمللي .بيد أنو هبري على كبو متزايد اعتماد مفهوـ التنمية االقتصادية للمناطق وتكييفو
مع الظروؼ اػباصة لكل بلد من بلداف اؼبغرب العريب ومصر .ويف عاـ ٕ٘ٓٓ استكشف األردف فكرة اجملالس
وجرب ىذا اؼبفهوـ يف مادبا قبل أف ىبتار الالمركزية يف
اإلقليمية يف احملافظات لتنسيق خطط وبرامج للمنطقة َّ
احملافظات ألسباب سياسية واجتماعية ).(Jordan, 2014
 -ٕٜٙوتشكل التنمية اغبضرية اؼبستدامة بيئياً ربدياً جسيما يف اؼبناطق العربية القاحلة وشبو القاحلة أصالً
اليت تعترب أكثر اؼبناطق اجملهدة مائياً يف العاَف .ومن اؼبتوقع أف تؤدي آثار تغَت اؼبناخ إُف تفاقم استنفاد
احتياطيات اؼبياه اعبوفية من خالؿ زيادة تواتر اعبفاؼ وشدتو .ويهدد التناقص يف التهطاؿ قدرة اجملتمعات
الريفية على اغبفاظ على سبل العيش القائمة على الزراعة وسيحفز اؼبزيد من اؽبجرة من الريف إُف اغبضر .ورغم
أنو يتعُت على اؼبدف الساحلية أف تعاًف جبدية اآلثار احملتملة لتنبؤات ارتفاع مستوى سطح البحر إال أف ىناؾ
ضرورة ملحة يف البلداف اليت تطورت فيها اؼبدف تارىبياً على ضفاؼ األهنار لتوجيو التنمية اغبضرية بعيداً عن
األراضي الزراعية القيمة .ويتضح ذلك بشكل أوضح يف السياسات اغبضرية يف مصر منذ عاـ  ٜٔٙٙواؼبتمثلة
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يف حالة مدينة القاىرة ،اؼبدينة الضخمة الوحيدة يف اؼبنطقة .ومن اؼبثَت لالىتماـ أف ىذا الوضع أدى إُف وضع
اسًتاتيجيات تنموية تركز على اؼبناطق االقتصادية ،والبوابات ،وأقطاب النمو ،والعقد الذكية ،وفبرات التنمية.
ويف ىذا السياؽ فإف البعد اؼبكاين للسياسات اغبضرية يشكل جزءاً ال يتجزأ من إطار التخطيط االسًتاتيجي.
ٓ -ٕٚوكما أجبرز يف اؼبنتدى الوزاري العريب األوؿ لإلسكاف والتنمية فإف ىناؾ حاجة إُف تكنولوجيات
اؼبعلومات اؼبكانية الستغالؿ األراضي وإُف التدريب على ىذه التكنولوجيات لتعبئتها لكي تؤدي دوراً يف
تشكيل األمباط السكنية يف اؼبناطق اغبضرية .وأجبرزت كذلك جهود التوعية ،ويبكن ؽبذه اعبهود أف تؤدي دوراً يف
اعتماد اإلسكاف اؼبستداـ بيئياً يف عمليات التصميم والتخطيط.
-4

المشرق العربي
ٔ -ٕٚلدى صبيع بلداف اؼبشرؽ العريب اسًتاتيجيات وطنية واضحة لتنظيم اؼبساحات أو سلسلة من
التوجيهات السياساتية اليت تشكل معاً إطاراً وطنياً للسياسات اغبضرية .ويف مصر جرى تعديل أنظمة التخطيط
والتطوير الوطنية وإدماجها يف قانوف واحد ،ىو القانوف  ،ٕٓٓٛ/ٜٔٔالذي يقدـ تفاصيل عن األطر القانونية
واؼبؤسسية من أجل التخطيط والتنفيذ ،دبا يف ذلك الرؤى واػبطط االسًتاتيجية وخطط التنمية اغبضرية على
الصعيد الوطٍت واإلقليمي وعلى مستوى اؼبدف .وىبوؿ القانوف أيضاً للسلطات احمللية أف تعد اػبطط اإلقليمية
واؽبيكلية ،على الرغم من أهنا يبكن أف تطلب اؼبساعدة من اؼبؤسسة العامة للتخطيط العمراين ،وىي الوكالة
اؼبركزية اؼبسؤولة عن التخطيط لتنظيم اؼبساحات على الصعيد الوطٍت واإلقليمي.
ٕ -ٕٚوتتمتع اؼبديرية العامة للتخطيط العمراين يف وزارة البلديات واألشغاؿ العامة يف العراؽ بوالية فباثلة
لوضع خطط وطنية والدخوؿ يف مشاركة مع اؼبدف واؼبناطق إلعداد خططها الرئيسية .بيد أف معظم ىذه اػبطط
أصبحت قديبة من عاـ ٖٕٓٓ فصاعداً َف هبري استكماؽبا بسبب اغبالة األمنية ) .(Iraq, 2014وقد أعاؽ
النزوح القسري أمباط التوسع اغبضري الطبيعية ،فبا دفع الوزارة الستكشاؼ كيفية توجيو االستثمارات كبو اؼبدف
اؼبتوسطة اغبجم وتطوير مدف تابعة يبكنها استيعاب التوسع اغبضري يف اؼبراكز اغبضرية اليت تعاين من قيود على
التوسع اؼبكاين.
ٖ -ٕٚوتعُت على السياسات اغبضرية الوطنية يف األردف ولبناف أف تتحوؿ من الًتكيز على توجيو التنمية
اغبضرية ربت ظروؼ مألوفة إُف الًتكيز على التعامل مع األزمة اإلنسانية وتداعياهتا يف اؼبدف والبلدات هبذين
البلدين .وشرع األردف يف إعداد أوؿ خريطة شاملة الستخدامات األراضي يف اؼبملكة يف عاـ  ،ٕٓٓٙوهبري
حالياً استكماؽبا لكي تأخذ يف االعتبار آثار تغَت اؼبناخ .وتضطلع أمانة عماف الكربى جبميع مهاـ التخطيط
فيما يتعلق بالعاصمة وأكملت مؤخراً اػبطة الرئيسية اػبامسة ؼبنطقة عماف اغبضرية ) .(Jordan, 2014ويف لبناف
أجنشئ ؾبلس التنمية والتعمَت يف فًتة ما بعد اغبرب وجكلف بالتخطيط الوطٍت وإعداد اػبطة اغبضرية الرئيسية.
وأصدر اجمللس أوؿ ـبطط عاـ عمراين يف عاـ ٕ٘ٓٓ لتعزيز مبادئ التنمية اؼبستدامة واؼبتوازنة وحفظ الًتاث من
خالؿ إدارة استغالؿ األراضي.
ٗ -ٕٚويف فلسطُت ،أوجد التخطيط لتنظيم اؼبساحات ومعو ـبتلف لوائح تنظيم األراضي اؼبوروثة من فًتة
االنتداب إضافةً إُف مستويات من األنظمة واغبواجز اؼبادية اليت يفرضها االحتالؿ اإلسرائيلي ،إطاراً يفتقر إُف
االتساؽ الالزـ للتخطيط لتنظيم اؼبساحات وتطوير النمو اغبضري.
٘ -ٕٚويف عاـ ٕٓٔٓ ،قبل اندالع النزاع اؼبسلح يف سورية أنشأت البالد اؼبفوضية العليا للتخطيط
اإلقليمي اؼبكلفة بصياغة اإلطار الوطٍت للتخطيط اإلقليمي من أجل معاعبة االختالالت والتفاوتات اإلقليمية يف
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فرص التنمية وإمكانات النمو .وأنشأت ىذه اؼببادرة ،اليت أعدت بدعم من برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي ،إطاراً
للتخطيط لتنظيم اؼبساحات يدمج األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية .وحددت اؼببادرة فبرات إمبائية
ومشاريع رئيسية ترمي للتخفيف من التفاوتات وتعزيز النمو وإهباد فرص عمل.
-4

