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ُمقدمــة 

املنطقة العربية هي واحدة من اأكرث املناطق حت�سًرا يف العامل، حيث يعي�ش 56٪ من �سكانها البالغ عددهم 357 مليون ن�سمة يف املدن وهذا العدد اآخذ يف الإزدياد. 
اأن الهجرة من الريف اإىل املدن، وتدفقات الالجئني الناجمة عن  اأ�سعاف يف ال�سنوات الأربعني املا�سية، كما  اأربعة  وقد �ساعفت العمليات الدميوغرافية ال�سكان 
ال�سراعات والكوارث الطبيعية جلبت املزيد من النا�ش اإىل املدن، �سعًيا للح�سول على نوعية حياة اأف�سل وال�ستقرار والأمان. هذا الإجتاه م�ستمر وبالتايل فاإن التو�سع 
احل�سري �سيظل اأحد اأهم م�سادر التحول القت�سادي والجتماعي يف العقود القادمة. لطاما كانت املدن هي مراكز النمو والإنتاجية والبتكار، وتلك هي العوامل التي 
يرتبط بها ازدهار الدول ارتباًطا وثيًقا. ولقد بات العامل اأكرث وعًيا واإدراًكا لهذا الرتابط، ول ُت�ستثنى املنطقة العربية من ذلك. وهكذا، يف دي�سمرب/ كانون الأول عام 
2015، وبدعم من برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية )موئل الأمم املتحدة( من خالل مكتبه الإقليمي للدول العربية وحتت رعاية احلكومة امل�سرية وجامعة 
الدول العربية، اجتمع القادة العرب يف املنتدى الوزاري العربي الأول لالإ�سكان والتنمية العمرانية ملراجعة كيف ميكن حتقيق دور التو�سع احل�سري بو�سفه م�سدًرا 

للتنمية وم�ساهًما يف اإحالل ال�سالم وال�ستقرار من خالل ت�سافر اجلهود عرب الإقليم. 

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن هذا النهج يتوافق مع جدول اأعمال التنمية امل�ستدامة الذي مت اعتماده موؤخًرا، والذي يهدف من خالل هدفه احلادي ع�سر اإىل جعل املدن �ساملة 
واآمنة ومرنة وم�ستدامة. وقد اأظهرت الدول العربية بالفعل التزامها نحو حتقيق هذا الهدف لي�ش اأقلها من خالل و�سع ا�سرتاتيجية جامعة الدول العربية لالإ�سكان 
والتنمية احل�سرية امل�ستدامة والتي مت الت�سديق عليها يف دي�سمرب/ كانون الول عام 2015. و�سوف يدعم برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية )موئل الأمم 
املتحدة( الدول العربية يف اجلهود املبذولة لتحقيق التنمية احل�سرية امل�ستدامة و�سمان حق ال�سكن املالئم للجميع، وذلك يف اإطار جدول الأعمال احل�سري اجلديد 
الذي �سيتم الإنتهاء منه يف موؤمتر الأمم املتحدة الثالث لالإ�سكان والتنمية احل�سرية امل�ستدامة )املوئل الثالث( املزمع عقده خالل عام 2016. وعلى الرغم من اأن 
موئل الأمم املتحدة يوؤمن بقوة اأن التو�سع احل�سري ميكن اأن يكون حاًل ولي�ش م�سكلة، هناك العديد من الق�سايا التي ل يزال يتعني الت�سدي لها. هذه الق�سايا متنوعة 
للغاية وترتاوح بني عدم وجود �سيا�سات مرتابطة والتو�سع ال�سريع للم�ستوطنات غري ر�سمية اإىل توفري غري كاٍف للماأوى واخلدمات احل�سرية الأ�سا�سية. ويتناول املكتب 
الإقليمي للدول العربية التابع لربنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية هذه الق�سايا من خالل نهج ثالثي املنحى م�سمم لتحقيق التو�سع احل�سري امل�ستدام، 
ويتاألف هذا النهج من الت�سريعات واحلوكمة احل�سرية والتخطيط احل�سري والت�سميم والتمويل احل�سري. ويوؤكد برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية )موئل 
ا على اأهمية حقوق الإن�سان وق�سايا النوع الإجتماعي وال�سباب وتغري املناخ بو�سفها ق�سايا �ساملة يف عملها. وهذا هو الأ�سا�ش الذي يبنى عليه  الأمم املتحدة( اأي�سً

موئل الأمم املتحدة جمالت اهتمامه وتركيزه ال�سبعة واأدوات تطويرها والتي من خاللها نطمح لتحقيق م�ستقبل ح�سري اأف�سل لل�سعوب يف املنطقة العربية.

ُتقدم هذه الوثيقة ملحة عامة عن عمل برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية يف املنطقة العربية وذلك من خالل ت�سليط ال�سوء على اأمثلة من العمل يف جمالت 
الرتكيز ال�سبعة.

دافيد أوبري

املدير اإلقليمي، مكتب برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية للدول العربية
حلب، سوريا، قبل األزمة. صور © األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
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357 مليون2تعداد ال�سكان )2010(
56٪ 3�سكان املناطق احل�سرية )2010(

60٪ 4ال�سكان ال�سباب )دون 25 �سنة()2010( 
�سكان الأحياء احل�سرية الفقرية كن�سبة 

مئوية من اإجمايل �سكان احل�سر )2012(
5 ٪28.4

معدل منو الناجت املحلي الإجمايل للفرد 
)من 1990 اإىل 2011(

6 ٪2

7.5 مليون 7عدد الالجئني )2010(
9.8 مليون 8عدد النازحني داخلًيا يف املنطقة )2010(

قضايا حضرية
البيانات الحضرية للمنطقة 

العربية 1 

منشية نارص، 2014. صور © دافيد أوبري

القضايا الحضرية الرئيسية في 
المنطقة العربية

ق�سايا  ثمان  العربية  للدول  الإقليمي  املكتب  ُيحدد 
رئي�سية ُت�سكل حتديات، ولكن يف الوقت ذاته ُتعترب 
ا فيما يتعلق بعملية التو�سع احل�سري يف املنطقة: فر�سً

العقود  خالل  الدميوغرافية  الجتاهات  اأ�سفرت 
يف  احل�سري  التو�سع  وترية  ت�سارع  عن  الأخرية 
عدم  من  حالة  ن�سر  يف  �ساهمت  كما  املنطقة، 
�سن  دون  ال�سكان  ن�سبة  تبلغ  فبينما  ال�ستقرار. 
حمدودة  عمل  فر�ش  تتوفر  باملائة،   60 حوايل   25
وكثرًيا  اخل�سو�ش،  وجه  على  وال�سابات  لل�سباب 
عمليات  من  ا  اأي�سً والفتيات  الن�ساء  ٌت�ستبعد  ما 
الذي  التهمي�ش  هذا  ُترجم  وقد  القرار.  �سنع 
ال�سيا�سي. ال�ستقطاب  اإىل  ال�سباب  به  ي�سعر 
العربية  للدول  القت�سادي  الأداء  يتميز  حني  ويف 
بني  عام  ادراك  يوجد  وبينما  امللحوظ،  بالتنوع 
مركًزا  بو�سفها  املدينة  لأهمية  العربية  احلكومات 
ينت�سر  العمل،  فر�ش  وخلق  القت�سادي  للن�ساط 
املتعلقة  ال�سعبة  القت�سادية  الجتاهات  من  عدد 

بالتو�سع احل�سري والتي متثل حتدًيا يف حد ذاتها، 
وت�سمل هذه الجتاهات فيما ت�سمل حمدودية تنوع 
القت�ساديات املحلية مما يجعلها عر�سة لتقلبات 
ال�سوق العاملية، ونق�ش فر�ش العمل، ويعزو ذلك 
جزئًيا نتيجة خل�سخ�سة املوؤ�س�سات التي كانت يف 
ال�سابق مملوكة للدولة، وندرة القرو�ش ال�سغرية 
وعدم وجود �سكن ي�سور التكلفة، مما دفع بالكثري 
اأدت  وقد  الياأ�ش.  حلالت  املدن  يف  النا�ش  من 
القت�سادية  القطاعات  منو  اإىل  الجتاهات  هذه 
الرئي�سية غري الر�سمية يف العامل العربي، وكذلك 
الر�سمية. غري  املكانية  للتنمية  ال�سريع  التو�سع 

من  العديد  يف  الجتماعية  الجتاهات  وتتميز 
الدول العربية بعدم امل�ساواة الجتماعية.  ويتجلى 
املجتمعات  بها  يوجد  التي  املدن  يف  بو�سوح  هذا 

