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الخامسة والعشرين
إضافة

المرفق [ ]
موجزات مقدمة من رئيس مجلس اإلدارة عن الحوار بشأن الموضوع الخاص للدورة
الخامسة والعشرين ’’مساهمة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في خطة التنمية
لما بعد عام  5102من أجل تعزيز التنمية الحضرية المستدامة والمستوطنات البشرية‘‘
 - 7يف اجللستُت العامتُت اخلامسة والسادسة ادلعقودتُت يوـ الثالثاء  37نيساف/أبريل  ،3172أجرى رللس
اإلدارة حواراً بشأف ادلوضوع اخلاص للدورة وىو :مسامهة برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية (موئل
األمم ادلتحدة) يف خطة التنمية دلا بعد عاـ  3172من أجل تعزيز التنمية احلضرية ادلستدامة وادلستوطنات
البشرية .وتضمن احلوار كلمة رئيسية وجلسة مناقشة يف الفًتة الصباحية ،تلتهما جلسة مناقشة وجلسة ختامية
يف فًتة ما بعد الظهر .وسبيزت جلسات النقاش بوجود منسق ،ىو مارؾ إيدو ،وعروض قدمها فريق من
ادلتكلمُت ،وتعليقات من احلاضرين مث تعقيبات عليها من ادلشاركُت يف النقاش.
 - 3وافتتح اجللسة العامة اخلامسة رئيس رللس اإلدارة ،ياف إالفسك (سلوفاكيا) .مث ألقى دبالحظات
سبهيدية ادلدير التنفيذي دلوئل األمم ادلتحدة ،جواف كلوس ،الذي أكد أنو ،منذ انعقاد مؤسبر األمم ادلتحدة الثاين
للمستوطنات البشرية (ادلوئل الثاين) يف عاـ  ،7992ومن وجهة نظر موئل األمم ادلتحدة ،ىناؾ ثورة ما فتئت
رسخت الروابط بُت التحضر والتنمية .وضرب أمثلة بالعديد من الدوؿ اليت نفذت بنجاح
تنطلق ،وى ثورة َّ
اسًتاتيجيات التنمية احلضرية نتج عنها حدوث منو اقتصادي .وأشار إىل أف ىناؾ مصدرين للتنمية االقتصادية
ادلنبثقة عن التحضر :يستند األوؿ إىل ارتفاع قيم العقارات وتطوير األراض  ،بينما يتعلق الثاين بارتفاع إنتاجية
ادلدف نظراً لقرهبا من عوامل اإلنتاج وتزايد حجم األسواؽ .وبالتايل فإف إنتاج ادلزيد من ادلخرجات تطلَّب
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مدخالت ما فتئت تنخفض يوماً بعد يوـ ،مضيفاً أف احملرؾ االقتصادي أصبح أكثر كفاءة .ورغم ذلك فإف
ىناؾ حاجة إىل ادلزيد من الدراسة إلثبات العالقة السببية بُت التحضر وتكوين الثروات .ونوه إىل أف موئل األمم
ادلتحدة يتابع عن كثب ىذه البحوث من أجل ربويلها إىل سياسات ناجحة.
ألف  -الكلمة الرئيسية
 - 2أدىل بالكلمة الرئيسية السيد أرومار ريف  ،مدير ادلعهد اذلندي للمستوطنات البشرية وعضو اجمللس
القيادي لشبكة األمم ادلتحدة حللوؿ التنمية ادلستدامة.
 - 4وقاؿ السيد ريف يف كلمتو إنو ،يف اجلانب اإلجيايب ،ىناؾ أكثر من  221مدينة وحكومة إقليمية،
ومنظمة دولية ،ومنظمة رلتمع مدين وجامعة أعربت عن تأييدىا للهدؼ  77ادلقًتح من أىداؼ التنمية
ادلستدامة .وحدد السيد ريف أربعة إصلازات يف سياؽ التحضر ادلستداـ :ظهور عدد من أوجو التآزر على
الصعيد العادل بُت اجلماعات احلضرية؛ واذلدؼ  77ادلقًتح للتنمية ادلستدامة؛ واالعًتاؼ ادلتزايد بالصلة بُت
التحضر والتوطُت؛ وادلسار احملتمل للموئل الثالث حىت انعقاد ادلؤسبر الدويل الثالث لتمويل التنمية ،الذي سيعقد
يف أديس أبابا يف سبوز/يوليو ،وأىداؼ التنمية ادلستدامة ،والدورة احلادية والعشروف دلؤسبر األطراؼ يف اتفاقية
األمم ادلتحدة اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ ،اليت ستعقد يف باريس يف كانوف األوؿ/ديسمرب .ولفت ادلتحدث
االنتباه أيضاً إىل أف التطورات اليت ال تبعث على التفاؤؿ بنفس القدر ادلتمثلة يف فقداف التوازف والتآزر بُت
الريف واحلضر ،وفقداف اإلنتاجية احلضرية والعمالة ،والوالية ادلتصدعة فيما يتصل بالبنية التحتية ،وعدـ كفاية
خطة التوطُت ،يف حاجة ماسة إىل العناية .وشدد على أف ربقيق التحضر ادلستداـ يتطلب اىتماماً سياسياً معززاً
بإطار احلوكمة احلضرية الناشئ ،وتسريع وتَتة التحضَتات لتنفيذ اذلدؼ  77ادلقًتح من أىداؼ التنمية
ادلستدامة ،مع وجود فهم أفضل آلليات التمويل اجلديدة وتعزيز القدرات على الصعيدين الوطٍت واحملل .
 - 2ويف معرض تشديده على دور ادلدف كمحركات للنمو والتنمية الشاملة للجميع ،اسًتعى السيد ريف
االنتباه إىل التغَت اذلائل الذي طرأ على عدد سكاف العامل وحجم اقتصاده منذ عاـ  7921والتوقعات ادلستقبلية
يف ىذا الصدد .وأشار إىل أف ما يصاحب ذلك من عومل خارجية ،مثل الفقر ،ومنو ادلستوطنات غَت الرمسية،
وبالتايل منو ىشاشة السكاف ،وادلخاطر الناصبة عن األخطار الطبيعية والتكنولوجيا وتغَت ادلناخ وازدياد إمكانية
حدوث القالقل ادلدنية ،أصبحت ،يف االذباه العاـ ،تًتكز يف ادلدف وتطرح ربديات كبَتة جيب معاجلتها .ومضى
يقوؿ إف التحوؿ احلضري ،مع ذلك ،شلكن وقد ربقق يف عدة مدف .وقاؿ إف ربقيق التوازف بُت احلضر والريف
أمر بالغ األمهية ،وىو أمر يشكل رب ّدياً خاصاً يف البلداف اليت تنخفض فيها نسبة سكاف ادلناطق احلضرية.
وانتقل ادلتحدث إىل مسألة سبويل التنمية احلضرية ادلستدامة ،فأشار إىل أف متطلبات التمويل السنوي ألىداؼ
التنمية ادلستدامة من ٍ
بنية ربتية مقًتحة وإمدادات مياه وصرؼ صح تًتاوح بُت  1,1تريليوف دوالر و7,4
تريليوف دوالر من دوالرات الواليات ادلتحدة .ويتسم التمويل من القطاع اخلاص بأمهية قصوى لتلبية أكثر من
 21يف ادلائة من التكاليف الكبَتة ادلتوقعة .وقاؿ إنو جيب إصالح اذليكل ادلايل العادل من أجل السماح بتحويل
ادلوارد الالزمة إىل اجملاالت ادلناسبة.
 - 6وأوجز السيد ريف األىداؼ ادلتوخاة من ربقيق التحضر ادلستداـ ،قائالً إف احللوؿ موجودة بالفعل
لكل منها ،وإف كاف ذلك يف مواقع سلتلفة .وأضاؼ أنو من ادلمكن القضاء على الفقر ادلدقع يف ادلناطق
احلضرية ،وزيادة الرخاء واحلد من التفاوت.
