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ورقة مسائل حول البنية التحتية والخدمات األساسية يف املناطق الحرضية،
مبا يف ذلك الطاقة
الكلامت الدالة

البنية التحتية يف املناطق الحرضية ،الخدمات األساسية ،الوصول ،الطلب ،امل��وارد ،حقوق اإلنسان ،االستثامر ،إصالح السياسات ،مناذج
األعامل ،القدرة املؤسسية ،توفري بنية تحتية مستدامة ،القدرة عىل مجابهة الكوارث ،االبتكارات التقنية ،أنظمة البنية التحتية ،الشبكات ،البنية
التحتية الخرضاء.

املفاهيم الرئيسة

تعرف الورقة الحالية الوسائل التي من خاللها ميكن للبنية التحتية ،بوصفها قوة متكني محورية وأداة تحقيق بيئة حرضية ق��ادرة عىل مجابهة
ال�ك��وارث ،االرت�ق��اء نحو التصدي لكال التحديات القامئة واملستقبلية املتزايدة برسعة التي يسببها التوسع الحرضي ،والنمو السكاين ،وتغري
املناخ ،وذلك بهدف دعم تنمية منصفة وشاملة ومستدامة.
يشري جدول أعامل الربنامج الثاين للمستوطنات البرشية 1إىل البنية التحتية والخدمات األساسية بوصفها تشمل توفري املياه املأمونة ،والرصف
الصحي ،وإدارة النفايات ،والرفاهة االجتامعية ،ومرافق النقل واالتصاالت ،والطاقة ،والصحة ،وخدمات الطوارئ ،واملدارس ،والسالمة العامة،
وإدارة املساحات املفتوحة .غري أن الفهم السائد للبنية التحتية عادة ما كان يستند إىل نظرة محدودة للبنية التحتية بوصفها قطاعات كتومة
تحتوي عىل الهياكل واملرافق .ولكن عىل مدى العقد امل��ايض ،تطورت البنية التحتية إىل فهم قائم عىل نحو متزايد عىل النظام يتكون من
شبكات من األصول واملعارف واملؤسسات.
أنظمة البنية التحتية :األصول واملعارف واملؤسسات.
األصول:
يجب عدم الخلط بني األصول بوصفها هياكل ومرافق للبنيته التحتية فحسب .فاألصول هي أنظمة البنية التحتية ،التي تشمل الهياكل املادية
فضال عن الروابط الداخلية بني تلك الهياكل الداخلية .ومتثل تلك الروابط أهمية بالغة لضامن وظيفة نظام البنية التحتية ككل.2
معارف البنية التحتية:
تعرف معارف البنية التحتية ليس بوصفها املوارد البرشية الذين يشاركون يف أنظمة البنية التحتية فحسب (يف تخطيط البنية التحتية وتصميمها
وتشييدها وتشغيلها) ،وإمنا أيضا املعارف ضمن املؤسسات التي توفر البيئة التمكينية ألنظمة البنية التحتية من خالل توفري األطر القانونية
والتنظيمية .ويشمل ذلك جميع عمليات التخطيط والسياسة والترشيع واألنظمة والقوانني ،وخطة التنمية اإلسرتاتيجية الشاملة للبلد أو املنطقة
التي تقوم بتوفري صنع القرار والتوجيهات الخاصة بتحديد األولويات حول ما يتعني استثامره وفيام ومتى وأين.3
املؤسسات ذات الصلة بالبنية التحتية والخدمات
تتصل ج��ودة الخدمات املقدمة عن طريق البنية التحتية الحرضية بصورة مبارشة بقدرة األط��ر املؤسسية .إذ متثل األط��ر املؤسسية األس��اس
لضامن االستمرارية املالية والتنظيم والتخطيط واإلدارة والتشغيل بصورة فاعلة للبنية التحتية الحرضية.
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ترابط البنية التحتية
شبكات البنية التحتية :متثل الشبكات أوج��ه الرتابط القائم بني أص��ول (نظم) البنية التحتية؛ وم��ن املمكن ألوج��ه الرتابط تلك أن تكون مادية
ودقيقة وغري مادية عىل حد سواء .والطريقة األسهل التي ميكن من خاللها أن يتم فهم الرتابط الشبيك هي بالنظر إليه بوصفه مخرجات جزء
من البنية التحتية التي تصبح مدخالت لجزء آخر من البنية التحتية ،ومن خالل تلك الطريقة من جديد ضامن الوظيفة الكلية والتامسك .ومن
حيث الرتابط املادي األكرث وضوحا ،بإمكان ذلك أن يكون اعتامد النظام الصحي للبنية التحتية التي تتطلب املاء بوصفه مدخال حيويا لضامن