ب�سكل جيد على مقربة  باخلدمات  املزودة  املو�سرة 
من املجتمعات الفقرية املحرومة يف كثري من الأحيان 
الجتماعية  الفوارق  تت�سح  كما  اخلدمات.  من 
التهمي�ش  من  ال�سباب  يعاين  ما  وعادًة  املدن.  بني 
فّعال  ب�سكل  للم�ساهمة  الالزمة  الفر�ش  يف  ونق�ش 
من  والفتيات  الن�ساء  تتاأثر  وباملثل،  املجتمع.  يف 
التقاليد. يف  املتجذر  ال�سائد  اجلندري  التحيز 

التحديات  متثل  فهي  وال�سراع  الأمن  ق�سايا  اأما 
�سهد  حيث  العربية،  املنطقة  تواجه  التي  الرئي�سية 
من  خمتلف  لعدد  املتكرر  احلدوث  املا�سي  العقد 
عنها  نتج  والتي  والعنيفة  ال�سديدة  ال�سراعات 
والالجئني  داخلًيا  النازحني  من  الهائلة  التدفقات 
اإىل املدن يف مناطق اأكرث اأمًنا، مما يوؤثر على املدن 
املجاورة  الدول  يف  املدن  وكذلك  ال�سراع  بلد  يف 

1 ي�سمل م�سطلح )املنطقة العربية( كل من املناطق الفرعية 
العربية الأربعة: املغرب، وامل�سرق، ودول جمل�ش التعاون اخلليجي 

وبلدان ال�سف اجلنوبي.
2  برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية )2012(: تقرير 

حالة املدن العربية
3  املرجع ال�سابق
4  املرجع ال�سابق

5  التقرير العربي لالأهداف الإمنائية لالألفية )2013(

6  املرجع ال�سابق
7  موئل الأمم املتحدة )2012(: تقرير حالة املدن العربية

8  املرجع ال�سابق
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وفيما  املدن  داخل  ال�سريع  ال�سكان  تدفق  اإن  لها. 
امل�ستوى  على  مفاجئ  ارتفاع  اإىل  اأدى  قد  بينها 
ا�ستئجار  ذلك  يف  مبا  املعي�سة  تكاليف  يف  املحلي 
وعدم  العمل،  فر�ش  على  والتناف�ش  امل�ساكن، 
الأ�سا�سية. اخلدمات  على  احل�سول  فر�ش  كفاية 

يف  احل�سري  والتخطيط  الأرا�سي  اإدارة  وتت�سم 
من  كثري  يف  ال�سديدة  باملركزية  العربية  املنطقة 
القدرة  دون  املدن  ترك  اإىل  متيل  والتي  الأحيان، 
احل�سرية  التنمية  وتنظيم  الفّعال  التخطيط  على 
والتو�سع. وغالًبا ما تكون مناهج التخطيط احل�سري 
قد عفا عليها الزمن، ول تاأخذ بعني العتبار واقع 
غري  وتنظيمها  احل�سرية،  املناطق  يف  ال�سكان 
املكاين  الف�سل  ذلك  عن  ينتج  ما  وكثريا  جيد. 
والفتقار  الكثافة،  وانخفا�ش  الطبقة،  ح�سب 
الع�سوائية. الأحياء  وظهور  العام  الف�ساء  اإىل 

ا وفيما يت�سل بق�سايا النزاعات والتخطيط،  واأي�سً

جند الكثري من احلكومات العربية تكافح من اأجل 
اإعمال احلق يف ال�سكن الالئق واخلدمات احل�سرية 
والجتاهات  الالجئني،  تدفق  اأدى  وقد  الأ�سا�سية. 
و�سوء  الأرا�سي  على  وامل�ساربة  الدميوغرافية، 
كبري  نق�ش  وجود  اإىل  املدينة  اإمتدادات  تخطيط 
من  كثري  ويف  لذا  التكلفة.  مي�سورة  امل�ساكن  يف 
الأحيان يلجاأ الأ�سخا�ش الذين مل ُتلبى احتياجاتهم 
غري  م�ساكن  بناء  اإىل  الر�سمي  الإ�سكان  بوا�سطة 
غري  امل�ساكن  ويف  املدن.  اأطراف  على  ر�سمية 
ال�سكن  �سالمة  مبعايري  الوفاء  يتم  ل  غالًبا  ر�سمية 
ويكون احل�سول على اخلدمات الأ�سا�سية حمدوًدا.

للبيئات  العربية  الدول  تتعر�ش  ذلك،  على  عالوًة 
املياه  موارد  تت�ساءل  حيث  املناخ،  وتغري  القا�سية 
املزروعة  امل�ساحات  وتتعر�ش  الأ�سل  يف  ال�سحيحة 
املفارقات،  ومن  بالت�سحر.  متنامي  تهديد  اإىل 
الغزيرة  الأمطار  هطول  يدمر  قد  نف�سه  الوقت  يف 
وارتفاع م�ستوى �سطح البحر العديد من املدن ذات 

الكثافة ال�سكانية العالية يف املنطقة. حتتاج املخاطر 
املدن  يف  الطبيعية  والكوارث  املناخ  بتغري  املرتبطة 
اإتخاذ  �سرورة  مع  اأف�سل،  ب�سكل  ُتفهم  اأن  اإىل 
التدابري الرامية اإىل زيادة القدرة على التكيف مع 
اآثار تغري املناخ واحلد من خماطر الكوارث، وهذا 
معينة. ق�سايا  حول  الدول  بني  التعاون  �سيتطلب 

الدرجات  فاإن  احل�سري،  التخطيط  غرار  وعلى 
والت�سريعات  احلوكمة  تعوق  املركزية  من  العالية 
تعتمد  ما  غالًبا  حيث  العربية،  املدن  يف  الفعالة 
املحليات اعتماًدا كلًيا على احلكومة املركزية، �سواء 
املوظفني  اإىل  تفتقر  ما  وغالبا  �سيا�سًيا،  اأو  مالًيا 
املدربني على تخطيط واإدارة النمو العمراين. ويف ظل 
غياب احلكومة املحلية املُمكنة �سيا�سًيا ومالًيا، تفتقر 
العديد من املدن يف املنطقة اإىل القدرة لال�ستجابة 
املحليني. املواطنني  واأولويات  لحتياجات  بفعالية 

مبنى تم قصفه يف حلب، سوريا. صور © األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
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برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في المنطقة العربية
نبذة عن البرنامج

املتحدة  الأمم  برنامج  هو  املتحدة«  الأمم  »موئل 
اأف�سل. ح�سري  م�ستقبل  اأجل  من  يعمل  الذي 
والتو�سع  لالإ�سكان  املُلحة  لالحتياجات  ونظًرا 
احل�سري امل�ستدام يف املنطقة العربية، �سغطت الدول 
�سبتمرب/  ويف  عربي.  اإقليمي  مكتب  لإن�ساء  العربية 
اأيلول 2010، وقعت احلكومة امل�سرية اتفاقية تعاون 
مع موئل الأمم املتحدة لإن�ساء املكتب الإقليمي للدول 
 .2011 ني�سان  اأبريل/  يف  اعتماده  ومت  العربية، 

بتقدمي  ُمكلف  العربية  للدول  الإقليمي  املكتب  اإن 
ع�سر  لثمانية  القدرات  وبناء  الفني  التعاون  �ُسبل 
اجلزائر،  العربية:  املنطقة  اأنحاء  جميع  يف  بلًدا 
لبنان،  الكويت،  الأردن،  العراق،  م�سر،  البحرين، 
ليبيا، املغرب، فل�سطني، عمان، قطر، اململكة العربية 
ال�سعودية، �سوريا، ال�سودان، تون�ش، الإمارات العربية 
املتحدة، واليمن. وحالًيا هناك م�سروعات اجلارية يف 
كل من م�سر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 
املغرب، فل�سطني، اململكة العربية ال�سعودية، �سوريا، 
للم�ساريع  الإجمالية  املحفظة  بلغت   حيث  ال�سودان 
 .2016 عام  من  اعتباًرا  دولر  مليون   150 حوايل 
الب�سرية  للم�ستطونات  املتحدة  الأمم  برنامج  ويعمل 
)موئل الأمم املتحدة( ب�سكل وثيق مع جامعة الدول 
احل�سرية.  والتنمية  الإ�سكان  ق�سايا  على  العربية 
للدول  الإقليمي  املكتب  �ساعد  الأخرية،  الآونة  يف 
العربية جامعة الدول العربية يف تطوير ا�سرتاتيجية 
لالإ�سكان والتنمية احل�سرية امل�ستدامة للعام 2030. 
يف  عليها  الت�سديق  مت  والتي  ال�سرتاتيجية،  هذه 
والتعمري  الإ�سكان  وزراء  ملجل�ش  الثالثني  الدورة 
اأهداف  وتنفيذ  للتوطني  منهجية  مُتثل  العرب، 
وتقرتح   .11 الهدف  ل�سيما  امل�ستدامة،  التنمية 
والغايات  الأهداف  من  جمموعة  الإ�سرتاتيجية 
ذات  الأخرى  والقطاعات  الإ�سكان  قطاع  لتطوير 
وال�سامل  املتكامل  احل�سري  التو�سع  لتحقيق  ال�سلة 
تعديلها  ليتم  الإقليمي،  امل�ستوى  على  وامل�ستدام 
وتطويرها وفًقا لل�سياق املحدد لكل بلد على امل�ستوى 

الإقليمي  املكتب  من  وبدعم  واأخرًيا،   . الوطني 
الأول  العربي  الوزاري  املنتدى  ُعقد  العربية  للدول 
كانون  دي�سمرب/  يف  احل�سرية  والتنمية  لالإ�سكان 

الأول 2015 يف القاهرة واأ�سفر عنه اإ�سدار اإعالن 
القاهرة. ومن املقرر عقد هذا املوؤمتر كل �سنتني.