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 - 1وقاؿ إنو يف فًتة اإلعداد للموئل الثالث ،ينبغ الًتكيز على ست ضرورات أساسية ى  :اإلقرار باف
ادلدف وادلناطق تشكل مفتاح النجاح يف تنفيذ أىداؼ التنمية ادلستدامة؛ والنظر إىل اذلدؼ  77ادلقًتح من
أىداؼ التنمية ادلستدامة باعتبار أنو يتيح فرصة لتعزيز االقتصادات واجملتمعات وسياسات الدوؿ األعضاء؛ وبناء
ىيكل جديد لتحقيق الالمركزية يف سبويل التنمية؛ والتسليم بدور احلكومات واجملتمعات احمللية؛ والنظر إىل ادلدف
باعتبارىا رائدة التنفيذ يف الدورة احلادية والعشرين دلؤسبر األطراؼ يف اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأف تغَت
ادلناخ؛ وإنشاء ىيكل عادل للرصد والتقييم يف رلاؿ اجلغرافية ادلكانية .ويف اخلتاـ ،شدد السيد ريف على األمهية
ِ
ادلبتكرة على الصعيدين العادل واحملل  ،وإجياد فرص العمل وتوفَت اخلدمات،
البالغة للشراكات اجلديدة
واالستثمار يف رلاؿ اإلسكاف والبنية التحتية وتأمُت ظروؼ السلم احلضري واألمن والسالمة ،األمر الذي تعتمد
عليو قدرة التوسع احلضري ادلستداـ على الصمود.
المناقشات
 - 8رداً على ٍ
طلب لسماع ادلزيد عن إدماج اذلياكل الريفية واحلضرية يف أىداؼ التنمية ادلستدامة ،أشار
السيد ريف إىل أف األمن الغذائ أمر بالغ األمهية وديكن للوضع أف يتفاقم بسبب تغَت ادلناخ يف ادلستقبل .وأكد
أنو من ادلهم أيضاً ضماف احملافظة على جودة احلياة الريفية ،مرِّكزاً على الصحة والتعليم وسبل الوصوؿ إىل شبكة
اإلنًتنت ،من بُت خدمات أخرى .ومع ذلك ،من األمهية دبكاف وجود إطار يشمل كالً من ادلناطق الريفية
واحلضرية للمحافظة على التوازف بينهما ،وىو ما تفتقر إليو الكثَت من احلكومات حالياً.
 - 9ورداً على سؤاؿ عن دور اجملتمع ادلدين يف إطار احلوكمة الناشئ ،قاؿ السيد ريف إف أىداؼ التنمية
ادلستدامة مل يكن من ادلمكن وضعها دوف إشراؾ الفاعلُت يف اجملتمع ادلدين .فباإلضافة إىل ادلنظمات واجلامعات
غَت احلكومية ،تزداد أمهية األفراد الذين يعملوف معاً يف رلموعات صغَتة دلساعدة الفقراء والضعفاء .وأشار إىل
أف اإلطار احلايل ’’القائم على القرف العشرين‘‘ جيعل من الصعب استيعاب اجلهات الفاعلة يف اجملتمع ادلدين،
ولكن ىذا الوضع حيتاج إىل تغيَت .كما أكد على الدور ادلتنام لوسائل اإلعالـ يف العمل من أجل التغيَت.
 - 71ويف معرض اإلعراب عن اتفاقو مع مشارؾ أشار إىل أف التفاوت بُت ادلواطنُت وفساد احلكومات ديثالف
مشكلتُت خطَتتُت ،قاؿ السيد ريف إنو ،إذا مل تدار ادلدف بصورة مالئمة ،فإهنا ديكن أف تصبح األماكن اليت
تسقط حضارات بأكملها .ومع ذلك ،فإف الشباب يرفضوف اليوـ التفاوت أكثر شلا كاف يفعلو آباؤىم ،على ضلو
ما أظهره الربيع العريب .وقاؿ إف ادلهمة تكمن يف وضع إطار من شأنو أف يسمح حبدوث التغيَت.
 - 77ورداً على مشارؾ أشار إىل أنو ستكوف ىناؾ حاجة إىل مفاوضات بُت صباعات من الناس كانت
تارخيياً زبشى بعضها بعضاً .قاؿ السيد ريف إف العامل يتغَت بسرعة ويتطلب أطرافا فاعلة جديدة ،مؤكدا أنو من
ادلهم أف يكوف العامل مفتوحا لسماع وجهات نظر جديدة.
 - 73وأضاؼ ادلدير التنفيذي أنو من ادلهم بالنسبة للحكومات ادلركزية أف تدرؾ مدى تأثَتىا يف السياسات
احمللية .فاحلكومات ادلركزية ى اليت تقرر السياسات الوطنية يف رلاؿ الطاقة وادلياه والبنية التحتية والتمويل ،األمر
الذي يؤثر على الناس على ادلستوى احملل  ،وىذا يعٍت أهنا حباجة إىل إدراؾ ما ذلا من تأثَت على نوعية احلياة
احمللية.
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باء  -الجلسة  : 0دور برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في وضع الصيغة النهائية لخطة
التنمية لما بعد عام  5102ورصدها وتنفيذها
 - 72تضمنت قائمة أعضاء حلقة النقاش نائبة الرئيس الفخري جلمعية سلطط الكومنولث السيدة كريستُت
بالت؛ ونائبة األمُت العاـ دلنظمة ادلدف ادلتحدة واحلكومات احمللية ،السيدة إميليا سايث؛ ووزير البنية التحتية يف
رواندا ،السيد جيمس موسوين ،ومديرة معهد حبوث اإلسكاف وادلوئل ،السيدة آنا فالو؛ ورئيس شعبة (ادلياه
والتنمية احلضرية والنقل) ،يف الوزارة االربادية للتعاوف االقتصادي والتنمية يف أدلانيا ،فرانز ماري.
 - 0عروض المشاركين في النقاش
 - 74قالت السيدة بالت يف كلمتها إف اجملتمع الدويل حباجة إىل التفكَت يف الكيفية اليت ديكن هبا للتحضر
ادلستداـ تعزيز تعبئة ادلوارد الوطنية لتنفيذ خطة التنمية دلا بعد عاـ  .3172وأكدت أنو لتحقيق أىداؼ التنمية
ادلستدامة ،وى أىداؼ جريئة وشاملة ،ىناؾ حاجة لعمليات تنفيذ اسًتاتيجية .وذكرت أنو يف الدورة الثالثة
للمنتدى احلضري العادل  ،الذي عقد يف فانكوفر ،كندا ،يف عاـ  ،3116بعث التخطيط احلضري من جديد،
حيث ظهرت إىل حيز الوجود مبادئ وأدوات جديدة دلعاجلة التحديات احلضرية الرئيسية .وباإلضافة إىل ذلك،
فإف قرار رللس إدارة  2/34بشأف التخطيط ووضع مبادئ توجيهية دولية للتخطيط احلضري واإلقليم الشامل
وادلستداـ ،إىل جانب ورقة ادلوقف اليت أعدت دلؤسبر ادلخططُت الدويل بعنواف ’’إعادة بعث التخطيط :منوذج
حوكمة جديد إلدارة ادلستوطنات البشرية‘‘ ،أتاح األطر وادلبادئ التوجيهية لتنفيذ التحضر ادلستداـ وكاف لو دور
أساس يف ربديد أدوار اجلهات ادلعنية الرئيسية .وتبُت من ادلناقشات يف الدورة الثانية للجنة التحضَتية دلؤسبر
ادلوئل الثالث واجللسة االفتتاحية للدورة احلالية أف مواقف احلكومات آخذة يف التغَت وأف تعبئة أصحاب
ادلصلحة قد بدأت بشكل جدي.
 - 72وركزت السيدة سايث ،يف عرضها ،على احلاجة لتقاسم أكرب للسلطة وحلوار سياس لتحقيق أىداؼ
التنمية ادلستدامة .ورغم أف جدوؿ أعماؿ ادلوئل الثاين أبدى رؤية ثاقبة يف الطريقة اليت نظر هبا إىل دور
الشركاء  -إذ مل يسبق أبدا أف منح ىذا القدر الكبَت من األمهية لتعزيز العالقات بُت أسرة األمم ادلتحدة
واحلكومات وأصحاب ادلصلحة  -مل يتغَت الكثَت منذ ذلك احلُت .ويف معرض تأكيدىا على أف للسلطات
احمللية دوراً حيوياً يف إضفاء الطابع احملل على تنفيذ أىداؼ التنمية ادلستدامة ،قالت إنو ينبغ للحكومات
والسلطات احمللية والشركاء يف التنمية واجملتمع ادلدين ،دبا يف ذلك النساء والشباب ،أف يبدأو العمل معاً على
الفور.
