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ــم املتحــدة     ــة التحضــريية ملــؤمتر األم املعــين  اللجن
  باإلســـــــكان والتنميـــــــة احلضـــــــرية املســـــــتدامة

  (املوئل الثالث)
  الدورة الثالثة

          ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٧-٢٥سورابايا، إندونيسيا، 
  : اخلدمات احلضرية والتكنولوجيا*٩ورقة السياسات     

    
  من األمانة العامة مذكرة    

  
حتيل أمانة مـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين باإلسـكان والتنميـة احلضـرية املسـتدامة (املوئـل            

ــوان     ــة سياســات بعن ــه ورق ــث) طي ــا ”الثال ، أعــدها أعضــاء  “اخلــدمات احلضــرية والتكنولوجي
  املعنية بالسياسات. ٩الوحدة 
ــان        ــة بالسياســات منظمت ــادةَ كــل وحــدة مــن وحــدات املوئــل الثالــث املعني ويتــوىل قي

خبريا كحد أقصى، وفدوا من شىت امليادين مبـا فيهـا األوسـاط     ٢٠دوليتان، وتضم كل وحدة 
  األكادميية، واحلكومات، واتمع املدين، وسائر اهليئات اإلقليمية والدولية.  

املعنيــة بالسياســات وعلــى ورقتــها اإلطاريــة  ٩ة وميكــن االطــالع علــى تكــوين الوحــد  
  .www.habitat3.orgللسياسات على املوقع الشبكي 

   

  
  

 تصدر هذه الوثيقة دون حترير رمسي.  *  
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  : اخلدمات احلضرية والتكنولوجيا٩ورقة السياسات     
  

  موجز تنفيذي    
  

ــات بشــرية شــاملة            ــدن وجتمع ــة م ــل عنصــران أساســيان إلقام اخلــدمات احلضــرية والتنق
  ومستدامة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود

  
يـــتعني أن تقـــدم اخلطـــة احلضـــرية اجلديـــدة توصـــيات ملموســـة لكـــي تصـــبح املـــدن      

والتجمعات البشرية شاملة للجميع وآمنـة وقـادرة علـى الصـمود ومسـتدامة عـن طريـق تيسـري         
السـبل أمــام اجلميــع للحصــول علــى اخلــدمات األساسـية واالســتفادة مــن الــبىن التحتيــة بالقــدر   

كلفة ومستدام وبصورة يسـهل احلصـول عليهـا. ويتطلـب     الكايف وعلى حنو مأمون ومعقول الت
ذلك إيالء اهتمام خاص ألشد الفئات ضـعفا يف اتمـع، مثـل فقـراء املـدن والنسـاء واألطفـال        
واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقـة. وملـا كانـت اخلـدمات احلضـرية، مـن قبيـل اإلمـداد بامليـاه          

ــة   والطاقــة ومعاجلــة النفايــات ووســائل النقــل، مــن الع   ناصــر األساســية الــيت ختلــق فــرص التنمي
ــام        ــة املســتدامة لع ــذ خطــة التنمي ــة يف تنفي ــد غــدت حجــر الزاوي ــة واالقتصــادية، فق االجتماعي

وأهــداف التنميــة املســتدامة. ولــذلك، ينبغــي أن يكــون احلصــول علــى هــذه اخلــدمات   ٢٠٣٠
  حقا أساسيا من حقوق اإلنسان.  

مي اخلـدمات وتـوفري الـبىن التحتيـة يف جمـاالت      وعلى مدى العقود القادمة، سيتعني تقـد   
النقــل وامليــاه والصــرف الصــحي وإدارة النفايــات والطاقــة ألعــداد متزايــدة بــوترية ســريعة مــن   
سكان املناطق احلضرية. وينطوي منو املناطق احلضرية عرب العامل على حتديات هائلـة، ال سـيما   

ــا يتعلــق بانبعاثــات غــازات الدفيئــة، واإلقصــاء ا      الجتمــاعي، والســالمة، ونوعيــة اهلــواء.    فيم
ويتطلب ذلك إحداث تغيري يف أسلوب تقدمي اخلدمات احلضرية بالتحول إىل منط يتسـم مبزيـد   
مــن االســتدامة والســالمة والشــمول. وللنقــل دور رئيســي يف هــذا الصــدد ألنــه يفســح الســبل  

بليـة التضـرر مـن شـىت     لالستفادة من املنافع احلضرية. وعـالوة علـى ذلـك، ففـي ظـل ازديـاد قا      
أنــواع املخــاطر، تعاظمــت احلاجــة إىل حتســني القــدرة علــى الصــمود لــدى مجيــع الــبىن التحتيــة  
املعنية بتقدمي اخلدمات. وأخريا، ينبغي متكني مجيع الفئات واتمعات احمللية من احلصول علـى  

ة والبيئـة آمنـة   اخلدمات األساسية بصورة متكافئة، مع التشـديد علـى أن تكـون التكلفـة معقولـ     
لتمكني اجلميع من التمتـع باخلـدمات األساسـية، ال سـيما الفئـات األشـد ضـعفا والفئـات الـيت          
تعتمد على هذه اخلـدمات لتعـيش حيـاة كرميـة. وال تنحصـر اخلـدمات واالسـتفادة مـن املنـافع          

علـى  احلضرية يف توفري البىن التحتية، بـل تشـمل أيضـا تعزيـز الكفـاءة وتشـجيع روح االبتكـار        
  الصعيد احمللي واختاذ املبادرات الشعبية.  
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وال بــد أن تكــون احللــول التكنولوجيــة صــاحلة لتحقيــق الغــرض املنشــود حــىت تســهم     
ترسيخ املساواة وتيسري سبل احلصول على اخلـدمات احلضـرية للجميـع، مبـا يشـمل الفئـات        يف

  وتــرية إدمــاج تكنولوجيــا   الضــعيفة. فالتقــدم احملــرز يف إرســاء مفــاهيم املــدن الذكيــة وتســارع
املعلومات واالتصاالت يف النسـيج احلضـري باتـا يقتضـيان تعزيـز إدمـاج هـذه التكنولوجيـا يف         
صلب السياسات املتعلقة بالبىن التحتية واخلدمات، مـع تـوخي احلـذر يف هـذا املسـعى، وذلـك       

مراعــاة يف ظـل اســتيفاء شـروط الشــمول والســالمة والقـدرة علــى الصــمود واالسـتدامة، ومــع     
ديناميات احلوكمة واالبتكار املميزة للخدمات احلضرية والبىن التحتية. وميكـن حتسـني القـدرة    
على الصمود عن طريق تطوير نظم وشـبكات متكيفـة، تشـمل الـنظم والشـبكات الالمركزيـة       

  اليت تيسر حتقيق االكتفاء الذايت للبلديات واتمعات احمللية.
  

  للحوكمة: آن أوان العمل املتضافرحنو أمناط جديدة     

من العناصر األساسـية يف جمـايل تقـدمي اخلـدمات احلضـرية وكفالـة تنسـيق اإلجـراءات           
اعتماد جٍ للحوكمة حموره اإلنسان ويشمل اجلميع ويتسـم بتعـدد املسـتويات، وحتقيـق تنميـة      

ــاد األطــر التشــريعية        ــع الســلطة واعتم ــدأ تفري ــق مب ــة، وتطبي ــاذ  حضــرية متكامل ــات اإلنف وآلي
املناســبة. وحتقيقــا هلــذه الغايــة، ميكــن أن يســهم تبــادل اخلــربات وبنــاء القــدرات داخــل املــدن     

  بينها يف االنتقال مباشرة إىل اعتماد حلول مستدامة.    وفيما
ومن الـالزم تركيـز اجلهـود الدوليـة املبذولـة مـن أجـل تنفيـذ اخلطـة احلضـرية اجلديـدة              

وصـنع القـرار بغيـة كفالـة امتثـال املنظمـات املتعـددة األطـراف          على مجيع مستويات احلوكمـة 
والثنائية، والسلطات احمللية، وكذلك احلكومات الوطنيـة للخطـة احلضـرية اجلديـدة واعتمادهـا      

  هلا. لذلك، ينبغي أن تبلور اخلطة احلضرية اجلديدة الرسائل الرئيسية التالية.  
  

  ضرية والتكنولوجيا  الرسائل الرئيسية املتعلقة باخلدمات احل    

  تيسري السبل للجميع      

تتحمل املدن املسـؤولية عـن تـوفري قـدر كـاف مـن الـبىن التحتيـة واخلـدمات احلضـرية             
املسـتدامة والقــادرة علــى الصــمود جلميــع الســكان. ويتطلــب ذلــك القيــام يف آن واحــد بتهيئــة  

دات امليـاه املأمونـة   عـن طريـق تقـدمي خـدمات مـن قبيـل إمـدا        -ظروف معيشية رفيعـة اجلـودة   
ــاء  ــوفري الكهرب ــات وت ــة     - وإدارة النفاي ــة وغــري متييزي وتيســري الســبل بصــورة مالئمــة ومتكافئ

لالستفادة من الفرص احلضـرية، مـن قبيـل فـرص العمـل والتعلـيم والرعايـة الصـحية واألمـاكن          
لسـلطات  العامة من خالل توفري نظم النقل وخدمات التنقل. ولتقـدمي هـذه اخلـدمات، حتتـاج ا    
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احمللية متويال مستقرا وميكن التنبؤ به، إضافة إىل قدرات مناسـبة علـى صـعيد صـوغ السياسـات      
  والتخطيط. ولذلك، فمن الالزم أال تبخل احلكومات الوطنية واتمع الدويل بدعمها.

  
  الكفاءة يف االستخدام      

ى املسـتويني  يقتضي استخدام اخلدمات احلضرية بكفاءة وفعاليـة اعتمـاد سياسـات علـ      
احمللي والوطين حتفّز الناس على ختفيض استهالك املوارد احملدودة، وحتول الطلب حنـو خيـارات   
مستدامة، مبا يشمل خفض استخدام املياه والنفايات واسـتهالك الطاقـة والطلـب علـى وسـائل      

يـة احلضـرية   التنقل اآللية اخلاصة. وينبغي للحكومـات الوطنيـة واحملليـة أن تعطـي األولويـة للتنم     
املكثفة وأن تستخدم أجنع اخليارات السياساتية والتكنولوجية لـدعم اعتمـاد خيـارات مسـتدامة     

  فيما يتعلق باخلدمات واالستهالك والتنقل.
  

  القيادة احمللية      

ينبغي أن تتوىل السلطات احمللية املسـؤولية عـن حتقيـق الرفـاه الشـامل للجميـع وكفالـة          
ع بدور قيادي يف هذا الشأن. وللقيام بـذلك بشـكل فعـال، ينبغـي أن     استدامة املدن وأن تضطل

تعمل على إشراك أصحاب املصـلحة املعنـيني علـى كـل مـن املسـتوى احمللـي والـوطين والـدويل          
  وأن تنشئ حتالفات معهم.

  
  السياسات الوطنية والدعم املايل      

م مـن مـوارد لتمكينـها    يتعني على احلكومات الوطنية أن تزود السلطات احمللية مبـا يلـز    
مـن تقـدمي خــدمات كافيـة للســكان احلضـريني. ويشـمل ذلــك وضـع أطــر لتمويـل اســتحداث        
ــة مــن إقامــة الصــالت وتنســيق األنشــطة خــارج      اخلــدمات وتشــغيلها ومتكــني الســلطات احمللي

  حدود املدينة.
  

  مقدمة    
إن اخلدمات احلضرية، من قبيل اإلمـداد بامليـاه والكهربـاء والتدفئـة ومعاجلـة النفايـات         - ١

ووســائل النقــل، هــي عناصــر أساســية لتحقيــق التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية، ومــن مث فهــي 
حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنميـة املسـتدامة. وينبغـي اعتبـار احلصـول علـى هـذه اخلـدمات         

  قوق اإلنسان.  حقا أساسيا من ح
املعنيــة بالسياســات بشــأن اخلــدمات     ٩وتعــرض هــذه الورقــة اســتنتاجات الوحــدة       - ٢

احلضــرية والتكنولوجيــات، اســتنادا إىل مســامهة فريــق دويل وتعليقــات احلكومــات واملنظمــات 
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الدوليـــة واتمـــع املـــدين. وتركـــز علـــى التحـــديات الرئيســـية علـــى مســـتوى السياســـات          
لــيت تنــتظم حتديــد األولويــات، وإجــراءات التنفيــذ الــالزم إدراجهــا يف اخلطــة  واملعــايري ا العامــة،

احلضــرية اجلديــدة. وتستكشــف الورقــة جهــات التنفيــذ الرئيســية، وتقــدم تفاصــيل عــن صــوغ  
وتنفيــذ ورصــد السياســات املتعلقــة باخلــدمات احلضــرية والتكنولوجيــات ضــمن إطــار اخلطــة     

  احلضرية اجلديدة.  
ضــرية اجلديــدة إىل جــدول أعمــال املوئــل، الــذي يــنص علــى حــق   وتســتند اخلطــة احل  - ٣

اإلنسان يف السكن الالئق واملياه، وما يقابله من التزامات منوطة بالدول واحلكومات. وللنقـل  
دور رئيسي يف السياق احلضري ألنه ييسر سـبل احلصـول علـى الوظـائف والسـلع، والتواصـل       

دمات الصــحية والتعلــيم. وينبغــي أن يكفــل ختطــيط االجتمــاعي والثقــايف، واالســتفادة مــن اخلــ
اخلدمات احلضرية ووسـائل النقـل وتشـغيلها مسـتوى كافيـا مـن التنقـل لضـمان تشـغيل املـدن           

فيه صاحل مجيع السكان. ويتعني أن تراعي استراتيجيات التنفيذ املتعلقة باخلـدمات احلضـرية    ملا
ــة   ــة واالجتماعي ــف الظــروف اإلقليمي ــيني،    - خمتل ــات اإلدارة والتنظــيم احملل االقتصــادية، وحيثي

ــة تيســري الســبل         ــم للغاي ــن امله ــة. وم ــول التكنولوجي ــق احلل ــة تطبي ــة، وإمكاني واألطــر التنظيمي
  للضعفاء من السكان، ألن ذلك عامل رئيسي لكفالة تكافؤ الفرص يف البيئة احلضرية.  

حتديد أسلوب العيش بشـكل   وتشكل اخلدمات احلضرية عناصر رئيسية إلتاحة فرصة  - ٤
ذايت يف املناطق احلضرية. وينطبق ذلك على سكان املناطق احلضـرية، وغريهـم مـن املسـتفيدين     
من اخلدمات احلضرية، سواء ألغراض التفاعل االقتصادي أو االجتماعي، أو ألغـراض التعلـيم   

  أو الصحة أو السياحة.  
فـرص االسـتفادة مـن اخلـدمات ومشوهلـا      ومن املهم للغاية التشديد علـى كفالـة تكـافؤ      - ٥

للجميع من أجل التخفيف من حـدة الفقـر وإتاحـة الفـرص االجتماعيـة واالقتصـادية للجميـع.        
ومن املنظور املكاين وألغراض إعداد ورقة سياسات للخطـة احلضـرية اجلديـدة يف إطـار املوئـل      

حلضـرية. وال يعـين ذلـك    الثالث، فإن نطاق اخلدمات احلضرية والتكنولوجيات يشمل املناطق ا
بـأي شــكل مــن األشــكال حصـر نطاقهــا مــن الناحيــة املكانيــة ضـمن احلــدود البلديــة، بــل إــا    
تشـــمل العالقـــة بـــني اـــالني احلضـــري والريفـــي، وتنقـــل األفـــراد، واخلـــدمات، واملهـــام،          
واالحتياجات. والختاذ قـرارات مسـتدامة بشـأن اخلـدمات احلضـرية، مـن الـالزم تعزيـز تكـافؤ          

  لفرص للجنسني مع مراعاة تنوعهما، واغتنام هذه الفرصة الختاذ إجراءات حمددة اهلدف.ا
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  مسامهة ورقة السياسات يف اخلطة احلضرية اجلديدة: الرؤية واإلطار  - أوال   
مــن الضــروري أن تــبني اخلطــة احلضــرية اجلديــدة اخلطــوات امللموســة الــيت يــتعني أن       - ٦

ــات احلضــري   ــدن والتجمع ــن      تتخــذها امل ــدد م ــررة ضــمن ع ــق اإلجنــازات املق ــن أجــل حتقي ة م
، وخطـة عمـل   ٢٠٣٠األهداف واألطر العاملية الرئيسية، وال سيما خطة التنمية املستدامة لعام 
  أديس أبابا، وإطار سنداي للحد من أخطار الكوارث، واتفاق باريس.  