مدينة الرياض. صور © محمد الدغاشيم
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تحقيق التنمية العمرانية المستدامة

التنمية  اأعمال  وجدول  العربية،  الدول  جامعة  لإ�سرتاتيجية  وفًقا 
الأعمال  جدول  اإىل  بالإ�سافة   ،11 رقم  الهدف  �سيما  ل  امل�ستدامة، 
التابع  العربية  للدول  الإقليمي  املكتب  روؤية  تهدف  احل�سري اجلديد، 
املتحدة(  الأمم  الب�سرية )موئل  للم�ستوطنات  املتحدة  الأمم  لربنامج 

اإىل:

وال�ساملة  املتكاملة  الب�سرية  وامل�ستوطنات  املدن  تنمية  »دعم 
لالأطفال  مالئم  معي�سة  م�ستوى  توفري  على  القادرة  وامل�ستدامة، 
وال�سباب والن�ساء والرجال، والتي تتمتع باحلكم الر�سيد والقدرة على 

التكيف مع ال�سدمات.«

ما  دائما  التي  الفر�ش  وا�ستغالل  الذكر  الآنفة  التحديات  وملواجهة 
العربية  للدول  الإقليمي  املكتب  يقدم  التح�سر،  عمليات  ت�ساحب 
اإ�سرتاتيجية �ساملة تقوم على نهج ثالثي املنحى ي�ستمل على املبادىء 
وهي:  امل�ستدامة  العمرانية  للتنمية  رئي�سة  حمركات  بو�سفها  التالية 
امل�ستدام؛  املايل  والتخطيط  والفعال؛  ال�سمويل  املادي  الت�سميم 
ويحدد  ال�سامل.  واحلكم  بالتخطيط  اخلا�سة  والأنظمة  والقواعد 
التخطيط املادي على م�ستوى الوطن، والإقليم، واملدينة توزيع ال�سكان، 
واملمرات،  واملدن،  والبلدات،  القرى،  بني  املتبادلة  العالقات  ونظام 
العامة  الأماكن  كثافة  الأخذ يف العتبار  املناطق احل�سرية، مع  ومنو 
والربط بينها، وا�ستخدامات الأرا�سي فيها، وتر�سيم الأماكن العامة. 
اقت�سادًيا ومن�سفة  تكون منتجة  املدن بحيث  يتم ت�سميم  اأن  وميكن 
خاللها  من  ميكن  التي  الآلية  احل�سري  التمويل  ويوفر  اجتماعًيا. 
ح�سب  اإيرادات  اإىل  واملمتلكات  الأر�ش  وقيمة  املدينة  اقت�ساد  حتويل 
للجميع  الأ�سا�سية  احل�سرية  اخلدمات  اإىل  الو�سول  لتوفري  القت�ساء 
عن  والتمويل  التخطيط  اآليات  تفعيل  ويتم  امل�ستدام.  التو�سع  ولتمويل 
بوظائفها  تقوم  التي  الفعالة  واملوؤ�س�سات  املالئمة  الت�سريعات  طريق 

على النحو الأكمل.

وبالإ�سافة اإىل هذه املبادىء، يقوم برنامج موئل الأمم املتحدة للتنمية 
على تفهم الأمم املتحدة امل�سرتك للمنحى القائم على حقوق الإن�سان، 
الإن�سان كما هو من�سو�ش عليها  زيادة تطبيق حقوق  اإىل  كما يهدف 
املعنية  الأخرى  الدولية  املواثيق  و  الإن�سان  العاملي حلقوق  الإعالن  يف 
ويقوم  الإن�سان.  حلقوق  العربي  امليثاق  ذلك  يف  مبا  الإن�سان  بحقوق 

بالنوع  اخلا�سة  ال�ساملة  الق�سايا  بتعميم  العربية  للدول  الإقليمي  املكتب  ا  اأي�سً
الإجتماعي، وال�سباب، وتغري املناخ كما يجعل براجمه تت�سق مع �سبع جمالت اهتمام 

يتم تطويعها لتتوافق مع خ�سائ�ش املنطقة على النحو التايل.

أعامل إعادة اإلعامر، لبنان. صور © األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
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1. التخطيط و التصميم الحضري

العمراين  التخطيط  اإ�سرتاتيجيات  تعجز  ما  دوًما 
والأطر اخلا�سة به عن جماراة املعدل ال�سريع لعملية 
تلقائية  مناذج  ظهور  يف  يت�سبب  ما  وهو  التح�سر، 
كثافة  اأقل  باأمناط  تت�سم  التح�سر،  من  وع�سوائية 
ذلك  �سمن  ويقع  الأرا�سي.  ل�ستخدام  فعالة  وغري 
توفر  ما  التي عادة  العامة احل�سرية  الأماكن  نق�ش 
اجتماعية  بوظيفة  وتقوم  احل�سرية  للبيئات  متنف�ًسا 
التح�سر  عملية  ويعوق  العربية.  املجتمعات  يف  مهمة 
ال�سيا�سات  غياب  العربية  املنطقة  يف  لها  املخطط 
ودون  الوطنية  امل�ستويات  على  املت�سقة  احل�سرية 
الت�ساق  غياب  كذا  و  املدن،  م�ستوى  وعلى  الوطنية 
بني  ال�سلة  وغياب  القطاعية،  الإ�سرتاتيجيات  بني 
اإ�سرتاتيجيات التنمية املكانية و اإ�سرتاتيجيات التنمية 
القطاعية؛ ولهذا تفتقر احلكومات املحلية والبلديات 
اإىل اإطار لتوجيه وتخطيط وتنظيم التنمية العمرانية 
والتو�سع احل�سري على نحو مالئم،  كما اأنها تفتقر 
ا اإىل القدرة والمكانيات واملوارد الالزمة للقيام  اأي�سً
التن�سيق بني الدارات  ا غياب  اأي�سً يوؤدي  بذلك. كما 
بع�ش  يف  مت�ساربة  �سيا�سات  و�سع  اإىل  /الوزارات 
عملية  قدرة  اإعاقة  يتم  لذلك،  ونتيجة  البلدان.  
تغيري  اأجل  ومن  والتنمية.  النمو  دفع  على  التح�سر 
ذلك،  يجب تبني ُنهج اأكرث �سمولية للتنمية العمرانية 
اأن يتم توجيهها عرب �سيا�سات ح�سرية وطنية.  على 
وبالنظر اإىل خربته الطويلة يف هذا املجال بالإ�سافة 
اإىل الأدوات التي ميتلكها، يعد برنامج الأمم املتحدة 
على  املتحدة(  الأمم  )موئل  الب�سرية  للم�ستوطنات 
اأمت ا�ستعداد لدعم خطة احلكومات العربية وت�سميم 
النمو احل�سري امل�ستدام. وت�سمل الأدوات امل�ستخدمة 
يف املنطقة العربية التخطيط احل�سري واملرتوبويل/ 
تخطيط املدن الكربى، وتخطيط الأحياء، وتو�سعات 

املدن املخطط لها، وت�سميم الإدخال احل�سري.