الوظيفة الفعالة .ومن حيث الرتابط الخفي غري امل��ادي يتضح ذلك من خالل املعرفة املطلوبة بوصفها مدخال لتنظيم البنية التحتية داخل
املؤسسات.
القدرة عىل مجابهة الكوارث والصلة بالبنية التحتية الحرضية:
توضح الحاجة املتزايدة مل��دن القرن الحادي والعرشين إىل إدارة آث��ار تغري املناخ وتزايد التوسع الحرضي والتكيف معهام املفاهيم التي تم
رشحها أع�لاه .مثة حاجة إىل أن ننقل تركيزنا من تركيز يقوم عىل رد الفعل ويركز عىل االستجابة الفعالة للكوارث إىل تركيز استباقي ،نطور
من خالله فهام ملاذا ومتى وأين تحتاج البنية التحتية إىل أن تكون جاهزة وكيفية معالجة البنية التحتية الحرضية بهدف منع اآلثار الناجمة عن
حدث طبيعي أو التقليل منها .وال ميكن لنا أن نبدأ مبعالجة األسباب إال من خالل فهمنا ملاذا تكلفة الكوارث آخذة يف االرتفاع .عندما يتفاعل
الطقس ،عىل سبيل املثال ،مع البيئة العمرانية قد يتسبب يف رضر ينتج عنه خسائر مالية أو خسائر يف األرواح – ملاذا حدث ذلك؟ وهل
بنيت البنية التحتية بصورة سيئة (مشكلة أصول)؟ وهل كانت البنية التحتية تفتقر إىل الصيانة الجيدة ولذلك مل تستطع األداء كام هو مصمم
(مشكلة القدرات)؟ وهل كانت االستجابة للحدث غري فعالة؟ (مشكلة معارف ومؤسسات) ،وهل كان حجم الحدث أكرب مام كان متوقعا؟
(مشكلة معارف) ،وهل كانت قوانني البناء ال تعكس التغريات يف البيئة أو التقنيات الجديدة (مشكلة معارف) أم هل كانت القوانني كافية
ولكنها مل تنظم وتنفذ بصورة فعالة (مشكلة مؤسسية)؟
وبالتايل ،من أجل تصميم بنية تحتية مستدامة وق��ادرة عىل مجابهة الكوارث وتنفيذها وتشغيلها ،من ال�ضروري فهم كيفية عمل أنظمة البنية
التحتية وشبكاتها ،وكذلك يف الوقت نفسه دمج إدارة املخاطر يف تطوير البنية التحتية وتشغيلها ،عرب  3مكونات رئيسة ألنظمة البنية التحتية
(األصول واملعارف واملؤسسات).
الحقائق واألرقام الرئيسة
• حصل  1.2مليار شخص عىل خدمات ال�صرف الصحي املحسنة يف املناطق الحرضية من  1990إىل  ،2012يف حني أن عدد أولئك
الذين مل يحصلوا عىل خدمات الرصف الصحي يف املناطق الحرضية ازداد بواقع  542مليون.4
• بني العامني  1990و ،2012حصل  1.6مليار شخص عىل مياه الرشب عرب األنابيب؛ يف حني أن  720مليونا من سكان الحرض ال يحصلون
عىل إمدادات مياه األنابيب.4
• يزداد توليد مياه الرصف الصحي بصورة مطردة ،بينام ال تتم إعادة تدوير إال  2%من الـ  165مليون م 3التي يتم جمعها حول العامل .وميكن
لألهوار أن تخفض تكاليف معالجة مياه ال�صرف الصحي بصورة كبرية عن طريق االحتفاظ مبا يصل إىل  96%من النرتوجني و 97%من
الفسفور يف مياه الرصف الصحي إذا تم االحتفاظ بها.5
• تنتج املدن أكرث من  2مليار طن من النفايات البلدية ،ومن املتوقع أن يتضاعف ذلك عىل مدى السنوات الـ  15املقبلة.6
• يتم استهالك  75%من إجاميل إنتاج الطاقة العاملية يف املدن7؛ ويعتمد  2.5مليار شخص عىل الكتلة األحيائية لتلبية احتياجاتهم من
الطاقة مام يؤدي إىل إزالة الغابات والتدهور البيئي.8
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منظمة الصحة العاملية واليونيسيف .2014 ،التقدم املحرز بشأن املياه الصالحة للرشب والرصف الصحي ،تحديث العام  ،2014بيانات الفهرسة أثناء النرش لدى مكتبة منظمة
الصحة العاملية.
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يويل ،كاي .يس .1997 .تحسني جودة املياه من خالل األهوار .ص .329-344 .يف جي .يس .دييل (املحرر) .خدمات الطبيعة :االعتامد املجتمعي عىل النظم البيئية الطبيعية.
آيالند برس .واشنطن دي يس.

