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تقرير المدير التنفيذي
موجز

أوصى الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بأهداف التنمية املستدامة يف تقريره اخلتامي بالتصدي للمدن
واملستوطنات البشرية املستدامة بوصفها هدفاً قائماً بذاته ،وقررت اجلمعية العامة أن االقرتاح الوارد يف تقرير الفريق
العامل املفتوح العضوية يصلح ألن يكون األساس الرئيسي إلدماج أهداف التنمية املستدامة يف خطة التنمية ملا
بعد عام  .3172والغرض من اهلدف  ،77وهو اهلدف املقرتح القائم بذاته ،هو ’’جعل املدن واملستوطنات
البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة ‘‘.وقد طلب جملس اإلدارة يف قراره  71/32إىل
املدير التنفيذي ،بالتشاور مع جلنة املمثلني الدائمني ،كفالة أن يسهم موئل األمم املتحدة يف إعداد وتنفيذ خطة
التنمية ملا بعد عام  3172بغية تعزيز التحضر املستدام .وهلذا يقدم موئل األمم املتحدة املعلومات للحكومات
وملنظومة األمم املتحدة عن دور التحضر لضمان أن ينعكس بصورة وافية يف خطة التنمية ملا بعد عام  ،3172مبا
يف ذلك أهداف التنمية املستدامة .وقد تطلب هذا يف املقام األول مشاركة فريق عمل منظومة األمم املتحدة املعين
خبطة التنمية لألمم املتحدة ملا بعد عام  3172وفريق الدعم التقين للفريق العامل املفتوح العضوية .وإىل جانب
منظومة األمم املتحدة ،دعم موئل األمم املتحدة أيضاً اجلهود اليت قادهتا األوساط األكادميية واجملتمع املدين لتعزيز
اهلدف  ،77مبا يف ذلك احلملة احلضرية ألهداف التنمية املستدامة ،وحتالف ’’كومونيتاس‘‘ من أجل املدن
واملناطق املستدامة ،واحلملة احلضرية العاملية ،وفرقة العمل العاملية.
ويعد التحضر مصدراً للتنمية ألن اقتصادات التكتل تعمل على تقارب عوامل اإلنتاج ،وتعظيم التخصص،
وزيادة احلجم النسيب لألسواق احلضرية .ونتيجة لذلك ،عمل التحضر على ختفيض الفقر ،وزيادة النمو
االقتصادي ،وحتسني التكامل بني املناطق احلضرية والريفية .فنحو  01يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي
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يتولد يف املدن ،ولكن يتولد فيها أيضاً ثلثا انبعاثات غارات االحتباس احلراري يف العامل .وسيصل عدد سكان
مدن العامل إىل قرابة الضعف خالل اخلمسة وثالثني عاماً القادمة ،بينما يتسع احليز الذي يشغلونه بأكثر من
ثالثة أمثال ،مع ما يرتتب على ذلك من آثار بالنسبة للمناطق احمليطة باملناطق احلضرية واملناطق الريفية .ويعد
الرتكيز على التخطيط املسبق للتحضر ،مع قواعد ولوائح مالئمة وخطة مالية قابلة للتطبيق ،هو السبيل إلدارة هذا
النمو .وستحتاج املدن واملستوطنات البشرية إىل دعم استباقي من مجيع مستويات احلكومة .ويعد وضع هدف
عاملي م ّكرس للمدن واملستوطنات البشرية املستدامة أمراً وثيق الصلة بعاملنا املتحضر بشكل متزايد ،وفريداً يف
تركيزه على احليز واملكان ،وحتولياً يف إجناز نتائج رفيعة املستوى ،ومتكني احلكومات احمللية ،وجاء يف حينه نظراً
لنافذة الفرص الضيقة املوجودة للتأثري على منو املدن يف املستقبل .وسيحتاج هذا اهلدف أيضاً إىل إجياد عالقة
إجيابية ومتكاملة بني املدن ومناطقها اخللفية.
وموضوع الدورة اخلامسة والعشرين جمللس إدارة برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم
املتحدة) هو ’’مسامهة موئل األمم املتحدة يف خطة التنمية ملا بعد عام  :3172الرتويج للتنمية احلضرية املستدامة
واملستوطنات البشرية ‘‘.واملوضوع الفرعي رقم  7هو ’’تعزيز الروابط احلضرية الريفية عرب جمموعة املستوطنات
البشرية الستخدام القوة التحولية للتحضر من أجل التنمية املستدامة‘‘ ،واملوضوع الفرعي رقم  3هو ’’دور موئل
األمم املتحدة يف خطة التنمية ملا بعد عام .‘‘3172
وفيما يتعلق باملوضوع الفرعي األول ،فمنذ اعتماد جدول أعمال املوئل ،كان موئل األمم املتحدة مفوضاً
برعاية وتعزيز التواصل احلضري الريفي .وقد طالبت عدة قرارات جمللس اإلدارة بوضع هناية للمناقشة حول
االنفصام بني احلضر والريف ،مع الرتكيز على الروابط احلضرية الريفية اإلجيابية وكيف ميكن أن حتسن األحوال
املعيشية وفرص العمل لكل من سكان الريف واحلضر .وقد أُقر هذا النهج يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة
للتنمية املستدامة ،ويف التقرير اخلتامي للفريق العامل املفتوح العضوية .غري أن ختطيط التنمية الوطنية واإلقليمية ال
يزال حباجة إىل التعزيز .فقد أصبحت احلدود املادية بني املناطق احلضرية والريفية غري واضحة بسبب االفتقار إىل
التخطيط والتنسيق من جانب العاصمة ،وال تزال هناك ثغرات يلزم إغالقها بني املناطق احلضرية والريفية ،خاصة
بالنسبة للقضايا املتعلقة باملوصولية ،واهلياكل األساسية ،والطاقة ،والتدفق السلس للسكان ،والوظائف ،والسلع،
واملعارف ،واملال.
وقد حدد موئل األمم املتحدة عشرة مداخل واعدة للتعامل مع هذه الروابط احلضرية الريفية( :أ) التدفقات
املكانية للمنتجات واخلدمات واملعلومات بني املناطق احلضرية والريفية؛ (ب) وختفيض التأثري البيئي يف نقاط
االلتقاء بني املناطق احلضرية والريفية؛ (ج) والتواصل احلضري الريفي يف مواجهة الكوارث؛ (د) واالنتقال واهلجرة
بني املناطق احلضرية والريفية؛ (ه) والتحضر الريفي أو تنمية بلدات صغرية ومتوسطة؛ (و) والتخطيط اإلقليمي
واملكاين ألغراض التنمية احلضرية والريفية املتوازنة؛ (ز) ونظم األمن الغذائي و ’’سلسلة االستدامة‘‘ للجميع؛
(ح) واالستثمار والتمويل الشامالن يف املناطق احلضرية والريفية على حد سواء؛ (ط) وحتسني التشريعات واحلوكمة
والقدرة بالنسبة للشراكات احلضرية الريفية؛ (ي) وشراكة عاملية لتعزيز الروابط احلضرية الريفية.
وفيما يتعلق باملوضوع الفرعي الثاين ،يتضمن اهلدف  77املقرتح ( -جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة
للجميع ،وآمنة ،وقادرة على الصمود ،ومستدامة)  71غايات مقرتحة تغطي القضايا املتعلقة باإلسكان،
واخلدمات األساسية؛ والنقل املستدام؛ والتخطيط احلضري؛ والرتاث الثقايف؛ والقدرة على الصمود أمام الكوارث؛
والتأثري البيئي؛ واألماكن العامة اآلمنة؛ والروابط احلضرية والريفية؛ وسياسات تغري املناخ؛ ومتويل البناء .وميكن أن
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يقدم موئل األمم املتحدة مساعدة تقنية بالنسبة لقضايا أمن احليازة ومنع نشوء األحياء الفقرية ،ووسائل النقل غري
اآللية ،وكفاءة استخدام األراضي ،والنتائج األخرى للتخطيط احلضري ،واألماكن العامة املتعددة األغراض،
والتمويل احلضري .ويرتبط كل من الربامج الفرعية السبعة للخطة االسرتاتيجية ملوئل األمم املتحدة -3172
 3172ارتباطاً قوياً باهلدف  77املقرتح ،وبالكثري من أهداف التنمية املستدامة املقرتحة األخرى.
وقد شارك موئل األمم املتحدة أيضاً يف ثالث عمليات موازية تتعلق خبطة التنمية ملا بعد عام :3172
(أ) التمويل والعملية التحضريية للمؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية؛ (ب) واالتفاق بشأن البيانات املطلوبة لرصد
خطة التنمية ملا بعد عام 3172؛ (ج) وإضفاء الطابع احمللي على خطة التنمية ملا بعد عام  .3172ومبجرد
اعتماد خطة التنمية ملا بعد عام  ،3172فإن تنفيذها أو رصدها سيكون أمراً أساسياً ،وستحتاج املدن إىل
مؤشرات واضحة وبيانات مرجعية يف هذا الصدد .وينطوي التقدم احملرز أخرياً يف مجع البيانات اجلغرافية املكانية
على أمهية خاصة ،مثل مؤشر ازدهار املدن الذي استهله موئل األمم املتحدة مؤخراً ،والذي ينظر نظرة منهجية إىل
املدينة من حيث األبعاد املكانية ،والدميغرافية ،واالقتصادية ،والبيئية ،واملتعلقة باحلوكمة .وستقدم منظومة األمم
املتحدة الدعم للجنة األمم املتحدة اإلحصائية يف عملية اختيار املؤشرات ،مث للدول األعضاء وهي ترصد تنفيذها
للخطة .ويتمثل دور موئل األمم املتحدة يف مواصلة تعريف وحتديد األبعاد احلضرية خلطة التنمية ملا بعد عام
 ،3172وتقدمي املساعدة التقنية للدول األعضاء (مبا يف ذلك استحداث أدوات ومبادئ توجيهية) فيما يتعلق
بتنفيذ ورصد الغايات .وقد يساهم موئل األمم املتحدة أيضاً يف أهداف وغايات أخرى وثيقة الصلة ،واملشاركة يف
حقوق اإلنسان ،وإضفاء الطابع احمللي على خطة التنمية ملا بعد عام  ،3172ودعم وضع نظم للتمويل احلضري،
وتقدمي تقارير مرحلية إىل اهليئات الرقابية.