اململكة العربية السعودية: برنامج مستقبل املدن 
السعودية

التابع  ال�سعودية  املدن  م�ستقبل  برنامج  �سياق  ويف 
الب�سرية  للم�ستوطنات  املتحدة  الأمم  لربنامج 
املتحدة  الأمم  موئل  يعمل  املتحدة(،  الأمم  )موئل 
�سيا�سة  و�سع  اأجل  من  ال�سعودية  العربية  اململكة  مع 
ح�سرية وطنية وتنفيذها. وقد تطلبت الإ�سرتاتيجية 
املراجعة   2000 لعام  ال�سابقة  الوطنية  املكانية 
اأجل الأخذ يف العتبار ا�ستهالك  واإعادة النظر من 
القت�سادية.  والكفاءة  البيئية،  وال�ستدامة  الطاقة، 
البطالة  معدلت  مع  التعامل  اإىل  ا  اأي�سً حتتاج  كما 
املدن  يف  خا�سة  الع�سوائي،  احل�سري  الزحف  ومنع 
حالًيا  تعاين  والتي  والريا�ش(،  جدة  )مثل  الكربى 
الع�سوائية.  والأحياء  الفقرية  الأحياء  تنامي  من 
كما حتتاج  ال�سيا�سة احل�سرية الوطنية اإىل اإ�سالح 
حكم املدن؛ حيث تفتقر البلديات اإىل املوارد املالئمة 
الإدارة احل�سرية من  بوظائف  القيام  على  والقدرة 
غياب  اأدى  كما  النطاق،   وا�سع  ذاتي  حكم  خالل 
التن�سيق بني الإدارات /الوزارات اإىل و�سع �سيا�سات 

مت�ساربة.

ويوفر برنامج م�ستقبل املدن ال�سعودية نهجا �سموليا 
النظام  مع  تندمج  وطنية  ح�سرية  �سيا�سة  لو�سع 
تقوم  التي  واملدن  واملحافظات،  لالأقاليم،  الوطني 
وقدرتها.  احل�سرية  املراكز  طاقة  بتبديد  حالًيا 
الوطنية  احل�سرية  ال�سيا�سة  تقوم  اأن  املنتظر  ومن 
بتن�سيق عمل القطاعات املختلفة وامل�ستويات املختلفة 
زيادة  اأجل  من  املحفزات  �ستوفر  كما  للحكومة، 
خمطط  اأ�سا�ًسا  و�ستوفر  امل�ستدامة،  املمار�سات 
املوارد. تخ�سي�ش  اأجل  من  جغرافًيا  ومت�سل   له 

2. التشريعات واألراضي والحوكمة 
في المناطق الحضرية 

القدرات  اإىل  العربية  املنطقة  بلدان  تفتقر  ما  غالًبا 
القانونية واملوؤ�س�سية الفعالة لتنظيم تو�سعات املناطق 
و  الفعالة  غري  ال�سيا�سات  ت�سببت  وقد  احل�سرية. 
ن�سبة  زيادة  يف  ال�ساحلة  غري  احلكومية  الهياكل 
الع�سوائية،  املناطق  وزحف  الع�سوائية،  الأرا�سي 
امللكية.  وحقوق  الأرا�سي  حيازة  يف  الأمان  وانعدام 
العمليات  ب�سبب  امل�سكالت  هذه  تتفاقم  ما  وغالًبا 
الإدارية املركزية ال�سارمة التي جعلت البلديات غري 
قادرة على اإدارة ديناميكيات عملية التح�سر ال�سريع 
اإىل  ُينظر  ل  ذاته،  الوقت  ويف  م�ستدامة.  بطريقة 
�سكان الأحياء الفقرية وقاطنيها على اأنهم اأ�سحاب 
اأنهم يفتقرون اإىل الو�سول اإىل عمليات  حقوق، كما 
للرتكيز  املجال  هذا  اطار  ويف  املحلية.  القرار  �سنع 
والهتمام، ي�سع برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات 
الت�سريعات،  املتحدة(  الأمم  )موئل  الب�سرية 
والآليات، والقدرات ح�سب القت�ساء جلعل الأرا�سي 
مي�سورة التكلفة متاحة بوترية ت�سمح مبجاراة عملية 

التح�سر وتعزيز دور املجتمعات يف هذه العملية.  

املرصي  للتخطيط  التشاريك  االستعراض  مرص: 
وترشيعات التنمية العمرانية ذات الصلة من أجل 
)يناير  املستدامة  العمرانية  التنمية  دعم مرشوع 

2014 / مارس 2015(

مت متويل هذا امل�سروع مبن قبل احلكومة الأملانية )عن 
والتنمية  للتعاون  الأملانية  الحتادية  الوزارة  طريق 
امل�سروع  هذا  �ساعد  قد  و  القت�سادي(،  امليدان  يف 
القانوين  اإطارها  اإ�سالح  يف  امل�سرية  احلكومة 
اخلا�ش بالتنمية العمرانية امل�ستدامة بطريقة تعمل 
الأدوات  جمموعة  زيادة  طريق  عن  الفقراء  ل�سالح 
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املالئمة املتاحة لزيادة الو�سول اإىل الأرا�سي املزودة 
يف  الع�سوائية  التنمية  معدل  وخف�ش  باخلدمات 
بالآتي: )1( حت�سني  امل�سروع  قام  وقد  البالد.  مدن 
الإدارة  وقوانني  العمراين  التخطيط  ا�ستيعاب 
عليها؛  وتاأثريهما  املوؤ�س�سية  بالهياكل  وعالقتهما 
)2( بدء متكني ال�سلطات الوطنية واملحلية واأ�سحاب 
العمراين  التخطيط  لتوجيه  الرئي�سيني  امل�سلحة 
واإدارته بفاعلية؛ )3( تعبئة املوارد من اأجل اإ�سالح 
اإدارة  مناطق  يف  التح�سر  لعملية  القانوين  النظام 
وحت�سني  احل�سرية،  التو�سعات  وتخطيط  الأرا�سي، 
التكلفة  واملي�سورة  بخدمات  املزودة  الأرا�سي  عر�ش 
يف املدن؛ و توفري و�سيلة لتوليد الإيرادات املحلية عن 
التي  املعرفة  تبادل  التح�سر. وقد متم  طريق عملية 
فريق  اجتماعات  امل�سروع من خالل  نتجت عن هذا 

اخلرباء يف املنطقة العربية.

3. االقتصاد الحضري

الإنتاج )الأر�ش، والأيدي  وعن طريق تركيز عوامل 
اأو  املنتج  املدن  ُتعد  الأموال(،  وروؤو�ش  العاملة، 
تدر  حيث  القت�سادية؛  للثورة  الأ�سا�سي  امل�سبب 
الإجمايل  املحلي  الناجت  من  باملئة  �سبعني  من  اأكرث 
ب�سكل  بداأت  العربية  احلكومات  اأن  ويبدو  العاملي. 
متزايد اإدراك اأهمية املدينة بو�سفها معمل لالبتكار 
فر�ش  خللق  وم�سدر  لال�ستثمار،  جذب  ومنطقة 
الذي  للدور  متزايد  اإدراك  هناك  اأن  كما  العمل. 
تقوم به عملية التح�سر امل�ستدام يف تقليل ن�سبة من 
متزايدة  رغبة  ا  اأي�سً تظهر  كما  الفقر،  من  يعانون 
�سمن  للمدن  القت�سادية  الإمكانات  ت�سخري  يف 
عادة  ذلك  ويت�سمن  املدن.  لهذه  الوطنية  النظم 
النمو  ومراكز  املرتابطة  احل�سرية  للتجمعات  نظم 
اإىل ظهور  اإمنائية ويوؤدي ذلك  التي ترتبط مبمرات 
وتعد  الكربى.  املدن  مناطق ح�سرية مرتوبولية/ يف 
التح�سر هي  عملية  لتمويل  املالئمة  الإ�سرتاتيجيات 
وتنفيذ  املالئمة،  اخلدمات  لتوفري  الرئي�ش  العامل 

الإطار  وتوفري  امل�ستدامة،  العمرانية  التنمية  خطط 
وقد  القت�سادي.  للنمو  العنان  �سيطلق  الذي  العام 
يت�سنى  حتي  هذه  التمويل  اإ�سرتاتيجيات  ت�سميم  مت 
تنتج  التي  الأرا�سي  ا�ستثمار القت�ساد وقيمة  اإعادة 
املدينة  اإدارة  يف  جزئي  ب�سكل  التح�سر  عملية  عن 

وبنيتها التحتية وخدماتها.

