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 ضلو ميثاق إقليمي للحق يف ادلدينة: اشكاليات النمو احلضريادلنطقة العربية و 
 

 باهر شوكي
 

رية يف حلظةة شعالمة فارقة يف تطور ادلستوطنات البال تشذ سريورة النمو احلضري يف ادلنطقة العربية عن الظاهرة احلضرية الكلية واليت دشنت 
 . مليار نسمة للعيش يف ادلدن وذلك للمرة األويل يف التاريخ 3.3مل، أو ما يعادل ، حينما إنتقل نصف سكان العا2008ما من عام 

، سةوا  كانةت مةن ادلةدن الصةورية أو ادلتوسةطة أو الكبةرية 2000–1990خالل الفرتة ما بني % 1.83قد شهدت كافة ادلدن منوا بنسبة ف
مليةار نسةمة ولةول عةام  5السةكانية احلضةرية يف العةامل سةوم تشةمل ضلةو  من اجلنوب العةادلي إيل الشةمال العةادلي، وهةو مةا يعةل أن الكثافةة

 .2050مليار نسمة ولول العام  6.4، وحوايل 2030
 

وعلةي . فردا جديدا إيل سكان ادلناطق احلضرية يف العامل، أي بنسبة تزيد علي فردين تقريبةا يف كةل نانيةة 193.107ويف كل يوم ينضم ضلو 
يبلة  معةدل منةو ادلةدن يف العةامل النةامي عشةرة أريةعام نظةري  يف العةامل ادلتقةدم، حيةل شةهدت مةدن العةامل النةامي منةوا صعيد األعداد ادلطلقةة 

خةالل الفةرتة % 0.3سنويا خالل فرتة التسعينيات بينما مل تتجةاوز متوسةطات النمةو السةنوي يف دول العةامل ادلتقةدم نسةبة % 2.5مبتوسط 
مةن مةدن دول العةامل النةامي قةد شةهدت معةدالت % 17إيل أن ( ادلوئةل)مم ادلتحدة للمستوطنات البشرية وتشري حتليالت برنامج األ. ذاهتا

من جهة أخري ويف . سنويا% 4 -% 2منها معدالت منو بنسبة ترتاوح ما بني % 16أو أكثر، يف حني شهدت % 4منو متسارع بنسبة 
سةنويا، كمةا شةهدت نسةبة مذهلةة مةن % 1منةو بطةي  للوايةة مبةا يقةل عةن  تناقض حاد، شهدت ضلو نصف ادلدن يف العامل ادلتقدم معدالت

  1.معدالت منو سليب كما تعرريت خلسارة سكانية خالل فرتة التسعينيات% 40مدن العامل ادلتقدم تبل  قرابة 
 

 0991عدد المدن الجديدة الناشئة وإجمالي سكانها منذ عام 
 اجملموع ادلدن الكبرية اجلديدة ديدةادلدن ادلتوسطة اجل ادلدن الصورية اجلديدة 
 الكثافة السكانية العدد الكثافة السكانية العدد الكثافة السكانية العدد الكثافة السكانية العدد 

 6.858.359 45 0 0 523.265 1 6.335.094 44 أفريقيا
 34.077.879 179 3.008.885 2 3.930.127 6 27.138.867 171 أمريكا الالتينية والكارييب

 212.913.334 470 65.491.865 50 86.595.611 125 608.258.58 295 آسيا
 16.483.528 77 0 0 3.109.207 5 13.374.321 72 باستثنا  اذلند والصني

 173.783.542 226 246 49 82.966.103 119 26.331.991 78 الصني
 22.646.264 147 1.006.417 1 520.301 1 21.119.546 145 اذلند

 253.849.572 694 68.500.750 52 91.049.003 132 94.299.819 510 اإلمجايل
 .2008ادلرصد احلضري العادلي، برنامج ادلوئل : ادلصدر

 
شةةهدت  1950ورغةةم الطةةابت التةةار ي ذلةةذ  الظةةاهرة إال أن وتريهتةةا قةةد تضةةاعفت بشةةكل مةةذهل منةةذ منتصةةف القةةرن ادلاريةةي، فمنةةذ عةةام  

معدالت منو تتجاوز العشرة أريعام، مبا يف ذلك مدينة تشاندجيارم يف اذلند، ومدينة الكويت يف الكويت، ومدينةة  عشرات ادلدن الرئيسية
تويكسةتال غةةوتيرييز يف ادلكسةيك، يف حةةني شةهدت بعةةض ادلةدن األخةةري معةدالت منةةو واسةت النطةةاق بلوةت ضلةةو عشةرين ريةةعفا خةالل الفةةرتة 

وقةةد عكسةةت هةةذ  . ازيةةل ومدينةةة أبيةةدجان يف سةةاحل العةةاج ومدينةةة دا يف اإلمةةارات العربيةةة ادلتحةةدةذاهتةةا مبةةا يف ذلةةك مدينةةة برازيليةةا يف ال  
نظمة التويريات التحوالت الكبرية يف األنشطة االقتصادية وهياكل العمالة من القطاعات الزراعية للقطاعات الصناعية باإلريافة إيل تنامي األ

  2.االقتصادية للبلدان النامية

                                                   
 .11، ص (ادلوئل)، ادلدن ادلنسجمة، برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية 2008/2009تقرير حالة ادلدن  1
 .15ادلصدر السابق، ص  2
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تتسةم غالبيةة تلةك ( الصةومال-الةيمن-موريتانيةا-مصةر)فباسةتثنا  بعةض الةدول ذلك بطبيعة احلال علةي واقةت اجملتمعةات العربيةة،  وقد إنعكس
، مةةت مراعةةاة أن االذةةا  ذاتةةع يهةةيمن علةةي ادلسةةار التطةةوري للمسةةتوطنات البشةةرية يف بقيةةة اجملتمعةةات الةةدول واجملتمعةةات بطةةابت حضةةري واريةة 

    .العربية
 

 3الديموغرافية أو منحي التحضر لعدد من الدول العربية االتجاهات
 السكان 

 
 الدول

 (نسبة من اجملموع)ادلناطق احلضرية  )%(معدل النمو السنوي  اجملموع بادلاليني

1990 2010 2030 1990–
1995 

2010–
2015 1990 2010 

 84.1 79.1 2.0 5.3 6.6 4.7 1.9 اإلمارات
 95.8 92.2 1.6 2.4 2.0 1.5 0.5 قطر

 88.6 88.1 1.8 3.2 1.1 0.8 0.5 البحرين
 98.4 98.0 2.0 4.3- 4.3 3.1 2.1 الكويت

 77.9 75.7 1.8 2.0 8.5 6.5 4.4 ليبيا
 82.1 76.6 1.9 2.3 36.5 26.2 16.3 السعودية

 67.3 58.0 1.0 1.7 12.1 10.4 8.2 تونس
 78.5 72.2 1.4 5.6 8.6 6.5 3.3 األردن
 66.5 52.1 1.5 2.2 44.7 35.4 25.3 اجلزائر
 43.4 43.5 1.7 2.0 110.9 84.5 57.8 مصر
 55.7 48.9 1.7 2.8 30.6 22.5 12.7 سوريا
 58.2 48.4 1.2 1.7 39.3 32.4 24.8 ادلورب
 31.8 20.9 2.7 4.6 39.4 24.3 12.3 اليمن