    
  اعتماد املوئل الثاين أساساً  -ألف   

ســس اخلطــة احلضــرية اجلديــدة، حيــث يــنص علــى أن  يرســي جــدول أعمــال املوئــل أ  - ٧
بــالغ األمهيــة يف تشــكيل املســتوطنات البشــرية املســتدامة ويف      والتكنولوجيــا [دورا] للعلــم ”

ــنظم اإليكولوجيــة الــيت تعتمــد عليهــا   عــدم وجــود خــدمات  ”ويشــدد علــى أن “. اســتدامة ال
قـيال علـى صـحة البشـر     عبئـا ث [يلقـي]  أساسية كافية، وهي عنصر رئيسي من عناصر املـأوى،  

ــاطق       ــذين يعيشــون يف فقــر يف املن ــى األشــخاص ال ــام، وال ســيما عل ــة حي ــهم ونوعي وإنتاجيت
وهو حيدد اإلجراءات ذات الصلة اليت يتعني أن تتخـذها احلكومـات علـى    “. احلضرية والريفية

  معقولة.  املستويات املناسبة من أجل تعزيز توفري البىن التحتية واخلدمات بقدر كاف وتكلفة 
وفيما يتعلق خبطة التحول يف جمال النقل املستدام، التزم شركاء جـدول أعمـال املوئـل      - ٨

حتسني فرص احلصول على العمـل والسـلع واخلـدمات ووسـائل الراحـة، بطـرق       ”بالعمل على 
مــن بينــها تعزيــز شــبكات النقــل الفعالــة والســليمة بيئيــا والســهلة االســتخدام واألقــل ضــجيجا  

 اســتخدام الطاقــة وتعزيــز أمنــاط التنميــة املكانيــة وسياســات املواصــالت الــيت تقلــل  واألكفــأ يف
الطلب على النقل، والقيـام، حسـب االقتضـاء، بتشـجيع التـدابري الـيت تسـمح بتحميـل امللـوث          

وبــرغم كــل “. تكلفــة التلــوث، مــع مراعــاة االحتياجــات واملتطلبــات اخلاصــة للبلــدان الناميــة  
  داد السنوات العشرين املاضية، ما زال هذا االلتزام قائما.التقدم احملرز على امت

  
  تقدمي اخلدمات احلضرية تنفيذا ألهداف التنمية املستدامة وأحكام اتفاق باريس  -باء   

، ٢٠٣٠للخطة احلضرية اجلديدة دور أساسـي يف تنفيـذ خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام         - ٩
مبا يشمل مجيع أهداف التنمية املستدامة، والوفاء مبقتضيات اتفاق باريس. وعلـى القـدر نفسـه    
من األمهية من منظور اخلدمات احلضرية، هناك خطة عمل أديس أبابا اليت توفر إطـارا لتمويـل   

ة ذات الصلة، وإطار سنداي للحـد مـن أخطـار الكـوارث الـذي يكفـل قـدرة هـذه         البىن التحتي
  البىن التحتية على الصمود.  
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وتـــأيت اخلطــــة احلضــــرية اجلديــــدة لتســــد الفجـــوة بــــني األطــــر الشــــاملة وإشــــارا     - ١٠
إىل البعــد التنفيــذي: إــا تــوفر املرجعيــة املاديــة واجلغرافيــة الــيت حتيــل إليهــا تلــك   حمــدد بشــكل

أي مناطق حضرية تتجاوز احلدود البلدية مبسـافات كـبرية وتشـكل نقطـة وصـل بـني        - طراأل
اــالني احلضــري والريفــي. وتــوفر أيضــا األســاس املنطقــي علــى كــل مــن الصــعيد االجتمــاعي  

أي تيسري السبل واملساواة وإتاحة فرص التنميـة جلميـع املسـتفيدين مـن      - واالقتصادي والبيئي
ان املـدن أم مسـتخدمي املنـاطق احلضـرية اآلخـرين، بغـض النظـر عـن         أهل احلضـر، سـواء سـك   

ــة،         ــادالت االقتصــادية، والشــؤون اإلداري ــل املب ــن قبي ــاطق احلضــرية، م ــائهم يف املن أســباب بق
  والتعليم، والصحة، والزيارة، والسياحة.

ــة          - ١١ ــار أهــداف التنمي ــدة عنصــرا أساســيا يف جنــاح إط وســتكون اخلطــة احلضــرية اجلدي
، املـدن  ١١دامة نظرا إىل الدور احلاسم املنـوط باملـدن يف تنفيـذ هـذه األهـداف. فاهلـدف       املست

واتمعــات احملليــة املســتدامة، يشــري مباشــرة إىل املــدن، معترفــا بــدورها كقــاطرات لالقتصــاد    
العاملي وحمركات لالبتكار ومراكز للتفاعل االجتماعي، مما جيعـل التجمعـات احلضـرية عناصـر     

  ها يف حتقيق الطموحات العاملية اسدة يف أهداف التنمية املستدامة األخرى.  ال غىن عن
، الـيت تقـر مبسـامهة    ٢٠ويستند ذلـك إىل الوثيقـة اخلتاميـة الصـادرة عـن مـؤمتر ريـو +          - ١٢
أمهيــة إدمــاج امليــاه ”و “ امليــاه والصــرف الصــحي يف إطــار األبعــاد الثالثــة للتنميــة املســتدامة ”
ومـا مكافحـة التلـوث ومعاجلـة ميـاه الصـرف الصـحي سـوى جـزء مـن           “. تدامةالتنمية املس يف

أيضا بـأن النقـل عنصـر رئيسـي يف التنميـة       ٢٠ هذا االتفاق. وتقر الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو +
ــائط واملتســم بالكفــاءة           ــام املتعــدد الوس ــل الع ــم للنق ــى اســتحداث نظ املســتدامة. وتشــدد عل

أمهية صوغ سياسات متكاملـة علـى كـل مـن الصـعيد الـوطين        استخدام الطاقة، وأيضا على يف
  واإلقليمي واحمللي.  

ــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ       - ١٣ ولقــد توصــل مــؤمتر األطــراف يف اتفاقي
، إىل حتقيـق توافـق رائـع يف اآلراء بشـأن     ٢٠١٥)، يف دورته املعقودة عام ٢١(مؤمتر األطراف 

نــاخ. ويــبني اتفــاق بــاريس بشــكل جلــي الــدور املنــوط باملــدن         إجــراءات مكافحــة تغــري امل  
وإســهاماا احملــددة يف تنفيــذ اإلجــراءات وقيــاس أثرهــا. ومــن الــالزم اختــاذ خطــوات طموحــة   
للحد من االحترار العـاملي بدرجـة تقـل عـن درجـتني مئـويتني فـوق مسـتويات مـا قبـل العصـر            

جـرى إطـالق عـدد مـن املبـادرات، مثـل        الصناعي. وللمدن دور حاسم يف هذا السياق. ولقد
مبادرة التنقل باستخدام الطاقـة الكهربائيـة يف املنـاطق احلضـرية، واملبـادرة العامليـة لالقتصـاد يف        
اســتهالك الوقــود، وخطــة عمــل الشــحن األخضــر، واملنتــدى العــاملي لتســريع كفــاءة اســتخدام 

والتزامـات الرابطـة الدوليـة للنقـل      الطاقة، وحتـالف األعمـال التجاريـة مـن أجـل امليـاه واملنـاخ،       
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العام واالحتاد الدويل للسكك احلديدية، ممـا يقـيم الـدليل علـى أن العمـل جـار يف هـذا الشـأن.         
واملــدن تزخــر بشــىت الفــرص للمســامهة يف مثــل هــذه املبــادرات الراميــة إىل تعزيــز اإلجــراءات    

  املناخية على الصعيد احمللي.  
  

    ٢٠٣٠دمات احلضرية والتكنولوجيا يف أفق عام الرؤية املتعلقة باخل  -جيم   
يتضــح مــن النظــرة العامــة لإلطــار احلــايل الــيت جــرى عرضــها أعــاله أن هنــاك صــالت    - ١٤

ــام       ــق عــ ــا يف أفــ ــة بكوكبنــ ــة املتعلقــ ــني الرؤيــ ــة بــ ــرية   ٢٠٣٠وثيقــ ــدمات احلضــ ودور اخلــ
سـع بأمهيـة املنـاطق    والتكنولوجيات يف اخلطة احلضرية اجلديدة. ولقد مت التسليم على نطـاق وا 

احلضـرية يف حتقيــق أهــداف التنميــة املسـتدامة. وجــرى متــتني الصــالت الوثيقـة فيمــا بــني مجيــع    
القطاعــات املختصــة، مــن قبيــل الطاقــة والنقــل وامليــاه والصــرف الصــحي وخـــدمات إدارة          
النفايات. وأصبح اعتماد نهج متكاملة على صعيد السياسات والربامج واخلطط شـرطا مسـبقا   
للتمويــل. وأضــحى التنفيــذ علــى أرض الواقــع يســعى باســتمرار إىل حتقيــق التــآزر بــني قطــاعي  
النقل احلضري واخلدمات احلضرية. أما اخلدمات فباتت تقدم على الصعيد احمللي كلمـا أمكـن   
ذلك. ذلـك أن مفـاهيم املدينـة الذكيـة تتماشـى والتنميـة املتكاملـة املسـتدامة. فالتكنولوجيـات          

 تعترب غاية يف حـد ذاـا، بـل إـا عناصـر داعمـة متكّـن مـن تقـدمي القـدر الكـايف مـن             الذكية ال
اخلدمات احلضرية والبىن التحتية لسكان املنـاطق احلضـرية. وتتماشـى القواعـد واملعـايري التقنيـة       
بشكل تام مع أهداف التنمية املستدامة دون أن تؤثر يف صـنع القـرارات السياسـية. فهـي تتـيح      

على مجيع املسـتويات أن تبـت يف أولويـات االسـتثمار، مـع التشـديد علـى خدمـة          للحكومات
مصــلحة ســكان املنــاطق احلضــرية ال علــى االبتكــارات التكنولوجيــة. وتــوفر اخلطــة احلضــرية    
اجلديدة للمناطق احلضرية عرب العامل هامشا من احلرية لكي تتـوىل حتديـد اسـتدامتها ومسـتواها     

تكنولـوجي، وفقـا ملبادئهـا املشـروعة والفرديـة فيمـا يتصـل باحلوكمـة         ال“ الـذكاء ”املنشود من 
والتنظيم، اليت ستختار املدن علـى أساسـها أنسـب الطـرق لتحقيـق تنميتـها املسـتدامة وحتسـني         

  أوضاعها االقتصادية وحالتها البيئية وقدراا املالية.
تسـتخدم علـى النحـو    وتأخذ اخلدمات احلضرية يف احلسبان ازديـاد مسـتوى الرقمنـة و     - ١٥

املتاحة بالقـدر الـذي ميكـن أن تسـهم بـه      “ الذكية”األمثل املعارف والبيانات والتكنولوجيات 
يف تقدمي اخلدمات لسكان املناطق احلضرية وحتقيق مستوى منصف وعادل مـن توزيـع املـوارد    

لغـة يف  أو احلفاظ عليـه. ويكتسـي إفسـاح اـال للحصـول علـى املعلومـات والبيانـات أمهيـة با         
تيسري استيعاب املضامني الفنية للقرارات السياسية. وجيري ختطيط وتنفيذ استثمارات حضـرية  
مراعية لالعتبارات اجلنسانية، مع إيالء االعتبـار الواجـب لألبعـاد اجلنسـانية وتلبيـة احتياجـات       

  املرأة وأولياا وأفضلياا بصورة مالئمة على صعيد البىن التحتية.
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  املياه والطاقة واملوارد     

ــى اخلــدمات األساســية        - ١٦ ــة احلصــول عل ــرد بإمكاني ــاطق احلضــرية، حيظــى كــل ف يف املن
واالستفادة من البىن التحتية احلضـرية ووسـائل النقـل. ومـن املسـلم بـه أن اخلـدمات األساسـية         

 ختلـق فـرص   والبىن التحتية احلضرية والنقل وتيسـري السـبل للجميـع هـي العناصـر الرئيسـية الـيت       
التنميــة للنــاس وفــرص التنميــة املســتدامة يف املنــاطق احلضــرية. فالســبل ميســرة أمــام كــل فــرد    

املنــاطق احلضــرية للحصــول علــى اخلــدمات األساســية واالســتفادة مــن الفــرص االقتصــادية    يف
  وفرص العمل والتعليم واملرافق الصحية، دومنا أي متييز.  

ــبة،   وينبغــــي أن تكــــون اخلــــدمات األ   - ١٧ ــة مناســ ــة وذات نوعيــ ــة وموثوقــ ــية مرنــ ساســ
تستطيع السلطات العامة توفريه جمانا عنـدما يتعلـق األمـر باملشـروعات الـيت تتـوخى        ال ما وهو

الربح واملشروعات اجلديدة اليت ينشئها اخلـواص مـن أصـحاب املشـاريع واملـالك. وللسـلطات       
ــل الصــالحية جلمــع املســامهات االســتثمارية ورســ     ــة كام ــة   احمللي وم االســتثمار مــن أجــل تغطي

تكاليف البىن التحتية واخلدمات. ولقد جرى استحداث آليات للتمويـل التنـاقلي للـبىن     جمموع
  التحتية األساسية.

وتستخدم الصناعات واألسر املعيشية يف املنـاطق احلضـرية طاقـةً مولّـدة إىل حـد كـبري         - ١٨
ا يتـيح تقلـيص اخلسـائر إىل أدىن حـد     من موارد متجددة وجيري توزيعها عن طريق الشبكة، ممـ 

  ورفع معدالت الكفاءة.  
ومن الالزم التركيز دائما يف املقام األول على تقلـيص اسـتخدام الطاقـة، مث االنكبـاب       - ١٩

بعدئذ على استخدام الطاقة بأقصى قدر من الكفـاءة. ومثـة إجـراءات جيـري اختاذهـا علـى كـل        
واحمللـي لتشـجيع تقـدمي اخلـدمات احلضـرية وخـدمات       من الصـعيد العـاملي والـوطين واإلقليمـي     

  التوزيع والنقل باستخدام مصادر طاقة غري الوقود األحفوري.  
  

  النقل والتنقل وتيسري سبل االستفادة من الفرص احلضرية      

ــاة يف املنــاطق احلضــرية حتســنا ملحوظــا، وأضــحت املــدن تــؤدي       - ٢٠ ــة احلي شــهدت نوعي
االبتكار عن طريق كفالـة وصـل النـاس باألمـاكن واألنشـطة بصـورة       دورها كعامل حمفز على 

  ناجعة وسلسة.
ــز، بفرصــة االســتفادة مــن        - ٢١ ــع املــواطنني، دومنــا متيي ــاطق احلضــرية، حيظــى مجي ففــي املن

  األماكن واخلدمات العامة وفرص العمل والفرص االقتصادية والتعليمية واخلدمات الصحية.  
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دعـم أهـداف االسـتدامة علـى وجـه العمـوم مـن خـالل تـوفري          ويتـوىل النقـل احلضـري      - ٢٢
وسائل تنقل تتسم بالكفاءة يف اسـتخدام املـوارد والنجاعـة يف اسـتغالل احليـز املكـاين، حمورهـا        
الناس ومن مساا اجلاهزية للتشغيل والنظافة والسـالمة، ممـا يسـهم يف االرتقـاء جبـودة األمـاكن       

بية، من قبيل االزدحـام وانبعاثـات غـازات الدفيئـة والوفيـات      العامة؛ أما العوامل اخلارجية السل
  أو اإلصابات بسبب حركة املرور يف املناطق احلضرية، فقد تقلصت إىل أدىن حد.

وجيــري متويــل الــبىن التحتيــة واخلــدمات املتصــلة بالنقــل املســتدام متــويال كافيــا بفضــل     - ٢٣
  مسامهات املستعملني واملستفيدين بشكل غري مباشر.

وترتبط املناطق احلضرية فيمـا بـني بعضـها بعضـا، وأيضـا مـع املنـاطق الريفيـة، بشـكل            - ٢٤
جيــد. فالتنقــل مــنظم علــى مســتوى املنــاطق املتروبوليــة، مبــا يتجــاوز احلــدود اإلداريــة للمــدن،  

  بفضل مستوى التعاون املالئم بني الكيانات املختصة.  
    

