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سكان المدن

ازداد عــدد ســكان المــدن فــي المنطقــة العربيــة أكثــر من أربع مرات 
 بيــن عامــي 1970 و2010، وســيزيد أكثــر مــن مرتيــن بين عامي 

2010 و2050 1. 

الهدف 11: جعل المدن والمســتوطنات البشــرية شاملة للجميع 
وآمنة وقادرة على الصمود ومســتدامة 

المدن العربية هي مراكز حيوية للنشاط االقتصادي والثقافي واالجتماعي. غير أن التوّسع العمراني المتزايد على غير تخطيط 
في جميع أنحاء المنطقة، بفعل الفقر وتغّير المناخ والصراعات، يثقل المدن والمستوطنات البشرية والموارد الطبيعية 

الشحيحة بضغوط هائلة، تزيد من اإلقصاء االجتماعي والمخاطر. والمدن التي طالما احتضنت جماعات متنّوعة من المهاجرين 
الدوليين والنازحين الداخليين، تنتشر فيها وفي ما بينها أوجه عدم المساواة. وتستمر الفوارق في إمكانية حيازة أرض أو سكن، 
والحصول على خدمة، واالستفادة من بنية تحتية جيدة النوعية، والخروج إلى مساحات عامة وبيئة نظيفة. ولتسريع التقدم في 

تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، على الدول العربية مواجهة تحديات التوّسع العمراني بالتخطيط الذي يركز 
على اإلنسان والسياسات المتكاملة لتصميم المساحات. فتحسين الحوكمة في المدن والمستوطنات البشرية هو ضرورة ال 

تقل عن اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بما في ذلك األراضي.

وقائع

تعاني معظم مدن المنطقة من نقص في المساكن 
الميسورة التكلفة2.

3.7 مليون الجئ
14.9 مليون نازح داخلي

 فــي منتصــف عــام 2018، بلــغ عــدد الالجئيــن فــي المنطقــة 
 3.7 مليــون بحســب مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون 

 الالجئيــن، باإلضافــة إلــى 5.4 مليــون فلســطيني مســجلين 
 فــي األونــروا. وقــد ناهــز عــدد النازحيــن داخليــًا 14.9 مليون 

فــي عام 2017 6.

 يعيــش معظــم النازحيــن فــي أماكن خارج 
 المخيمــات، ال ســيما فــي المــدن، مــا يزيــد الضغط 

 علــى الحكومــات المحلية التــي تتولى تلبية 
احتياجاتهــم اليومية7.

يتعرض حوالي 98 في المائة من سكان المنطقة 
للجسيمات الملوثة للهواء بمستويات تتجاوز معايير 

منظمة الصحة العالمية8.

5 بلدان عربية بين البلدان األكثر تلوثاً

ُتصّنــف خمســة بلــدان عربيــة، هي قطر والكويــت وليبيا ومصر 
والمملكــة العربيــة الســعودية، بيــن البلدان العشــرة األولى األكثر 

تلوثــًا فــي العالــم، وثالثــة بلــدان، هي العراق ومصــر والمملكة العربية 
الســعودية، بين البلدان العشــرة األولى من حيث عدد الوفيات 

الناجمــة عــن تلوث الهواء9.

%70 في المدن بحلول عام 2050

يعيش حوالي 58 في المائة من سكان المنطقة في المدن ومحيطها. 
ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 62 في المائة في عام 2030، 

و70 في المائة في عام 2050 3. 

يؤدي تصاعد سعر األراضي وسعر المباني منذ 
منتصف سبعينات القرن الماضي إلى تجزؤ في سوق 

األراضي، ونقص في المساكن الميسورة التكلفة، 
وتوّسع عمراني على غير تخطيط.

يبلغ متوسط نسبة سكان المدن ومحيطها الذين 
يعيشون في أحياء فقيرة أو تجّمعات غير نظامية أو 
مساكن غير مالئمة 30.9 في المائة4. وتتراوح األرقام 

بين 8 في المائة في تونس و47.2 في المائة في 
العراق و91.6 في المائة في السودان5.

 30.9%

 98%
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قياس الهدف 11 في المنطقة العربية وفقًا إلطار المؤشــرات العالمية 
ألهداف التنمية المستدامة 

ال تزال المدن في جميع أنحاء المنطقة العربية غير 
مجهزة لتنقل األشخاص ذوي اإلعاقة، على الرغم من 

بعض المبادرات الحديثة البارزة لتحسين إمكانية 
الوصول وتجنب الوصم واإلقصاء االجتماعي10.

شــكلت المســاحات العامــة 2 فــي المائــة فقــط من 
المــدن العربيــة فــي عــام 2016 مقارنة بمتوســط 

قــدره 12 فــي المائــة في أوروبا11.

 ُتســتخدم المركبــات الخاصــة فــي أكثــر مــن 
 ثلثــي عمليــات التنقــل فــي المــدن. ويســاهم 

النقــل بنحــو 25 فــي المائــة مــن انبعاثــات ثانــي 
أكســيد الكربون12.

%5 من قيمة العقار

يستغرق تسجيل المعامالت العقارية في المنطقة 37.9 يومًا في 
المتوسط مقابل 20.3 يومًا في أوروبا وآسيا الوسطى. وتترتب على 

إجراءات التسجيل تكلفة بمعدل 5 في المائة من قيمة العقار13.