 41.4 39.7 2.1 2.7 4.8 3.4 2.0 موريتانيا
 76.2 75.7 1.6 2.1 1.2 0.9 0.6 جيبويت

 40.1 26.6 2.0 2.6 61.0 43.2 27.1 السودان
 66.2 69.7 2.6 3.0 48.9 31.5 18.1 العراق
 87.2 83.1 0.8 3.2 4.9 4.3 3.0 لبنان

 74.1 67.9 2.9 3.9 7.3 4.4 2.2 األراريي الفلسطينية احملتلة
 73.0 66.1 1.9 3.3 4.0 2.9 1.8 عمان

 37.5 29.7 2.7 0.2- 15.7 9.4 6.6 الصومال
 

 النمو الحضري بين المدن المنسجمة والمدن المنقسمة
حةةةدث النمةةةو احلضةةةري العديةةةد مةةةن االشةةةكاليات والتشةةةوهات اذليكليةةةة يف بنيةةةة ادلةةةدن العربيةةةة فقةةةد للنمةةةو احلضةةةري خلفةةةت الةةةوترية ادلتسةةةارعة 

سةابقا، ويف مسةتويات مةن الةدخل أدين بكثةري، ويف والتحوالت من الريف إيل احلضر يف سياق منو سكاين مطلق أك  بكثري شلةا كةان ثةدث 
وقةد انعكةس . 4لخارج أو إيل ما ورا  احلةدود الوطنيةةللتوست افرص فضال عن ريآلة سياق من القدرة ادلؤسسية وادلالية أريعف مبا ال يقاس، 

شرد والتدهور البيئةي وهتمةيش الفقةرا ، الةذي ادة كبرية يف الفقر احلضري، ويف الصراعات العرقية والعنصرية والتذلك بطبيعة احلال يف شكل زي
يف زيةادة االريةطراب ، وهةو مةا أسةهم بالتةايل يف شكل استبعاد اجتماعي ومستويات مةن العةيش ال نكةن حتملهةا وعةزل مكةاينما ذلي غالبا 

 . االجتماعي والعنف احلضري

                                                   
 .191–188ص :دلتحدة، ص، ال نامج االمنائي لألمم ا2010مسارات إيل التنمية البشرية، تقرير التنمية البشرية : الثروة احلقيقية لألمم 3
يونيو  8–6الدورة االستثنائية اخلامسة والعشرون -تقرير ادلديرة التنفيذية دلركز األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية عن استعراض وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ جدول أعمال ادلوئل 4

 . 9-8ص : اجلمعية العامة، ص -، األمم ادلتحدة2001
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 :عربيةوقد هيمنت نالنة إذاهات متوازية علي سريورة النمو احلضري يف ادلنطقة ال
 

 نمو المتسارع للمستوطنات الحضريةإتجاه ال: أوال

فحيت مت إستثنا  احلاالت الفارقة للمدن العربية اليت شهدت شكال من أشكال التضةخم السةرطاين علةي مةدار العقةدين أو الةثالث األخةرية، 
ري للمنطقة العربية اليت اختصرت سريورة التحضر مثال مدينيت دا أو الكويت، يظل التسارع هو الصفة األساسية ادلهيمنة علي النمو احلض

 .يف فرتة ال تتجاوز اخلمسني عاماالوربية اليت استورقت ما يزيد عن نالنة قرون 
 

والتوزيةت ادلفرطةة مفصلها األساسةي يتمثةل يف ادلركزيةة اإلداريةة  تعدد زلركات النمو احلضري ادلتسارع يف ادلنطقة العربية، إال أن وعلي الرغم من
 دلختل للموارد واخلدمات ما جيعل العواصم وادلدن الك ي مراكز جذب للمواطنني الباحثني عن فرص للعمل واحلياة الكرنة، ويف الكثةري مةنا

وال تقتصةةر هةةذ  الوريةةعية علةةي . األحيةان معةةادال لقرتقةةا  االجتمةةاعي الةةذي يتمثةل يف اإلنتقةةال مةةن الريةةف للمدينةةة، أو مةةن األطةرام للمركةةز
" الصةدارة احلضةرية"خلليجية، واليت تعد دوال حضرية باألساس، بل تتخطاها إيل منطقة مشةال إفريقيةا والةيت تسةودها مةا يعةرم بظةاهرة الدول ا

تركز  ، علي سبيل ادلثال1990واليت تتمثل يف الرتكز الكبري لألفراد واالستثمارات ريمن أك  مدينة يف كل دولة، غالبا العاصمة،  ففي عام 
ووفقا لقحصا ات ادلتوافرة فإن  .يف مدينة رئيسية واحدة( دولة 54)من الكثافة السكانية احلضرية يف كل البلدان األفريقية % 10أكثر من 

ماليةةني نسةةمة بادلقارنةةة مةةت  5و 1يف ادلةةدن الكبةةرية الةةيت تةةرتاوح كثافتهةةا السةةكانية مةةا بةةني يعيشةةون مةةن نصةةف سةةكان احلضةةر يف أفريقيةةا أكثةةر 
 5.يف آسيا% 38مريكا الالتينية والبحر الكارييب، وحوايل يف منطقة أ% 26

 
والنزاعةات العرقيةة دور هةام يف التضةخم احلضةري لعةدد مةن الةدول العربيةة، حيةل دفعةت ( اجملاعةات-اجلفام)كذلك كان للكوارث الطبيعية 

مليةةةون نسةةةمة يف عةةةام  3.9إيل  1990ام مليةةةون نسةةةمة يف عةةة 2.3النزاعةةةات األهليةةةة الكثافةةةة السةةةكانية يف مدينةةةة اخلرطةةةوم بالسةةةودان مةةةن 
2000. 

