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موجزات أعدها رئيس مجلس اإلدارة عن الحوار بشأن الموضوع الخاص للدورة السادسة
والعشرين المعنون ’’فرص التنفيذ الفعال للخطة الحضرية الجديدة‘‘
 -2أجرى رللس اإلدارة يف جلستيو العامتُت اخلامسة والسادسة ،ادلعقودتُت يوم األربعاء  20أيار/مايو
 ،1027حواراً بشأن ادلوضوع اخلاص للدورة ادلعنون ’’فرص التنفيذ الفعال للخطة احلضرية اجلديدة‘‘ .ومشل
احلوار جلسة افتتاحية تلتها ثالث دورات بشأن ادلواضيع الفرعية للحوار ،على النحو التايل( :أ) ادلوضوع الفرعي
 :2تعزيز فرص احلصول على السكن الالئق وادلستدام؛ ادلوضوع الفرعي  :1التخطيط ادلتكامل للمستوطنات
البشرية من أجل التوسع احلضري ادلستدام؛ ادلوضوع الفرعي  :3أوجو التآزر والتمويل من أجل التوسع احلضري
ادلستدام .وسبيزت جلسات ادلناقشة بوجود ميسر وفريق من ادلتكلمُت وعروض من ادلشاركُت يف حلقة النقاش
وتعليقات من احلضور وردود أفعال من ادلشاركُت يف حلقة النقاش.
 -1وعرض رئيس رللس اإلدارة موضوع احلوار فقال إن اجلزء الرفيع ادلستوى واحلوار احلايل يربط بينهما
موضوع مشًتك من أجل تيسَت مناقشة أصحاب ادلصلحة الرئيسيُت للنتائج.
 -3وأبرز رئيس رللس اإلدارة يف كلمتو االفتتاحية أعلية اخلطة احلضرية اجلديدة ،اليت تشكل ظلوذجاً للتنمية
ادلستدامة للمستوطنات البشرية وحوكمة ادلدن وإدارهتا يف ادلستقبل .وأضاف أن اخلطة احلضرية اجلديدة تشكل
نقلة نوعية لكوهنا تشمل صبيع الركائز الثالث للتنمية ادلستدامة -االجتماعية واالقتصادية والبيئية  -وتوىل
االىتمام الواجب للبعد االقتصادي للمدن .وقال إن ىذا التحول ؽلكن وصفو بعبارة ’’اإلصالح واألداء
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والتحويل ( .‘‘)Reform, perform, transformوأكد يف ذلك السياق احلاجة إىل اإلصالحات اإلدارية وادلالية
واإلصالحات يف رلال تقدمي اخلدمات لكفالة األداء الفعال للجهات الفاعلة يف اإلدارة احلضرية ،شلا يؤدى إىل
ربول يف جدول األعمال احلضري .ومضى قائالً إن من ضمن العناصر الضرورية لدعم وتيسَت ىذه العملية
المركزية ادلهام اإلدارية؛ ونقل األموال وادلهام وادلوظفُت إىل اذليئات احمللية؛ وتوفَت احلوافز لتشجيع اإلصالح
وكفالة الشفافية وادلساءلة؛ وادلشاركة الكاملة للمواطنُت واجملتمعات احمللية يف التخطيط والتنفيذ؛ وإدرار الدخل
على صبيع ادلستويات ،شلا يؤدي إىل رفع مستوى تقدمي اخلدمات وتشجيع االمتثال الضرييب .وأكد أنو ،سعياً
لتيسَت استخدام األموال ادلتاحة وطمأنة اجلهات ادلاضلة ،ينبغي أن تسعى ادلدن للحصول على تقديرات اجلدارة
االئتمانية ،على النحو الذي دللت عليو ادلمارسات احلالية يف اذلند .وأكد أن التمويل الذي تقدمو وكاالت
التمويل الدولية ينبغي أن يكفل توفَت ما يكفي من خدمات اإلمداد بادلياه ،والصرف الصحي ،وإدارة النفايات
الصلبة ،والنقل العام ،والكفاءة يف استخدام الطاقة ،والطاقات ادلتجددة .ويف اخلتام أكد على أعلية تعزيز اذليئات
احمللية وتقاسم أفضل ادلمارسات واالستفادة منها.
ألف -الجلسة االفتتاحية
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الكلمة الرئيسية
ومفادىا أن
 -4شدد ادلدير التنفيذي يف كلمتو الرئيسية على الرسالة الرئيسية للخطة احلضرية اجلديدة ُ -
التوسع احلضري ؼللق الثروة .وأضاف أن ىناك مصدران رئيسيان للثروة  -قيمة ادلوقع وقيمة التكتل .ويُشَت
ادلصدر األول إىل القيمة اليت تُضاف إىل موقع بعينو يف ادلدينة وىو األمر الذي يبعث برسالة إىل ادلطورين يف
القطاع اخلاص عند اختيارىم دلوقع للتطوير .ويتعُت على ادلخططُت احلضريُت أن يتأكدوا من أن التصميم
احلضري يأخذ قيمة ادلوقع يف احلسبان .وىكذا يكون التوسع احلضري قد أصبح عملية تُنتج هبا السلطات العامة
القيمة العامة واخلاصة  -ومن األعلية اجلوىرية دبكان خلق الثروة من خالل التوسع احلضري ،وذلك لضمان
أال يذىب االستثمار يف التوسع احلضري ىباءً .لذلك فإن التوسع احلضري التلقائي ىو فرصة ضائعة ألنو
ال يعزز القيمة من خالل عملية التصميم.
 -5وفيما يتعلق بقيمة التكتل فإن من األمور اذلامة كفالة قرب عوامل اإلنتاج للنشاط االقتصادي وغَته
من األنشطة من أجل التشغيل ادلتسم بالكفاءة ،شلا يؤدي إىل زلرك إنتاجي يُضيف القيمة إىل االقتصاد ،شريطة
أال يتسبب االزدحام يف اهنيار النظام .وبالنظر إىل الفًتة الزمنية الالزمة للتكتل لكي ػلقق قيمتو يكون القطاع
اخلاص ىو األداة الرئيسية اليت تضمن أن التصميم احلضري يُعظم فوائد التكتل .ويف نفس الوقت ،فإن التمدد
احلضري العشوائي مع الفصل بُت الوظائف تبعاً لألغراض السكنية والصناعية واألعمال وغَتىا من األغراض
يضع مطالب على احلراك ويقلل من الكفاءة .ويف ىذا الصدد فإن زبصص حي األعمال الرئيسي يف األعمال
التجارية ويف استخدامات قليلة أخرى إظلا ىو مثال صارخ على التخطيط احلضري العاجز .وبربط ىذه ادلفاىيم
بادلواضيع الفرعية للحوار احلايل ،يكون من ادلهم األخذ يف االعتبار القيمة ادلضافة من جراء وضع اإلسكان يف
مركز ادلستوطنة ،وضمان أن يؤيد سياسات اإلسكان مثل ىذا التطور عن طريق توفَت سكن يف متناول اليد؛
وفهم اآلليات اليت ؼللق هبا التوسع احلضري قيمة ،ومن مث ضمان أن يأيت االستثمار داعماً للتخطيط ادلتكامل؛
وحشد التمويل العادلي ادلتوافر من أجل ادلستوطنات احلضرية عن طريق إعالم اجلهات ادلاضلة بالقيمة اليت ؽلكن
أن تُستمد من االستثمار وكذلك اجلدارة االئتمانية لالستثمار .وصرح ادلدير التنفيذي يف ختام كلمتو ،بأنو
ال ينبغي النظر إىل التوسع احلضري على أنو شيء غَت مرغوب فيو وإظلا كفرصة خللق الثروة وادلساعلة يف التنمية
االقتصادية للبلد.