أوالً  -مقدمة
ألف  -معلومات أساسية
 - 7أوصى الفريق العامل املفتوح العضوية يف تقريره اخلتامي (انظر  )A/68/970بأن يتم التصدي للمدن
واملستوطنات البشرية املستدامة باعتبارها هدفاً قائماً بذاته (اهلدف  .)7()77وقررت اجلمعية العامة يف قرارها
 212/60أن اقرتاح الفريق العامل املفتوح العضوية الوارد يف التقرير سيصلح كأساس رئيسي إلدماج أهداف
التنمية املستدامة يف خطة التنمية ملا بعد عام  .3172ويقضي اهلدف  77املقرتح جبعل املدن واملستوطنات
البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
 - 3واستجابة لقرار جملس اإلدارة  ،71/32يقدم موئل األمم املتحدة املعلومات للحكومات ومؤسسات
منظومة األمم املتحدة وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن دور التحضر يف التنمية املستدامة ،وذلك هبدف
التأكد من إبراز التوسع احلضري املستدام بالقدر الكايف يف خطة التنمية ملا بعد عام  ،3172مبا يف ذلك
أهداف التنمية املستدامة.
 - 2وقد اقتضى هذا يف املقام األول من الناحية العملية املشاركة يف فريق عمل منظومة األمم املتحدة املعين
خبطة التنمية ملا بعد عام  ،3172وفريق الدعم التقين التابع للفريق العامل املفتوح العضوية .ونتيجة لذلك،
شارك موئل األمم املتحدة يف قيادة  72كياناً آخر من كيانات األمم املتحدة يف صياغة موجز املسائل ذات
(.www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/970&Lang=E )7
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الصلة باملدن واملستوطنات البشرية املستدامة( )3لتقدميه إىل الفريق العامل املفتوح العضوية قبل مناقشته ملوضوع
املدن واملستوطنات البشرية املستدامة يف دورته السابعة يف كانون الثاين /يناير  .3172وعالوة على ذلك ،ألقى
املدير التنفيذي ملوئل األمم املتحدة خطاباً رمسياً يف الدورة السابعة للفريق العامل املفتوح العضوية ،وكذلك يف
اجلزء اخلاص بالتكامل يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف عام  ،3172والذي كان موضوعه التحضر يف
أيار/مايو .3172
 - 2وعالوة على ذلك ،ظل موئل األمم املتحدة منهمكاً مع فرقة العمل عن طريق تقدمي مدخالت لعدد
من الوثائق ،وتقدمي تعليقات عليها ،مبا يف ذلك تقرير فريق الشخصيات البارزة الرفيع املستوى املعين خبطة التنمية
ملا بعد عام  ،3172والتقرير السنوي لألمني العام املعنون ’’التعجيل بالتقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية
لأللفية :خيارات من أجل النمو املستمر والشامل والقضايا املتعلقة بالنهوض خبطة األمم املتحدة للتنمية فيما
بعد عام  ،)2(‘‘3172والتقرير التجميعي لألمني العام بشأن خطة التنمية املستدامة ملا بعد عام ،3172
واملعنون ’’الطريق إىل العيش بكرامة حبلول عام  :3121القضاء على الفقر وتغيري حياة اجلميع ومحاية كوكب
األرض )2(‘‘.وكجزء من الدعم التقين ،شارك موئل األمم املتحدة أيضاً يف قيادة إعداد جتميع مشرتك بني
الوكاالت لاللتزامات القائمة ،واقرتح غايات وكذلك حتديد أولويات وتقدير للغايات اليت اقرتحها بعد ذلك
الفريق العامل املفتوح العضوية .وكان موئل األمم املتحدة ممثالً يف دورات الفريق العامل املفتوح العضوية طوال
عمله ،واستجاب يف الوقت املناسب لطلبات التوضيح املقدمة من الدول األعضاء.
 - 2وبالنيابة عن جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية ،شارك موئل األمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
وفرقة العمل العاملية للحكومات احمللية واإلقليمية املعنية خبطة التنمية ملا بعد عام  3172يف مشاورة بشأن إضفاء
الطابع احمللي على أهداف التنمية املستدامة من أجل تقدمي مدخالت لوسائل تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام
 .3172وقد ُعقدت املشاورة يف  72بلداً ويف عدة مناسبات إقليمية وعاملية.
 - 6وخارج نطاق األمم املتحدة ،قدم موئل األمم املتحدة أيضاً الدعم لعدة جهود قادهتا األوساط
األكادميية واجملتمع احمللي لتعزيز أهداف التنمية املستدامة فيما يتعلق باملدن واملستوطنات البشرية املستدامة ،مبا
يف ذلك محلة ’’أهداف التنمية املستدامة احلضرية‘‘ اليت قادهتا شبكة حلول التنمية املستدامة التابعة لألمم
املتحدة ،وبناء القدرات التقنية بالنسبة للقضايا املواضيعية الرئيسية اليت قادها يف املقام األول ’’حتالف
كوميونتاس‘‘ ،وأنشطة احلملة احلضرية ،وحشد السلطات احمللية من جانب فرقة العمل العاملية للحكومات احمللية
واإلقليمية.
 - 1ويف حني أن معظم أعمال موئل األمم املتحدة ذات الصلة قد تركزت على دعم تطوير اهلدف 77
املقرتح  -جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة  -شارك
الربنامج أيضاً بدرجة كبرية يف عمليات وأنشطة أخرى.
 - 0وشارك موئل األمم املتحدة يف عملية التشاور املواضيعية بشأن املياه ،واليت تيسرت حتت مظلة جلنة
األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية ،وآلية األمم املتحدة املشرتكة بني الوكاالت واملعنية جبميع القضايا املتعلقة
باملياه العذبة .وقاد موئل األمم املتحدة ،بوصفه نائب رئيس عملية التشاور ،املشاورات املواضيعية بشأن املياه
(.https://sustainabledevelopment.un.org/post2015 )3
(.www.un.org/disabilities/documents/reports/SG_Synthesis_Report_Road_to_Dignity_by_2030.pdf )2
(.http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5527SR_advance%20unedited_final.pdf )2
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املستعملة ،وشارك يف رئاسة فرق العمل املعنية باملياه املستعملة واملياه والصرف الصحي .ونتيجة لذلك ،تلقت
الدول األعضاء مشورة تقنية بشأن حتديد أولوية املياه يف خطة التنمية ملا بعد عام  .3172وتتمثل نتيجة العملية
يف هدف  6مقرتح للتنمية املستدامة ،وهو ’’ضمان توافر املياه والصرف الصحي للجميع وإدارهتما بشكل
مستدام‘‘.
 - 2واعرتافاً بأن ضمان احلقوق يف األراضي وتوخي اإلنصاف يف ذلك هو السبيل لتخفيض الفقر ،دعم
موئل األمم املتحدة أيضاً إدراجهما وتأكيدمها يف خطة التنمية ملا بعد عام  .3172وعززت شبكة األراضي
واألدوات العاملية هذه اجلهود عن طريق نشاطها يف جمال الدعوة وتطوير املؤشر املتعلق بذلك .وبالتعاون مع فريق
آخر من الشركاء ،ساهم موئل األمم املتحدة أيضاً يف صياغة إطار لنتائج ما بعد األهداف اإلمنائية لأللفية
بشأن النقل املستدام.
باء  -التحضر والتنمية
 - 71يُعد التحضر أحد مصادر التنمية .فاقتصادات التكتل تعمل على تقارب عوامل اإلنتاج ،وتعظيم
التخصص ،وزيادة احلجم النسيب لألسواق احلضرية .فما يسمى ’’باملوجة الثالثة‘‘ للتحضر اليت حتدث اآلن
تفتح اجملال أمام إنتاجية جديدة ومنو اقتصادي.
 - 77فتقرير األمني العام للمؤمتر عن التقدم احملرز حىت اآلن يف تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثاين
للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين) ،وحتديد التحديات اجلديدة والناشئة على صعيد التنمية احلضرية املستدامة
( ،)A/CONF.226/PC.1/5والذي قُدم إىل اللجنة التحضريية للموئل الثالث ،عمالً بقرار اجلمعية العامة
 ،376/61بشأن تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين) ،وتعزيز برنامج األمم
املتحدة للمستوطنات البشرية ،يشري إىل أن التحضر أدى إىل النمو والتنمية ،مبا يف ذلك ختفيض الفقر إىل حد
كبري ،وزيادة يف النمو االقتصادي القومي ،وإحراز تقدم كبري يف موصولية املستوطنات البشرية ،األمر الذي
يساعد على دفع اإلنتاجية وهتيئة الفرص ،وتقارب املدن والبلدان يف تشكيله مكانية إقليمية جديدة تؤدي إىل
تسريع النمو االقتصادي والدميوغرايف ،وزيادة درجة الرتابط بني املناطق الريفية واحلضرية ،األمر الذي ساعد على
()2
ختفيض هشاشة اجملتمعات الريفية وتعزيز آفاق التنمية األكثر إنصافاً.
 - 73ويف عام  ،3110وألول مرة يف التاريخ ،كان أكثر من  21يف املائة من السكان يعيشون يف مناطق
حضرية .ومن املتوقع أن يرتفع هذا الرقم إىل  61يف املائة حبلول عام  ،3121وإىل  11يف املائة تقريباً حبلول
عام  ،3121وهو ما يعادل زيادة تصل إىل ثالثة باليني من السكان ينتقلون إىل املدن خالل اخلمسة وثالثني
عاماً القادمة ،أي قرابة ضعف سكان احلضر احلاليني .وعالوة على ذلك ،فإن النمو املكاين للمدن يتسارع
خبطى أسرع من منو سكان احلضر .فعلى مدى العقود العديدة املاضية ،زادت املناطق املأهولة مبقدار الضعف
مقارنة بالسكان داخلها ،مع ما يرتتب على ذلك من آثار بالنسبة للمناطق احمليطة باملناطق احلضرية واحمليطة
باملناطق الريفية .والتحضر املنخفض الكثافة وغري املخطط ،فضالً عن تعديه على األراضي الزراعية واملوئل
الطبيعي ،ميكن أن يزيد من مسافات السفر ،ويضر مبعدالت نصيب الفرد من استخدام املوارد واالنبعاثات،
وتناثر عوامل اإلنتاج.