 
 وه أو المركب للمستوطنات الحضريةإتجاه النمو المش: ثانيا

غيةةاب االسةةتقرار االقتصةةادي الةةالزم للحفةةاظ علةةي منةةو  واالرتبةةاط العضةةوي مةةا بةةني التحضةةر والفقةةر اذليكلةةي  مةةتاحلضةةري النمةةو ترافةةق حيةةل 
تحضر ونشأة األحيا  الفقرية، حيل سجلت مناطق األحيا  الفقرية يف مشال أفريقيا، علةي سةبيل االرتباط الونيق ما بني ظاهريت الفضال عن 

، يف حةةني ت تسةجيل معةدل عةةام دلتوسةط النمةو احلضةةري 2000–1990خةالل الفةرتة مةةا بةني عةامي % 4.53ادلثةال، متوسةط منةو بنسةةبة 
 . خالل الفرتة ذاهتا% 4.58بنسبة 

 
مدينةة "الةيت تصةنف النمةو احلضةري للمنطقةة وفقةا لنمةوذج " ادلوئةل"مج األمةم ادلتحةدة للمسةتوطنات البشةرية وعلي العكس مةن تقةديرات برنةا

الةةيت تتسةةم بةةالنمو السةةكاين السةةريت جةةدا وبإقتصةةاد يعتمةةد اعتمةةادا كبةةريا علةةي " النمةةو ادلفةةرط غةةري النظةةامي"هيمنةةت صةةيوة " 6،النمةةو النشةةط
واست، وانتشار ادلناطق السكنية غري النظامية، وبوجود مشاكل صةحية وبيئيةة حةادة واسةتقطاب  القطاع غري النظامي، وبانتشار الفقر بشكل

حيل يبل  عةدد . وهو ما يتجلي، علي سبيل ادلثال، يف االنتشار السرطاين للمناطق العشوائية علي امتداد ادلنطقة برمتها. اجتماعي متطرم
منطقةةةة تشةةةكل يف معظمهةةةا أحزمةةةة مةةةن الفقةةةر والبةةةؤس حةةةول العواصةةةم وادلةةةدن 1034ادلنةةةاطق العشةةةوائية يف مصةةةر طبقةةةا لقحصةةةا  احلكةةةومي 

وتضةةةم هةةةذ  العشةةةوائيات وفقةةةا لتقةةةديرات مراكةةةز دعةةةم ا ةةةاذ القةةةرار . الكةةة ك، كمةةةا كثةةةل يف كثةةةري مةةةن األحيةةةان بةةةؤرا للعنةةةف واجلرنةةةة ادلنظمةةةة
التبةةةةاين اذلائةةةةل يف نوعيةةةةةات السةةةةكن ادلتةةةةةوافرة يف ورغةةةةةم . مةةةةةن إمجةةةةايل السةةةةكان% 17مليةةةةون نسةةةةةمة نثلةةةةون حةةةةوايل  11.561باحملافظةةةةات 

العشوائيات واليت ترتاوح مةا بةني بنايةات تقليديةة مةن الطةوب واأل نةت إيل عشةش مبنيةة مةن الصةفي  واخلشةإ والكرتةون، إال أ ةا تتمانةل يف 

                                                   
 .112–103:، ص(ادلوئل)، ادلدن ادلنسجمة، برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية 2008/2009مل حالة مدن العا 5
مت  ، تتسم مدينة النمو النشط بالنمو السريت ولكن مت وجود مشاكل بيئية تتصل بالرفا  مت تناقص امكانات التعامل2001وفقا لتقرير ادلوئل يف الدورة االستثنائية اخلامسة والعشرون  6

 . شرق آسيا وامريكا الالتينية والشرق األوسطهذ  ادلشاكل، وتتسم هذ  ادلدن يف األغلإ مبعدالت نابتة للنمو السكاين وشيخوخة السكان وتتواجد منوذجيا وفقا للتقرير يف معظم مناطق 
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أما يف ادلورب فتشري . ال احلكومي ادلتكرررلملها من حيل افتقارها للمرافق واخلدمات األساسية مثال ادليا  النظيفة والصرم الصحي واإلمه
 5ألةف أسةرة، أو قرابةة  900إيل هيمنة ظةاهرة العشةوائيات علةي األحيةا  وادلراكةز احلضةرية مةت وجةود ضلةو  2003األرقام ادلتوافرة وحيت عام 

لةة السةابقة ليسةت حصةرية وإمنةا واألمث. 7مةن إمجةايل السةكان احلضةريني يعيشةون يف ادلنةاطق العشةوائية% 30ماليني شخص أو مةا يزيةد عةن 
( حةي جناعةة مبدينةة الزرقةا )رلرد مناذج ألمناط النمو العمراين ادلتداخلة وادلشوهة اليت تسم غالبية ادلراكز احلضةرية يف ادلنطقةة وكتةد مةن األردن 

اخلليجيةةةة مثلمةةةا هةةةي احلةةةال يف  ، وحةةةيت البلةةةدان(مدينةةةة حلةةةإ –حةةةي ركةةةن الةةةدين وادلنطقةةةة التنظيميةةةة اجلديةةةدة بالعاصةةةمة دمشةةةق )إيل سةةةوريا 
 (.    8أحيا  السادلية وصباح السامل بالعاصمة الكويت)والكويت ( نصف أحيا  مدينة جدة –حي الفيصلية بالعاصمة الرياض )السعودية 

 
وائيات تناقضةةةةات النمةةةةو يف الرأ اليةةةةات ادلتخلفةةةةة، وتعكةةةةس هةةةةذ  العشةةةة

فةةةةرغم أن البةةةةدايات الفعليةةةةة ذلةةةةذ  ادلنةةةةاطق قةةةةد كثلةةةةت تار يةةةةا يف اذلجةةةةرة 
الريفية اليت توافدت علةي ادلراكةز احلضةرية سةعيا ورا  فةرص العمةل إال أن 

توةةةةةةريا نوعيةةةةةةا يف أمنةةةةةةاط اذلجةةةةةةرة  تقةةةةةةد شةةةةةةهد ةادلاريةةةةةةيالةةةةةةثالث  دو العقةةةةةة
ئيات، فنتيجةةةةةة للمضةةةةةاربات العقاريةةةةةة واالرتفةةةةةاع واالسةةةةةتيطان يف العشةةةةةوا

اذلائل يف تكاليف البنا  والسكن تزايدت معدالت هجرة شرائ  عديدة 
مةةةةن أبنةةةةا  الطبقةةةةة الوسةةةةطي الةةةةدنيا مةةةةن قلةةةةإ العواصةةةةم وادلةةةةدن الكةةةة ك 
لألطةةةةرام مضةةةةحني وقهةةةةم يف اخلةةةةدمات وادلرافةةةةق األساسةةةةية سةةةةعيا ورا  

قتصةةادية، األمةةر الةةذي فةةاقم احلصةةول علةةي مسةةكن يف نطةةاق قةةدراهتم اال
. من حدة التناقضات والتشوهات االجتماعية والثقافيةة يف هةذ  ادلنةاطق

لةنظم احلاكمةة للتصةدي ذلةذ  الظةاهرة مةن قبةل ا احملةاوالت ادلتعاقبةةورغم 
إال أن سلططات التطوير واجهت نكسات متتالية نتيجةة  يف هذ  الدول

دخل القمعةةةي يف الكثةةةري مةةةن تةةةالتطويريةةةة وال/لتضةةةارب ادلفةةةاهيم التنمويةةةة
األحيان لرتحيل السكان لالستفادة من ارتفةاع القيمةة السةوقية للمنةاطق 