7

جامعة األمم املتحدة -معهد دراسات االستدامة املتقدمة (،)UNU-IASS
 /http://urban.ias.unu.edu/index.php/cities-and-climate-changeمتت زيارة املوقع يف 27/05/2015

6
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يستمر نحو ربع سكان الحرض يف العامل يف العيش يف مستوطنات غري نظامية ،9وتفتقر إىل الخدمات والبنية التحتية األساسية.
يتوقع البنك الدويل أنه ،يف املدن يف البلدان النامية ،سيزيد عدد السكان املعرضني ملخاطر األعاصري وال��زالزل بأكرث من الضعفني من
 2000إىل 205010
11
مل يتم إىل اآلن تشييد حوايل  60%من املنطقة املتوقع تحرضها بحلول 2030؛ ومثة حاجة إىل  57تريليون دوالر أمرييك الستثامرات
البنية التحتية بني العامني  2013و.203012
12
وفورات سنوية مبقدار  1تريليون دوالر أمرييك من تحسن ممكن بنسبة  60يف املائة يف إنتاجية البنية التحتية

ملخص املسألة

تشكلت التحديات التي تواجه البنية التحتية الحرضية عىل مدى السنوات الـ  20املاضية من خالل عدد من العوامل .وتشمل تلك العوامل
الزيادة يف حجم التحرض مع تزايد عدم االنتظام يف املناطق الحرضية ،وارتفاع الطلب عىل الخدمات ،وزي��ادة تكلفة الوحدة من توفري البنية
التحتية املرتبطة بالتوسع دون املستوى األمثل للمدن ،وإرث من ضعف االستثامر يف استبدال األصول وملحقات البنية التحتية ،وسوء إدارة
التشغيل والصيانة ،واالستهالك املرتفع وغري الكفء للخدمات يف أوساط فئات املستهلكني من ذوي الدخل املتوسط واملرتفع ،واإلدماج
البطيء لنهج البنية التحتية ال�خ�ضراء ،والتوزيع غري ال�ع��ادل للخدمات والبنية التحتية ،ال��ذي يستمر يف مفاقمة الفصل املكاين واالقتصادي
واالجتامعي يف امل��دن .ع�لاوة عىل ذل��ك ،تفاقمت اآلث��ار الناجمة عن االعتامد عىل السياسات ومن��اذج األع�مال التي عفا عليها الزمن وغري
الالئقة بسبب آث��ار تغري املناخ عىل الخدمات مثل إم��دادات املياه ،وإدارة مياه ال�صرف الصحي ،وتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر مائية،
وإدارة مياه األمطار ،والوقاية من الفيضان.
بعض تلك التحديات ليست جديدة ،ولكن تفاقم حجمها وتعقيدها بسبب التوسع الحرضي الرسيع يف السنوات الـ  20املاضية والضعف
املستمر يف فهم البنية التحتية والحكم والتنظيم املرتبطني بها ،مام أدى إىل عدم وجود تخطيط شامل طويل األجل عىل أساس الطلب للبنية
التحتية .يتصل الطلب املتزايد عىل خدمات البنية التحتية بصورة مبارشة بالزيادة السكانية ،ومنو الناتج املحيل اإلج�مايل ،وارتفاع نصيب
الفرد من استخدام خدمات البنية التحتية املرتبط بزيادة الدخل .13ومتثل الفجوة بني الطلب والعرض ،وعدم إمكانية الوصول للخدمات والبنية
التحتية وارتفاع تكاليفها بالنسبة لرشائح من السكان نقطة ضعف رئيسة يف السياسة ومقاربات التخطيط والقدرات املؤسسية .كام يشكل النهج
القطاعي لتخطيط البنية التحتية واالستثامر فيها وإدارتها عائقا إىل جانب مشاكل متزايدة يف تحقيق التواصل والتنسيق الفعالني بني القطاعات
بالتوازي مع فهم ضعيف أو معدوم للروابط بني تخطيط البنية التحتية والتخطيط الحرضي عىل مستوى املدن.
مل يقابل الطلب املتنامي عىل البنية التحتية الحرضية بتحسن مواز يف القدرات املالية واملؤسسية إلدارة خدمات البنية التحتية الحرضية.
فعىل سبيل امل�ث��ال ،ع��ادة م��ا يتأخر توليد إي ��رادات ال�خ��دم��ات مثل إدارة النفايات الصلبة وامل��اء والكهرباء ع��ن تكلفة تقديم تلك الخدمات.
وبالتايل ،مثة حاجة إىل مناذج أعامل أكرث ابتكارا وشموال ،والسيام النامذج التي ميكنها أن تحشد التمويل واالستثامرات بصورة أكرث فعالية والتي
بإمكانها إرشاك القطاع الخاص وفئات املجتمع املحيل يف خدمات التمويل واإلدارة.
من املمكن ربط تكاليف الحياة الكاملة لنظم البنية التحتية مثل إمدادات املياه والكهرباء واملجاري والرصف الصحي مع منط التحرض ،بحيث
توفر املدن املدمجة أكرث الحلول فعالية من ناحية التكلفة الستثامرات البنية التحتية .وتدل مامرسات االستهالك التي ال تتسم بالكفاءة يف
املناطق الحرضية ع�لى االستهالك امل�ف��رط للكهرباء وامل��اء م��ن جانب األرس ذات ال��دخ��ل املرتفع يف ح�ين أن الكثري م��ن األرس ذات الدخل
املنخفض إما ال تحصل عىل اإلمدادات أو أنها تواجه إمدادات متقطعة وعالية الكلفة .وتستلزم تلك االتجاهات مزيدا من املقاربات الصارمة
إلدارة الطلب واستخدام السياسات واألدوات االقتصادية للحد من النفايات وتعزيز إسرتاتيجيات استثامرية أكرث توازنا ،مبا يف ذلك االستثامرات
عىل مستويات األرس واملؤسسات واملجتمع يف مجاالت مثل الطاقة املتجددة وإمدادات املياه واملعالجة الالمركزية ملياه الرصف الصحي
وإدارة النفايات.
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برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية .2013 ،الشوارع بوصفها أماكن عامة ومحفزات لالزدهار الحرضي.

