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تقديم
مع منو عدد سكان املناطق الحرضية يف العامل و تجاوزه عتبة الخمسني يف
املائة من سكان العامل ،أصبح من الواضح بشكل متزايد أن املستقبل هو
يف املناطق الحرضية .التحرض يسري بخطى رسيعة مع فرص و تحديات ال
سيام يف البلدان النامية..
يوفر التكتل العمراين وفورات كبرية الحجم للمدن األقاليم ،ولكن
ميكن أن يؤدي أيضا إىل تكاليف عالية و حدوث عوامل الخارجية
مثل الضوضاء واالزدحام والتلوث .التحديات العاملية مثل تغري املناخ
واستنفاد املوارد تؤثر عىل مناطق مختلفة بطرق عديدة وتتطلب
استجابات جديدة ومبتكرة.

ذلك ،تم تصميم املبادئ التوجيهية الدولية بشأن التخطيط الحرضي
واإلقليمي لدعم تنفيذ جدول أعامل التنمية ما بعد  ،2015والربامج
من أجل التعامل مع هذه التحديات ،تم اختبار و تطبيق عدة مناهج العمرانية الجديدة ملؤمتر األمم املتحدة الثالث املعني باإلسكان
تخطيط حرضي يف جميع أنحاء العامل .مع الحصول عىل دروس القيمة والتنمية الحرضية املستدامة (املوئل الثالث) يف عام .2016
من هذه الجهود املختلفة ،قد تم تصميم املبادئ التوجيهية الدولية
بشأن التخطيط الحرضي واإلقليمي مللء الفجوة الحرجة من خالل تعترب املبادئ التوجيهية ذات الصلة ملجموعة متنوعة من أصحاب
توفري إطار مرجعي للتخطيط الحرضي يكون مفيدا يف مجموعة الشأن من الحكومات الوطنية والسلطات املحلية واملجتمع املدين
من املقاييس وقابل للتكيف مع الخصوصيات اإلقليمية ،و الوطنية واملخططني .وتؤكد املبادئ التوجيهية عىل الدور الذي ميكن ان تلعبه
هذه الجهات يف تشكيل كال من الشكل والوظيفة للمستوطنات
واملحلية.
البرشية .يحدوين أمل صادق يف أن هذه اإلرشادات ميكن أن توفر
استجابة لقرار  3/24ملجلس إدارة موئل األمم املتحدة ،وضعت اإللهام والتوجيه للمساعدة يف بناء املزيد من املدن واألقاليم املدمجة
هذه املبادئ التوجيهية من خالل عملية تشاركية واسعة مبنية عىل و الشاملة اجتامعيا و األفضل اتصاال و املتكاملة.
مجموعة من الخربات .متثل هذه املبادئ التوجيهية اثني عرش مبدأ
ميكن أن توجه صناع القرار يف وضع أو تنقيح السياسات والخطط
والتصاميم من خالل نهج تخطيطي املتكامل.
لقد صممت هذه املبادئ التوجيهية الستكامل املبادئ التوجيهية
الدولية بشأن الالمركزية وتعزيز السلطات املحلية ( ،)2007فضال
عن املبادئ التوجيهية الدولية بشأن الحصول عىل الخدمات األساسية
للجميع ( ،)2009والتي اعتمدت من قبل مجلس اإلدارة لربنامج املوئل
األمم املتحدة والتي تم اإلشارة إليها يف عدد من البلدان .وعالوة عىل

الدكتور خوان كلوس
املدير التنفيذي ملوئل األمم املتحدة
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أ  -األهداف
ما برح العامل يشهد تغريا ً رسيعاً منذ عام  .1950فقد زاد عدد سكان
املدن من  746مليون نسمة يف عام  29.6( 1950يف املائة من سكان
العامل) إىل  2.85بليون نسمة يف عام  46.6( 2000يف املائة) ،توصل
إىل  3.96باليني نسمة يف عام  54( 2015يف املائة) .ومن املنتظر أن
يرتفع إىل  5.06باليني نسمة بحلول عام  60( 2030يف املائة من
سكان العامل) .تهدف املبادئ التوجيهية الدولية للتخطيط الحرضي
واإلقليمي  ،استجابة لذلك التحول ،أن تكون إطارا ً لتحسني السياسات
والخطط والتصاميم وعمليات التنفيذ الشاملة بحيث تفيض إىل
قيام مدن وأقاليم متضامة بقدر أكرب ،وأشد إدماجاً للجميع عىل
الصعيد االجتامعي ،وأفضل تكامالً وترابطاً ،تشجع التنمية الحرضية
املستدامة وتتمتع بقدرة عىل مواجهة تغري املناخ.

وتجسد األهداف التالية مقاصد مرشوع املبادئ التوجيهية:
• وضع إطار مرجعي مقبول عاملياً يُهتدى به يف عمليات إصالح
السياسات الحرضية؛
• استخالص مبادئ عاملية ،من الخربات الوطنية واملحلية ،ميكن
أن تدعم وضع نُهج تخطيطية متنوعة و متأقلمة مع السياقات
والنطاقات املختلفة؛
• استكامل املبادئ التوجيهية الدولية األخرى الرامية إىل تشجيع
التنمية الحرضية املستدامة،
• إبراز األبعاد الحرضية واإلقليمية للخطط اإلمنائية للحكومات
الوطنية واإلقليمية واملحلية.

عرض جوي باريس ,فرنسا © فليكر /مورتامير٦٢
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ب  -التعريف والنطاق
ميكن تعريف التخطيط الحرضي واإلقليمي بوصفه عملية لصنع القرار
تتوخى تحقيق أهداف اقتصادية واجتامعية وثقافية وبيئية من خالل
وضع رؤى واسرتاتيجيات وخطط مكانية ،وتطبيق مجموعة من املبادئ
السياساتية ،واألدوات ،واآلليات املؤسسية والتشاركية ،واإلجراءات
التنظيمية.
ينطوي التخطيط الحرضي واإلقليمي عىل وظيفة اقتصادية جوهرية
وأساسية .فهو وسيلة قوية إلعادة صياغة أشكال و وظائف املدن
واألقاليم من أجل توليد منو اقتصادي ورخاء وفرص عمل  ،إىل
جانب تلبية حاجات الفئات األكرث ضعفاً وتهميشاً واألشد حرماناً من
الخدمات.

•

عىل مستوى املدينة اإلقليمية واملدينة الكبرية ،ميكن
للخطط الوطنية أن تستفيد من املراكز االقتصادية القامئة
واملخططة ومن مرافق البنية التحتية الكبرية بغية دعم
وهيكلة وموازنة شبكة البلدات واملدن ،مبا تشمله من
ممرات حرضية وأحواض األنهار ،من أجل إطالق إمكاناتها
االقتصادية بصورة كاملة؛

•

عىل مستوى املدينة والبلدية ،ميكن السرتاتيجيات تنمية
املدن ولخطط التنمية املتكاملة أن تحدد أولويات القرارات
االستثامرية ،وتشجع أوجه التآزر والتفاعل بني املناطق
الحرضية املنفصلة .وميكن لخطط استخدام األرايض أن
تسهم يف حامية املناطق الحساسة بيئياً ،وتنظيم أسواق
األرايض .وميكن للتوسعات الحرضية وخطط ملء الفراغ
العمراين أن تقلل من تكاليف النقل وتوفري الخدمات،
وتحقق استخداماً أمثل لألرايض ،وتدعم حامية املناطق
الحرضية املفتوحة وتنظيمها .وميكن لخطط االرتقاء و
تحسني باملناطق الحرضية أن تزيد من الكثافة السكانية
واالقتصادية ،وتشجع عىل قيام مجتمعات محلية أكرث تكامالً
من الناحية االجتامعية؛

•

عىل مستوى األحياء ،ميكن لخطط تصاميم و تطوير
الشوارع واألماكن العامة أن تحسن من نوعية املناطق
الحرضية ،ومن متاسكها وإدماجها للجميع عىل الصعيد
االجتامعي ،ومن حامية املوارد املحلية .ميكن للتخطيط
وامليزنة التشاركيني ،اللذين يُرشكان املجتمعات املحلية يف
إدارة املوارد الحرضية املشرتكة مثل األماكن والخدمات
العامة ،أن يسهام يف تحسني التكامل والرتابط املكانيني،
واألمن البرشي وااملرونة ،والدميقراطية املحلية ،واملساءلة
االجتامعية.

يُروج مرشوع املبادئ التوجيهية مبادئ وتوصيات رئيسية للتخطيط
الحرضي واإلقليمي ميكن أن تساعد جميع البلدان واملدن عىل أن
ت ُ َو ّجـِه التغريات الدميغرافية الحرضية (النمو أو الركود أو االنخفاض)
توجيهاً فعاالً ،وأن تُحسن نوعية الحياة يف املستوطنات الحرضية القامئة
والجديدة ، .مع مراعاة مبدأ االمركزية و ترتيبات الحوكمة الخاصة بكل
بلد ،وينبغي أن يستخدم مرشوع املبادئ التوجيهية من خالل اطراد
التخطيط املكاين عىل نطاقات متعددة:
•

عىل املستوى فوق الوطني والعابر للحدود ،ميكن
لالسرتاتيجيات اإلقليمية املتعددة البلدان أن تساعد
االستثامر املبارش عىل معالجة قضايا عاملية مثل تغري املناخ
وكفاءة الطاقة و إتاحة التوسع التكاميل للمناطق الحرضية
يف املناطق العابرة للحدود ،وتخفيف املخاطر الطبيعية،
وتحسني اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية املشرتكة؛

•

عىل املستوى الوطني ،ميكن للخطط الوطنية أن تستفيد
من املراكز االقتصادية القامئة واملخططة ومن مرافق البنية
التحتية الكبرية بغية دعم وهيكلة وموازنة شبكة البلدات
واملدن ،مبا تشمله من ممرات حرضية وأحواض األنهار ،من
أجل إطالق إمكاناتها االقتصادية بصورة كاملة؛
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تتوافر أنواع مختلفة من أساليب ومامرسات التخطيط الحرضي
واإلقليمي ،التي اختربت يف بلدان كثرية :التخطيط الحرضي االسرتاتيجي
عىل نطاق املدينة ،ووضع الخطط الحرضية الرئيسية ،وتخطيط
املجتمعات املحلية ،وتخطيط استخدام األرايض ،وما إىل ذلك .وهي
تستهدف كلها التأثري عىل األشكال والوظائف الحرضية وتفعل ذلك
بطرق مختلفة؛ وحتى الخطط التي ال تنفذ ترتك أثرا ً يف العامل الواقعي،
وذلك مثالً بتحولها إىل عقبات للتغري املستدام .وتعد أطياف أساليب
التخطيط الحرضي واسعة وتعكس تطويرا مستمرا يتم فيه الجمع ما
بني نهج االنطالق من القمة إىل القاعدة ونهج االنطالق من القاعدة إىل
القمة بدرجات مختلفة يف كل سياق محدد.
وأياً كان النهج املتبع ،فإن التنفيذ الناجح للخطط يتطلب دوماً إرادة
سياسية قوية ،ورشاكات مالمئة تضم كل أصحاب املصلحة ذوي الصلة،
وثالثة عنارص متكينية رئيسية هي:
•