 . التطوير لسياسة للتشريد طاليت يقيمون هبا ودون وجود بدائل مالئمة إلقامة هؤال  السكان، األمر الذي أحال خط
 

 المكانية/اإلزاحة االجتماعيةإتجاه : ثالثا

بةد ا مةن  .لدول ادلنطقة هتميشا اجتماعيا وإزاحة مكانية متزايدة لشةرائ  وفئةات اجتماعيةة عريضةةهد النمو احلضري بالتوازي مت ما سبق ش
مةةرورا بةةالالجئني أو طةةالبوا ( الشةةيعة والبةةدون يف اخللةةيج العةةرا -النةةوبيني يف مصةةر والسةةودان-األمةةازي  يف ادلوةةرب العةةرا)السةةكان األصةةليني 

ون شةرثة هامةة مةن سةكان ادلةدن، وانتهةا ا بالعمالةة ادلورتبةة والةيت تسةهم بشةطر متعةاظم مةن النةاتج احمللةي اإلمجةايل ؤ والذين باتوا يشكلو اللج
بة يف للمدن العربية دون أن حتظي بأية حقوق يف إداراهتا أو حتديد أولوياهتا التنموية، علي الرغم من أن غالبيتها العظمي تقضي عقودا متعاق

العةرا معةادال لقفقةار والتهمةيش ادلتزايةد لفئةات " التحضةر"أن األمةر ال يقتصةر فقةط علةي تلةك الفئةات بعةد أن بةات  مت مراعاة. تلك ادلدن
  . ، وهو ما يتض  عند مراجعة خبارطة توزيت الدخل والفقر ادلادي يف ادلنطقة العربيةعديدة من مواطل تلك الدول

  
 خارطة الفقر في الدول العربية

صةةا ات والتعةةدادات العامةةة يف غالبيةةة الةةدول العربيةةة، فضةةال عةةن قصةةورها وعةةدم موريةةوعيتها، ال تتةةوافر سةةوي تقةةديرات عةةن نتيجةة لنةةدرة اإلح
مليةةون  7.1حةةوايل ( يوميةةا/أقةةل مةن دوالر للفةةرد)ووفقةا ذلةةذ  البيانةةات فقةةد بلةة  عةدد الفقةةرا  بشةةكل مةةدقت . حجةم الفقةةر يف سةةبت دول عربيةةة

                                                   
 .ر الثالل لسبكة األرض والسكن، ورقة وثية مقدمة للمؤك"أو انتهاك احلق يف السكن...العشوائيات بادلورب"رجا  الكساب  7
 .2011مايو  26، ورقة وثية منشورة علي موقت ادالل بتاريخ "العشوائيات والتجارب العربية والعادلية..يف ظل أزمة السكن"زلمد زلمود يوسف  8
 .248ادلصدر السابق، ص  9

 51129سكان األحياء الفقيرة في عدد من الدول العربية 

 الدولة
 سكان األحيا  الفقرية يف

 (مباآلال)ادلناطق احلضرية 
 سكان األحيا  الفقرية كنسبة

 مئوية من سكان احلضر
 17.1 5.405 مصر

 52.8 9.692 العراق
 15.8 719 األردن
 53.1 1.757 لبنان

 13.1 2.422 ادلورب
  1.461 عمان

السةةةةةةةةةةةعود
 18 4.07 ية

 73.5 2.838 الصومال
 94.2 13.914 السودان

 10.5 982 سوريا
 67.2  اليمن
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فقةةد بلة  حةةوايل ( يوميةا/أقةةل مةن دوالريةن للفةةرد)أمةةا إمجةايل عةةدد الفقةرا  . إمجةايل مةةواطل الةدول السةبت مةةن% 4.2نسةمة أو مةا يعةةادل قرابةة 
ورغةم ريةخامة هةذ  التقةديرات إال أ ةا تظةل قاصةرة عةن حصةر حةدة . من إمجايل عةدد السةكان% 30مليون نسمة يشكلون حوايل  51.1

ة عةدم تةةوافر بيانةات العديةد مةةن البلةدان الةةيت تعةاين مةن  لةةف هياكلهةا االقتصةةادية ومةدي الفقةر يف ادلنطقةةة العربيةة برمتهةةا، خاصةة عنةد مراعةةا
وانتشةةةار احلةةةروب والصةةةراعات األهليةةةة يف أرجائهةةةا مثةةةال السةةةودان والعةةةراق والصةةةومال، حيةةةل تةةةرج  ادلؤشةةةرات تةةةدهور األوريةةةاع االجتماعيةةةة 

ات حتةت خةط الفقةر، ففةي احلالةة العراقيةة، علةي سةبيل ادلثةال، كانةت وادلعيشية للوالبية العظمي من السكان ويل نكننا احلديل عةن رلتمعة
يف ادلنةةةاطق الريفيةةة وذلةةك قبةةةل سةةنوات احلصةةةار % 81.8يف ادلنةةاطق احلضةةرية، % 72.1قرابةةةة  1993معةةدالت الفقةةر قةةةد بلوةةت يف عةةام 

وعلةةي ذلةك تةذهإ تقةديرات عةةدة إيل . الفقةر والوةزو واالحةرتاب الةداخلي والةيت أدت بةةدورها لةرتدي ادلزيةد مةن الشةةرائ  االجتماعيةة يف وهةدة
مليةةون نسةةمة، فوفقةةا لتقةةديرات اجلمعيةةة العربيةةة للبحةةوث  100حصةةر إمجةةايل ادلةةواطنني العةةرب الةةذين يعيشةةون حتةةت خةةط الفقةةر مبةةا يزيةةد عةةن 

 " .   مليون نسمة 103يبل  عدد ادلواطنني العرب الذين يعيشون حتت خط الفقر أكثر من "االقتصادية 
 

 الدخل في البلدان العربيةتوزيع 

مؤشةةةةةةةةةةةةةةةر  سنة ادلس  الدولة
 جيل

نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيإ 
أفقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 

مةةةةن % 10
 الدخل

نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيإ 
أفقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 

مةةةةن % 20
 الدخل

نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيإ 
اخلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
الثةةةةةةاين مةةةةةةةن 

 الدخل

نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيإ 
اخلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
الثالةةةل مةةةن 

 الدخل

نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيإ 
اخلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
الرابةةةةةةةت مةةةةةةةن 

 الدخل

نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيإ 
أغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

مةةةةن % 20
 الدخل

نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيإ 
أغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

مةةةةن % 10
 الدخل

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةكان 
الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذين 
يعيشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةون 
بأقةةةةةةةةل مةةةةةةةةن 

الر يف دو 
اليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم  
كنسةةةبة مةةةن 