2

HSP/GC/26/L.1/Add.1

-2

عروض المشاركين في النقاش
 -6شارك يف النقاش السيدة إؽليليا سايز نائب أمُت منظمة ادلدن واحلكومات احمللية ادلتحدة ،وكانت
تتحدث باسم السيد باركس تاو رئيس منظمة ادلدن واحلكومات احمللية ادلتحدة؛ والسيدة جويايت داس ادلدير
األقدم للربامج احلضرية العادلية التابعة للمنظمة الدولية للرؤية العادلية؛ والسيد بَتت مسولدرز مدير برنامج ادلأوى
التابع لشركة أركادس Arcadis NV؛ والسيد جَتي جوسلُت مستشار وزير البيئة يف فنلندا.
 -7وصرحت السيدة سايز يف العرض الذي قدمتو بأن تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة سوف يوفر اإلذلام
واحللول اليت ستساعد يف تنفيذ اخلطط العادلية األخرى مثل خطة التنمية ادلستدامة لعام  ،1030واتفاق باريس
بشأن تغَت ادلناخ ،وإطار سينداي للحد من سلاطر الكوارث للفًتة  .1030-1025واستناداً إىل الروابط اليت
نشأت بُت سلتلف رلموعات أصحاب ادلصلحة والدوائر يف عملية ادلوئل الثالث ،فإن اخلطة احلضرية اجلديدة
توفر فرصاً فريدة لبناء شراكات جديدة بُت ادلستويات واجملاالت احلكومية ادلختلفة مع القيام يف نفس الوقت
بضمان إشراك اجملتمعات احمللية والدوائر األكادؽلية إىل جانب جهات أخرى ،يف صياغة السياسات ،وىو أمر
مهم للتوزيع األكثر كفاءة للمسؤوليات الالزمة للتخلص من العوائق اليت نشأت خالل السنوات العشرين
ادلاضية .ومن وجهة نظر احلكومات اإلقليمية واحمللية فإن القضايا الكامنة الرئيسية اليت تتطلب حالً ىي مسائل
تفريع السلطة والتفويض واحلوكمة ،وكذلك احلاجة إىل تطوير ظلاذج للتمويل البلدي لتحقيق التوسع احلضري
ادلستدام الذي يدعو إىل التعاون الوثيق مع اجملتمع الدويل ومع احلكومات الوطنية .وناشدت األخَت حبث مسألة
تفريع السلطة وضمان ادلوارد الكافية والكفاءات دلساعدة احلكومات احمللية واإلقليمية على التواصل فيما بينها.
 -8وقالت السيدة داس يف عرضها إن للمجتمع ادلدين دوراً رئيسياً ينبغي القيام بو يف مداوالت ادلدن
ادلستدامة وذلك لضمان االستماع إىل آراء الناس ووجهات نظرىم وأخذ ذلك يف احلسبان ،وال سيما الفئات
الضعيفة كاألطفال .ومن بُت ادلبادئ األساسية يف اخلطة احلضرية اجلديدة االرتقاء دبستوى ادلعيشة وخَت دليل
على ذلك حسب قوذلا ىو رفاه األطفال .لذلك فإن من ادلهم إدراج األطفال وشباب احلضر يف ادلداوالت
لالستفادة من معرفتهم الوثيقة دبناطقهم ،كما ىو احلال يف مشروع باذلند تقوم الفتيات يف اجملتمعات الفقَتة فيو
بتحديد خصائص تلك اجملتمعات وتقدمي ادلعلومات إىل السلطات احمللية .إن الشيء ادلفقود يف الوقت احلايل ىو
ادلنرب الالزم للعمل معهم وىي ثغرة ؽلكن سدىا عن طريق التعليم واحلوار غَت الرمسي ،وخباصة مع أطفال
الشوارع .ويف ادلقابل ؽلكن لألطفال وشباب احلضر أن يتعلموا ،عن طريق ذباوهبم مع احلكومات احمللية ،مبادئ
وضع السياسات الصائبة اليت زبدم وربسن تطوير ادلساكن وترتقي بنوعية احلياة .إن التكامل والشراكات اجلديدة
مع صبيع فئات أصحاب ادلصلحة ،ومن بينها قطاع األعمال والصناعة ،ىي ادلفتاح للتأكد من أن الفئات
ادلهمشة قد مت االستماع إىل أصواهتا وأن أحداً مل يًتك خلف الركب.
 -9ويف العرض الذى قدمو السيد مسولدرز صرح بأن قطاعي األعمال والصناعة اعًتفا بأن تنفيذ اخلطة
احلضرية اجلديدة شيء مهم نظراً ألهنما ػلتاجان إىل بيئة حضرية جيدة التنظيم لتحقيق االزدىار ،لكي يساعلا
يف ادلنتديات اليت زبلق تطورات جديدة وللعمل بالشراكة مع اآلخرين .وأضاف أن قطاعي األعمال والصناعة
ذلما مكانة حيوية يف ادلدن ويف احلياة اليومية للناس الذي يعملون ىناك ،وأن من مصلحتهما أن يتمكن
العاملون فيهما من احلصول على مساكن ميسورة التكلفة .وباإلضافة إىل ذلك ،صرح بأن التخطيط احلضري
السليم ىو الطريق الوحيد دلنع األحياء الفقَتة من أن تصبح مدناً ذات حجم ُمضاعف خالل العقود القادمة من
أمر الزم لضمان أن تنهض الشركات بدورىا ،وأن ىناك العديد من الًتتيبات ادلالية
الزمن ،وأن التشريع اجليد ٌ
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اخلالقة ادلتوافرة أمام احلكومات واألعمال للوفاء باحتياجات كل منهما .وأضاف أن العناصر الرئيسية لتنفيذ
اخلطة يف رأيو ىي الشراكة والتشريعات السليم ووجود موئل أمم متحدة قوى ،وناشد القطاع اخلاص ربمل
مسؤوليتو يف ىذه اجملاالت.
وبُت السيد جوسلُت يف العرض الذي قدمو كيف وضعت حكومتو ،عقب عودة وفد فنلندا من ادلوئل
 -20ن
الثالث يف كيتو ،هنجاً متكامالً لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة اليت تركز على التنمية احلضرية الذكية والشاملة
مور من بينها إزالة الكربون؛ وكفاءة ادلوارد؛ واالقتصاد
واليت تراعي االعتبارات البيئية وذلك عن طريق تشجيع أ ٌ
الدائري ونظام ادلشًتيات العامة ادلبتكر وادلستدام؛ والنقل احلضري الذكي والطاقة؛ وتقدمي اخلدمات العامة
والسكن للجميع وذلك يف مواجهة تدفق كبَت من ادلهاجرين .وقال إن برنامج التنفيذ الوطٍت غلري تدشينو حالياً
من جانب وزارة البيئة ووزارة الشؤون االقتصادية والتشغيل ،كما أن ىناك طائفة واسعة من الشراكات قيد
الدراسة فيما بُت السلطات البلدية واحلكومية والدوائر األكادؽلية ،والقطاع اخلاص ،واجملتمع ادلدين .وأخَتاً أشار
إىل عمل موئل األمم ادلتحدة مع لعبة ’’ماينكرافت  ‘‘Minecraftاحلاسوبية كوسيلة إلشراك الشباب يف عملية
التخطيط.
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المناقشات
 -22صرحت السيدة داس عند افتتاحها ادلناقشات بأن الوعي التكنولوجي لدى الشبيبة قد زودىم دبا
ػلتاجون إليو لكي يصبحوا مبدعُت ؽلكنهم القيام باحلشد السريع لريادة التحول الالزم يف الًتكيز من ادلدن
الذكية إىل اجملتمعات الذكية .وىم بذلك قد أصبحوا شلن ِ
ؽلكنون للتوسع احلضري ادلستدام وللتخطيط اجليد
وللحوكمة وادلشاركة السليمة .ويف احلقيقة فإن ما يتمتعون بو من ميزات مقارنة يف التكنولوجيا ؽلكن تسخَته
ألجل زيادة الكفاءة وسرعة تقاسم ادلعارف عرب اجملتمعات ،وادلدن والدول .ويف ىذا السياق قدمت وصفاً
دلشروع رائد يف بَتوت يستخدم الشباب فيو التكنولوجيا النقالة لتحديد ادلرافق يف مناطقهم الستخدام ذلك يف
ربسُت عمليات التصميم والتخطيط احلضريُت.
 -21وربدث السيد مسولدرز عن الشراكات ،مشَتاً بشكل خاص إىل القطاع اخلاص ،فقال إن التحدي
يتمثل يف أن يتعزز التعاون بصورة تبادلية من أجل صبيع اجلهات الفاعلة .وكما ثبت من خالل الكثَت من
الشراكات فإن األعمال التجارية أكثر اىتماماً باختيار الشركاء الصحيحُت من أجل ربقيق أىدافهم الطويلة
األجل أكثر من اىتمامهم بتحقيق أرباح قصَتة األجل .وىناك الكثَت شلا غلب تعلمو من اخلطة احلضرية اجلديدة
ومن شركاء موئل األمم ادلتحدة ،غَت أن مثل ىذه ادلعارف ينبغي توزيعها يف العامل احلقيقي من أجل ضمان
الشمولية وربصيل مكاسبها .واتفق مع االقًتاح القائل بأنو ينبغي للقطاع اخلاص أن يستفيد من الطاقات
األكيدة ادلوجودة يف ادلستوطنات غَت الرمسية .وعن عمل ذلك فإن األمر سوف ػلتاج إىل الدعم من احلكومات
ومن أصحاب ادلصلحة اآلخرين.
 -23وشددت السيدة سايز على شعار ’’العمل احمللي‘‘ وصرحت بأن الدور الرائد الذي ينبغي أن تقوم بو
احلكومات احمللية واإلقليمية لتضييق اذلوة بُت األطراف وكذلك لتقدمي الردود بشأن تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة
يتطلب الدخول يف نوع ما من احلوار الذي مل يتطور بعد بالصورة الكاملة .وأشارت إىل العالقة الوطيدة بُت
احلكومات احمللية واإلقليمية وموئل األمم ادلتحدة ،الذي ىو الكيان الوحيد يف األمم ادلتحدة الذي يعًتف هبا
كشركاء يف وضع السياسات.