 - 76وأشار السيد موسوين ،يف العرض الذي قدمو إىل أف التحضر ديكن أف يؤدى إىل التحوؿ واالزدىار
االقتصادي ادلستداـ ،وييسر االستثمار وحيقق أقصى تنمية لرأس ادلاؿ البشري .وىناؾ العديد من العوامل
الضرورية لتحقيق التحضر دبا يف ذلك االلتزاـ السياس  .وقد التزمت حكومتو بزيادة نسبة السكاف الذين
يعيشوف يف ادلناطق احلضرية إىل  21يف ادلائة حبلوؿ عاـ  ،3131وأنشأت جلنة توجيهية بشأف ادلستوطنات
البشرية بغرض إنشاء ادلدف اآلمنة والصامدة اليت تدار بصورة جيدة .ومع ذلك ،كما سبق أف ذكر رئيس
صبهورية رواندا ،فإف ادلسألة ال تتعلق بدرجة كبَتة دبسألة اختيار ما إذا كاف ينبغ التحضر بل اختيار كيفية
إدارة التحضر .وبعد أف أشار إىل أف حكومة رواندا تتخذ هنجاً استباقياً وطويل األجل ،قاؿ إهنا تعمل مع
احلكومات والسلطات احمللية ،والقطاع اخلاص ،وشركاء التنمية ،واجلهات ادلاضلة ،وادلؤسسات األكادديية وغَتىا
من أصحاب ادلصلحة لوضع اسًتاتيجية للتنمية احلضرية ادلستدامة مع الًتكيز على الًتويج للنمو االقتصادي
4

HSP/GC/25/L.1/Add.1

والتقليل إىل أدىن حد شلكن من العناصر اخلارجية السلبية .وتشمل االعتبارات الرئيسية ادلالية احلضرية،
والتخطيط البيئ  ،وتوفَت اخلدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم .وأضاؼ قائالً إنو ال ديكن النظر إىل
التنمية احلضرية دبعزؿ عن التنمية الريفية اليت ى السبب أيضا يف احلاجة إىل توفَت روابط كافية بُت ادلناطق
احلضرية والريفية.
 - 71وقالت السيدة فالو ،وى تركز يف عرضها على ادلسائل اجلنسانية يف سياؽ التنمية احلضرية ادلستدامة،
إف النساء والفتيات تركن إىل حد كبَت خارج جدوؿ أعماؿ ادلوئل .وبعد أف شددت على أف ىناؾ حاجة إىل
إدراج صبيع العناصر الفاعلة االجتماعية يف حوار عن التنمية احلضرية ادلستدامة ،قالت إف لدى النساء معارؼ
ىامة ديكنهن تقدديها ،كما أهنن عناصر رئيسية يف ربقيق التنمية ادلستدامة بالنظر إىل مسامهاهتن احليوية يف
اجملتمع .وعالوة على ذلك ال ديكن ألي خطة ،لكى تكوف فعالة ،أف تتجاىل نصف سكاف العامل .وأضافت
قائلة إف الفقر ليس رلرد مسألة تتعلق بالدخل بل تتعلق أيضاً بقضايا أخرى مثل األمن واحلصوؿ على اخلدمات
العامة الالئقة .وسيظل ىناؾ الكثَت من التحديات مثل أف لدى النساء الفقَتات من األطفاؿ ضعف ما لدى
النساء الثرية ،وأف الكثَت من النساء زلصورات يف األعماؿ ادلنخفضة األجر .وأخَتا دعت إىل إنتاج بيانات
موزعة حسب نوع اجلنس.
 - 78وقاؿ السيد ماري ،يف العرض الذي قدمو وربدث فيو عن دوافع التحضَت غَت ادلستداـ ،إف شبة حاجة
إىل مزيد من ادلعلومات والتعليم واحلوافز لتشجيع التنمية ادلستدامة .وينبغ أف يركز موئل األمم ادلتحدة على
خطة التنمية دلا بعد عاـ  3172بأسرىا وليس رلرد اذلدؼ  77ادلقًتح اخلاص بأىداؼ التنمية ادلستدامة .وقاؿ،
وىو يدعو إىل رصد تنفيذ األىداؼ من خالؿ ادلؤشرات ،أف خطة التنمية دلا بعد عاـ  3172لن تنجح إالّ يف
حالة توفَت ىياكل وأطر كافية .وشدد أيضاً على أف احلاجة إىل وقف الًتكيز فقط على ادلوارد الالزمة لتنفيذ
األىداؼ .فف حُت أف اذليكل ادلايل السليم ضروري ،فإف اخلطوة األوىل تتمثل يف مناقشة األىداؼ ذاهتا.
 - 79وأضاؼ ادلدير التنفيذي أف ىناؾ حاجة لوضع رلموعة جديدة من ادلؤشرات وأف احلوار دائر اآلف مع
احلكومات لوضع نظاـ للرصد يعتمد على احلقائق لك ديكن أف تستند ادلناقشات إىل الواقع على األرض وليس
على افًتاضات.
-5

المناقشات
 - 31وخالؿ ادلناقشات اليت أعقبت ذلك ،ساد اتفاؽ عاـ على أمهية التحضَت ادلستداـ القائم على احلوكمة
اجليدة ،والشمولية والشفافية ومشاركة أصحاب ادلصلحة الواسعة ،وربديد األدوار للجهات الفاعلة الرئيسية،
وملكية ادلواطنُت .وجرى التأكيد على أمهية اجلهود التعاونية بُت كل دوائر احلكومة والشركاء اآلخرين مع الًتويج
للشمولية من خالؿ ربسُت وصوؿ اجلميع إىل كافة أضلاء ادلدف لك يستفيد كل مواطن.
 - 37وقاؿ أحد ادلشاركُت إف شبة حاجة إىل معاجلة التنقل وسالمة الطرؽ ،وادلساواة بُت اجلنسُت ،وحقوؽ
األطفاؿ وذوي اإلعاقات يف اذلدؼ  77ادلقًتح من أىداؼ التنمية ادلستدامة لضماف إقامة ادلستوطنات البشرية
الشاملة .وشدد آخر على أمهية إدراج العدالة االجتماعية يف خطة التنمية دلا بعد عاـ  3172لتجنب تطرؼ
القطاعات ادلهمشة من اجملتمع وزيادة االنفصاـ بُت األغنياء والفقراء شلا يؤدي إىل زيادة الصراع االجتماع .
وقاؿ آخر إف من الضروري النظر إىل القضايا احلضرية من منظور ثقايف .وجرى التأكيد على أمهية ادلعلومات
وادلعارؼ ،والقيادة ادلالئمة والقوية واإلرادة السياسية يف التنمية احلضرية ادلستدامة .وبعد أف أشار إىل الزيادة
الرىيبة يف الفقر ،اسًتعى االىتماـ إىل ثغرات يف مستويات الدخل وعدـ ادلساواة واإلمهاؿ يف النظم االقتصادية
5

HSP/GC/25/L.1/Add.1

اليت تنطوي على ىذا البالء ،وأشار إىل أف استخداـ ادلوارد احمللية بواسطة احلكومات احمللية ديثل عنصرا رئيسيا يف
مكافحة ذلك.
 - 33وقالت إحدى ادلشاركات إف استبعاد الشباب من العمليات الدديقراطية ديثل عقبة أماـ االستفادة من
إمكانياهتم يف العمل كعوامل للتغيَت اإلجيايب .وقالت إف الشباب جيب أف ديثَّل بصورة رمسية يف ىياكل احلوكمة
وأنشطة األمم ادلتحدة .إف تضمُت الشباب ينظر إليو على أنو ضروري لتحقيق أىداؼ التنمية ادلستدامة
ادلقًتحة.
 - 32ورداً على تعليق عن أف ضعف النساء ىو نتيجة لألوضاع اليت يعشن فيها وليس نوع جنسهن ،وسؤاؿ
عن مدى توافر األدوات اجلديدة دلكافحة عدـ ادلساواة بُت اجلنسُت ،وعزلتهن االجتماعية اليت تؤثر يف كثَت من
النساء ،قالت إحدى أعضاء الفريق إف النساء يف سياؽ التحضر ،يعانُت من الضعف ألسباب سلتلفة من بينها
التشرد والفقر .ودعت إىل وضع حوافز دلكافحة عدـ ادلساواة بُت اجلنسُت وتوفَت إجراءات إجيابية لزيادة
ادلساواة .كما شددت على احلاجة إىل منح األصوات للناس الذين يعيشوف يف ادلدف ويبنوهنا ،وتوفَت ادلوارد
وادلعارؼ واآلليات للرقابة والرصد.