  مةالتحديات على مستوى السياسات العا  - ثانيا   
ــيش          - ٢٥ ــى نصــف ســكان الكوكــب، يع ــو عل ــا يرب ــا م ــدن حالي ــة  ٣٠حتتضــن امل يف املائ

، يتوقع أن يزيد عدد سكان املناطق احلضـرية ليصـل   ٢٠٥٠يف أحياء فقرية. وحبلول عام  منهم
). ومتثـل البلـدان الناميـة    ٢٠١٢باليني نسمة (الربنـامج العـاملي لتقيـيم املـوارد املائيـة،       ٦,٣إىل 

). ولقــد ارتفــع النــاتج ٢٠١٠املائــة مــن التحضــر العــاملي (موئــل األمــم املتحــدة،  يف ٩٣نســبة 
ــدل    ــاملي مبع ــي اإلمجــايل الع ــام      ٣,٥احملل ــن ع ــرة م ــة يف املتوســط ســنويا يف الفت  ١٩٦٠يف املائ

)، وكان هلـذا النمـو يف معظمـه تكـاليف اجتماعيـة      World Economics ،2014( ٢٠١٢عام  إىل
ه الفتــرة، أدى التحضــر والنمــو االقتصــادي، إىل جانــب الزيــادة يف  وبيئيــة كــبرية. وخــالل هــذ

اإلنتاج واالستهالك، إىل تعاظم الطلب على البىن التحتيـة احلضـرية (تقريـر األمـم املتحـدة عـن       
  ).٢٠١٥تنمية املوارد املائية يف العامل، 

  
  حاالت واجتاهات ااالت املواضيعية املشمولة بالنقاش  -ألف   

  املياه والطاقة واملوارد     

  املياه وخدمات الصرف الصحي      

يعيش ربع سكان العامل يف بلدان نامية تواجه نقصـا يف امليـاه بسـبب ضـعف احلوكمـة        - ٢٦
وقصور القدرات املهنية ونقص اهلياكل األساسية لنقل املياه ومعاجلتها (الربنامج العـاملي لتقيـيم   

بليون نسمة) يف منـاطق تعـاين    ١,٢مخس سكان العامل (). ويعيش ما يقرب من ٢٠١٥املياه، 
من شح املياه (جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية/منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحـدة،  
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مليون شخص يفتقرون إىل مصادر حمسنة ملياه الشـرب، يف حـني يبلـغ     ٧٤٨). وهناك ٢٠٠٧
بليون شـخص (تقريـر منظمـة الصـحة العامليـة       ١,٨ة عدد الذين يفتقرون إىل مياه شرب مأمون

عـدد الـذين ال حيصـلون علـى خـدمات       ٢٠١٢). وقد وصل يف عام ١، الصفحة ٢٠١٤لعام 
ــق صــحي حمســن إىل   ــون شــخص ال يســتخدمون      ٢,٥مرف ــاك أيضــا بلي ــون شــخص. وهن بلي

ــتدامة،      أي ــة املسـ ــداف التنميـ ــراء (أهـ ــون يف العـ ــحي ويتغوطـ ــرف الصـ ــق للصـ )؛ ٢٠١٥مرفـ
تترتب عليه عواقب وخيمة يف جمايل امليـاه والصـحة. ويتوقـع أن يرتفـع الطلـب العـاملي        ما ووه

يف املائـة، وهـو مـا يعـزى أساسـا إىل اسـتخدام امليـاه         ٥٥بنسـبة   ٢٠٥٠على املياه حبلـول عـام   
ألغراض الصناعة التحويلية، وتوليـد الكهربـاء احلراريـة، واالسـتعمال املـرتيل (الربنـامج العـاملي        

ــاه،  لت ــيم املي ــو اقتصــادي       ٢٠١٥قي ــى من ــاه مؤشــرا عل ــى املي ــب عل ــد يكــون ارتفــاع الطل ). وق
موجب، غري أن ذلك رمبا ينطوي أيضا على حتديات هائلة يف توزيع الكميـات الشـحيحة مـن    
املياه بني الصناعة والزراعة واالستعمال املرتيل الذي تـؤول إليـه حصـة طفيفـة ولكنـها حامسـة.       

ــاه إىل مــيش الســكان الفقــراء وحرمــام مــن    وكــثريا مــا تــؤدي ال  ــادة يف الطلــب علــى املي زي
  إمكانية الوصول إىل مياه مأمونة.  

ومن املتوقع أن يؤدي تضافر تغري املناخ مع ازديـاد التنميـة االقتصـادية يف أقـل البلـدان        - ٢٧
ون والتنميـة يف  منوا إىل تفاقم انعدام األمـن املـائي لـدى الفقـراء. وتشـري تقـديرات منظمـة التعـا        

) إىل أن الطلـب علـى امليـاه مـن جانـب الصـناعات التحويليـة        ٢٠١٢امليدان االقتصادي (لعـام  
، وال سـيما يف البلـدان الناميـة    ٢٠٥٠وحمطات توليد الطاقة سريتفع على حنو كبري حبلول عـام  

ــربيكس. ففــي قطــاع الصــناعة التحويليــة وحــده، يتوقــع أن ترتفــع احلصــة       وبلــدان جمموعــة ال
ــاه حبلــول عــام    ــة للطلــب علــى املي ــة إىل  ٧مــن  ٢٠٥٠اإلمجالي ــامج   ٢٢يف املائ ــة (الربن يف املائ

). ورغم األشواط اهلائلة اليت قطعت على مدى العقـود األخـرية يف   ٢٠١٥العاملي لتقييم املياه، 
اء العـامل  جمال اإلمداد باملياه، فإن نسبة ما ال جيمع أو ال يعاجل من امليـاه املسـتعملة يف مجيـع أحنـ    

يف املائـة، واملنـاطق احلضـرية هـي املصـدر الرئيسـي للتلـوث. فمـن إمجـايل امليـاه            ٨٠تزيد علـى  
ــا نســبته         ــبحريات أو احمليطــات م ــار أو ال ــى مباشــرة يف األ ــة، يلق ــدان النامي املســتعملة يف البل

(تقريـر األمـم   املائة من هذه املياه غري املعاجلة، وهو ما يتسبب يف خمـاطر بيئيـة وصـحية     يف ٩٠
  ).٢٠١٥املتحدة عن تنمية املوارد املائية يف العامل، 

  
  الطاقة والكفاءة يف استخدام الطاقة    

بليون شخص يعدمون سبل احلصول علـى الكهربـاء، وقرابـة     ١,٣هناك ما يربو على   - ٢٨
بليون شخص يستخدمون الوقود الصـلب ألغـراض الطهـي (إحصـاءات الوكالـة الدوليـة        ٢,٦

، الــواردة يف تقريــر األمــم املتحــدة عــن تنميــة املــوارد املائيــة يف العــامل لعــام ٢٠١٢لعــام  للطاقــة
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مليـون شـخص يعتمـدون علـى الفحـم ألغـراض        ٤٠٠). وهناك حوايل ١٣، الصفحة ٢٠١٤
الطبخ والتدفئة، وهو ما يتسبب، يف حالة استخدامه يف مواقد تقليدية، يف تلـوث اهلـواء وتنشـأ    

، ٢٠١٤ة (تقريــر األمــم املتحــدة عــن تنميــة املــوارد املائيــة يف العــامل،   عنــه آثــار صــحية خطــري 
ــامل بنســبة    ١٣الصــفحة  ــرب الع ــة ع ــام     ٣١). وازداد اســتهالك الطاق ــن ع ــرة م ــة يف الفت يف املائ

). وارتفـــع اســـتهالك ٢٠١٥(إحصـــاءات الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة،  ٢٠١٣إىل عـــام  ٢٠٠٠
). ٢٠١٣املائــة (إحصــاءات الوكالــة الدوليــة للطاقــة، يف  ١٨الطاقــة يف األســر املعيشــية بنســبة 

وختتلــف حصــة اســتهالك الطاقــة يف األســر املعيشــية مــن منطقــة ألخــرى؛ ففــي بلــدان منظمــة   
يف املائـة   ٣٠و  ٢٠التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وآسيا، تبلغ حصة املسـاكن مـا بـني    

املعيشـية مـن اسـتهالك الطاقـة يف أفريقيـا       من إمجايل استهالك الطاقة يف حني تبلغ حصة األسـر 
يف املائـة (إحصـاءات    ١٥يف املائة، ويف أمريكا الالتينية  ١٧يف املائة، ويف الشرق األوسط  ٥٦

). وســجل ارتفــاع يف االســتهالك املطلــق للطاقــة لــدى األســر ٢٠١٣الوكالــة الدوليــة للطاقــة، 
منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان  املعيشــية؛ وكانــت هــذه الزيــادة متواضــعة جــدا يف بلــدان   

االقتصـادي وبلــدان الشـرق األوســط. وتتـأتى احلصــة األعظــم مـن إنتــاج الطاقـة علــى الصــعيد      
العاملي من مصادر الوقود األحفوري، يف حـني مل ترتفـع حصـة مصـادر الطاقـة املتجـددة علـى        

). ٢٠١٥ولية للطاقـة،  الصعيد العاملي طوال الثالث عشرة سنة املاضية (إحصاءات الوكالة الد
يف املائـة خـالل الفتـرة نفسـها (إحصـاءات       ٤٧وازدادت انبعاثات ثاين أكسيد الكربون بنسبة 

  ).٢٠١٣الوكالة الدولية للطاقة، 
وال يزال إنتـاج الكهربـاء احلراريـة باسـتخدام الفحـم والغـاز الطبيعـي والطاقـة النوويـة            - ٢٩

ملي. ومن املتوقع أن تتضـاعف حصـة مصـادر الطاقـة     مهيمنا على توليد الطاقة على الصعيد العا
يف املائـة مـن جممـوع إنتـاج الكهربـاء       ٣٠إىل  ٢٠٣٥املتجددة، اليت ستصل نسبتها حبلول عام 
). وال متثـــل طاقـــة الريـــاح والطاقـــة الشمســـية  ٢٠١٣(إحصـــاءات الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة، 

العـامل. ورغـم أنـه مـن املتوقـع أن       يف املائة من جممـوع مصـادر الطاقـة يف    ٣الفلطاضوئية سوى 
يف  ١٠أكثـر مـن    ٢٠٣٥تزداد نسبتهما سـريعا خـالل العقـود القادمـة، فلـن ميـثال حبلـول عـام         

املائة من كمية الطاقة املولدة يف العامل، ولن تكفي هذه النسبة لتحقيق األهـداف املتعلقـة بـتغري    
  ).٢٠١٢املناخ (إحصاءات الوكالة الدولية للطاقة، 

  
  فايات واملواردالن    

تشــهد كميــة النفايــات الصــلبة احلضــرية، وهــي أحــد أهــم النــواتج العرضــية ألســلوب    - ٣٠
، كـــان هنـــاك ٢٠٠٠حضـــر. ففـــي عـــام احليـــاة احلضـــرية، ازديـــادا بســـرعة تفـــوق معـــدل الت

ــا حــوايل       ٢,٩ ــون يومي ــن ســكان احلضــر خيلف ــون شــخص م ــذه    ٠,٦٤بلي ــن ه ــوغرام م كيل
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ــات للشــخص الواحــد (  ــات الصــلبة     ٠,٦٨النفاي ــة النفاي ــون طــن ســنويا). ويقــدر أن كمي بلي
، يـرجح أن  ٢٠٢٥بليـون طـن. وحبلـول عـام      ١,٣تزيـد عـن    ٢٠١٢احلضرية املخلفة يف عام 

ــاطق احلضــرية حــوايل     ٤,٣خيلــف  ــني مــن ســكان املن ــات   ١,٤٢بالي ــوم مــن النفاي كغ/فرد/ي
نبغــي أن يضــاف إىل ). وي٢٠١٣بليــون طــن ســنويا، البنــك الــدويل،    ٢,٢الصــلبة احلضــرية (

ــة املنتجــة ل      ــث األغذي ــات حــوايل ثل ــذه النفاي الســتهالك البشــري بســبب خســارا    إمجــايل ه
بليـون طـن يف السـنة (برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة،         ١,٣تصـل إىل حـوايل    تبديدها، والـيت  أو

  ).١٣، الصفحة ٢٠١٣
يف املائـة مـن    ٥٠و  ٢٠ني ويف البلدان النامية، تنفق البلـديات يف العـادة مـا يتـراوح بـ       - ٣١

). وهنـاك  ٢٠١١امليزانية املتكررة املتاحة هلا مـن أجـل إدارة النفايـات الصـلبة (البنـك الـدويل،       
ــني   ــا ب ــيت        ٦٠و  ٣٠م ــة ال ــدان النامي ــات الصــلبة احلضــرية يف البل ــوع النفاي ــن جمم ــة م يف املائ

صـف (البنـك الـدويل،    جتمع، وتقل نسبة السكان املشمولني خبـدمات مجـع النفايـات عـن الن     ال
). ويف البلــدان الناميــة والبلــدان الصــاعدة، قــد تــنخفض نســبة االســتفادة مــن خــدمات  ٢٠١١

ــات لتصــل إىل حنــو    ــل   ٤٠مجــع النفاي ــة، مقاب ــو    ٩٨يف املائ ــة النم ــدان املتقدم ــة يف البل يف املائ
ســوق ). وحســب التقــديرات، تبلــغ القيمــة الســنوية لل ٢٠١٣(برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة،  

باليـني دوالر مـن    ٤١٠العاملية للنفايات، بدءا من التجميع وانتـهاء بإعـادة التـدوير، مـا قـدره      
دوالرات الواليــات املتحــدة، دون احتســاب حصــة الســوق غــري الرمسيــة الضــخمة يف البلــدان   

). وتتـيح إعـادة تـدوير طـن مـن      ٢٩٠، الصـفحة  ٢٠١١النامية (برنامج األمم املتحـدة للبيئـة،   
متـرا مكعبـا مـن     ١٥طـن مـن خملفـات البوكسـيت، و      ١,٣يوم حتقيق وفـورات قـدرها   األلومن

برميال مـن الـنفط، ممـا مينـع انبعـاث       ٣٧متر مكعب من مياه املعاجلة، و  ٠,٨٦مياه التربيد، و 
كيلوغرامـا مـن ثـاين أكسـيد الكربيـت (برنـامج األمـم         ١١طنني مـن ثـاين أكسـيد الكربـون و     

  ).  ١٣الصفحة ، ٢٠١٣املتحدة للبيئة، 
ــاك   - ٣٢ ــى       ٣,٥وهن ــامل، ال حيصــلون عل ــل نصــف ســكان الع ــا ميث ــني شــخص، أي م بالي

خدمات إدارة النفايات، ويظل إلقاء النفايات يف مساحات مفتوحة أكثر طرق الـتخلص منـها   
ــامج      ــدخل املتوســط األدىن (برن ــدان ذات ال ــدان املنخفضــة الــدخل والبل انتشــارا يف معظــم البل

). ويتضمن الطـن الواحـد مـن النفايـات الكهربائيـة      ١٣، الصفحة ٢٠١٣للبيئة،  األمم املتحدة
املعتـاد،   طنـا مـن ركـاز الـذهب     ١٥إىل  ٥واإللكترونية كمية من الذهب تعادل مـا يوجـد يف   

وعدة أضعاف أمثال الكمية من النحـاس واأللومنيـوم وخامـات املعـادن النـادرة الـيت توجـد يف        
ــامج   ــادة (برن ــة،    الركــازات املعت ــم املتحــدة للبيئ ــى الصــعيد  ١٣، الصــفحة ٢٠١٣األم ). وعل

يف املائــة يف انبعاثــات غــازات الدفيئــة.  ٥العـاملي، يســهم اضــمحالل النفايــات العضــوية بنسـبة   
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ومتثل النفايات مصدر هدر اقتصادي كبري، ال سيما بالنسبة مليزانيات املدن: كثريا ما خيصـص  
  ).٨، الصفحة ٢٠١٣ت (برنامج األمم املتحدة للبيئة، نصف ميزانية املدينة إلدارة النفايا

  
  النقل والتنقل واالستفادة من الفرص املتاحة يف املناطق احلضرية    

خالفا للرؤية اليت مت طرحها آنفا، فإن احلالة السـائدة يف العديـد مـن املنـاطق احلضـرية        - ٣٣
ق مشكلة التنقـل حتقيـق النمـو    هي أبعد ما يكون عن املثالية. ففي عدد كبري من احلاالت، تعو

املســتدام يف املنــاطق احلضــرية وجــودة حيــاة ســكاا. ويــرد أدنــاه عــرض لــبعض املشــاكل            
املطروحة، بينما سيتناول اجلزء الفرعي التـايل أوجـه القصـور املؤسسـية والسياسـاتية الـيت أدت       

  إىل هذه احلالة.
فستشــهد البلــدان الناميــة والبلــدان ذات االقتصــادات الــيت متــر مبرحلــة انتقاليــة القســط    - ٣٤

ــاطق       ــادات يف عــدد الســكان، حيــث تشــري التوقعــات إىل أن عــدد ســكان املن ــر مــن الزي األوف
. وهو مـا سـيؤدي إىل   ٢٠٥٠يف املائة حبلول عام  ٩٠احلضرية يف أفريقيا وآسيا سريتفع بنسبة 

تنقـل بـثالث مـرات، وسـيزيد مـن إجهـاد اهلياكـل األساسـية واخلـدمات          تصاعد الطلب على ال
  املتاحة اآلن يف هذه البلدان.  