حوكمة المدن

ال تزال الحوكمة الحضرية التشاركية ضعيفة في جميع أنحاء 
المنطقة. وفي حين تعطي الدول العربية أولوية متزايدة للتوّسع 

العمراني في البرامج الوطنية، فغالبية السياسات الحضرية الوطنية 
ال تزال في مرحلة مبكرة من التطّور14.

تتوفر بيانات عن 4 من 15 مؤشرًا، وعن 3 من 10 مقاصد للهدف 11. 

وال يمكن قياس عدد من المقاصد بشكل واٍف في المنطقة، وهي 
تنقسم إلى ثالث فئات:

مقاصــد ضمــان المــدن الشــاملة للجميــع، ومشــاركة المجتمــع 	 
المدنــي فــي تخطيــط المســتوطنات البشــرية وإدارتهــا )المقاصــد 

11-2، و11-3، و11-7، و11-أ(.

مقاصد ضمان االستدامة في إدارة األراضي )المقاصد 6-11، 	 
و11-3، و11-7، و11-أ، و11-ب، و11-ج(.

مقاصد ضمان القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية والكوارث 	 
التي يتسبب فيها اإلنسان )المقاصد 11-5، و11-6، و11-ب(.

تشمل التحديات التي تعوق قياس الهدف 11 وإعداد التقارير عنه 
في المنطقة، االفتقار إلى البيانات المفّصلة حسب الدخل والجنس 

والعمر والعرق والدين واإلعاقة وحالة الهجرة والموقع الجغرافي 
وخصائص أخرى.

كما يتطلب العديد من مؤشرات الهدف 11 جمع البيانات على 
مستوى المدينة، خارج نطاق آليات جمع البيانات الروتينية مثل 

التعدادات أو المسوح األسرية. ومن بين المؤشرات الخمسة عشر 
المقترحة، يتطلب سبعة شكاًل من أشكال جمع البيانات المحلية 

وتحليلها، فضاًل عن طريقة واضحة لجمع البيانات وتحليلها على 
مستوى التجمعات الحضرية. وتشمل هذه المؤشرات 11-2-1 بشأن 

النقل العام، و11-3-1 بشأن االستخدام الفعال لألراضي، و1-5-11 
بشأن المتضررين من الكوارث، و11-6-1 و11-6-2 بشأن النفايات 

الصلبة للمدن ونوعية الهواء، و11-7-1 بشأن المساحات العامة، 
و11-ب بشأن تغّير المناخ والقدرة على الصمود.

المكــون المكانــي هو ســمة شــائعة لجميع مصــادر البيانات غير 
التقليدية الالزمة لهذه المؤشرات السبعة التي تتطلب فهم تنظيم 

 المســتوطنات البشــرية وكثافتها، ما يمكن اكتســابه من خالل 
 التحليــل المكانــي باســتخدام تقنيــات مثــل االستشــعار عــن بعد 

وُنُظــم المعلومات الجغرافية.

 ويعتمــد الرصــد وإعــداد التقاريــر علــى مســتوى المدينة على 
تطويــر التعاريــف الوظيفيــة للمــدن والمناطــق الريفيــة كوحدات 

 متميــزة. فمــع وجــود أكثــر مــن ســبعة أهداف تتطلــب بيانات 
 محليــة إلنتــاج مجاميــع وطنيــة، يلــزم وجود شــراكات وأنظمة 

 جديــدة إلنتــاج ومعالجــة البيانــات. وال يــزال جمــع البيانات 
وإعــداد التقاريــر عنهــا فــي الكثيــر من الحاالت مســؤولية وزارات 

التخطيــط بــداًل مــن أن يكونــا مســؤولية هيئــة مســتقلة قادرة 
علــى التنســيق مــع المــدن والبلديــات. ويشــارك عــدد قليل فقط 

مــن المراصــد الحضريــة فــي عمليــات جمع البيانات والمشــاورات 
السياســية وإعــداد التقارير.

الهدف 11
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يساهم التقدم في تحقيق الهدف 11 في المساواة بين الجنسين 
وتمكين النساء والفتيات. ويؤدي عدم االستقرار والصراعات و/أو 
عدم وجود وسائل نقل موثوقة وآمنة ومتاحة للجميع إلى فرض 

قيود تكبل حركة النساء والفتيات أكثر من الرجال والفتيان. وتؤدي 
ممارسات التحرش في بعض المناطق أيضًا إلى ثني النساء والفتيات 

عن التنقل بحرية والعمل والمشاركة في الحياة العامة. 

باإلضافة إلى ذلك، غالبًا ما تمنع األعراف الثقافية واالجتماعية 
 والقانونية، وتعقيدات تسجيل األراضي، ونقص المعلومات النساء 

من ممارسة حقوقهن في حيازة األراضي والممتلكات.

تتولى جهات رسمية وغير رسمية إدارة 60 في المائة من النفايات 
الصلبة في القاهرة، بينما يجري التخلص من الباقي بطريقة غير 

قانونية، ما يسبب مشاكل خطيرة على البيئة والصحة العامة. 