للم�ستوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج  ويدعم   
اخلطط  و�سع  املتحدة(  الأمم  )موئل  الب�سرية 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  الوطنية  احل�سرية 
وم�سر، واملغرب، والأردن، ولبنان، وال�سودان. وبناًء 
يف  عليه  املن�سو�ش  لل�سيا�سات  العام  الإطار  على 
ال�سيا�سات احل�سرية الوطنية املعنية بزيادة اإمكانات 
الإيرادات  ل�ستدرار  ا  واأي�سً القت�ساد  لتوليد  املدن 
القت�سادات  منافع  تبادل  طريق  عن  املحلية 

كل  على  بناًء  الأرا�سي،  وقيمة  املح�سنة  احل�سرية 
جتريبية  وت�سريعات   م�سروعات  و�سع  يتم  �سبق  ما 
الإيرادات  بادرار  امل�سروعات  تلك  وتقوم  م�سر.  يف 
يتم  كما  لها  املخطط  املدن  تو�سعات  طريق  عن 
ويتم  املنطقة.   يف  امل�ستفادة  القيمة  الدرو�ش  تبادل 
الأردن  يف  للبلدية  الئتماين  الت�سنيف  اأداة  تطبيق 
فيما  وتعزيزها  املحلية  ال�سلطات  قدرة  لتقييم 
�سعت  وقد  الإيرادات.  توليد  و  املالية  بالإدارة  يتعلق 
امل�سروعات الأخرى يف العراق، وال�سودان، وفل�سطني 
اإىل حت�سني �ُسبل العي�ش وتوليد القت�ساد من خالل 
وال�سباب ذوي الدخول  للن�ساء  التدريب املهني  دعم 
العي�ش  و�ُسبل  البناء  مهارات  جمال  يف  املنخف�سة 

احل�سرية.     

املدير التنفيذي ملوئل األمم املتحدة جون كلوس يتحدث يف املنتدي الوزاري العريب األول لإلسكان و التنمية الحرضية يف القاهرة.
صور © األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
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للنساء  والفني  املهني  التدريب  مركز  فلسطني: 
املحرومات يف مدينة الخليل

ال�سعب  لإغاثة  ال�سعودية  اللجنة  من  بتمويل 
الفل�سطيني، قام برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات 
مع  بالت�سارك  املتحدة(  الأمم  )موئل  الب�سرية 
ال�سفة  التنفيذية يف  والوزارات  بلدية مدينة اخلليل 
بيئة  بدعم  املحتلة  الفل�سطينية  والأرا�سي  الغربية 
تعزز التخفيف من وطاأة الفقر عن الن�ساء يف مدينة 
اإقامة  ذلك  تت�سمن  وقد   ،2009 عام  منذ  اخلليل 
مركز تدريب مهني وفني لتمكني الن�ساء املحرومات 
واأ�سرهم وحت�سني م�ستوي معي�ستهم من خالل توفري 
احل�سرية،  امل�سروعات  وتطوير  املهني،  التدريب 
وبرامج التدريب القت�سادي واملبادرات القت�سادية.

وي�ستهدف مركز التدريب املهني والفني الأ�سر التي 
تعولها ن�ساء �سعيفات يف احل�سر. وقد اأقام برنامج 
الأمم  )موئل  الب�سرية  للم�ستوطنات  املتحدة  الأمم 
ت�ساركية  تقييم  ور�ش  الإطار  هذا  حتت  املتحدة( 
�ستمئة  من  اأكرث  تناول  �سامل  ميداين  م�سح  واأجرى 
اأ�سرة يف املدينة. وتهدف هذه املقابالت والور�ش اإىل 
التدريب  واحتياجات  الأ�سا�سية،  امل�سكالت  حتديد 
لتح�سني  الالزمة  املحتملة  القت�سادية  واملبادرات 
الفقريات  للن�ساء  والجتماعي  القت�سادي  الو�سع 
ا يف بناء قدرات  يف املدينة. كما �ساهم امل�سروع اأي�سً
والبلدات  املدن  يف  الن�ساء  مهارات  تنمية  موؤ�سات 

الأخرى يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.

4. الخدمات األساسية الحضرية

تواجه  املتزايدة،  التح�سر  عملية  جماراة  اأجل  ومن 
يتعلق  حتِد  العربية  البلدان  معظم  يف  احلكومات 
وتوفري  الأرا�سي  على  املتزايد  احل�سول  بتوفري 
والبنية  الكافية  احل�سرية  الأ�سا�سية  اخلدمات 
احل�سول  يعد  عام،  وبوجه  احل�سرية.  التحتية 
ال�سحية  واملرافق  التحتية  والبنية  اخلدمات  على 

والتعليمية يف املدن اأف�سل بكثري من املناطق الريفية. 
والقدرات  املوارد  اإىل  حال،  اأي  ،على  املدن  وتفتقر 
لتوفري  املتزايدة  الحتياجات  ملواجهة  الإدارية 
الأحياء  بع�ش  يف  يوجد  ل  لذلك  ونتيجة  اخلدمات، 
مياه لل�سرب اأو ال�سرف ال�سحي اأو خدمات الطاقة 
ظهور  اإىل  يوؤدي  ما  وهو  العامة  املرافق  اأو  النقل  اأو 
كما  ل�سكانها.  بالن�سبة  بيئات غري مر�سية وخطرية 
يوؤدي الفتقار اإىل نظم النقل العامة الكافية اإىل قلة 
التنقل بالن�سبة لبع�ش املجموعات الجتماعية، وهو 

ما يوؤدي اإىل اإق�سائهم عن جزء كبري من املدينة.

اجل  من  البلديات  اتحادات  دور  تعزيز  لبنان: 
تلبية احتياجات الالجئني واملجتمعات املستضيفة 

لهم

منذ عام 2003 وبتمويل من مفو�سية الأمم املتحدة 
للطفولة  املتحدة  الأمم  ومنظمة  الالجئني  ل�سوؤون 
املتحدة  الأمم  برنامج  اعتمد  )اليوني�سيف(، 
يف  املتحدة(  الأمم  )موئل  الب�سرية  للم�ستوطنات 
واأطلق  القدرات  بناء  يف  ال�سابقة  خربته  على  لبنان 
م�سروع » تعزيز دور احتادات البلديات من اأجل تلبية 
لهم«.  امل�ست�سيفة  واملجتمعات  الالجئني  احتياجات 
ويهدف امل�سروع اإىل م�ساعدة ال�سلطات املحلية التي 
تاأثرت بالتدفق ال�سريع وامللحوظ للالجئني ال�سوريني 
ملواجهة ال�سغط على توفري املياه، و خدمات ال�سرف 
امل�ست�سيفة  املجتمعات  يف  القمامة  وجمع  ال�سحي، 

مرشوع تخطيط املنطقة )ج(، فلسطني. صور © األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
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املاأوى.  اإىل  املا�سة  الالجئني  اأ�سر  واحتياجات  لهم 
من  البلديات  متكني  من خالل  ذلك  مت حتقيق  وقد 
امل�ساركة الفعالة يف حتديد املرافق ال�ساحلة للماأوى، 
وتقييمها، وت�سهيل احل�سول عليها وتوفري اخلدمات 
الأعداد  العتبار  يف  الأخذ  مع  الأ�سا�سية  احل�سرية 

احلالية وامل�ستقبلية للالجئني.

وقد اأطلق امل�سروع مكتبني فنيني اإقليميني يف احتادين 
للبلديات يف �ساحل الزهراين واإقليم اخلروب. وتعمل 
حتديد،  على  املنطقة  يف  البلديات  مع  املكاتب  هذه 
قطاعات  يف  الأولويات  تدخالت  وتنفيذ  وتخطيط، 
قام  وقد  واخلدمات.  التحتية،  والبنية  املاأوى، 
برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية )موئل 
البحث  منظمات  وتدريب  بتحديد  املتحدة(  الأمم 
كما  امل�سروع.  اأن�سطة  تن�سيق  وبدعم  والتكنولوجيا 
رفع امل�سروع من قدرة ال�سلطات املحلية، ومكّنها من 
الأخذ بزمام املبادرة يف تخطيط اخلدمات احل�سرية 
ت�ست�سيف  التي  املجتمعات  يف  وتوفريها  الأ�سا�سية 
عاتق  على  ويقع  م�سكالتهم.  من  وتعاين  الالجئني 

املكاتب الفنية الإقليمية امل�سئوليات التالية:

- حت�سني احل�سول على املياه حلوايل 20،000 ن�سمة 
يف منطقة النبطية؛

اأ�سرة معي�سية يف الوقت احلايل  - ح�سول 45،000 
جبل  يف  املجاري  اأو  ال�سحي  ال�سرف  �سبكات  على 

لبنان واجلنوب؛

بينها  التناغم  وحتقيق  بلديات  ع�سر  نظم  تعزيز   -
ال�سرف  خدمات  على  احل�سول  فر�ش  لزيادة 