المغرب العربي
 -ٕٚٙسبيل السياسات اغبضرية الوطنية األخَتة يف بلداف اؼبغرب العريب إُف الًتكيز على تطوير وتعزيز مدف
ثانوية من أجل موازنة الفرص االقتصادية يف أراضيها .وخالؿ العقدين اؼباضيُت اتسمت السياسات اغبضرية يف
اؼبغرب وتونس ،وبدرجة أقل يف اعبزائر ،بالتزاـ سياسي قوي بتوفَت سكن بديل لألسر اؼبنخفضة الدخل يف
اؼبناطق اغبضرية .وأعاقت القالقل يف ليبيا تنفيذ خطط مادية يف اؼبناطق اغبدودية يف تونس كما أعاقت تنفيذ
اسًتاتيجيات التنمية اغبضرية يف ليبيا اليت وضعتها الوكالة اؼبركزية للتخطيط اغبضري ،دبا يف ذلك تنقيح وتوسيع
نطاؽ اػبطة الوطنية للمنظور العمراين للفًتة  .ٕٖٓٓ-ٕٓٓٙومن اعبوانب اؽبامة للتنمية اغبضرية يف اؼبغرب
العريب األنبية اؼبعطاة للبعد اؼبكاين للسياسات اغبضرية من خالؿ خطة وطنية الستخداـ األراضي.
 -ٕٚٚوهبدؼ إعادة التوازف بُت األنشطة السكانية واالقتصادية يف األراضي اعبزائرية ،وزيادة جاذبية اؼبدف
الداخلية ،واغبفاظ على رأس اؼباؿ الطبيعي والثقايف للبلد ،تتضمن اػبطة الوطنية الستخداـ األراضي لعاـ
ٖٕٓٓ يف اعبزائر شبانية برامج ؿبددة بشأف اؼبدف والتنمية اغبضرية .إف مضموف وأىداؼ ىذه الربامج مشًتكة
بُت العديد من اػبطط األخرى الستخداـ األراضي يف اؼبنطقة وتشمل ما يلي :تشجيع أقطاب النمو االقتصادي
على طوؿ اؼبمرات اإلمبائية وبالتاِف إدماج اؼبناطق الصناعية؛ واالستخداـ اؼبستداـ للموارد؛ وضباية وحفظ الًتاث
الثقايف؛ وإعادة التوازف لتنمية اؼبناطق الساحلية (Algeria, Ministère de l’Intérieur et des Collectivités
).Locales, 2006
 -ٕٚٛوتتضمن خطة اؼبغرب اغبالية الستخداـ األراضي لعاـ ٕٕ٘ٓ عدد ٔ٘ أمراً توجيهياً بشأف التنمية
اؼبكانية والقطاعية ،وكثَت منها يتناوؿ اؼبناطق اغبضرية على وجو التحديد .وتتطلب اآلثار اؼبكانية للنمو اغبضري
تنفيذ التخطيط اغبضري من أجل معاعبة الثغرات يف اؽبياكل األساسية واػبدمات ،وإنفاذ أنظمة البناء والتشييد،
وإصالح السياسات اإلسكانية ،وتعزيز الًتاث الثقايف للتنمية ،وىو ما أجقبز بنجاح يف فاس .وتدعو اػبطة أيضاً
إُف إعادة تشكيل األمباط اغبضرية ،وىو أمر هبري السعي لتحقيقو من خالؿ مبادرات عديدة جديدة ،مثل
مبادرة سياسات اؼبدينة.
 -ٕٜٚومن أجل ربويل اػبطط الوطنية الستخداـ األراضي على الصعيد احمللي تضع السلطات اإلقليمية
خطط استخداـ األراضي على مستوى األقاليم كما تجػ معد خطط رئيسية للتنمية اغبضرية على اؼبستوى احمللي
بدعم من الوزارات أو اإلدارات اؼبخصصة .وقد اكتسبت السلطات احمللية واإلقليمية بشكل متزايد القدرات
والدعم من أجل استكماؿ ىذه اػبطط ،وإف كاف الكثَت من التقدـ فبكن إحرازه .ويوكل الدستور اعبديد يف
تونس للسلطات احمللية إعداد ىذه اػبطط الرئيسية قبل اؼبوافقة على مشاريع التنمية اغبضرية .ويوفر قانوف
التخطيط اغبضري لعاـ ٕٓٔٓ يف موريتانيا اإلطار القانوين لوضع سياسات وطنية إقليمية .وتطلب اؼبادة ٔٛ
من ىذا القانوف اعبديد تنفيذ عملية تشاركية يف وضع اػبطة الوطنية الستخداـ األراضي ،ويشمل ذلك
السلطات احمللية واعبهات الفاعلة اػباصة واجملتمع اؼبدين ).(Mauritania, 2010
ٓ -ٕٛإف صبيع اػبطط الوطنية الستخداـ األراضي يف اؼبنطقة حديثة نسبياً وقد أجرت بلداناً مثل اؼبغرب
تدرهبياً تعديالت على والية ومهاـ مديريات التخطيط اإلقليمي من أجل توقع التدخالت على مستوى األقاليم
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بدالً من التصدي للتحديات بشكل عالجي .ويستتبع ذلك تقدًن الدعم ؼبهاـ التخطيط اليت تتجو كبو
الالمركزية بشكل متزايد وضماف اتساؽ اإلجراءات العامة يف ـبتلف ؾباالت التنمية اغبضرية والتخطيط
اغبضري.
-2