إطار قانوين شفاف وقابل لإلنفاذ .ينبغي أن ينصب الرتكيز
عىل إنشاء نظام من القواعد واألنظمة يوفر إطارا ً قانونياً
للتنمية الحرضية قوياً ومنتظم وطويل األجل .وينبغي إيالء
اهتامم خاص للمساءلة ،وقابلية التنفيذ ،والقدرة عىل فرض
اإلطار القانوين حيثام انطبق ذلك؛

•

تخطيط وتصميم حرضيان سليامن ومرنان .ينبغي إيالء
اهتامم خاص لتصميم األماكن املشاعية ،ألنها أحد العنارص
الرئيسية التي تسهم يف توليد جيل القيم الحرضية ،مع توفري
أمناط مالمئة للشوارع ،وربط األماكن املفتوحة وتخصيصها.
ومام يتسم بنفس القدر من األهمية الوضوح يف تصميم
قطع ورقع األرايض التي ميكن البناء فيها ،مبا يف ذلك الكثافة
املالمئة للمنطقة املشيدة واستخدامها االقتصادي املختلط،
من أجل تقليل نصيب الفرد من حاجات التنقل ومن
تكاليف توفري الخدمات .وأخريا ً ،ينبغي أن يُسهل التصميم
تدعيم االختالط والتنوع االجتامعيني والجوانب الثقافية
للمدينة؛

•

خطة مالية ملستوى اإلنفاق املقبول ولفعالية التكاليف .يعتمد
التنفيذ الناجح للخطة الحرضية عىل سالمة أساسها املايل ،مبا
يف ذلك القدرة عىل توظيف استثامرات عامة أولية لتوليد
املنافع االقتصادية واملالية ،وتغطية التكاليف الجارية.
وينبغي أن تتضمن الخطط املالية خطة إيرادات واقعية،
تشمل تقاسم القيمة الحرضية بني جميع أصحاب املصلحة،
وتدبري النفقات التي تلبي احتياجات الخطة الحرضية.

وينبغي تحقيق التوازن بني العنارص الثالثة املذكورة أعاله لضامن
نتائج حرضية إيجابية وقابلة لإلنجاز .وينبغي أن يؤدي ذلك إىل
زيادة أوجه التآزر بني القطاعات ،والرشاكات التي تركز عىل التنفيذ،
واإلجراءات الرشيدة والفعالة.
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ت  -خلفية املبادئ التوجيهية واألسباب الداعية إىل إعدادها
سيدعم مرشوع املبادئ التوجيهية بشأن التخطيط الحرضي واإلقليمي
تفعيل مجموعتني من املبادئ التوجيهية سبق أن اعتمدهام مجلس
إدارة موئل األمم املتحدة.
•

املبادئ التوجيهية الدولية بشأن الالمركزية وتعزيز
السلطات املحلية ( )2007تعد عامالً تحفيزياً لتطوير
السياسات واملؤسسات وإجراء إصالحات عىل املستوى
الوطني من أجل متكني السلطات املحلية وتحسني الحوكمة
الحرضية 1.وهي موجهة نحو وضع السياسات وقد
1
استخدمت كمرجع يف عدد من البلدان.

•

املبادئ التوجيهية الدولية بشأن حصول الجميع عىل
الخدمات األساسية ( )2009توفر إطارا ً متكينياً لتحسني
الرشاكات يف مجال توفري الخدمات األساسية عىل مستوى
املدينة .2وهي موجهة نحو وضع العمليات وقد طوعت
للظروف الوطنية لبلدان شتى.

مرشوع املبادئ التوجيهية بشأن التخطيط الحرضي واإلقليمي يوفر
فرصة لتفعيل املجموعتني املذكورتني أعاله للمبادئ التوجيهية من
خالل نهج قوي مشرتك بني القطاعات ومتعدد املستويات .يعد
التخطيط الحرضي واإلقليمي السليم سبيالً لتعزيز السلطات املحلية
وتيسري توفري الخدمات األساسية .صمم مرشوع املبادئ التوجيهية
ليشكل إطارا ً عاملياً ،ووثيقة مرجعية تحقق التكامل بني األبعاد
الثالثة ملبادئ السياسات الحرضية (ملاذا نخطط؟) ،وعمليات اإلدارة
(كيف نخطط؟) ،واملنتجات التقنية (أي خطط حرضية وإقليمية؟).
مرشوع املبادئ التوجيهية تشجع أيضاً التعاون وتبادل الخربات بني
الحكومات والسلطات املحلية والرشكاء اآلخرين ،مع مراعاة حقائق
الواقع يف البلدان املختلفة.

 1اعتمدها مجلس اإلدارة مبوجب القرار  3/21املؤرخ  20نيسان/أبريل .2007
 2اعتمدها مجلس اإلدارة مبوجب القرار  8/22املؤرخ  3نيسان/أبريل .2009

وقد طلب مجلس اإلدارة ،يف قراره  3/24املؤرخ  19نيسان/
أبريل  ،2013إىل موئل األمم املتحدة أن يضع بالتشاور مع لجنة
املمثلني الدامئني ،مبادئ توجيهية دولية بشأن التخطيط الحرضي
واإلقليمي وأن يقدم مرشوع املبادئ التوجيهية إىل مجلس اإلدارة
ليعتمده يف دورته الخامسة والعرشين .ويعد هذا التقرير استجابة
لذلك الطلب .وستساعد املبادئ التوجيهية األعضاء عىل اتباع
نهج متكامل يف تخطيط وبناء املدن واملستوطنات الحرضية ويف
تشييدها ،بطرق منها تقديم الدعم إىل السلطات املحلية ،وزيادة
الوعي العام ،وتعزيز مشاركة سكان املناطق الحرضية ،مبن فيهم
3
الفقراء ،يف صنع القرار.
تساعد املبادئ التوجيهية الدول األعضاء عىل تعزيز نهج متكامل
لتخطيط وبناء املدن املستدامة واملستوطنات الحرضية ،من خالل
دعم السلطات املحلية ،وزيادة الوعي وتعزيز املشاركة من السكان،
مبن فيهم الفقراء ،يف عملية صنع القرار.
مرشوع املبادئ التوجيهية ،هو أداة لتعزيز التخطيط الحرضي
واإلقليمي السليم يف شتى أنحاء العامل ،استنادا ً إىل مبادئ متفق عليها
دولياً ،وإىل الخربات الوطنية واإلقليمية واملحلية ،وسيشكل أيضاً إطارا ً
لتوجيه عمليات إصالح السياسات الحرضية ،مع مراعاة ال ُنهج والرؤى
والنامذج واألدوات املحددة املوجودة يف كل بلد.
وستُطَ ِّوع الحكومات الوطنية والسلطات املحلية والجهات الرشيكة لها
املبادئ التوجيهية مع سياقاتها الوطنية واملحلية ،وستضع وتنفذ مبادئ
توجيهية وطنية تعكس الهياكل املؤسسية والقدرات الخاصة بها ،وتعالج
تحدياتها الحرضية واإلقليمية النوعية .وباإلضافة إىل ذلك ،ستكون
املبادئ التوجيهية أداة ذات كفاءة ملراقبة الجودة وللرصد تستعني بها
الحكومات الوطنية واملحلية يف تطبيق التخطيط املستدام والتنفيذ
املالئم ،بالرجوع إىل املبادئ األساسية املبينة يف تلك املبادئ التوجيهية.

’’ 3املستقبل الذي نصبو إليه‘‘ ،قرار الجمعية العامة  ،288/66املرفق ،الفقرة .135
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ث  -العملية التحضريية
عمالً عىل تنفيذ القرار  ،3/24أنشأ موئل األمم املتحدة فريق خرباء
لتقديم املشورة إىل األمانة بشأن هيكل مرشوع املبادئ التوجيهية
ومضمونها وصياغتها .وروعي التوازن الجغرايف يف تشكيل الفريق
يك يكون معربا ً عن خربات ومامرسات كل منطقة من مناطق
العامل .وقد ُرشح املشاركون من قبل حكومات كل منهم ورشكائها
الرئيسيني؛ وكانوا ميثلون بوجه خاص السلطات املحلية (منظمة املدن
والحكومات املحلية املتحدة) ورابطات أخصايئ التخطيط (الجمعية
الدولية ملخططي املدن واألقاليم) .كام استشريت يف ذلك منظامت
دولية (البنك الدويل ،ومركز األمم املتحدة للتنمية اإلقليمية ،ومنظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي).
و ُعقدت ثالثة اجتامعات لفريق الخرباء .ف ُعقد األول يف باريس يف
يومي  24و 25ترشين األول/أكتوبر  .2013واعتمد فيه املشاركون
هيكل املرشوع وأعدوا مرشوعاً أولياً للمبادئ التوجيهية .و ُعقد
االجتامع الثاين يف مديلني بكولومبيا يف  10نيسان/أبريل ،2014
يف ارتباط مع الدورة السابعة للمنتدى الحرضي العاملي .فأدرج
الفريق مزيدا ً من الخربات القطرية ،وتناول آراء متباينة كانت قد
ظهرت بعد االجتامع األول ،وأدخل دروساً موثقة يف املرشوع املعدل
للمبادئ التوجيهية .وأَنتج مرشوعاً آخر للمبادئ التوجيهية واتفق
عىل أن تُستكمل املبادئ التوجيهية مبوجز للمامرسات الجيدة .و ُعقد
االجتامع الثالث واألخري لفريق الخرباء يف فوكوكا باليابان يف يومي 11
و 12ترشين الثاين/نوفمرب  .2014يف ذلك االجتامعُ ،وضعت املبادئ
التوجيهية يف شكلها النهايئ لتقدميها إىل الدورة الخامسة والعرشين
ملجلس اإلدارة.