ال�سحي اأو املجاري اجليدة.
مستوطنة غري رسمية لالجئني يف لبنان. صور © األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
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5. اإلسكان وتحسين أوضاع األحياء 
الفقيرة

الب�سرية  للم�ستوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج  ي�سع 
على  احل�سول  يف  احلق  املتحدة(  الأمم  )موئل 
اجلديدة.  احل�سرية  اخلطة  �سدر  يف  مالئم  �سكن 
متلك  ل  العامل  حول  الب�سر  من  متزايدة  فاأعداد 
�سوق  على  من  الآن  العامل  ويتعافى  املالئم.  امل�سكن 
والأرا�سي  الإ�سكان  مع  تعامل  الذي  املختل  الإ�سكان 
فيما م�سى بو�سفهما جمرد �سلعة، وت�سبب يف واحدة 
التاريخ  يف  حدة   القت�سادية  الأزمات  اأ�سد  من 
احلديث. ويركز املكتب الإقليمي للدول العربية التابع 
لربنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية )موئل 
من  �سركائه  مع  العمل  على  جهوده  املتحدة(  الأمم 
التي  ال�سمولية  الإ�سرتاتيجيات احل�سرية  اأجل و�سع 
الب�سر.  واحتياجات  الإن�سان  حلقوق  الأولوية  تعطي 
ملحوظا  تقدما  العربية  البلدان  معظم  اأحرزت  وقد 
زيادة  اإىل  تهدف  التي  املبادرات  بو�سع  يتعلق  فيما 
الربامج  خالل  من  التكلفة  مي�سور  الإ�سكان  عر�ش 
امل�ستهدفة. بيد اأنه مازالت توجد بلدان بعينها تعجز 
بفعالية.  الإ�سكان  على  املتزايد  الطلب  تلبية  عن 
وفل�سطني،  وليبيا،  اليمن،  يف  ال�سراعات  اأدت  فقد 
موجات  ظهور  اإىل  و�سوريا  وال�سودان،  والعراق، 
منو  حدوث  اإىل  اأدى  ما  وهو  الأ�سخا�ش،  نزوح  من 
�سكاين كبري يف بع�ش البلديات ) بلغ اأربعة اأ�سعاف 
يف بع�ش املناطق يف �سوريا( حيث ينتقل النا�ش اإىل 
ال�سدمات  هذه  وي�ساحب  بالأمان.  ي�سعرون  حيث 
واكتظاظ  الإيجارات  تكلفة  يف  ارتفاع  الدميغرافية 
اأربع  اأو  ثالث  تقطن  قد  حيث  ال�سكنية؛  الوحدات 
اأ�سر يف ال�سقة الواحدة لتوفري تكلفة الإيجار. وبينما 
ت�ستمر اأ�سعار الإيجارات يف الزدياد،  تظهر العديد 
اإقامة  اإىل  اأدى  ما  وهو  الثانوي  النزوح  حالت  من 
غري  اأو  البناء  مكتملة  غري  بنايات  يف  الأ�سر  بع�ش 
الإ�سكان  توفر  يف  احلاد  النق�ش  اأدى  وقد  �سكنية. 
مي�سور التكلفة يف معظم بلدان املنطقة العربية اإىل 
حدوث منو م�ستمر ع�سوائي ، خا�سة يف اأطراف املدن 

بنايات  اأو يف  فيها  ويف مواقع خطرية وغري مرغوب 
قدمية غري منا�سبة لل�سكن.

للم�ستوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج  قدم  وقد 
لأ�سواق  حتلياًل  املتحدة(  الأمم  )موئل  الب�سرية 
الإ�سكان الوطنية من خالل تنفيذ اآلية ملف  الإ�سكان 
اأدى  تون�ش، وم�سر، والعراق، وفل�سطني. وهو ما  يف 
قامت  بدورها  التي  الإ�سكان  �سيا�سات  ظهور  اإىل 
الإ�سكان  �سوق  لتمكني  الالزمة  الإ�سالحات  بتحديد 
للجميع.  املالئم  ال�سكن  يف  احلق  توفري  من  الفعالة 
الب�سرية  للم�ستوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج  ويقوم 
)موئل الأمم املتحدة( بدور فعال يف حت�سني اأو�ساع 
املبادرات  بتنفيذ عدد من  قام  الفقرية كما  الأحياء 
الرائدة، مثل تلك التي مت تنفيذها يف كوراين، وبلدة 
اأ�سرة.   2.000 منها  ا�ستفاد  والتي  واأربيل  عنكاوا، 
الأمم  برنامج  قام  املبادرات،  تلك  من  وبال�ستفادة 

املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية )موئل الأمم املتحدة( 
على  الفقرية  الأحياء  اأو�ساع  حت�سني  برامج  بدعم 
املغرب،  يف  املدينة  م�ستوى  وعلى  الوطني  امل�ستوى 
والعراق، وم�سر ويقوم الربنامج الآن بدور جد هام 
يف  واملاأوى  الإ�سكان  اإىل  احلاجة  بتلبية  يتعلق  فيما 

ظروف الأزمات.

لألشخاص  الدائم  املأوى  توفري  دعم  العراق: 
املرشدين داخلًيا يف العراق

املنحة  قبل   من  متويله  مت  الذي  امل�سروع  ويهدف 
اأغ�سط�ش  اأوائل  يف  اإطالقه  ومت  ال�سعودية  الإن�سانية 
واملرافق  التحتية  البنية  تطوير  اإىل   2014 عام 
�سابقة  موؤقتة  اإيواء  وحدة  ذلك5339  يف  مبا  العامة 
داخلًيا،  م�سرد  �سخ�ش   32،034 اأجل  من  التجهيز 
ا اإىل تطوير املرافق الطبية واملدار�ش  كما يهدف اأي�سً

مأوى عني داوود للنازحني، دهوك، شامل العراق. صور © األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
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يف ثالثة مواقع لالإيواء يف حمافظة دهوك وحمافظة 
ال�سليمانية وحمافظة اأربيل. وقد اأثبتت التجربة عرب 
التاريخ اأن املخيمات دائما ما تتحول اإىل ع�سوائيات 
اأكرث  بنايات  اإحالل  يتم  حيث  املطاف؛  نهاية  يف 
بدوره حتديات  يخلق  ما  وهو  ا�ستدامة حمل اخليام 
حال  التجهيز  �سابقة  الإيواء  وحدات  وتعد   . جديدة 
لئقا ودائما ب�سبب �سرعة تركيبها وتوفريها احلماية 
اخليام.  عك�ش  على  ال�سيىء  الطق�ش  ظروف  من 
وبالإ�سافة اإىل ذلك،  وب�سبب الطبيعة املطولة لأزمة 
وحدات  اإقامة  يف  املتمثلة  احللول  تعد  هذه،  النزوح 
ممكنة  حالًيا  بها  واملعمول  التجهيز  �سابقة  اإيواء 
الأجل.  وطويل  متو�سط  لالإيواء  بالن�سة  اقت�سادًيا 
باإدماج  قام  قد  امل�سروع  هذا  اأن  الأمر  يف  ما  واأهم 
املدن،  يف  داخلًيا  امل�سردين  الأ�سخا�ش  خميمات 
اإدخالت  اأو  بو�سف هذه املخيمات تو�سعات ح�سرية 
ذلك  ويوفر  البلديات.  لإدارة  تخ�سع  ح�سرية 
ولكن  املتحدة،  لالأمم  بالن�سبة  للخروج  اإ�سرتاتيجية 
الأهم من هذا  اأنه ميكن الأ�سخا�ش امل�سردين داخلًيا 
اأ�سا�سية مثلهم  من احل�سول على وظائف وخدمات 
مثل املواطنني املحليني الآخرين، كما اأن هذا امل�سروع 
ي�سمن من خالل اتباع مبادىء التخطيط احل�سري 
يف  ع�سوائية  مناطق  اإىل  تتحول  لن  املخيمات  اأن 

امل�ستقبل. 