مجلس التعاون الخليجي
ٔ -ٕٛتركز السياسات اغبضرية يف اؼبملكة العربية السعودية والسياسات الوطنية يف دوؿ اؼبدينة األصغر
حجماً بشكل متزايد على تطوير مراكز معرفية جديدة لتشجيع االبتكار والتكنولوجيا .وىي تواصل تعزيز اؼبناطق
اغبضرية اؼبنتجة اقتصادياً والسياسات اليت تكفل حصوؿ صبيع اؼبواطنُت على األراضي والسكن .وىناؾ العديد
من السياسات اإلمبائية اغبضرية والوطنية اليت سبيز أيضاً اؼبشاركة مع القطاع اػباص بشكل أوضح منو يف مناطق
فرعية أخرى من العاَف العريب ،وىو أمر ليس مستغرباً نظراً للثروة اليت تتمتع هبا منطقة اػبليج وجاذبيتها بوصفها
منطقة استثمار ذباري وماِف وعقاري.
ٕ -ٕٛوقد أقبزت العديد من دوؿ اػبليج األصغر حجماً مؤخراً اسًتاتيجيات إمبائية ؽبا بعد مكاين يوجو مبو
اؼبدف الرئيسية فيها .وغالباً ما تجػ معد ىذه اػبطط واالسًتاتيجيات بالتعاوف مع شركات دولية كبَتة .وسبثل وزارة
األشغاؿ وشؤوف البلديات والتخطيط العمراين يف البحرين اؽبيئة الرئيسية اؼبسؤولة عن السياسات اغبضرية الوطنية
وأقبزت يف عاـ  ٕٓٓٚاالسًتاتيجية الوطنية للتخطيط والتنمية لعاـ ٖٕٓٓ ،بينما سبثل األمانة العامة للمجلس
األعلى للتخطيط والتنمية الكياف اؼبسؤوؿ عن تنفيذ رؤية الكويت لعاـ ٖٕ٘ٓ .وأطلقت اللجنة العليا لتخطيط
اؼبدف بسلطنة جعماف عمليةً لوضع اسًتاتيجية التخطيط الوطنية األوُف لتنظيم اؼبساحات يف البلد يف عاـ
ٕٓٔٓ ،بينما جعل ارتفاع مستوى التوسع اغبضري يف قطر ( ٜٜيف اؼبائة) من االسًتاتيجيات والرؤية اإلمبائية
الوطنية سياسات حضرية فعلية ) .(Freiland, 2015وقد صيغت رؤية قطر الوطنية لعاـ ٖٕٓٓ يف عاـ ٕٓٓٛ
من خالؿ عملية تشاورية مع قطريُت يبثلوف القطاعُت العاـ واػباص وقطاع اجملتمع اؼبدين ،دبا يف ذلك النساء
والشباب ) .(Qatar General Secretariat for Development Planning, 2008وأعد ؾبلس أبوظيب للتخطيط
العمراين يف اإلمارات العربية اؼبتحدة خططاً ىيكلية حضرية ومناطقية لعاـ ٖٕٓٓ لصاٌف أبوظيب (العاصمة)
والغربية والعُت ،بينما أعدت اللجنة التوجيهية للتخطيط العمراين يف ديب خطة ديب العمرانية الرئيسية لعاـ
ٕٕٓٓ بالتعاوف مع شركات استشارية أجنبية (Abu Dhabi Urban Planning Council, 2015; Dubai
).Municipality, Planning Department, 2012
ٖ -ٕٛوبالنظر إُف اؽبيكل اإلداري اؼبركزي يف اؼبملكة العربية السعودية فإف االسًتاتيجية اغبضرية الوطنية
تضع أساساً مسؤولية ازباذ القرارات االسًتاتيجية وتنفيذ اؼبشاريع على كاىل وزارة االقتصاد والتخطيط ووزارة
الشؤوف البلدية والقروية .وقد وضعت اسًتاتيجية التخطيط الوطنية األوُف لتنظيم اؼبساحات يف عاـ ٕٔٓٓ من
جانب نائب وزير التخطيط البلدي التابع لوزارة الشؤوف البلدية والقروية ،وىي حالياً قيد االستعراض .وتركز
االسًتاتيجية على إدارة الروابط بُت اغبضر والريف وتقر بضرورة تعزيز دور اؼبدف الصغَتة واؼبتوسطة اغبجم يف
التنمية االقتصادية وقدرهتا على موازنة توزيع السكاف من خالؿ االستثمار .وكما ىو اغباؿ يف اسًتاتيجيات
التخطيط األخرى لتنظيم اؼبساحات يف ىذه اؼبنطقة القاحلة فإف التشكيل اؼبكاين على طوؿ فبرات اؽبياكل
األساسية ىو أمر أساسي للتنمية اغبضرية اؼبتكاملة يف صبيع أكباء البلد .بيد أف اؼبملكة ال سبلك تشريعات
شام ػ ػلة بش ػ ػأف اسًتاتيجي ػ ػات التخطيط لتنظيػ ػ ػم اؼبساحػ ػات وخططػ ػ ػاً حضري ػ ػ ػة ومشاركػ ػ ػة عامػ ػ ػ ػة علػ ػ ػ ػ ػ ػ ػى الرغم
مػ ػ ػ ػ ػ ػن أف االسًتاتيجية اغبالي ػ ػ ػ ػ ػ ػة للتخطيط لتنظيم اؼبساح ػ ػ ػ ػ ػات استفادت من اؼبشاورات العامة غَت الرظبية
).(Saudi Arabia, 2014
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البلدان العربية األقل نمواً
ٗ -ٕٛيف البلداف األقل مبواً كثَتاً ما تجدمج السياسات اغبضرية الوطنية يف السياسات اإلمبائية الوطنية .ويف
النظم االربادية دوف اإلقليمية تكوف الواليات أو اؼبقاطعات غالباً مسؤولة عن وضع خطط التنمية اإلقليمية
واغبضرية واحمللية ،اليت توافق عليها بعد ذلك وكالة أو وزارة مركزية .ويف اليمن تعٍت القيود على صعيد القدرات
واليت سبنع السلطات احمللية من إعداد خطط أف معظم األعماؿ ال تزاؿ تقوـ هبا اؽبيئة العامة لألراضي واؼبساحة
والتخطيط العمراين اليت أنشئت مؤخراً ) .(Dabbas and Burns, 2011وبدأت االضطرابات اليت اندلعت يف عاـ
ٕٔٔٓ بالفعل يف تقويض قدرة اغبكومة على وضع السياسات اغبضرية وتنفيذ الربامج .ويف البلداف اليت
احتفظت فيها األقاليم بالقدرة على وضع خطط التخطيط لتنظيم اؼبساحات وخطط التنمية اغبضرية ىناؾ
حاجة آلليات ؼبواءمة ىذه اػبطط مع السياسات الوطنية لضماف اإلدارة اؼبتسقة للنمو اغبضري .وتعاين العديد
من البلداف يف ىذه اؼبنطقة دوف اإلقليمية حالياً من الصراع الذي يعوؽ اللحمة الوطنية الالزمة لوضع سياسات
حضرية وطنية متكاملة ،ويعترب الصوماؿ ؾبرد مثاؿ واحد على ذلك.
٘ -ٕٛودبوجب النظاـ االربادي يف السوداف أوكلت للواليات مهاـ التخطيط اغبضري والريفي .وتعد ىذه
الواليات اػبطط اؽبيكلية اإلقليمية واػبطط الرئيسية للمدف وخطط التنمية الريفية .ويف ؿباولة لتعزيز التنسيق
اؼبركزي أجنشئ اجمللس الوطٍت للتنمية العمرانية يف عاـ  ٜٜٔٙلإلشراؼ على التخطيط العمراين والتنمية على
الصعيد الوطٍت .وأصدر اجمللس منذ إنشائو توجيهات تتعلق بالتخطيط العاـ أدت إُف إعداد خطط ىيكلية
لعواصػ ػ ػم الواليات وخطط إمبائية إقليمية للخرطوـ والقضارؼ وجنوب دارفور والوالية الشمالية ووالية النيل
األزرؽ ووالية كسػ ػال .ويعد اجمللس أيضاً مشاريع للمراصد اغبضرية واسًتاتيجية وطنية للتنمية اغبضرية اؼبستدامة
).(Sudan, Ministry of Environment, Forestry, and Urban Development, 2014
 -ٕٛٙويف جزر القمر وجيبويت وضعت نظم زبطيط استناداً إُف النماذج الفرنسية .وىبضع التجمع اغبضري
يف جيبويت حالياً لتحديث خطتها الرئيسية اؼبتعلقة باستخداـ األراضي والتخطيط اغبضري ،اليت اعتمدت يف
بادئ األمر يف عاـ ٕٓٓٓ .وتركز األىداؼ اغبالية على مبو أنشطة اؼبيناء واألنشطة الصناعية لتعزيز وضع
جيبويت كمنفذ إُف شرؽ أفريقيا ،مع االستمرار يف ربويل الضغط الديبغرايف إُف اؼبدف الثانوية ).(ADDS, 2012
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االعتبارات السياساتية