(.http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/07/Progress-to-date-outcome-Habitat-II-ENGLISH1.pdf )2
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 - 72ويتولد حنو  01يف املائة من اإلنتاج احمللي اإلمجايل العاملي يف املدن )6(.غري أن جانباً كبرياً من هذه
الثروة املتولدة يرتبط أيضاً ارتباطاً وثيقاً باستهالك الطاقة ،ونتيجة لذلك ،تنتج املدن قرابة ثلثي االنبعاثات العاملية
من غازات االحتباس احلراري .ويُعد قياس بصمة الكربون عملية معقدة ،وتوضح احلاجة إىل حبث وقياس وإدارة
املدن خارج حدودها اإلدارية .ومن الواضح أن التحضر الذي يعزز اإلنتاجية االقتصادية بينما يتجاهل
االستدامة البيئية واالجتماعية يتم على حساب مناطق أوسع ،وميكن أن جيعل احلياة اليومية غري مرحية للسكان
بدرجة كبرية ،سواء بسبب عمليات االنتقال الطويلة واملكلفة ،أو زيادة خماطر الكوارث ،أو عدم كفاية مياه
()1
الشرب ،أو تلوث اهلواء.
 - 72ويوضح التقرير أيضاً أن التحضر مل ينجح يف االستجابة لكثري من التحديات القائمة والناشئة ،مثل
التمدد احلضري العشوائي ،واالزدحام ،والتلوث ،وإطالق غازات االحتباس احلراري ،والفقر احلضري الناشئ،
والفصل بني الطبقات ،وزيادة أوجه عدم املساواة وغري ذلك من العوامل اخلارجية السلبية .وترتبط مجيع هذه
التحديات بنموذج للتحضر ال يتسم باالستدامة .ويوضح التقرير أن التزاماً سياسياً متجدداً بالتنمية احلضرية
املستدامة ميكن أن يستغل الدور اإلجيايب للتحضر من أجل دفع عملية النمو واالستدامة ،ويعاجل التحديات،
()0
ويقلل من العوامل اخلارجية السلبية.
 - 72ويُعد الرتكيز على التخطيط من أجل التحضر ،مبا يف ذلك وضع قواعد ولوائح وخطة مالية قابلة
للتطبيق مبثابة اسرتاتيجية واقعية وحتوطية بالنسبة للمستقبل .وباإلضافة إىل هذه العناصر الرئيسية الثالثة ،ستظل
املدن واملستوطنات البشرية حباجة إىل الدعم وبناء قدرة مناسبة لإلدارة على مجيع مستويات احلكومة ،واليت يلزم
أن تعترب التحضر ظاهرة إجيابية ميكن تشكيلها بصورة استباقية.
جيم  -المبررات الرئيسية
 - 76يُعد إدراج التحضر املستدام ضمن هدف عاملي مكرس أمراً مناسباً نظراً ألننا نعيش يف عامل يسوده
الشكل احلضري .ويُعد مثل هذا اهلدف مهماً أيضاً ألنه ميثل برناجماً للبيئة املعمورة اليت ال تتناوهلا أهداف أخرى
مقرتحة للتنمية املستدامة .وحلسن احلظ ،هناك توافق عام يف اآلراء على أن اإلسكان واخلدمات األساسية،
والنقل ،والتخطيط احلضري والتمدد احلضري ،والرتاث املبين ،واألضرار اليت تسببها الكوارث للممتلكات
واألماكن العامة كلها قضايا ميكن التصدي هلا بشكل أفضل عن طريق متابعة املدن واملستوطنات البشرية
املستدامة بصورة استباقية.
 - 71ويُعد اهلدف  77املقرتح أيضاً هدفاً حتولياً من حيث أنه يستهدف التقدم التدرجيي املتمثل يف أن
التخطيط احلضري ،وتوفري األماكن العامة ،واحلصول على اخلدمات األساسية ،والنقل سيؤدي إىل حتقيق نتائج
رفيعة املستوى يف أهداف أخرى (مثل القضاء على الفقر ،واألمن الغذائي ،وكفاءة استخدام الطاقة) .وعالوة
(.www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview )6
( )1يتضح من حبث أجرته منظمة الصحة العاملية أنه يف عام  3173مات حنو سبعة ماليني شخص  -مبعدل شخص بني كل
مثانية من جمموع الوفيات العاملية  -بسبب التعرض لتلوث اهلواء .أنظر www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-
.pollution/en
( )0التقدم احملرز حىت اآلن يف نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثاين للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين) وحتديد التحديات اجلديدة
والناشئة على صعيد التنمية احلضرية املستدامة http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/07/Progress-to-date-
.outcome-Habitat-II-ENGLISH1.pdf
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على ذلك ،فإن اهلدف املقرتح يُعد وسيلة للتمكني نظراً ألنه يعترب املدن جماالت للتنفيذ ،وأماكن ميكن أن تتبلور
فيها املشاريع وتتحقق فيها اآلمال الكبار.
 - 70وعالوة على ذلك ،يُعد اهلدف  77املقرتح مالئماً ألنه يسلط الضوء على نافذة الفرص الضيقة
املوجودة لكي تؤثر على استدامة املدن والتخطيط من أجل مضاعفة حجم سكاهنا خالل اجليل القادم .وهذا
أمر حاسم ألن شكل املدينة ينبئ بأمناط السلوك اليت تتشكل داخلها .وإذا ضاعت منا هذه الفرصة ،فإننا
خناطر بإغالق مناطق حضرية جديدة على أمناط غري فعالة وغري منصفة يكون تصحيحها مكلفاً للغاية .أما إذا
انتهزنا هذه الفرصة ،فإن الفوائد اإلجيابية املشرتكة واآلثار غري املباشرة ميكن أن تكون ضخمة.
دال  -المواضيع الفرعية
 - 72أثناء دورات الفريق العامل املفتوح العضوية ،جتاوز عدد من الدول األعضاء مناقشة جوهر اهلدف
اخلاص باملدن واملستوطنات البشرية املستدامة ليتناول نطاقه احملتمل وتنفيذه .وأشار بعض املمثلني إىل أنه سيتعني
على اهلدف أن يتناول املدن القائمة وتلك اليت ستبىن ،بينما أصر آخرون على أن يتناول جمموعة متنوعة من
أحجام املدن وأن يراعي السياق احمللي .غري أن آخرين قالوا إنه باإلضافة إىل املدن ،سيتعني على مثل هذا
اهلدف أيضاً أن يفيد املناطق الريفية .وتشكل هذه القضايا جوهر املوضوع الفرعي األول هلذه الورقة.
 - 31وقد يكون من الصعب حتديد نطاق مدينة ما ألن اخلط الفاصل بني احلضري والريفي كثرياً ما يكون
شوهاً .فبعض سكان احلضر يعيشون بعيداً عن املناطق اليت تدخل رمسياً يف بلدية ما؛ وهناك مناطق حضرية
ُم ّ
رمسية أخرى تضم مناطق ريفية واسعة غري نامية من الناحية الفعلية .وعالوة على ذلك ،فإن كثرياً من السكان
والعائالت احلضرية حتتفظ بروابط حيوية طويلة األجل مع املناطق الريفية ،والعكس صحيح .وتتفق الدول
األعضاء على أن أي هدف يتعلق باملدن واملستوطنات البشرية املستدامة جيب أن يراعي احلساسيات السياقية
حول ما يعنيه ’’احلضري‘‘ ،على مدى التواصل بني احلضري والريفي .وتريد الدول األعضاء أيضاً أن يعزز مثل
هذا اهلدف إجياد عالقة إجيابية ومتآزرة بني املدن ومناطقها اخللفية ،حبيث توفر املدن للمناطق الريفية األسواق
واملرافق ،وتوفر املناطق الريفية للمدن األمن الغذائي وخدمات النظام اإليكولوجي األساسية.
 - 37ولقد حان الوقت لدفع احلوار إىل األمام ،عن طريق توضيح األدوار اليت ينبغي أن يقوم هبا موئل األمم
املتحدة إلبراز أبعاد املستوطنات احلضرية والبشرية يف خطة التنمية ملا بعد عام  .3172وقد تشمل هذه األدوار
توجيه املناقشة املعيارية ،وتقدمي الرباهني التقنية للغايات املقرتحة ،ودعم وضع املؤشرات ،والتنفيذ ،والرصد .وجيب
أيضاً مناقشة مدى تأثري خطة التنمية ملا بعد عام  3172على اخلطة االسرتاتيجية ملوئل األمم املتحدة ،وكيف
أن أحدمها ميكن أن يدعم تنفيذ اآلخر .وهذا يشكل جوهر املوضوع الفرعي الثاين هلذه الورقة.

ثانياً  -الموضوع الفرعي  :1تحسين الروابط الحضرية الريفية عبر تواصل المستوطنات البشرية من أجل
استغالل القوة التحولية للتحضر لصالح التنمية المستدامة
ألف  -تفويض موئل األمم المتحدة
 - 33يرسخ جدول أعمال املوئل الذي اعتمد أثناء املوئل الثاين يف عام  ،7226مبادئ التواصل بني الريف
واحلضر .وينص على أن ’’سياسات وبرامج التنمية املستدامة جملاالت حتقق التكامل بني املناطق الريفية
واالقتصاد الوطين تتطلب مؤسسات حملية ووطنية قوية لتخطيط وإدارة املستوطنات البشرية‘‘ ،وهذا يؤكد الروابط
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بني احلضر والريف ،ويتعامل مع املدن والقرى على أهنما طرفان لتواصل املستوطنات البشرية.
()71
على أن ’’اتباع هنج متكامل أمر الزم لتشجيع التنمية احلضرية الريفية املتوازنة واملتداعمة‘‘.