6. الحد من المخاطر واعادة التأهيل

اأندر  التي متتلك  الدول  تلك  بني  العربية  الدول  تقع 
يجري  و  العامل،  يف  للفرد  املخ�س�سة  املائية  املوارد 
املياه اجلوفية،  ا�ستنزاف احتياطيات  الدول  يف تلك 
احلفرية  املياه  واإمدادات  اجلوفية  املياه  وطبقات 
ذلك  املياه  ندرة  ومتثل  باخلطر.  تنذر  مبعدلت 
التحدي الذي اأدى اإىل تفجري ال�سراعات يف املا�سي.  
ومن املنتظر اأن تتفاقم م�سكلة ندرة املياه  بفعل تغري 
هطول  وانخفا�ش  احلرارة  درجات  فارتفاع  املناخ. 
الأمطار ب�سبب تغري املناخ �سي�سفر عن تفاقم م�سكلة 
ال�سديد،  اجلفاف  نوبات  وترية  وزيادة  املياه  ندرة 

وهو بالطبع ما �سيوؤثر بال�سلب على الإنتاج الزراعي. 
املياه  مب�ستقبل  املرتبطة  والتهديدات  الت�سحر  ويقع 
وانعدام الأمن الغذائي ل�سكان احل�سر  بني امل�سكالت 
الرئي�سة يف املنطقة. ومن املفارقات يف الوقت نف�سه، 
البحر  �سطح  م�ستوى  وارتفاع  الغزيرة  الأمطار  ان 
من  للعديد  مدمرة  في�سانات  عنهما  يتمخ�ش  قد 
ان  املنطقة.  العالية يف  ال�سكانية  الكثافة  ذات  املدن 
املخاطر املرتبطة بتغري املناخ والكوارث الطبيعية يف 
املدن حتتاج منا اأن نتفهمها ب�سكل اأف�سل، والتدابري 
الرامية اإىل زيادة القدرة على التكيف مع اآثار تغري 
بال�سك  �ستكون  الكوارث  خماطر  من  واحلد  املناخ 
الدول  بني  التعاون  الأمر  يتطلب  و�سوف  �سرورية. 
البناء  قوانني  تطبيق  ان  كما  بعينها.  ق�سايا  حول 
وتعزيز  الكوارث  القادرة على مواجهة  البناء  وطرق 
القدرات املوؤ�س�سية للقيام بذلك �سيمثل حاجة ما�سة 

للغاية.

الطوارئ  لحاالت  االستجابة  برنامج  السودان: 
الخاصة بالفياضانات يف الخرطوم للمجتمعات 

املعرضة للخطر

بتمويل من حكومة اليابان، نفذ برنامج الأمم املتحدة 
للم�ستوطنات الب�سرية ) موئل الأمم املتحدة( برنامج 
بالفيا�سانات  اخلا�سة  الطوارئ  حلالت  ال�ستجابة 
يف اخلرطوم للمجتمعات املعر�سة للخطر كجزء من 
 2016  -2003 من  للفرتة  القطري  الربنامج  وثيقة 
اخلا�سة به. وقد مت تطوير امل�سروع كا�ستجابة حلالة 
الغزيرة  الأمطار  هطول  عن  نتجت  التي  الطوارئ 
والفي�سانات يف عام 2013 واأدت اإىل خ�سائر فادحة 
يف  العام  الهدف  متثل  وقد  اجتماعية.  وا�سطرابات 
فوري  ببناء  للقيام  واملجتمع  تعزيز قدرات احلكومة 
خالل  من  الالزمة  التحتية  والبنية  العامة  للمرافق 
احل�سري  للتخطيط  املرنة  الربامج  وتنفيذ  تطويع 
ملواجهة الفي�سانات وتقنيات البناء. وقد ا�ستفاد اأكرث 
يتعلق  فيما  امل�سروع  اأعمال  من  ن�سمة  األف   170 من 
بالنفاذ و�سهولة الو�سول، واحلماية �سد الفي�سانات، 
واحل�سول على اخلدمات الأ�سا�سية وبناء القدرات. 
وقد مت اأخذ اجلوانب اخلا�سة بالنوع الجتماعي يف 
واإمكانية  والتنفيذ  التخطيط  عمليات  يف  العتبار 
احل�سول على املرافق. كما مت تقدمي وتطبيق ون�سر 
املجتمعات  بني  للبيئة  ال�سديقة  البناء  تكنولوجيا 

املت�سررة.

تأثري الفيضانات يف السودان. صور © األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
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7. البحوث الحضرية وتنمية القدرات

يف  القدرات  كفاية  وعدم  املعرفة  اإىل  الفتقار  ُيعد 
يتعلق  فيما  الرئي�سة  املعوقات  من  الأحيان  من  كثري 
امل�ستدامة.  احل�سرية  التنمية  ممار�سات  بتحقيق 
يف  تخفق  التي  الإجراءات  اإىل  ذلك  يوؤدي  وقد 
للم�سكلة،  املحلية  اخل�سائ�ش  يف  التمحي�ش 
بني  املعقدة  والديناميكيات  املجتمعات،  واحتياجات 
ال�سدد، تربز احلاجة  املدن. يف هذا  القطاعات يف 
للعمليات  واملحلية  الوطنية  احلكومات  تفهم  اإىل 
وذلك  اأف�سل،  نحو  على  الق�سايا  وجذور  احل�سرية 
اأدائها  وحت�سني  مالئمة  �سيا�سات  تطوير  اأجل  من 
مبا يخدم م�سلحة �سكان احل�سر. وت�ساعد البيانات 
القرارات  اتخاذ  على  املدن  ااحل�سرية  والتحليالت 
حتديد  من  متكنها  كما  ال�سيا�سة،  ب�ساأن  ال�سحيحة 
الأداء  مبراقبة  لها  وت�سمح  العمل  اأولويات  وترتيب 
ب�سورة  للمدن  والبيئي  والجتماعي  القت�سادي 
اأزمة حادة  يوؤثر حدوث  نف�سه،  الوقت  منهجية. ويف 
يف القليم علي املناطق احل�سرية بطرق خمتلفة، و 
لذا  فان جمع البيانات يف هذه املناطق يعد اأمرا جد 

هام بالن�سبة للتخطيط الأعمال.

وي�سعى برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية 
وزيادة  الوعي  ن�سر  اإىل  املتحدة(  الأمم  موئل   (
املعرفة فيما يتعلق بالتنمية احل�سرية امل�ستدامة من 

خالل عدد من الأدوات الإبداعية. 

لعام 2012 �سورة  العربية  املدن  تقرير حالة  ويقدم 
كل  يف  احل�سرية  والجتاهات  الأو�ساع  عن  �ساملة 
منطقة من املناطق العربية الأربع ويقدم  نقا�سا عن 
اأوجه الت�سابه والختالف والروابط بني هذه البلدان.

متكن  جديدة  مبادرة  املدن  ازدهار  مبادرة  وتعترب 
املحليني  امل�سلحة  وا�سحاب  املدن  يف  ال�سلطات 

املحتملة  واملناطق  الفر�ش  حتديد  من  والقليمني 
للتدخل كي ت�سبح مدنهم اأكرث ازدهارا. ويتم تنفيذ 
ذلك الآن يف اململكة العربية ال�سعودية وم�سر ويعتزم 
برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية التو�سع 
يف كل املنطقة العربية بالتعاون مع �سركائها يف الدول 
ر�سد  اأداة  مبثابة  يكون  اأن  املنتظر  ومن  العربية. 
ل�سوؤون  العربية  الدول  جامعة  ا�سرتاتيجية  لتنفيذ 

ال�سكان والتنمية احل�سرية امل�ستدامة.

املأوى  ودعم  للمدن  الرسيعة  امللفات  سوريا: 
وتقييم االحتياجات

من  بتمويل  �سريعة،  مدن  ملفات  خم�سة  عمل  مت 
 2014 خالل  والتعاون،  للتنمية  ال�سوي�سرية  الوكالة 
الزور.  لكل من حم�ش وحلب ودرعا الالذقية ودير 
وقد مت فيها حتليل اآثار الأزمة على كل مدينة. وتقدم 
التهجري،  لجتاهات  �سامال  حتليال  امللفات  تلك 
ال�سحي،  وال�سرف  املياه  واإمدادات  والإ�سكان، 
والتعليم،  وال�سحة  والكهرباء  الطرق  و�سبكات 
على  ال�سوء  ت�سلط  كما  والتنقل.  الغذائي،  والأمن 
ال�سكاين  ال�سعف  يكون  حيث  ال�ساخنة(  )النقاط 
حادا. ومن خالل تقدمي املعلومات املتعلقة بال�سكان، 
امللفات  تلك  توفر  القطاعية،  والق�سايا  والأ�سرار، 
روؤى جد مفيدة عن كيفية تعامل النا�ش يف الأحياء 
الهيئات  ي�ساعد  بدوره  وهذا  الأزمة.  مع  املختلفة 
اأولويات  حتديد  علي  العا�سة  وهيئات  الإن�سانية 

ا�ستجابتها وحتركاتها. 