 10الربنامج الثالث للمستوطنات البرشية ،فريق عمل األمم املتحدة .2015 ،ورقة املسائل رقم  :17املدن وإدارة مخاطر تغري املناخ والكوارث
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الدوافع الرئيسة للعمل

يتطلب إتباع نهج شامل حقا للبنية التحتية االبتعاد عن النهج املتقوقع /القائم عىل القطاعات وفهم أن البنية التحتية ال تتكون من األشياء
أو األصول املادية فحسب ،ولكنها تحتوي أيضا عىل ثالثة أجزاء رئيسة :األصول واملعارف واملؤسسات .ويوفر تبني ذلك املفهوم الوضوح
الالزم لزيادة فهم كيف أن البنية التحتية تشكل األساس لعمل املجتمع وتعمل مبثابة الوسيلة املواتية للتغيريات املجتمعية والنتائج اإلمنائية
املنشودة .ويتطلب السعي نحو الخدمات وأنظمة البنية التحتية املناسبة وذات األسعار املعقولة واملتاحة نهجا شامال لفهم شبكات البنية
التحتية والخدمات وتصميمها وتخطيطها ،وكذلك الربط الوثيق بني توفري البنية التحتية والتخطيط الحرضي .وسوف يسمح لنا ذلك حينها
بتطبيق عملية إدارة مناسبة للمخاطر ،واتخاذ تدابري تخفيفية مناسبة للحد من الضعف ،وتعزيز القدرة عىل مجابهة الكوارث ألنظمة البنية
التحتية14.؛.15
تجعل الضغوط املتواصلة واملتزايدة للنمو السكاين االستهالك الكفء للموارد الطبيعية من خالل البنية التحتية أمرا رضوريا للغاية إذا كان
للرصاع املتجذر يف القضايا املحيطة بالعدالة يف الوصول إىل املوارد الطبيعية واستخدامها أن يتم فهمه وإدارته .مثة أيضا فوائد إضافية
ميكن الحصول عليها من خالل مقاربات مثل تلك املقرتحة من جانب ماكينزي ورشكاه ،16عن طريق الفهم والتنفيذ للتحسينات يف الكفاءة
والرتشيد ألنظمة البنية التحتية القامئة.
• فهم الروابط بني توافر الخدمات األساسية وسهولة الوصول إليها والقدرة عىل تحمل تكاليفها وكفايتها من أجل إعامل حقوق اإلنسان .تعد
الخدمات األساسية أمرا محوريا لتحقيق مجموعة متنوعة من حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك املاء والرصف الصحي والسكن والصحة والتعليم.
ولذلك فمن األهمية مبكان ضامن أن تكون تلك الخدمات:
 oمتوفرة ويف متناول الجميع من الناحية املادية؛
 oأسعارها معقولة للجميع؛
 oمتكيفة من الناحية الثقافية مع مختلف فئات السكان؛
 oغري متييزية يف الوصول إليها أو تقدميها؛
 oآمنة االستخدام للجميع ،مبا يف ذلك النساء واألطفال.
• ينبغي أن يتم وضع السياسات والربامج مع سكان املناطق الحرضية ومن أجلهم ،وينبغي أن تعطى األولوية إىل أولئك األشد حاجة لها ،وأن
تراعي قضايا النوع الجنساين املحيطة بها. .17
• إصالح السياسات .يف مواجهة التحديات التي يفرضها ارتفاع الطلب عىل الخدمات ،والتوزيع الحايل غري العادل للخدمات والبنية التحتية،
والفصل املكاين واالجتامعي واالقتصادي القائم وعدم تنفيذ التخطيط عىل أساس الطلب يف املستقبل ،مثة حاجة إىل إصالح شامل
لسياسات البنية التحتية الحرضية بهدف:
 oتحسني البيئة التمكينية لالستثامر؛
 oخلق حوافز أكرث فعالية ملزيد من الكفاءة يف العرض واالستهالك ،وكذلك دفع الخدمات؛
 oفرض أساليب أكرث فعالية لتخطيط البنية التحتية وتقديم الخدمات من جانب حكومات الدول والحكومات اإلقليمية والبلدية ومؤسسات
الخدمات العامة؛
 oوضع أطر تنظيمية ذات منوذج أقوى؛
 oإزالة الجمود املؤسيس وإفساح املجال الجتذاب القطاع الخاص ،واملنظامت غري الحكومية وفئات املجتمع املحيل واألرس ومتكينها
ليك تؤدي دورا أكرب يف التمويل وتقديم الخدمات.
 14الربنامج الثالث للمستوطنات البرشية ،فريق عمل األمم املتحدة .2015 ،ورقة املسائل رقم  :15القدرة عىل مجابهة الكوارث يف املناطق الحرضية.
 15إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث )SFDRR( 2015-2030؛

 16معهد ماكينزي العاملي .2013 ،إنتاجية البنية التحتية :كيفية توفري  1تريليون دوالر أمرييك سنويا.