()2

وينص أيضاً

 - 32ومنذ االرتقاء مبركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وحتويله إىل برنامج األمم املتحدة للمستوطنات
البشرية يف عام  ،3113دعم عدد من القرارات جدول أعمال املوئل عن طريق( :أ) املطالبة بوضع هناية للنقاش
حول االنفصام احلضري والريفي؛ (ب) وتأكيد الطرق اليت ميكن هبا للروابط احلضرية الريفية اإلجيابية أن حتسن
األحوال املعيشية وفرص العمل لكل من سكان الريف واحلضر ،مع الرتكيز بشكل خاص على الشباب والنساء،
وتساعد على إدارة اهلجرة بني احلضر والريف؛ (ج) والرتويج إلصدار تقرير شامل بعنوان ’’هنج الروابط الريفية
احلضرية جتاه التنمية املستدامة )77(‘‘.ويف الدورة الرابعة والعشرين جمللس إدارة املوئل ،شدد اجمللس على أمهية
التخطيط اإلقليمي يف معاجلة املساحات احلضرية واملناطق الريفية ،وطلب إىل املدير التنفيذي أن يشرع ،بالتشاور
مع جلنة املمثلني الدائمني ،يف وضع مبادئ توجيهية دولية بشأن التخطيط احلضري واإلقليمي )73(.وبعد ذلك
مباشرة ،دعت اجلمعية العامة يف قرارها  336/62بشأن تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
(املوئل الثاين) وتعزيز برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم املتحدة) ،الدول األعضاء إىل
تيسري وضع سياسات حضرية وطنية وتنفيذها.
 - 32ويف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة املعنونة ’’املستقبل الذي نصبو إليه‘‘ ،التزم
رؤساء الدول واحلكومات واملمثلون رفيعو املستوى بالعمل من أجل حتسني نوعية املستوطنات البشرية ،مبا يف
ذلك حتسني ظروف املعيشة والعمل لسكان املناطق احلضرية واملناطق الريفية يف سياق السعي إىل القضاء على
الفقر حىت يتسىن للجميع احلصول على اخلدمات األساسية وعلى السكن ووسائل التنقل )72(.وتناول الفريق
العامل املفتوح العضوية الروابط احلضرية الريفية بشكل واضح يف إطار الغايات املقرتحة لزيادة االستثمار يف
اهلياكل األساسية الريفية( ،)72ودعم الروابط اإلجيابية االقتصادية واالجتماعية والبيئية بني املناطق احلضرية
()72
واملناطق احمليطة باملناطق احلضرية واملناطق الريفية ،من خالل تعزيز ختطيط التنمية الوطنية واإلقليمية.
باء  -الفرص والتحديات
 - 32يُعزى التوسع يف املدن والبلدات الكبرية إىل النمو الطبيعي للسكان داخل املناطق احلضرية ،وإعادة
التصنيف اإلداري لألراضي اليت تنتقل من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية( ،)76واهلجرة من املناطق الريفية.
ويبحث كثري من املهاجرين من املناطق الريفية عن فرص معيشية أفضل بقدر ما حياولون اهلرب من الكوارث
وانعدام األمن .غري أن املهاجرين احلضريني اجلدد غالباً ما حيتلون أر ٍ
اض مهمشة يف حالة بيئية متدهورة هبا
خدمات أساسية ضئيلة أو ال توجد هبا هذه اخلدمات .ومعظم النمو الذي يستوعب هؤالء املهاجرين يتم يف
( )2تقريررر مرؤمتر األمررم املتحرردة للمسررتوطنات البشررية (املوئررل الثرراين) ،اسررطنبول 72-2 ،حزيران/يونيرره ( 7226منشررورات األمررم
املتحدة ،رقم املبيع  ،)E.97.IV.6والفصل األول ،القرار  ،7املرفق الثاين ،الفقرة .762
( )71املرجع نفسه ،الفقرة .762
( )77القرار .6/72
( )73القرار .2/32
( )72قرار اجلمعية العامة  ،300/66املرفق ،الفقرة .722
( )72الغاية ( 3أ).
( )72الغاية ( 77أ).
(.http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/07/Progress-to-date-outcome-Habitat-II-ENGLISH1.pdf )76
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نطاق مرتوبويل ،مع توسع املدن يف املناطق احمليطة باملناطق احلضرية واملناطق الريفية .وهذا يؤدي إىل عالقات
ترابط جديدة بني احلضر والريف ،وتصبح احلدود املادية بني املناطق احلضرية والريفية غري واضحة بشكل متزايد.
غري أن التوسع يف اجلانب املرتوبويل يتم يف الغالب دون ختطيط وتنسيق.
 - 36ويؤدي التحضر والتحديث أيضاً إىل عدم وضوح الفروق النوعية والفروق يف أمناط احلياة بني املناطق
الريفية واحلضرية .وجيب أن يبدأ النقاش حول التحضر من االنفصام التقليدي (والزائف) بني احلضري والريفي؛
ولكي تكون املناطق احلضرية والريفية مناطق مستدامة ،فيجب أن تتطور معاً .واالعرتاف بالتواصل بني احلضر
والريف يوضح أيضاً كيف ميكن أن حتقق الشراكات ،والتعاون ،والوحدة يف العمل مثارها بالنسبة جلميع السكان،
بصرف النظر عن نوع اجلنس وما إذا كانوا يعيشون يف مناطق حضرية وريفية .وتشمل النتائج اإلجيابية للتطور
القائم على هذا االعرتاف األمن الغذائي ،وزيادة فرص العمل ،وحتقيق اإلنصاف ،وإدارة أفضل.
 - 31ولتعزيز التواصل بني احلضر والريف يف خطة التنمية ملا بعد عام  ،3172أصدر الصندوق الدويل
للتنمية الزراعية ورقة موقف بعنوان ’’أثر العالقة بني الريف واحلضر على التنمية‘‘ ،أوصى فيها بتضييق الفجوات
بني املناطق احلضرية والريفية ،وخاصة يف القضايا املتعلقة باملوصولية ،واهلياكل األساسية ،والطاقة ،والتدفق
السلس للسكان ،والوظائف ،والسلع ،واملعارف ،والتمويل .وأوصي أيضاً باالستثمار يف البيانات واملعلومات
اجلديدة من أجل حتسني نوعية اخلدمات والفرص وضمان اإلدارة اإلقليمية الشاملة وإدارة النظام اإليكولوجي.
وعالوة على ذلك ،وعلى مدى العام السابق ،شارك موئل األمم املتحدة يف ’’حتالف كوميونيتاس‘‘ ،والصندوق
الدويل للتنمية الزراعية ،ومركز األمم املتحدة للتنمية اإلقليمية ،واللجنة االقتصادية ألفريقيا ،واللجنة االقتصادية
واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ ،والبنك الدويل ،ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ،وكيانات األمم
املتحدة األخرى للنهوض باألفكار ،وختطيط العمل املتعلق بالتواصل بني احلضر والريف.
جيم  -مداخل مقترحة لتحسين الروابط الحضرية الريفية
 - 30ميكن حتقيق التنمية املستدامة إىل أقصى حد إذا حددنا نقطة البداية من االنفصام السياسي
واالجتماعي واجلغرايف بني احلضر والريف واملناطق احلضرية ،وتوصلنا إىل فهم أفضل للتواصل املكاين بني التنمية
احلضرية والريفية .ومت حتديد اجملاالت العشرة التالية كمداخل حمتملة ملوئل األمم املتحدة من أجل العمل على
حتسني الروابط احلضرية الريفية يف شراكة مع منظمات أخرى:
(أ) التدفقات املكانية للمنتجات واخلدمات واملعلومات بني املناطق احلضرية والريفية  -ميكن
استخدام املدن كأدوات لتحقيق نظم فرعية مكانية حضرية وريفية متداعمة .وتُعد الروابط املادية ،واالقتصادية،
واالجتماعية ،والسياسية ،والتكنولوجية مفيدة مجيعاً يف هذه العملية .وميكن ملوئل األمم املتحدة تعزيز هذه
الروابط عن طريق التخطيط اإلقليمي الذي ينشئ ممرات للتنمية تربط بني املناطق احلضرية ومناطقها الريفية
اخللفية ،وتضمن تدفقات فعالة فيما بينها .وتشجيع التدفقات املكانية املتداخلة هبذه الطريقة من شأنه أن يزيل
يف هناية األمر ذلك االنفصام الزائف ويعزز التواصل احلضري الريفي؛
(ب) ختفيض التأثري البيئي يف نقاط االلتقاء بني احلضر والريف  -يف كثري من األحوال ،تستهلك
املدن أكثر من  11يف املائة من طاقة العامل ،وهي مسؤولة ،بصورة مباشرة وغري مباشرة ،عن نسبة مماثلة من
انبعاثات غازات االحتباس احلراري .ويف الوقت نفسه ،تعترب املدن معرضة لتأثريات تغري املناخ اليت حيتمل أن تزيد
من الضغوط على املوارد االسرتاتيجية املتضائلة ،وختفيض اإلنتاجية الزراعية ،وزيادة اهلجرة من الريف إىل احلضر.
غري أن للمدن أيضاً دوراً تقوم به يف حل املشاكل البيئية .فهناك فوائد واضحة من تكامل التخطيط عرب
9