اإليها ملفات املدن،   وبناء على النتائج التي خل�ست 
على  املاأوى  لحتياجات  عمقا  اأكرث  تقييم  اإجراء  مت 
�سحنايا  واأ�سرفية  ومعربا  التل،  يف  الأحياء  م�ستوى 
يف  الدين  �سالح  حي  يف  وكذلك  دم�سق  ريف  ويف 
ال�ستعانة مبلفات الحياء يف و�سع  حلب. وقد متت 
و�سياغة خطط عمل تقوم على املناطق ذات الأولوية 
خالل  من  وال�ستقرار  النتعا�ش  حتقيق  اأجل  من 
جرى  والتي  املتعددين،  امل�سلحة  اأ�سحاب  منهج 
تنفيذها فيما بعد عن طريق برنامج الأمم املتحدة 
املتحدة(  الأمم  )موئل  الب�سرية  للم�ستوطنات 
ووكالت الأمم املتحدة الأخرى ف�سال عن ال�سركاء 
الحتاد  من  اإ�سايف  متويل  ومع  والآن  املحليني. 
للم�ستوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج  يتوىل  الأوروبي 
املدن  ملفات  املتحدة(  الأمم  )موئل  الب�سرية 

والأحياء يف 22 مدينة ال�سورية.

منطقة عشوائية، القاهرة 2014. صور © موئل األمم املتحدة املجد زهران



15موجز - المكتب اإلقليمي للدول العربية

م 
مي

ص
لت

وا
ط 

طي
خ

لت
ا

ن
يي

ضر
ح

ال
ي 

ضر
ح

 ال
ث

ح
لب

ا
ت

درا
لق

ر ا
وي

ط
وت

ر 
ط

خا
لم

ن ا
 م

د
ح

ال
ل

هي
تأ

 ال
دة

عا
وإ

ن 
كا

س
اإل

ر 
وي

ط
ت

ت
يا

وائ
ش

ع
وال

ة 
ري

ض
ح

 ال
ت

ما
د

خ
ال

ية
س

سا
األ

د 
صا

قت
اال

ي
ضر

ح
ال

ة، 
ري

ض
ح

 ال
ت

عا
ري

ش
لت

ا
مة

ك
حو

وال
ي، 

ض
ألرا

وا

يف �سياق مواجهة التحديات التي تقع �سمن مهمته، 
املتحدة  الأمم  لربنامج  التابع  الإقليمي  املكتب  اأثبت 
للم�ستوطنات الب�سرية )موئل الأمم املتحدة( واملعني 
بالدول العربية بالفعل اأن باإمكانه حتقيق اختالف يف 
املنطقة العربية. وما حتقق من جناحات �سابقة كان 
الروؤية  حتقيق  يف  النخراط  ملوا�سلة  الدافع  مبثابة 

من اأجل:

املتكاملة  الب�سرية  وامل�ستوطنات  املدن  تنمية  »دعم 
م�ستوى  توفري  على  القادرة  وامل�ستدامة،  وال�ساملة 
معي�سة مالئم لالأطفال وال�سباب والن�ساء والرجال، 
والتي تتمتع باحلكم الر�سيد والقدرة على التكيف مع 

ال�سدمات.«

من اأجل القيام بذلك، يهدف املكتب الإقليمي للدول 
للم�ستوطنات  املتحدة  الأمم  لربنامج  التابع  العربية 
املعرفة  وتبادل  التعاون  وتعزيز  زيادة  ايل  الب�سرية 
الدول  خمتلف  بني  املمار�سات  باأف�سل  يتعلق  فيما 
ي�سعى  كما  احل�سرية.  التنمية  جمال  يف  العربية 

اإىل تعزيز عمله يف البلدان التي ت�سهد الأزمات مثل 
الدول  تلك  يف  برامج  و�سع  واإىل  والعراق،   �سوريا 
العربية التي مل ت�سهد وجوًدا لربنامج الأمم املتحدة 
الآن.  حتى  الواقع  اأر�ش  على  الب�سرية  للم�ستوطنات 
املتحدة  الأمم  موئل  عمل  ياأتي  عاملي،  �سياق  ويف 
نحو  الفاعلة  الإقليمية  الأطراف  بتعبئة  مدفوًعا 
اأهداف  وبتنفيذ  الثالث،  املتحدة  الأمم  موؤمتر موئل 

التنمية امل�ستدامة. 

التابع  العربية  للدول  الإقليمي  املكتب  حقق  اأن  وبعد 
لربنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية )موئل 
من  العديد  يف  وناجًحا  قوًيا  وجوًدا  املتحدة(  الأمم 
بلدان املنطقة العربية، يتمثل هدفه الآن يف الرتكيز 
ب�سكل كبري على التعاون الفني عرب الإقليم، ل �سيما 
العربية  الدول  جامعة  اإ�سرتاتيجية  اإطالق  �سوء  يف 
خل�ش  ما  و  امل�ستدامة  احل�سرية  والتنمية  لالإ�سكان 
والتنمية  لال�سكان  العربي  الوزاري  املنتدي  اإليه 
مًعا  بالعمل  العربية  الدول  التزمت  حيث  احل�سرية 
ال�سكن  توفري  و  امل�ستدام  التح�سر  حتقيق  اأجل  من 
املالئم للجميع. ومن اأجل حتقيق ذلك، من املنتظر 
التابع  العربية  للدول  الإقليمي  املكتب  يقوم  اأن 

لربنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية بتعزيز 
تبادل املعرفة واأف�سل املمار�سات يف جمال العنا�سر 
احل�سري  الأعمال  جدول  يف  املت�سمنة  الرئي�سة  
الوطنية،  احل�سرية  ال�سيا�سة  يف  وهي،   – اجلديد 
وامتدادات املدينة املخطط لها، والإدخال احل�سري 
والقت�ساد  الإقليمي  والتخطيط  املدينة  وتخطيط 
وعالوة  احل�سرية.  والت�سريعات  احل�سري  والتمويل 
الإقليمي  املكتب  يقوم  اأن  املنتظر  من  ذلك،   على 
رئي�سة  عاملية  برامج  باأقلمة  اأي�سا  العربية  للدول 
فيما  الب�سرية  للم�ستوطنات  املتحدة  الأمم  لربنامج 
يتعلق بالأماكن العامة ورفع م�ستوى الأحياء الفقرية، 
من  اأنه  كما  ال�سحي.  وال�سرف  واملياه  والأرا�ش، 
جديدة  اإقليمية  مبادرات  باإطالق  يقوم  اأن  املنتظر 
احل�سرية.  واملرونة  احل�سرية  بالهجرة  يتعلق  فيما 
لربنامج  التابع  العربية  للدول  الإقليمي  املكتب  اإن 
باأنه من  يوؤمن  الب�سرية  للم�ستوطنات  املتحدة  الأمم 
خالل ال�سيا�سات امل�ستدامة والأطر املرتابطة، ميكن 
بتحقيق  يتعلق  فيما  رئي�ًسا  دوًرا  يلعب  اأن  للتح�سر 

النمو والزدهار وال�ستقرار يف املنطقة العربية.

رؤية مستقبلية

صورة من العراق © األمم املتحدة للمستوطنات البرشية



 قرية ح�سن فتحى، الوادى اجلديد، عام 2013. �سورة © املوئل
/ اأحمد عادل

مدينة الوداية الرباط. صور © األمم املتحدة للمستوطنات البرشية



حقوق الطبع © الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية )املوئل(  2016

جميع حقوق الطبع حمفوظة

برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية املوئل
�سندوق بريد: 30030 00100  نريوبي، كينيا

الهاتف:    7623120-020-254 املقر الرئي�سي
www.unhabitat.org

اإخالء امل�سوؤولية القانونية

 اإن الت�سميات وعر�ش املواد يف هذا التقرير ل تعني التعبري عن اأي راأي مهما كان من جانب الأمانة العامة لالأمم املتحدة فيما يتعلق بالو�سع القانوين
 لأية دولة، اأو اإقليم، اأو مدينة اأو منطقة اأو اأي �سلطة من �سلطاتها، اأو فيما يخ�ش حدودها اأو تخومها  اأو نظامها القت�سادي اأو درجة تقدمها. وميكن

اإعادة الن�سر دون موافقة م�سبقة �سريطة الإ�سارة اإىل امل�سدر

اإن الآراء الواردة يف هذا التقرير ل تعرب بال�سرورة عن اآراء برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية، اأوالأمم املتحدة اأوالدول الأع�ساء.

�سور © الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية



ar.unhabitat.org/ROAS

املكتب الإقليمي للدول العربية 

برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية
املكتب الإقليمي للدول العربية - املركز القومي لبحوث الإ�سكان والبناء 

87 �سارع التحرير، الدور التا�سع - الدقي، اجليزة، م�سر
هاتف: 37618812 )02( 2+

unhabitat.cairo@unhabitat.org :الربيد الإلكرتوين