إجراء اإلصالحات القانونية واؼبؤسسية اؼبالئمة لتيسَت تنفيذ السياسات العامة.



تعزيز التنسيق بُت الوزارات واؼبؤسسات الوطنية اؼبسؤولة عن التنمية اغبضرية ومستويات اغبكم احمللي وبُت
اغبكومات احمللية من أجل ربقيق أطر إدارة شاملة وشفافة.



زيادة فعالية اغبكم الالمركزي والالمركزية اؼبالية والسياسية وتعزيز قدرة البلديات على توليد مواردىا الذاتية
الستكماؿ عمليات االنتقاؿ من اغبكومة اؼبركزية .تعزيز القدرات التقنية احمللية على زبطيط وإدارة النمو
اغبضري.



تعزيز اغبوكمة اغبضرية ومعاعبة التنسيق اؼبتعلق بالتفاعل بُت الواليات القضائية يف اؼبناطق اغبضرية الكبَتة
من أجل التعامل مع التحديات اإلمبائية واإلدارية اغبضرية ،وال سيما فيما يتعلق بتوسيع نطاؽ اغبصوؿ
العادؿ على اػبدمات اغبضرية األساسية.
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ثامناً-



إصالح سبويل البلديات وإجراءات تسجيل اؼبلكية والقوائم الضريبية لتمكُت السلطات احمللية من سبويل
عملياهتا واالستثمارات الرأظبالية ،وتسجيل قيمة األراضي اغبضرية وتعزيز اعبهود الرامية إُف تنظيم االقتصاد
غَت الرظبي كوسيلة لتوليد إيرادات ؿبلية.



تعزيز مشاركة اؼبواطنُت يف ـبتلف جوانب اإلدارة اغبضرية وبناء القدرات اؼبؤسسية والتقنية الالزمة لدمج
مسانبات اؼبواطنُت يف اػبطط اغبضرية والسياسات العامة ويف الرصد والتنفيذ.