4

HSP/GC/26/L.1/Add.1

 -24وربدث السيد جوسلُت عن اتفاقات إعالن النوايا كنموذج الستلهام تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة على
ادلستوى احمللي ،قائالً إن مثل ىذه االتفاقات تُستخدم بنجاح يف بلده لضمان التمويل الرمسي دلشروعات نقل
كبَتة يف ادلناطق احلضرية اليت تُنتج قدراً معيناً من ادلساكن وتعمل من أجل ىيكل حضري أكثر كثافة .وقال إن
طرق استخدام تلك االتفاقات لتشجيع االقتصاد الدائري وادلشًتيات العامة ادلستدامة غلرى استكشافهما حالياً.
 -25وصرح أحد ادلمثلُت بأن من األمور األكثر أعلية للمدن األفريقية استخدام ادلوارد دلعاجلة قضايا مثل
احلصول على مياه الشرب والنظافة الصحية واإلسكان الالئق بدالً من التنقل وكفاءة الطاقة وادلرافق الًتوػلية اليت
بدا أن بعض ادلشاركُت يعطوهنا األولوية فيما يتعلق باخلطة احلضرية اجلديدة ،وأن أفريقيا تتوفر فيها اخلربات
الضرورية لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة غَت أن السلطات ربتاج إىل ادلساعدة لتحقيق تكيف ادلدن مع
االحتياجات العصرية ،وأن مسألة ملكية األرض يف مناطق السكن اخلطرة ال تزال سبثل قضية ،حيث أن احلصول
على السكن يعتمد على احلصول على ملكية األرض .وأخَتاً ،أثار مسألة ما إذا كان يتعُت على الدولة ،يف
حالة ادلستوطنات غَت الرمسية ،أن توفر اذلياكل األساسية اليت ؽلكن أن تبٍت عليها اجملتمعات احمللية مساكنها أم
تنتظر حىت تكون الكثافة السكانية قد وصلت إىل مستوى غلعل من الضروري توفَت تلك اذلياكل األساسية.
 -26وقال السيد جوسلُت ،يف رده على السؤال األخَت ،إن الدولة يف فنلندا منحت البلديات استقاللية
إطالق مشاريع لتخطيط استخدام األراضي وإنتاج ادلساكن ،واقتصرت بشكل رئيسي على سبويل شبكات النقل
يف ادلناطق احلضرية الكربى ،غَت أن ادلشاريع زبضع لقوانُت الدولة وأنظمتها .إن اللوائح اجليدة لتخطيط
استخدام األراضي ضرورية لتوجيو عملية التخطيط.
 -27ويرى السيد مسولدرز أنو كان من األفضل معاجلة مشكلة ادلستوطنات العشوائية قبل أن تبدأ ،وذلك
من خالل التخطيط احلضري السليم.
 -28أما السيدة سايز فقالت ،خبصوص مسألة اختالف األولويات يف ادلدن األفريقية ،إن من ادلهم لكل
بلدية أن تعمل على معاجلة ادلسائل ذات الصلة بواقعها احمللي .وفيما يتعلق ببناء ادلستوطنات العشوائية يف
أفريقيا قالت إن اخلطة احلضرية اجلديدة تلهم احلكومات احمللية دلعاجلة ىذه ادلسألة بطرق مبتكرة ،مضيفة أن
العديد من القادة األفارقة قد شرعوا يف إقامة شراكات ذلذه الغاية مع منظمات غَت حكومية كربى ورلتمعات
زللية .وأضافت قائلة إن التصدي للطابع العشوائي يف ادلناطق احلضرية أمر أساسي ،وإن احلل يتمثل يف رأيها يف
إنشاء ادلدن بصورة مشًتكة.
ِ
احلكومات احمللية والوطنية واإلقليمية إىل دعم عمل
 -29ودعت إحدى ادلمثالت ،مدعومة دبمثل آخر،
ادلنظمات اجملتمعية ،وشددت على أن اخلطة احلضرية اجلديدة ال ؽلكن أن تنجح ما مل ُؽلنح للسكان احملليُت،
وخصوصاً النساء ،دور مركزي يف صنع القرار .ورحبت بالتشديد يف النقاش احلايل على إشراك اجملتمع ادلدين،
فقالت إن اجملتمعات الشعبية مل تعد تريد أن ينظر إليها اآلخرون بوصفها رلموعات من ادلستفيدين أو
ِ
ادلستخدمُت ،بل كشركاء زلليُت ،مضيفة أن منظمتها تسعى حالياً إىل العمل مع السلطات يف الغوس بنيجَتيا
من أجل إغلاد حلول بديلة وودية دلشكلة إخالء سكان األحياء الفقَتة من بيوهتم.

 -10أما السيدة داس فقالت ،خبصوص مسألة اإلخالء ،إن األطفال يتضررون بشدة عندما غلدون أنفسهم
وقد أصبحوا بُت عشية وضحاىا أطفال الشوارع ،يف حُت تطرح وضعية الضعف اليت يعيشوهنا مشاكل تتعلق
باحلماية .فالناس ادلهمشون ػلتاجون ،من أجل إمساع أصواهتم ،إىل من يدافع داخل احلكومة عن قضيتهم.
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 -12وقالت إحدى ادلمثالت إن حكومتها قد بدأت بالفعل يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة يف إطار
سياساهتا الوطنية للتنمية احلضرية ،مع الًتكيز بوجو خاص على معاجلة أوجو عدم ادلساواة االجتماعية.
 -11وتساءل شلثل آخر ،وىو يذكر دبا شهدتو عملية ادلوئل الثالث من تركيز على سبويل ادلدن الذكية ،عن
الكيفية اليت ؽلكن هبا للحوار بُت الدول األعضاء واجملتمع ادلدين وسلتلف رلموعات أصحاب ادلصلحة ،دبا يف
ذلك قطاع األعمال والصناعة ،أن يكفل بأن النقاش الرفيع ادلستوى ،الذي يدعمو موئل األمم ادلتحدة ،قد أخذ
يف اعتباره االبتكار االقتصادي والتكنولوجي ،الذي يكتسي بالنسبة إىل ادلدن أعلية كقواعد ومعايَت.
 -13وقال السيد جوسلُت إن مفهوم ادلدن الذكية ال يزال جديداً نسبياً ،وإنو ينبغي إشراك شركات القطاع
اخلاص بدرجة أكرب بكثَت يف التعريف بو .فمن مصلحة ىذه الشركات والسلطات على حد سواء استكشاف
السبل ادلختلفة اليت ؽلكن تعزيزه من خالذلا ،كما أن للمؤسسات األكادؽلية كذلك دوراً تضطلع بو يف ىذا
الصدد.
 -14وقالت السيدة مسولدرز إن تبادل ادلعلومات فيما بُت الشركاء أمر أساسي من أجل رفع احلوار إىل
مستوى أعلى.
 -15وقال شلثل األمانة ،وىو يقدم موجزاً لفحوى سلتلف ادلداخالت يف الدورة احلالية ،إنو ؽلكن تلخصيها
يف كلمات ثالث ىي اإلدماج واالبتكار والتكامل .وفيما تعلق باإلدماج فإن الرسالة كانت ىي أن ادلدن ذبتذب
أنواعاً سلتلفة من الناس ،وأنو يتعُت عليها أن تتبٌت وتنشئ فضاء آمناً للتنوع ،وىو األمر الذي يقتضي التزاماً
دبشاركة أصحاب ادلصلحة .أما فيما يتعلق باالبتكار فقال إن ادلدن قد صورت على أهنا بوتقات ابتكار ،غَت أن
االبتكار ػلتاج إىل الرعاية وإىل النشر بنشاط كي يستطيع ربقيق آثار ونتائج .وأما خبصوص التكامل ،فقد
أُعطيت أمثلة عن التكامل الرأسي ،ما بُت القطاعات ،والتكامل األفقي ،يف سلتلف دوائر احلكم ويف عمل
كيانات األمم ادلتحدة.
باء-

الجلسة المواضيعية  :1تعزيز إمكانية الحصول على سكن مالئم ومستدام
 -16شارك يف حلقة النقاش كل من السيد سادات منصور نادري وزير التنمية احلضرية واإلسكان يف
أفغانستان ،والسيد كريس باريومونسي وزير الدولة لإلسكان ،والسيد جياسيالن نافاراتنام نائب ادلدير العام
إلدارة اإلسكان الوطنية التابعة لوزارة الرفاه احلضري واإلسكان واحلكم احمللي يف ماليزيا ،بالنيابة عن السيدة
داتوك حليمة زلمد صادق نائبة وزير الرفاه احلضري واإلسكان واحلكم احمللي يف ماليزيا ،والسيد إميل-ليونارد
أوغنيمبا األمُت العام ادلساعد للشؤون السياسية والتنمية البشرية بأمانة رلموعة دول أفريقيا والكارييب واحمليط
اذلادئ ،والسيد ديفيد آيرالند مدير مؤسسة البناء واإلسكان االجتماعي ،والسيدة كلَت سابو الرئيسة التنفيذية
للموئل من أجل البشرية يف نيوزيلندا.