.United Nations, 2017 :المصــدر

العوائق الرئيســية أمام جعل المدن والمســتوطنات البشرية شاملة 
للجميــع وآمنة وقادرة على الصمود ومســتدامة في المنطقة العربية

شهدت المنطقة العربية توّسعًا عمرانيًا كبيرًا خالل العقود القليلة 
الماضية. ويعد النمو السكاني عاماًل رئيسيًا في ذلك، وكذلك الفقر 

)الهدف 1( وعدم المساواة )الهدف 10(. فاالفتقار إلى التعليم وإلى 
فرص العمل في المناطق الريفية )الهدفان 4 و8(، ووجود قطاع 

زراعي غير منتج إلى حد كبير ومحدودية األراضي الصالحة للزراعة 
)الهدف 2( تدفع الناس إلى المدن. كما أن تغّير المناخ )الهدف 13( أّدى 
إلى تفاقم األمور، حيث أن الجفاف واإلجهاد المائي يزيدان من تآكل 

سبل العيش في الريف ويعّرضان السكان في مناطق أخرى لإلجهاد 
المائي والفيضانات الساحلية. وُيعّد ازدياد التلوث في المدن سببًا 

رئيسيًا لالعتالل والمرض )الهدف 3(. وقد دمرت الصراعات األراضي 
والمجتمعات والبنية التحتية، وزادت من حركة السكان من األرياف 

إلى المدن التي تجاهد الستيعاب موجات الالجئين والنازحين داخليًا.

ُيعنى الهدف 11 بالحوكمة الحضرية التشاركية. فقد أصبحت 
االنتخابات المحلية واإلقليمية أكثر تواترًا، وتستقطب مشاركة أوسع 

من الناخبين، لكن مكمن الضعف يبقى في آليات إشراك المواطنين، 
والوصول إلى المعلومات، والمشاورات النشطة، ودور المنظمات 

المجتمعية والشباب في صنع القرار )الهدف 16(.

يغلب على واقع العديد من المستوطنات البشرية الحضرية عدم 
المساواة واإلقصاء، وتزايد عدد األحياء الفقيرة، وغياب أو عدم كفاية 

الخدمات األساسية، مثل الصرف الصحي )الهدف 6(، وتقادم البنية 
التحتية )الهدف 9(. وقد تعدى التوّسع العمراني على غير تخطيط 

أو غير تنظيم على األراضي الزراعية القّيمة وقضم المساحات العامة 
والخضراء الضرورية لرفاه األفراد والمجتمعات. هذه التحديات تقّوض 
مجتمعة ما لألفراد جميعًا من حق في السالمة الصحية وحرية الحركة، 

كما تفرض أعباًء إضافية على الفئات المعرضة للمخاطر مثل النساء 
واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن والمهاجرين والشباب واألطفال.

فــي ما يلي العوائق الرئيســية أمــام تحقيق الهدف 11 في المنطقة العربية

العائق الرئيسي هو عدم وجود استراتيجيات متكاملة تركز على اإلنسان في إدارة األراضي والموارد والتوّسع العمراني المتزايد. 
وهذا العائق له أبعاد متعددة.

اإلسكان غير الميّسر

تعاني جميع البلدان في المنطقة من نقص في المساكن الميسورة التكلفة. فأسعار األراضي في المدن مرتفعة وآخذة في االرتفاع، 
كما أن المتوفر منها محدود في المناطق المكتظة. ويلبي القطاع الخاص حاجة العمالء من الشريحة العليا للدخل المتوسط 
ومتطلبات اإلسكان الفاخر. وال تستطيع برامج اإلسكان لذوي الدخل المنخفض مواكبة االحتياجات إلى المساكن الميسورة 

التكلفة. ويسد هذه الفجوة قطاع اإلسكان غير النظامي، وتتفاقم المشكلة بفعل ارتفاع أعداد الشباب ومعّدالت البطالة بينهم، 
والحواجز القانونية التي تحول دون اإلقراض مقابل رهن عقاري. 

ف معه، والقدرة على  الموارد، والتخفيف من تغّير المناخ والتكيُّ
الصمود في مواجهة الكوارث، ووضع وتنفيذ اإلدارة الكلية 

لمخاطر الكوارث على جميع المستويات، بما يتماشى مع إطار 
سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2030-2015

 يتضّمن الهدف 11 مقصدًا واحدًا ينبغي تحقيقه 
بحلول عام 2020

المقصد 11-ب العمل على الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المدن 
والمستوطنات البشرية التي تعتمد وتنفذ سياسات وخططًا 

متكاملة من أجل شمول الجميع، وتحقيق الكفاءة في استخدام 
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النقص في الخدمات األساسية

تختلف إمكانية الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي على نطاق واسع في المدن واألحياء المكتظة و/أو التي ال تصلها 
الخدمــات. ومــن المتوقــع أن يتجــاوز حجــم النفايــات الصلبــة فــي المنطقــة 250 مليــون طن ســنويًا بحلول عام 2050 15. ومع ذلك، 

لم تعتمد مدن عديدة بعد ممارسات متكاملة إلدارة النفايات الصلبة، وهو قصور يؤدي إلى أزمات بيئية، وال سيما في المدن 
ومحيطها. ويختلف مستوى استخدام الطاقة النظيفة بين مكان وآخر في المنطقة ولكنه يظل محدودًا.