 السكان

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةكان 
الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذين 
يعيشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةون 
بأقةةةةةةةةل مةةةةةةةةن 
دوالريةةةةةن يف 
اليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم  
كنسةةةبة مةةةن 

 السكان
 %43.9 %3.1 %29.5 %43.6 %20.4 %15.4 %12.1 %8.6 %3.7 34.4 1999/2000 مصر

 %15.1 %2 %26.8 %42.6 %22.7 %16.1 %11.6 %7 %2.8 35.3 1995 اجلزائر
 %7 %2 %30.6 %46.3 %21.3 %14.9 %10.8 %6.7 %2.7 38.8 2002/2003 األردن

 %63.1 %25.9 %29.5 %45.7 %22.3 %15.2 %10.6 %6.2 %2.5 39 2000 موريتانيا
 %14.3 %2 %30.9 %46.6 %21.3 %14.8 %10.6 %6.5 %2.6 39.5 1998/1999 ادلورب
 %6.6 %2 %31.5 %47.3 %21.7 %14.8 %10.3 %6 %2.3 39.8 2000 تونس
 %45.2 %15.7 %25.9 %41.2 %22.5 %16.7 %12.2 %7.4 %3 33.4 1998 اليمن
 World Bank, World Development Indicators 2007, pp. 60–62, 66–68: ادلصدر

 
ملكةة ارتقت كل مةن ليبيةا وعمةان وادل–أما بالنسبة للدول النفطية فرغم التطورات اليت شهدهتا فيما يتعلق برتتيبها علي مؤشر التنمية البشرية 

بعةد أن كةةان قاصةةرا علةةي أربةةت دول فقةةط هةةي الكويةةت، قطةةر، " الةةدول ذات التنميةةة البشةةرية ادلرتفعةةة"العربيةة السةةعودية يف التقريةةر األخةةري لفئةةة 
ت تتعلةق ، ورغم الوياب التام ألية بيانا"جلنة عدن"إال أنع من السذاجة مبكان تصورها باعتبارها معادل  -اإلمارات العربية ادلتحدة والبحرين

ت بتوزيت الدخل أو حجم وعمق الفقر يف هذ  اجملتمعات، سوا  يف التقارير الدوليةة أو الوطنيةة، إال أن هنةاك العديةد مةن ادلؤشةرات وادلعةامال
وال تقتصةةةر تلةةةك ". الةةةذهإ األسةةةود"أو واقةةةت الفقةةةر يف رلتمعةةةات " ادلسةةةكوت عنةةةع"الدالةةةة الةةةيت تسةةةاهم بشةةةكل نسةةةيب يف إزاحةةةة السةةةتار عةةةن 

التةوترات واالريةطرابات االجتماعيةة الةيت باتةت تتعاقةإ علةي العواصةم اخلليجيةة والةيت يلجةأ ادلسةئولون دومةا إللقةا  تبعتهةا علةي  اهد عليالشو 
السعودي " اجلالسنوست"العمالة ادلورتبة، وإمنا تتجسد باألساس يف تطورات مادية وأرقام ذات داللة، فهناك بداية ذلك االنفتاح النسيب أو 

لعةةدد مةةن األحيةةا  الفقةةرية يف  2002يف عةةام  -ويل العهةةد آنةةذاك–" ادللةةك عبةةد ا  بةةن عبةةد العزيةةز"رة العاهةةل السةةعودي الةةذي أعقةةإ زيةةا
وأن مشةكلة الفقةر .. السمت ليس كالنظر، وادلسؤولية حتةتم  طةي ادلكاتةإ "العاصمة السعودية، الرياض، واليت أطلق خالذلا عبارتع ادلشهورة 

فيما يعد اعرتافا ر يا بتدهور األورياع االجتماعيةة وادلعيشةية لفئةات متزايةدة " جلنة مكافحة الفقر"عقإ ذلك إنشا  ، فقد أ"لن حتل ارذاليا
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وعلي الرغم من ندرة الدراسات الصادرة عن هةذ  اللجنةة إال أن بعةض الدراسةات تشةري إيل أن تقةديراهتا حلجةم الفقةر . من اجملتمت السعودي
مليةون شةخص، وبوةض النظةر عةن مةدي صةحة هةذ  التقةديرات أو توافقهةا مةن  4.8لسةعوديني أو مةا يعةادل من إمجايل ا% 30تبل  حوايل 

مةن إمجةايل عةدد السةكان، فةإن ادلفارقةة % 9مليةون شةخص أو مةا يقةارب  1.5عدمع مةت البيانةات احلكوميةة الةيت تقةدر عةدد الفقةرا  وةوايل 
وإمنةةا فقةةر يف الةةدخل، فمةةت ارتفةةاع -حيةةل يعتقةةد النةةاس أ ةةم فقةةرا –أو فقةةرا ذاتيةةا  احلقيقيةةة تكمةةن يف أن الفقةةر السةةعودي مل يعةةد فقةةرا نسةةبيا

وريةعف الرواتةإ احلكوميةة وارتفةاع  -من إمجايل قةوة العمةل% 9.8يبل  ادلعدل العام للبطالة وفقا للتقديرات الر ية قرابة –معدالت البطالة 
عديةدة مةن ادلةواطنني السةعوديني، ولعةل مةن الةدالئل اذلامةة يف هةذا الصةدد  معدالت التضخم تدهورت األورياع االجتماعية وادلعيشية لفئات
وقةام ببثةع علةي شةبكة اإلنرتنةت مةؤخرا، فةالفيلم الةذي ثمةل " طةراد األ ةري"ذلك الفيلم الونائقي الذي أعد  إعالمي سعودي سةابق يةدعي 

إحةةدك ادلبةةاين التجاريةةة مبدينةةة جةةدة ويبلةة  راتبةةع الشةةهري  ثكةةي معانةةاة شةةاب سةةعودي يعمةةل بوظيفةةة حةةارس أمةةن يف" راتةةيب ألةةف ل"عنةةوان 
ل ويعول أسرة مكونة من سبعة أشخاص، ولعلع من اجلةدير بالةذكر يف هةذا الصةدد اإلشةارة إيل الدراسةة الةيت أعةدها الةدكتور راشةد  1200

حتةةت عنةةوان  2005لدراسةةة الةةيت صةةدرت عةةام فا -أسةةتاذ اخلدمةةة االجتماعيةةة يف جامعةةة اإلمةةام زلمةةد بةةن سةةعود اإلسةةالمية بالريةةاض–البةةاز 
ل  1200ل للشخص شهريا، فيما حتدد خط الفقر ادلةدقت ب  1600حتدد خطوط الفقر يف ادلملكة ب " دراسة عن الفقر يف ادلملكة"