HSP/GC/25/4

النطاقات احلضرية والريفية حلماية خدمات النظم اإليكولوجية ،وخاصة املياه ومستجمعات املياه .وينبغي ملوئل
املخطط هلا باعتبارها وسيلة لتخفيض معدالت نصيب
األمم املتحدة أن يواصل تشجيع التوسعات احلضرية ُ
الفرد من استخدام الطاقة واالنبعاثات ،وهذا يف هناية املطاف خيفف من آثار تغري املناخ .فالتوسعات احلضرية
املخطط هلا ،إذا ما نُفذت بالقدر الكايف من املوارد ،والقدرة ،وااللتزام السياسي ،ميكن أن تساعد أيضاً يف
ُ
التنمية املستدامة للمناطق احمليطة باملناطق احلضرية ،وخاصة املناطق ذات التنوع البيولوجي الشديد وغريها من
املناطق احلساسة بيئياً .ومن خالل نظم الطاقة احمللية ،ميكن للمدن ،ليس فقط ختفيض طلبها على الطاقة ،بل
الشروع أيضاً يف توليد الطاقة من مصادر متجددة تزخر هبا معظم البلدان النامية .وعالوة على ذلك ،فإن
السياسات احلضرية املستدامة للنقل ،والتخزين ،واجلوانب املتعلقة بتجارة اجلملة والتجزئة إلنتاج األغذية
واستهالكها ،ميكن أن تعزز من قدرة البلدات الصغريةِ ،وحتسن األمن الغذائي يف هناية األمر؛
(ج) التواصل بني احلضر والريف يف مواجهة الكوارث  -يف بعض األحيان تؤدي الكوارث مثل
الفيضانات ،واألعاصري ،واهنيارات الوحل إىل زيادة هجرة اجملتمعات احمللية مما يؤدي إىل ظهور جيوب من األفراد
املشردين داخلياً .وميكن أن تؤدي النزاعات أيضاً إىل تشريد حاشد جملتمعات حملية .ويلزم وجود ختطيط سليم
وقدرة مناسبة لتجنب األزمات اإلنسانية وانتشار املستوطنات غري الرمسية .وينبغي ملوئل األمم املتحدة أيضاً
تشجيع وضع اسرتاتيجيات مواجهة للفئات املعرضة ،وآليات إلعادة التوطني ،حسب مقتضى احلال .وميكن أن
يعمل موئل األمم املتحدة أيضاً من أجل تنفيذ استجابة مرتابطة ميكن التنبؤ هبا وفعالة بدرجة أكرب الحتياجات
الالجئني ،والعائدين ،واملشردين داخلياً )71(.وتتيح املدن الصغرية واملتوسطة أيضاً فرصة لتوطني مثل هؤالء
()70
األشخاص والتخطيط إلعادهتم إىل أوطاهنم؛
(د) التنقل واهلجرة بني املناطق احلضرية والريفية  -يُعد التنقل واهلجرة من أهم العوامل اليت حتدد
التواصل بني احلضر والريف .ففي حاالت كثرية ،أدت السياسات االقتصادية واملكانية واألطُر الرقابية إىل
تشجيع التحضر ،ودعمت التنقل بني الريف واحلضر .غري أنه ،نظراً ألن أعداداً أكرب من السكان قد هاجرت
إىل عدد حمدود من املدن الكبرية بطريقة عشوائية بشكل متزايد ،أصبحت اهلجرة أكثر صعوبة .ويتيح التخطيط
اإلقليمي طرقاً قد جتتذب املهاجرين الريفيني إىل جمموعة متنوعة من البلدات الصغرية واملتوسطة .ومن مزايا التنقل
املتوازن أنه حيد من الرتكيز على املدن الرئيسية عن طريق تشجيع التخطيط األفضل للمدن الثانوية واملتوسطة
والصغرية .وعن طريق آليات مالئمة للتعاون بني املستويات احلكومية ،والنماذج املالية اجليدة ،وُهنج التخطيط
التشاركي ،واألطر الرقابية والقانونية الفعالة ،ميكن أن توفر املدن الثانوية أيضاً اإلسكان املالئم ،واهلياكل
األساسية ،واخلدمات ،والفرص الوظيفية ،خاصة للشباب والنساء .ويف الوقت نفسه ،يوجد يف مناطق معينة
اجتاه معاكس للهجرة من املناطق احلضرية إىل املناطق الريفية ،وهذا أيضاً جيب أن يوضع يف االعتبار؛
(ه) التحضر الريفي :تطوير البلدان الصغرية واملتوسطة  -أصبح السكان الريفيون متحضرين بشكل
متزايد ألهنم يعيشون يف بيئة تأثرت بزيادة املعارف ،واألنشطة االقتصادية ،واالتصاالت ،ووسائل اإلعالم،
والعالقات االجتماعية اليت يغلب عليها التوجه احلضري .وبنفس القدر ،تُعد البلدات الصغرية واملتوسطة مهمة
( )71مقررر جلنرة السياسرات التابعرة لألمرني العرام رقرم  ،3177/31متابعرة لتقريرر األمرني العرام لسرنة  3112بشرأن بنراء السرالم،
املؤرخ  2تشرين األول/أكتوبر .3177
(Tacoli, C. (2009) Crisis or adaptation? Migration and climate change in a context of high mobility )70
Environment and Urbanization. Vol. 21(2): 513–525. DOI: 10.1177/0956247809342182. International Institute for

).Environment and Development (IIED
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ألنه يسهل الوصول إليها يف أغلب األحوال بالنسبة للسكان الريفيني ،فهي تعمل مبثابة جسر بينهم وبني املدن
األكرب .غري أن كثرياً من هذه املدن الثانوية  -وخاصة يف أفريقيا جنوب الصحراء  -تكافح من أجل إدارة
التحضر ،واجتذاب االستثمار ،وتلبية الطلب على اإلسكان ،وحيازة األراضي ،واهلياكل األساسية ،واخلدمات
احلضرية األساسية .وغالباً ما تدار هذه املدن الثانوية بصورة هزيلة ،ومتتلك نظم اتصاالت ضعيفة يف داخلها
وفيما بينها ،وتكافح من أجل توفري الوظائف واحملافظة عليها ،ولديها مستويات عالية من البطالة ،وجتد صعوبة
يف تنويع وتعزيز اقتصاداهتا ،واالحتفاظ برأس املال ،واجتذاب االستثمار .وميكن ملوئل األمم املتحدة تصميم
أدوات ونظم ملساعدة مثل هذه البلدات على حتقيق قيمة مضافة عن طريق تأمني حيز عام وشبكات طرق
فعالة ،وتشجيع أمن حيازة األراضي ،وتطوير نظم لتخصيص األراضي تستوعب تطوير االستخدام املتنوع،
وتستخدم أدوات قانونية ،ومالية ،واقتصادية ،وكذلك أدوات مالئمة حليازة األراضي؛
(و) التخطيط اإلقليمي واملكاين من أجل التنمية احلضرية والريفية املتوازنة  -إن اختاذ هنج املدينة-
املنطقة يعيد صياغة املناطق احلضرية كجزء من منطقة وظيفية أوسع .فمثل هذا النهج ،باالقرتان مع
اسرتاتيجيات التخطيط اإلقليمي واملكاين وأدوات أخرى ،ميكن أن يعزز يف هناية املطاف إجياد تنمية حضرية
وريفية منصفة ومتكاملة بدرجة أكرب .وهذا يشمل تطوير أوجه التآزر والروابط بني املدن والبلدات ومناطقها
اخللفية ،مع توجيه اهتمام خاص إىل امليزة النسبية اليت قد تتوفر لدى مدن وبلدات معينة من حيث املوقع
املتميز ،أو املرافق االسرتاتيجية ،أو اخلربة احمللية .ويقدم موئل األمم املتحدة بالفعل الدعم للمدن لوضع
سياسات تشجع التنافس والتخصص بني نظم أوسع للمدن .ونتيجة لذلك ،يوجد كثري من املدن  -املناطق
النابضة باحلياة بشكل متزايد ،ولديها استثمارات عامة ،مبا يف ذلك عن طريق تسخري إمكانيات الشباب من
سكان احلضر لتحقيق منو اقتصادي متكافئ .ويف الوقت نفسه ،يواصل موئل األمم املتحدة وشركاؤه تنفيذ
املبادئ التوجيهية الدولية املقرتحة بشأن التخطيط احلضري واإلقليمي؛
(ز) نظم األمن الغذائي و ’’سلسلة استدامة‘‘ للجميع  -إن أي مستقبل حضري بشكل متزايد
لن يكون منصفاً حقاً إال إذا أدار العامل أراضيه وموارده الطبيعية بشكل مستدام .غري أن وجود كميات حمدودة
من األراضي أدى إىل زيادة التنافس بني استخداماهتا املختلفة .فتحويل األراضي ،واإلفراط يف استخدام
األراضي ،واالفتقار إىل إدارة رشيدة ،كل ذلك يعمل على تفاقم احلالة .ويُعد األمن الغذائي من بني أول ضحايا
سوء إدارة األراضي ،وهو يف نفس الوقت أحد التحديات الريفية واحلضرية اليت تؤثر على املرأة بصورة غري
متناسبة ،وعلى فئات فقرية وفئات معرضة أخرى .وميكن أن تكفل الروابط بني احلضر والريف إنتاج األغذية
بالقرب من املدن والبلدات وداخلها ،وكذلك يف املناطق الريفية اليت حتتل مكاناً مالئماً للمستلزمات واألسواق.
وبالتوازي مع ذلك ،حتتاج املناطق إىل حتسني سبل الوصول إىل األراضي ،وأمن احليازة ،واملوارد الطبيعية للجميع
الذين يعتمدون عليها يف سبل معيشتهم .وهذا يلزم أن يتم يف إطار حقوق اإلنسان ،مع توجيه االهتمام إىل
املساواة بني اجلنسني ومراعاة احلساسية جتاه الشباب؛
(ح) االستثمار الشامل والتمويل يف املناطق احلضرية والريفية على حد سواء  -تُعد هتيئة بيئة قادرة
على زيادة اإلنتاجية الريفية أمراً أساسياً .ويُعد االعرتاف بتدفق ونوعية وتوسيع االستثمار العام واخلاص على حد
سواء من األمور احلامسة .ويلزم حوافز وضمانات لكفالة أن يؤدي االستثمار إىل بناء األصول اليت تساعد
االقتصادات احلضرية والريفية على أن تصبح أكثر إنتاجية ،ومستدامة ،وشاملة للجميع ،وقادرة على الصمود.
ويواصل موئل األمم املتحدة مساعدة احلكومات احمللية على إعداد وتنفيذ اسرتاتيجيات للتنمية االقتصادية احمللية
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هتدف من الناحية االسرتاتيجية إىل استغالل اجملاالت احلالية اخلاصة باملزايا النسبية ،واالستفادة من األصول
احمللية ،وحتقيق نتائج متكافئة؛
(ط) تعزيز التشريعات واحلوكمة والقدرة على إجياد شراكات بني احلضر والريف  -يتطلب الربط بني
املناطق احلضرية والريفية تفاعالً متسقاً بني احلدود اإلدارية واجلهات الفاعلة على حد سواء .وهلذا فإن حتسني
التفاعل بني املناطق احلضرية والريفية يتطلب ترتيبات إدارية مناسبة (أي االعرتاف والتفاوض الرمسي وغري الرمسي
على حد سواء) ،وقدرة مالئمة (أي مؤسسية وبشرية وخاصة بالنظم) .ويستطيع موئل األمم املتحدة تصميم
نظم وأدوات إلجياد نظم حوكمة ُمثلى متعددة املستويات ومتعددة القطاعات وأفقية ورأسية .وسيواصل موئل
األمم املتحدة أيضاً تعزيز الالمركزية كأحد عناصر اإلدارة الرشيدة ،وتقدمي اخلدمات األساسية للجميع ،وحتقيق
()72
اإلدارة العامة الفعالة؛
(ي) شراكة عاملية لتعزيز الروابط احلضرية والريفية  -إن إجياد منوذج جديد ألوجه التآزر بني احلضر
والريف من شأنه أن يوفر توجيهات واضحة ونقاط عمل للوكاالت السياسية والتشريعية والتخطيطية ،ويعزز
الشراكات بينها .وقد عمل موئل األمم املتحدة ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،والصندوق الدويل للتنمية
الزراعية ،ومنظمة األغذية والزراعة ،ومركز األمم املتحدة للتنمية اإلقليمية ،وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ،ومنظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،وجهات أخرى ،بالفعل على زيادة الوعي ،وفهم الروابط الريفية احلضرية،
والتدابري التمكينية املتعلقة بذلك .وتشارك يف هذا املوضوع أيضاً بنشاط عدة مؤسسات أكادميية ،ومنظمات
غري حكومية ،ووكاالت للدعم اخلارجي .واستغالل هذه اجلهود عن طريق شراكة عاملية رمسية خاصة بالروابط
احلضرية الرئيسية من شأنه أن يساعد على حشد املوارد.
دال  -قضايا للمناقشة
 - 32الغرض من األسئلة التالية هو حتفيز املزيد من املناقشة:
(أ) كيف تستطيع احلكومات إدارة نظام للمناطق احلضرية والريفية حبيث تتحقق الفائدة القصوى
من املوصولية االقتصادية ،واالستدامة البيئية ،والرفاه االجتماعي؟
(ب) ما هو دور خمتلف أصحاب املصلحة فيما يتعلق بالروابط احلضرية الريفية ،مبا يف ذلك
املستويات احلكومية املختلفة ،والقطاع اخلاص ،ونقابات العمال؟
(ج) أي أنواع آليات احلوكمة املرتوبولية ستحسن وظيفة املناطق املرتوبولية ،مبا يف ذلك دور البلدان
الصغرية واملتوسطة والثانوية؟
(د) أي املمارسات قد استخدمت األساليب التشاركية بنجاح يف التخطيط احلضري حيث تُدمج
بالكامل احتياجات أجيال املستقبل وتعطى هلا األولوية؟
العالية؟