-1

عروض المشاركين في حلقة النقاش
 -17ربدث السيد نادري يف كلمتو عن حالة اإلسكان يف أفغانستان ،فقال إن توفَت السكن واخلدمات
للجميع ؽلثل إحدى الركائز الثالث لربنامج األولويات الوطنية احلضرية ،الذي ُوضع استجابة للتحديات القائمة.
ومن بُت تلك التحديات توفَت مساكن بأسعار ميسورة التكلفة للفئات ذات الدخل ادلنخفض ،ودلاليُت
النازحُت ،ولعدد كبَت من سكان ادلستوطنات العشوائية ،مع مراعاة الطلب ادلستقبلي ادلنتظر أن يتولد نتيجة
الرتفاع نسبة الشباب بُت السكان .غَت أن ىذه الوضعية مثلت يف حد ذاهتا فرصة إغلابية ،حيث إن صناعة
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بناء ادلساكن عززت النمو االقتصادي وشجعت خلق فرص العمل الالزمة لتعزيز االستقرار وربقيق السالم يف بلد
خارج من نزاع .وغلري حالياً إعداد برنامج وطٍت لإلسكان ،بشراكة مع موئل األمم ادلتحدة والبنك الدويل ،كما
أنشئت مؤسسات ادخار رلتمعية دلساعدة من ال يستطيعون احلصول على رىون عقارية .وىناك حاجة
الستكمال اإلطار القانوين بعد  40عاماً من احلرب األىلية يف البلد ،ونظراً ألن وزارتو ،بصفتها اذليئة الرئيسية
يف رلال صنع السياسات والتنظيم يف ادلناطق احلضرية ،تعمل على استكشاف أفضل ادلمارسات على الصعيد
العادلي من أجل زلاكاهتا ،وتعتمد على شركائها ادلؤسسيُت لضمان أن يظل اإلسكان زلوراً رئيسياً للًتكيز من
أجل خلق االستقرار وحس ادللكية وتوفَت فرص العمل لسكان البالد.
 -18وركز السيد باريومونسي يف حديثو على قضايا اإلسكان يف أوغندا ،وقال إن من ادلتوقع أن يسجل
العجز يف رلال اإلسكان يف بالده زيادة كبَتة بسبب ارتفاع معدل النمو السكاين .وقد ُوضعت سياسة وطنية
جديدة لإلسكان هبدف توفَت مساكن مالئمة وبأسعار معقولة للجميع ،مع بذل جهود لًتصبة تلك السياسة إىل
تدخالت ميدانية رلدية ،سعياً إىل سد فجوة السكن .وأضاف قائالً إن حكومتو توجو ادلزيد من االستثمارات
إىل اإلسكان ،دبا يف ذلك لصاٌف العمال األساسيُت ،وإهنا تعمل مع البنك الدويل دلعاجلة مسألة نقص قروض
السكن ادليسورة الكلفة ،وذلك عن طريق ضمان احلصول على سبويل منخفض الفائدة .وقال إن احلكومة
أنشأت باإلضافة إىل ذلك تعاونيات لإلسكان ،واستكشفت تقنيات جديدة يف البناء ،سعياً إىل توفَت مساكن
دائمة بكلفة منخفضة.
 -19أما السيد آيرالند فأشار يف سياق عرضو إىل أن كلمات ادلتدخلُت السابقُت تؤكد بأن مشكلة القدرة
على ربمل تكاليف السكن أصبحت اليوم مشكلة عادلية ،ومل تعد تقتصر على نصف الكرة الشمايل .وكمثال
على اخلطط الالفتة للنظر وادلبتكرة للتغلب على ىذه ادلشكلة ،أشار إىل الصناديق االستئمانية ألراضي ادلشاع،
حيث سبلك اجملموعة األرض ،فيما ادلنازل ادلقامة عليها منازل يف ملكة فردية ،شلا جعل أسعار ادلنازل ال تتأثر
بأي ارتفاع يف أسعار األرض .ويف إشارة مشجعة ،أصبح النظام اآلن يستخدم يف ربسُت أحوال األحياء الفقَتة،
وحولت ادلستوطنات العشوائية إىل صناديق استئمانية ألراضي ادلشاع ،شلا مكن اجملتمعات من صبع أموال مقابل
ُ
قيمة األرض والتحسُت إىل حد كبَت من نوعية اإلسكان واذلياكل األساسية ،مع اإلبقاء على القدرة على ربمل
تكاليف السكن.
 -30أما السيد نافاراتنام ،فقال يف كلمتو ،اليت ألقاىا بالنيابة عن السيدة صادق ،إن ماليزيا تتعامل مع
اإلسكان بوصفو قطاعاً إنتاجياً وأعطت األولوية القصوى للسكن ادلنخفض الكلفة .إن برنامج التحول الوطٍت
يف البالد قد امتد على نطاق واسع من أجل تلبية الطلب ادلتزايد على ادلساكن بأسعار معقولة ،وكان من ادلقرر
يف ىذا الصدد أن ػلقق أىدافو يف وقت مبكر .وأطلقت احلكومة برنارلاً لتنمية اإلسكان يعرف باسم ،PR1MA
وتعمل اآلن على وضع سياسة وطنية لإلسكان هتدف إىل توفَت مساكن ميسورة التكلفة بوصفها شكالً من
أشكال الصاٌف العام .كما أهنا تستوعب تكاليف اذلياكل األساسية ذات الصلة ،دبا يف ذلك نظام النقل
اجلماعي السريع ،وتعمل على إنشاء قاعدة بيانات وطنية مركزية ؽلكن من خالذلا تبادل ادلعلومات الكاملة من
أجل التخطيط الحتياجات البالد.
 -32وأما السيد أوغنيمبا فقال يف عرضو إن أعداد الناس الذين يعيشون يف مساكن غَت الئقة ومستوطنات
عشوائية ،وكثَت منهم يف بلدان أفريقيا والكارييب واحمليط اذلادئ ،تظ ِهر صورة قاسبة .ومن شبة فإن رلموعة دول
أفريقيا والكارييب واحمليط اذلادئ تعمل على ربسُت ظروف سكان األحياء الفقَتة يف منطقتها ،وذلك من خالل
الربنامج التشاركي لتحسُت األحياء الفقَتة ( ،)PSUPالذي غلري تنفيذه بالتعاون مع موئل األمم ادلتحدة
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وادلفوضية األوروبية ،مع حرصها ،على الصعيد العادلي ،على أن تصبح جزءاً ال يتجزأ من اخلطة احلضرية
اجلديدة .ويركز الربنامج التشاركي على ربقيق الرؤية االسًتاتيجية ادلبينة يف أىداف التنمية ادلستدامة ،وخصوصاً
اذلدف  ،2ادلتعلق بالقضاء على الفقر جبميع أشكالو ويف كل مكان ،واذلدف  ،22ادلتعلق جبعل ادلدن
وادلستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة ومرنة ومستدامة ،كما أنو أحرز تقدماً يف العمل من أجل ربقيق
الشمولية ،للتغلب على الشعور باإلقصاء الذي يعاين منو سكان األحياء الفقَتة ،وذلك بإدماجهم يف ادللكية
ويف صنع القرار .وقامت بلدان كثَتة يف رلموعة بلدان أفريقيا والكارييب واحمليط اذلادئ أيضاً بتحسُت سياساهتا
ادلتبعة يف رلال اإلسكان ،من أجل جعلها أكثر مشولية ،وعاجلت مسألة األحياء الفقَتة بوصفها أولوية ،دبا يف
ذلك تغيَت النظرة السلبية اليت ترى يف تلك األحياء أحياء غَت قانونية .وأضاف قائال إن أصحاب ادلصلحة من
القطاعُت العام واخلاص يساعدون يف سبويل األعمال الرامية إىل معاجلة القضايا ادلتعلقة باألحياء الفقَتة ،وىي
القضايا اليت سبثل مشكلة معقدة تتطلب بذل جهود متواصلة للتغلب عليها.
 -31ووصفت السيدة زابو أعمال ادلوئل من أجل اإلنسانية يف عرضها الذي قدمتو ،وأشارت إىل أن ادلوئل
قام ببناء منازل الئقة بسيطة يف العديد من البلدان على مدى السنوات األربعُت ادلاضية ،ورحبت باخلطة
احلضرية اجلديدة ،وال سيما اعًتاف اخلطة بالسكن الالئق باعتباره أمراً حيوياً دلستوى معيشي كاف لألسر
ادلعيشية ،وكمنصة متكاملة لتحسُت ادلدن .وأضافت أن التزامات منظمتها بتنفيذ اخلطة مل تعكس التحديات
ادلتزايدة التعقيد وادلتداخلة اليت تواجو العامل فحسب ،بل استجابت أيضاً للحاجة ادلعًتف هبا إلقامة شراكات
جديدة .وأوضحت دور منظمتها يف التصميم اجلماعي لنهج جديد للتنمية اإلسكانية يف دولة تونغا اجلزرية
الصغَتة النامية وذبربتو ،وقالت إن النهج ػلتوي على الكثَت الذي يفيد العامل بشأن القدرة على الصمود
واإلمكانات البشرية .وأدى احلصول على مساكن كافية وبأسعار معقولة إىل تعزيز كرامة اإلنسان والتوقعات،
بينما تكون ادلدن واألمم ادلدعومة بطاقات التنمية البشرية وىو مسعى ال ؽلكن ربقيقو إال من خالل توفَت مأوى
الئق .وقالت إن منظمتها تتطلع إىل التنفيذ الفعال واخلاضع للمساءلة للخطة احلضرية اجلديدة وتسعى إىل إقامة
شراكة مع اآلخرين يف بناء عامل حضري جديد يركز على الناس حيث يكون لكل فرد مكان الئق للعيش فيو.
-2