عدم كفاءة النقل العام

يظل التخطيط العمراني الحالي في المنطقة منحازًا للسيارات وال يولي حتى اآلن أهمية لتصميم األحياء بما يقّلل من حركة مرور 
المركبات. وُتستخدم وسائل النقل العام على نطاق واسع في معظم المدن ولكنها في تراجع بسبب عدم الموثوقية وعدم استيفاء 

شروط الراحة، وتسد هذه الفجوة وسائل النقل العام غير الرسمية. وال تزال استدامة النقل تشكل تحديًا، فهذا القطاع مساهم 
رئيسي في االنبعاثات وتلوث الهواء.

صعوبة التنقل أو عدم إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة

أمام األشخاص ذوي اإلعاقة في جميع البلدان العربية عوائق مادية تعرقل تنقلهم، مثل األرصفة العالية والمداخل الضيقة، وعدم 
وجود اإلشارات المسموعة في الشوارع. وهذه النواقص تقّيد حركتهم، وتحول دون وصولهم إلى المساحات والمؤسسات، وترّسخ 

إقصاءهم في المجتمع واالقتصاد والثقافة والسياسة والبيئة.

تشمل العوائق األخرى:

الصراعات

أضعفت الصراعات سيادة القانون وقدرة الدول على توفير الخدمات األساسية، وحّفزت انتشار اإلسكان غير النظامي واالستيالء 
على األراضي. ويغلب على مخيمات الالجئين والنازحين اكتظاٌظ يهدد السالمة واألمن، ونقٌص في خدمات الصرف الصحي يؤدي 

إلى تفشي األمراض.

 وسّرعت الصراعات تدمير التراث الثقافي والحضري في عدد من المدن، وربما عمدًا في بعض األحيان، كما في الجمهورية العربية 
السورية والعراق. وقد أدى التدمير المادي للمناطق الحضرية إلى تمزيق المجتمعات وقطع العالقات االجتماعية. وفي حاالت 

كثيرة، تؤدي الصراعات، وما يعقبها، إلى الفصل بين الجماعات واألحياء السكنية على أسس طائفية أو عرقية.

عمليات تسجيل الملكية واألصول غامضة وقديمة ومضنية

تشّكل هذه العمليات عائقًا كبيرًا في تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة. فهي تقّوض القدرة على اقتناء المساكن 
واالستخدام المنتج لألراضي، والحيازة اآلمنة لألراضي والمنازل. ويؤثر عدم وجود سجالت واضحة وسليمة، إضافة إلى تعقيد 

عمليات نقل الملكية، على القدرة على الحصول على الممتلكات وخدمات التمويل )الهدف 5(، خاصة بين النساء.

وغالبًا ما يكون لدى البلدان التي تعاني من الصراعات سجالت قديمة أو غير محفوظة على النحو المطلوب. وهذا الوضع يزداد 
ســوءًا بفعل النزوح وإتالف وثائق اإلســكان واألراضي والممتلكات. ونتيجة لذلك، يزداد المجتمع تفككًا واألمن تدهورًا.

ليست المناطق التاريخية جزءًا من الحياة اليومية للسكان فحسب، بل هي أيضًا من األصول االقتصادية المهمة التي تجذب السياح. فاالعتراف بالتراث 
الثقافي المشترك يعزز التماسك االجتماعي. ويشمل المخطط الوطني الجزائري لتخطيط األراضي 2030 حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه كركيزة أساسية.

.People’s Democratic Republic of Algeria, 2014 :المصــدر

عرضة لإلهمال
تتجاوز األسعار الباهظة لألراضي والممتلكات قدرة الفقراء وغير 

الميسورين، فيلجأون إلى أنماط غير نظامية وغير آمنة للسكن، في 
أحياء تفتقر إلى الحد الكافي من الخدمات. وال يتاح للفقراء الوصول 

إلى المساحات العامة المفتوحة والنظيفة والخضراء، ألنها تتركز 
في األحياء الغنية. فالمجتمعات المقفلة والمساحات الخاصة التي 

يشترط دفع رسوم لدخولها، ترسخ التفكك االجتماعي واإلقصاء.

يجب أن تراعي استراتيجيات بناء القدرة على مواجهة الكوارث 
عدم المساواة االجتماعية واالقتصادية في المدن وغيرها، ويجب 

تخصيص الموارد وفقًا لذلك. وبشكل عام، فإن انخفاض عدد الوفيات 
نسبيًا في المنطقة بسبب الكوارث والخسائر االقتصادية المحدودة 

يرجع بقدر أقل إلى االستراتيجيات الحالية لبناء القدرة على التحمل، 
مما هو راجع إلى انخفاض التعرض للكوارث الطبيعية مقارنة بأجزاء 

أخرى من العالم.
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 ما العمل لتســريع التقّدم في تحقيق الهدف 11
تحسين الحوكمة وإدارة األراضي والممتلكات واألطر اإلدارية 

وإمكانية حيازة األراضي والمساكن بأسعار معقولة كلها من متطلبات 
العيش في المناطق الحضرية والريفية.

تقديم وتعزيز التخطيط الحضري الذي محوره . 1
اإلنسان:

تحقيق ترابط بين استراتيجيات التنمية الريفية والحضرية 	 
بحيث تتكامل وتلبي بالتساوي االحتياجات المختلفة للسكان.