(ه) كيف ميكن إدارة الزحف احلضري العشوائي ،خاصة يف املناطق ذات اإلمكانيات الزراعية
(و) أي املمارسات قد أدجمت بنجاح األسواق واخلدمات املالية والرأمسالية احلضرية والريفية؟
(ز)

كيف ميكن إدارة ممرات النقل حبيث تتحقق الفائدة القصوى من املوصولية االقتصادية؟

(.http://unhabitat.org/books/international-guidelines-on-decentralization-and-access-to-basic-services-for-all/ )72
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(ح) هل بناء هياكل أساسية للنقل ،وتنمية املدن الثانوية ،والتدريب ،وبناء القدرات ،والشراكات
بني القطاعني العام واخلاص ،واألطر املؤسسية املالئمة تُعد مجيعها السبيل لتحقيق روابط حضرية وريفية أفضل؟
وما الذي ميكن عمله لتعزيزها؟
(ط) كيف يستطيع موئل األمم املتحدة وشركاؤه ضمان أمن احليازة ،ومحاية األراضي واحلقوق
األخرى للنساء والفقراء والفئات املعرضة األخرى يف سياق التواصل احلضري الريفي؛
(ي) كيف يستطيع موئل األمم املتحدة دعم احلكومات الوطنية واحمللية لوضع أطر قانونية ومؤسسية
فعالة وثيقة الصلة على املستوى احمللي ،وتنهض مببادئ سيادة القانون وحقوق اإلنسان؟
(ك) كيف يستطيع موئل األمم املتحدة وشركاؤه ضمان التخطيط اإلقليمي املتوازن الذي يتصدى
للهجرة بني احلضر والريف ،واليت جتري حالياً يف مناطق معينة؟

ثالثاً  -الموضوع الفرعي  :2دور موئل األمم المتحدة في خطة التنمية لما بعد عام 2112
ألف  -وضع الصيغة النهائية لألهداف والغايات
 - 21يتضمن اهلدف  77املقرتح ألهداف التنمية املستدامة ،والذي يهدف إىل جعل املدن واملستوطنات
البشرية شاملة للجميع ،وآمنة ،وقادرة على الصمود ،ومستدامة ،عشر غايات مقرتحة ،ينطوي كل منها على
فرص وحتديات لتعزيز التنمية احلضرية املستدامة واملستوطنات البشرية .ولدى موئل األمم املتحدة دور يقوم به
للمسامهة بالدراية من أجل ضمان حتقيق االستفادة القصوى من الفرص ومواجهة التحديات.
 - 27ويتضمن اهلدف  77املقرتح غايات تشمل قضايا احلصول على اإلسكان واخلدمات األساسية؛
والنهوض باألحياء الفقرية ،والتنقل املستدام واملأمون؛ والتخطيط احلضري ،والرتاث الثقايف والطبيعي ،والصمود
يف مواجهة الكوارث؛ والتأثري البيئي للمستوطنات البشرية؛ والوصول إىل األماكن العامة اآلمنة؛ والروابط احلضرية
الريفية؛ والتخفيف من آثار تغري املناخ؛ وأساليب األبنية املستدامة .وحيث أنه جيري صقل هذه الغايات عن
طريق عملية اختيار املؤشرات ،فإن موئل األمم املتحدة ميكن أن يقدم ،بناء على طلب الدول األعضاء،
املساعدة التقنية املتعلقة بقضايا أمن احليازة ،ومنع نشوء األحياء الفقرية ،والنقل غري اآليل ،وكفاءة استخدام
األراضي ،ونتائج إجيابية أخرى للتخطيط احلضري ،واألماكن العامة املتعددة األغراض ،وتقدير الروابط احلضرية
الريفية ،والتمويل احلضري ،ضمن قضايا أخرى.
 - 23وميكن أن يقوم موئل األمم املتحدة بدور يف تنفيذ اهلدف املقرتح وغاياته نظراً خلربته الطويلة يف تعزيز
املدن واملستوطنات البشرية املستدامة .فيمكنه ،على سبيل املثال ،أن يواصل إقامة الشراكات اليت من شأهنا أن
تقدم املساعدة التقنية اجلوهرية للدول األعضاء من أجل تنفيذ ورصد الغايات .وحيتفظ موئل األمم املتحدة أيضاً
مبيزة نسبية يف استحداث أدوات ووضع مبادئ توجيهية تساعد على تنفيذ هذه الغايات .وعالوة على ذلك،
فإن زيادة تركيز موئل األمم املتحدة على السياسات احلضرية الوطنية ،والتشريعات ،والتخطيط اإلقليمي
واملرتوبويل واحلضري ،والتوسعات احلضرية املخطط هلا تؤهله لكي يساعد بشكل أفضل على حتديد وبلورة وتنفيذ
جدول األعمال اخلاص هبذا اهلدف املقرتح وغاياته .ويف الوقت نفسه ،فإن تركيزه الزائد على التنمية االقتصادية
احمللية ومتويل البلديات سيساعد على دعم القاعدة االقتصادية للتمويل املستدام هلذه الغايات.
 - 22ويستطيع موئل األمم املتحدة أيضاً أن يقدم الدعم السياسي والتقين للبلدان الشريكة وللسلطات احمللية
يف جماالت درايته التقليدية :األراضي ،واحلوكمة احمللية ،واملياه ،والصرف الصحي ،وإدارة النفايات ،والتنقل،
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والطاقة .وعالوة على ذلك ،فإن لدى موئل األمم املتحدة خربة عميقة يف جمال إعادة اإلعمار يف أعقاب
النزاعات والكوارث ،والتكيف مع تغري املناخ احلضري والتخفيف من آثاره .وباستطاعته أن يقوم بذلك وهو
يدعم سائر الوكاالت الدولية ،واحلكومات احمللية ،واجملتمع املدين ،والقطاع اخلاص يف تنفيذ العناصر املتعلقة
بأهداف التنمية املستدامة .وهذا سيتطلب مجلة أمور من بينها اسرتاتيجيات للتخفيف ،واالنتعاش من النزاعات
والكوارث الطبيعية ،وتعميم التكيف يف التخطيط احلضري ،وبناء قدرة احلكومات احمللية على مواجهة آثار تغري
املناخ بصورة فعالة.
 - 22وهناك أهداف وغايات أخرى للفريق العامل املفتوح العضوية هلا صلة أيضاً بعمل موئل األمم املتحدة.
’’فإهناء الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان‘‘ سيعتمد أيضاً على حتسني نقاط االلتقاء بني احلضر والريف ،وبناء
اجلوانب اإلجيابية للتحضر املخطط له من أجل حتقيق الرخاء الشامل وإهناء الفقر .وباملثل ،فإن التقدم احملرز يف
إطار اهلدف الذي يرمي إىل ’’ضمان متتع اجلميع بأمناط حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع ويف مجيع
األعمار‘‘ والغايات املرتبطة به ،وهي وضع هناية لوفيات حديثي الوالدة واألطفال دون سن اخلامسة واليت ميكن
تفاديها ،وخفض عدد الوفيات واإلصابات النامجة عن حوادث املرور إىل النصف ،سيعتمد إىل حد كبري على
توفري اخلدمات األساسية من قبيل اإلمداد باملياه والصرف الصحي والتنقل املستدام .كما أن اهلدف الذي يرمي
إىل ’’محاية النظم اإليكولوجية الربية وإصالحها وتعزيز استخدامها على النحو املستدام ،وإدارة الغابات على حنو
مستدام ،ومكافحة التصحر ،ووقف تدهور األراضي وعكس مساره ،ووقف فقدان التنوع البيولوجي‘‘ سيتوقف
يف جانب منه على تعظيم كفاءة استخدام األراضي احلضرية وتدنية التأثري البيئي احلضري.
باء  -الروابط مع الخطة االستراتيجية للفترة  2112-2112لموئل األمم المتحدة
 - 22توجد لكل من الربامج الفرعية السبعة للخطة االسرتاتيجية ملوئل األمم املتحدة للفرتة 3172-3172
روابط قوية باهلدف  77املقرتح وبالغايات العشر املقرتحة .وكثري من الربامج الفرعية هلا روابط وثيقة أيضاً
بأهداف وغايات أخرى مقرتحة للتنمية املستدامة ،على النحو املوضح أدناه.
(أ) الربنامج الفرعي  ،7األرض احلضرية والتشريع واحلوكمة ،توجد له روابط قوية مبا مل يكتمل من
أعمال متصلة باألهداف اإلمنائية لأللفية والعناصر املقرتحة يف أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بالفقر،
واألغذية ،ونوع اجلنس؛ وهو يتعلق أيضاً بعناصر عن السلم واألمن يف أهداف التنمية املستدامة؛