وقــد أدت سياســات النقــل املنفــذة يف املاضــي، وكــذلك أعمــال التخطــيط احلضــري       - ٣٥
ــى الســيارات بشــكل مكثــف، حيــث يتطلــب االنتقــال       واهلياكــل األساســية، إىل االعتمــاد عل

ت أو املنــاطق املتامخــة للمــدن الســفر ملســافات أطــول، وهــو مــا جيعــل   العديــد مــن الوجهــا إىل
إمكانيــة الوصــول إليهــا تعتمــد بصــورة رئيســية، إن مل تكــن حصــرية علــى اســتخدام الســيارة.  
وأدى ذلــك إىل اخــتالل التــوازن يف اســتخدام وســائل النقــل: فطرائــق النقــل اخلــاص بالســيارة   

بة عاليــة جــدا مــن الطاقــة مقارنــة مبــا تقدمــه مــن  تغلــب يف االقتصــادات املتقدمــة وتســتنفد نســ
تســهيالت يف جمــال النقــل. ويتوقــع أن يشــهد عــدد الــرحالت اليوميــة بالســيارة يف املنــاطق         

باليـني   ٣,٥احلضرية يف مجيع أحناء العامل زيادة كبرية ما مل يتخـذ إجـراء يف هـذا الصـدد: مـن      
  .)١(٢٠٢٥باليني رحلة يف عام  ٦,٢إىل  ٢٠٠٥رحلة يف عام 

ويف حني أن اإلقبال على السيارات اخلاصة قد بدأ يضعف يف أوسـاط سـكان املنـاطق      - ٣٦
ــدان ذات     ــاطق احلضــرية يف البل ــدان ذات االقتصــادات املتقدمــة، أصــبحت املن احلضــرية يف البل
االقتصــادات الناميــة والبلــدان ذات االقتصــادات الــيت متــر مبرحلــة انتقاليــة تعتمــد بــاطّراد علــى    

ات. ولن يؤثر هذا األمر يف االقتصادات الناميـة واالنتقاليـة فحسـب، وإمنـا سـيجر أيضـا       السيار
__________ 

ري يف أفـق عـام   ، حنـو مسـتقبل ذكـي للمـدن: سـيناريوهات النقـل احلضـ       ٢٠١١االحتاد الـدويل للنقـل العـام،      )١(  
٢٠٢٥ ،Public Transport International Magazine٢٠١١حزيران/يونيه  - ، أيار/مايو. 
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آثــارا قويــة علــى الصــعيد العــاملي، وال ســيما مــن حيــث اســتهالك املــوارد، وانبعاثــات غــازات   
الدفيئة، واكتظاظ حركة املرور، وخماطر الطرق. وال بد من إحداث ختفيض جـذري يف النقـل   

  د األحفوري لصاحل وسائل نقل مستدامة للركاب والبضائع.املعتمد على الوقو
وتواجه املدن بشكل متزايد مستويات من اكتظـاظ حركـة املـرور باتـت تبطـل منـافع         - ٣٧

التجمعــات احلضــرية وتــؤثر ســلبا يف قــدرا علــى اجلــذب واملنافســة، ويف رفــاه املــواطنني. ويف  
تكلفـة ازدحـام حركـة املـرور      ٢٠١١االحتاد األورويب، قدر الكتاب األبيض بشأن النقل لعـام  

يف املائـة مـن جممـوع النــاتج     ١بليـون يـورو سـنويا، أي حـوايل      ١٠٠علـى الطـرق مبـا يقـارب     
. ومـن املفيـد جـدا مالحظـة مـا يسـتتبعه ذلـك        ٢٠١٠احمللي اإلمجايل لالحتاد األورويب يف عـام  

من أعباء باهظـة بشـكل غـري متناسـب علـى القيمـة االقتصـادية املنتجـة يف املنـاطق احلضـرية يف           
أن اخلسـائر   ٢٠١٤امية. وقد قـدرت دراسـة أجريـت يف عـام     حد ذاا، وال سيما يف املدن الن

الناشئة عن االزدحام يف املناطق احلضرية يف سان بـاولو وريـو دي جـانريو وحـدمها قـد بلغـت       
يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف هاتني املنطقتني. ذلك أن بنيـة   ٨بليون ريال برازيلي، أي 

لزحف احلضري العشوائي يكتسح أوصاهلا باطراد، أضـحت  التجمعات السكنية، اليت ما فتئ ا
تتســبب يف اكتظــاظ غــري مــربر يف حركــة املــرور. بيــد أن املــدن يف البلــدان املتقدمــة النمــو قــد   

  بدأت يف عكس مسار هذا االجتاه.  
وتعامل الدراجات النارية والدراجات الناريـة الصـغرية باعتبارهـا وسـائل نقـل عاديـة،         - ٣٨

البلـدان الناميـة، كبـديل عـن اسـتخدام السـيارات اخلاصـة. بيـد أـا تـأيت بعوامـل            وال سيما يف 
خارجية أخرى تضاف إىل اآلثار املترتبة يف النقل احلضري، وحتد من جـودة احليـاة يف املنـاطق    
احلضرية، ويعزى ذلك أساسا إىل كوا مصدرا آخـر مـن مصـادر التلـوث (الضوضـاء ونوعيـة       

  تفاع مستويات خماطر الطرق.اهلواء على السواء) وار
ــراء،         - ٣٩ ــيما الفق ــة يف أوســاط الســكان احلضــريني، وال س ــات احملروم ــان الفئ ــيس بإمك ول

ــاطق احلضــرية      مبــا يشــمل  -االســتفادة علــى حنــو كامــل مــن الفــرص واخلــدمات املتاحــة يف املن
ت والتكــاليف حيــث حيــد بعــد املســافا -األمــاكن العامــة، والصــحة، والتعلــيم، والعمالــة اديــة 

ــة اســتفادم بشــكل كامــل مــن تلــك الفــرص       ــاطق احلضــرية مــن إمكاني املرتبطــة بالســفر يف املن
   واخلدمات واملشاركة فيها. ومن مث، فبدال من االضمحالل، تزداد التفاوتات االجتماعية حدة.

 وحتد السياسات اليت تعطي األولوية الستخدام املركبات اخلاصة من إمكانات حتسـني   - ٤٠
نوعية احلياة يف املنـاطق احلضـرية وتعزيـز التفـاعالت االجتماعيـة. ففـي هـذه احلـاالت، تترتـب          
علـى التنقــل احلضـري آثــار سـلبية علــى جـودة احليــاة وعلـى جممــل ظـروف العــيش يف املدينــة.       
ولرداءة نوعيـة احليـاة احلضـرية جوانـب كـثرية، منـها املخـاطر املرتفعـة علـى حنـو غـري مقبـول:             
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، بلـــغ عـــدد الوفيـــات الناشـــئة عــن حـــوادث املـــرور يف املنـــاطق احلضـــرية إىل  ٢٠٠٥عــام   يف
حالــة. فــالطرق مصــممة أساســا لتســتخدمها الســيارات دون مراعــاة الحتياجــات  ٣٨٠ ٠٠٠

يف املائـة   ٩٠مستخدمي الطرق اآلخرين املعرضني للخطر. وتفيـد منظمـة الصـحة العامليـة بـأن      
دث املـرور هـي وفيـات حتـدث يف البلـدان الناميـة،       من جمموع عـدد الوفيـات النامجـة عـن حـوا     

حيث توجد أعلى نسـب معـدالت النمـو احلضـري املتوقعـة: فثمـة حاجـة إىل حتسـني السـالمة          
على الطرق من خالل تشجيع السلوك اآلمن ملستخدمي الطـرق، وحتسـني اهلياكـل األساسـية،     

ــة أخــرى تتعلــق بســوء ن     ــاك عوامــل خارجي ــات. وهن ــز أمــان املركب ــة اهلــواء بســبب  وتعزي وعي
االنبعاثــات الصــادرة عــن العــوادم وكــذلك بســبب التلــوث الضوضــائي الــذي حتدثــه حمركــات  
السيارات. مث إن انعدام النشاط البدين املرتبط باسـتخدام السـيارات اخلاصـة بوصـفه األسـلوب      

  .)٢(الرئيسي للسفر يف املناطق احلضرية يضع عبئا كبريا على نظم الرعاية الصحية
ويتسم النمط احلـايل السـتخدام املركبـات يف املـدن بانعـدام الكفـاءة يف نقـل الركـاب           - ٤١

والبضائع علـى السـواء. فمركبـات النقـل العـام ال تسـتغل بالقـدر الكـايف يف فتـرات الـالذروة،           
ــا ــات       ممـ ــل املركبـ ــرى، تظـ ــة أخـ ــن ناحيـ ــدمات. ومـ ــدمي اخلـ ــاليف تقـ ــاع تكـ ــؤدي إىل ارتفـ يـ

املائـــة مـــن الوقـــت، وعنـــدما تتحـــرك، فـــإن معـــدل إشـــغاهلا    يف ٩٥متوقفـــة حـــوايل  اخلاصـــة
يقـل بكـثري عـن راكـبني اثـنني لكـل سـيارة. ومـن          -مقاعـد   ٤عـادة مـا حتـوي     -املتوسط  يف

املمكن معاجلة هذه النقائص بفضل االبتكارات التكنولوجيـة وحتسـني البيانـات املتعلقـة جبـانيب      
اد قائم على املشـاطرة، بـاالقتران مـع رقمنـة     العرض والطلب يف جمال النقل. ويتيح تطوير اقتص

التنقــل احلضــري، الفرصــة للحــد مــن امــتالك ســيارات خاصــة والســتخدام قــدرا االســتيعابية  
  بطريقة أكثر كفاءة.

  
  القضايا والتحديات املتصلة بالسياسات العامة  -باء   

طبيــق ــج يتمثــل التحــدي األكــرب بالنســبة للخــدمات والتكنولوجيــات احلضــرية يف ت    - ٤٢
تشاركي يتخذ شـكل شـراكات شـاملة علـى خمتلـف مسـتويات احلكومـة وفيمـا بـني اجلهـات           
ــز النمــو       ــاك حتــديات رئيســية أخــرى تكمــن يف تعزي املعنيــة صــاحبة املصــلحة واجلمهــور. وهن
والتنميـة الشــاملة، مــع كفالــة املســاواة يف حصــول مجيــع املســتفيدين يف املنــاطق احلضــرية علــى  

  وخدمات النقل.   اخلدمات احلضرية
وعادة ما تطالـب مجيـع القطاعـات ذات الصـلة بتخويلـها دورا مهيمنـا (امليـاه، وإدارة          - ٤٣

النفايــات، والطاقــة، والنقــل، ومــا إىل ذلــك). ويكمــن التحــدي يف إجيــاد فهــم مشــترك لتنميــة   
__________ 

 ، اغتنام الفوائد الصحية النامجة عن التنقل.٢٠١٦االحتاد الدويل للنقل،   )٢(  
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د حضرية مستدامة متكاملة، تبني الترابط فيما بني القطاعات وتكفل حتديـد األولويـات وحشـ   
ــأن      ــة ب ــهج القطاعي ــآزر بــني القطاعــات. ويبغــي أن تســلم الن ــاه “ الفــوز”الت “ اخلســارة”معن

معظــم احلــاالت بالنســبة للــبعض اآلخــر، أي أن إمــداد إحــدى املنــاطق بامليــاه علــى النحــو      يف
األمثل كثريا ما يعين حرمان غريها من تلبية احتياجاا األساسية من هذه اإلمدادات، كمـا أن  

رة النفايات تعين مـيش قطـاع النفايـات غـري الرمسـي، وتفعيـل معـايري حركـة املـرور          ميكنة إدا
على النحو األمثل يـؤدي إىل االنتقـاص مـن جـودة األمـاكن العامـة، وإىل مـا ذلـك مـن أمثلـة.           
ويســلط ذلــك الضــوء علــى ضــرورة األخــذ بنــهج متكاملــة وشــاملة لعــدة قطاعــات يف جمــايل     

  اخلدمات احلضرية والتنقل.
ــدل      - ٤٤ ــتوعب معـ ــرية وتسـ ــدمات احلضـ ــة باخلـ ــتثمارات املتعلقـ ــي االسـ ــي أن تراعـ وينبغـ

االستثمار يف احللول التكنولوجية واالبتكارية من أجل مواءمة هذه احللول مع ضـرورة خدمـة   
مجيع املستفيدين من سكان املناطق احلضرية. ويتطلب تصميم وإجناز بىن حتتيـة حضـرية قـادرة    

ــى الصــمود قــدرا مــن ا    لــتفكري واحلســم يف معضــلة اختيــار هياكــل قليلــة االعتمــاد علــى       عل
أكــرب ويســهل إصــالحها أو إعــادة إنشــائها يف أعقــاب “ متانــة”التكنولوجيــا، تتســم مبرونــة و 

الكوارث، أو هياكل ذات تكنولوجيا أكثر تطورا وذات مستوى عـال مـن اهلياكـل األساسـية     
  الزائدة ملواجهة الكوارث.

ق، تطـرح أيضـا القواعـد واملعـايري الدوليـة والوطنيـة ذات الصـلة حتـديا         ويف هـذا السـيا    - ٤٥
آخر، حيث إن لتحديد املعايري والقواعد من خـالل املنظمـة الدوليـة لتوحيـد املقـاييس وغريهـا       
مــن املؤسســات املعنيــة بوضــع املعــايري (اللجنــة الكهربائيــة التقنيــة الدوليــة بالنســبة للتكنولوجيــا 

اد الــدويل لالتصــاالت بالنســبة لالتصــاالت الســلكية والالســلكية)، حتــت   اإللكترونيــة، واالحتــ
مظلة التعـاون العـاملي لوضـع املعـايري، تـأثريا كـبريا علـى أمنـاط االسـتثمار الـيت تتبعهـا اإلدارات            
العامــة والقطــاع اخلــاص. ويف ســياق اخلطــة احلضــرية اجلديــدة، يــؤدي هــذا األمــر دورا حيويــا 

مارات يف اخلـدمات احلضـرية ختضـع ملعـايري تقنيـة، بـل وأيضـا ملعـايري         نظرا إىل أن معظم االستث
  غري تقنية.  

وعــادة مــا ال يطبــق مبــدأ اســترداد التكلفــة كاملــة أو جمــزأة عنــد تــوفري الــبىن التحتيــة       - ٤٦
واخلــدمات احلضــرية، ال ســيما فيمــا يتعلــق باســتحداث املشــاريع اجلديــدة، ممــا يســتنفد مــوارد  

  يت يكون من األفضل ختصيصها لتقدمي اخلدمات لفقراء املناطق احلضرية.  احلكومات احمللية ال
وال تكفي املوارد املالية وآليات التمويل التقليدية لسـد تكـاليف إنشـاء وتوسـيع البنيـة        - ٤٧

التحتية واخلدمات األساسية احلضرية. وينطبق هذا األمر أيضا علـى تشـغيل املرافـق وصـيانتها.     
من خالل عمليات شراء وتسليم شفافة ومسـؤولة وسـليمة مـن الناحيـة      ويتطلب النقل السليم
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القانونيــة تــوافر توافــق عــاملي يف اآلراء بشــأن الشــفافية وإجــراءات الشــراء الســليمة والضــوابط  
  الكمية والنوعية ألمناط التسليم.

 وكــثريا مــا ال يقتــرن نقــل املهــام املتصــلة باخلــدمات احلضــرية إىل مســؤولية الســلطات   - ٤٨
احمللية (مبدأ تفريع السلطة) بالنقل املتزامن للواليات السياسية واهلياكل اإلدارية واملـوارد املاليـة   
وإمكانيــة صــنع القــرار علــى الصــعيد احمللــي. والقاســم املشــترك بــني مجيــع جمــاالت تــوفري الــبىن  

اسـتخدام   التحتية واخلدمات األساسية وخدمات النقل يف املناطق احلضرية هو عدم الكفاءة يف
املوارد املتاحة يف معظم األحيان. ويتمثل التحدي املطروح يف هذا الصـدد يف دمـج القطاعـات    
بعناية، وأخذ تكاليف دورة احليـاة يف احلسـبان، واحلفـاظ علـى االسـتثمارات يف اـاالت الـيت        
ــاطق احلضــرية ويف اإلدمــاج           ــع ســكان املن ــتفادة مجي ــبل اس ــائج يف تيســري س ــق أفضــل النت حتق

  الجتماعي واملالءمة التكنولوجية.ا
وكـــثريا مـــا تصـــمم االســـتثمارات احلضـــرية املراعيـــة للمنظـــور اجلنســـاين وجيـــري          - ٤٩

ــذها ــا وأفضــلياا        تنفي ــرأة وأولويا ــاد اجلنســانية ودون أخــذ احتياجــات امل ــاة األبع دون مراع
ق، مـن الضـروري   احلسبان على النحو الواجـب فيمـا يتعلـق بـالبىن التحتيـة. ويف هـذا السـيا        يف

أيضا االعتراف بتزايد إدماج املرأة يف سوق العمل ونقص االسـتثمار واآلليـات الكفيلـة بتـوفري     
القــدر الكــايف مــن األمــن يف وســائل النقــل العــام كــإجراء للتصــدي للتحــرش والعنــف اجلنســي  

  قطاع النقل.  يف
ــرؤى املطروحــة       - ٥٠ وتتمحــور القضــايا والتحــديات املتصــلة بالسياســات العامــة حــول ال

  أعاله. ولتحقيق هذه الرؤى، ال بد من تذليل التحديات التالية:  
  

  املياه والطاقة واملوارد    

ال بد من القيام على وجه االستعجال بسد الفجوة االستثمارية القائمـة يف جمـال تلبيـة      - ٥١
األساسية من اإلمداد باملياه وتـوفري خـدمات الصـرف الصـحي وإمـدادات الطاقـة       االحتياجات 

  (إنشاء البىن التحتية).
ورغــم ازديــاد نســبة مصــادر الطاقــة املتجــددة قياســا إىل الطاقــة التقليديــة، فإــا تظــل      - ٥٢

 ناقصــة التطـــور وقليلـــة الـــدعم مقارنـــة بــالوقود األحفـــوري (الربنـــامج العـــاملي لتقيـــيم امليـــاه،  
). وعادة ما يتسم إنتـاج الطاقـة وتوزيعهـا بطـابع شـديد املركزيـة حـىت يف املنـاطق الـيت          ٢٠١٤

تتوافر فيها فرص واضحة لإلجناز والتحسني من خالل خمططات لتفعيل الالمركزيـة باالعتمـاد   
  على مصادر الطاقة املتجددة.
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انيـة حصـول   ويشكل خفض الطلـب علـى املـواد والطاقـة علـى السـواء مـع تعزيـز إمك          - ٥٣
  األسر املعيشية الفقرية على الطاقة املرتلية يف املناطق احلضرية حتديا كبريا.  