المناقشات
 -33قال السيد سادري ،يف ادلناقشات اليت تلت ذلك ،إنو ينبغي للحكومات أن تنشئ أوالً بيانات عن
اإلسكان ،تلي ذلك سياسات اإلسكان مث وضع القوانُت واألنظمة ادلناسبة .وقال إن قوانُت اإلسكان يف بلده
ىي إما غَت موجودة أو ظلت دون تغيَت طوال عقود احلرب األىلية وربتاج إىل التحديث .وربقيقاً ذلذه الغاية،
ستنظر احلكومة إىل بلدان أخرى سبر بنفس احلالة من أجل استلهام ذبارهبا .ويتعُت أيضاً على احلكومة أن تقدم
حوافز للقطاع اخلاص من أجل إنشاء مساكن للفقراء .ومع اتباع النهج الصحيح ،فقد يكون من ادلمكن توفَت
مساكن ميسورة التكلفة ذلؤالء الذين ػلصلون على مرتبات أساسية.
 -34وقال السيد باريومونسي إن صبيع ىياكل اإلدارة ،من األعلى إىل األسفل ،تشكل جزءاً من حل
مشاكل اإلسكان ،وأن عليها أن تعمل معاً من أجل وضع سياسات وإجراء إصالحات قانونية .وغلب على
احلكومات ادلركزية واحمللية ازباذ إجراءات لتوفَت مساكن ميسورة التكلفة جلميع الطبقات االجتماعية
واالقتصادية ،دبا يف ذلك عن طريق إشراك القطاع اخلاص وأصحاب ادلصلحة اآلخرين يف مساعيها لتحقيق ىذه
الغاية.
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 -35وقال السيد إيرالند فيما يتعلق بتعزيز االستخدام ادلختلط لألراضي وادلزج االجتماعي إن مشاركة
القطاع اخلاص واإلعانات يف رلال اإلسكان العام كانت دبثابة أىداف جديرة باالىتمام لكنها تنطوي أيضاً على
سلاطر وقيود .ولذلك يشجع السيد إيرالند الوزارات على النظر يف أساليب غَت تقليدية لتلبية احتياجات
اإلسكان ،مستشهداً دبثال سلطط لتعليم تقنيات البناء للمجتمعات احمللية اليت سبكنت بعد ذلك من بناء منازذلا
بسرعة وبتكلفة زىيدة.
جيم -الجلسة المواضيعية  :2التخطيط المتكامل للمستوطنات البشرية من أجل التوسع الحضري المستدام
 -36أدار السيد مارك إيدو اجللسة وكان أعضاء حلقة النقاش ىم السيد ىومايون فايز مدير وزارة التنمية
احلضرية واإلسكان يف أفغانستان؛ والسيدة فرداوس أوسيدىوم ،منتدى ادلدن الوسيطة ،منظمة ادلدن واحلكومات
احمللية ادلتحدة؛ والسيد أتسوشي كوريساوا كبَت مديري األحباث يف منظمة ربسُت ادلعامالت العقارية ومستشار
بوزارة األراضي واذلياكل األساسية والنقل والسياحة يف اليابان؛ والسيدة تَتيزا بوتشيا عضوة الفريق االستشاري
ادلعٍت بالقضايا اجلنسانية؛ والسيد ىينك أوفينك ادلبعوث اخلاص لشؤون ادلياه الدولية ،ىولندا؛ والسيدة إيسا
كَتابو كاسَتا األمُت العام ادلساعد لألمم ادلتحدة ونائبة ادلدير التنفيذي دلوئل األمم ادلتحدة.
 -37وقال مدير اجللسة خالل افتتاح اجللسة ،إن موضوع الدورة كان بشأن ’’التفكَت ادلًتابط‘‘ ،أو هنج
كان عمودياً وأفقياً على حد سواء :رأسياً لكونو ينطوي على مشاركة صبيع مستويات احلكومة ،فضالً عن
سلتلف أصحاب ادلصلحة ،للعمل معا يف عملية التخطيط ،وأفقياً ألنو ربط األفكار واإلجراءات جلميع العناصر
الفاعلة .وأشار إىل أن التخطيط ينبغي أن يكون دبثابة شبكة ،تدمج اجلوانب الرأسية واألفقية معاً.
-1