 - 34ووجو ادلدير التنفيذي االىتماـ إىل الوضع اخلاص الذي يتعرض فيو ادلشردوف داخلياً والالجئُت نتيجةً
للنزاعات اليت تؤثر على استغالؿ األراض  ،وشدد على أف إعادة توطُت اجملموعات السكانية ادلشردة ى ظاىرة
يتعُت على ادلخططُت دراستها .وأشار إىل منوذج دارفور اليت يسود فيها معدؿ ربضر أعلى بكثَت من ذلك
السائد يف السوداف بأسره .وربدث اآلف موجات ضخمة من اذلجرة يف الشرؽ األوسط ،بالنظر إىل أف السكاف
يسعوف إىل الفرار من النزاعات .ومن ادلهم النظر إىل العالقة بُت معسكرات الالجئُت واستدامة ادلناطق احلضرية
اجملاورة.
 - 32وأشار شلثل من إحدى ادلنظمات غَت احلكومية اليت تعمل يف دارفور إىل أف اذلجرة نتيجةً للجفاؼ
تشكل عامالً إضافياً دفع الناس يف دارفور إىل النزوح إىل ادلناطق احلضرية .ولالستجابة ذلذه التحديات
التخطيطية اخلاصة جيري وضع خطة إقليمية دبساعدة موئل األمم ادلتحدة ودبشاركة احلكومات احمللية والنازحُت
داخلياً .ويتمثل أحد ادلكونات الرئيسية للخطة يف تنظيم دورات تدريبية للنازحُت داخلياً ،شلا يساعدىم يف
احلصوؿ على التكنولوجيا إلنتاج مواد البناء الصديقة للبيئة وادلتوافرة زلليا وبأسعار يف متناوؿ اليد.
 - 36وقالت إحدى ادلشاركات يف النقاش ،وى تؤكد على عدـ وجود أي حل دبفرده لتلبية صبيع
االحتياجات ،إف من الواضح ،بناء على الدروس ادلستفادة ،أف من الضروري أف تتسم االستجابات لتحديات
التحضر من القاعدة إىل القمة مع إدراؾ صبيع رلاالت احلكومات بصورة كاملة التزاماهتا وتوزيع ادلسؤوليات.
وأكدت على احلاجة لتنقيح مشروع أىداؼ التنمية ادلستدامة بأسره ،حيث أف اذلدؼ  77ادلقًتح ال ديكنو
االستجابة جلميع اىتمامات احلكومات احمللية والتحديات اليت تواجو اخلطة احلضرية اجلديدة .فهذا اذلدؼ
ال يعاجل ،مثالً ،التحديات احلضرية الريفية .وحثت على أف تنظر القضايا ادلتعلقة بالتمركز ،واحلاجة إىل إعادة
تصميم اآلليات ادلالية احلالية ،والضرائب احمللية ،وربسُت الوصوؿ إىل اآلليات ادلالية من جانب احلكومات
احمللية ،ووسائل تعزيز الثقة االئتمانية ،واحلاجة إىل موارد لتمويل التحديات ادلباشرة اليت تواجو ادلناطق احلضرية
خالؿ ادلؤسبر الدويل الثالث لتمويل التنمية.
 - 31وعربت إحدى ادلشاركات عن رأي مفاده أف التخطيط احلضري ديثل أداة قوية للتنمية ادلستدامة،
وديكن للحلوؿ الذكية أف تتجنب أمناط التنمية غَت الفعالة وغَت ادلستدامة .وينبغ االعًتاؼ بصورة جيدة بادلدف
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ادلستدامة وادلستوطنات البشرية يف أىداؼ التنمية ادلستدامة ادلقًتحة وخطة التنمية دلا بعد عاـ  -3172ادلدف
والبلدات والبلديات سبثل رلاالت رئيسية لتنفيذ األىداؼ ادلقًتحة .وأعربت عن شكرىا دلوئل األمم ادلتحدة يف
إضفاء الصبغة احمللية على االلتزامات ،وأكدت على احلاجة للقياـ بأعماؿ رصد وقياس كافية للتقدـ احملرز يف
تنفيذ اخلطة .وبعد أف أعربت عن تقديرىا دلوئل األمم ادلتحدة لعملو يف رلاؿ ادلؤشرات ،قالت إنو ينبغ بذؿ
ىذه اجلهود على أساس واسع الحتواء سلتلف اجلهات الفاعلة اليت تتمتع خبربات يف رلاالت سلتلفة .وأشارت إىل
أف اإلبقاء على ىذه األىداؼ بصورة ديكن إدارهتا ،يتطلب مؤشرات متعددة رلاالت الًتكيز.
 - 38وأشار أحد ادلشاركُت ،بعد أف رحب باألىداؼ والغايات ادلقًتحة للتنمية ادلستدامة ،إىل الصلة القوية
بُت ادلستوطنات البشرية والتخطيط احلضري والعمراين والتنمية ادلستدامة دبا يف ذلك التخفيف من حدة الفقر
وضباية البيئة .وحيتاج النمو االقتصادي إىل مشوؿ اجتماع واستدامة بيئية .ويضطلع موئل األمم ادلتحدة بدور
كبَت يف ادلناقشات ادلتعلقة خبطة التنمية ادلستدامة دلا بعد عاـ  ،3172وأشاد جبهود الربنامج حىت اآلف يف ىذا
اجملاؿ .وأضاؼ إىل أف موئل األمم ادلتحدة ديكن أيضاً أف يصبح جهةً فاعلةً رئيسيةً يف رصد تنفيذ أىداؼ ما
بعد عاـ  3172وتقدًن ادلساعدة التقنية للدوؿ األعضاء.
 - 39وقالت إحدى ادلشاركات إف عمل موئل األمم ادلتحدة بشأف الرقم القياس الزدىار ادلدف قد يفيد يف
سياؽ ما بعد عاـ  .3172وطلبت توضيحات بشأف العمل الذي نفذ حىت اآلف مع احلكومات احمللية والوطنية
لدعم نظم الرصد واإلبالغ ،وعن الدروس ادلستفادة يف زبطيط نظاـ للرصد يف سياؽ ما بعد عاـ .3172
 - 21ورداً على سؤاؿ عن التوضيحات بشأف اختيار ادلدف الثانوية يف  21منطقة يف رواندا ،قاؿ السيد
موسوين إنو مت اختيار ست مدف يف رواندا لإلسراع بوتَتة التحضر ومن مث زيادة ادلستوى احلايل للتمويل .ويتمثل
معيار االختيار يف ادلستوى احلايل للتنمية ،وإمكانياهتا على النمو دبا يف ذلك فيما يتعلق بالصناعات والتجارة
والتعليم ،والصحة ،وفرص العمالة وادلوقع اجليوغرايف والسيما إمكانياهتا على التوسع خارجها .ودبجرد استيفاء
معايَت االختيار ،يتم تفعيل عملية ادلوافقة ،وإنشاء فريق تقٍت لتقدًن ادلقًتحات ومناقشة ادلسألة يف منتدى
للحكم احملل  ،ويوافق رللس الوزراء على االختيار وتبدأ عملية التنفيذ.
 - 27وقاؿ ادلدير التنفيذي إنو إضافة إىل العملية الرمسية حيث ديكن للدوؿ األعضاء أف تتخذ قراراً بشأف
إطار ادلؤشرات ،كاف موئل األمم ادلتحدة يتوىل وضع مؤشراتو التقنية اخلاصة والعمل مع ادلؤسسات األكادديية يف
التحضَت دلوئل األمم ادلتحدة الثالث إلنتاج أدوات جديدة للقياس .وتويل أحد ىذه األدوات نظر ادلصروفات
حبسب كل ساكن على مستوى السلطات احمللية حبسب البلد ،مع بياف وجود فروؽ كبَتة بُت البلداف.