وا ُستهلت أيضاً مشاورات خاصة مع املكاتب اإلقليمية ملوئل األمم
املتحدة ووكاالت األمم املتحدة ،واملجموعات الرشيكة األخرى
وذلك أثناء املنتدى الحرضي العاملي املعقود يف نيسان/أبريل ،2014
وإبان أول جزء متعلق بالتكامل من اجتامعات املجلس االقتصادي
واالجتامع ،وهو جزء كان موضوعه التحرض املستدام وقد عقد يف
 29أيار/مايو  2014يف نيويورك ،ثم خالل املؤمتر الوزاري الخامس
آلسيا واملحيط الهادئ املعني باإلسكان والتنمية الحرضية ،الذي عقد
يف الفرتة من  3إىل  5ترشين الثاين/نوفمرب  2014يف سول .وبدأت
مشاورات خاصة مع املكاتب اإلقليمية موئل األمم املتحدة وكاالت
األمم املتحدة رشكاء خالل املنتدى الحرضي العاملي يف أبريل 2014
و هو أول جزء متكامل للمجلس االقتصادي واالجتامعي من أجل
التحرض املستدام عقد يف  29مايو  2014يف نيويورك و خالل املؤمتر
الوزاري الخامس آلسيا واملحيط الهادئ بشأن اإلسكان والتنمية
الحرضية يف  3إىل  5نوفمرب  2014يف سيول ،والدورة الثانية للجنة
التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الثالث  -مؤمتر األمم املتحدة بشأن
اإلسكان والتنمية الحرضية املستدامة (املوئل الثالث) ،والدورة
الخامسة والعرشين ملجلس اإلدارة التي يف نريويب يومي  14و 23
أبريل .2015
متت املوافقة عىل املبادئ التوجيهية من قبل مجلس اإلدارة يف
القرار  6/25يف  23نيسان عام  ،2015والذي يدعو «املؤسسات
املالية الدولية ،ووكاالت التنمية ،وموئل األمم املتحدة ملساعدة
الدول األعضاء املهتمة يف استخدام و مالمئة املبادئ التوجيهية
لسياقاتها اإلقليمية والوطنية  ،عند االقتضاء ،ومواصلة تطوير األدوات
ورصد املؤرشات « .ومتشيا مع هذا القرار ،وضعت دراسات وضع
الراهن لتوثيق الظروف والتحديات وفوائد نهج التخطيط الحرضي
واإلقليمي .وينبغي تصميم أدوات إضافية لدعم عملية التطبيق
التي يجب رصدها وتوثيقها ،وميكن أن تشارك الخربة و الدروس مع
برنامج العمل لربنامج املوئل األمم املتحدة .وستدعى الحكومات
والرشكاء ملشاركة تجربتها يف تنفيذ املبادئ التوجيهية مع برنامج
األمم املتحدة للموئل.
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وتزامن إعداد مرشوع املبادئ التوجيهية مع وضع خطة التنمية ملا
بعد عام  ،2015التي يُعتزم االنتهاء منها يف أيلول/سبتمرب ،2015
والعملية التحضريية للدورة األوىل ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ التي يعتزم عقدها يف كانون
األول/ديسمرب  ،2015ومؤمتر األمم املتحدة املعني باإلسكان والتنمية
الحرضية املستدامة (املوئل الثالث) الذي يزمع عقده يف ترشين
األول/أكتوبر  .2016ولذا فإن مضمون مرشوع املبادئ التوجيهية
ميكن أن يُستَلْ َهم ويُسهِم ،حسب االقتضاء ،يف إعداد الوثائق الختامية
لتلك العمليات.
يتضمن هذا القسم مرشوع املبادئ التوجيهية بشأن التخطيط
الحرضي واإلقليمي .،وقد ا ُستوحي هيكل املرشوع من الطريقة
املقبولة التي تتبعها هيئات األمم املتحدة يف عرض خطة التنمية
املستدامة .ونُظم املرشوع يف فرعني يعكسان البعدين املتداخلني
لتلك الخطة وهام حوكمة التخطيط الحرضي واإلقليمي ،وجوانبه
االجتامعية واالقتصادية والبيئية ،يعقبهام فرعان يتناوالن عنارص
التخطيط الحرضي واإلقليمي،و وسائل مراقبة التنفيذ الخاص بهام.
ويبدأ كل فرع بإيضاح املبادئ األساسية ،وييل ذلك إيراد مجموعة
من التوصيات ذات املنحى اإلجرايئ تستند إىل منوذج املبادئ الدولية
بشأن حصول الجميع عىل الخدمات األساسية.
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وينبغي التشديد عىل أن التوصيات تعد ذات طابع عام وتتوخى
أن تكون مصدرا ً لإللهام لدى استعراض أطر التخطيط الحرضي
واإلقليمي .وميكن أن تنظر الحكومات الوطنية ،والسلطات املحلية،
ومنظامت املجتمع املدين ورابطاتها ،وأخصائيو التخطيط ورابطاتهم،
يف تطويع مرشوع املبادئ التوجيهية للسياقات الوطنية واملحلية.
ومن املفرتض أيضاً أن تُويل املؤسسات املالية الدولية واملجتمع
الدويل ،يف إطار التزاماتهام املتعلقة باملساعدة اإلمنائية الرسمية،
مزيدا ً من االهتامم للقضايا الحرضية ،مبا يف ذلك التخطيط الحرضي
واإلقليمي ،من خالل تقديم دعم مايل وتقني أكرب يف إطار التعاون
بني بلدان الجنوب والتعاون بني الشامل والجنوب والتعاون الثاليث،
وتوثيق وتبادل الخربات واملامرسات ،وتنمية القدرات عىل كل
املستويات.

٢

فصل

پیش زمینه

املبادئ التوجيهية الدولية بشأن التخطيط
الحرضي واإلقليمي
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أ
السياسة الحرضية

والحوكمة الحرضية

ساحة عامة يف ميديلني ,كولومبيا © فليكر /إيدواردو ف.

 .1املبادئ :
(ا) يعد التخطيط الحرضي واإلقليمي أكرث من مجرد أداة تقنية ،فهو
عملية تكاملية وتشاركية لصنع القرار تُعالج املصالح املتنافسة،
وترتبط برؤية مشرتكة ،واسرتاتيجية إمنائية شاملة ،وسياسات
حرضية وطنية وإقليمية ومحلية؛
(ب) وميثل التخطيط الحرضي واإلقليمي عنرصا ً أساسياً يف منوذج
الحوكمة الحرضية املجدد ،الذي يشجع الدميقراطية املحلية،
واملشاركة واإلدماج ،والشفافية واملساءلة ،بغية ضامن التحرض
املستدام والجودة املكانية.
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 .2وينبغي للحكومات الوطنية ،بالتعاون مع الدوائر الحكومية
األخرى والرشكاء ذوي الصلة ،القيام مبا ييل:

( )4يضع قواعد وآليات عامة للتنسيق بني التخطيط الحرضي
واإلقليمي بني البلديات واإلدارة ؛

(ا) صياغة إطار وطني للسياسات الحرضية واإلقليمية يعزز أمناط
التحرض املستدامة ،مبا يف ذلك مستوى معييش مناسب للسكان
الحاليني واملستقبلني  ،والنمو االقتصادي وحامية البيئة ،و نظام
متوازن للمدن واملستوطنات البرشية األخرى ،وتحديد حقوق
والتزامات واضحة لكل املواطنني فيام يخص األرايض ،مبا يف ذلك
أمن حيازة األرايض بالنسبة للفقراء ،كأساس للتخطيط الحرضي
واإلقليمي عىل كل املستويات .ويف املقابل ،سيكون التخطيط
الحرضي واإلقليمي وسيلة لرتجمة تلك السياسة إىل خطط
وإجراءات والستطالع ردود الفعل ألغراض تعديل السياسة؛

( )5يؤكد رسمياً أن الرشاكة ومشاركة الجمهور يعدان مبدأين
رئيسيني للسياسات ،ويرشك الجمهور (من الرجال والنساء
عىل حد سواء) ومنظامت املجتمع املدين وممثيل القطاع
الخاص يف أنشطة التخطيط الحرضي ،ويكفل أن يؤدي
املخططون دورا ً نشطاً ومساندا ً يف تنفيذ هذه املبادئ،
و ينشئ آليات ومنتديات استشارية لتشجيع الحوار
السياسايت بشأن قضايا التنمية الحرضية؛

(ب) وضع إطار قانوين ومؤسيس متكيني للتخطيط الحرضي
واإلقليمي من شأنه أن:
( )1يكفل أخذ أدوات ودورات التخطيط االقتصادي
والسياسات القطاعية الوطنية يف االعتبار لدى إعداد
الخطط الحرضية واإلقليمية ،ويكفل يف املقابل أن
ينعكس الدور االقتصادي الحاسم الذي تؤديه املدن
واألقاليم بصورة جيدة يف عمليات التخطيط الوطني؛
( )2يعرتف باألوضاع اإلقليمية والحرضية واملحلية املختلفة،
وبالحاجة إىل أقاليم متامسكة مكانياً وإىل تنمية إقليمية
متوازنة؛
( )3يربط وينسق الخطط الحرضية واملرتوبولية واإلقليمية
والوطنية ،ويكفل التامسك بني مستويات التدخل
القطاعية واملكانية ،استنادا ً إىل مبدأ تفويض الوالية إىل
أدىن مستوى معني ،مع وضع ترتيبات مالمئة للجمع بني
نهج االنطالق من القاعدة إىل القمة ونهج االنطالق من
القمة إىل القاعدة؛

( )6يسهم يف تنظيم أسواق األرايض واملمتلكات ويف حامية
البيئة املشيدة والطبيعية؛
( )7يتيح وضع أطر تنظيمية جديدة لتيسري تنفيذ الخطط
الحرضية واإلقليمية وتعديلها بصورة تتابعية وتفاعلية؛
( )8يوفر رشوطاً متكافئة لجميع أصحاب املصلحة من أجل
تشجيع االستثامر والشفافية ،واحرتام سيادة القانون،
والحد من الفساد؛

المبادئ التوجيهية الدولية بشأن التخطيط الحضري واإلقليمي

(ت) تحديد سياسات تحقيق الالمركزية وتفويض الوالية إىل أدىن مستوى
معني وتنفيذ هذه السياسات ورصدها ،وتدعيم دور السلطات
املحلية ومسؤولياتها وقدراتها التخطيطية ومواردها مبا يتفق مع
املبادئ التوجيهية بشأن الالمركزية وتعزيز السلطات املحلية؛
(ث) تشجيع أطر التعاون بني البلديات ونظم الحوكمة املرتابطة
املتعددة املستويات ،ودعم إنشاء مؤسسات مرتوبولية ومشرتكة
بني البلديات ،مع وضع أطر تنظيمية مالمئة وحوافر مالية ،لضامن
التخطيط واإلدارة الحرضيني عىل النطاق املالئم ومتويل املشاريع
ذات الصلة؛
(ج) موافاة برملاناتها مبشاريع قوانني تبني أن الخطط يتعني إعدادها
واعتامدها وتحديثها بقيادة السلطات املحلية ،وأن تجري مواءمتها
مع السياسات التي تضعها الدوائر الحكومية األخرى ،حسب
االقتضاء ،قبل أن تصبح وثائق ملزمة قانوناً؛
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(ح) تعزيز ومتكني السلطات املحلية لضامن تنفيذ القواعد واللوائح
املتعلقة بالتخطيط وفعاليتها من الناحية الوظيفية؛
(خ) التعاون مع رابطات وشبكات أخصائيي التخطيط ،ومعاهد
البحوث ،واملجتمع املدين من أجل إقامة مرصد ل ُنهج وأمناط
ومامرسات التخطيط الحرضي (أو أي ترتيبات مامثلة) يكون
مبقدوره أن يوثق الخربات الوطنية ويقيمها ويعد توليفات لها،
ويجري دراسات الحالة ويتبادلها ،ويتيح املعلومات لعامة الجمهور،
ويقدم املساعدة إىل السلطات املحلية عند الطلب.
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وينبغي للسلطات املحلية ،بالتعاون مع الدوائر الحكومية
األخرى والرشكاء ذوي الصلة ،القيام مبا ييل:

(ا) توفري قيادة سياسية لوضع الخطط الحرضية واإلقليمية ،وضامن
الرتابط والتنسيق مع الخطط القطاعية والخطط املكانية األخرى،
ومع األقاليم املجاورة ،من أجل تخطيط املدن وإدارتها عىل النطاق
املالئم؛
(ب) 2اعتامد الخطط الحرضية واإلقليمية املندرجة ضمن واليتها وإبقاؤها
قيد االستعراض املستمر وتحديثها (كل  5أو  10سنوات مثالً)؛
(ت) تحقيق التكامل بني عمليات تقديم الخدمات والتخطيط ،واملشاركة
يف التعاون بني البلديات والتعاون املتعدد املستويات من أجل تنمية
ومتويل اإلسكان والبنية التحتية والخدمات؛
(ث) ربط التخطيط الحرضي بإدارة املدن بغية وصل التخطيط النظري
بالتنفيذ العميل ،وضامن الرتابط بني األهداف والربامج الطويلة األجل
واألنشطة اإلدارية واملشاريع القطاعية القصرية األجل؛
(ج) اإلرشاف بصورة فعالة عىل من تم التعاقد معهم من مهنيني ورشكات
خاصة إلعداد التخطيط الحرضي واإلقليمي ،ضامناً التساق الخطط مع
الرؤى السياسية املحلية والسياسات الوطنية واملبادئ الدولية؛