  
  النقل والتنقل وتيسري االستفادة من الفرص يف املناطق احلضرية    

إن املســــائل الــــيت جــــرى التشــــديد عليهــــا أعــــاله هــــي أساســــا نتــــاج لعــــدد مــــن     - ٥٤
االتساق بني السياسـات علـى خمتلـف املسـتويات،      السياساتية اهليكلية، وال سيما عدم العناصر

وهو ما ينتقص من جودة احلياة يف املناطق احلضرية ومن إمكانية االستفادة من الفرص املتاحـة  
  لسكان هذه املناطق.

ولئن كان اهلدف الرئيسي مـن سياسـات التنقـل يف املنـاطق احلضـرية هـو تيسـري سـبل           - ٥٥
يس مثة أي منظور منهجي بشأن التنقـل يف املنـاطق احلضـرية.    االستفادة من الفرص واملنافع، فل

ذلك أن التخطيط خلدمات النقـل واسـتخدام األراضـي أو سياسـات التطـوير البيئـي أو التنميـة        
االقتصادية يف املناطق احلضرية عادة مـا ال تكـون مترابطـة ومنسـقة، رغـم أن السـلطات احملليـة        

  .هي املسؤولة عن هذه السياسات بوجه عام
ويف عدد من البلدان، جـرى إسـناد صـالحية التخطـيط خلـدمات التنقـل واشـترائها يف          - ٥٦

املنــاطق احلضــرية إىل الســلطات احملليــة، ولكــن دون القيــام يف الوقــت نفســه بتخصــيص أمــوال  
  كافية أو منح صالحية حشد األموال أو اختاذ قرارات بشأن سبل التمويل.

ئل النقـل العـام، أو احلـد مـن االزدحـام، أو حتسـني       ولئن كـان تشـجيع اسـتخدام وسـا      - ٥٧
نوعية اهلواء من األولويات اليت تتصدر يف معظم األحيان سلم األولويات على الصـعيد احمللـي،   
فإن تكاليف مستخدمي وسائط النقل اخلاصة اهزة مبحركـات ال تعكـس تكاليفهـا الكاملـة،     

الوقـود علـى نطـاق واسـع، الـيت جيـري       ويعزى ذلك ضمن مجلة أمـور إىل سياسـة دعـم أسـعار     
حتديــدها علــى املســتوى الــوطين. وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإذا كانــت احلمايــة االجتماعيــة    
ــة       ــة بالتنميـــ ــات املتعلقـــ ــإن املمارســـ ــة، فـــ ــات الوطنيـــ ــات السياســـ ــن أولويـــ ــاواة مـــ واملســـ

جتماعيـة  والتخطيط على املستوى احمللي ختلـق أحيانـا أو تـدمي أوجـه عـدم املسـاواة اال       احلضرية
(كما هو احلال على سبيل املثال بالنسبة لنقص سبل االستفادة من املرافـق أو تقـدمي اخلـدمات    

  يف األحياء الفقرية).  
ومما يعقد عملية التحليل املسبق الالزم إجراؤها ملشاريع وخيارات النقـل عـدم وجـود      - ٥٨

ت الصـلة ومـا يسـتبع ذلـك مـن      أطر للتقييم (التقييم القبلي والبعدي) وصعوبة مجع البيانات ذا
تكاليف. ويف بعض احلاالت، تنفذ املشـاريع وفقـا العتبـارات سياسـية أو أفضـليات شخصـية،       
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بــدال مــن االسترشــاد بتقيــيم يرتكــز علــى األدلــة إلثبــات فوائــدها مــن حيــث تيســريها لســبل      
  استفادة سكان املناطق احلضرية.

الفـــرص الـــيت تتيحهـــا املنـــاطق  ويصـــعب تقـــدير فوائـــد تيســـري ســـبل االســـتفادة مـــن   - ٥٩
بتوفري وسـائل النقـل املسـتدامة، كمـا يستعصـي إخضـاعها للقيـاس الكمـي. ولـذلك،           احلضرية

فـإن كــال مـن الســلطات العامـة والكيانــات اخلاصــة تـرتع بــاألحرى إىل اعتبـار النقــل املســتدام      
  للبضائع والركاب تكلفة ال استثمارا.

    
السياســــاتية: إجــــراءات حتويليــــة للخطــــة حتديــــد أولويــــات اخليــــارات   - ثالثا   

  اجلديدة  احلضرية
  األهداف  -ألف   

ــدة، وأهــداف الــدورة          - ٦٠ ــة املســتدامة املعتم ــداف بأهــداف التنمي ــي أن تــرتبط األه ينبغ
احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املنـاخ، ونتـائج      

السياســات علــى الصــعيد الــوطين. وباإلضــافة إىل ذلــك، ينبغــي أن   املــؤمترات الدوليــة، ووضــع
تعكس األهداف أيضا الطموحات املرتبطة بتوسيع نطاق اخلدمات احلضـرية واالرتقـاء بالنقـل    
احلضري حتسينا للبيئات احلضرية وظروف العيش يف املدن. ومن األهداف الطموحـة مـا يلـي:    

ات حضــرية متتثــل للمعــايري األساســية حــىت ايــة حتقيــق تغطيــة كاملــة للمنــاطق احلضــرية خبــدم
ســنوات، وختفـيض انبعاثـات غــازات    ٥العقـد، وإغـالق مـدافن النفايــات املفتوحـة يف غضـون      

سـنوات، ومـا إىل ذلـك.     ١٠يف املائـة يف غضـون    ٥٠الدفيئة الناجتة عن النقل احلضري بنسـبة  
ءمتــها علــى الصــعد احمللــي  ومــن أجــل كفالــة تنفيــذ هــذه األهــداف بصــورة فعالــة، ينبغــي موا   

والــوطين والعــاملي، وتوطيــدها بتوافــق واســع يف اآلراء. وميكــن أن حتــدد األهــداف الطموحــة     
وجهــة اإلجــراءات احلاليــة واملقبلــة، وهــي مفيــدة يف إظهــار االلتــزام احلكــومي وتوجيــه رســالة  

  واضحة إىل السوق.
  

  داف التنمية املستدامةالصالت القائمة بني ااالت املواضيعية املشمولة وأه    

تربز الصالت بني أهداف التنمية املستدامة املتفق عليها علـى املسـتوى العـاملي واخلطـة       - ٦١
احلضــرية اجلديــدة الـــدور املتــوخى للخــدمات والتكنولوجيـــات احلضــرية والتنقــل احلضـــري       

ــة والن        يف ــداف العاملي ــني األه ــرابط ب ــذه الصــالت الت ــر ه ــداف. وتظه ــك األه ــاء بتل ســيج الوف
احلضـري والـدور الـذي تؤديـه اخلـدمات احلضـرية يف االسـتفادة مـن هـذه العالقـة علـى النحـو             

عـد احلضـري ألهـداف التنميـة املسـتدامة      األمثل. وينبغي أن تقر اخلطة احلضرية اجلديدة بأن الب
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، جعل املـدن واملسـتوطنات البشـرية شـاملة للجميـع      ١١. فاهلدف ١١أوسع بكثري من اهلدف 
ادرة علــى الصـمود ومســتدامة، يقصــد أهـدافا أخــرى. وعلــى وجـه اخلصــوص، فــإن    وآمنـة وقــ 

، املتعلـق  ٦، املتعلـق باملسـاواة بـني اجلنسـني، واهلـدف      ٥، املتعلق بالصـحة، واهلـدف   ٣اهلدف 
، ١٧، املتعلـق باملنـاخ، واهلـدف    ١٣، املتعلـق باهلياكـل األساسـية، واهلـدف     ٩باملياه، واهلـدف  

(الوحـدة املعنيـة باملوئل/جامعـة بـرلني      ١١ترتبط ارتباطـا وثيقـا باهلـدف     املتعلق بالتنفيذ، كلها
ــة،  ــة املســتدامة،    ٢٠١٥التقني ). وميكــن أن تســهم اخلــدمات احلضــرية إســهاما كــبريا يف التنمي

واحلد من الفقـر، وحتسـني الصـحة، واملسـاواة، ومحايـة البيئـة، والتنـوع البيولـوجي، ومكافحـة          
احليـاة يف مـدننا. بيـد أن النقـل غـري املسـتدام ميكـن أن يـؤثر تـأثريا           تغري املنـاخ، وحتسـني نوعيـة   

كبريا يف العديد من أهداف التنمية املستدامة أيضا. وال بد من النظر يف هذا األمر عند ختطـيط  
  نظم اخلدمات احلضرية.

  
الصــــالت القائمــــة بــــني اــــاالت املواضــــيعية املشــــمولة ونتــــائج أهــــداف الــــدورة             

  شرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخوالع  احلادية

يهــدف االتفــاق الــذي متخضــت عنــه الــدورة احلاديــة والعشــرون ملــؤمتر األطــراف            - ٦٢
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ إىل تعزيـز االسـتجابة العامليـة للتهديـد الـذي        يف

 سياق التنمية املستدامة واجلهـود املبذولـة للقضـاء علـى الفقـر. ويتطلـب       يشكله تغري املناخ، يف
ذلــك اإلبقــاء علــى ارتفــاع متوســط درجــة احلــرارة العامليــة يف حــدود أقــل بكــثري مــن درجــتني 
مئويتني فـوق مسـتويات مـا قبـل احلقبـة الصـناعية ومواصـلة اجلهـود الراميـة إىل حصـر ارتفـاع            

درجة مئويـة فـوق مسـتويات مـا قبـل احلقبـة الصـناعية،         ١,٥درجة احلرارة يف حد ال يتجاوز 
إدراكا بأن هذه اإلجراءات سوف تقلص بصورة كبرية من خماطر تغري املناخ وآثـاره. وإلزالـة   
الكربون من قطاعي الطاقة والنقل دور حيوي يف هذا الصدد. وال بد من متابعتها عن كثـب،  

ل إىل التنميــة احلضــرية اآلمنــة وامليســورة  لــيس فقــط يف ضــوء األهــداف احملــددة بشــأن الوصــو 
ــة واملســتدامة، ولكــن أيضــا إلضــافة إســهام القطــاع احلضــري إىل األهــداف املناخيــة          التكلف

يتصل ا من إزالة الكربون للتخفيف من اآلثار اإلضافية لـتغري املنـاخ. وسـتؤدي الشـؤون      وما
للمنـاخ وخطـة عمـل أديـس أبابـا هلمـا       املالية دورا حيويـا يف هـذا اـال، والصـندوق األخضـر      

دور رئيســي يف هــذا الســياق، يشــمل أيضــا متكــني املــدن مــن احلصــول مباشــرة علــى التمويــل   
الــدويل والثنــائي واملتعــدد األطــراف املتعلــق باملنــاخ واالســتفادة مــن مصــادر التمويــل يف إطــار   

  التعاون اإلمنائي.
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  شمولة ونتائج املوئل الثاينالصالت القائمة بني ااالت املواضيعية امل    

شدد املوئل الثاين على ضرورة مكافحة تدهور األوضاع املعيشـية داخـل املسـتوطنات      - ٦٣
ــاج غــري املســتدامة؛          ــاط االســتهالك واإلنت ــن أجــل معاجلــة أمن ــوب م ــر مطل ــو أم البشــرية، وه

جتـاه حنـو التركيـز    والتغريات السكانية، مبا يف ذلك التغريات يف اهليكل والتوزيـع، بـالنظر إىل اال  
الســكاين املفــرط. وعــالوة علــى ذلــك، ال بــد مــن معاجلــة االفتقــار إىل اهلياكــل األساســية            
واخلدمات األساسية والتخطيط الكايف، وتزايـد انعـدام األمـن وتنـامي العنـف، وتـدهور البيئـة،        

  وازدياد قابلية التضرر من الكوارث.
ري القــدر الكــايف مــن اهلياكــل األساســية  وشــدد املوئــل الثــاين أيضــا علــى ضــرورة تــوف    - ٦٤

واخلدمات العامة وفرص العمـل يف املنـاطق الريفيـة مـن أجـل زيـادة جاذبيتـها، وتطـوير شـبكة          
متكاملـة مـن التجمعـات السـكنية، والتقليـل إىل أدىن حــد مـن اهلجـرة مـن الريـف إىل احلضــر.          

عاقـة، إضـافة إىل املسـاواة    وشجع املوئل الثاين على توفري كامـل التسـهيالت اخلاصـة بـذوي اإل    
ــة املســتوطنات       ــوفري املــأوى وتنمي ــربامج واملشــاريع املتعلقــة بت بــني اجلنســني يف السياســات وال

  البشرية بشكل مستدام.
  

  املعايري    

، ١متشــيا مــع رؤيــة اخلــدمات احلضــرية والنقــل احلضــري الــيت أعــرب عنــها يف الفــرع    - ٦٥
  االعتبار عند تصميم وتنفيذ سياسات التنقل احلضري. جيب أن توضع القيم واملعايري التالية يف

ــار األولويــات السياســاتية بتحقيــق التــوازن بــني       - ٦٦ ويتصــل أحــد املعــايري الرئيســية الختي
األهداف الفردية واجلماعيـة. ومـن وجهـة نظـر اخلـدمات احلضـرية والنقـل احلضـري، فضـلت          

  ألهداف اجلماعية.معظم السياسات املعتمدة سابقا األهداف الفردية على ا
وينبغي أن يتبوأ النمو املستدام موقعا مركزيا يف السياسـة الناظمـة للخـدمات احلضـرية       - ٦٧

والتنقل احلضري. وميكن أن تعزز االستدامة تبسيط السياسات لتوفري خدمات حضـرية أفضـل   
ذلـك،   ومزيدا من وسائل النقل العام اليت تستخدم تكنولوجيات الوقود النظيف. وعالوة على

وكما نوقش أعاله، ينبغي أن تكـون اخلـدمات احلضـرية والنقـل احلضـري مبثابـة حمـرك للنمـو،         
وينبغي أن يكفل واضعو السياسـات أن تفضـي اسـتدامة اخلـدمات احلضـرية والتنقـل احلضـري        

  أيضا إىل النمو االقتصادي.
ــع السياســات املتعلقــة باخلــدمات والتنقــل عنصــري      - ٦٨ اإلنصــاف وينبغــي أن تراعــي مجي

ــى حنــو         ــن الفــرص احلضــرية عل ــة االســتفادة م ــي إتاحــة إمكاني ــث ينبغ ــة، حي ــة املعقول والتكلف
منصــف. ويــربز هــذا املعيــار بشــكل خــاص يف الســياق األوســع لتفضــيل االنــدماج واإلدمــاج    
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االجتمـاعيني، ومــن املهـم اإلشــارة إىل أن اخلـدمات احلضــرية وشـبكات النقــل العـام احلضــري      
  ة يف تطوير وحتسني رأس املال البشري داخل املدن.اجليدة تسهم بقو

ــة املســتدامة           - ٦٩ ــداف التنمي ــق أه ــل لتحقي ــوازن ومتكام ــهج مت ــية لن ــايري الرئيس ــن املع وم
واألهداف املتعلقـة باملنـاخ حشـد أصـحاب املصـلحة وتعبئـة املـوارد مـن أجـل مجيـع اخلـدمات            

ت، واســتحداث هياكــل حوكمــة احلضــرية، وتعزيــز اهلياكــل اإلداريــة مــن خــالل بنــاء القــدرا  
  قادرة على العمل من أجل النهوض بإجراءات التنفيذ.

وتشكل الالمركزيـة الشـرط األساسـي لتـوفري اخلـدمات احلضـرية بتطبيـق مبـدأ تفريـع            - ٧٠
السلطة، وإسناد املسؤوليات واملوارد إىل املستوى احلكـومي املالئـم، ووضـع املـدن والبلـديات      

دمات احلضـرية. وميكـن عندئـذ اختـاذ قـرارات اسـتثمارية تسـتند إىل        يف صميم عملية تقدمي اخل
معايري من قبيل املساواة، ومالءمة اخلدمات املقدمـة للغـرض املنشـود، والقـدرة علـى الصـمود،       

  وتوليد الفرص االقتصادية واالجتماعية، واعتبارات استرداد التكاليف.
  

  األولويات السياساتية  -باء   
ــق األولويــ   - ٧١ ــن هــذه األهــداف      تنبث ــة م ــات املعلن ــق الغاي ــة إىل حتقي ات السياســاتية الرامي

  الشاملة. وتشري األولويات السياساتية التالية إىل الرؤى والتحديات املذكورة أعاله.
  