 - 23ودعا أحد ادلشاركُت يف النقاش إىل أف تقيس ادلؤشرات التقدـ احملرز يف إصلاز أىداؼ خطة التنمية دلا
بعد عاـ  3172بصورة شاملة .وكانت ادلؤشرات تركز يف كثَت من األحياف على القضايا الشديدة التقنية يف
حُت أف ما يهم يف احلقيقة ىو قياس بعض اجلوانب مثل احلد من وطأة الفقر ،واحلالة الصحية للسكاف
واحلصوؿ على التعليم وفرص العمل .ويعترب وضع وتوافر البيانات على ادلستوى احملل عنصراً رئيسياً يف ىذا
اجملاؿ.
 - 3مالحظات ختامية
 - 22يف ادلالحظات اخلتامية ،طالب السيد ريف بإجراء تغيَت ثقايف واجتماع أساس بغية ربقيق التحضُّر
ادلستداـ يف مواجهة األعداد اذلائلة من البشر على كوكب األرض .وتعترب ادلوارد يف غاية األمهية يف ىذا الشأف.
وقاؿ إنو جيب على أصحاب ادلصلحة يف ادلؤسبر الدويل الثالث لتمويل التنمية أف يطالبوا بزيادة ادلوارد احمللية وبناء
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ليتسٌت جلميع مستويات احلكومة القياـ دبا جيب؛ فهناؾ حاجة إىل آليات مالية مبتكرة وىياكل مالية
القدرات ّ
بديلة .وجيب النظر يف الطريق إىل مستقبل ادلوئل الثالث من الناحية السياسية بغية ذبنُّب النتائج غَت اجملدية
للمؤسبر وحدوث زيادة ىائلة يف أعداد القاطنُت يف األحياء الفقَتة الذين يعيشوف ربت وطأة الفقر.
جيم  -الجلسة  :5استكشاف االستراتيجيات والتحديات والنُّهج المتعلقة بالروابط بين الحضر والريف
 - 24كاف ادلشاركوف يف النقاش يف ىذه اجللسة ىم الباحثة الرئيسية والرئيسة ادلشاركة لفريق ادلستوطنات
البشرية يف ادلعهد الدويل للبيئة والتنمية ،سيسيليا تاكويل؛ واألمُت الدائم يف وزارة احلكم احملل يف أوغندا ،باتريك
موتابوير؛ وعمدة سيفَتيهيسار ،تركيا ،مصطفى تونك سوير.
 - 22وعند افتتاح اجللسة ،قاؿ نائب األمُت التنفيذي ،وىو يشَت إىل الكلمة الرئيسية ،إف التنمية الريفية
واحلضرية وجهاف لعملة واحدة .ورغم أف أفريقيا كانت تشهد واحداً من أسرع معدالت التحضُّر يف العامل ،ما
زاؿ معظم سكاهنا يعيشوف يف أطر ريفية .وتشمل نتائج التنمية الريفية الناجحة فوائض إنتاج وىناؾ حاجة إىل
ربسُت البنية التحتية للسماح بوجود صناعات صغَتة النطاؽ لتوفَت خدمات لتلك الفوائض .ويف اخلتاـّ ،أدت
تلك النتائج صبيعها إىل التحضُّر .وعندما ينظر للتحضُّر باعتباره دورة بدالً من اعتباره منافسة ،ديكن أيضاً
بنجاح معاجلة رب ّديات ىامة مثل األمن الغذائ وتوفَت الرعاية الصحية .ويعترب التحضُّر زلكم التخطيط أكرب
فعاؿ عندما توجد روابط قوية بُت صبيع أنواع ادلستوطنات البشرية ،من الػمدف إىل القرى .وعلى النقيض
عامل ّ
من ذلك ،فشلت احلواضر الكربى أحياناً ربت وطأة صلاحها ومن خالؿ االفتقار إىل الئحة وزبطيط على
ادلستوى الوطٍت .وقد حاف الوقت للمض قدماً بأشكاؿ من التخطيط الدويل الذي ديكن أف يعود بفوائد
للمجتمعات احلضرية والريفية على السواء.
 - 0عروض المشاركين في النقاش
 - 26قالت السيدة تاكويل يف العرض الذي قدمتو إف ىناؾ حاجة لفهم أفضل للمناطق الريفية .وقالت إف
حدوث تغيَتات يف وسائل اإلنتاج الزراع  ،والعمالة يف غَت اجملاؿ الزراع وأعداد السكاف الريفيُت الذين
يشًتوف ،بدالً من أف ينتجوا ،موادىم الغذائية ،إمنا تتيح فرصة وتعترب مدعاة للقلق أيضاً .والعامل الرئيس
لتحقيق روابط بُت احلضر والريف إمنا يكمن يف البلدات الصغَتة ،يف ضوء أف ىناؾ رلموعتُت من السكاف
يتقاطعاف مكانياً .فالبلدات الصغَتة تتيح مكاناً ديكن فيو تدعيم حقوؽ اإلنساف ألولئك ادلقيمُت يف البلدات
الصغَتة ويف اإلطارات الريفية .ورغم ذلك ،فإف صلاحها ديكن أف يلحق بو الضرر إذا مل يتم تعزيز ادلنتجات
الزراعية اخلاـ على سبيل ادلثاؿ .وتشمل ادلعلومات احلالية بشأف البلدات الصغَتة مستوطنات يًتاوح سكاهنا
ما بُت  31 111و .211 111وتدعو ادلسألة إىل تقدًن مزيد من التفاصيل للتمييز بُت أنواع االستيطاف داخل
الفئة العريضة ،لتحديد احتياجات التنمية لكل نوع وحلشد أنسب مستوى من احلكومة لتلبية تلك احلاجات.
وقالت إف احلكومات تواجو عقبات على وجو اخلصوص بسبب االفتقار إىل ادلعلومات بشأف النشاط
االقتصادي يف البلدات الصغَتة .وعلى النقيض من ذلك ،من الواضح أف االفتقار إىل إيرادات ،وموارد تقنية
ومساءلة يف اإلدارات احمللية إمنا تعرقِل التق ّدـ ضلو االستدامة البيئية.
 - 21وقاؿ السيد موتابوير يف بيانو إف السلطات احمللية يف أوغندا دأبت تقليدياً على الًتكيز على توفَت
تتحسن إذا ما
اخلدمات وعلى التخطيط يف قطاع التشييد احملل  .وقاؿ إف التواصلية بُت احلضر والريف ديكن أف َّ
أعطيت اىتماماً أكرب للتخطيط االقتصادي :وإدخاؿ ربسينات قد تشمل زبفيض االررباؿ من الريف إىل
احلضر والزيادة يف إسهامات ادلناطق الريفية والبلدات الصغَتة يف الرفاه االقتصادي الوطٍت .ومن حيث ادلعرفة
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وادلهارات ،قاؿ إف أوغندا تستثمر يف تدريب القيادات من أجل السلطات احمللية .وقاؿ إف سياسة البلد
خبصوص الالمركزية ،مع توفَت التمويل احلكوم ادلركزي الوايف والذي ديكن التنبؤ بو والذي يقع يف صميم
ادلوضوع ،إمنا يساعد على بناء الدراية الفنية والكفاءة داخل اإلدارات احمللية .فقد ساعد إدخاؿ ربسُت على
ىياكل اإلدارة الرشيدة على مستوى القرية والبلدة والبلديات وادلدينة يف إحداث زبطيط اقتصادي للهياكل ومنع
النتائج السيئة للتحضُّر مثل ظهور أحياء فقَتة .وما زاؿ من األمهية دبكاف التخطيط للبنيات التحتية ،وخصوصاً
فيما يتعلّق بتشييد الطرؽ يف األطر الريفية واحلضرية ،كما حدث يف القدرة على قياس واستعراض التقدُّـ .وقاؿ
إف التقييمات السنوية حالياً تنظر إىل أداء السلطة احمللية من حيث التخطيط ادلايل واالعتبار اجلنساين وادلسائل
البيئية.
 - 28وق ّدـ السيد تونك سوير بياناً حوؿ مبادرة التعاوف الغذائ بُت احلضر والريف اليت جرى تطويرىا يف
مدينة سيفَتيهيسار يف منصب رئاسة البلدية الذي يشغلو .وقاؿ إف اجملموعتُت اذلامتُت يف سلسلة إنتاج
األغذية  -ادلستهلكوف يف احلضر وادلنتجوف يف الريف الذين يستخدموف األساليب الزراعية التقليدية ،وجرى
الفصل بينهما مؤخراً بسبب اإلنتاج احلديث يف األغذية ،دبا يف ذلك التعديل الوراث والزراعة الكثيفة الواسعة
النطاؽ .وإلجياد الرابطة بُت ادلستهلكُت يف احلضر والػمنتجُت يف الريف من جديد ،جرى إنشاء صبعية تعاونية
وإنشاء سوؽ للمنتجُتِ .