(ح) ضامن تنفيذ اللوائح الحرضية واتسامها بالفعالية الوظيفية ،واتخاذ
إجراءات لتجنب التوسع العمراين غري القانوين ،مع إيالء عناية خاصة
للمناطق املعرضة للخطر واملناطق ذات القيمة التاريخية أو البيئية أو
الزراعية؛
(خ) إنشاء آليات للرصد والتقييم واملساءلة يشارك فيها أصحاب املصلحة
املتعددون من أجل تقييم تنفيذ الخطط تقييامً شفافاً ،واملوافاة بردود
الفعل واملعلومات عن اإلجراءات التصحيحية املناسبة ،مع تغطية
املشاريع والربامج القصرية األجل والطويلة األجل سواء بسواء؛
(د) تقاسم خرباتها املتعلقة بالتخطيط الحرضي واإلقليمي ،واملشاركة يف
التعاون بني املدن ،من أجل تشجيع الحوار وتنمية القدرات ،وإرشاك
الرابطات الحكومية املحلية يف وضع السياسات والتخطيط عىل
املستويني الوطني واملحيل؛
(ذ) تيسري املشاركة الفعالة واملنصفة ألصحاب املصلحة الحرضيني ،وال سيام
املجتمعات املحلية ومنظامت املجتمع املدين والقطاع الخاص ،يف إعداد
وتنفيذ التخطيط الحرضي واإلقليمي عن طريق إنشاء آليات تشاركية
مالمئة ،وإرشاك ممثيل املجتمع املدين ،وال سيام النساء والشباب ،يف
التنفيذ والرصد والتقييم لضامن مراعاة احتياجاتهم واالستجابة لها
طوال عملية التخطيط.
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وينبغي ملنظامت املجتمع املدين ورابطاتها القيام مبا ييل:

(ا) املشاركة يف إعداد الخطط الحرضية واإلقليمية وتنفيذها ورصدها،
ومساعدة السلطات املحلية عىل تحديد االحتياجات واألولويات،
ومامرسة حقها ، ،و أن تستشار وفقاً لألطر القانونية واالتفاقات
الدولية القامئة حيثام اقتىض األمر؛
(ب) اإلسهام يف تعبئة ومتثيل السكان ،وال سيام الفقراء والفئات الضعيفة
من جميع األعامر ومن كال الجنسينفي املشاورات العامة املتعلقة
بالتخطيط الحرضي واإلقليمي بغية تشجيع التنمية الحرضية
املنصفة ،وتعزيز العالقات االجتامعية السلمية ،وترتيب أولويات
تنمية البنى التحتية والخدمات يف أقل املناطق الحرضية منوا ً؛
(ت) إفساح املجال لجميع قطاعات املجتمع ،ال سيام الفقراء والفئات
الضعيفة من جميع األعامر ومن كال الجنسني ،وتشجيعها ومتكينها،
للمشاركة يف املنتديات املجتمعية ويف مبادرات التخطيط املجتمعية،
وإقامة رشاكات مع السلطات املحلية يف برامج تحسني األحياء؛
(ث) رفع وعي الجمهور وتعبئة الرأي العام من أجل منع التوسع الحرضي
غري القانوين واملنطوي عىل مضاربة ،وخاصة التوسع الذي ميكن أن
يعرض البيئة الطبيعية للخطر أو يؤدي إىل تهجري الفئات املنخفضة
الدخل أو الضعيفة؛

(ج) اإلسهام يف ضامن استمرارية تنفيذ األهداف الطويلة األجل
للخطط الحرضية واإلقليمية ،حتى يف أوقات التغري السيايس أو يف
حالة نشوء معوقات قصرية األجل.

.5
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وينبغي ألخصائيي التخطيط ورابطاتهم القيام مبا ييل:

(ا) تيسري عمليات التخطيط الحرضي واإلقليمي عن طريق اإلسهام
بخرباتهم أثناء جميع مراحل اإلعداد والتحديث ،وتعبئة جامعات
أصحاب املصلحة املعنيني للتعرف عىل آرائهم؛
(ب) لعب دور نشط يف الدعوة إىل تنمية أكرث إدماجاً للجميع وأكرث
إنصافاً ،ال تضمنها املشاركة العامة الواسعة يف التخطيط فحسب،
بل يضمنها أيضاً مضمون أدوات التخطيط مثل الخطط والتصاميم
واللوائح واألنظمة والقواعد؛
(ت) الرتويج لتطبيق املبادئ التوجيهية وإسداء املشورة إىل صانعي القرار
العتامدها ولتطويعها ،حيثام اقتىض األمر ،مع األوضاع الوطنية
واإلقليمية واملحلية؛
(ث) اإلسهام يف النهوض باملعارف القامئة عىل البحوث بشأن التخطيط
الحرضي واإلقليمي ،وتنظيم حلقات دراسية ومنتديات استشارية
لزيادة وعي الجمهور بالتوصيات الواردة يف املبادئ التوجيهية؛
(ج) التعاون مع مؤسسات التعلم والتدريب الستعراض وتطوير املناهج
الجامعية واملهنية املتعلقة بالتخطيط الحرضي واإلقليمي ،من أجل
إدراج مضمون املبادئ التوجيهية يف تلك املناهج ،مع ما يلزم من
تطويع وتفصيل إضايف ،واإلسهام يف برامج تنمية القدرات.
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ب

التخطيط الحرضي

واإلقليمي
من أجل التنمية املستدامة

شارع مشاة يف طوكيو ،اليابان © شرتستوك  /توماس الميال

ميكن للتخطيط الحرضي واإلقليمي أن يسهم يف التنمية املستدامة
بطرق مختلفة .وينبغي أن يرتبط بشكل وثيق مع األبعاد التكاملية
الثالثة للتنمية املستدامة وهي :التنمية واإلدماج االجتامعيان ،والنمو
االقتصادي املستدام ،وحامية البيئة وإدارتها.
يتطلب تحقيق التكامل بني تلك األبعاد الثالثة بطريقة تآزرية التزاماً
سياسياً ومشاركة من جانب جميع أصحاب املصلحة الذين ينبغي
أن يشاركوا يف عمليات التخطيط الحرضي واإلقليمي .والتوصيات
املتعلقة باألدوار املتوقعة ملنظامت املجتمع املدين ورابطاتها
وألخصائيي التخطيط ورابطاتهم ،والواردة يف الفقرتني  22و 23أعاله،
تنطبق أيضاً عىل الفرع باء ،ولذا مل تكرر أدناه.
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ب1-

التخطيط الحرضي واإلقليمي
والتنمية االجتامعية

السوق يف اونيتشا ،نيجرييا © األمم املتحدة للمستوطنات البرشية  /أليساندرو سكوت

 .6املبادئ:
(ا) يرمي التخطيط الحرضي واإلقليمي يف املقام األول إىل توفري
مستويات معيشة وظروف عمل مالمئة لكل الرشائح يف
املجتمعات الحالية واملقبلة ،وضامن التوزيع املنصف لتكاليف
التنمية الحرضية وفرصها ومنافعها ،وخاصة تعزيز اإلدماج
والتامسك االجتامعيني؛
(ب) ويشكل التخطيط الحرضي واإلقليمي استثامرا ً جوهرياً يف
املستقبل .وهو رشط مسبق لتحسني نوعية الحياة وعمليات
العوملة الناجحة التي تحرتم الرتاث الثقايف والتنوع الثقايف،
واالعرتاف باالحتياجات املتاميزة للفئات املختلفة.
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 .٧وينبغي للحكومات الوطنية ،بالتعاون مع الدوائر الحكومية
األخرى والرشكاء ذوي الصلة ،القيام مبا ييل:
(ا) رصد تطور ظروف اإلسكان والعيش يف املدن واألقاليم ودعم
جهود التخطيط التي تقوم بها السلطات املحلية واملجتمعات
املحلية من أجل تحسني التامسك واالندماج االجتامعيني
واإلقليميني؛
(ب) اإلسهام يف إعداد وتنفيذ اسرتاتيجيات الحد من الفقر ،ودعم
إيجاد فرص عمل ،وتعزيز العمل الالئق للجميع ،وتلبية
االحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة ،مبن فيها املهاجرون
واملرشدون؛
(ت) اإلسهام يف إنشاء نظم تقدمية لتمويل اإلسكان مبا يجعل أسعار
األرايض وقطع األرض املزودة باملرافق والوحدات السكنية يف
متناول الجميع؛
(ث) توفري حوافز رضيبية مالمئة وإعانات موجهة ،وتحسني القدرات
الرضيبية املحلية من أجل متكني السلطات املحلية وضامن
أن يسهم التخطيط الحرضي واإلقليمي يف معالجة أوجه عدم
املساواة ،وتعزيز التنوع الثقايف؛

( )3أدوات لدعم إعامل حقوق اإلنسان يف املدن والبلدات؛
( )4لوائح تشجع االمتزاج االجتامعي واالستخدام املختلط
لألرايض ،بغية توفري مجموعة جذابة ومعقولة التكلفة
من الخدمات والوحدات السكنية وفرص العمل لطائفة
واسعة من السكان؛
(ب) تشجيع التكامل واالندماج االجتامعيني واملكانيني ،وخاصة من
خالل تحسني فرص الجميع يف الوصول إىل جميع أجزاء املدينة
واإلقليم ،حيث ينبغي أن يكون مبقدور كل ساكن (مبن يف
ذلك العامل املهاجرون واملرشدون) أن يتمتع باملدينة ،وفرصها
االجتامعية االقتصادية ،وخدماتها الحرضية وأماكنها العامة،
وأن يسهم يف حياتها االجتامعية والثقافية؛
(ت) توفري أماكن عامة جيدة النوعية ،وتحسني وإحياء األماكن
العامة املوجودة ،مثل امليادين والشوارع واألماكن الخرضاء
واملجمعات الرياضية ،وجعلها أكرث أماناً ،مبا يتفق مع
احتياجات ومنظورات النساء والرجال والفتيات والفتيان،
وإتاحة انتفاع الجميع بها انتفاعاً كامالً .وينبغي مراعاة أن
تلك األماكن تشكل ساحة ال غنى عنها لحياة حرضية حيوية
وإدماجية للجميع ،وأساساً لتنمية البنية التحتية؛

(ج) تشجيع تحقيق التكامل بني تحديد الرتاث الثقايف والطبيعي
وصونه وتطويره يف عمليات التخطيط الحرضي واإلقليمي.