(ب) الربنامج الفرعي  ،3التخطيط والتصميم احلضريان ،له روابط بكثري من اجلوانب اجلديدة خلطة
التنمية ملا بعد عام  ،3172وأقوى هذه الروابط باألبعاد الفريدة للهدف  77املتعلقة باحليز واملكان .وله روابط
قوية أيضاً بعنصري القضاء على الفقر واملناخ؛
(ج) الربنامج الفرعي  ،2االقتصاد احلضري ،له روابط شاملة مع عناصر النمو االقتصادي الشامل
والعمالة وتوفري العمل الالئق ،مع تركيز خاص على الشباب؛

(د) الربنامج الفرعي  ،2اخلدمات األساسية احلضرية ،له روابط جبوانب موسعة لتوفري اخلدمات يف
أهداف التنمية املستدامة؛ وكذلك بعناصر تتعلق بتخفيض الفقر ،والصحة ،واملياه ،والصرف الصحي ،والطاقة
واالستهالك واإلنتاج املستدامني؛
(ه) الربنامج الفرعي  ،2اإلسكان وحتسني أحوال األحياء الفقرية ،له روابط مبا مل يكتمل من
أعمال متصلة باألهداف اإلمنائية لأللفية ،ويرتبط باهلدف  77األوسع عن طريق سياسة اإلسكان ومنع نشوء
األحياء الفقرية؛
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(و) الربنامج الفرعي  ،6احلد من األخطار واإلصالح ،له روابط قوية إضافية بعناصر األهداف
املتعلقة بتخفيض الفقر واملناخ؛
(ز) الربنامج الفرعي  ،1البحوث وتنمية القدرات ،له روابط هامة عرب مجيع غايات اهلدف 77
املقرتح ،وخاصة فيما يتعلق برصد االجتاهات احلضرية ،ومعرفة القضايا احلضرية ،وبناء قدرات احلكومات
املسؤولة عن تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام  .3172وعالوة على ذلك ،هناك روابط قوية بالقضايا الشاملة ،مبا
يف ذلك الشؤون اجلنسانية ،والشباب ،وحقوق اإلنسان ،وتغري املناخ.
 - 26وستكون هناك فرص ملواصلة مواءمة اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  3172-3172مع خطة التنمية ملا
بعد عام  3172من خالل تفعيل برناجمي عمل موئل األمم املتحدة للفرتة  3171-3176والفرتة -3170
 .3172ويف الوقت نفسه ،قد تتضمن اجملاالت االسرتاتيجية احملتملة لنقطة االلتقاء مع خطة التنمية ملا بعد عام
 3172دعم تنفيذ مشاريع قطرية حمددة ملوئل األمم املتحدة .ومثة احتمال إضايف وهو إجياد عالقة حمددة يف
اجتاهني بني خطة التنمية ملا بعد عام  3172والعملية التحضريية للموئل الثالث (مبا يف ذلك صياغة خطة
حضرية جديدة).
جيم  -عمليات أخرى بعد عام 2112
 - 21اجتمعت جلنة اخلرباء احلكومية الدولية املعنية بتمويل التنمية املستدامة بصورة منتظمة على هامش
اجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية ،انطالقاً من تفويضها الذي وضع يف مؤمتر ريو  ،31 +لتصدر
تقريرها النهائي( )31يف آب/أغسطس  .3172ويستطلع التقرير السياق العاملي املتغري للتمويل ،مبا يف ذلك
االحتياجات املالية املتطورة وأمناط تدفقات املوارد .وسعياً لوضع هنج اسرتاتيجي جديد ،فإهنا حتدد مخسة مصادر
حمتملة لتمويل التنمية املستدامة( :أ) املصدر العام احمللي؛ (ب) واملصدر اخلاص احمللي؛ (ج) واملصدر العام
الدويل؛ (د) واملصدر اخلاص الدويل؛ (ه) واملختلط .وقد قدم التقرير مدخالت للعملية التحضريية للمؤمتر
الدويل الثالث لتمويل التنمية املقرر عقده يف أديس أبابا يف متوز/يوليه  .3172وكجزء من هذه العملية ،قدم
اجتماعان موضوعيان ُعقدا يف عام  3172مدخالً لثالثة اجتماعات للصياغة من املقرر عقدها يف عام
 . 3172وقد شارك موئل األمم املتحدة يف سياق هذا العمل من خالل الفريق العامل ذي الصلة املعين بتمويل
التنمية املستدامة ،بإشراف فريق عمل منظومة األمم املتحدة ،وقدم مدخالت للعملية التحضريية للمؤمتر الدويل
الثالث لتمويل التنمية عن طريق تأكيد دور التحضر املستدام من أجل حشد املوارد الداخلية املنشأ.
 - 20واجتمع فريق اخلرباء االستشاري املستقل اخلاص باألمني العام واملعين بتسخري ثورة البيانات ألغراض
التنمية املستدامة بصورة منتظمة يف عام  ،3172وأصدر تقريره النهائي( )37يف تشرين الثاين/نوفمرب .3172
ويسلط التقرير الضوء على حتديني عامليني كبريين يتعلقان باحلالة الراهنة للبيانات( :أ) حتدي االحتجاب ،أي
الثغرات يف توافر البيانات وحاالت التأخري يف سد هذه الثغرات( ،ب) وحتدي عدم التكافؤ ،أي الثغرات بني
أولئك الذين ميلكون املعلومات وأولئك الذين ال ميلكوهنا ،وما حيتاجون معرفته من أجل اختاذ قراراهتم اخلاصة.
ويقرتح التقرير أيضاً كيف ميكن جلهد تقوده األمم املتحدة من أجل احلشد لثورة بيانات أن يتصدى هلذين
التحديني على وجه التحديد عن طريق( :أ) رعاية وتشجيع االبتكار لسد ثغرات البيانات؛ (ب) وحشد املوارد
للتغلب على التفاوتات بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية ،وبني فقراء البيانات وأغنياء البيانات؛
(.http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4588FINAL%20REPORT%20ICESDF.pdf )31
(.www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014/12/A-World-That-Counts2.pdf )37
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(ج) وقيادة وتنسيق ثورة البيانات .وقد أفادت هذه التوصيات بالفعل التقرير التجميعي لألمني العام ،وستواصل
تزويد املفاوضات احلكومية الدولية مبعلومات عن خطة التنمية ملا بعد عام  3172على امتداد عام .3172
 -22وكجزء من اجلولة الثانية للمشاورات العاملية بشأن وسائل تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام ،3172
شاركت جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية ،وموئل األمم املتحدة ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،وفرقة العمل
العاملية للحكومات احمللية واإلقليمية املعنية خبطة التنمية ملا بعد عام  ،3172يف قيادة مشاورة بشأن إضفاء
الطابع احمللي على أهداف التنمية املستدامة من أجل توفري مدخالت لوسائل تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام
( 3172انظر الفقرة  .)2وكان اهلدف هو حتديد كيفية تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام  3172بكاملها على
املستوى احمللي .وانتهت العملية التشاورية إىل ما يلي( :أ) تعد احلكومات احمللية اجلهات الفاعلة الرئيسية
للتنمية ،لكوهنا يف وضع فريد ميكنها من حتديد االحتياجات اإلمنائية للمواطنني ،واالستجابة هلا؛ (ب) ويلزم أن
تُرتجم اخلطة اجلديدة على الصعيدين الوطين واحمللي لضمان امللكية ،وجتنب االزدواجية ،وتعزيز الفعالية؛
(ج) وتُعد الالمركزية ،والوالية االحتياطية ،واحلوكمة على مجيع املستويات (مبا يف ذلك التزام وطين قوي) ضرورية
لتنفيذ اخلطة اجلديدة؛ (د) وتستطيع احلوكمة احمللية الفعالة ضمان إدراج جمموعة متنوعة من أصحاب املصلحة
احملليني ،لتحقق بذلك امللكية واملساءلة على أساس عريض.
دال  -الرصد والتنفيذ
 - 21توضح شبكة األمم املتحدة حللول التنمية املستدامة أن البيانات والقياسات ضروريان لتحقيق أهداف
التنمية )33(.وستحتاج املدن يف الواقع إىل نظم رصد مبؤشرات واضحة ،وبيانات مرجعية ،وغايات وأهداف إذا
أرادت أن تنفذ بنجاح خطط التنمية املستدامة الطويلة األجل .وجيب أن توفر مثل هذه النظم إطاراً عاماً يسمح
للمدن والبلدان واجملتمع الدويل بتحديد القيود احملتملة ،والتكيف مع السياقات الوطنية واحمللية )32(.وستساعد
البيانات والقياسات املدن على اختاذ قرارات مناسبة بشأن أفضل السياسات والوسائل لتتبع التغيريات ،وتوثيق
األداء بطريقة منهجية على مستوى النتائج.
 - 27ويكتسب التقدم األخري الذي أُحرز بشأن جتميع البيانات املكانية العاملية (مثالً من التصوير بالسواتل)
أمهية خاصة بالنسبة لقضية املدن واملستوطنات البشرية املستدامة .ويلزم املزيد من االستثمار والتطبيق التقين
للتوسع يف التقدم .ويستخدم موئل األمم املتحدة بالفعل مؤسسات حبوث إلعداد جمموعة بيانات متثيلية
للمناطق احلضرية من شأهنا أن مت ّكن من رصد كفاءة استخدام األراضي احلضرية ،وتنوع استخدام األراضي،
وموصولية الطرق ،وعوامل رئيسية أخرى للتنمية احلضرية املستدامة.
 - 23ويف عام  ،3173طرح موئل األمم املتحدة أداة رصد عاملية جديدة لقياس االستدامة على املستوى
احلضري .ويتخذ مؤشر ازدهار املدن نظرة منهجية شاملة ومتكاملة إىل املدينة ،ومي ّكن احلكومات من استخدام
البيانات املتعلقة بالتحديات املكانية ،والدميوغرافية ،واالقتصادية ،والبيئية ،واملتعلقة باحلوكمة .ويُعد مؤشر ازدهار
املدن مؤشراً مركباً يتكون من ستة أبعاد ،وهي نوعية احلياة ،واإلنتاجية ،واهلياكل األساسية ،واإلنصاف،
واالندماج االجتماعي ،واالستدامة البيئية واحلوكمة احلضرية .وهو على هذا النحو مي ّكن سلطات املدينة
وأصحاب املصلحة احملليني من حتديد فرص التدخل واجملاالت احملتملة للتدخل.
( )33شبكة حلول التنمية املستدامة ( ،3172املؤشرات وإطار لرصد أهداف التنمية املستدامة :الشروع يف ثورة البيانات.
( )32موئل األمم املتحدة ( ،)3172التحضر والتنمية املستدامة :حنو خطة حضرية جديدة.
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 - 22ويوفر مؤشر ازدهار املدن عدة عناصر مفيدة بدرجة كبرية( :أ) هنجاً منتظماً جتاه املدينة؛ (ب) وقيمة
مركبة وحيدة؛ (ج) وأساس قياس عاملياً؛ (د) وبيانات مرجعية ومعلومات؛ (ه) ومنهاجاً عاملياً للمقارنة؛
(و) وأولويات واضحة للتنمية احلضرية املستدامة ميكن تصنيفها؛ (ز) وقاعدة أدلة لتقرير السياسات واملساءلة؛
(ح) ونظم رصد حملية/وطنية .ويتضح من حتليل أويل مقارن للغايات املقرتحة للهدف  77أن هناك درجة عالية
من االلتقاء مع كثري من املؤشرات اخلاصة مبؤشر ازدهار املدن .وهذا ميكن استخدامه كأداة رصد حملية لتحديد،
وتقدير ،وتقييم ،ورصد وتقرير التقدم الذي أحرزته املدن والبلدان بشأن اهلدف  77املقرتح .وهو يتيح أيضاً
إمكانية بالنسبة للحكومات احمللية والوطنية إلنشاء آليات رصد خاصة هبا تيسر اإلبالغ بطريقة منهجية بدرجة
أكرب .وبإمكان مؤشر ازدهار املدن أيضاً أن يستوعب مؤشرات جديدة بطريقة تبادلية مع تطور عملية صياغة
مؤشر هلدف التنمية املستدامة.
 - 22وال ميكن تنفيذ اهلدف  77املقرتح مبعزل عن أهداف أخرى مقرتحة للتنمية املستدامة .فتحقيق التنمية
احلضرية املستدامة سيدعم حتقيق مجيع األهداف والغايات األخرى للتنمية املستدامة ،والعكس صحيح .وبقدر
ما يتسىن استخدام مؤشر ازدهار املدن كأداة رصد لتنفيذ اهلدف  77املقرتح ،ميكن أيضاً إضفاء الطابع احمللي
على عدة أهداف أخرى مقرتحة للتنمية املستدامة ورصدها على مستوى املدينة .وميكن أن يوفر املؤشر أيضاً
إطاراً لتحليل العالقة املشرتكة بني اهلدف  77املقرتح واألبعاد احلضرية ألهداف التنمية املستدامة املقرتحة
األخرى .وهذا من شأنه متكني احلكومات احمللية والوطنية واجملتمع الدويل من رصد اهلدف  77املقرتح وتقدمي
تقرير عنه بطريقة أكثر مشوالً.
 - 22وسيتطلب تنفيذ البعد احلضري خلطة التنمية ملا بعد عام  3172أيضاً بذل جهود متسقة من جانب
أصحاب املصلحة اآلخرين يف قطاعات أخرى مثل املياه .ويرمي اهلدف  6املقرتح إىل ضمان توافر املياه
والصرف الصحي للجميع وإدارهتما بشكل مستدام .وتنظم منظمة الصحة العاملية ،وموئل األمم املتحدة،
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة أول مشاورة بشأن املبادرة العاملية للرصد املوسع للمياه من أجل وضع إطار عمل
متناسق لرصد املياه يف فرتة ما بعد عام  .3172ويعتمد اإلطار املقرتح على الرصد احلايل للمياه والصرف
الصحي ليشمل إدارة املياه املستعملة ،ونوعية املياه ،وإدارة موارد املياه .ونتيجة لذلك ،فإن املبادرة العاملية للرصد
املوسع للمياه ستوفر الدعم لإلبالغ املنسق ،واالستهداف احملسن بالنسبة للموارد واالستثمارات يف قطاع املياه.
 - 26وعلى نطاق أوسع ،سيحتاج موئل األمم املتحدة وشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة إىل مواصلة
تقدمي الدعم للجنة اإلحصائية وهي تقرتح أفضل املؤشرات لإلطار الكامل ألهداف التنمية املستدامة .ومبجرد أن
تبدأ عملية الرصد ،سيحتاج موئل األمم املتحدة إىل تقدمي الدعم للهيئات احلكومية ذات الصلة – سواء على
النطاقات الوطنية أو دون الوطنية أو احمللية – ومنظومة األمم املتحدة ،وفقاً للمؤسسات اليت تعترب األنسب
لرصد أي أجزاء من خطة التنمية ملا بعد عام .3172
 - 21وفيما بعد عام  ،3172ينبغي أن يسرتشد دور موئل األمم املتحدة يف تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام
 3172بالوثيقة اخلتامية النهائية خلطة التنمية ملا بعد عام  ،3172وكذلك بنتيجة املوئل الثالث .وقد يكون
موئل األمم املتحدة يف وضع أفضل للقيام ببعض األدوار التالية يف تنفيذ ورصد خطة التنمية ملا بعد عام
:3172
وغاياته؛