 17إعامل حقوق اإلنسان يف املاء والرصف الصحي :دليل www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/Handbook.aspx
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باإلضافة إىل ذلك ،يحتاج إصالح السياسات إىل أن يستند إىل التوجيه من إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث )SFDRR( 2015-2030
ويستفيد منه.
• بناء مؤسسات قابلة لالستمرار وحسنة اإلدارة تتامىش مع املعرفة بأنظمة البنية التحتية .ويتمثل أحد الدروس املستفادة من السنوات الـ
 20املاضية يف أن جودة الخدمات املقدمة من خالل البنية التحتية الحرضية تتصل مبارشة بقدرة األطر واملعارف املؤسسية .ويف حني
أنه تم إح��راز بعض التقدم يف العقدين املاضيني ،إال أنه ما زال مثة الكثري الذي يتعني القيام به يف ضامن القدرة املالية واإلدارة الفعالة
للمؤسسات املسؤولة عن تنظيم البنية التحتية الحرضية وتخطيطها وإدارتها .وقد حققت بعض القطاعات تقدما ضئيال يف معالجة الحاجة
إىل اإلصالح املؤسيس واالستدامة املالية ،وتشمل تلك األمور الرصف الصحي يف املناطق الحرضية ،وإدارة النفايات الصلبة يف البلدان
ذات الدخل املنخفض واملتوسط ،والرصف الصحي يف املناطق الحرضية.
• األط��ر القانونية والتنظيمية التي تتحقق التنمية ضمنها .فهم أن تقديم الخدمات والبنية التحتية ال يحل جميع املشاكل الناجمة عن سوء
التخطيط الحرضي أو نقص ،عىل سبيل املثال ،التنمية يف املناطق غري املستقرة أو ذات املخاطر العالية .وبالتايل ،فإن أين وكيف يتم
إنشاء األصول ومن يقرر أي األصول يتعني إنشاؤها ،هي أمور ال تقل أهمية عن شبكة األصول نفسها.
• تطوير التخطيط الفعال واملتكامل للبنية التحتية .البنية التحتية كثيفة االستخدام لرأس املال واملرافق تحتاج إىل تحسني وتوسيع مستمرين
من خالل الربامج املتوازنة للتخطيط عىل أساس الطلب لتوسيع الخدمات لتلبية زيادة السكان واالحتياجات .إذ يتطلب التخطيط الفعال
للبنية التحتية تغيريا كامال للعقلية ،وتحتاج جميع أشكال البنية التحتية إىل النظر إليها والتخطيط لها خارج القيود الحالية للنهج القائم عىل
القطاعات ،بهدف توفري ‘وسيلة متكينية’ للتغيري والتنمية املجتمعيني .وسوف تدعم املقاربات والتقنيات الجديدة للتخطيط التقدم يف
الحاجة إىل الحد من تكاليف الوحدة من توفري البنية التحتية ،وتحسني الكفاءة والجودة ،وضامن أن تتامىش الخدمات مع الخطط العمرانية
وللتخطيط لتوسيع مثايل للبنية التحتية لدعم عملية التوسع الحرضي .إذ تحدث التدخالت الخاصة بالبنية التحتية والخدمات أث��را قويا
عىل شكل املدن وتنميتها وبالتايل تحتاج إىل أن ترتبط بالتخطيط الحرضي الشامل وإسرتاتيجيات تنمية املدن ،ورسم مستقبل مستدام
ومنصف يتناول حقوق املجتمعات عىل نطاق واسع.18