(ث) ضامن ترقية و دمج املناطق املنخفضة الدخل والعشوائيات
واألحياء الفقرية يف النسيج الحرضي بأقل قدر ممكن من
إرباك سبل العيش ،أو من اإلزاحة ،أو من تغيري مكان السكن.
وينبغي أن تُعوض املجموعات املترضرة باملستوى املالئم عندما
يتعذر تجنب هذا اإلرباك؛

(ا) تصميم وترويج خطط حرضية وإقليمية تشمل ما ييل:

(ج) ضامن فرصة كل ساكن يف الوصول إىل مياه الرشب املأمونة
واملقبولة التكلفة وإىل خدمات الرصف الصحي املناسبة؛

 .٨وينبغي للسلطات املحلية ،بالتعاون مع الدوائر الحكومية
األخرى والرشكاء ذوي الصلة ،القيام مبا ييل:

( )١إطار مكاين واضح ومحدد املراحل ومرتب األولويات
لتوفري الخدمات األساسية للجميع؛
( )٢دليل اسرتاتيجي وخرائط طبيعية لألرايض والتوسع
السكني ووسائط النقل ،مع إيالء عناية خاصة
لالحتياجات الحالية واملتوقعة للفئات املنخفضة الدخل
والضعيفة اجتامعياً؛

(ح) تيسري انتفاع األرس املنخفضة الدخل بأمن حيازة األرايض،
وبفرص التحكم يف األرايض واملمتلكات والحصول عىل التمويل؛
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(خ) خفض زمن التنقل بني أماكن العيش والعمل والخدمات
عن طريق تشجيع االستخدام املختلط لألرايض ،وتوفري نظم
للنقل املأمون واملريح واملقبول التكلفة واملوثوق به ،ومراعاة
التفاوتات يف أسعار األرض والسكن يف املواقع املختلفة والحاجة
إىل تشجيع الحلول السكنية املقبولة التكلفة؛
(د) تحسني السالمة الحرضية ،وخاصة بالنسبة للنساء والشباب
وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة وأي مجموعات ضعيفة،
بوصفها عامالً من عوامل األمن والعدالة والتامسك االجتامعي؛
(ذ) تعزيز وضامن املساواة بني الجنسني يف تصميم وإنشاء
واستخدام األماكن والخدمات الحرضية عن طريق تحديد
االحتياجات الخاصة للنساء والرجال والفتيات والفتيان؛
(ر) ضامن أال تؤدي اإلجراءات التي تؤثر عىل أسواق األرايض
واملمتلكات إىل تقليل القدرة عىل تحمل أسعارها مبا يرض األرس
املنخفضة الدخل والرشكات الصغرية؛
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(ز) تشجيع األنشطة الثقافية ،يف كل من األماكن املغلقة (املتاحف،
واملسارح ،ودور السينام ،قاعات املوسيقى ،وما إىل ذلك)
واملفتوحة (فنون الشارع ،واملواكب املوسيقية ،وما إىل ذلك)،
مع االعرتاف بأن تنمية الثقافات الحرضية واحرتام التنوع
االجتامعي يشكالن جزءا ً من التنمية االجتامعية وينطويان عىل
أبعاد مكانية هامة؛
(س) حامية الرتاث الثقايف وتقدير قيمته ،مبا يشمله من مستوطنات
تقليدية وأحياء تاريخية ،وآثار ومواقع دينية وتاريخية ،وأماكن
أثرية ،ومناظر طبيعية ثقافية.
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ب2-

التخطيط الحرضي واإلقليمي والنمو

االقتصادي املستدام

موقع لألمم املتحدة يف الدار البيضاء ،املغرب © فليكر /حمزة نيونو

 .9املبادئ:
(ا) يعد التخطيط الحرضي واإلقليمي عامالً محفزا ً للنمو
االقتصادي املستدام واإلدماجي للجميع ويوفر إطاراً متكينياً
للفرص االقتصادية الجديدة ،ولتنظيم أسواق األرايض
واملساكن ،ولتوفري البنى التحتية والخدمات األساسية الكافية يف
الوقت املناسب؛
(ب) ويشكل التخطيط الحرضي واإلقليمي آلية قوية لصنع القرار
تضمن أن يقرتن النمو االقتصادي املستدام بالتنمية االجتامعية
واالستدامة البيئية مبا يشجع عىل قيام ترابط أفضل عىل كل
املستويات اإلقليمية.
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 .10وينبغي للحكومات الوطنية ،بالتعاون مع الدوائر الحكومية
األخرى والرشكاء ذوي الصلة ،القيام مبا ييل:

(ت) دعم التعاون بني البلديات لضامن التعبئة املثىل واالستخدام املستدام
للموارد ومنع التنافس غري الصحي بني السلطات املحلية؛

(ا) تخطيط ودعم تنمية املناطق الحرضية املرتابطة واملتعددة املراكز ،من
خالل التجميع املالئم للصناعات والخدمات واملؤسسات التعليمية،
بوصف ذلك اسرتاتيجية لزيادة التخصص ،والتكامل ،والتآزر ،ووفورات
الحجم والتجمع ،فيام بني املدن املتجاورة ومع أراضيها الداخلية
الريفية؛

(ث) صياغة إطار لسياسة التنمية االقتصادية يدرج املفاهيم الرئيسية
للتنمية االقتصادية املحلية يف تشجيع املبادرات الفردية والخاصة من
أجل توسيع نطاق االقتصاد املحيل أو تنشيطه وزيادة فرص العمل يف
عمليات التخطيط الحرضي واإلقليمي؛

(ب) االنخراط يف رشاكات دينامية ،مبا يف ذلك مع القطاع الخاص ،لضامن أن
يُ َن ِّسق التخطيط الحرضي واإلقليمي املوقع املكاين لألنشطة االقتصادية
وتوزيعها ،و االستفادة من وفورات الحجم والتجمع ،والتجاور والرتابط،
و ي الزيادة اإلنتاجية والتنافسية والرخاء؛

(ج) صياغة إطار لسياسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يراعي املعوقات
والفرص الجغرافية ويستهدف تحسني الرتابط بني الكيانات اإلقليمية
واألطراف الفاعلة االقتصادية.
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(ا) االعرتاف بأن من األدوار الرئيسية التي يضطلع بها التخطيط
الحرضي واإلقليمي هو أنه يشكل أساساً ملزماً إلقامة بنى
تحتية مشرتكة ذات كفاءة ،ولتحسني التنقل ،وللتشجيع عىل
تنظيم نقاط التقاطع الحرضية؛

(ج) االستفادة من التخطيط الحرضي واإلقليمي وما يرتبط به من
لوائح التقسيم التدريجي للمناطق ،مثل املدونات القامئة عىل
الشكل املعامري أو تقسيم املناطق القائم عىل األداء ،إلدارة
أسواق األرايض ،وإتاحة قيام سوق للحقوق يف اإلنشاءات
العمرانية ،وتعبئة املالية الحرضية ،مبا يف ذلك من خالل
التمويل القائم عىل األرايض ،واسرتداد جزء من االستثامر العام
يف البنية التحتية والخدمات الحرضية؛

(ب) ضامن أن يُوفر التخطيط الحرضي واإلقليمي رشوطاً مواتية
إلقامة نظم موثوق بها للنقل العام ولنقل البضائع ،إىل جانب
تقليل استخدام السيارات الفردية إىل أدىن حد ممكن من أجل
تيسري التنقل الحرضي بطريقة تتسم بكفاءة استخدام الطاقة
ورخص التكلفة؛

(ح) استخدام التخطيط الحرضي واإلقليمي لتوجيه ودعم التنمية
االقتصادية املحلية ،خاصة توليد فرص العمل ،عىل صعيد
منظامت املجتمع املحيل ،والتعاونيات ،والرشكات الصغرية
واملتناهية الصغر ،والتجميع املكاين للصناعات والخدمات
املالمئة؛

(ت) ضامن أن يسهم التخطيط الحرضي واإلقليمي يف انتفاع
األطراف االقتصادية الفاعلة والسكان بالبنى التحتية والخدمات
الرقمية بقدر أكرب وبشكل متوازن ومقبول التكلفة ،ويف إقامة
مدن وأقاليم مستندة إىل املعارف؛

(خ) استخدام التخطيط الحرضي واإلقليمي لضامن تخصيص أماكن
كافية للشوارع من أجل إقامة شبكة مأمونة ومريحة وفعالة
من الشوارع تسمح بدرجة عالية من الرتابط وتشجع النقل
غري اآليل ،بغية تعزيز اإلنتاجية االقتصادية وتيسري التنمية
االقتصادية املحلية؛

 .11وينبغيللسلطاتاملحلية،بالتعاونمعالدوائرالحكوميةاألخرى
والرشكاء ذوي الصلة ،القيام مبا ييل:

(ث) تضمني التخطيط الحرضي واإلقليمي عنرصا ً واضحاً ومفصالً
يتعلق باالستثامر يف التخطيط ،يشمل املساهامت املتوقعة من
جانب القطاعني العام والخاص لتغطية التكاليف الرأساملية
والتشغيلية وتكاليف الصيانة ،بغية تعبئة املوارد املالمئة
(الرضائب املحلية ،واإليرادات املحلية ،وآليات التحويل املوثوق
بها ،وما إىل ذلك)؛

(د) استخدام التخطيط الحرضي واإلقليمي لتصميم أحياء ذات
كثافة مناسبة من خالل اسرتاتيجيات ملء الفراغ العمراين أو
التوسع العمراين املخطط من أجل تحقيق وفورات الحجم،
وتقليل الحاجة إىل التنقل وتكاليف توفري الخدمات ،وتوفري
نظام نقل عام فعال التكاليف.

المبادئ التوجيهية الدولية بشأن التخطيط الحضري واإلقليمي
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ب3-

التخطيط الحرضي واإلقليمي
والبيئة

عرض جوي لشنتشن ،الصني © فليكر  /يوان ٢٠٠٣

 .12املبادئ:
يوفر التخطيط الحرضي واإلقليمي إطاراً مكانياً لحامية وإدارة البيئة
الطبيعية واملشيدة للمدن واألقاليم ،مبا يف ذلك تنوعها البيولوجي،
وموارد األرايض واملوارد الطبيعية ،وضامن التنمية املتكاملة
واملستدامة؛
ويسهم التخطيط الحرضي واإلقليمي يف زيادة األمن البرشي عن
طريق تعزيز املرونة البيئية واالجتامعية االقتصادية ،والتخفيف بقدر
أكرب من تغري املناخ وزيادة التكيف معه ،وتحسني إدارة األخطار
واملخاطر الطبيعية والبيئية.
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 .١٣وينبغي للحكومات الوطنية ،بالتعاون مع الدوائر الحكومية
األخرى والرشكاء ذوي الصلة ،القيام مبا ييل:

 .١٤وينبغي للسلطات املحلية ،بالتعاون مع الدوائر الحكومية
األخرى والرشكاء ذوي الصلة ،القيام مبا ييل:

(ا) وضع معايري ولوائح لحامية املاء والهواء واملوارد الطبيعية
األخرى ،واألرايض الزراعية ،واألماكن املفتوحة الخرضاء ،والنظم
اإليكولوجية ،ومناطق التنوع البيولوجي الهامة ،وإدارتها
بطريقة مستدامة؛

(ا) صياغة خطط حرضية وإقليمية تشكل إطارا ً يستجيب لتغري
املناخ بالتخفيف من آثاره والتكيف معها ،ويزيد من قدرة
املستوطنات البرشية عىل مواجهة هذا التغري ،وال سيام
املستوطنات الواقعة يف املناطق الضعيفة وغري الرسمية؛