عروض المشاركين في النقاش
 -38قال السيد فايز ،يف عرضو ،إن التخطيط احلضري مسألة رئيسية وأداة قيمة للتنمية ادلستدامة يف البلدان
اخلارجة من الصراع ..وشدد على احلاجة إىل التخطيط على ادلستويُت الرأسي واألفقي يف الوقت ادلناسب
وضمان التخطيط احلضري ادلتكامل التعاوين والتآزري يف البلدان اليت تشهد ربضراً سريعاً ،والحظ أن ادلشاكل
تنشأ عندما تعاًف السلطات ادلختلفة ادلسائل نفسها بشكل منفصل .وباإلضافة إىل ذلك ،أدى سوء التخطيط
وتأخره يف كثَت من األحيان إىل توسيع ادلستوطنات غَت الرمسية اليت سبثل  70يف ادلائة من ادلناطق احلضرية يف
كابول .ونتيجة لذلك ،وألن سكان تلك ادلستوطنات يفتقرون إىل سندات ملكية ،فإهنم مل يدفعوا الضرائب
على منازذلم ،وكانت النسبة ادلتبقية وىي  30يف ادلائة تدفع رسوم اخلدمات احلضرية جلميع السكان .وبالنظر إىل
احلاجة إىل تنفيذ هنج متكامل للتخطيط احلضري يشمل اجلمهور بطريقة استشارية ،أوضح السيد فايز أنو مت
إنشاء رللس حضري أعلى يف أفغانستان من أجل أصحاب ادلصلحة يف التخطيط احلضري واجملتمع ادلدين
للعمل معا .وؽلثل التوسع احلضري ادلستدام فرصةً لتحقيق التنمية ادلستدامة يف حال إدارتو بشكل جيد.
 -39وشددت السيدة أوسيدىوم يف عرضها على األعلية اليت توليها منظمة ادلدن واحلكومات احمللية ادلتحدة
للدور الذي تلعبو احلكومات احمللية يف إضفاء الطابع احمللي على اخلطة احلضرية اجلديدة وتنفيذىا يف إطار
أىداف التنمية ادلستدامة .ويف ىذا السياق ،كانت منظمة ادلدن واحلكومات احمللية ادلتحدة تقدم اإلرشاد من
خالل أنشطة التوعية والرصد والتعلم لضمان اتباع هنج مشًتك إزاء ىذا التنفيذ .وشددت على أن قيمة حياة
اإلنسان تنال االعتبار األول يف عمل منظمة ادلدن واحلكومات احمللية ادلتحدة ،وغلب على احلكومات احمللية،
بصفتها شلثلة دلواطنيها ،أن ربافظ على ىذه القيمة عند النظر يف نوع ادلدن اليت ترغب يف بنائها لشعوهبا.
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وال ينبغي اعتبار ادلدن رلرد أسواق للمعامالت االقتصادية بل غلب اعتبارىا بيئات مناسبة حلياة الناس اليومية.
ومن الضروري إعادة النظر يف النهج ادلتبع إزاء ادلدن ،وربقيقاً ذلذه الغاية ،وضعت منظمة ادلدن واحلكومات
احمللية ادلتحدة أدوات لتوجيو احلكومات احمللية يف زبطيطها احلضري والعمل مع اجملتمع ادلدين وادلسؤولُت يف
البلديات وادلمثلُت ادلنتخبُت لتحقيق رؤية متكاملة ذلذه األماكن .ويف معرض وصفها لبعض ىذه األدوات،
شددت السيدة أوسيدىوم يف اخلتام على أن التخطيط أساسي للتوزيع ادلكاين للخطة احلضرية ،وأنو ال ؽلكن
ربقيق تلك الرؤى أو التنفيذ أو الرصد بدون التخطيط.
 -40وأشار السيد كوريساوا يف عرضو إىل أنو يف حُت أن لكل بلد نظامو اخلاص بالتخطيط ،فإن تغطية
التخطيط سبيل إىل أن تكون ىي نفسها على الصعيدين احمللي والبلدي .وعلى ادلستويات العليا  -ادلستوى
اإلقليمي ومستوى ادلقاطعات وادلستوى الوطٍت  -ؼلتلف التخطيط على نطاق واسع ،ألنو يتسم بطابع
اسًتاتيجي وال يستهدف كثَتاً التنفيذ .ومع ذلك ،فإن التخطيط يف تلك ادلستويات العليا لو أعلية رئيسية ،وتعد
اليابان من بُت البلدان القليلة اليت لديها نظم زبطيط متطورة ومنسقة تنسيقاً جيداً على صبيع مستويات
احلكومة .وخالفاً للعديد من البلدان ادلتقدمة النمو ،شهدت اليابان مؤخراً نسبياً  -خالل اخلمسُت أو الستُت
سنة ادلاضية  -تقدماً من وضع بلد نام ،ولذلك فإن كفاحها من أجل ربقيق النمو االقتصادي السريع والتحضر
ولضمان ربقيق تنمية متوازنة موثق بصورة جيدة ،ويوفر مصدراً قيماً للمعرفة .وقد أفادت ذبربة اليابان يف ىذا
الصدد إطار عمل ىيوغو وإطار سنداي للحد من سلاطر الكوارث على نطاق واسع .ومن ادلؤسف ،أن تلك
ادلعارف مل تنعكس على نطاق واسع يف ادلنشورات اليت نشرت باللغة اإلنكليزية ادلتعلقة بادلوضوع وال يزال
استخدامها مقصوراً على ادلشاريع التعاونية التقنية الدولية اليابانية .وقال إنو يسره بالتايل أن يذكر أن اليابان قد
تعهدت يف ادلوئل الثالث بإنشاء منصة جديدة لتبادل اخلربات وادلعرفة وبدأت العمل يف ىذا الصدد مع موئل
األمم ادلتحدة ،ومنظمة التعاون والتنمية يف ادليدان االقتصادي وأصحاب ادلصلحة اآلخرين .وباإلضافة إىل
ذلك ،اقًتحت اليابان ،من خالل تلك ادلبادرة ،تقدمي ادلزيد من ادلساعلات يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة،
وأىداف التنمية ادلستدامة ذات الصلة ،وادلبادئ التوجيهية الدولية دلوئل األمم ادلتحدة بشأن التخطيط احلضري
واإلقليمي.
 -42وركزت السيدة بوتشيا يف عرضها على دور ادلرأة يف التخطيط احلضري والتدابَت الالزمة لتنفيذ اخلطة
احلضرية اجلديدة لتكون إطاراً لتمكُت ادلرأة .وأشارت إىل أن التوسع احلضري والنمو الدؽلغرايف سيستمران بوتَتة
سريعة طوال القرن احلادي والعشرين ،وشددت على ضرورة أن يتكيف التخطيط احلضري مع ادلتطلبات واألدوار
ادلختلفة للرجل وادلرأة ،ودعت إىل وضع ظلوذج جديد بصورة أكثر فعالية من شأنو أن غلعل ادلدن أكثر انصافاً.
وتنتقل النساء من ادلناطق الريفية إىل ادلناطق احلضرية سعياً إىل احلصول على عمل واخلروج من دائرة الفقر
والعنف والتمييز اجلنساين؛ غَت أن الثقافات ونظم القيم وادلعتقدات والسياسات والربامج اإلظلائية مل تتغَت بنفس
الوتَتة ،وال يزال التمييز القائم على نوع اجلنس منتشراً على نطاق واسع يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية
والسياسية .وعلى الرغم من أن دراسات موئل األمم ادلتحدة أظهرت أن التحضر مرتبط بازدىار ادلرأة إال أهنا
قالت إن عدداً قليالً من النساء يستفدن فعالً من النمو االقتصادي للمدن .ولذلك ،كان من الضروري ،عند
ربليل االحتياجات احملددة للمرأة أثناء عمليات التصميم والتخطيط احلضريُت ،احلصول بانتظام على إحصاءات
مصنفة حسب نوع اجلنس من أجل إغلاد احللول األنسب وربديد األثر احلقيقي للسياسات احلضرية.
 -41وافتتح السيد أوفينك مالحظاتو باإلشارة إىل الفصل األساسي بُت سياسات التخطيط السابقة
وادلستقبلية .وقال إن ادلخاطر ادلستقبلية ستكون أكثر تعقيدا ،وإن كانت مًتابطة أيضاً ،وتدعو إىل اتباع هنج
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أكثر مشولية .وكانت آثار ادلخاطر مًتابطة بشكل خاص على نطاق ادلدن ،وكان التخطيط والتصميم عاملُت
أساسيُت للتصدي ذلا .وأدرج مخسة عناصر رئيسية لتحويل هنج شامل طويل األجل للتخطيط إىل عمل:
ادلشاريع اليت كانت مبتكرة وربويلية بصورة مثالية؛ وخطة ،دلنع ادلشاريع من رلرد وقوع حوادث؛ وعملية شاملة
توائم اإلمكانات العادلية مع قدرات األماكن ادلعرضة للخطر ويف التنمية؛ والشفافية ،اليت كانت شاملة وعملت
على بناء القدرات؛ والتصميم ،الذي مزج كل شيء معاً ،وجعل األمور قابلة للتنفيذ ،واألىم من ذلك أنو كان
ملهماً وطموحاً .وأخَتاً ،قال إن العمل بشكل منفصل كان غَت فعال ،وكان من الضروري أحياناً ذباوز الطرق
القائمة للقيام باألشياء .وقد حققت سلتربات التخطيط والتصميم احلضريُت التابعة دلوئل األمم ادلتحدة ذلك من
خالل خلق مكان آمن للناس لاللتقاء والتعاون وربسُت فهمهم وتطلعاهتم وربقيق مستوى أفضل من التنفيذ.
وكانت ادلختربات ذات تكنولوجيا ثابتة اجلدوى؛ وسبثلت اخلطوة التالية يف تكرارىا وتوسيع نطاقها من خالل
ادلشاريع من أجل البدء يف تغيَت السياسات والتخطيط واسًتاتيجيات االستثمار ،وبناء التحالفات .وقال السيد
أوفينك إن ادلختربات كانت إحدى الطرق لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة بسرعة ،من خالل اجلمع بُت
األشخاص ادلناسبُت يف الوقت ادلناسب.
 -43وقالت نائبة ادلدير التنفيذي يف مالحظاهتا إن سلتربات التخطيط والتصميم احلضريُت أظهرت أهنا فعالة
يف تبديد الغموض وتبسيط التخطيط بوصفها أداة تقنية ،يف سياقات التنمية واألزمات على السواء .وتتمتع
ادلختربات دبيزة اجلمع بُت التخطيط ادلكاين مع عملية ادلشاركة ،وقيادة ادلشاركُت إىل التفكَت يف التشريعات
واإلدارة ،فضالً عن ظلوذج األعمال التجارية .وانتقلت إىل نقاط أخرى ذكرىا بعض احملاورين ،فقالت إنو ليس
كل ما ػلدث يف ادلدن ربت سلطة رؤساء بلدياهتا ،كما أن السياسات احلضرية الوطنية يف اخلطة احلضرية
اجلديدة مهمة ألهنا مكنت احلكومات من التعامل مع السلطات احمللية بشكل بناء واسًتاتيجي .وفيما يتعلق
دبسألة التنفيذ ،الحظت أن التوسع احلضري األسرع ػلدث يف ادلدن الثانوية اليت ال سبلك ادلوارد الالزمة ومل ربز
على اىتمام القيادة .ويف ىذه ادلدن على وجو اخلصوص تكون الروابط بُت احلضر والريف مهمة ،ومن شأن
ادلبادئ التوجيهية الدولية بشأن التخطيط احلضري وزبطيط األراضي اليت أصدرىا دلوئل األمم ادلتحدة ،أن
تساعد القادة الوطنيُت يف ربسُت تلك الروابط .وأخَتا ،انتقلت إىل مسألة ادلستوطنات غَت الرمسية واألحياء
الفقَتة ،فقالت إنو على الرغم من أن العمل حىت اآلن يتكون أساساً من االستجابة ألزمة الفقر احلضري إال أن
اخلطة احلضرية اجلديدة سوف تساعد أصحاب ادلصلحة على النظر فيما وراء ذلك والتخطيط ادلسبق والتفكَت
بشكل اسًتاتيجي.خالل ادلناقشات التالية ،ورداً على استفسار بشأن دور القطاع اخلاص ،أشار السيد أوفينك
إىل أن القطاع اخلاص يتضمن الكثَت من العناصر الفاعلة .فعلى سبيل ادلثال فإن األكادؽليات ضرورية إلجراء
البحوث اليت تعزز من فهم نقاط الضعف والتكافل شلا يؤدى إىل توفَت الفرص إلجراء التغيَتات التحويلية وبناء
القدرات .كما أن ىناك حاجة إىل القطاع اخلاص دلا يتضمنو من خرباء وما يقدمو من أموال .وأضاف قائالً إن
من ادلهم لنجاح التنفيذ االستثمار يف عملية وضع ادلشروعات لتحقيق أقصى قيمة مضافة شلا ػلدث الفرق يف
صلاح ادلشروع .ويعٌت ذلك وضع اخلربات الصحيحة يف مكاهنا السليم من مرحلة البحث حىت مرحلة التنفيذ،
ومشاركة كل فرد لبناء الثقة مع الشركاء من القطاعُت العام واخلاص ،واجملتمعات احمللية واألفراد واختبار حالة
قطاع األعمال .غَت أنو يتعُت يف نفس الوقت النهوض بقدرات تقييم ادلشروعات لكي يتسٌت لقطاع األعمال
أن يدرك على ضلو سليم القيمة ادلضافة الناشئة عن هنج متكامل يسفر عن مشروعات مبتكرة وشاملة.
 -45وقال أحد ادلشاركُت إنو يتعُت لكي تصبح اخلطة احلضرية اجلديدة أكثر من رلرد شعارات سياسية ،أن
يؤخذ يف االعتبار ال البنية التحتية واإلسكان والنقل فحسب بل وكذلك بعض اجلوانب األخرى مثل السكان
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ادلتضررين من الفقر ،وعدم ادلساواة بُت اجلنسُت .كما أشار إىل االذباه العام للًتكيز على العواصم الكربى واقًتح
أن تؤخذ ادلدن ادلتوسطة احلجم على ضلو جاد بنفس القدر لكي تضمن اخلطة احلضرية اجلديدة التغلب على
التحديات القادمة .واتفقت السيدة أوسيدىوم مع ذلك ،وأضافت أن اإلجراءات اليت ازبذت بشأن ادلدن
ادلتوسطة احلجم كانت ذلا تأثَت على األراضي بأكملها نتيجة لصالهتا القوية بالريف واحلضر .كما أكدت الدور
اذلام الذي يضطلع بو القطاع اخلاص يف تطوير ادلدن ادلتوسطة احلجم .وأخَتاً اسًتعت االىتمام إىل ادلنرب العادلي
األول بشأن ادلدن ادلتوسطة احلجم الذي سيعقد يف ادلغرب يف أيار/مايو .1028
دال -الجلسة  - 3جوانب التآزر وتمويل التوسع الحضري المستدام
 -46أدار ىذه اجللسة السيد مارك ايدو وشارك ىف النقاش السيد ميشيل نوالن ادلدير التنفيذي لربنامج
األمم ادلتحدة العادلي للمدن ادلندرلة ،السيد فريدريك فاليَت األمُت العام للمجلس العام للبلديات وادلناطق
األوروبية ،السيد جان كالود مبوينتشو وزير اإلسكان والتنمية احلضرية ،الكامَتون ،والسيد استرباق الشوق نائب
وزير التشييد واإلسكان والبلديات واألشغال العامة ،العراق ،والسيد وليام بريت جوينر رئيس التمويل العادلي
للمساكن ،مؤسسة التمويل الدولية ،رلموعة البنك الدويل ،والسيد كارلوس استواردو باريالس اسًتادا وزير
االتصاالت والبنية التحتية واإلسكان ،غواتيماال ،والسيدة جينيفر توبينج ،ادلنسقة التنفيذية دلكتب الصناديق
االستئمانية ادلتعددة الشركاء ،برنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي.
 -47وافتتح مدير اجللسة النقاش بأن قال إنو يف حُت أن اخلطة احلضرية اجلديدة توفر فرصة للتوسع احلضري
ادلستدام ،فإن سبويل تنفيذىا يعترب عنصراً مهما .إن األمر يتجاوز وضع أشكال جديدة للتمويل أو الرىن أو حق
حيازة األراضي ،شلا يعٌت ضرورة تطبيق هنج رأسي وأفقي لالستفادة من كل من النماذج االقتصادية القائمة
واجلديدة.
-1