• تعزيز التنفيذ املنسق للبنية التحتية الحرضية .مثة حاجة أبعد من عملية التخطيط إىل ضامن أن يتم تطوير البنية التحتية وتنفيذها من خالل
فهم األصول واملعارف واملؤسسات الخاصة بالبنية التحتية .باإلضافة إىل ذلك ،مثة حاجة إىل إدراك الرتابط الحاسم بني جميع مجاالت
الحكومات وفهمه .يعد ذلك مهام خصوصا يف املناطق الحرضية الكبرية حيث تخلق التجزئة فرصا ضائعة للكفاءة يف تقديم الخدمات؛
واالنعكاسات عرب حدود الواليات القضائية؛ والدخل اإلقليمي وفوارق مستوى الخدمات .إذ إن آليات التنسيق آخذة يف الظهور :التعاون
بني البلديات ،والحوافز القانونية للتعاون ،ومؤسسات التخطيط والتنمية ،وترتيبات تقاسم التكاليف لتقديم الخدمات عىل نطاق املناطق
الحرضية ،وصناديق التنمية الحرضية ،واتفاقات الرضائب املنسقة ،وصناديق التمويل املشرتك ،وتحسني الروابط بني برامج الحكومات
19
املحلية والحكومات الوطنية وسياساتها لضامن الكفاءة والحد من الخلل..
• تطوير من��اذج أع�مال ورشاك��ات إسرتاتيجية ج��دي��دة .زاد التوسع الحرضي الرسيع نطاق تقديم الخدمات وتعقيده .ولذلك مثة حاجة إىل
مناذج أعامل جديدة لدمج نقاط القوة والقدرات لدى القطاع العام والرشكات الخاصة واملنظامت غري الحكومية واملنظامت املجتمعية.
ومثة حاجة إىل مقاربات جديدة عىل وجه الخصوص يف قطاعات مثل املجاري يف املناطق الحرضية والرصف الصحي والنفايات الصلبة
والتنقل وتوفري الطاقة النظيفة ويف تقديم الخدمات للمستوطنات غري النظامية.
• عىل الرغم من أن الحكومات يف البلدان النامية عادة ما توفر كافة البنى التحتية ومتتلكها وتشغلها ،إال أنه مثة أساليب بديلة فعالة يف توفري
الخدمات والبنية التحتية .وتعالج تلك البدائل الحاجة إىل مناذج جديدة لألعامل ،مثل العوائد املالية عىل زيادة قيم األرايض املقدمة من
البنية التحتية الجديدة ،والبنية التحتية الخرضاء وبرامج ضامن االستثامرات .إذ إن البنية التحتية الخرضاء هي أسلوب استثامري منخفض
التكلفة ،وغالبا ذو مردود مرتفع استخدم بنجاح يف الكثري من املدن يف جميع أنحاء العامل .يقدم تطوير برامج ضامن االستثامرات وتوفريها،
والسيام فيام يتعلق بالقطاع الخاص ،لجذب استثامر القطاع الخاص وتعزيز قدرات الحكومات عىل إجراء الرتتيبات القانونية والتعاقدية
 18الربنامج الثالث للمستوطنات البرشية ،فريق عمل األمم املتحدة .2015 ،ورقة املسائل رقم  :8التخطيط والتصميم الحرضيان واملكانيان
 19الربنامج الثالث للمستوطنات البرشية ،فريق عمل األمم املتحدة .2015 ،ورقة املسائل رقم  :6اإلدارة الحرضية.
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الالزمة التي تتامىش مع القدرة عىل تنظيم مؤسسات القطاع الخاص التي توفر الخدمات املادية وإدارة تلك املؤسسات مزايا وفرصا قابلة