(ب) تشجيع التخطيط الحرضي واإلقليمي ،وتحسني أوجه التكامل
الحرضي الريفي واألمن الغذايئ ،وتقوية العالقات وأوجه التآزر
بني املدن ،وربط التخطيط الحرضي بالتنمية اإلقليمية لضامن
التامسك اإلقليمي عىل مستوى املدينة  -اإلقليم ،مبا يف ذلك
املناطق العابرة للحدود؛

(ب) وضع واعتامد أشكال حرضية وأمناط إمنائية منخفضة الكربون
وذات كفاءة تشكل إسهاماً يف تحسني كفاءة استخدام الطاقة
وزيادة فرص الوصول إىل مصادر الطاقة املتجددة واستخدامها؛

(ت) تشجيع تقييامت األثر البيئي من خالل وضع ونرش أدوات
وأساليب مالمئة ،واعتامد حوافز وتدابري تنظيمية؛
(ث) الرتويج للمدن املتضامة ،وضبط التمدد العمراين العشوايئ
والتحكم فيه ،ووضع اسرتاتيجيات لزيادة الكثافة
التدريجةتقرتن بلوائح ألسواق األرايض ،وتحسني استخدام
األماكن الحرضية ،والحد من تكلفة البنية التحتية والطلب
عىل النقل ،و الحد من انبعاثات األماكن الحرضية ،من أجل
معالجة تحديات تغري املناخ بصورة فعالة؛
(ج) ضامن أن ت ُعالِج الخطط الحرضية واإلقليمية الحاجة إىل
استحداث خدمات للطاقة املستدامة ،بغية تحسني الحصول
عىل الطاقة النظيفة ،والحد من استهالك الوقود األحفوري،
وتشجيع تنويع مصادر الطاقة املالئم  ،وكذلك كفاءة
استخدام الطاقة يف املباين والصناعات وخدمات النقل املتعدد
الوسائط.

(ت) إنشاء الخدمات الحرضية األساسية والبنى التحتية والتوسعات
السكنية يف املناطق املنخفضة املخاطر وإعادة توطني من
يعيشون يف مناطق عالية املخاطر ،بطريقة تشاركية وطوعية،
يف مواقع أكرث مالءمة؛
(ث) تقييم انعكاسات تغري املناخ وآثاره املحتملة واالستعداد لتأمني
استمرارية الوظائف الحرضية الرئيسية خالل الكوارث أو
األزمات؛
(ج) استخدام التخطيط الحرضي واإلقليمي كخطة عمل لتحسني
الوصول إىل املياه وخدمات الرصف الصحي ،وتقليل تلوث
الهواء وكمية املياه املهدرة؛
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(ح) تطبيق التخطيط الحرضي واإلقليمي لتحديد األماكن العامة
والخرضاء العالية الجودة وذات القيمة اإليكولوجية أو
الرتاثية الخاصة وإلحياء هذه األماكن وحاميتها وإنشائها ،مع
إدراج مساهامت القطاع الخاص ومنظامت املجتمع املدين يف
هذه املشاريع ،وتجنب إيجاد جزر حرارية ،وحامية التنوع
البيولوجي املحيل ،ودعم إنشاء أماكن عامة خرضاء متعددة
الوظائف ،مثل األرايض الرطبة من أجل احتباس مياه األمطار
وامتصاصها؛

(ر) تشجيع تشييد ’’مبان خرضاء‘‘ وتحسينها وإدارتها من خالل
الحوافز واملثبطات ،ورصد آثارها االقتصادية؛

(خ) تحديد قيمة البيئات املشيدة التي يعرتيها التدهور واالعرتاف
بهذه القيمة ،و إحياء تلك البيئات مع االستفادة مام تضمه من
أصول ،وتعزيز هويتها االجتامعية؛

(ز) تصميم شوارع تشجع عىل امليش ،و عىل استخدام النقل
غري اآليل والنقل العام ،و عىل غرس األشجار لالستظالل بها
والمتصاص ثاين أكسيد الكربون.

(د) إدراج إدارة النفايات الصلبة والسائلة0وإعادة تدويرها يف
التخطيط املكاين ،مبا يف ذلك تحديد مواقع مقالب القاممة
ومواقع إعادة التدوير؛

(ذ) التعاون مع مقدمي الخدمات ،ومقاويل األرايض واملالك
العقاريني من أجل ربط التخطيط املكاين والقطاعي ربطاً وثيقاً،
وتشجيع التنسيق بني القطاعات وأوجه التآزر بني خدمات
مثل املياه واملجاري والرصف الصحي ،والطاقة والكهرباء،
واالتصاالت والنقل؛
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ت

عنارص التخطيط الحرضي واإلقليمي

شارع للمشاة يف موسكو ،روسيا © فليكر  /ستاري أربات

 .15املبادئ:
(ا) يجمع التخطيط الحرضي واإلقليمي معاً عدة أبعاد مكانية
ومؤسسية ومالية عرب طائفة متنوعة من األطر الزمنية والنطاقات
الجغرافية .وهو عملية مستمرة وتتابعية ترتكز عىل لوائح ملزمة
تستهدف التشجيع عيل قيام مدن متضامة بقدر أكرب وعىل
التآزر بني األقاليم؛
(ب) ويشمل التخطيط الحرضي واإلقليمي التخطيط املكاين الذي
يرمي إىل تيسري و صياغة قرارات سياسية تستند إىل سيناريوهات
مختلفة .وهو يرتجم تلك القرارات إىل إجراءات تُحول الفضاء
املادي واالجتامعي وتدعم إقامة مدن وأقاليم متكاملة.
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 .16وينبغي للحكومات الوطنية ،بالتعاون مع الدوائر الحكومية
األخرى والرشكاء ذوي الصلة ،القيام مبا ييل:

 .17وينبغي للسلطات املحلية ،بالتعاون مع الدوائر الحكومية
األخرى والرشكاء ذوي الصلة ،القيام مبا ييل:

(ا) تشجيع استخدام التخطيط املكاين كآلية تيسريية ومرنة
ال كمخطط جامد .وينبغي وضع الخطط املكانية بطريقة
تشاركية وتيسري الوصول إىل نسخها املختلفة واستخدامها ،بحيث
يسهل فهمها من جانب عامة الجمهور؛

(ا) وضع رؤية مكانية اسرتاتيجية مشرتكة (مدعومة بخرائط
مناسبة) ومجموعة من األهداف املتوافق عليها التي تعرب عن
إرادة سياسية واضحة؛

(ب) زيادة وعي الجمهور وتعزيز القدرات املتعلقة مبفهوم التخطيط
الحرضي واإلقليمي ،والتشديد عىل أنه يجب أن يُفهم كمنتج (أي
كخطط وما يرتبط بها من قواعد ولوائح) وكعملية (أي كآليات
وضع الخطط وتنفيذها وتحديثها) سواء بسواء ،وذلك عىل
النطاقات الجغرافية املختلفة؛
(ت) إنشاء وتعهد قواعد بيانات ونظم للسجالت والخرائط املتعلقة
بالسكان ،واألرايض ،واملوارد البيئية ،والبنى التحتية ،والخدمات
والحاجات ذات الصلة ،لتشكل أساساً إلعداد الخطط واللوائح
املكانية وتعديلها .وينبغي أن ت َجمع تلك النظم بني استخدام
املعرفة املحلية وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت الحديثة وأن
تسمح بتصنيف البيانات حسب األقاليم واملدن؛
(ث) إنشاء نظم عامة للتدرج املرحيل ،والتحديث ،والرصد والتقييم
تطبق عىل الخطط الحرضية واإلقليمية ،وميكن أن يتم ذلك من
خالل إجراء ترشيعي .وينبغي أن تكون مؤرشات األداء ومشاركة
أصحاب املصلحة جزءا ً أساسياً يف تلك النظم؛
(ج) دعم إقامة وكاالت تخطيط منظمة عىل نحو سليم ،ومزودة
مبوارد كافية ،وتخضع للتنمية املستمرة للمهارات؛
(ح) إنشاء أطر مالية ورضيبية فعالة دعامً لتنفيذ التخطيط الحرضي
واإلقليمي عىل املستوى املحيل.

(ب) وضع وصياغة خطط حرضية وإقليمية تشتمل عىل عنارص
مكانية متعددة مثل:
( )1واالقتصادية والبيئية ،وتراعي الروابط الحاسمة بني
استخدام األرايض والنقل؛
( )2تحديد واضح لألولويات وللتدرج املرحيل فيام يخص
النتائج املكانية املنشودة والقابلة للتحقيق ضمن خطوط
زمنية مناسبة واملستندة إىل دراسات جدوى مالمئة؛
( )3خطط مكانية تعكس نطاق النمو الحرضي املتوقع
وتعالجه من خالل توسعات حرضية مخططة ،وملء
الفراغ العمراين وإعادة تطوير الكثافة العمرانية املناسبة،
ومن خالل تنظيم شبكات جيدة الرتابط من الشوارع
املريحة للعيش واألماكن العامة العالية الجودة؛
( )4خطط مكانية تستند إىل الظروف البيئية وترتب أولويات
حامية األماكن ذات القيمة اإليكولوجية واملناطق
املعرضة للكوارث ،وتركز بوجه خاص عىل االستخدام
املختلط لألرايض ،وبنية املدن وشكلها ،والتنقل وتطوير
البنى التحتية ،وإفساح مجال للمرونة يف معالجة
التطورات غري املتوقعة؛
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(ت) وضع ترتيبات مؤسسية وأطر للمشاركة والرشاكة واتفاقات
ألصحاب املصلحة؛
(ث) إقامة قاعدة معرفية يُستعان بها يف عملية التخطيط الحرضي
واإلقليمي تتيح الرصد والتقييم الصارمني للمقرتحات والخطط
والنتائج؛
(ج) تصميم اسرتاتيجية لتنمية املوارد البرشية من أجل تعزيز
القدرات املحلية ،تدعمها الدوائر الحكومية األخرى حسب
االقتضاء؛
(ح) كفالة ما ييل بوجه خاص:
( )1ترابط وتنسيق جغرايف الستخدام األرايض وتخطيط
البنى التحتية وتنفيذها ،ألن البنى التحتية تتطلب أرضاً
إلقامتها ومتارس تأثريا ً مبارشا ً عىل قيمة األرايض؛
( )2تصدي تخطيط البنى التحتية ملعالجة جملة أمور منها
الشبكات الرئيسية والفرعية ،وترابط الطرق والشوارع،
ولوائح املرور وحوافز التنقل ،واالتصاالت الرقمية،
والعالقات مع الخدمات األساسية ،وتخفيف املخاطر؛
( )3ترابط العنارص املؤسسية واملالية للتخطيط الحرضي
واإلقليمي ترابطاً وثيقاً ،وإنشاء آليات تنفيذ مالمئة لهذا
الغرض ،مثل امليزنة التشاركية ،والرشاكات بني القطاعني
العام والخاص ،ومخططات التمويل املتعددة املستويات؛
( )4أخذ األشكال واملظاهر الحرضية القامئة يف االعتبار
عىل الوجه األكمل يف برامج توسع املدن واالرتقاء بها
وتجديدها وإحيائها.

