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األرض والخطة الحرضية الجديدة
تدعم األرض جميع الجوانب الرئيسية للخطة الحرضية الجديدة ألن األرض هي املحرك الرئييس للتنميtة الحرضية الشاملة
واملستدامة
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الخطة الحرضية الجديدة هي خطة بشأن الناس .فيحتاج الناس
إىل مكان للعيش بكرامة ،حيث يقصد باملكان األرض؛ أرض
للسكن ،والعمل ،والتعليم ،واألنشطة التجارية ،والرتفيه؛ والنقل
وما إىل ذلك .وميثل ارتفاع معدل النمو السكاين اليوم ضغوطا
متزايدة عىل األرض ،والتي تصبح بدورها شحيحة عىل نحو
متزايد .فنحن منر بنقطة تحول! فهناك حاجة إىل إدارة استخدام
األرايض واستغاللها بعناية ومسؤولية من أجل تسخري اإلمكانات
التحويلية للخطة الحرضية الجديدة ،وال سيام يف الحاالت التي
تحتاج املدن فيها لتنمو.
وميكن للحكومات التي تضمن الوصول بأسعار معقولة وعادلة
لألرايض وضامن الحيازة للجميع ،والتي تضع أطرا لضامن
االستخدام املستدام لألرايض وآليات لتوليد اإليرادات الناجمة
عن استخدام األرض ،أن تقوم بتوجيه ومتويل التنمية الحرضية
املستدامة وإنشاء مدن شاملة ومرنة.
وال ميكن للحكومات التي ال تنظم طرق الحصول عىل األرايض
واستخدامها ،وترك كل يشء يف يد السوق وصفوة املجتمع،
والتي ال تستفيد من زيادة قيمة األرض ،أن تؤثر عىل التنمية

الحرضية ،لكنها تزيد من خطر نشوب الرصاعات ،وعدم االستقرار
االجتامعي واالضطرابات ،باإلضافة إىل التأثري السلبي عىل املناخ،
ووقوع الكوارث.
وينبغي للدول األعضاء يف األمم املتحدة عند وضع اللمسات
األخرية عىل الخطة العمرانية الجديدة ،معالجة األرايض
باعتبارها منطقة تركيز رئيسية وأن تشمل األرايض يف جميع
أنواع املستوطنات البرشية :الحرضية ،وشبه الحرضية ،والريفية،
واألغنياء والفقراء .وينبغي للدول األعضاء التأكيد عىل الصكوك
الدولية القامئة التي تشجع ضامن الحيازة للجميع والبناء عليها،
والرقابة العامة الستخدام األرايض واإلدارة املسؤولة لألرايض .وعىل
وجه الخصوص ،ينبغي أن تبني وتدمج جميع االلتزامات املتصلة
باألرايض التي متخضت عن خطة عمل فانكوفر ،جدول أعامل
املوئل ،واملبادئ التوجيهية الطوعية بشأن اإلدارة املسؤولة للحيازة
والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس إدارة برنامج األمم
املتحدة للمستوطنات البرشية (املوئل).
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ينبغي للدول األعضاء يف األمم املتحدة االلتزام بااللتزامات األساسية األربعة التالية لتحقيق أهداف الخطة الحرضية الجديدة ،وهي:
3 .3توليد إيرادات قامئة عىل األرض لصالح الجميع :ينبغي أن تؤكد الخطة
الحرضية الجديدة عىل القدرة العالية لكل من :أ) وضع آليات شفافة ونزيهة
وفعالة لتقاسم قيمة األرض ،عىل سبيل املثال ،الحفاظ عىل قيمة األرض،
واالقتطاع عىل التحسينات ،وبيع حقوق التنمية؛ ب) اختيار نوع أو عدة أنواع
من الرضائب املفروضة عىل األرايض التي تم تعديلها للظروف املحلية ،عىل
سبيل املثال ،رشاء األرايض ،حيازة األرض ،وبيع األرايض ،ورضيبة زيادة قيمة
األرايض .ج) وضع وتنفيذ اسرتاتيجية بشأن الخدمات املرصفية لألرايض وتوليد
الدخل من األرايض العامة.
تعد العائدات القامئة عىل األرض عادلة ومستدامة اجتامعيا ألن أولئك الذين
يستفيدون أكرث من التحرض يساهمون بصورة أكرب يف تكاليفها؛ كام أنها تعد
رضورية ألنها تُوسع قاعدة اإليرادات من الحكومات املحلية ،والتي متكنها من
متويل التنمية الحرضية الشاملة واملستدامة.