عروض المشاركين في النقاش
 -48قال السيد نوالن يف العرض الذي قدمو إن إقامة الشراكات الصحيحة بُت القطاعُت العام واخلاص
تعترب من العناصر اذلامة يف ربقيق أىداف اخلطة احلضرية اجلديدة وضمان التنمية احلضرية ادلستدامة .ويعمل
برنامج ادلدن ،ومبادرة األمم ادلتحدة العادلية بشأن ادلدن ادلندرلة طوال مخسة عشر عاماً لوضع ظلوذج ناجح
للشراكات بقيادة ادلدن وبالتعاون مع منظمات القطاع العام ادلالئمة برؤية سليمة وحوكمة ضرورية .وأمكن من
خالل ىذه الشراكات االرتقاء باألنشطة بدعم من طائفة عريضة من أصحاب ادلصلحة على مستوى األمم
ادلتحدة واحلكومات الوطنية هبدف اجتذاب التمويل .وبعد أن أشار إىل أن معظم االستثمارات يف ادلدن كانت
للقطاع اخلاص ،قال إنو يتعُت االستفادة من االستثمار يف دعم اخلطة احلضرية اجلديدة بتوفَت استثمارات القطاع
اخلاص ،واحلوكمة اجليدة ،والشراكات السليمة فيما بُت القطاعُت العام واخلاص انطالقاً من الطلب على مستوى
ادلدن .كذلك يتعُت ربقيق التآزر مع اجلامعات ومدارس قطاع األعمال ،وادلستثمرين وادلنظمات لدعم توفَت
األموال األساسية للمشروعات على ادلستوى ادلالئم .واعًتف بأن ظلوذج الدول اإلسكندنافية اليت سبارس تقليداً
عريقاً على صعيد سبكُت البلديات ىو ظلوذج مهم بشكل خاص.
 -49وبدأ السيد فاليَت عرضو بالقول إنو ال ؽلكن أن توجد تنمية دون تنمية زللية ،وال ؽلكن أن تكون ىناك
تنمية زللية دون استثمار ،وال ؽلكن أن يتحقق االستثمار دون سبويل .وبعد أن أشار إىل أن  70يف ادلائة من
االستثمارات العامة يف أوروبا تتحقق على ادلستوى احمللي وأثبتت أهنا دافع كبَت للتنمية ،قال إن من الضروري يف
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سياق اخلطة احلضرية اجلديدة دعم سبكُت احلكومات احمللية من خالل التمويل والشراكات فيما بُت احلكومات
احمللية واإلقليمية والوطنية والسلطات األعلى من الوطنية مثل االرباد األفريقي واالرباد األورويب .ويتعُت كما
اعًتف يف خطة عمل أديس أبابا زيادة االستثمارات على ادلستوى احمللي لتنفيذ اخلدمات واذلياكل األساسية
العامة الرئيسية الالزمة لتحقيق أىداف التنمية ادلستدامة .غَت أن اطلفاض عائدات احلكومات احمللية يف الكثَت
من البلدان النامية وخاصة أقل البلدان ظلواً أدى إىل زيادة الثغرات يف اخلدمات واذلياكل األساسية والعشوائيات،
شلا أدى إىل إضعاف إصلازات أىداف التنمية لأللفية خالل العقد ادلاضي.
 -50وقال السيد مبوينتشو يف العرض الذي قدمو إن قضايا التمويل والتنسيق تشكل عناصر ىامة للتنمية
احلضرية بالنظر إىل أهنا تتعلق بصورة مباشرة حبيازة األراضي وفرض الضرائب .وكانت ىذه ادلسائل تثَت قلقاً بالغاً
لدى صبيع البلدان األفريقية دبا يف ذلك بلده الكامَتون ،وكان من الضروري وجود ىياكل لتنسيق صبيع التدابَت
ادلتعلقة بالتمويل وسلتلف مصادر التمويل .وعلى ذلك فقد أنشأت الكامَتون ،عقب مؤسبر األمم ادلتحدة األول
للمستوطنات البشرية الذي عقد يف فانكوفر ،كندا عام  ،2976وزارة لإلسكان والتخطيط احلضري .غَت أنو
يتعُت أن يتم التخطيط بطريقة متكاملة دبشاركة اذليئات األخرى مثل الوزارات ادلسؤولة عن االقتصاد والتخطيط
احلضري وعن ادلالية .وقال  ،وىو يصف التدابَت اليت طبقتها الكامَتون منذ ذلك الوقت ،إن اذلياكل اجلديدة
أتاحت وضع ادلبادرات العقارية وإجراء تغيَتات واسعة على أعمال التخطيط واإلدارة احلضريُت ،وكان يتعُت
على الدولة أن توفر االستثمارات وأن تدعم السلطات احمللية والالمركزية بالنظر إىل أن السلطات احمللية قد
أصبحت ،إعماالً لقانون عام  1004للبلد بشأن التخطيط احلضري ،صاحبة ادلصلحة الرئيسية يف التنمية
احلضرية .وبعد أن شدد على أعلية التعاون الدويل يف سبويل التنمية احلضرية ،أشار إىل أن مدن الكامَتون تشكل
 65يف ادلائة من الناتج احمللي اإلصبايل ،ومع ذلك فإهنا مل تستفد بنفس القدر من إنتاجها .وكان من الضروري
أن تركز احلكومات وأولئك ادلسؤولون ادلشاركون يف اإلدارة احلضرية ،أثناء تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة ،على ما
تنتجو ادلدن والبلدات ،وإجراء تغيَت يف التفكَت عن ادلدن .إذ ينبغي أن تتمكن ادلدن من أن تستهلك مثلما
تنتج .إن ازدىار ادلدن ؽلثل أعلية كبَتة للمناطق الريفية أيضاً وأشار إىل دعوة موئل األمم ادلتحدة إىل ربقيق توازن
بُت التنمية الريفية واحلضرية ،وأكد أن اجلهود تُبذل يف الكامَتون إلعادة التفكَت يف سياساهتا احلضرية على ىذا
األساس.
 -52واستعرض السيد الشوق ،يف العرض الذي قدمو خربات بلده االستثنائية يف استخدام التمويل يف إعادة
تأىيل مدنو ،وإعادة السكان إىل ادلناطق ادلتضررة من النزاع .وتناول على وجو اخلصوص ادلقاطعات الشمالية
الثالث اليت تعرضت ألشد الضربات من أنشطة الدولة اإلسالمية يف العراق والشرق شلا أدى إىل تدمَت ادلدن
جزئياً أو كلياً ،ووقف صبيع أشكال التنمية والنزوح اجلماعي للسكان .وتفتقر ىذه ادلقاطعات إىل القواعد
والسلطات اإلدارية ،وتواجو ربديات ىائلة .وكان يتعُت بعد ربرير ىذه ادلناطق أن زبطط احلكومة بسرعة
لتمكُت السكان ادلشردين من العودة والعيش يف مناطقهم ،من خالل االضطالع بأعمال إصالح اذلياكل
األساسية وإمدادات ادلياه واإلسكان وإزالة األلغام ،وإزالة األنقاض وصيانة الطرق .وكان عمل احلكومة الوطنية
مع القطاع اخلاص عنصراً رئيسياً يف صلاح ىذه اجلهود .ويتعُت إجراء التخطيط ادلتكامل إلشراك البلدان األخرى
يف اإلقليم ،وادلنظمات الدولية وفقاً خلرباهتا ،ولضمان ادلساعدة من اجملتمع الدويل بشكل عام .ويف اخلتام شدد
على أنو يتعُت اكتساب الدروس القيمة من ىذه اخلربات اخلاصة بالتشييد.
 -51ولدى تناول السيد جوينر مسألة جوانب التآزر واجلوانب اذلامة اخلاصة بالتمويل خالل عملو ،ذكر
الوقت واحلجم باعتبارعلا العنصرين الرئيسيُت يف جوانب التآزر يف التنمية احلضرية وسبويل البنية التحتية اخلاصة
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والعامة .وأوضح قائالً إن سبويل أنواع األصول ادلعنية مثل شبكات الطرق واإلسكان ػلتاج إىل آفاق طويلة
األجل تسمح بإصدار سندات دلدة عشرين إىل ثالثُت عاماً وقروضاً طويلة األجل .وال يتمكن معظم الناس يف
األسواق الناشئة ،حيث يرتفع التضخم وأسعار الفائدة ادلصرفية ادلرتفعة ،من االقًتاض الطويل األجل نظراً
للمبالغ اليت تُسدد مقابل الفائدة .ولذا كان من ادلهم توفَت بيئة االقتصاد الكلى دبعدالت فائدة منخفضة بدرجة
كافية لتمكُت معظم الناس من االقًتاض لشراء ادلساكن وسبكُت ادلدن من االستثمار وإصدار السندات،
واالقًتاض من األسواق .وشدد ،مستخدماً كولومبيا كمثال ،على األعلية األساسية خلفض معدالت التضخم
ضمن صبلة أمور ،وإنشاء مؤسسات مثل صناديق التقاعد اخلاصة اليت تتيح إصدار السندات ،والشفافية
والكفاءة يف اجلوانب ادلالية دلؤسسات القطاع العام .وقال إن اتباع رؤية سليمة منذ البداية ؽلكن أن يؤدي إىل
إقامة التآزرات دبرور الوقت من خالل التمويل الطويل األجل ومشاركة سلتلف مستويات احلكومة .وفيما يتعلق
بالعنصر الثاين وىو احلجم ،أشار إىل الطلب الكبَت على اإلسكان يف ادلستقبل وخاصة يف االقتصاديات النامية،
وقال إن الشراكة مع السلطات احمللية والوطنية ضرورية يف نطاق إطار قانوين وتنظيمي يتيح إصدار السندات
الطويلة األجل ،وإتاحة القروض للسكان من ذوى الدخل ادلنخفض.
 -53وأشار السيد بارياس يف بيانو إىل أن غواتيماال ىي البلد األقل توسعاً حضرياً يف منطقة ربتل مكان
الصدارة يف العامل يف رلال التوسع احلضري .وقال إن حكومتو تسعى إىل جعل التوسع احلصري العمود الفقري
للعملية اإلظلائية ،وتركيز االستثمارات العامة واخلاصة يف نفس الوقت يف ادلدن الثانوية ،لكوهنا األسرع ظلواً ،ودلا
يلزمها من استثمارات لتعزيز قدرهتا على ادلنافسة .وإجابة على سؤال من ادليسر ،أكد على أعلية فعالية
الشراكات العامة واخلاصة .واستعرض ادلشاريع احملددة اليت ينفذىا بلده ،فأكد على احلاجة إىل الشفافية يف
ربليل ادلشاريع وفوائدىا ادلتوقعة ،هبدف ربديد ما يلزم من استثمارات وما سيجنيو مستثمرو القطاع اخلاص من
عائدات .وقال إن احلكومة الوطنية لبلده ،اعًتافاً منها بعدم قدرة احلكومات احمللية على االستثمار ،حىت يف
هتيئة الظروف الجتذاب االستثمارات ،تتبع هنجاً قائماً على ادلشاركة يف التعاون مع احلكومات احمللية يف رلال
التخطيط السليم ،من أجل التأكد من فهمها كما ينبغي للصلة بُت ادلناطق الريفية والدور االقتصادي للمدن.
وأخَتاً أشار إىل أن  60يف ادلائة من سكان غواتيماال يعملون يف القطاع غَت الرمسي ،ولذلك فليس بوسعهم
تأمُت القروض ألغراض اإلسكان ،ووصف مبادرة هتدف إىل معاجلة ذلك الوضع ،وىي إنشاء صندوق ضمان
لتشجيع ادلؤسسات ادلالية على منح القروض للعاملُت يف القطاع غَت الرمسي ،وأكد أنو قد مت بالفعل إحراز تقدم
ملحوظ يف ىذا الصدد.
 -54وبدأت السيدة توبينغ كلمتها بالقول إن مفهوم التآزر والتمويل ىو بيت القصيد يف مكتب الصناديق
االستئمانية ادلتعددة الشركاء ،الذي أنشئ للنظر يف تصميم الصكوك ادلالية واإلدارة ،من أجل دعم الشراكات
الفعالة بُت أصحاب ادلصلحة ادلتعددين .وأضافت أن الوكالة اكتشفت ،يف سياق معاجلتها للتمويالت ادلشًتكة
وادلتضافرة ،أن تصميم التمويالت واألدوات ادلالية لو تأثَت قوي على التعاون والتآزر والفعالية والتحول ،وعلى
نوع التغيَت ادلفضي إىل التحول الذي ؽلكن إحداثو ،فضالً عن إدارة ادلخاطر .ومضت قائلة إن األدوات ادلالية
ادلصممة خصيصاً لتوفَت حافز للتعاون ؽلكن أن يكون ذلا أثر يُفضي إىل التحول ،عن طريق التقريب بُت
الشركاء ،وىي أكثر فعالية من حيث التكلفة بسبب التخلص من االزدواجية .وأشارت إىل أن مكتب الصناديق
االستئمانية ادلتعددة الشركاء ،بعد أن عمل على إعداد سلطط دلشهد التمويل التآزري ،بالتعاون مع موئل األمم
ادلتحدة ،ورلموعة البنك الدويل ،وبرنامج ادلدن التابع لالتفاق العادلي لألمم ادلتحدة ،وغَت ذلك من الشركاء
عقب اعتماد خطة عام  ،1030وجد أيضاً أنو بالرغم من وجود مبادرات يف رلال الشراكات واالستثمار ،ليس
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شبة سوى القليل من أشكال التمويل اليت تدعم التحالف من أجل تنفيذ جدول أعمال مشًتك .ولذلك فقد
انتهز ادلكتب وشركاؤه الفرصة ،يف سياق التحضَت للموئل الثالث ،دلعاجلة تلك الثغرة ،فأعد خريطة الطريق
لتطوير مرفق التنفيذ ادلتعدد الشركاء من أجل التنمية احلضرية ادلستدامة ،من أجل دعم الشراكات حول خطة
عام واخلطة احلضرية اجلديدة .وإجابة على سؤال من ادليسر ،أفادت السيدة توبينغ بأنو ؽلكن ألية جهة تود
االستفادة من ادلرفق أن تتصل بأحد مكاتب موئل األمم ادلتحدة أو دبجموعة البنك الدويل أو برنامج ادلدن
التابع لالتفاق العادلي لألمم ادلتحدة.
-2