 .18وينبغي ملنظامت املجتمع املدين ورابطاتها القيام مبا ييل:
(ا) املشاركة يف وضع رؤية مكانية شاملة ويف ترتيب أولويات
املشاريع التي ينبغي أن تنبثق عن عملية تشاركية تتضمن
مشاورات بني جميع أصحاب املصلة ذوي الصلة توجهها
السلطات العامة األقرب إىل الجمهور؛
(ب) الدعوة إىل تخطيط استخدام األرايض وتنظيمه مبا يشجع ،ضمن
جملة أمور ،اإلدماج االجتامعي واملكاين ،وأمن حيازة األرايض
للفقراء ،والقدرة عىل تحمل التكاليف ،والكثافة املالمئة ،واالستخدام
املختلط لألرايض وما يتصل به من قواعد تقسيم املناطق ،واألماكن
العامة الكافية واملتاح الوصول إليها بسهولة ،وحامية األرايض
الزراعية ومواقع الرتاث الثقايف الهامة ،والتدابري التقدمية املتصلة
بحيازة األرايض ،ونظم تسجيل األرايض ،و صفقات األرايض،
والتمويل القائم عىل األرايض.
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 .19وينبغي ألخصائيي التخطيط ورابطاتهم القيام مبا ييل:
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(ا) وضع أدوات جديدة ونقل املعارف عرب الحدود والقطاعات مبا
يعزز التخطيط التكاميل والتشاريك واالسرتاتيجي؛

(ث) الدعوة إىل حلول ابتكارية تشجع املدن املتضامة واألقاليم
املتكاملة والحلول التي تتصدى لتحديات الفقر الحرضي و
العشوائيات ،ومواجهة تغري املناخ والكوارث ،وإدارة النفايات،
وغريها من القضايا الحرضية القامئة أو الناشئة؛

(ب) ترجمة التوقعات واالسقاطات إىل بدائل وسيناريوهات تخطيطية
تُ كن من اتخاذ القرارات السياسية؛

(ج) مساندة متكني الجامعات الضعيفة واملحرومة والشعوب األصلية.
ووضع نُهج قامئة عىل األدلة والدعوة إىل اتباعها.

(ت) تحديد وضامن أوجه التآزر بني مراحل التخطيط وقطاعاته
ونطاقاته؛
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ث

تنفيذ ورصد
التخطيط الحرضي واإلقليمي

شارع يف نيويورك ،الواليات املتحدة األمريكية © فليكر  /ستيفان جورجي

 .20املبادئ:
(ا) يتطلب التنفيذ املناسب للخطط الحرضية واإلقليمية بجميع
أبعادها قيادة سياسية ،وأطراً قانونية ومؤسسية مالمئة ،وإدارة
حرضية ذات كفاءة ،وتحسني التنسيق ،ونُهجاً تبني التوافق يف
اآلراء ،والحد من ازدواج الجهود من أجل االستجابة للتحديات
الحالية واملقبلة بطريقة متسقة وفعالة؛
(ب) ويتطلب التنفيذ والتقييم الفعالني للتخطيط الحرضي
واإلقليمي ،بوجه خاص ،رصداً مستمراً ،وعمليات مواءمة
دورية ،وقدرات كافية عىل كل املستويات ،وكذلك آليات
وتكنولوجيات مالية مستدامة.
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 .21وينبغي للحكومات الوطنية ،بالتعاون مع الدوائر الحكومية
األخرى والرشكاء ذوي الصلة ،القيام مبا ييل:
(ا) إبقاء الترشيعات واللوائح ،كأدوات تنفيذ أساسية ،قيد
االستعراض الدوري والنقدي لضامن اتسامها بالطابع العميل
وبسهولة اإلنفاذ؛
(ب) ضامن قيام جميع السكان ومقاويل األرايض والعقارات
ومقدمي الخدمات باحرتام سيادة القانون؛
(ت) تشجيع آليات املساءلة وحل املنازعات بني الرشكاء املنفذين؛
(ث) تقييم تنفيذ الخطط الحرضية واإلقليمية وتوفري حوافز مالية
ورضيبية وتقديم دعم تقني إىل السلطات املحلية ،وخاصة من
أجل معالجة أوجه قصور البنى التحتية؛
(ج) تشجيع مؤسسات التعلم والتدريب يف مجال التخطيط
الحرضي واإلقليمي عىل املشاركة يف تنفيذ الخطط ،من أجل
تحسني مستوى التعليم العايل يف جميع التخصصات العلمية
املرتبطة بالتخطيط ،وتوفري تدريب أثناء العمل ألخصائيي
التخطيط الحرضي والقامئني بإدارة املدن؛
(ح) تشجيع رصد مراحل تنفيذ التخطيط الحرضي واإلقليمي
وتعديالته وتحدياته وتقديم التقارير عن ذلك ،باإلضافة إىل
تشجيع الوصول املفتوح واملجاين إىل البيانات واإلحصاءات
الحرضية واإلقليمية ،بوصف ذلك جزءا ً ال يتجزأ من السياسة
الدميقراطية التي ينبغي أن يشرتك يف وضعها أخصائيو
التخطيط ومنظامت املجتمع املدين ووسائط اإلعالم؛
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(خ) تشجيع اإلثراء املتبادل للخربات الحرضية ،مبا يف ذلك من خالل
التعاون فيام بني املدن ،بوصف ذلك طريقة هامة لتحسني
مامرسات التخطيط والتنفيذ واإلدارة الحرضية؛
(د) استحداث وإنشاء نظم متينة للرصد والتقييم واملساءلة يف
مجال التخطيط الحرضي واإلقليمي ،تجمع بني املعلومات
والتحليالت الكمية والنوعية ،وتستند إىل مؤرشات مصممة
لتتبع التقدم املحرز يف كل من العمليات و املنتجات ،و تكون
مفتوحة لتدقيق الجمهور .وينبغي للمبادالت الدولية للدروس
املستفادة أن تستند إىل تلك النظم الوطنية واملحلية؛
(ذ) ترويج التكنولوجيات السليمة بيئياً ،و التكنولوجيات
الجيومكانية لجمع البيانات ،وتكنولوجيات املعلومات
واالتصاالت ،وعنونة الشوارع ،ونظم تسجيل األرايض
واملمتلكات ،باإلضافة إىل ربط الشبكات وتبادل املعلومات
لدعم تنفيذ الخطط الحرضية و اإلقليمية من الناحيتني التقنية
و االجتامعية.
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 .22وينبغي للسلطات املحلية ،بالتعاون مع الدوائر الحكومية
األخرى والرشكاء ذوي الصلة ،القيام مبا ييل:
(ا) اعتامد هيكل مؤسيس شفاف وذي كفاءة لتوضيح الوظائف
القيادية والتشاركية فيام يتعلق بتنفيذ كل نشاط محدد يف
الخطة الحرضية واإلقليمية و تنسيق املسؤوليات (القطاعية
والجغرافية عىل حد سواء) ،مبا يف ذلك عىل املستوى املشرتك
بني البلديات؛
(ب) اختيار سيناريوهات مالية واقعية تشجع التخطيط التدرجي
واملرحيل وتحدد جميع املصادر املتوقعة لالستثامر (من
امليزانية أو من خارج امليزانية ،ومن املوارد العامة أو الخاصة،
وغريها من موارد) وآليات توليد املوارد واسرتداد التكاليف
(املنح ،والقروض ،واإلعانات ،والهبات ،ورسوم املستخدمني ،و
أسعار استخدام األرايض ،و الرضائب) لضامن كالً من االستدامة
املالية و القدرة االجتامعية عىل تحمل التكاليف؛
(ت) ضامن تناسب املوارد العامة املخصصة من جميع املستويات
مع االحتياجات املحددة يف الخطط ،و برمجتها الجتذاب موارد
أخرى؛
(ث) ضامن استكشاف مصادر ابتكارية للتمويل واختبارها وتقييمها
ونرشها ،حسب االقتضاء؛

(ج) تعبئة االستثامرات الخاصة والرشاكات بني القطاعني العام
والخاص ،يف الوقت املناسب ،بحيث يُراعى فيها أن تكون
شفافة و مندرجة ضمن إطار قانوين مالئم عىل النحو املبني
يف املبادئ التوجيهية بشأن حصول الجميع عىل الخدمات
األساسية؛
(ح) إنشاء ودعم لجان متعددة الرشكاء تضم بوجه خاص القطاعني
الخاص واملجتمعي ،ملتابعة تنفيذ التخطيط الحرضي واإلقليمي،
وتقييمه بصفة دورية ،ووضع توصيات اسرتاتيجية؛
(خ) تدعيم تنمية القدرات املؤسسية والبرشية عىل املستوى
املحيل يف مجاالت التخطيط والتصميم واإلدارة والرصد ،من
خالل التدريب ،وتبادل التجارب والخربات ،ونقل املعارف،
واالستعراضات التنظيمية؛
(د) دعم إعالم الجمهور وتثقيفه ،وتعبئة املجتمع املحيل يف كل
مراحل عملية التنفيذ ،مع إرشاك منظامت املجتمع املدين يف
تصميم الخطط ورصدها وتقييمها وتعديلها بصورة تتابعية.
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 .٢٣وينبغي ملنظامت املجتمع املدين ورابطاتها القيام مبا ييل:

 .٢٤وينبغي ألخصايئ التخطيط ورابطاتهم القيام مبا ييل:

(ا) اإلسهام بصورة نشطة يف تنفيذ الخطط عن طريق تعبئة
املجتمعات املحلية املعنية ،وإقامة صالت مع الجامعات
الرشيكة ،والتعبري عن شواغل الجمهور ،مبا يف ذلك فقراء
املناطق الحرضية  ،يف إطار جميع اللجان ذات الصلة
والرتتيبات املؤسسية األخرى؛

(ا) تقديم مساعدة تقنية لتنفيذ األنواع املختلفة من الخطط ،ودعم
جمع البيانات املكانية وتحليلها واستخدامها وتقاسمها وتوزيعها؛

(ب) تزويد السلطات بردود األفعال بشأن التحديات والفرص التي
قد تظهر يف مراحل التنفيذ ،والتوصية بالتعديالت وتدابري
التصحيح الالزمة.