(أ)

التنسيق وضمان اتساق السياسات يف تنفيذ هدف املدن واملستوطنات البشرية املستدامة
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(ب) قيادة تنفيذ غايات حمددة ،مبا يف ذلك تلك الغايات اليت يتمتع فيها موئل األمم املتحدة مبيزة
نسبية واضحة على منظمات أخرى متعددة األطراف (مثل التخطيط احلضري واإلقليمي ،واإلسكان ،وحتسني
أحوال األحياء الفقرية ،واحليز العام)؛
(ج) املسامهة يف مجيع الغايات األخرى للهدف املقرتح بشأن املدن واملستوطنات البشرية املستدامة؛
(د) املسامهة يف أهداف وغايات أخرى ذات صلة قوية بالتنمية احلضرية واإلقليمية (مثل تلك
املتعلقة باملياه ،والطاقة ،والنفايات ،والعمالة)؛
(ه) االخنراط يف أبعاد حقوق اإلنسان يف خطة التنمية ملا بعد عام  ،3172مبا يف ذلك اإلخالء
القسري ،وضمان احليازة ،واملشردين؛
(و) مواصلة االخنراط يف إضفاء الطابع احمللي على خطة التنمية ملا بعد عام 3172؛
(ز)

تقدمي الدعم جلمع البيانات واختبار وسائل قياس جديدة ملؤشرات خمتارة؛

(ح) تقدمي الدعم لوضع نظم متويل حضرية كمصدر متويل داخلي املنشأ ،وكجزء من وسائل تنفيذ
خطة التنمية ملا بعد عام 3172؛
(ط) تقدمي تقارير مرحلية إىل هيئات رقابية مثل املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية
املستدامة.
هاء  -قضايا للمناقشة
 - 20الغرض من األسئلة التالية هو حتفيز املزيد من النقاش:
(أ) ما هي اإلمكانات األخرى املوجودة لتعزيز دور التحضر املستدام يف املفاوضات احلكومية
الدولية النهائية بشأن خطة التنمية ملا بعد عام 3172؟
(ب) أي اآلليات قد تكون األمثل لتنفيذ ورصد أهداف التنمية املستدامة ،وماذا ميكن أن يكون دور
التنسيق والتنفيذ املقابل ملوئل األمم املتحدة؟
(ج) هل ميكننا جتنب بعض أوجه القصور اليت شابت األهداف اإلمنائية لأللفية عن طريق استهداف
حمركات التحضر غري املستدام وتقدير الطموحات بطريقة متناسبة؟
(د) بينما تركز أهداف التنمية املستدامة املقرتحة بشكل واضح على أمهية األراضي بالنسبة لتخفيض
الفقر ،ونوع اجلنس ،واألمن الغذائي ،إال أنه ال يتم التصدي لألراضي بشكل واضح يف سياق املدن
واملستوطنات البشرية املستدامة .فكيف ميكن عالج ذلك؟
(ه) كيف ميكن للتحضر املستدام أن يعزز حشد موارد داخلية املنشأ لتنفيذ خطة التنمية ملا بعد
عام 3172؟
(و)
املستدامة؟

ماذا ميكن أن يكون دور موئل األمم املتحدة يف إضفاء الطابع احمللي على تنفيذ أهداف التنمية

(ز) كيف ميكن للدول األعضاء ،بالتعاون مع موئل األمم املتحدة وشركائه وأصحاب املصلحة
احلضريني اآلخرين ،ضمان أن تؤدي أهداف التنمية املستدامة إىل حتول ذي معين؟
_______________
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