تبني استراتيجيات إلدارة األراضي على مستوى المدينة والمستوى 	 
الوطني بما يتماشى مع التنمية االجتماعية والبيئية وكذلك التنمية 

االقتصادية، وضمان إتاحة الوصول إلى المساحات االجتماعية 
والخضراء بأسعار ميسورة، واالستخدام المستدام لألراضي.

االستثمار في المدن الصحية وإيالؤها األولوية وضمان اتباع 	 
نهج متعدد القطاعات للربط بين سياسات االستدامة الحضرية 

والصحية والبيئية.

وضع قوانين وآليات لتحصين سالمة النساء والفتيات وتسهيل 	 
حركتهن، وحمايتهن من التحرش في األماكن العامة.

إعطاء األولوية للحوكمة الحضرية التشاركية بوسائل منها آليات 	 
إشراك المواطنين في صنع القرار.

تمكين الحكومات المحلية والضغط من أجل تحقيق الالمركزية 	 
في صنع القرار وتخصيص الموارد. 

تشجيع تطوير التطبيقات الذكية لتحقيق الشمول في قطاعات 	 
مثل النقل والصحة والتعليم والخدمات األخرى.

تعزيز جمع البيانات على الصعيدين الوطني والمحلي:. 2

بناء القدرات لجمع البيانات في المدن، بما في ذلك إدخال 	 
ُظم اإلحصائية الوطنية. البيانات في النُّ

تخصيص موارد مالية كافية للبلديات لمراقبة التنمية الحضرية 	 
على المستوى المحلي.

إنشاء مراصد حضرية محلية ووطنية لتحليل حالة التنمية 	 
الحضرية، وتأثيرها على مختلف الفئات االجتماعية، وارتباطها 

باالستدامة والشمول.

زيادة استخدام التكنولوجيا الذكية وُنُظم المعلومات الجغرافية 	 
وصور األقمار الصناعية والبيانات الضخمة لسد النواقص في 

البيانات المحلية.

االستثمار في حصول الجميع على الخدمات:. 3

االستثمار في جعل المدن والمستوطنات البشرية متاحة 	 
للجميع، بما في ذلك النساء واألشخاص ذوو اإلعاقة وكبار السن 

والشباب واألطفال. ويشمل ذلك تحديث المباني، وتحسين 
إمكانية استخدام وسائل النقل العام وغيرها من البنى التحتية، 

وتخصيص حيز كاٍف للمساحات العامة والخضراء.

كمــا أن الفقــراء، ومنهــم النازحــون من الريــف إلى المدن والالجئون 
فــي المــدن والنازحــون داخليًا والذين يعيشــون فــي األحياء الفقيرة 

أو فــي مســاكن غيــر مالئمــة، هــم األكثر عرضة ألضــرار تغّير المناخ 
والكوارث الطبيعية والبشــرية.

ويؤدي عدم توفر أماكن مالئمة لألشخاص ذوي اإلعاقة إلى تقييد 
قدرتهم على التحرك بحرية والوصول إلى مختلف األماكن في المدن، 
وبالتالي إلى عزلهم. فالقيود المفروضة على حركتهم تحول بهم دون 

الحصول على فرص العمل، والمشاركة في المناسبات االجتماعية 
والثقافية، واالختالط باآلخرين، والتمتع بالمساحات الخضراء 

الصحية. وال يمكن لنحو ثالثة أرباع األشخاص ذوي اإلعاقة في كل من 
دولة فلسطين والمغرب استخدام وسائل النقل العام ألنها غير مجهزة16.

كما أن إنشاء مساحات تستوعب األشخاص ذوي اإلعاقة يفيد فئات 
أخرى من ذوي االحتياجات الخاصة، مثل كبار السن واألطفال الصغار.

وكثيرًا ما يواجه الالجئون والعائدون والنازحون داخليًا التمييز. 
فوجودهم في الخفاء ال يساعد في تقييم احتياجاتهم على النحو 

الوافي. كما يعانون من تفكك الشبكات االجتماعية الداعمة لهم ومن 
تقطع الوصول إلى الخدمات. ففي لبنان، يعيش نحو 73 في المائة من 

الالجئين غير الفلسطينيين في أماكن مستأجرة، وهي شكل من أشكال 
المساكن غير اآلمنة. ويمكن تصنيف ثلث منازل الالجئين في لبنان بأنها 

مكتظة، وفي كثير من األحيان تتشارك عّدة عائالت المسكن الواحد. 
ويعيش نحو 18 في المائة منهم في خيم في مستوطنات بشرية غير 

نظامية، في حين يشغل 9 في المائة أماكن غير سكنية، مثل مرائب 
السيارات والمحالت التجارية ومواقع العمل والمباني الزراعية17.

 تم إطالق "مجتمعي... مدينة للجميع" في دبي في عام 2013 
كمبادرة متكاملة لمعالجة الوصمة االجتماعية المرتبطة باإلعاقة 

وتشجيع االندماج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة. وتؤدي 
هيئة الطرق والمواصالت في دبي دورًا حاسمًا في تحويل المرافق 

والخدمات والمركبات العامة لجعلها في متناول الجميع.

.Government of Dubai, 2016 :المصــدر
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كفالة االستدامة من خالل التنظيم والخبرة الفنية:. 4

تنظيم النقل العام والخاص، وتحسين البنية التحتية لضمان 	 
االستدامة وبناء الخبرات في مجال التكنولوجيات الحديثة 

إلنتاج وقود أنظف وتحسين مواصفات الوقود.