تعزيز الروابط بُت اغبكومات احمللية ومنظمات اجملتمع اؼبدين يف اؼببادرات اجملتمعية من أجل ربسُت البيئة
اؼبعيشية ،وتوفَت اػبدمات اغبضرية األساسية وربسُت اؼبستوطنات غَت الرظبية .وإشراؾ اؼبواطنُت يف اؼبناطق
اغبضرية يف عمليات تشاركية فعالة تتطلب جهوداً متضافرة لبناء قدرات اجملتمع اؼبدين ومنظماتو ،وال سيما
الفئات اؼبهمشة .ويبكن تشجيع وتسهيل اؼبشاركة من خالؿ اإلدارة القائمة على تكنولوجيا اؼبعلومات
واالتصاالت.



تنسيق اإلنعاش والتعمَت بعد انتهاء النزاع مع السلطات احمللية لتعزيز قدرة اؼبناطق اؼبتضررة من النزاع على
الصمود ،وبناء القدرات اؼبؤسسية والتقنية الالزمة.



تعزيز البيانات اؼبوضوعية الدقيقة القابلة للمقارنة عن اذباىات التنمية اغبضرية من أجل ربليل الديناميات
اغبضرية وتقدًن اؼبعلومات الوقائعية اؼبطلوبة لدعم ورصد عملية صنع القرار وصياغة السياسات.

الخالصة :نحو مدن أكثر شموالً وأمناً ومرونةً واستدام ًة
 -ٕٛٚأىداؼ اإلدماج والسالمة واؼبرونة واالستدامة ىي أىداؼ ذات أنبية قصوى يف اؼبدف العربية واؼبنطقة
العربية بأسرىا .وعلى مدى العقود القليلة اؼباضية ظهرت ربديات حضرية رئيسية ربتاج إُف معاعبة .وتشتد
اغباجة إُف تطبيق هنج توافقي لإلسكاف والتنمية اغبضرية يف اؼبنطقة لتلبية احتياجات وتطلعات شعوهبا.
وسيساىم ربديد وربليل التحديات واألولويات اغبضرية الرئيسية اليت تواجو اؼبنطقة يف اؼبناقشات العاؼبية اعبارية
ويف صياغة اػبطة اغبضرية اعبديدة وسيمهد الطريق إُف تطبيق هنج جديد للتنمية اغبضرية اؼبستدامة يف اؼبنطقة
نفسها .وفيما يلي موجز للقضايا والرسائل الواردة يف ىذا التقرير.

ألف  -االقتصاد والعمالة
 -ٕٛٛمنذ عاـ ٕٗٔٓ يعيش ما بُت ٓٗ وٓ ٚيف اؼبائة من سكاف اؼبنطقة العربية يف اؼبدف ويًتكز معظم
النشاط االقتصادي الوطٍت يف واحد أو أكثر من التجمعات اغبضرية الكبَتة .وتتمثل إحدى القضايا الرئيسية
اليت تواجو اؼبنطقة العربية ،يف ضوء تزايد تركيز األنشطة االقتصادية يف اؼبدف خالؿ السنوات العشرين األخَتة ،يف
إهباد وظائف للمنضمُت إُف القوى العاملة .وقد أدت معدالت الوفيات اليت تنخفض بوتَتة أسرع من معدالت
اؼبواليد وتركيز معظم اغبكومات على التعليم إُف زيادة حادة يف عدد الشباب اؼبتعلمُت الذين ينضموف إُف القوى
العاملة يف معظم البلداف .ونتيجة لذلك فقد واجهت صبيع البلداف ربدي توفَت فرص العمل ألحد أكرب
ؾبموعات الشباب يف العاَف .ويف الكثَت من البلداف يتزايد التفاوت بُت التحصيل التعليمي والوظائف اؼبتاحة ،فبا
أدى إُف زيادة معدالت البطالة.
 -ٕٜٛوينبغي أف تعطي التدابَت الرامية إُف معاعبة التحدي اؼبتمثل يف بطالة الشباب األولوية عبعل نظم
التعليم متماشية مع فرص العمالة اؼبنتجة وأف تنظر يف االستثمار يف التدريب اؼبهٍت وأنشطة األعماؿ اغبرة.
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ويبكن أيضاً أف يكوف ؼبواصلة تعزيز وتطوير أدوات وهنج مبتكرة لالستفادة من التحويالت اؼبالية أثر اقتصادي
إهبايب على اجملتمعات احمللية اغبضرية يتجاوز فرادى األسر اؼبتلقية.
ٓ -ٕٜعالوًة على ذلك فإف ضخامة أعداد الشباب ظلت تشكل ربدياً كبَتاً لتنمية اؼبنطقة ،كما أف
التفاوت االقتصادي اؼبتنامي أدى إُف زيادة حادة يف عدـ اؼبساواة على صعيد اغبصوؿ على فرص التقدـ .وقد
أسهم العزؿ السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،وال سيما العزؿ الذي يؤثر على الشباب ،بشكل رئيسي يف
االضطرابات السياسية اليت بدأت يف عاـ ٕٔٔٓ ،وينبغي أف يوضع يف صدارة اػبطط اإلمبائية اؼبقبلة للمناطق
اغبضرية من أجل التغلب على التفاوت اآلخذ يف االتساع وتعزيز االستقرار يف اؼبنطقة.
ٔ -ٕٜوهبب أف يشكل توليد مبو اقتصادي عريض القاعدة وشامل عنصراً ؿبورياً يف اعبهود الرامية إُف حفز
خلق فرص العمل وتنويع االقتصاد ،ومعاعبة التفاوتات االقتصادية اإلقليمية واغبضرية ،وتعزيز التنمية االقتصادية
يف اؼبدف الثانوية والبلدات اعبديدة وعلى طوؿ اؼبمرات من أجل زيادة التوازف اإلقليمي ؼبكاسب التنمية
االقتصادية .ومن اؼبرجح أف يكوف لتدخالت اغبماية االجتماعية الشاملة اليت تربط اغبد من الفقر بدعم سوؽ
العمل وزيادة فرص اغبصوؿ إُف اػبدمات األساسية أكرب األثر على اغبد من التفاوت االجتماعي يف اؼبدف
العربية.
باء -