 . ا وذلك دومنا حساب تكلفة السكنللفرد شهري
 

أشكال ومسةتويات سلتلفةة يف غالبيةة الةدول النفطيةة األخةرك، فعلةي سةبيل الوريعية السابقة ليست حكرا علي اجملتمت السعودي وإمنا تتكرر ب
من إمجايل مواطل البحرين، % 12ادلثال ووفقا للبيانات النادرة الصادرة عن وزارة التنمية يف البحرين نثل من يعيشون حتت خط الفقر قرابة 

أسةرة مةن إمجةايل عةدد  9928ة لصةرم إعانةة غةال  ادلعيشةة حةوايل حيل يبل  عدد األسر اليت تتلقى مسةاعدات شةهرية مةن اللجنةة التنفيذية
كةةذلك تشةةهد دول اخللةيج األخةةرك تزايةةدا مطةردا يف عةةدد األسةةر الةيت تعتمةةد يف معيشةةتها . ألةةف أسةرة 83األسةر البحرينيةةة الةةيت يبلة  عةةددها 

شةخص مسةاعدات منظمةةة مةن صةندوق الزكةةاة  3335علةي إعانةات منتظمةة مةةن صةناديق الزكةاة احملليةة، ففةةي قطةر علةي سةبيل ادلثةةال يتلقةى 
وعلةةي الةةرغم مةةن الضةةآلة النسةةبية لألعةةداد ادلةةذكورة، إال أن صةةور . أسةةرة كويتيةةة 200القطةةري، فيمةةا يتكفةةل صةةندوق الزكةةاة الكةةوييت برعايةةة 

 اجملتمعةات اخلليجيةة، وذلةك األحجام السكانية لدول اخلليج وحساسية الظاهرة ذاهتةا يضةاعفان مةن دالالهتةا وموزاهةا بالنسةبة لواقةت الفقةر يف
ا فضال عن غياب معايري التصنيف اليت تعتمدها تلك الصناديق لتوزيت الزكاة واإلعانات االجتماعية واليت يشري ادلنطةق إيل تشةددها وإقصةائه

شةةرائ  وفئةةات أخةةرك تةةأيت يف  للعديةةد مةةن الشةةرائ  ادلسةةتحقة ارتكةةازا إيل معةةايري اجلنسةةية وادلواطنةةة، ولةةيس ادلقصةةود بةةذلك فقةةرا  ادلورتبةةني، بةةل
واليت تتنانر علي امتداد الساحل الشرقي للخليج العةرا يف أوريةاع مأسةاوية حيةل يفتقةدون أبسةط احلقةوق اإلنسةانية " البدون"مقدمتهم فئة 

وفقةةا للتقةةديرات –ديةةد فاسةةتبعاد هةةذ  الفئةةة رغةةم ريةةخامتها الع. بةةد ا مةةن اجلنسةةية مةةرورا بةةاحلق يف العةةالج والتعلةةيم والعمةةل بةةل واذلجةةرة ذاهتةةا
، حاليةا ونتيجةة لسياسةات الضةوط والتهجةري تقلةص العةدد 1990ألةف شةخص قبةل عةام  350الرصينة بل  عةدد البةدون يف الكويةت قرابةة 

يقلةص إحصةائيا ال فعليةا  -ألةف شةخص 30-10ألف شخص، أما يف اإلمارات العربية ادلتحدة فتةرتاوح التقةديرات مةا بةني  93إيل حوايل 
 .دة الفقر يف اجملتمعات اخلليجيةحمن حجم و 

 
 تجي الثروة بين الحرمان والتهميشالعمالة المغتربة أو من

تتسةم بصةفة عامةة بإرتفةاع نسةبة مسةامهة تعد إشكالية العمالة ادلورتبة ملمحا أساسيا يف سريورة التحضر العربيةة، خاصةة يف دول اخللةيج الةيت 
ترتاوح قوة العمالةة  2007وفقا للتقديرات ادلتوافرة عن عام ف. دي بادلقارنة مت العمال ادلواطننيالعمال األجانإ الوافدين يف النشاط االقتصا

مليةون نسةمة وفقةا  34البةال   مةن إمجةايل السةكان يف منطقةة اخللةيج% 38.5مليون شخص كثةل مةا يقةرب مةن  14و 12األجنبية ما بني 
ني تشري اإلحصا ات الصادرة عن منظمة العمةل العربيةة إيل أن حجةم العمالةة لقحصا ات الصادرة عن دول رللس التعاون اخلليجي، يف ح

، وكثةل القةوي العاملةة %72مليون نسةمة، تشةكل القةوي العاملةة اآلسةيوية منهةا  18 – 16األجنبية الوافدة إيل دول اخلليج يرتاوح ما بني 
ومثةة توقعةات بشةأن تزايةد عةدد العمالةة األجنبيةة %. 8 -% 5ا بةني ، فيما تسهم العمالة احمللية بنسبة تةرتاوح مة%9 -% 5العربية ما بني 

 10.مليون نسمة خالل األعوام العشر القادمة 30إيل 

                                                   
 .178، ص 2008األهرام، القاهرة / واالسرتاتيجية، مركز الدراسات السياسية 2008تقرير االذاهات االقتصادية االسرتاتيجية  10



 7 

  
لبلةدان و تلف نسبة العمالة األجنبية الوافدة إيل إمجايل العمالة من دولة خليجية إيل أخري، وتعد دولة اإلمةارات العربيةة ادلتحةدة هةي أكثةر ا

مةةن إمجةةايل عةةدد السةةكان، يف حةةني كثةةل ادلملكةةة % 80، حيةةل نثةةل العةةاملون األجانةةإ وأسةةرهم ضلةةو ا للعمالةةة األجنبيةةةاخلليجيةةة اسةةتقدام
ماليةني مةن العةاملني األجانةإ وأسةرهم،  7العربية السعودية أك  سوق للعمالة األجنبية يف منطقة اخللةيج، حيةل تستضةيف السةعودية قرابةة 

مةةن عةةدد السةةكان، أمةةا % 63مليةةون نسةةمة أو مةةا يعةةادل  1.475ويوجةةد يف الكويةةت . السةةكان مةةن إمجةةايل عةةدد% 30يشةةكلون حةةوايل 
من عدد السكان، % 26ألف نسمة يشكلون  630من إمجايل عدد السكان، ويف عمان % 72ألف نسمة مبا يوازي  420قطر فلديها 

كانةةت العديةةد مةةن التقةةديرات تشةةري إيل أن العمالةةة ، وإن  مةةن عةةدد السةةكان% 26ألةةف نسةةمة نثلةةون قرابةةة  280بينمةةا يوجةةد يف البحةةرين 
 11.الوافدة قد بلوت ما يقارب نصف عدد السكان يف البحرين

    
 12مصفوفة التنقالت داخل الدول العربية

 
طةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالبوا /الالجئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةون ادلهجرون داخليا الدولة

 ادلصدرون-اللجؤ
طةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالبوا /الالجئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةون

ادلهجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرون  ناتج ادلهاجرين ادلستضافون-اللجؤ
مؤشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  إمجايل التنقالت إمجايل السكان ضافونادلست