إنفــاذ حقوق اإلســكان واألراضــي والممتلكات . 5
للفئــات المعرضــة للمخاطــر، وحماية هذه 

الحقوق:

إلغــاء القوانيــن التمييزيــة، وإتاحــة ســبل الوصول إلــى العدالة 	 
 أمــام النســاء واألقليــات والنازحيــن داخليــًا والعائديــن 

وغيرهم.

إصالح آليات ملكية األراضي والتسجيل، وتعميم اإلجراءات 	 
المبّسطة. 

تحقيق اإلنصاف بين مختلف الفئات االجتماعية والمجتمعات 	 
في الوصول إلى الموارد الطبيعية، بما في ذلك األراضي، وتوفير 

الحماية من التهجير واإلخالء.

استحداث آليات إلتاحة وصول المرأة إلى الموارد المالية بما في 	 
ذلك القروض العقارية.

إعطاء األولوية للنهج الشمولي في التخطيط . 6
الحضري وإدارة األراضي، في سياق جهود إعادة 
اإلعمار في بلدان الصراعات وما بعد الصراعات:

إعطاء الريادة للمواطنين في جهود التعافي وإعادة اإلعمار، 	 
وإشراك الشباب قدر اإلمكان.

الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي المعرض للخطر وحمايته، 	 
وترميم التراث المادي وغير المادي المتضرر والمدّمر.

 1-11
ضمــان حصول الجميع على مســاكن 

وخدمات أساســية مالئمة وآمنة وميســورة 
التكلفــة، ورفع مســتوى األحياء الفقيرة، 

2030 بحلول عام 

2-11
 توفير إمكانية وصول الجميع إلى ُنُظم نقل 

مأمونة وميسورة التكلفة ويسـهل الوصول 
إليها ومستدامة، وتحسين السالمة على 
الطرق، وال سيما من خالل توسيع نطاق 

النقل العـام، مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات 
األشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف 
هشة والنساء واألطفال واألشخاص ذوي 

اإلعاقة وكبار السن، بحلول عام 2030

 1-1-11
نسبة الســكان الحضريين الذين يعيشون في 

أحياء فقيرة أو مســتوطنات غير رسمية أو 
مساكن غير الئقة

 1-2-11
نســبة السكان الذين تتوافر لهم وسائل 

النقل العام المناســبة، بحسب العمر والجنس 
واألشخاص ذوي اإلعاقة

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

مقاصد الهدف 11 ومؤشــراته في المنطقة العربية

البياناتالمؤشرالمقصد

الشــكل 1 نسبة الســكان الحضريين الذين يعيشون في أحياء 
فقيرة أو مســتوطنات غير رســمية أو مساكن غير الئقة 

)بالنسبة المئوية(

مالحظة: بيانات هذا المؤشــر هي فقــط "متاحة لجميع البلدان النامية، 
كما يبلغ عنها ســنوياً برنامج األمم المتحدة للمســتوطنات البشرية 

 United Nations Statistics( "فــي تقارير األهداف اإلنمائية لأللفية
Division, 2019b(، وهو ما يفســر نقص البيانات. جميع المتوســطات 

 United Nations( 2014 مرجحة حســب إجمالي ســكان المدن لعام
 Population Division, 2017b; United Nations Statistics Division,

2019b(. ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت 
فــي عام 2014 للبلــدان التالية: األردن وتونس وجزر القمر والجمهورية 

العربية الســورية وجيبوتي والســودان والصومال والعراق ولبنان ومصر 
والمغرب والمملكة العربية الســعودية وموريتانيا واليمن.
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 3-11
تعزيز التوّســع الحضري الشامل للجميع 

والمســتدام، والقدرة على تخطيط وإدارة 
المســتوطنات البشرية في جميع البلدان 

على نحو قائم على المشــاركة ومتكامل 
ومســـتدام، بحلول عام 2030

 4-11
تعزيــز الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث 

الثقافي والطبيعي العالمي

 5-11
التقليــل إلى درجة كبيرة من عدد الوفيات 

وعدد األشــخاص المتضررين، وتحقيق 
انخفاض كبير في الخســائر االقتصادية 

المباشــرة المتصلة بالناتج المحلي اإلجمالي 
العالمي التي تحدث بســبب الكوارث، بما في 

ذلك الكــوارث المتصلة بالمياه، مع التركيز على 
حماية الفقراء واألشــخاص الذين يعيشون 

في ظل أوضاع هشــة، بحلول عام 2030 

 1-3-11
نســبة معدل اســتهالك األراضي إلى معدل 

السكاني النمو 

 1-4-11
نصيــب الفرد من مجموع النفقات )في 

القطاعيــن العام والخاص( التي ُتنفق لصون 
وحمايــة وحفظ جميع أصناف التراث الثقافي 

والطبيعي، بحســب نوع التراث )ثقافي 
وطبيعــي ومختلط، وما يعتبره مركز التراث 

العالمي تراثاً( ومســتوى الحكم )وطني 
وإقليمــي، ومحلي/بلدي(، ونوع اإلنفاق )إنفاق 
تشغيلي/اســتثمار( ونوع التمويل المقدم من 