القوى المحركة السكانية
ٕ -ٕٜوقد استمر التوسع اغبضري يف العديد من البلداف العربية بسرعة نتيجة للنمو السكاين السريع،
واؽبجرة من األرياؼ إُف اؼبدف واؽبجرة الدولية ،والتحوالت االقتصادية والتغَتات البيئية .وال تزاؿ اؽبجرة من
اؼبناطق الريفية إُف اؼبناطق اغبضرية واؽبجرة الدولية ،دبا يف ذلك التشرد يف اؼبناطق اليت مزقتها اغبروب والنزاعات،
ربفز التوسع اغبضري ،وىي بدورىا ربركها عوامل اعبذب اػباصة بفرص كسب الرزؽ وربسُت اػبدمات وربسُت
نوعية اغبياة وعامل الدفع اػباص بالبفاض الفرص اليت يتيحها القطاع الزراعي.
ٖ -ٕٜوال تزاؿ ىناؾ شرائح معينة من السكاف يف اؼبدف العربية تواجو عدـ اؼبساواة اؼبادية أو االقتصادية أو
االجتماعية يف اغبصوؿ على األراضي واؼبمتلكات ،والعمل اؼبدر للدخل ،واغبماية االجتماعية ،واألماكن العامة
اآلمنة ،واػبدمات اغبضرية األساسية ،دبا يف ذلك الصحة والتعليم .وينبغي أف تعطى األولوية للشباب ،وخباصة
الشابات بوصفهم شركاء إمبائيُت فائقي األنبية وأف توفر ؽبم منابر مناسبة للتعبَت عن شواغلهم من أجل ربسُت
أطر التنمية احمللية والوطنية واإلقليمية ،وبالتاِف حصوؽبم على الوظائف والتعليم واػبدمات.
ٗ -ٕٜوسيؤدي االقًتاف بُت ارتفاع معدؿ التوسع اغبضري وربويالت اؼبهاجرين والسكاف اليافعُت إُف
استمرار زيادة الطلب على السكن واػبدمات اغبضرية ،والضغط على السلطات احمللية من أجل توسيع نطاؽ
اغبصوؿ على األراضي اغبضرية وتوفَت اؽبياكل األساسية اؼبالئمة .وعليو ،ينبغي للحكومات احمللية والوطنية أف
تعزز وتشجع وربفز بناء مساكن ميسورة التكلفة يف اؼبناطق اغبضرية وأف تعجل دبعاعبة ارتفاع أسعار األراضي
وارتفاع اإلهبارات ،اليت تدفع األسر الشابة إُف خارج سوؽ اإلسكاف أي إُف اؼبستوطنات الطرفية وغَت الرظبية،
فبا يسهم يف توسع اؼبساحات يف اؼبدف .وسيكوف من الضروري إصالح آليات سبليك األراضي وتسجيلها ؼبعاعبة
التوسع اغبضري اؼبتشظي وغَت اؼبنظم وتعزيز اإلدماج وتوجيو التوسع اغبضري بعيداً عن األراضي الزراعية القيمة.
٘ -ٕٜوقد أدى العنف واػبوؼ من العنف إُف حدوث تنقالت صباعية للسكاف وإُف تشكل ذبمعات من
اؼبشردين يف اؼبناطق اغبضرية .وقد أدى التشرد الناجم عن النزاعات إُف تسارع وتَتة عمليات التوسع اغبضري
وشكل أحد أكرب التحديات اليت تواجو إدارة النمو السكاين اغبضري يف اؼبنطقة .وغالباً ما يكوف حجم التشرد
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أكرب من قدرات اغبكومات والسلطات احمللية على اإلدارة اؼبستدامة للمدف اؼبضيفة ويطرح ربديات بشرية
وبيئية .وال بد من صياغة تدخالت مستدامة جديدة وإجراءات للمساعدة تدعم حقوؽ الالجئُت واؼبشردين
داخلياً ،دبا يف ذلك حقهم يف العودة واستعادة حقوقهم عند استعادة السالـ واالستقرار واألمن.
جيم  -الحصول بشكل منصف على السكن والخدمات في المدينة
 -ٕٜٙظل تعزيز العدالة االجتماعية يف صدارة مطالبات اؼبواطنُت بالتغيَت وأصبح السمة اؼبميزة لرؤى معظم
البلداف من أجل تنميتها .ويؤدي واقع االستبعاد واإلحساس بو بُت الفئات السكانية الضعيفة والتوقعات احملبِطة
بُت الطبقات الوسطى إُف تراكم الضغوط السياسية اليت تؤدي إُف االضطرابات والنزاعات األىلية يف العديد من
بلداف اؼبنطقة .وتتسم الفوارؽ اآلخذة يف االتساع داخل اغبيز اغبضري باختالؿ أمباط التنمية اعبغرافية واالفتقار
إُف التغطية العاؼبية واعبيدة وإُف اغبصوؿ على اػبدمات اغبضرية األساسية والسكن الالئق.
 -ٕٜٚويقع حل صعوبات التمويل اؼبستداـ واغبفاظ على اؽبياكل واػبدمات األساسية يف صميم تعزيز
اغبصوؿ على فرص عمل مدرة للدخل وعلى حلوؿ مناسبة على صعيد السكن واػبدمات للسكاف واستيعاب
النمو اغبضري اؼبستقبلي .ويعٍت ربقيق قدر أكرب من العدالة االجتماعية وسبكُت الفئات الضعيفة واؼبهمشة من
السكاف :زيادة فرص اغبصوؿ على أجر معيشي؛ واغبد من اغبواجز اليت تعًتض السكن اؼبيسور التكلفة؛
وضماف التغطية الكافية وتوفَت التعليم اعبيد والغذاء والرعاية الصحية واػبدمات العامة؛ وضباية ربرر صبيع
اؼبواطنُت من العنف؛ والدفاع عن حقهم يف اؼبشاركة يف اغبكم ،ال سيما على الصعيد احمللي.
 -ٕٜٛوقد أدى اقًتاف ارتفاع معدؿ النمو اغبضري بأنبية القطاع غَت الرظبي غَت اؼبنظم بوصفو ؿبركاً للتوسع
اغبضري ،إُف نقصاف األماكن العامة اؼبصممة لكل فرد يف معظم بلداف اؼبنطقة .ومنذ السبعينات أدى التقييم
اؼبتسارع لقيمم األراضي اغبضرية اليت تتضاعف تقريباً كل ثالث سنوات ،إُف سوؽ ؾبزأة تتسم باؼبضاربة على
نطاؽ واسع وبالتقسيم غَت القانوين لألراضي الزراعية واألراضي اػبالية على حافة اؼبناطق اغبضرية اؽبامشية
واالستخداـ اؼبتسارع للتحويالت اؼبالية .وأدت ديناميات أسواؽ العقارات يف اؼبناطق اغبضرية غَت اؼبهيكلة إُف
حدوث سبدد حضري عشوائي .ىذا النمو اؼبكاين يشمل توسيع اؼبستوطنات غَت الرظبية والزيادة السريعة يف
كثافتها السكانية على أراضي زراعية قيمة ،فبا يؤدي إُف تقويض سبل كسب الرزؽ واحملافظة على البيئة واألمن
الغذائي .وينبغي أف يأخذ ترسيم اغبدود اإلدارية اغبضرية يف االعتبار األراضي الالزمة الستيعاب النمو اغبضري
اؼبستقبلي بغية منع التنمية العشوائية واؼبناطق اليت ال تتوافق مع استخدامات األراضي .وستكوف ىناؾ حاجة
إلصالح العمليات اؼبعقدة للحصوؿ على سندات اؼبلكية وتسجيل األراضي اليت ذبمع بُت النظم التقليدية
وقوانُت التسجيل اغبديثة يف بعض الدوؿ العربية إذا أريد السًتاتيجيات األراضي واؼبساكن يف اؼبنطقة أف تكوف
فعالة يف توفَت السكن الالئق للسكاف .عالوةً على ذلك ،ينبغي أف يكوف وضع سياسات متكاملة عمالً
استباقياً وليس فبارسة تفاعلية وهبب أف يسعى إُف ضماف أف تكوف عمليات التخطيط لتنظيم اؼبساحات متسقة
مع األولويات االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية بغية ربقيق تنمية حضرية أكثر إنصافاً.
 -ٕٜٜوتتميز األماكن العامة يف اؼبدف العربية بأداء وظيفة اجتماعية ىامة ألهنا توفر أماكن سبتزج فيها ـبتلف
الفئات االجتماعية والفئات ذات مستويات الدخل اؼبختلفة .وتشمل ىذه األماكن األسواؽ التارىبية والشوارع
التجارية واألسواؽ واغبدائق العامة والكورنيشات والواجهات اؼبائية .إف ضماف بقاء ىذه األماكن مفتوحةً
وشاملة أمر حاسم للتماسك االجتماعي يف ظل تقييد اغبصوؿ على األماكن العامة .وتؤدي السالمة والتحرر
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من التهديد اؼبتعلق بسوء االستخداـ والتحرش دوراً حاظباً يف ضماف اغبصوؿ على األماكن العامة ،وال سيما
للنساء والفتيات.
دال -