 التنقل
 %41 302.839 742.562 295.461 7.278 18 82 0 البحرين

 %2 1.617.846 73.671.661 74.897 1.429.174 104.468 9.307 0 مصر
 %17 4.852.089 28.810.000 1.393 348.110 46.586 2.200.000 2.256.000 العراق
 N/A 2.378 519.486 182.739 423.775 5.600.000 1.128.378 20% األردن

 N/A 742 575 126.181 1.667.472 2.457.257 1.794.970 73% الكويت

–248.000 لبنان
800.000 100.000 22.743 121.261 253.505 4.000.000 745.509–

1.297.509 
19 %
–32% 

 %4 1.155 2.577.000 627.571 1.094 14 47 0 عمان
األراريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

لفلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطينية ا
 احملتلة

24.500–
115.000 753.000 0 267.620 0 3.888.292 1.045.120 –

1.135.620 
27 %
–29% 

 N/A 58 81 571 636.705 838.065 637.415 76% قطر
 N/A 671 311.050 11.439 6.120.320 23.678.849 6.443.480 27% السعودية

 %9 1.773.448 19.040.000 554.575 194.114 707.422 12.337 305.000 سوريا
 N/A 277 206 1.930 3.211.664 4.018.314 3.214.077 80% اإلمارات

–727.379 21.600.000 196.086 432.922 96.653 1.723 35.000 اليمن
727.384 

3% 

 
للثةةروة، ورغةةم أن الوالبيةةة العظمةةي  وادلنتجةةني الفعليةةني" بنةةاة اخللةةيج"وعلةةي الةةرغم مةةن أن هةةذ  العمالةةة تعةةد وفقةةا لتوصةةيف العديةةد مةةن احملللةةني 

ادلدن، إال أ ا ال تتمتت بأية حقوق أو مشاركة تذكر يف إدارة وتوزيت ادلوارد واخلدمات، فضال عةن /منهم تقضي عقودا متعاقبة يف هذ  الدول
اجلماعي يف حالة حدوث أية تةوترات  ، بل إ ا كثريا ما تكون عررية للرتحيل والعقاب(الكفيل)القهر واالبتزاز الذي تتعرض لع نتيجة لنظام 

خةالل هةذ  الفةرتة قامةت كةال مةن )سياسية بني السلطات احلاكمةة لبلةدا ا، كمةا حةدث عقةإ أزمةة اخللةيج الثانيةة ومةا صلةم عنهةا مةن ترحيةل 
 850، ألةةف أردين 400ألةةف سةةوداين،  25مليةةون شةةخص مةةن العمةةال ادلقيمةةني مةةن بيةةنهم  1.2السةةعودية والكويةةت بطةةرد مةةا يزيةةد علةةي 

        13(.ألف نل
 

                                                   
 .178ادلصدر السابق، ص  11
 . 23ادلصدر السابق ، ص  12
 .16، ص "ادلدن العربية حتت تأنري احلروب والصراعات والتحديات اليت تواجع التماسك االجتماعي وإعمال حقوق اإلنسان"جوزيف شكال، ورقة وثية بعنوان  13
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، اردوال تقتصر تشوهات النمو احلضري يف ادلنطقة العربية علةي اإلزاحةة االجتماعيةة، مبةا تعنيةع مةن اسةتبعاد مطلةق مةن عمليةة إدارة وتوزيةت ادلةو 
ل شهدت السنوات ادلاريية حي. ريآلة حصتها من اإلنفاق العام علي ادلرافق واخلدمات، بل تتجاوزها إيل حدود اإلزاحة ادلكانيةفضال عن 

تناميةةا نوعيةةا يف عةةدد حةةاالت اإلخةةال  القسةةري ونةةزع ادللكيةةة جملموعةةات سةةكانية بأكملهةةا مةةن مراكةةز العواصةةم وادلةةدن الكةة ي حتةةت ريةةووط 
قمة جبل الةثلج ورغم االنتهاكات واخلسائر اليت صاحبت نزع ادللكية واإلخال  القسري، إال أ ا ال تعدو . ادلضاربات واالستثمارات العقارية

يف ريو  ما باشرت، أو توشك أن تباشر  بعض احلكومات من ترحيل مجاعي للسةكان مةن الفقةرا  وزلةدودي الةدخل حتةت دعةوي التخطةيط 
، أو مشةروع التخطةيط العمةراين للقةاهرة (سةوليدير)العمراين للعواصم وادلدن الكة ي، مثلمةا هةو احلةال يف مشةروع إعةادة إعمةار وسةط بةريوت 

 . والذي نسخع بصورة أو بأخري يف العديد من العواصم وادلدن العربية األخري حتت دعوي التطوير والتحضر 2050الك ي 
 

 :من النمو احلضري إيل احلق يف ادلدينة
ات مجةة أمةام تعكس ريووط النمةو ادلتسةارع والتفاوتةات االقتصةادية واالجتماعيةة ادلتناميةة، فضةال عةن االضلةدار البيئةي يف ادلنطقةة العربيةة حتةدي

تطةوير األصةةول احملليةةة لالتخطةيط واإلدارة احلضةةرية دلراجعةةة منةةاهج مظةاهر احلكةةم الرشةيد وعمليةةة التنميةة، إال أ ةةا تطةةرح يف الوقةت ذاتةةع فرصةا 
مفهومةةا ومنهجةةا  "احلةةق يف ادلدينةةة"ويف هةةذا السةةياق نثةةل . والرتكيةةز علةةي العدالةةة االجتماعيةةة شلةةا يةةؤدي إيل حتقيةةق التنميةةة احلضةةرية ادلتجانسةةة

 –احلةق يف ادلواصةالت )علةي جةدة ذلةك األخةري أومةا ثفةل بةع مةن حقةوق جديةدة " احلةق يف ادلدينةة"ال تقتصر دعةاوي االنتبةا  إيل و . جديدا
مةةا بةةني  ، وطابعةةع التكةةاملي الةةذي يةةربط"الدنقراطيةةة التشةةاركية"ادلتمثلةةة يف  ولكةةن علةةي منهجيتةةع( وغةةري  ، احلةةق يف الطاقةةة،احلةةق يف الرفاهيةةع

احلقةةةوق االقتصةةةادية )والتوزيةةةت العةةادل للمةةةوارد واخلةةةدمات ( احلقةةةوق السياسةةةية وادلدنيةةةة)ادلشةةاركة يف ا ةةةاذ القةةةرارات وصةةةنت السياسةةةات العامةةة 
 (. واالجتماعية

 
ياسي، إال أن هنالك قا ا ما بني ادلنهجني احلقوقي والس" احلق يف ادلدينة"وعلي الرغم من التباين أو اخللط الظاهري يف التعاطي مت مفهوم 