  املياه والطاقة واملوارد    

  املياه والصرف الصحي    

ــاه، والصــرف        - ٧٢ ــدادات املي ــاه احلضــرية (إم ــزم تطــوير خــدمات املي ــاه  يل الصــحي، واملي
املستعملة) لتتناسب مع املوارد الطبيعية والتربة املتاحـة بغيـة تقـدمي خـدمات مسـتدامة. وينبغـي       
أن يتناسب الطلب على خدمات امليـاه مـع املخـاطر الطبيعيـة وتـوافر املـوارد ومحايتـها باعتمـاد         

ــاء (االســـ    ــا يتعلـــق بالتصـــميم احلضـــري للمبـــاين واألحيـ ــارات الضـــرورية يف مـ تخدامات اخليـ
املتسلسلة للمياه، وجتميـع ميـاه األمطـار، وإعـادة تـدوير امليـاه الرماديـة، ومجـع امليـاه املسـتعملة           
ومعاجلتها، وما إىل ذلك) اليت حتدد الشـكل احلضـري. ومبجـرد تـوفري البنيـة التحتيـة األساسـية        

ــاه والصــرف الصــحي الســترداد التكــاليف التشــغ        ــن تطــوير نظــم املي ــد م يلية وتشــغيلها، ال ب
  الكاملة، ولكن مع مراعاة اآلثار االجتماعية لتسعريها.

ولتفادي هدر املياه والتوزيع غري املتكافئ للموارد املائية، يلزم اسـتحداث نظـم تسـعري      - ٧٣
  حتفز الكفاءة يف استخدام املياه يف الزراعة وصناعة التعدين وجتسد البصمة املائية.
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  دام الطاقةإمدادات الطاقة والكفاءة يف استخ    

ال بد من حتقيق الكفاءة يف استخدام الطاقـة واحلصـول علـى مصـادر الطاقـة املتجـددة         - ٧٤
مع التركيز على التآزر بـني خمتلـف اـاالت. واهلـدف الرئيسـي هـو إزالـة الكربـون مـن إنتـاج           
ــة والالمركزيـــة،         ــم الطاقـــة املركزيـ ــي أن تـــدمج نظـ ــا واســـتهالكها. وينبغـ ــة وتوزيعهـ الطاقـ

تخدم شبكات الطاقـة ذات االجتـاهني بكفـاءة. وعنـدما تـزداد إمـدادات الطاقـة األكثـر         تس وأن
تقلبا (الطاقـة الشمسـية وطاقـة الريـاح)، يصـبح ضـمان كفـاءة التـدابري املتعلقـة جبانـب الطلـب            
ــة       ــة ختــزين الطاق ــة. وباإلضــافة إىل ذلــك، فقــد ازدادت أمهي ــة مهمــا للغاي ــة الذكي ونظــم املراقب

  األمد.الطويل والقصري 
ــى حنــو         - ٧٥ ــة املســتدامة وتســليمها عل ــداد بالطاق ــال إىل اإلم ــن الضــروري إدارة االنتق وم

مستدام. ويكمن التحـدي يف إدارة الطلـب املتزايـد علـى الطاقـة وتعزيـز حصـول الفقـراء علـى          
  الطاقة املرتلية يف الوقت نفسه.

  
  النفايات واملوارد    

النظم الالمركزية إلدارة النفايات، وجيـب التمـاس   ال بد من تيسري سبل االستفادة من   - ٧٦
بدائل لألشكال واملواقع غري املنظمة وغري املالئمة للتخلص من النفايـات غـري اخلاضـع للتنظـيم     

  (احلرق يف العراء، ودفن القمامة بدون محاية املياه اجلوفية).
“. صــاد الــدائرياالقت”ويلــزم التعامــل مــع النفايــات بوصــفها مــوردا، وإرســاء آليــات   - ٧٧

ومن الشروط املسبقة لقبول سياسة متسقة بشأن النفايات كفالة فرص العمـل الالئـق يف إطـار    
نظــام رمســي جلمــع النفايــات وإعــادة تــدويرها، يشــمل عمــال النفايــات ومــن يقومــون بإعــادة   
تدويرها بصورة غري رمسية، مبا يكفل وجود نظـام جلمـع النفايـات وإعـادة تـدويرها والـتخلص       

  ها يتسم باالتساق والكفاءة ويصون الكرامة.من
  

  النقل والتنقل وإمكانية االستفادة من الفرص احلضرية    

استنادا إىل املعايري الواردة أعاله، ينبغي حتديد األولويات التاليـة فيمـا يتعلـق بالتصـميم       - ٧٨
  احلضري وإمكانية االستفادة من الفرص واخلدمات املتوافرة يف املدن.

ــراص والكثيــف والشــامل، واالســتخدام     فمــ  - ٧٩ ــالزم تشــجيع التصــميم احلضــري املت ن ال
املختلط لألراضي، إضافة إىل حتقيق التكامـل بـني ختطـيط النقـل وختطـيط اسـتخدام األراضـي.        
وينبغــي أن يكــون اهلــدف هــو خفــض املســافات املقطوعــة للتمتــع بــالفرص املتاحــة يف املنــاطق  

ذلـك السـيطرة علـى الزحـف احلضـري العشـوائي وعكـس         احلضرية واالستفادة منها. ويشمل
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اجتاهه، وحتديد أولويات التنمية احلضرية يف املناطق املستفيدة بالفعل من خدمات النقـل العـام.   
وحيثما تنفذ عمليات التوسع احلضري اجلديدة، ينبغي أن يشـمل املفهـوم النقـل العـام والتنقـل      

  باستخدام وسائل النقل غري اآللية.
ينبغي حتسني خيارات النقل املستدام يف املناطق احلضرية من حيث كميتها ونوعيتـها  و  - ٨٠

  واندماجها. وهذا يشمل ثالثة عناصر خمتلفة:
االســتثمار يف اهلياكــل األساســية املخصصـــة خلــدمات النقــل العــام واملشـــي         (أ)  

ــق امل      ــدراجات وســائر أشــكال التحــرك الناشــئة، إضــافة إىل حتســني املراف خصصــة وركــوب ال
  لوسائط التنقل غري اآللية؛

تشــجيع اســتخدام اهلياكــل األساســية احلاليــة مبزيــد مــن الكفــاءة، عــن طريــق     (ب)  
  استغالل إمكانات رقمنة التنقل احلضري إضافة إىل تقاسم وسائل التنقل؛

حتســني خيــارات التنقــل املســتدامة، جبعــل جتربــة الســفر بوســائط النقــل العــام     (ج)  
  سلسا للسفر بالسيارات اخلاصة.اجلماعي بديال 

ــة وإعــادة           - ٨١ ــل اآللي ــائل النق ــتخدام وس ــى الســفر اخلــاص باس ــب عل ــي إدارة الطل وينبغ
النقــل احلضــري لصــاحل النــاس بــدال مــن املركبــات. وينبغــي إعطــاء األولويــة لوســائط     موازنــة
ارجيـة السـلبية   املسـتدامة الـيت ختفـض تكلفـة النقـل علـى اتمـع احمللـي وتقلـل اآلثـار اخل           السفر

  للنقل احلضري.
وينبغــي التوصــل إىل تــوفري مــزيج مــرن وميكــن التنبــؤ بــه مــن مصــادر التمويــل للســفر     - ٨٢

احلضــري املســتدام. ويــتعني بــذل جهــود مــن أجــل حتســني االســتيعاب الــداخلي لتكــاليف           
وســائط النقــل احلضــري، وتوجيــه اإليــرادات حنــو الوســائط املســتدامة. كمــا ينبغــي أن  خمتلــف

ــون         ــة الكرب ــعيا إلزال ــل املســتدام س ــة للتنق ــية األولوي ــتثمارات يف اهلياكــل األساس تعطــي االس
  النقل احلضري.  من
  

  توصيات بالغة األمهية من أجل تنفيذ اخلطة احلضرية  -جيم   
تتطلب اخلطة احلضرية اجلديدة تنفيذ السياسات والربامج واملشـاريع والتـدابري بطريقـة      - ٨٣

ستويات، مبا حيقق التـرابط بـني األنشـطة املنفـذة علـى مسـتوى احلكومـات        منهجية ومتعددة امل
واملناطق وأيضـا علـى املسـتوى احمللـي. وينبغـي اعتبـار اختـاذ طائفـة مـن التـدابري شـرطا أساسـيا             
إلحداث التغيري. وباإلضافة إىل ذلك، يلزم تنفيذ جمموعة متنوعـة مـن األنشـطة الفوريـة لتوليـد      
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ويشـجع ذلـك أيضـا مجيـع األطـراف      “. املكاسـب السـريعة  ”يق بعض مع حتق“ زخم للتغيري”
  يف أقرب وقت ممكن.“ خطة التغيري”ذات الصلة على االنضمام إىل 

وهناك طائفـة مـن التوصـيات الشـاملة الـيت تصـلح جلميـع القطاعـات. ومـن بـني هـذه              - ٨٤
ــدو أــا ذات صــلة باملوضــوع، وهــي أن التعــاو      ــة يب ــني  التوصــيات، مثــة مســألة إداري ن فيمــا ب

البلديات واخلدمات املتقامسة توفر طريقة بديلة لتقدمي خدمات كاملة عن طريـق بلديـة واحـدة    
مــن خــالل تقســيم املســؤوليات وتقاســم املهــام. وميكــن أن يأخــذ التعــاون فيمــا بــني البلــديات  

قـل  شكل ترتيب بني اثنتني أو أكثر من احلكومات احمللية ويدعم تقدمي اخلـدمات احلضـرية والن  
احلضري، أو حيقـق مزايـا كـبرية مـن خـالل وفـورات احلجـم، أو حيـل املشـاكل املشـتركة بـني            

  املدن ومناطقها الداخلية. ويقدم الفرع التايل مزيدا من التوصيات اخلاصة بقطاعات معينة.
  

  املياه والطاقة واملوارد    

  املياه والصرف الصحي    

ة املــوارد وحتقيــق أقصــى قــدر مــن املزايــا للبيئــة تقيــيم املخــاطر املتصــلة بامليــاه وحمدوديــ  - ٨٥
الطبيعيــة قبــل التخطــيط لتنميــة املــدن، حبيــث ميكــن التعامــل مــع حمدوديــة املــوارد، واستصــالح  
اإلمكانات الطبيعية على أفضل حنو، وختفيف املخـاطر، بينمـا تنفـذ أوجـه التـآزر مـع قطاعـات        

  أخرى لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة؛
متكامــل لتخطــيط امليــاه مــن أجــل إدارة الصــالت بــني املنــاطق احلضــرية    وتنفيــذ ــج  - ٨٦

والريفية وتقليل الرتاعات والكوارث اإليكولوجية إىل أدىن حد وتعظـيم أوجـه التـآزر اإلجيابيـة     
  واملنافع املتبادلة، على الصعيدين احمللي واإلقليمي؛

املاء، واحلـد مـن حركـة املـوارد،      واالستفادة املثلى من املياه باتباع ج متكامل لدورة  - ٨٧
وإعادة استخدام املياه بأقصى قدر ممكن عن طريق سحبها من مصادر حمليـة متنوعـة، وترشـيد    
استخدامها بشكل منتج (مثال باستخدام امليـاه جبـودة تفـي بـالغرض)، ومنـع التلـوث والتعامـل        

بوصــفها مــوردا (للطاقــة واملــواد)، وتعزيــز أوجــه التــآزر يف العالقــة بــني املــاء   “النفايــات”مــع 
  والغذاء والطاقة؛

والتخطــيط لــنظم ميــاه حضــرية قــادرة علــى التكيــف، مــع تــوفري املــوارد الالزمــة لبنــاء    - ٨٨
أكرب على التكيـف مـن أجـل االسـتجابة حلـاالت عـدم التـيقن املتأصـلة واملرتبطـة بقضـايا            قدرة
  العاملي؛ التغري
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وضمان الصـحة العامـة مـن خـالل قيـادة حمليـة قويـة واسـتثمارات كافيـة يف خـدمات             - ٨٩
الصـــرف الصـــحي وهياكلـــه األساســـية، ووضـــع اســـتراتيجيات علـــى نطـــاق املـــدن حلصـــول   

ــة      اجلميــع ــق حلــول مبتكــرة وحمــددة الســياق ومراعي علــى خــدمات الصــرف الصــحي، وتطبي
  لالعتبارات الثقافية؛

  
  الطاقة والكفاءة يف استخدام الطاقةإمدادات     

تشجيع التحول الفوري والقوي صوب نظام طاقـة مـنخفض الكربـون متشـيا       (أ)  
  درجة مئوية؛ ١,٥مع مسار االستقرار عند مستوى 

تعزيز كفاءة استخدام الطاقة عن طريـق حتسـني اسـتهالك املبـاين للطاقـة علـى         (ب)  
واألعمــال التجاريــة واملســاكن، وشــبكات تربيــد النحــو األمثــل، وحتســني العمليــات الصــناعية 

  األحياء وحتقيق الكفاءة عن طريق التوليد املشترك (شبكات تدفئة األحياء أو املدن)؛
النظــر املشــترك يف جوانــب خمتلفــة بشــكل متزايــد للطاقــة بوصــفها إمــدادات      (ج)  

   طاقة؛للتدفئة والكهرباء باالقتران مع التنقل وتكنولوجيات حتويل النفايات إىل
ــة          (د)   ــول متجــددة لتخــزين الطاق ــال إىل حل ــة لالنتق ــدان النامي ــرص للبل إتاحــة ف

وتســخني امليــاه؛ مثــل الطاقــة الشمســية والشــبكات الذكيــة احملليــة الصــغرية يف املنــاطق الريفيــة   
  ؛حيث ال توجد خطوط كهرباء تقليدية

  
  النفايات واملوارد    

تشـديد علـى منـع إنتـاج النفايـات، وفصـل       اتباع ج االقتصاد الدائري، مع ال  (هـ)  
  املصدر، واستخدام النفايات ومنتجات النفايات؛

ــق       (و)   ــاء مرافــ ــات؛ وإنشــ ــتخدام النفايــ ــادة اســ ــري وإعــ ــدين احلضــ ــري التعــ تيســ
  املواد؛ السترداد
كفالة اإلدارة املناسبة والشفافة والرشـيدة للنفايـات اخلطـرة متشـيا مـع املعـايري         (ز)  

  املعاجلة والصحة؛الدولية يف جمال 
ــل نظــم إدارة        (ح)   ــتجني يف متوي ــتج تشــرك املن ــدة للمن وضــع خطــط مســؤولية ممت

النفايـات احلضــرية وحتــد مــن خطــورة جمــاري النفايــات ومعــدالت إعــادة التــدوير، مــن خــالل  
  حتسني تصميم املنتجات؛
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 وضع مفـاهيم حمليـة ملنـع إنتـاج النفايـات تراعـي االسـتقالب احلضـري احملـدد           (ط)  
  وتركز على جماري النفايات األكثر إحلاحا مع أعلى إمكانات لتحقيق وفورات يف التكاليف.

  
  النقل والتنقل وإمكانية االستفادة من الفرص احلضرية    

يتطلب حتديد األولويـات املـذكورة أعـاله عمـال متضـافرا مـن جانـب عـدد كـبري مـن             - ٩٠
بصـورة مباشـرة أو غـري مباشـرة. وسـيقدم      أصحاب املصلحة املعنـيني بالتنقـل احلضـري، سـواء     

هــذا الفــرع توصــيات، لكــل جمــال مــن جمــاالت األولويــة، بشــأن الكيفيــة الــيت ينبغــي أن تعمــل 
  وفقها جمموعة أصحاب املصلحة بشكل مشترك من أجل حتقيق هذه األولويات.

  
  التصميم والتخطيط احلضريان    

الفاعلـة يف هـذا اـال ذي األولويـة،      احلكومات احمللية هي من أهم اجلهات املؤسسـية   - ٩١
ــرويج للمــدن املتراصــة       ــة. ويتطلــب الت ــدة املعني ــة الوحي ــد ليســت اجلهــة الفاعل ــها بالتأكي ولكن
والكثيفة وضع خطة السـتخدام األراضـي احلضـرية تـرتبط خبطـة نقـل للمدينـة تعطـي األولويـة          

وصول إليهـا بسـهولة عـن طريـق     لألحياء واملساحات املتعددة الوظائف يف املدينة واليت ميكن ال
  النقل العام.

وجيب على السلطات احملليـة أن تعـزز التعـاون وتـوفر الظـروف الالزمـة خللـق التفـاهم           - ٩٢
  املتبادل بني إداريت النقل والتخطيط احلضري.