المناقشات
 -55خالل ادلناقشة اليت تلك ذلك ،أشارت إحدى ادلشاركات يف اجللسة إىل أن اخلطة احلضرية اجلديدة
تعًتف بالدور الكبَت الذي ينبغي أن يضطلع بو القطاع اخلاص يف ىذا الصدد ،وأكدت أن ذبربتها تدل على أن
القطاع اخلاص مستعد للقيام بذلك ،وتساءلت عن نوع احلوافز واألنظمة الالزمة لكفالة استثمارات مشولية حقاً
من القطاع اخلاص ،ال سيما هبدف ربقيق التوازن يف ادلخاطر.
 -56وأشار السيد نوالن إىل احلاجة إىل حوافز مناسبة ،تًتاوح بُت ادلساعدة العينية وادلهارات والبيانات
والتكنولوجيا وسبويل ادلشاريع الصغَتة وادلتوسطة احلجم .وفيما يتعلق باحلوافز ،قال إن ادلستثمرين من القطاع
اخلاص يريدون الثقة ،والقدرة على ربديد دورىم يف دعم تطوير اإلسكان احلضري ،وتطبيق االبتكارات الذكية
يف ادلدن ،وقدرة اجملتمعات احمللية على االتصال اإللكًتوين ،واستدامة اذلياكل األساسية .وأضاف أن نطاق ىذا
الدعم يًتاوح ما بُت الشراكات االبتكارية ادلنخفضة التكلفة وأعمال التشييد واذلياكل األساسية احلضرية الواسعة
النطاق .وأكد ضرورة تعاون القطاع اخلاص مع احلكومات من أجل ربسُت ادلدن ،اليت ىي القوة احملركة
للمجتمعات احمللية واالقتصاد.
 -57وإجابة على سؤال من ادليسر عن كيفية التغلب على ادلعوقات اليت قد ربول دون تلقي األموال ،قال
السيد فاليو إن على السلطات احمللية ،لكي تتمكن من استيعاب التمويالت ادلتاحة والتعامل مع القطاع اخلاص،
أن سبلك الوسائل ادلناسبة لوضع سياسات زلددة وتبادل ادلمارسات اجليدة .وشدد على تعذر تقدمي بعض
اخلدمات من خالل الشراكات بُت القطاعُت العام واخلاص ،مشَتاً إىل احلاجة إىل مساعدة ادلدن على ربديد
اخلدمات اليت ؽلكن نقلها إىل القطاع اخلاص أو تنظيمها بالشراكة معو ،مثل خدمات توفَت مصادر الطاقة،
وكذلك احلاجة إىل تقييم عائدات االستثمار ،ال سيما يف أقل البلدان ظلواً .وأكد أن ادلدن ؽلكنها أن تشكل
القوة الدافعة وراء التنمية االقتصادية للبلد ،بيد أن من الضروري ربديد اجملاالت اليت ؽلكن للقطاع اخلاص أن
يسهم فيها بأكرب قدر من الفعالية.
____________
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