للتسةةويق علةةي النطةةاقني االقليمةةي والعةةادلي، أو " نتةةاج"ذاهتةةا باعتبارهةةا " ادلدينةةة"مشةةرتكا أعظةةم جيمةةت فيمةةا بينهمةةا، ويتمثةةل إنشةةائيا يف تعريةةف 
يف حجةم وسةرعة تةدفقات حيةل أدت الةوترية السةريعة لتطةور العودلةة ومةا صةاحبها مةن زيةادات هائلةة . 14للطاقة يف رلةال قةوة عادليةة" نويات"

إيل زيةادة اخضةاع االحتياجةات ( من االستثمار األجنيب ادلباشر إيل األنشطة ادلصرفية القصةرية األمةد)رؤوس األموال الدولية من مجيت األنواع 
يئةةة بيئةةة ككينيةةة حيةةل اذهةةت االسةةرتاتيجيات احلضةةرية للعديةةد مةةن احلكومةةات ضلةةو هت. الوطنيةةة واالقتصةةادية واالجتماعيةةة للمنافسةةة الدوليةةة

 .للمستوطنات البشرية للمنافسة علي جذب رؤوس األموال علي حساب االعتبارات احلقوقية واالشرتاطات البيئية ومعايري التنمية ادلستدامة
ايل ادلتزايةد، آليةة أساسةية للنضةال ريةد االسةتوالل والتهمةيش الرأ ة" احلةق يف ادلدينةة"بيد أن األمر ال يقتصر علي ذلك فقد بات الدفاع عةن 

 أو باألحري ريد أزمة الرتاكم الرأ ايل واليت ا ذت منذ بدايات السبعينيات من القرن ادلاريي طابعا حضريا واريةحا وفقةا لتوصةيف اجلوةرايف
عوريةا عةن  حيل دأبت ال جوازيات العادلية علةي اسةتثمار شةطر متعةاظم مةن الفةوائض الرأ اليةة يف األصةول العقاريةة". ديفيد هاريف"العادلي 

توظيفها يف عملية إعادة اإلنتاج ادلوست وهو ما انعكس علي زيادة الضووط التضخمية علي أسعار العقارات وانفجارها الةدوري علةي شةكل 
 فبينمةةا شةهدت الفةرتة مةا بةني عةةامي. أزمةات ماليةة موسةعة، وهةو مةةا سةاهم بنسةإ متباينةة يف تقلةيص الةةدورة الزمنيةة لألزمةات ادلاليةة الرأ اليةة

وهو ادلنحي الذي بات أكثر حرجا مةت . أزمة مالية يف العامل 378أزمة مالية، شهدت العقود األربعة ادلاريية  56حوايل  1970–1945
أن تتضةاعف % 3مةن ادلتوقةت وفقةا دلتوسةط معةدل السةنوي البةال  )تريليةون دوالر  50تزايد القيمة الكلية لالقتصاد العادلي إيل ما يزيةد علةي 

 . ما سيؤدي دلضاعفة ادلضاربات علي األراريي واألصول العقارية( تريليون دوالر مت  اية األعوام اخلمس والعشرون القادمة 100لتصل إيل 
وبطبيعةةة احلةةال فةةةإن عواقةةإ هةةةذ  السةةريورة ال تقتصةةةر علةةي اإلرتفةةةاع اذلائةةل يف أمثةةةان األصةةول العقاريةةةة، بةةل وباألسةةةاس يف تنةةامي السياسةةةات 

حلكوميةة الراميةةة إلزاحةة السةكان الفعليةني مةةن ذوي الةدخول ادلنخفضةة وادلتوسةطة لصةةا  تةوفري مسةاحات جديةدة مةةن وادلخططةات احلضةرية ا
االسةةكان الفةةاخر وادلنتجعةةات االريةةافية للةةرتاكم وادلضةةاربة، حيةةل يةةتم عمليةةا، وحتةةت دعةةاوي التخطةةيط أو التحضةةر مصةةادرة حةةق الفقةةرا  يف 

 .يةادلدينة لصا  الشرائ  الثر 
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منهجيةةة جديةةدة قةةادرة علةةي مواجهةةة مقاربةةات التخطةةيط احلكةةومي واذلندسةةة " احلةةق يف ادلدينةةة"التشةةوهات نثةةل /ياتدجهةةة هةةذ  التحةةيف موا
ادلكانية اليت تتم علي نطاق واست حتت تأنري السياسات /االجتماعية القسرية وعواقبها السلبية ادلتمثلة يف عمليات اإلخال  واإلزاحة اجملتمعية

 .أو مدنا منقسمة عوريا عن ادلدن ادلنسجمةمتصارعة " جيتوات"لتأسيس  يية اليت تؤدالنيولي ال
 

احلةق "حيةل يتمثةل جةوهر  15"،مكةان للسةكن يطبةق حقةوق اإلنسةان"وتتأسس أمهية تلك ادلنهجية أو ادلقاربة يف تعريفهةا للمدينةة باعتبارهةا 
  16."خاللع، ومبشاركة ومن أجل كل سكا ا وجود دور لكل فرد يف بنا  وإدارة ادلدينة من"يف " يف ادلدينة

 
ذميةت االلتزامةات وادلعةايري العمليةة الةيت جيةإ أن يتبعهةا اجملتمةت ادلةدين "يف طابعةع التجميعةي الةذي يهةدم إيل " احلق يف ادلدينة"وتتمثل أمهية 

وا بكةةل حقةةوقهم يف ادلسةةكن العةةام مبةةا يف ذلةةك واحلكومةةات احملليةةة والقطريةةة وادلنظمةةات الدوليةةة يف سةةبيل أن يعةةيش كةةل النةةاس بكرامةةة ويتمتعةة
ادلواطنةةة لكافةةة ادلقيمةةني يف ادلدينةةة، سةةوا   "الةةيت كةةن  حةةق " الدنقراطيةةة التشةةاركية"، ومنهجيتةةع ادلتمثلةةة يف "وعلةةي وجةةع اخلصةةوص داخةةل ادلةةدن

وبنةةا ا علةةي ذلةةك يصةةب  . الهتم ادلدنيةةةكةةانوا سةةكانا دائمةةني أو متنقلةةني انطالقةةا مةةن حقةةوقهم الفعليةةة كبشةةر، وبوةةض النظةةر عةةن  ةةاهتم وحةةا
أداة موجهةةة لقيةةادة العمليةةات احلضةةرية للحصةةول علةةي األفضةةل مةةن التنميةةة االقتصةةادية، اإلدارة العامةةة، التخطةةيط "مبثابةةة " احلةةق يف ادلدينةةة"

 17."ان يف ادلدينةالبنيوي، حقوق اإلنسان، وكذلك من أجل تقوية ادلطالبة باحلقوق والنضال الذي ينتهي بتطبيق حقوق اإلنس
   
  
 
 
 

                                                   
 .ادليثاق العادلي للحق يف ادلدينة 15
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