للتحقيق .وتتميز تلك األساليب مبيزة إضافية تتمثل يف تحرير قدرات الحكومات عىل إنشاء شبكات وأنظمة متكاملة متاما لتخطيط البنية
التحتية الذي يضمن أيضا أن يتم تنفيذ التحقق التصاعدي الحيوي من ذلك التخطيط.
• تعزيز االبتكارات التقنية وتطبيقها .أصبح االبتكار التقني دافعا أساسيا للعمل يف ضوء التحديات الناشئة ،20مثل نقص املياه ،وعدم استدامة
أنظمة الطاقة القامئة عىل الوقود األحفوري ،والحاجة إىل زيادة إعادة استخدام النفايات وتدويرها ،وزيادة تواتر آثار تغري املناخ وشدتها.
ومع ذلك ،يف حني يجري عمل الكثري لتطوير التقنيات الحديثة ملعالجة تلك املشاكل ،إال أنه مثة حاجة متزايدة إلقامة برامج لجمع الباحثني
وص�ن��اع السياسات وص�ن��اع ال�ق��رار وم��دي��ري البنية التحتية واملنظمني ووك��االت إدارة امل�ع��ارف لتوجيه أك�ثر فعالية لألبحاث نحو املشاكل
التي تتم مواجهتها وإلقامة برامج لالختبار التجريبي وتطبيق التقنيات املبتكرة ونرشها .إذ من املمكن أن تتم معالجة الطلب املتزايد عىل
الطاقة يف املناطق الحرضية ،الذي يقدر بنسبة  8%سنويا يف املدن األفريقية ،يف جزء منه من خالل استخدام إمكانات الطاقة املتجددة
امل��وج��ودة يف امل��دن .ففي ال��واق��ع ،يعد تحويل النفايات البلدية إىل طاقة ،والتطويع امل��زدوج مثل إع��ادة تدوير األم�ط��ار وامل�ي��اه الرمادية،
واستبدال النظم الخطية إلمدادات املياه بأنظمة الدائرة املغلقة ،واستغالل العالقة بني النفايات واملياه والطاقة إمكانات رئيسة .فقد تبني
أن البنية التحتية الخرضاء ،التي ينظر إليها بوصفها شبكات من املساحات الخرضاء متعددة الوظائف ،21تقدم مجموعة من الفوائد البيئية
واالجتامعية واالقتصادية التي تعزز البنية التحتية الحرضية ‘الرمادية’ ،إذا تم التخطيط لها وإدارتها من الناحية اإلسرتاتيجية .23،22وبإمكان
األسقف الخرضاء ،واألسطح املزروعة النفاذية ،وأشجار الشوارع ،والحدائق العامة ،وحدائق املجتمع واألهوار يف املناطق الحرضية تقديم
‘فوائد خدمات النظم البيئية’ املتنوعة مثل تحسني صحة السكان ورفاهتهم ،وتوفري الغذاء ،وخفض رسعة الرياح ،والحد من جريان مياه
األمطار ،وتعديل درجات الحرارة يف املنطقة املحيطة ،والحد من استخدام الطاقة وعزل الكربون .24وبالتايل تتمتع البنية التحتية الخرضاء
بإمكانية حامية املدن من الكثري من اآلثار املتوقعة لتغري املناخ.25
• اعتامد عمليات تشاركية شاملة ،وزيادة الحصول عىل املعلومات لجميع السكان :باإلضافة إىل تحسني الشفافية وكذلك الحصول عىل
املعلومات ونرشها ،ساهمت املشاركة العامة يف تحسني نتائج التخطيط يف صياغة الخطط وتنفيذها من خالل تلبية االحتياجات املتميزة
ملختلف الفئات ،والسيام السكان املهمشني.