ومسح ألكشاؾ البيع بأالّ تبيع سوى األغذية اليت أنتجها ىؤالء بأنفسهم ،شلّا يتيح
للمستهلكُت يف احلضر الفرصة لدعم ادلنتجُت احملليُت .وبادلقابل جرى إعفاء ادلنتجُت احملليُت من الرسوـ البلدية
على ادلنتجات اليت تباع يف السوؽ .وجرى إنشاء بنك برأمساؿ ّأويل زلل خلفض االعتماد على البذور ادلع ّدلة
وراثياً من بعيد .وأقيم سوؽ باالتصاؿ ادلباشر عن طريق اإلنًتنت لتمكُت ادلنتجُت من البيع للمستهلكُت على
وشجع ادلشروع النشاط الزراع الصغَت النطاؽ القائم على تشكيل صباعات تعاونية ،وإنتاج
نطاؽ البلدّ .
األصناؼ ذات القيمة ادلضافة مثل ادلواد احملفوظة والعصائر ،وكذلك ادلنتجات الغذائية اخلاـ ،واستخداـ البذور
احمللية .وم ّكنت ادلبادرة السلطات احمللية من ربط الشبكات العادلية بالسلطات احمللية األخرى وتبادؿ أفضل
ادلمارسات بشأف القضايا ذات االىتماـ ادلشتػرؾ.
 - 29ورداً على سؤاؿ بشأف الكيفية اليت ديكن هبا دلوئل األمم ادلتحدة أف يدعم ادلبادرات األخرى ادلماثلة
يتوخى مستقبالً تصبح فيو الروابط بُت الريف واحلضر أكثر
ادلالئمة زللياً ،قاؿ ادلدير التنفيذي أف الربنامج ّ
سالسة .وقد أظهرت التجارب أف ىذا ديكن ربقيقو دبحض الصدفة :فاألمر يتطلّب وجود سياسات وطنية قوية
الفعاؿ .وقاؿ إف السياسات الناجحة من ىذا النوع ال تبدو واضحة
إىل جانب ادلوارد والوسائل الالزمة للتنفيذ ّ
بذاهتا ،فه تتطلّب سبويالً صحيحاً ،وإرادة سياسية الزباذ القرارات الصعبة وادلناقشات القوية على ادلستوى
الوطٍت .ومن األمهية دبكاف وجود توازف دقيق بُت احتياجات التنمية الريفية والتنمية احلضرية لضماف أالّ يتم
التضحية دبنافع طرؼ يف سبيل حدوث تقدُّـ يف الطرؼ اآلخر.
 - 41والحظ أحد ادلشاركُت يف النقاش أف مساع صوت اجملتمعات احمللية أصبح أصعب ،دبا يف ذلك من
خالؿ االستفادة من األنشطة غَت الرمسية احلالية بدالً من حظرىا .وقاؿ إف ادلعلومات اجملمعة يف عاـ 3172
تشَت إىل أف معظم البلداف كانت تتبع سياسات تػثبِّط اذلجرة من الريف إىل احلضر .إضافة إىل ذلكّ ،أدى
الدعم ادلقدَّـ للزراعة التجارية بسبب أعداد َّ
سكاف العامل ادلتزايدة دوماً إىل سياسات غَت متناسقة بشأف
القطاعات األخرى من االقتصاد الريف .
 - 47وعندما سئل ادلدير التنفيذي عن السبب يف عدـ وجود مكافئ للهدؼ  77الػمقًتح من أىداؼ
التنمية ادلستدامة ،يركز على الريف ،رد قائالً إف التنمية الريفية واالستثمار يف البنية الريفية سيطرا تقليدياً على
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مناقشات التنمية ،مع زبصيص موارد قليلة للتحضُّر وإبداء اىتماـ قليل بالصفات التحويلية .ومن األمهية دبكاف
تصحيح ىذا الوضع وتوضيح أف التحضُّر أداة للتنمية تعمل على زيادة الرفاه االقتصادي الوطٍت.
 - 5المناقشات
 - 43يف ادلناقشات التالية ،أشار أحد ادلشاركُت إىل أف منظمتو أطلقت عدة برامج للتطوير ادلهٍت ادلستمر
على مدى السنوات القليلة ادلاضية ،ومع ذلك أصبح واضحاً أنو ما مل تظ ِهر احلكومات اىتماماً كافياً بالبحث
والتطوير وتساعد يف تطوير احملتوى احملل الذي ديكن أف ينشئ فرصاً للوظائف والعمالة ،ستصبح الػمدف غَت
قادرة على إحراز النجاح .إضافة إىل ذلك ،فإف نقص التخطيط التشارك على مستوى القاعدة الشعبية ال ديكن
ادلتحضرة حديثاً ،حيث صارت أحياء
يؤدي إالّ إىل إخفاؽ ،كما أظهر التدىور السريع يف بعض ادلناطق
ّ
أف ّ
عما يعنيو التحضُّر بالفعل .وقاؿ
فقَتة .ويف ادلوئل الثالث ،حيتاج ادلشاركوف إىل التطلُّع إىل قارات العامل والتساؤؿ ّ
إف منظمتو سعت إىل مناشدة ادلهندسُت الشباف عرب بلداهنا األعضاء ،بيد أف الرأي السائد كاف ىو أف اذلندسة
األوروبية أو اذلندسة األمريكية ى اليت ديكن أف تكوف متحضرة حبق .ويعٍت ذلك ،يف غياب تركيز أكرب على
احللوؿ احمللية ،أف قارة مثل أفريقيا ستظل دائماً تسعى للحاؽ بركب التكنولوجيا.
 - 42وباإلشارة إىل ادلبادرات احمللية قاؿ أحد ادلشاركُت يف النقاش إنو عند تصميم حلوؿ تظهر حاجة إىل
تفهم اإلطار الذي و ِضعت من أجلو .ويف أوغندا على سبيل ادلثاؿ ،يعيش الناس يف مناطق حضرية بيد أف
ُّ
يؤدي إىل حدوث مشاكل .فوجود
قيمهم الثقافية ى يف الغالب ريفية .إف عدـ مراعاة ىذا اجلانب ديكن أف ّ
هنج أكثر اتصافاً باحمللية ديكن أف يساعد على زبفيف االحتكاؾ ،على سبيل ادلثاؿ ،يف تنفيذ تشريعات
والعدالة.
للتحرؾ لألماـ من فكرة ارتباط حقوؽ ادلواطنُت
 - 44وقاؿ مشارؾ آخر يف النقاش إف الوقت قد حاف ُّ
بادلكاف الذي يعيشوف فيو .فهناؾ يف أغلب احلاالت قلق بأف كثَتاً من الناس قد ينتقلوف إىل مدف كبَتة ،وكثَتاً
ما يتغاضوف عن حقيقة أف العملية ربدث أيضاً بالعكس ،حيث كثَت من الناس ينتقلوف إىل مراكز حضرية
صغَتة أو متوسطة وبالتايل يواصلوف الرحلة خارجاً نظراً ألف أشكاالً جديدة من التكنولوجيا فتحت أنواعاً
جديدة من احلراؾ .وال تزاؿ ضباية حقوؽ ادلواطنُت زللياً على درجة من األمهية ،بيد أف احلماية مطلوبة أيضاً عرب
احلدود الوطنية واإلقليمية .ويف بعض البلداف على سبيل ادلثاؿِ ،
يعتمد إدراج القوائم االنتخابية على وجود
عنواف ،وىو ما يعٍت أف سكاف األحياء الفقَتة غَت قادرين على شلارسة حقوؽ ادلواطنة اخلاصة هبم.
 - 42وأ ّكد أحد ادلشاركُت على أف مفهوـ الروابط احلضرية الريفية جيب تعزيزه من خالؿ اعتبارات سياسية
واقتصادية واجتماعية .فف كينيا على سبيل ادلثاؿّ ،قرر الناس ربويل تقدًن اخلدمات إىل مستوى ادلقاطعات.