القطــاع الخاص )تبرعات عينية، وتمويل من 
القطــاع الخاص غير الربحي وبرامج الرعاية(

 1-5-11
عدد األشــخاص المتوفين والمفقودين 
ومن تأثروا مباشــرة بسبب الكوارث من 

بين كل 100,000 شــخص من السكان

 2-3-11
نســبة المــدن التي لديها هيكل يتيح مشــاركة 

المجتمــع المدني على نحو مباشــر في 
تخطيــط المناطق الحضريــة، ويعمل بانتظام 

وُيدار بطريقــة ديمقراطية

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

الشــكل 2 عدد األشخاص المتوّفين والمفقودين وَمن 
تضّرروا مباشــرًة بســبب الكوارث من بين كل 100,000 شخص

مالحظة: ُيضَرب عدد األشــخاص المتضّررين من الكوارث بـ 100,000، 
وُيقَســم على عدد الســكان، للحصول على األعداد اإلجمالية في البلدان. 

وُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان بالرجوع إلى التقديرات 
 United Nations Population Division, 2017;( )2015( السكانية األحدث

United Nations Statistics Division, 2019b(، وُتحســب أيضاً لكل 
100,000 شــخص. ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً 

بيانية ُســّجلت في األعوام المذكورة للبلــدان التالية: الجمهورية العربية 
الســورية )2009(، اليمن )2010(، الكويت )2011(، جيبوتي )2012(، تونس 

)2013(، المغرب )2014(، األردن وجزر القمر والســودان ودولة فلســطين 
ولبنان ومصر )2017(.

 )أ( عدد األشــخاص المتضّررين من الكوارث من بين كل 
100,000 شخص
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)ب( عدد األشــخاص المتوفين بســبب الكوارث من بين كل 
100,000 شخص

)ج( عدد األشــخاص المفقودين بســبب الكوارث من بين كل 
100,000 شخص 

الشــكل 3 مجموع أعداد المســاكن المتضررة والمدمرة بسبب 
الكوارث

مالحظة: ُيضَرب عدد األشــخاص المتوفين بســبب الكوارث بـ 100,000، 
وُيقَســم على عدد الســكان، للحصول على األعداد اإلجمالية في البلدان. 

وُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان بالرجوع إلى التقديرات 
 United Nations Population Division,( )2015( الســكانية األحدث

United Nations Statistics Division, 2019b ;2017(، وُتحســب أيضاً لكل 
100,000 شخص. ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية 
ُسّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: الجمهورية العربية السورية 

)2009(، اليمــن )2010(، الكويــت )2011(، جيبوتي )2012(، تونس )2013(، 
المغرب )2014(، األردن وجزر القمر ودولة فلســطين ومصر )2017(.

مالحظة: ُيضَرب عدد األشخاص المفقودين من الكوارث بـ 100,000، 
وُيقَسم على عدد السكان، للحصول على األعداد اإلجمالية في البلدان. 

وُترّجح جميع المتوسطات حسب عدد السكان بالرجوع إلى التقديرات 
 United Nations Population Division 2017( )2015( السكانية األحدث
and United Nations Statistics Division 2019b(، وُتحسب أيضاً لكل 

100,000 شخص. ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً 
بيانية ُسّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: تونس )2009(، األردن 

واليمن )2010(، جيبوتي والمغرب )2011(، جزر القمر )2017(.

 United Nations( مالحظــة: المجاميع هــي العدد الكّلي للقيم في البلدان
Statistics Division, 2019a(. ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة 

العربيــة قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: 
الجمهورية العربية الســورية )2009(، اليمن )2010(، جيبوتي )2012(، 

تونس ودولة فلســطين )2013(، جزر القمر ولبنان والمغرب )2014(، 
األردن والصومــال والكويت ومصر )2017(.
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 2-6-11
المتوســط السنوي لمستويات الجسيمات 

)على ســبيل المثال الجسيمات من الفئة 
2.5 والجســيمات من الفئة 10( في المدن 

ح حسب السكان( )المرجَّ

الشــكل 5 المتوسط الســنوي لمستويات الجسيمات الدقيقة 
في المدن

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب العدد اإلجمالي لسكان المدن 
 United Nations Population Division, 2017b; United( 2016 لعــام
Nations Statistics Division, 2019b(. ويشــمل المجموع اإلقليمي 

للمنطقــة العربيــة قيماً بيانية ُســّجلت في عام 2016 لجميع البلدان 
باستثناء دولة فلسطين.

يمثــل هذا المؤشــر "متوســط التركيز الســنوي للجســيمات الدقيقة 
المعلقــة ذات قطــر أقــل من 2.5 ميكرون )PM2.5(، وهــو مقياس 

شــائع لتلوث الهواء. المتوســط هــو المتوســط المرجح لعدد 
ســكان المــدن فــي بلد ما وُيعّبــر عنــه بالميكروغرام لكل متــر مكعب 

.)United Nations Statistics Division, 2019b (" ]3ميكروغــرام/م[

 6-11
الحد من األثر البيئي الســلبي الفردي للمدن، 

بمــا في ذلك عن طريق إيالء اهتمام خاص 
لنوعيــة الهواء وإدارة نفايات البلديات وغيرها، 

بحلول عام 2030.