 20الربنامج الثالث للمستوطنات البرشية ،فريق عمل األمم املتحدة .2015 ،ورقة املسائل رقم  :21املدن الذكية

 21ماتيوس يت ،.ويو اي .وبرين جاي .2015 ،.إعادة صياغة مفهوم البنية التحتية الخرضاء للتكيف مع تغري املناخ :العوائق أمام االعتامد ودوافع االستيعاب من جانب املخططني.
املناظر الطبيعية والتخطيط الحرضي ،املجلد  ،138حزيران /يونيو  ،2015الصفحات .155-163
 22كامبايتس ،يس ،.وأوين ،اس .2006 ،.اآلفاق املتجددة لتخطيط البنية التحتية يف اململكة املتحدة  .1التخطيط واملامرسة واألبحاث496–483 ،21 ،؛

 23تزوالس ،كاي ،.وكوربيال ،كاي ،.وفني ،اس ،.ويوليبيلكينني ،يف ،.وكا زمريتشاك ،اي ،.ونيميال ،جاي ،.وآخرون .)2007( .تعزيز النظام البيئي و الصحة البرشية يف املناطق الحرضية
باستخدام البنية التحتية :مراجعة للدراسات السابقة .املناظر الطبيعية والتخطيط الحرضي.178–167 ،81 ،
 24ميل ،آي .يس .)2013( ،.هل تستطيع التمييز بني حقل أخرض وسكة حديد فوالذية باردة؟ دراسة “خرضة” تنمية البنية التحتية الخرضاء .البيئة املحلية.166–152 ،18 ،

 25يب براون ،آر ،.وفانس ،جاي .كاي ،.وكيني ،ان .اي ،.ولينزولزر ،اس .)2015( .تصميم الحدائق العامة يف املناطق الحرضية التي تخفف آثار تغري املناخ .املناظر الطبيعية والتخطيط
الحرضي.pii:S0169-2046(15)00037-7 ،
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الربامج واملشاريع

اتحاد أبحاث تحوالت البنية التحتية؛
االتحاد العاملي ملقدمي خدمات املياه ()GWOPA
تحالف الرصف الصحي املستدام ()SuSanA
اتحاد البنية التحتية ألفريقيا (التي استضافها بنك التنمية األفريقي)
املبادرة العاملية للرصد املوسع ألهداف التنمية املستدامة الخاصة باملياه (التي استضافتها لجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية)
جدول األعامل الوطني ملستقبل سوريا لإلسكوا ( )UNESCWAومكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع ()UNOPS؛
تشخيص مكتب األمم املتحدة للخدمات املشاريع ومعهد ماكينزي – األرايض الفلسطينية املحتلة ،كوستاريكا
منهجية تقييم البنية التحتية ملكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع
الربنامج املشرتك املمول من االتحاد األورويب حول تقديم الدعم لربنامج تطوير املناطق ( )EU-SDDPيف رسيالنكا
مبادرة املياه والرصف الصحي يف املناطق الريفية لبنك التنمية األفريقي
برنامج املياه للمدن لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية

تم إعداد أوراق املسائل لربنامج األمم املتحدة الثالث للمستوطنات البرشية من جانب فريق عمل األمم املتحدة لربنامج األمم املتحدة الثالث
للمستوطنات البرشية ،وهو فرقة عمل تتألف من وكاالت األمم املتحدة وبرامجها العاملة معا من أجل بلورة جدول األعامل الجديد للمناطق
الحرضية .متت الصياغة النهائية ألوراق املسائل خالل ورشة الكتابة التي عقدها فريق عمل األمم املتحدة يف نيويورك من  26إىل  29أيار/
مايو .2015
متت قيادة ورقة املسائل الحالية بالتشارك من جانب مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع ( )UNOPSوبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات
البرشية مبساهامت من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية يف األم��م املتحدة ( ،)UN DESAوبرنامج األم��م املتحدة للبيئة (،)UNEP
وصندوق األمم املتحدة للسكان ( )UNFPAواتفاقية التنوع البيولوجي ( )CBDومنظمة الصحة العاملية.
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