1 .1ضامن أمن الحيازة للجميع :يجب أن تؤكد الخطة الحرضية الجديدة عىل
عدم ترك أي شخص وراء الركب فيام يتعلق بحقوق األرض .ويجب أن
تؤكد أن من واجب الدولة االعرتاف بجميع حقوق حيازة األرايض املرشوعة
واحرتامها وحاميتها جنبا إىل جنب مع الحقوق املتصلة ،مبا يف ذلك الحيازة
غري الرسمية والعرفية ،وتعزيز وتيسري التمتع بها .ويجب أن تؤكد الخطة
الحرضية الجديدة عىل أن الرشكات التجارية لديها مسؤولية فيام يتعلق
باحرتام حقوق اإلنسان وحقوق حيازة األرايض املرشوعة .ويجب أن تجد
الخطة الحرضية الجديدة أيضا حلوال دامئة للنازحني.
يعد أمن الحيازة للجميع رضوريا ألنه هو األساس لتوفري سكن الئق للجميع،
واستثامر مسؤول خاص ،ويوفر رخاء عام ملدينة شاملة وآمنة.

4 .4متكني اإلدارة املسؤولة لألرايض من خالل :أ) القضاء عىل الفساد اإلداري
والسيايس واالحتيال واملحسوبية يف إدارة األرايض وتنظيمها؛ ب) تعزيز
املساءلة والشفافية واملشاركة من قبل الجميع عند إدارة األرايض؛ ج) إنشاء
وتنفيذ سياسات وقوانني ومعايري األرايض الوطنية وفقا للقانون الدويل؛ د)
إنشاء إجراءات ومعايري معقولة وقصرية وبسيطة يتم تعديلها وفقا للمتطلبات
املحلية .ه) إنشاء نظم تسليم مالمئة للعمالء تكون ذات فعالية وكفاءة
وميرسة وبأسعار معقولة ،وتكون قامئة عىل املساءلة والشفافية ،والتي تستغل
التكنولوجيات الرقمية واالتصاالت فضال عن مجموعة واسعة من البيانات
واملعلومات ،مبا يف ذلك املعلومات الجغرافية املكانية؛ و) إدارة األرايض العامة
بصورة مسؤولة وشفافة؛ ه) رصد تطبيق األطر العاملية والوطنية.
تعد اإلدارة املسؤولة لألرايض رضورية ألنها تحمي املدن من الفساد الربي،
وميكنها حل ومنع الرصاعات واالضطرابات االجتامعية ،وتؤدي إىل مدن شاملة
ومستدامة أكرث من ذلك بكثري.

2 .2ضامن االستخدام املستدام لألرايض :إن الخطة الحرضية الجديدة تحتاج إىل:
أ) التأكيد عىل التنظيم العام املسؤول عن استخدام األرايض ،والذي تحدده
املصالح طويلة األجل للعامة ،وال سيام املجتمعات املترضرة ،مبا يف ذلك الفقراء
واملهمشني؛ ب) التأكيد عىل األولوية القصوى لتقليل استهالك األرض ،يف حني
يتم التخطيط عىل نطاق واسع لنمو السكان املتوقع للحد من البصمة البيئية
للمستوطنات ،وحامية الطبيعة والحفاظ عىل املناظر الطبيعية الثقافية؛ ج)
تعزيز احرتام الوظيفة االجتامعية لألرض وتعزيز توفري الفضاء العام اآلمن
استجابة الحتياجات الجميع ،مبا يف ذلك النساء واألطفال والشباب واملثليات،
واملثليني ،ومزدوجي امليل الجنيس ،ومغايرو الهوية الجنسانية؛ د) تعزيز أدوات
إدارة األرايض مثل التخطيط املكاين ،وإعادة تهيئة األرايض وتبادل األرايض التي
توفر فرصا هائلة للتنمية الحرضية املستدامة؛ ه) تسليط الضوء عىل أهمية
التنمية اإلقليمية املتوازنة.
يعد استخدام األرايض بشكل مستدام رضوريا ألنه يسمح بالتوازن بني
االحتياجات واملصالح املختلفة لجميع السكان يف املناطق الحرضية ،مام يجعل
املدن واملستوطنات البرشية شاملة ،وآمنة ومرنة ومستدامة.
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