ويف الوقت نفسه، جيـب أن تتـوافر لـدى اإلدارات احملليـة املعـارف والقـدرات الالزمـة          - ٩٣
  نقل واستخدام األراضي، واألهلية القانونية إلنفاذها بعد اعتمادها.لصياغة خطة لل

ــو،      - ٩٤ ــة النمــ ــدان املتقدمــ ــة أو البلــ ــدان الناميــ ــواء يف البلــ ــدن، ســ ــن املــ ويف العديــــد مــ
املعلومات األساسية املتعلقة جبرد األراضي، مثل السجل العقاري، ليست متاحـة بسـهولة،    فإن

ليــــة بالــــدعم علــــى الصــــعيد الــــوطين (أو اإلقليمــــي  ولــــذلك ينبغــــي أن حتظــــى اإلدارات احمل
االقتضــاء) والصــعيد الــدويل للحصــول علــى تلــك البيانــات واملعلومــات واســتخدامها          عنــد

  ناجعة.  بصورة
ــي          - ٩٥ ــدما تغطـ ــة عنـ ــر فعاليـ ــل أكثـ ــط النقـ ــي وخطـ ــتخدام األراضـ ــط اسـ ــون خطـ وتكـ

ــة أيضــا  األنســب، مــع أخــذ الســفر اإلقليمــي والــروابط بــني املنــاطق ا    النطــاق حلضــرية والريفي
االعتبــار. ولــذلك، ينبغــي إنشــاء إطــار مــتني وثقافــة قائمــة علــى التعــاون للمــدن والبلــديات  يف
  نفس املنطقة املتروبولية.  يف
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ويف األماكن اليت تشتد فيها االحتياجـات إىل اهلياكـل األساسـية وتنعـدم القـدرة علـى         - ٩٦
يكــون للمؤسســات الدوليــة (مثــل وكــاالت  اختــاذ إجــراءات علــى الصــعيدين احمللــي والــوطين،

  األمم املتحدة واملصارف اإلمنائية املتعددة األطراف) دور تؤديه أيضا.
غري أن اخلطط هي اليت حتدد اإلطـار الرئيسـي لالسـتثمارات يف املـدن. كمـا يـتعني أن         - ٩٧

. فعلـى سـبيل   األعمال التجارية اخلاصة واتمع املدين لكي تنفذ بنجاح“ تعتمدها”توقعها و 
املثال، من أجل الترويج إلعمار مراع للنقل العام، جيب حتقيق تـوازن دقيـق بـني تقـدمي حـوافز      
ــة،       ــالقرب مــن خطــوط النقــل ذات الســعة العالي ملقــاويل إعمــار األراضــي ليقومــوا باإلعمــار ب

شـطة  واالستفادة من القيمة اليت سيضيفها النقل العام إىل األرض نفسها مـن خـالل جتميـع األن   
حول احملطات. وينبغي أيضا إشراك شركات النقل، سواء من املتعهـدين القـائمني أو اخلاصـني    
(وإن كانوا غري رمسيني)، لالستفادة املثلى من الروابط، بإنشاء خدمات النقل الفرعيـة ومرافـق   

  الربط املتعدد الوسائط الالزمة للسفر السلس من الباب إىل الباب.
  

  املستدام كما وكيفا   تعزيز خيارات السفر    

ينبغــي اختــاذ القــرارات املتعلقــة باســتثمارات الــبىن التحتيــة يف املشــاريع احلضــرية وفقــا    - ٩٨
تعود به من نفع على املنطقة. وبالنسبة ملشاريع البىن التحتية للنقل احلضـري، تشـكل إتاحـة     ملا

أن  -عا للقيم املبينـة أعـاله   تب -فرص االستفادة من وسائل النقل املنفعةَ األساسية، لكن ينبغي 
يكون اهلدف هو تقييم املنافع من حيث فرص االستفادة املتاحة لألشـخاص ولـيس املركبـات.    
وينبغي تعديل أطر التقييم احلالية حىت تعكس على حنو مالئم املنافع األوسع نطاقـا الـيت تترتـب    

ومـن حيـث نوعيـة احليـاة      على السفر املسـتدام والسـالمة علـى الطـرق مـن الناحيـة االقتصـادية       
وفرص االستفادة. ومن املهم أن جيـري تقيـيم مجيـع املشـاريع مـن هـذا القبيـل باسـتخدام إطـار          
موحد، وأن يكون مبسـتطاع السـلطات احملليـة (الـيت سـتقترح املشـاريع املعنيـة) تقـدير وحتديـد          

  املنافع املترتبة على البىن التحتية للنقل املستدام.  
ون مع األوساط األكادميية بأمهية بالغة يف حتقيـق اهلـدف املتمثـل يف تعزيـز     ويتسم التعا  - ٩٩

الكفاءة يف استخدام البىن التحتية احلاليـة حـىت تـزداد قـدرا علـى الصـمود والتكيـف. ومبـا أن         
التكنولوجيــات تنطــوي يف كــثري مــن األحيــان علــى احلــلّ يف اســتخدام الــبىن التحتيــة احلضــرية   

ــاءة   ــر كف ــة      اســتخداما أكث ــال التجاري ــون، واألعم ــم أن يعمــل املســؤولون التنظيمي ــن امله ، فم
ــل بشــكل متضــافر لضــمان إرســاء اإلطــار        ــدمو خــدمات النق ــاحثون، ومق ــة)، والب (االبتكاري
الصـحيح الكفيـل بإتاحــة االسـتفادة بشـكل أفضــل مـن الــبىن التحتيـة للنقـل حــىت يتسـىن تــوفري         

  فرص تنقل حضري مستدامة حمورها الناس.
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ولتحسني نوعية خدمات التنقل املستدام، من الضروري أيضا إرساء أسـس احلوكمـة    - ١٠٠
الســليمة والتنســيق اجليــد، وتعزيزهــا بــاحللول التكنولوجيــة. وانطالقــا مــن افتــراض ضــرورة أن 
تســتند السياســـة الناظمــة للتنقـــل إىل أســاس مـــن اإلنصــاف (علـــى النحــو الـــوارد يف معـــايري      

فإن التوصية الرئيسية هي أن يتعاون كل من مقدمي خـدمات التنقـل    األولويات املبينة أعاله)،
ــة        ــيح نفــس املرون ــيت تت ــوفري ظــروف وخــدمات التنقــل املســتدامة ال واملســؤولني التنظيمــيني لت
ــة       والراحــة اللــتني يتيحهمــا التنقــل بالســيارة حــىت اآلن. وجيــب أن تــربط بــني الســلطات احمللي

تروبوليــة عالقــةٌ تعاقديــة واضــحة وقابلــة للتطبيــق حتــدد ومقــدمي خــدمات التنقــل يف املنــاطق امل
  التزامات الطرفني كليهما خبصوص شروط اخلدمة واألجر.

  
  إدارة الطلب على التنقل باستعمال الوسائل اآللية اخلاصة      

إن فــرض قيــود علــى احلركــة أو وضــع خطــط لتحصــيل رســوم ازدحــام املــرور لــثين     - ١٠١
اجات النارية عن دخـول بعـض األحيـاء، يسـاعدان يف تقلـيص      سائقي السيارات اخلاصة والدر

االزدحام والتلوث الضوضائي، وحتسـني نوعيـة اهلـواء، واحلـد مـن خمـاطر الطـرق املترتبـة علـى          
استخدام املركبـات اخلاصـة. ومـن األمهيـة مبكـان أن تتـاح أيضـا إمكانيـة الوصـول إىل املنـاطق           

ار أي عائدات تجـىن مـن هـذه اخلطـط يف حتسـني      باستخدام وسائط مستدامة، وأن يعاد استثم
سبل الوصول وخيارات النقل. وينبغي للحكومات الوطنيـة أن تعـدل القـوانني مبـا يتـيح إنشـاء       

  مناطق داخل املدن تقيد فيها حركة املرور.
ويشــكل تــوافر مواقــف الســيارات وأســعارها عنصــرا هامــا يف اختيــار ســكان املنــاطق  - ١٠٢

ط التنقل. ومن شأن إلغاء الشروط الدنيا ملواقـف السـيارات عنـد تشـييد املبـاين      احلضرية لوسائ
السكنية والتجارية أن يقلل من تكاليف البناء ويزيد مـن املسـاحة املتاحـة. ومـن هـذا املنطلـق،       
ميكـن للســلطات احملليـة أن تســعى إلقامـة حتالفــات بصـدد هــذه السياسـات مــع مقـاويل إعمــار       

  ال التجارية يف املدينة.األراضي وأوساط األعم
ومــن املهــم أيضــا مواءمــة أهــداف السياســات احملليــة والوطنيــة لتعــزز خيــارات الســفر  - ١٠٣

املستدامة يف املناطق احلضـرية. وينبغـي علـى وجـه اخلصـوص التخلـي عـن دعـم أسـعار الوقـود           
  منح مزايا ضريبية مقابل امتالك السيارات (سيارات الشركات).    أو
  

  على التمويل الكايفاحلصول     

ملــا كــان تــوفري إمكانيــة االســتفادة مــن املرافــق والفــرص املتاحــة يف املنــاطق احلضــرية    - ١٠٤
سواء كاستثمارات يف الـبىن التحتيـة أو كتمويـل لتقـدمي اخلـدمات واحلفـاظ        -يتطلب التمويل 

كفالــة فمــن الــالزم إجيــاد مصــادر دخــل ثابتــة. وينبغــي وضــع أطــر واضــحة للتعــاون ل -عليهـا  
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ختويــل الســلطات احملليــة مســؤوليات عــن التخطــيط للخــدمات وتوفريهــا، ومنحهــا يف الوقــت   
نفسه صالحية موازية جلمع األموال الالزمة حـىت تسـتطيع القيـام فعـال مبـا هـو مطلـوب منـها.         
وإضافة إىل ذلك، ينبغي للحكومات احمللية إبقاء قنـوات احلـوار مفتوحـة وشـفافة مـع األعمـال       

احمللية اليت تستفيد عندما يتيسر الوصول إىل املدن بشكل أفضل. وملا كانت األعمـال  التجارية 
التجارية جهات مستفيدة بصورة غري مباشرة من فرص التنقل املستدام، ينبغـي إشـراكها أيضـا    

  يف توفري حصة من التمويل املوجه خلدمات التنقل املستدام يف املناطق املتروبولية.
    

  ت الفاعلة الرئيسية املعنية بتنفيذ اإلجراءات: املؤسسات الـمساعدةاجلها  - رابعا   
سيســتند هــذا الفــرع إىل التوصــيات البالغــة األمهيــة الــيت جــرى إبرازهــا يف الفــرع           - ١٠٥

بتحديــد اجلهــات الفاعلــة واجلهــات صــاحبة املصــلحة الــيت حيبــذ يف أحســن     “ جــيم - ثالثــا”
ت. وباإلضـافة إىل ذلـك، سـيجري إبـراز الـروابط      األحوال إشـراكها يف عمليـة وضـع السياسـا    

والعالقات والتفاعالت املتوخـاة بـني اجلهـات الفاعلـة مبـا يكفـل النجـاح يف حتويـل األولويـات          
والنتائج السياساتية. ورغـم أن اجلهـات صـاحبة املصـلحة سـترد يف قائمـة مرتبـة مـن أعلـى إىل          

أال تقـوم علـى أسـاسٍ هرمـي بـل علـى        أدىن مستوى تصنيفي، فإن العالقـات فيمـا بينـها ينبغـي    
  أساس تعاوين، وأن حتكمها املساواة قدر اإلمكان.  

  
  مؤسسات اإلدارة العامة    -ألف   

  احلكومات الوطنية      

ــاطرات التنافســية        - ١٠٦ ــاطق احلضــرية هــي ق ــدرك أن املن ــة أن ت ــات الوطني ــي للحكوم ينبغ
األرقــى الــيت يتيحهــا تــوافر اخلــدمات   واإلنتاجيــة والنمــو علــى الصــعيد الــوطين. فنوعيــة احليــاة 

احلضرية، كاملياه والطاقـة وإدارة النفايـات، جتـذب السـكان إىل احلواضـر، ممـا جيعـل إمكانـات         
النمو تتركز يف املدن؛ ولذلك، ينبغي للحكومات الوطنيـة أن متكّـن اإلدارات احملليـة مـن تـوفري      

اجهـة حمدوديـة املـوارد. وإضـافة إىل     هذه اخلدمات بطريقة مستدامة باسـتخدام التكنولوجيـا ملو  
ذلــك، ينبغــي للحكومــات الوطنيــة أن تعمــل مــع ممثلــي املــدن لضــمان تلبيــة سياســات التنقــل     
احلضــري للغــرض املنشــود منــها، وهــو إطــالق العنــان إلمكانــات النمــو هــذه وحتديــد الســبل     

ــة االقتصــادية      ــة والتنمي ــوق اإلنتاجي ــيت تع ــات ال ــة العقب ــة بإزال ــروري،  كاالز -الكفيل دحــام امل
  وانعدام سبل االستفادة، وارتفاع خماطر الطرق.

وللحكومات الوطنية دور بالغ األمهية يف توفري التمويل، مثلما هو الشـأن بالنسـبة إىل    - ١٠٧
تقيــيم املشــاريع واالســتراتيجيات الــيت تتطلــب اســتثمارات ضــخمة. ويشــمل ذلــك كــال مــن     
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الظـروف املعيشـية يف املـدن (تـوفري الطاقـة وامليـاه        االستثمارات يف اخلدمات الـيت حتسـن نوعيـة   
والصرف الصحي وإدارة النفايات) واخلدمات اليت تتيح االستفادة من فـرص املنـاطق احلضـرية    

  (البىن التحتية واخلدمات املستدامة املتعلقة بالنقل).
ــاين       - ١٠٨ ــميم املكـ ــني التصـ ــوية بـ ــة العضـ ــدرك العالقـ ــة أن تـ ــات الوطنيـ ــي للحكومـ وينبغـ

احلضرية وجغرافية هذه املنـاطق وبـني السـبل املتاحـة للسـكان احلضـريني لالسـتفادة         املناطق يف
من الفرص املتوافرة داخل املدن. وينبغي هلـا يف سـياق ذلـك أن تـدعم التكامـل بـني التخطـيط        
ــي. ومــن الشــروط       ــى الصــعيد احملل الســتخدام األراضــي والسياســات املتعلقــة باملواصــالت عل

همة يف هذا الصدد إعداد وتعهد جرد الستخدام األراضي يكون بوسـع السـلطات   األساسية امل
  احمللية االطالع عليه.

ــوم    - ١٠٩ ــة أن تق ــات الوطني ــي للحكوم ــزم     -وينبغ ــة إذا ل ــع املؤسســات الدولي ــاون م بالتع
بإنشاء صندوق وطين للبىن التحتية احلضرية يرمي صراحة إىل متكني املـدن مـن العمـل     - األمر

مـن أهـداف التنميــة املسـتدامة. وجيـب أن تـرتبط أهليـة احلصــول        ٢-١١حتقيـق الغايـة   صـوب  
علـى هـذا التمويـل بتنفيــذ اسـتراتيجيات التنميـة احلضـرية املتكاملــة (كخطـط التنقـل احلضــري         

ت املتعلقـة بصـرف التمويـل واملوافقـة عليـه بعـد القيـام بـإجراءات         ااملستدام)، وأن تتخذ القرار
  العتبار العناصر املشتركة.  تقييم تأخذ يف ا

ويتعني أن جيري التعاون بني احلكومات الوطنية واحلكومات احمللية ضمن إطـار حمـدد    - ١١٠
بإحكـام، نظــرا إىل مـا ينطــوي عليـه تــوفري اخلــدمات احلضـرية ومشــاريع النقـل مــن إمكانيــات      

غـي متكـني املـدن مـن     لتوليد القيمة لصاحل األعمـال التجاريـة اخلاصـة يف املنـاطق احلضـرية. وينب     
ــتثمارها يف اخلــدمات          ــادة اس ــها صــالحية إع ــة، وختويل ــذه القيم ــن ه ــى حصــة م احلصــول عل

  احلضرية لتحسني نوعية احلياة داخل املنطقة.
وباإلضــافة إىل ذلــك، تضــطلع احلكومــات الوطنيــة، مــن خــالل صــالحياا املاليــة          - ١١١

ية والسياســات املتعلقــة بالتنقــل.  والتنظيميــة، بــدور رئيســي يف صــوغ إطــار اخلــدمات احلضــر  
وينبغي أن حتـدد التشـريعات الوطنيـة بوضـوح كيفيـة تعريـف اخلـدمات احلضـرية والسياسـات          
        املتعلقة بالتنقل. وإليضاح األمور وحتديد قواعـد اللعبـة بالنسـبة للحكومـات احملليـة، يلـزم سـن

املكلفـة بـإدارة تقـدمي    تشريعات حتدد صالحيات ومسؤوليات ومصادر متويل السـلطات احملليـة   
  اخلدمات ومسائل التنقل يف املناطق احلضرية.

وتشكل السياسات املالية والضرائب، اليت تكاد تعود مقاليـدها إىل احلكومـات احملليـة     - ١١٢
حصــرا، روافــد هامــة تــؤثر يف تصــميم اخلــدمات احلضــرية وشــؤون النقــل يف املنــاطق احلضــرية 

كز الضـرائب واإلعانـات الـواردة مـن الـدوائر الوطنيـة علـى        وتشغيلها وصيانتها. وينبغي أن تر
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تعزيز اخلدمات احلضـرية املسـتدامة والتنقـل املسـتدام، مـع تقلـيص نصـيب الفـرد مـن تكـاليف           
  اخلدمات احلضرية والنقل يف الوقت نفسه.  