البيئة وتغير المناخ
ٖٓٓ -أكرب ربدي بيئي يواجو اؼبنطقة العربية ىو ندرة اؼبياه .إف األمباط اغبالية الستخداـ اؼبياه ىي أمباط
غَت مستدامة حيث ذباوز استهالؾ اؼبياه إمدادات اؼبياه اؼبتجددة ووصل إُف مستويات حرجة يف عدة بلداف.
ومن اؼبتوقع أف يؤدي ارتفاع درجات اغبرارة الناجم عن تغَت اؼبناخ والبفاض التهطاؿ إُف زيادة ندرة اؼبياه وتواتر
اعبفاؼ الشديد يف صبيع بلداف اؼبنطقة والبفاض اإلنتاجية الزراعية بنسبة ٓٔ إُف ٓٗ يف اؼبائة ،فبا قد يؤدي إُف
زيادة اؽبجرة من الريف إُف اغبضر بسبب الفقر .ويبثل ارتفاع مستوى سطح البحر وانعداـ األمن الغذائي واؼبائي
يف اؼبستقبل فبا يهدد أعداد السكاف اؼبتزايدة بشكل سريع يف اؼبناطق اغبضرية ،اؼبشاكل احملدفدة اؼبتصلة بتغَت
اؼبناخ واليت يتعُت على بلداف اؼبنطقة أف تعاعبها .عالوةً على ذلك فإف اإلدارة غَت اؼبالئمة من جانب البلديات
للنفايات الصلبة وزيادة تلوث اؽبواء الناجم عن الصناعات اغبضرية واؼبركبات القديبة هتدد صحة سكاف اغبضر
وجاذبية اؼبناطق اغبضرية.
ٖٔٓ -وسيتطلب التصدي ؽبذه التحديات البيئية واؼبناخية توسيع نطاؽ التدابَت السياساتية واسًتاتيجيات
التخطيط لتوجيو التنمية اغبضرية بطريقة تتسق مع ضباية اؼبوارد الطبيعية .وينبغي أف تستند القرارات اؼبتعلقة
بالتخطيط وإنفاذ أنظمة التنمية إُف تقييم احتماؿ تعرض اؼبواقع والسكاف وقابليتهم للتأثر بالصدمات والضغوط
اؼبناخية اؼبتواترة والشديدة .ومن شأف العمل باذباه تطبيق االسًتاتيجيات واألطر العاؼبية واإلقليمية أف يعزز تبادؿ
اؼبعارؼ حوؿ جهنج التكيف والتمويل واغبلوؿ التكنولوجية وأف يسهم يف بناء اعبسور بُت االسًتاتيجيات الوطنية
وااللتزامات الدولية.
ٕٖٓ -إف تعزيز فعالية تنفيذ ورصد اؼبعايَت اػبضراء ىو أمر بالغ األنبية إذا أريد للبلداف أف تستفيد من زيادة
اؼبكاسب اإلمبائية اؼبتأتية من خضرنة االقتصاد والبيئة اؼبعمورة .ويبكن لتحفيز االبتكار يف التكنولوجيات اػبضراء
أف يؤدي إُف مواصلة خفض تكاليف مصادر الطاقة اؼبتجددة وخفض االعتماد على مصادر أكثر تلويثاً .كذلك
يتعُت تعزيز التدابَت الرامية إُف اغبد من التلوث وانبعاثات غازات االحتباس اغبراري ،دبا يف ذلك االستثمار يف
أشكاؿ النقل اؼبستداـ اؼبنخفض االنبعاثات ومبادرات إعادة التدوير يف اؼبنطقة ،هبدؼ ضباية رفاه سكاف اؼبدينة.
ومن شأف االقتصاد األخضر وإمكانات الطاقة اؼبتجددة مثل الطاقة الشمسية والروبية أف ربسن البيئة اؼبعيشية
وأف تعزز القدرة التنافسية .ويبكن للعلوـ والتكنولوجيا واالبتكارات اليت تنتج عن مفهوـ ’’اؼبدف الذكية‘‘ أف
تدعم تطوير مدف مستدامة ومرنة يف اؼبنطقة العربية.
ٖٖٓ -ويتعُت على الدعم اؼبقدـ للبحوث البيئية يف اؼبنطقة العربية أف يعاًف التلوث ،وإدارة النفايات ،ونقص
اؼبياه وتأثَتات تغَت اؼبناخ .وهبب أف تسعى اعبهود اؼبؤسسية والتقنية وجهود بناء القدرات اؼبالية إُف تعزيز وضع
وإنفاذ أنظمة بيئية من جانب الوكاالت ذات الصلة .وينبغي أيضاً أف هتدؼ اسًتاتيجيات وسياسات التخطيط
اغبضري إُف اغبفاظ على اؼبوارد الثمينة وضباية اؼبناطق اغبساسة بيئياً وتوفَت مساحات خضراء مناسبة.