 7-11
توفير ســبل استفادة الجميع من مساحات 
خضراء وأماكن عامة، آمنة وشــاملة للجميع 

ويمكن الوصول إليها، وال ســيما بالنسبة 
للنســاء واألطفال وكبار السن واألشخاص 

ذوي اإلعاقــة، بحلول عام 2030.

 2-5-11
الخســائر االقتصادية المباشــرة المتصلة 

بالناتــج المحلي اإلجمالــي العالمي واألضرار 
التــي لحقت بالهياكل األساســية الحيوية 

وعــدد األعطال التــي لحقت بالخدمات 
األساســية بسبب الكوارث

 1-6-11
نســبة النفايــات الصلبة للمــدن، التي ُتجمع 

بانتظــام ويجــري تفريغهــا نهائياً على نحو 
كاف، مــن مجموع النفايــات الصلبة للمدن، 

المدينة بحسب 

 1-7-11
متوســط حصة المنطقة السكنية بالمدن 
التي تمثل فضاء مفتوحاً لالســتخدام العام 

للجميع، بحســب العمر والجنس واألشخاص 
ذوي اإلعاقة

 2-7-11
نســبة ضحايا التحرش البدني أو الجنســي 

بحســب العمر، والجنس، ووضع األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة، ومــكان حدوثه خالل االثني 

عشر شــهراً السابقة

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

الشكل 4 الخسائر االقتصادية المباشرة المنسوبة إلى الكوارث 
)بماليين الدوالرات باألســعار الجارية(

 United Nations( مالحظــة: المجاميع هــي العدد الكّلي للقيم في البلدان
Statistics Division, 2019a(. ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة 

العربيــة قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: 
الجمهورية العربية الســورية )2009(، اليمن )2010(، جيبوتي والكويت 
)2011(، تونس وجزر القمر )2013(، المغرب )2014(، األردن والســودان 

ودولة فلســطين ولبنان ومصر )2017(. 
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11-أ 
دعــم الروابط اإليجابية االقتصادية 

واالجتماعيــة والبيئية بين المناطق الحضرية 
والمناطــق المحيطة بالمناطق الحضرية 

والمناطــق الريفية، من خالل تعزيز تخطيط 
التنمية الوطنية واإلقليمية

11-ج 
دعــم أقــل البلدان نموا، بما في ذلك من خالل 
المســاعدة المالية والتقنية، في إقامة المباني 
المســتدامة والقادرة على الصمود باستخدام 

المواد المحلية

11-ب 
العمل بحلول عام 2020، على الزيادة بنســبة 

كبيرة في عدد المدن والمســتوطنات 
البشــرية التي تعتمد وتنفذ سياسات وخططا 

متكاملة من أجل شــمول الجميع، وتحقيق 
الكفاءة في اســتخدام الموارد، والتخفيف 

ف معه، والقدرة على  من تغّيــر المناخ والتكيُّ
الصمــود في مواجهة الكوارث، ووضع وتنفيذ 

اإلدارة الكليــة لمخاطر الكوارث على جميع 
المســتويات، بما يتماشى مع إطار سنداي 

للحــد من مخاطر الكوارث للفترة 2030-2015

11-أ-1 
نســبة الســكان الذين يعيشون في المدن 
التــي تنفــذ خططاً إنمائية مدنيــة وإقليمية، 

وتدمــج التوقعات الســكانية واالحتياجات من 
الموارد، بحســب حجم المدينة

11-ج-1 
نســبة الدعم المالــي المخصص المقدم 

إلــى أقل البلدان نموا لتشــييد وتجديد 
المباني المســتدامة والقــادرة على الصمود 
والمتســمة بالكفاءة في اســتخدام الموارد 

باســتخدام مواد محلية

11-ب-1 
عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ اســتراتيجيات 

وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشــياً مع 
إطار ســنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 

2030-2015

11-ب-2 
نســبة الحكومــات المحلية التــي تعتمد وتنفذ 

اســتراتيجيات محليــة للحد من مخاطر 
الكوارث تمشــياً مع االســتراتيجيات الوطنية 

للحد مــن مخاطر الكوارث 

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

مالحظــة: وســط وجنــوب آســيا )CSA(؛ شــرقي وجنوب شــرقي آســيا )ESEA(؛ أوروبــا وأمريكا الشــمالية )ENA(؛ بلدان مجلس التعــاون الخليجي )GCC(؛ أمريــكا الالتينية ومنطقة البحــر الكاريبي )LAC(؛ البلــدان العربية األقل نمواً 
.)SSA( ؛ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)Oceania( ؛ أوقيانوســيا باســتثناء أســتراليا ونيوزيلندا)Arab LDCs(

تســتند جميع األرقام إلى قاعدة بيانات المؤشــرات العالمية ألهداف التنمية المســتدامة )United Nations Statistics Division, 2018( باســتثناء البيانات المحدثة )United Nations Statistics Division, 2019a( بشــأن المؤشــرين 
التاليين: 11-5-1 ]عدد األشــخاص الذين تأثروا بســبب الكوارث )العدد(، وعدد األشــخاص المتوفين بســبب الكوارث )العدد(، وعدد األشــخاص المفقودين بســبب الكوارث )العدد([؛ و11-5-2 ]الخســائر االقتصادية المباشــرة المنسوبة إلى 

الكوارث )بماليين الدوالرات باألســعار الجارية([.
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