(ب) تصميم وتنظيم دورات تدريبية لراسمي السياسات والقادة
املحليني من أجل توعيتهم بقضايا التخطيط الحرضي واإلقليمي،
وال سيام الحاجة إىل التنفيذ واملساءلة املستمرين والطوييل
األجل؛
(ت) توفري تدريب أثناء العمل وإجراء بحوث تطبيقية ترتبط بتنفيذ
الخطط ،بغية التعلم من الخربات العملية ،وتزويد صانعي القرار
بردود فعل فنية؛
(ث) توثيق مناذج التخطيط التي ميكن استخدامها يف األغراض
التعليمية ،ويف زيادة الوعي ،ويف التعبئة العامة للجمهور.
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إف ؾبلس اإلدارة،
إذ يشَت إىل قراره  2/34اؼبؤرخ  79نيساف/أبريل  3172بشأف التخطيط اغبضرم الشامل كاؼبستداـ،
ككضع اؼببادئ التوجيهية الدكلية بشأف التخطيط اغبضرم كاإلقليمي الذم طلب فيو اجمللس من اؼبدير التنفيذم
لربنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية ،بالتشاكر مع عبنة اؼبمثلُت الدائمُت ،أف يشرع يف إعداد مبادئ
توجيهية دكلية بشأف التخطيط اغبضرم كاإلقليمي من شأهنا أف توفر إطاران عاؼبيان غَت ملزـ يُستخدـ عند
االقتضاء لتحسُت السياسات ،كاػبطط ،كالتصميمات من أجل مدف كأقاليم تتسم بقدر أكرب من اإلدماج،
كالشمولية االجتماعية ،كاالستدامة ،كالتكامل كالربط بشكل أفضل ،كأف يقدـ مشركع اؼببادئ التوجيهية جمللس
اإلدارة يف دكرتو اػبامسة كالعشرين للموافقة عليو،
كقد نظر يف تقرير اؼبدير التنفيذم( )79الذم يسلط الضوء على التقدـ احملرز بشأف إعداد اؼببادئ
التوجيهية الدكلية بشأف التخطيط اغبضرم كاإلقليمي،
كإذ يشَت إىل قرار اعبمعية العامة  376/61اؼبؤرخ  71كانوف األكؿ/ديسمرب  3173بشأف تنفيذ
نتائج مؤسبر األمم اؼبتحدة اؼبعٍت باؼبستوطنات البشرية (اؼبوئل الثاين) ،كتعزيز برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات
البشرية،
كإذ يشَت أيضان إىل الوثيقة اػبتامية ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة للتنمية اؼبستدامة الذم انعقد يف ريو دم
جانَتك ،الربازيل ،يف الفًتة من  31إىل  33حزيراف/يونيو  3173اؼبعنونة ’’اؼبستقبل الذم نصبو إليو‘‘ )31(،كإذ
يؤكد ؾبددان التزامو بتعزيز هنج متكامل إزاء زبطيط كبناء مدف كمستوطنات حضرية مستدامة بوسائل تشمل دعم
السلطات احمللية ،كزيادة الوعي العاـ ،كزيادة مشاركة سكاف اؼبناطق اغبضرية ،دبن فيهم الفقراء ،يف ازباذ القرار،
كإذ يدرؾ الًتابط كالتكامل بُت اؼببادئ التوجيهية الدكلية بشأف توفَت اػبدمات األساسية للجميع على
كبو ما أعتمده يف قراره  8/33اؼبؤرخ  2نيساف/أبريل  ،3119كاؼببادئ التوجيهية الدكلية بشأف الالمركزية
كالنهوض بالسلطات احمللية على كبو ما اعتمده يف قراره  2/37اؼبؤرخ  31نيساف/أبريل  ،3111كاؼببادئ
التوجيهية الدكلية بشأف التخطيط اغبضرم كاإلقليمي،
كإذ وبيط علمان دبذكرة األمانة اؼبعنونة ’’اؼببادئ التوجيهية الدكلية بشأف التخطيط اغبضرم كاإلقليمي:
كبو خالصة كافية للممارسات اؼبلهمة‘‘ )37(،كإذ يشَت إىل الدركس اؼبستفادة من السياقات اؼبتنوعة كجداكؿ
التخطيط اليت استنارت هبا عملية إعداد اؼببادئ التوجيهية الدكلية بشأف التخطيط اغبضرم كاإلقليمي،
كإذ يشَت مع التقدير إىل اؼبسانبة اؼبالية اليت قدمتها حكومتا فرنسا ،كالياباف لدعم عملية اؼبشاكرات
كصياغة اؼببادئ التوجيهية الدكلية بشأف التخطيط اغبضرم كاإلقليمي،
كإذ يعرب عن تقديره للدكر الرائد الذم قاـ بو برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية ،كمسانبة
عبنة اؼبمثلُت الدائمُت ،كاؼبكاتب اإلقليمية التابعة للربنامج ،كاػبرباء الذين عينتهم الدكؿ األعضاء ،كاعبمعيات
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الدكلية التابعة للسلطات احمللية اليت سانبت عن طريق العملية التشاكرية الشاملة اػباصة بصياغة كتطوير اؼببادئ
التوجيهية الدكلية بشأف التخطيط اغبضرم كاإلقليمي،
 - 7يقر اؼببادئ التوجيهية الدكلية بشأف التخطيط اغبضرم كاإلقليمي الواردة يف الفرع الثاين من
تقرير اؼبدير التنفيذم( )79بوصفها دليالن قيمان يبكن استخدامو لتحقيق التنمية اؼبستدامة؛
 - 3يشجع الدكؿ األعضاء ،كفقان لظركفها ،كاحتياجاهتا ،كأكلوياهتا ،كعند االقتضاء ،على النظر يف
مبادئ التخطيط اغبضرم كاإلقليمي على كبو ما كردت يف اؼببادئ التوجيهية يف سياؽ إعدادىا كاستعراضها
كتنفيذىا لسياساهتا اغبضرية الوطنية كأطر زبطيطها اغبضرم كاإلقليمي؛
 - 2يشجع الدكؿ األعضاء أيضان على مواصلة العمل دبشاركة السلطات احمللية ،كأصحاب اؼبصلحة
اآلخرين ،دبن فيهم اجملتمع اؼبدين ،من أجل تعزيز كزيادة بلورة مبادئ التخطيط اغبضرم كاإلقليمي؛
 - 4يدعو اؼبؤسسات اؼبالية الدكلية كالوكاالت اإلمبائية ،كيطلب إىل اؼبدير التنفيذم ،يف إطار اػبطة
االسًتاتيجية كبرنامج العمل لفًتة السنتُت ،مساعدة الدكؿ األعضاء اؼبهتمة على استخداـ كتكييف اؼببادئ
التوجيهية لتالئم سياقاهتا اإلقليمية كالوطنية عند االقتضاء ،فضالن عن كضع أدكات كمؤشرات رصد كجزء من
دعمها لتنفيذ اؼببادئ التوجيهية؛
 - 2يطلب إىل اؼبدير التنفيذم إقامة شراكات مع ىيئات األمم اؼبتحدة ،كاللجاف االقتصادية
اإلقليمية ،كمصارؼ التنمية ،كالدكؿ األعضاء ،كالسلطات احمللية كصبعياهتا ،كاعبمعيات اؼبهنية الدكلية ذات
الصلة ،كاؼبنظمات غَت اغبكومية ،كالشركاء اآلخرين يف جدكؿ أعماؿ اؼبوئل من أجل دعم استخداـ اؼببادئ
التوجيهية كتكييفها لتالئم الظركؼ احمللية كالوطنية كاإلقليمية بوسائل تشمل بناء القدرات كتطوير األدكات؛
 - 6يشجع الدكؿ األعضاء كالشركاء على دعم عمل برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية يف
اؼبستقبل على صبيع اؼبستويات اغبكومية بشأف التخطيط اغبضرم كاإلقليمي ،كبوجو خاص فيما يتعلق بتعزيز
استخداـ اؼببادئ التوجيهية بشأف التخطيط اغبضرم كاإلقليمي؛
 - 1يطلب إىل اؼبدير التنفيذم ،بالتشاكر الوثيق مع الدكؿ األعضاء كأصحاب اؼبصلحة اآلخرين
ذكم الصلة ،أف يقدـ تقريران عن التقدـ احملرز بشأف تنفيذ ىذا اؼبقرر جمللس اإلدارة يف دكرتو السادسة كالعشرين.
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املبادئ التوجيهية الدولية بشأن التخطيط الحرضي واإلقليمي :نحو خالصة املامرسات ()2015

تضم هذه الوثيقة عينة من  26تجربة دولية يف مجال التخطيط الحرضي واإلقليمي و التي تم تطويرها من قبل فريق الخرباء مبادئ توجيهية والشبكات املرتبطة بها .ويوفر قطاع عريض من
الحاالت املبتكرة الوطموحة والفريدة من نوعها التي تتناول القضايا املشرتكة للتنمية الحرضية واإلقليمية ،ويسلط الضوء عىل أمثلة ناجحة عن كيفية تشكيل دولة ومنطقة نحو املزيد من التنمية
املستدامة عن طريق التخطيط الحرضي واإلقليمي.
.2

املوئل الثالث ورقة قضايا  - 8الحرضي والتخطيط املكاين والتصميم ()٢٠١٥

.3

اإلمتدادت املدنية املخططة :تحليل األمثلة التاريخية ()٢٠١٥

.4

تطور السياسات الحرضية الوطنية :ملحة عامة عاملية ()٢٠١٤

.5

التخطيط العمراين لقادة املدينة ()٢٠١٣

.6

أمناط حرضية إلقتصاد أخرض)٢٠١٢( :
أ .التكتل من أجل املنافسة
ب .تحسني البنية التحتية
ج .االستفادة من الكثافة
د .العمل مع الطبيعة

.7

التقرير العاملي للمستوطنات البرشية :تخطيط املدن املستدامة ()٢٠٠٩

.8

املبادئ التوجيهية الدولية بشأن الالمركزية وتوفري الخدمات األساسية للجميع ()٢٠٠٩

متوفرة للتحميل من موقع موئل األمم املتحدة عىل الرابط التايل
www.unhabitat.org
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الحاجة إىل التخطيط ال ميكن املبالغة يف التأكيد عليها.التحرض
يسري بخطى رسيعة وبحلول عام  ،2050سبعة من أصل عرشة
أشخاص سيعيشون يف املدن .وقد أدت السياسات والخطط
والتصاميم الغري مالمئة لعدم تكافء التوزيع املكاين للسكان
واألنشطة ،مام أدى إىل انتشار األحياء العشوائية واالزدحام،
وضعف الوصول إىل الخدمات األساسية ،والتدهور البيئي،
وعدم املساواة االجتامعية واالنعزال.
املبادئ التوجيهية الدولية بشأن التخطيط الحرضي واإلقليمي
ميكن ان يكون مبثابة مصدر لإللهام وبوصلة لصانعي القرار
واملهنيني يف املناطق الحرضية عند مراجعة نظم التخطيط
الحرضي واإلقليمي .توفر املبادئ التوجيهية الحكومات الوطنية
والسلطات املحلية ومنظامت املجتمع املدين وخرباء التخطيط

باإلطار املرجعي العاملي الذي يعزز مزيد من اإلحكام ،
شاملة اجتامعيا و مدن واقاليم اكرث تكامال و تربطا و التي
من شأنها أن تعزز التنمية الحرضية املستدامة و تجعلها
قادرة عىل الصمود بوجه التغري املناخ.
تشمل املبادئ التوجيهية الدولية بشأن التخطيط الحرضي
واإلقليمي اثنتي عرشة مبادئ رئيسية وسلسلة من التوصيات
العملية التي تستند إىل أدلة قوية ،ومامرسات ملهمة
ودروس مستفادة من مختلف املناطق والسياقات .املبادئ
التوجيهية تأكدعىل الحاجة إىل نهج متكامل لتخطيط
وتغطية املجاالت املتعلقة بالسياسة والحوكمة الحرضية,
والتنمية الحرضية املستدامة ,وعنارص التخطيط فضالعن
آليات التنفيذ والرصد.

رقم HS
HS/031/16A

www.unhabitat.org

United Nations Human Settlements Programme
P.O. Box 30030, Nairobi 00100, KENYA
Telephone: +254-20-7623120, Fax: +254-20-7624266/7
Email: infohabitat@unhabitat.org