وأصبحت ادلقاطعات مراكز جديدة للتحضُّر ،حيث يتخذ الناس القرارات بشأف ادلسائل اليت تؤثّر عليهم .ومن
ادلسائل الرئيسية ،كيف يتم تفعيل وتآزر العالقة بُت سلطات ادلقاطعات والسلطات الوطنية من أجل توفَت
عنصر إنصاؼ يف تقدًن اخلدمات.
 - 46وقاؿ أحد ادلشاركُت يف النقاش إف نقل ادلوارد ليس ىو هناية ادلسألة ،فالتح ّدي الرئيس ىو كيفية
ربويل ادلوارد إىل قدرات من خالؿ إجراء زبطيط حكيم.
 - 41وأثار مشارؾ آخر ادلسألة احلرجة اخلاصة دبرض اإليدز والػمدف .وبينما أوجد التحضُّر فرصاً ،ال تزاؿ
لشىت السكاف ِّ
ادلًتحلُت الذين يعتربوف خصوصاً يف حالة من الضعف .وغالباً
األماكن احلضرية مكاناً للشباب ،و ّ
ما تتأثّر الػمدف بشكل غَت متناسب بوباء متالزمة نقص ادلناعة البشرية وعندما ال يتم تسجيل الناس كمقيمُت
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دائمُت ،فإهنم غالباً ما يواجهوف صعوبة يف احلصوؿ على اخلدمات الصحية األساسية .ويف ذلك السياؽ أضاؼ
فعالة للتص ّدي لألخطار اليت هتدِّد
أف الػمدف سوؼ تكافح الحتواء األمراض الوبائية ما مل تتخذ إجراءات ّ
الصحة العامة.
ورداً على تعليق بشأف وجود مدف أصغر يف بعض البلداف ادلتقدمة النمو ،قاؿ ادلدير التنفيذي إف منوذج
ّ - 48
تطور عرب قروف كثَتة وسبيل الػمدف الصغَتة حالياً إىل أف توجد يف أغٌت البلداف .وىذا
التحضُّر يف أوروبا قد ّ
يتحملوا العودة إىل بلدات أصغر ويدفعوا تكلفة احلصوؿ على
حيدث ألف الناس يف البلداف الغنية جداً ديكن أف ّ
اخلدمات احلديثة اليت يطلبوهنا ،وغالباً ليس ىذا ىو احلاؿ يف البلداف ذات الدخل الفردي ادلنخفض .وقاؿ إف
أسلوب احلياة يف بعض ادلدف األوروبية مع ذلك ،ليس مستداماً ألف إسهامها يف انبعاثات غازات االحًتار
س ّجل درجات عالية جداً .وحيتاج منوذج التحضُّر إىل مراجعتو يف بعض بقاع من العامل ،يف حُت أف التحضُّر يف
البلداف النامية يعترب أساسياً ألف الػمدف ى األماكن اليت ظهرت فيها اخلدمات ادلتقدِّمة .وأوضح أيضاً أف معظم
تتحمل الظروؼ احلضرية الفقَتة.
البلداف األوروبية ادلتقدمة النمو بدرجة عالية كاف يتحتَّم عليها من قبل أف َّ
 - 49وأعرب أحد ادلشاركُت عن رأي مفاده أف مقرري سياسات موئل األمم ادلتحدة يفعلوف خَتاً إذا
ما وضعوا يف االعتبار أف التحضُّر ،رغم أنو حتم على األرجح ،ينبغ أال يكوف على حساب البيئة الريفية.
دال  -الجلسة  :3أولويات لتطبيق نهوج الروابط الحضرية الريفية
 - 21يتكوف فريق النقاش ذلذه اجللسة من جاف كالود وزير اإلسكاف والتنمية احلضرية يف الكامَتوف،
مبوينشو؛ ودافيندر المبا؛ وإيفاف توروؾ ادلدير التنفيذي دلعهد البيئة والرئيس السابق لالئتالؼ الدويل للموئل،
ادلدير التنفيذي لوحدة األداء االقتصادي والتنمية االقتصادية دبجلس حبوث العلوـ اإلنسانية.،
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عروض المشاركين النقاش
 - 27أشار السيد مبوينشو ،يف عرضو ،إىل أف تطوير ادلدف يعتمد على تطوير ادلناطق الريفية ،وخباصة يف
البلداف النامية .ويف عاـ  ،3114أوىل بلده التخطيط احلضري أولويةً عالية ومنح العمد أدواراً قيادية يف استنباط
خطط للمدف الصغَتة والكبَتة معاً .وتضم الكامَتوف  261كميوناً ،ودبساعدة شركائها الدوليُت يف التنمية،
سبكنت من وضع خطط إمنائية لتلك الكميونات واستحداث ىياكل وطنية لدعمها يف رلاالت من قبيل
األراض واإلسكاف وتنفيذ ادلشروعات .وتلقت احلكومة الدعم أيضاً من موئل األمم ادلتحدة يف جهودىا لتنمية
ادلدف وإعادة ربديثها وإعادة ىيكلتها ،ويف تدريب العمد ،وإجراء ادلشاورات العامة يف رلاؿ التخطيط ،وجعل
ادلدف أكثر أماناً والعمل يف اذباه القضاء على ظاىرة األحياء الفقَتة.
 - 23وقاؿ إف الدعم الذي قدمو موئل األمم ادلتحدة والوكاالت األخرى مكن الكامَتوف من وضع برامج
هتدؼ إىل ربقيق تنمية أكثر توازناً بُت ادلناطق الريفية وادلناطق احلضرية ،ومن ادلهم أف يواصل موئل األمم
ادلتحدة دعمو للمجتمعات احمللية واحلكومات احمللية يف سعيها لوضع سياسات واسًتاتيجيات حضرية وريفية
وخطط تنمية إقليمية مستدامة .وديكن احلصوؿ على ادلوارد ادلالية ادلطلوبة لتنفيذىا من خالؿ سلططات تراخيص
اإلسكاف والبنيات التحتية احمللية ،ومن خالؿ شركاء التنمية الدوليُت ،الذين يساعدوف ،من خالؿ توفَت ذلك
الدعم ،يف تثبيط اذلجرة الواسعة النطاؽ إىل البلداف ادلتقدمة.
 - 22وشدد السيد المبا ،يف العرض الذي قدمو ،على أنو للمسامهة يف تأمُت احًتاـ حقوؽ اإلنساف يف
كامل سلسلة ادلستوطنات ادلتصلة ،من الضروري دلوئل األمم ادلتحدة ولشركائو وضع خطة عمل واسًتاتيجية
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للمشاركة بفعالية يف تنفيذ جدوؿ أعماؿ التنمية دلا بعد عاـ  ،3172دبا يف ذلك اذلدؼ  77ادلقًتح من
أىداؼ التنمية ادلستدامة ،يف سياؽ السلسلة الريفية احلضرية ادلتصلة .وينبغ أف تسًتشد ىذه ادلشاركة دببادئ
أخالقية من قبيل العدالة االجتماعية ،والكرامة اإلنسانية وحقوؽ األنساف واألمن اإلنساين وادلشاركة يف العمل
اإلنساين واألمن البيئ واالستدامة .وأضاؼ أف رلموعيت القضايا ادلذكورتُت األخَتتُت مل زبضعا للدراسة الكافية
يف سياؽ مناقشات جدوؿ األعماؿ احلضري حىت ىذا التاري ..وأشار أيضاً إىل ضرورة أف تدخل اجلهات
الفاعلة من الدوؿ ومن غَت الدوؿ يف احلوار بشأف خطة العمل واالسًتاتيجية ادلقًتحتُت قبل انعقاد الدورة الثامنة
للمنتدى احلضري العادل واثناءىا.
 - 24وتعليقاً على العرض الذي قدـ ،قاؿ ادلدير التنفيذي إف إطار جدوؿ األعماؿ احلضري اجلديد يصاغ
حوؿ مسامهة التحضر يف األىداؼ الثالث الرئيسية للتنمية ادلستدامة والتصدي للتحدي الذي يشكلو تغَت
ادلناخ وتعزيز جدوؿ األعماؿ االجتماع لألمم ادلتحدة ،دبا يف ذلك احًتاـ حقوؽ اإلنساف.