هاء -

الحوكمة الحضرية
ٖٗٓ -تتشاطر صبيع البلداف يف اؼبنطقة تقليد وجود مؤسسات مركزية ،حيث أف معظم اغبكومات احمللية ال
سبلك القدرة على اعتماد وتنفيذ اسًتاتيجيات إلدارة النمو اغبضري .وتعتمد ىذه البلداف على الوكاالت الوطنية
يف إعداد أو اعتماد خططها اإلمبائية ،وأيضاً ألهنا غَت قادرة على فرض ضرائب ورسوـ على اؼبمتلكات احمللية
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فهي تعتمد على ربويالت اغبكومة اؼبركزية لتمويل استثماراهتا الرأظبالية ومعظم التكاليف التشغيلية .وعادةً ما
تدير اؼبكاتب الفرعية للوزارات اؼبختصة تقدًن اػبدمات احمللية لكنها تفتقر إُف سلطة وضع برامج دبفردىا.
وسيتطلب التطبيق الناجح لالمركزية اؼبهاـ اإلمبائية إدخاؿ إصالحات قانونية ومؤسسية مصحوبة بتعزيز القدرات
التقنية واؼبالية للسلطات احمللية ،وال سيما من أجل تنفيذ خطط إمبائية وطنية واسًتاتيجيات زبطيط لتنظيم
اؼبساحات على اؼبستوى احمللي مع سبكن ىذه السلطات من إدماج تعليقات اؼبواطنُت يف وضع خطط منسقة
ؿبلياً .وتتطلب الالمركزية اؼبالية بشكل خاص تعزيز قدرة السلطات احمللية على توليد مواردىا اػباصة هبا وسبويل
عملياهتا واستثماراهتا ،دبا يف ذلك القدرة على فرض الضرائب احمللية وصبعها.
ٖ٘ٓ -ويؤدي قصور اغبكم دوراً يف االضطرابات اليت تشهدىا اؼبنطقة اآلف ،ويف بعض اغباالت ،يف تفاقم
انعداـ األمن يف كثَت من اؼبدف العربية .واالضطرابات اليت تأثرت هبا بعض البلداف يف عاـ ٕٔٔٓ أوقفت مؤقتاً
التقدـ كبو ربقيق بناء مدف قابلة للعيش فيها ومنتجة ومرنة تستند إُف اغبوكمة اؼبدفوعة بالطلب .وهبب ربقيق
اؼبشاركة العامة وتعزيز الروابط بُت اغبكومات احمللية ومنظمات اجملتمع اؼبدين ضمن مبادرات ؾبتمعية بغية ضماف
تلبية التخطيط واغبوكمة اغبضريُت الحتياجات وتطلعات سكاف اؼبناطق اغبضرية .ويف التجمعات اغبضرية
الكبَتة يبكن تعزيز استجابة السلطات اغبضرية للمواطنُت من خالؿ زيادة التنسيق بُت السلطات دوف الوطنية
على صعيد الواليات القضائية واؼبناطق اغبضرية.
 -ٖٓٙوقد تآكلت قدرة اغبكومات الوطنية واحمللية على وضع رؤى واقعية للمستقبل بفعل آثار اغبروب
واالحتالؿ والنزاعات ويتعُت استعادة ىذه القدرة بصورة عاجلة .ويف العديد من البلداف تضرر الًتاث الثقايف
والنسيج االجتماعي ،ونبا من بُت أىم األصوؿ يف اؼبنطقة ،خالؿ النزاعات األخَتة واؼبستمرة .وعند التوصل إُف
حل للنزاعات اغبالية يف اؼبنطقة هبب أف يكوف عبميع اؼبستويات اغبكومية يف اؼبنطقة دور يف تعزيز أطر شاملة
ومستدامة للمصاغبة ورد اغبقوؽ والتعمَت .وينبغي أف تنظر جهود التنمية والتعمَت يف أولويات التنمية اغبضرية
اؼبتعلقة باالستقرار السياسي واإلدماج وذبديد النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية ،وربسُت نوعية اغبياة عبميع
اؼبواطنُت ،ويف الوقت نفسو ضماف االستدامة البيئية وااللتزاـ دبعاعبة األسباب اعبذرية للنزاع بغية منع النزاعات يف
اؼبستقبل.
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