 - 22ناقش السيد تروؾ ،يف العرض الذي قدمو ،دور السياسات الوطنية يف تأطَت اجلهود حوؿ جدوؿ
األعماؿ الريف احلضري ،مشَتاً إىل أف احلدود السياسية اليت ربدد ادلناطق الريفية واحلضرية مل تكن يف احلقيقة
واضحة ،وأف ذلك الواقع يتطلب ترتيبات حوكمة مرنة تعًتؼ باالعتماد ادلتبادؿ بُت سلتلف أنواع ادلستوطنات
وبالًتابط القائم بينها .فالسياسات احلضرية الوطنية ذلا دور حاسم يف جدوؿ األعماؿ الريف احلضري ،وىو
مستمد من قدرهتا على أف تعكس جلميع قطاعات اجملتمع ،دبا يف ذلك القطاع اخلاص ،األمهية ادلركزية للتحضر
يف جدوؿ أعماؿ التنمية؛ ويف تشجيع قياـ تنسيق أفضل فيما بُت ادلستويات احلكومية اليت تتعامل مع قضايا
مثل اإلسكاف والنقل والبنية التحتية لتساعد بذلك يف إنشاء مستوطنات وظيفية؛ ولتزويد ادلناطق احمللية
واإلقليمية باألدوات القانونية والتخطيطية اليت سبكنها من إدارة التحضر بفعاليةً أكرب؛ لتنطلق بذلك بعيداً عن
االنغالؽ اإلداري واحلدود اإلقليمية الضيقة.
 - 26وقاؿ إف جدوؿ األعماؿ احلضري الريف ال يستتبع معاملة صبيع األماكن كما لو كانت متساوية وإمنا
يعًتؼ باالختالفات الوظيفية بُت ادلناطق ادلختلفة يف عمليات التخطيط وزبصيص ادلوارد .فادلدف الكبَتة توفر
فرصاً اقتصادية ىامة ،فيما تكوف ادلدف الصغَتة والبلدات أقل تكلفة وأقل ازدحاماً ،وديكن أف تؤدي دوراً يف
النمو االقتصادي ،إذا توفرت فيها البنيات التحتية الكافية .أما ادلناطق الريفية فه تتيح فرصاً كربى يف قطاعات
إضافةً إىل الزراعة ،دبا يف ذلك الطاقة ادلتجددة ،وخباصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية ،والسياحة.
-5

المناقشات
 - 21أشار أحد ادلشاركُت ،يف النقاش الذي أعقب ذلك ،إىل احلاجة إىل التصدي لفكرة وسم ما ىو ريف
بالسلبية وما ىو حضري باإلجيابية ،مؤكداً أنو يف أغلب األحياف ،العكس ىو الصحيح ،علماً بأف ادلناطق
احلضرية مل تتسبب يف خلق آثار سلبية على التحضر مثل انبعاثات غازات االحتباس احلراري وإزالة الغابات
واألحياء الفقَتة .وأشار مشارؾ آخر إىل وجود حاجة إىل التحوؿ النموذج باالنتقاؿ بعيداً عن التضاد بُت
الريف واحلضري واعتماد سياسات وىياكل حوكمة منسقة تقوـ على أساس االعتماد ادلتبادؿ بُت ادلناطق الريفية
واحلضرية والروابط القائمة بينها.
 - 28وأعرب أحد أعضاء فريق ادلناقشة عن تأييده لفكرة استصواب عدـ خلق تعارض بُت ادلناطق الريفية
واحلضرية ،مشَتاً إىل أف أحد أوىل االصالحات اليت أجراىا بلده كاف القضاء على تصنيف بعض الكميونات
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بأهنا ريفية .ومن ادلهم عدـ إمهاؿ ادلناطق الريفية وتوفَت اإلسكاف والنقل واالنتقاؿ لسكاف ادلناطق الريفية
واحلضرية وتوفَت فرص العمل للسكاف بأماكن قريبة من أماكن سكناىم.
 - 29وقاؿ عضو آخر يف فريق النقاش إف خلق تراتب ىرم بُت الريف واحلضري مل يعد مفيداً يف ربقيق
التغيَت اإلجيايب ،مشَتاً إىل أف ادلطلوب ،بدالً عن ذلك ،ىو وضع أىداؼ ومبادئ واضحة ودراسة متعمقة
دلختلف جوانب السلسلة الريفية احلضرية ادلتصلة ،دبا يف ذلك اجلوانب اإليكولوجية ،والتكنولوجية ،والبيئية
االصطناعية ،والسياسية ،والدديوغرافية ،واالقتصادية ،والثقافية ،اليت ديكن أف يتم على أساسها التشخيص
وربديد احللوؿ.
 - 61عرض أحد ادلشاركُت ،على سبيل االقتساـ ،ذبربة بلده ،الذي تعاين فيو احلكومات الريفية صعوبات يف
توفَت اخلدمات األساسية لسكاف الريف نتيجةً لتناقص العائدات الضريبية نتيجة لتزايد اذلجرة من الريف إىل
ادلدينة وتساءؿ إف كانت ىنالك أمثلة مشاهبة موجوده يف أماكن أخرى.
 - 67أجاب أحد أعضاء فريق ادلناقشة بأف جنوب أفريقيا ،وإف كاف ألسباب أخرى ،أنشأت بلديات
مًتوبولية واسعة يف سع منها إلدارة التوترات بُت ادلناطق الريفية ،وادلناطق احلضرية يف كياف واحد .وقد أدى
ىذا النهج إىل خلق فرص القتساـ موارد ادلدينة وقدرة رلالس ادلدف مع ادلناطق الريفية وأدى إىل توصيل اخلدمات
األساسية بصورة أكثر فعالية من حيث التكلفة إىل ادلناطق الريفية النائية ،واستتبع أيضاً نشوء سلاطر مثل
ادلخاطر السياسية ادلرتبطة بتشتيت اإليرادات األساسية للمدينة عرب منطقة واسعة ،األمر الذي ديكن أف يؤدي
إىل تقويض ازدىار ادلدف األساسية وبنياهتا التحتية ،وخطر إرساؿ إشارة إىل احلكومة ادلركزية بأف الكياف اجلديد
يتمتع بقاعدة ضريبية ضخمة وأنو مل يعد حيتاج إىل التحويالت الوطنية.
 - 63قاؿ ادلدير التنفيذي إف حكومة ادلملكة ادلتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية اعتمدت تشريعات
مبتكرة عاـ  7919ربدد البلديات على أساس سكاهنا بدالً من مساحاهتا ،األمر الذي أدى إىل حدوث
تغيَتات ىامة يف ىياكل السلطات احمللية ،دبا يف ذلك زبفيض كبَت يف عددىا .بيد أف مسائل األراض ى
مسائل سياسية حساسة للغاية شلا يعٍت أهنا من األرجح أف ربل يف سياؽ عمليات سياسية وطنية بغض النظر
عن أي حلوؿ تقنية ديكن استنباطها يف سياؽ ما يدور حالياً من حوار بشأف الروابط الريفية احلضرية.
 - 62ورداً عل سؤاؿ يتعلق بقدرة ادلدف على مواكبة تدفقات اذلجرة ،قاؿ أحد أعضاء فريق النقاش إنو من
ادلهم التمييز بُت اولئك الذين يهاجروف باختيارىم وأولئك الذين أجربوا على اذلجرة نتيجة لنزاع أو كوارث
طبيعية فالنوع األخَت ىذا من اذلجرة ينبغ عدـ تشجيعو نظراً للصعوبة اليت تواجو أي مدينة أو بلد يف استيعاب
ىذه اذلجرة الواسعة النطاؽ وأشار عضو آخر يف فريق النقاش إىل أف مبادئ القانوف اإلنساين الدويل تنطبق يف
حاالت اذلجرة القسرية واليت من ادلتوقع أف تزداد.
 - 64قاؿ ادلدير التنفيذي إف ىناؾ حاجة للدفاع عن حرية الناس يف االنتقاؿ إىل ادلدف ،مشَتاً إىل أف ادلدف،
تارخيياً ،ظلت أماكن تقصدىا اذلجرات.
هاء  -اختتام الجلسة
 - 62قدمت السيدة بالت ملخصاً للمجاالت الرئيسية الستو اليت جرت مناقشتها ،وأبرزت رلاالت االلتقاء
الرئيسية ووصفت الطرؽ ادلمكنة للمض قدماً إىل األماـ.
_______________
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