ــة        - ١١٣ ــها ملواءم ــا بين ــة فيم ــة واحمللي ــات الوطني ــي أن تنســق احلكوم ــذا الصــدد، ينبغ ويف ه
ا احلضرية (كأن حتـدد سـويا معـايري اخلدمـة الـدنيا) وأهـدافها بالنسـبة لسياسـات النقـل          خدما

(كــأن تكمــل سياســات إدارة الطلــب علــى التنقــل علــى الصــعيد احمللــي بتقلــيص أي إعانــات     
ــث         ــركة). وحيـ ــيارات الشـ ــوفري سـ ــركات لتـ ــة للشـ ــوافز املقدمـ ــن احلـ ــل مـ ــود أو التقليـ للوقـ

حقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة وغاياــا الطموحــة، ينبغــي احلكومـات الوطنيــة تعهــدت بت  إن
تتعـاون مـع اجلهــات املعنيـة األخـرى لتخفــيض مسـتوى اسـتهالك الطاقــة وتقلـيص البصــمة         أن

  الكربونية اليت ختلفها شبكات التنقل احلضري.
  

  احلكومات والسلطات اإلقليمية واحمللية      

سـني اخلـدمات احلضـرية والنقـل احلضـري.      إن احلكومات احمللية عنصر أساسـي يف حت  - ١١٤
ــل تزايــد           ــل، ويف ظ ــوفري النق ــة وت ــدمي اخلــدمات العام ــال تق ــة يف جم ــز السياســات العام ولتعزي
الصعوبات التقنيـة واملاليـة، ينبغـي للحكومـات اإلقليميـة أو احملليـة، نظـرا إىل حتملـها املسـؤولية          

التحـــاور مـــع القطـــاع اخلـــاص  عـــن خدمـــة املســـتفيدين يف املنـــاطق احلضـــرية، أن تشـــرع يف  
واتمعات احمللية بشأن السياسات العامة وأن تتعـاون معهـا باسـتمرار علـى مجيـع املسـتويات.       
ــدو اخلــدمات،         ــة، ومتعه ــات املركزي ــة الرئيســية (احلكوم ــات املعني ــذا التحــاور اجله ويضــم ه

دد األدوار والنقابـــات العماليـــة، واتمـــع املـــدين)، وميكـــن أن يفضـــي إىل وضـــع مواثيـــق حتـــ  
ــة     واملســؤوليات، ومعــايري التمويــل واإلدارة واملعــايري الــدنيا الالزمــة لتحديــد مســتويات النوعي

  والكمية، ومعايري اخلدمات احلضرية والنقل متشيا مع أهداف التنمية املستدامة.  
ــن         - ١١٥ ــد م ــل احلضــري، ال ب ــز اخلــدمات احلضــرية والنق وحــىت يتســىن اإلســهام يف تعزي

ــة واحملليــة ومقــدمي اخلــدمات العامــة عــن طريــق    االرتقــاء ب ــة اإلدارات احلكوميــة اإلقليمي فعالي
  االستثمار يف املوارد البشرية والتقنية وتنفيذ نظم اإلدارة املناسبة وتكنولوجياا.

وعند إسناد مهمة توفري اخلـدمات احلضـرية والنقـل احلضـري إىل شـركاء خـارجيني،        - ١١٦
ينبغي للحكومات اإلقليمية واحمللية أن تكون شـريكا نشـطا وصـارما يف مطالبـه لضـمان تـوفري       
اخلدمات للجميـع واحلفـاظ علـى املنـافع العامـة. وينبغـي أن تطـور قـدراا الداخليـة وتتعهـدها           

ــام بأعمــ  ــة ونوعيتــها وأســعارها        للقي ــة اخلــدمات املتاح ــا يكفــل مواءم ال الرصــد والرقابــة، مب
الحتياجات املواطنني. ويتطلب ذلك بالنسبة للعديد من املدن اتباع ج تعاوين مع غريهـا مـن   

  املدن لتحسني قدراا وتعزيز هذه املهام.  
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ر املتعهدين غري الـرمسيني  وينبغي أن تعترف احلكومات احمللية بالدور الذي يؤديه صغا - ١١٧
يف توفري اخلدمات األساسية ووسائل النقل، وأن تشـجع تقـدمي اخلـدمات األساسـية باالشـتراك      
مع اتمعات احمللية، وال سيما يف التجمعـات العشـوائية واألحيـاء الفقـرية. وينبغـي أن تتحمـل       

ات مـع مقـدمي اخلـدمات    املسؤولية عن مراقبة اجلودة ومواءمـة األسـعار وتنسـيق تقـدمي اخلـدم     
  الرمسيني للحيلولة دون حدوث نقص يف اخلدمات.

وينبغي أن تكون احلكومات احمللية على علم مبـا تنطـوي عليـه الـبىن التحتيـة احلضـرية        - ١١٨
اجلديــدة مــن تــأثري حمتمــل علــى حفــظ التــراث الثقــايف واملمارســات والرمــوز الثقافيــة. ويــتعني   

ثقــايف عــن طريــق إجــراء حتليــل مســبق لآلثــار الســلبية احملتملــة،  اســتخدام أدوات تقيــيم األثــر ال
  ينبغي العمل مببدأ التحوط كلما اقتضى األمر ذلك.  كما

ــا بــني املنــاطق           - ١١٩ ــاطق الريفيــة، وفيم ــاطق احلضــرية واملن ــرابط بــني املن ــربز أوجــه الت وت
احلضرية، يف مجيع جماالت اخلدمات احلضرية والنقل أمهيةَ التنسـيق بـني احلكومـات احملليـة مـن      
نفس املنطقة أو اجلهة املتروبولية. ويتطلّـب النجـاح يف وضـع وتنفيـذ السياسـات االسـتراتيجية       

علقة بالبىن التحتية والتنقل على مستوى املناطق املتروبولية أو علـى املسـتوى اإلقليمـي تـوافر     املت
  مستوى جيد من التعاون فيما بني احلكومات احمللية وكذلك مع احلكومات الوطنية.

وباإلضـافة إىل ذلـك، إن احلكومــات احملليـة يف وضــع يؤهلـها أكثـر مــن غريهـا لــدمج        - ١٢٠
ــن السياســات       األهــداف والسياســ  ــا م ــع غريه ــل م ــة احلضــرية والتنق ــالبىن التحتي ــة ب ات املتعلق

واألهداف احمللية، وال سـيما مـع سياسـات اإلسـكان واسـتخدام األراضـي. وسـتؤثر القـرارات         
املتعلقــة باإلســكان وتصــاريح البنــاء وقواعــد تقســيم املنــاطق تــأثريا شــديدا يف تــوفري اخلــدمات   

يف املدينة؛ ومن مث، فإنـه مـن املهـم للغايـة أن تنسـق اإلدارات      احلضرية وخدمات التنقل والنقل 
  املختصة أعماهلا وأهدافها السياساتية.  

  
  اجلهات املعنية    -باء   

  الشركات املتعهدة ومقدمو اخلدمات احلضرية وخدمات التنقل      

جيــــب إشــــراك الشــــركات الــــيت تــــوفر اخلــــدمات احلضــــرية وخــــدمات النقــــل          - ١٢١
يف عمليــة صــنع القــرارات املتعلقــة بسياســات النقــل نظــرا خلربــا العمليــة. احلضــريني  للســكان

وعالوة على ذلك، وبالنظر إىل عالقة هذه الشـركات املباشـرة مـع العمـالء، فهـي علـى درايـة        
بعــادام االســتهالكية وأمنــاط تنقلــهم وأفضــليام، وهــو مــا ميكــن االســتعانة بــه يف عمليــات     

  السياسات.    وضع
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ــاص،    ومــــن ن - ١٢٢ ــاع اخلــ ــة، ولــــيس القطــ ــي للســــلطات احلكوميــ ــة أخــــرى، ينبغــ احيــ
وال سيما على الصعيد احمللي، إىل تنظيم النقل بصـورة رمسيـة يف املنـاطق املتروبوليـة      تسعى، أن

عـن طريــق وضــع معــايري ومبــادئ توجيهيــة جتعــل مــن القطــاع قطاعــا احترافيــا وحتســن التنقــل  
  مجيع أحناء املدينة.  يف
  

  نية واألطراف املستفيدة واتمع املدين اجلهات املع    

ــدمات     - ١٢٣ ــة باخلـــ ــربامج واخلطـــــط املتعلقـــ ــات والـــ ــع السياســـ ــروري وضـــ مـــــن الضـــ
والتنقــل بالتعــاون الوثيــق مــع اجلهــات املعنيــة واألطــراف املســتفيدة واتمــع املــدين.     احلضــرية

عـة مـن القاعـدة،    مل تستوعب هذه السياسات والـربامج واخلطـط التطلعـات واملطالـب الناب     وما
فستبقى جمزأة على وجه العموم. ولكي حتظـى االسـتثمارات يف اخلـدمات احلضـرية وخـدمات      
ــاق بشــأن          ــع النط ــق يف اآلراء واس ــل برضــا الســكان احلضــريني، جيــب التوصــل إىل تواف التنق

  األسباب واألهداف والغايات والوسائل.  
ــف الرابطــا    - ١٢٤ ــدور هــام يف تشــكيل منــط   وتضــطلع جمموعــات اتمــع املــدين وخمتل ت ب

االســتهالك (امليــاه، النفايــات، الطاقــة) وعــادات التنقــل ويف التــأثري فيهمــا، ومــن مث يمكنــها أن 
تدعم السلطات يف حتقيق أهـدافها، وال سـيما يف مـا يتعلـق باالنتقـال إىل تـبين أمنـاط اسـتهالك         

  ووسائط تنقل مستدامة.
  

  ألعمال التجارية، ومقدمو اخلدمات املقاولون من القطاع اخلاص، وأوساط ا    

بوسع مقاويل العقارات من القطـاع اخلـاص أن يعـززوا مـن قيمـة اخلـدمات احلضـرية         - ١٢٥
شريطة دفع مقابل اخلدمات املقدمة هلم على أساس استرداد التكـاليف بالكامـل، كمـا ميكنـهم     

هليئـات احملليـة. ومـن ناحيـة     أن يعززوا الـبىن التحتيـة احلضـرية تبعـا ملعـايري اجلـودة الـيت تضـعها ا        
أخـرى، ينبغـي عــدم السـماح للمقــاولني مـن القطــاع اخلـاص جبــين األربـاح الطائلــة مـن زيــادة        
أسعار األراضي والتنمية العقارية يف قطـاعي اإلسـكان الرمسـي وغـري الرمسـي، دون اإلسـهام يف       

  اخلدمات احلضرية واملرافق العامة.
ــة أن  - ١٢٦ ــة      وبإمكــان املؤسســات التجاري ــبىن التحتي ــوافر ال ــافع مــن ت ــن املن جتــين الكــثري م

احلضرية املالئمة وخدمات التنقل احلضري الناجعـة ألن حتسـني اخلـدمات والـربط اإللكتـروين      
وخطوط النقل ميكّن املؤسسات التجارية مـن االسـتفادة مـن قـوى عاملـة أوسـع نطاقـا وأكثـر         

  تنوعا، مما يتيح إنتاجية أفضل.  



A/CONF.226/PC.3/22

 

36/61 16-09558 

 

ىل ذلــك، فنظــرا إىل أن تــوافر خــدمات النقــل يفضــي إىل اخنفــاض تكلفــة وباإلضــافة إ - ١٢٧
ــاطق       ــأتى يف املن ــاتج احمللــي اإلمجــايل املت النقــل الــيت تتكبــدها اتمعــات احملليــة (كنســبة مــن الن

ــل       ــى الســيارات اخلاصــة للتنق ــاد عل ــا االعتم ــل فيه ــيت يق ــدن ال ، فستســتفيد )٣(احلضــرية) يف امل
ن ارتفاع القدرة الشـرائية للسـكان احلضـريني. وينبغـي أن تتعـاون      املؤسسات التجارية حتما م

املؤسسات التجارية مع السلطات على الصعيدين الوطين واحمللي كليهما لتعزيز هـذه املمارسـة   
احلميـــدة، وأن تشـــارك يف متويـــل مشـــاريع خـــدمات التنقـــل احلضـــري املســـتدامة الـــيت تتســـم  

لك، فإن حتسني خطوط النقل العام يتـيح للسـكان   باإلنصاف وتشمل اجلميع. وباإلضافة إىل ذ
املزيد من الفرص لالستفادة من اخلدمات احلضرية، مما يفضي إىل زيادة قيمة األراضي واملبـاين  
يف املناطق املتسمة جبودة الربط خبطوط النقل. وستستفيد املؤسسات التجارية من هذه الزيـادة  

  .  )٤(تشجيعها على دعم مشاريع النقل العام يف رأس املال املادي داخل املدينة، وينبغي
ويقوم مقدمو اخلدمات من القطاع اخلاص بـدور حاسـم مكمـل لـدور القطـاع العـام        - ١٢٨

عندما يعملون بكفاءة ويراعون معايري واضحة على صـعيدي األداء والتنفيـذ. ومـن الضـروري     
احلكوميـة. ويـتعني متابعتـهم     أن ميتثلوا األهداف الشاملة احملددة على صعيد خمتلـف املسـتويات  
  عن كثب، وإلزامهم مبوافاة عمالئهم من القطاع العام بالتقارير.  

واألرجح أن تكون املؤسسـات التجاريـة، ال السـلطات العامـة، هـي السـباقة إىل تـبين         - ١٢٩
التكنولوجيات اجلديدة اليت من شأا حتسني نوعية اخلدمات احلضـرية وكفاءـا. ومـن خـالل     
التعاون والعمل مع أوساط البحث وأيضا مع السلطات، ميكن أن تـؤدي املؤسسـات التجاريـة    

التكنولوجيـات قبـل بـدء تطبيقهـا علـى      “ منصـات اختبـار  ”اطق املتروبوليـة دور  العاملـة يف املنـ  
  نطاق املدينة.

  
  وكاالت اإلسكان والتعاونيات السكنية    

ميكن لوكاالت اإلسكان والتعاونيات السكنية أن تليب نسـبة كـبرية مـن االحتياجـات      - ١٣٠
ض، وأن تكـون يف الوقـت   السكنية احلضرية، وخباصـة احتياجـات الفئـات ذات الـدخل املـنخف     

نفســه شــريكة يف تــوفري اخلــدمات احلضــرية ويف متويلــها بصــورة مشــتركة وإدارــا وتشــغيلها.  
وكثريا ما تقوم التعاونيـات بـدور يف قطـاع النقـل، وميكـن إشـراكها يف سياسـة النقـل املتعـددة          

__________ 

ــدن (      )٣(   ــل يف امل ــة بالتنق ــات املتعلق ــدة البيان ــن قاع ــامMobility in Cities Databaseمقتطــف م ــيت ٢٠٠٦ )، لع ، ال
أعــدها االحتــاد الــدويل للنقــل العــام. وتعــرف تكلفــة النقــل الــيت يتكبــدها اتمــع احمللــي بأــا جممــوع نفقــات   
تشغيل خدمات النقـل العامـة واالسـتثمار فيهـا، ونفقـات شـق الطـرق وصـيانتها وعملياـا، ونفقـات تشـغيل            

 واإلهالك، وما إىل ذلك).املركبات اخلاصة (الوقود، والتأمني، ومواقف السيارات، 

 وفقا للمؤلفات املتخصصة يف موضوع رأس املال املادي.  )٤(  
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مـع االحتياجـات   الوسائط يف املناطق احلضرية. وعادة ما تكون لديها قدرة كبرية على التـأقلم  
  واملتطلبات املتغرية، وبوسعها أن تكمل خدمات النقل العام.

ــاطة      - ١٣١ ــق الوســ ــن طريــ ــات عــ ــا يف إدارة النفايــ ــهم أيضــ ــات أن تســ ــن للتعاونيــ وميكــ
الرمسي العام أو اخلاص خلدمات النفايات وبني القطاع غـري الرمسـي. وهـي تشـكل      القطاع بني

مرتفع يف قطاع النفايات، وقـد أثبتـت مرونتـها الكـبرية     وسيلة مثالية للحفاظ على معدل عمل 
وكفاءــا العاليــة يف التكيــف مــع متطلبــات إدارة النفايــات إذا مــا أُحســن إدماجهــا يف اقتصــاد  

  إدارة النفايات.
  

  اتمع الدويل واألوساط األكادميية    -جيم   
  دن اتمع الدويل، واملصارف املتعددة األطراف، وشبكات ومؤسسات امل    

تقوم املؤسسات الدوليـة بـدور رئيسـي يف مسـاعدة اجلهـات الفاعلـة علـى الصـعيدين          - ١٣٢
الـــوطين واحمللـــي يف بنـــاء القـــدرات واكتســـاب املعـــارف الالزمـــة لتحديـــد وتنفيـــذ املشـــاريع   
االســتراتيجية يف جمــال اخلــدمات احلضــرية والنقــل احلضــري. ومــن املفيــد أيضــا بنــاء القــدرات  

ــا ــق باحل فيم ــاء املؤسســات       يتعل ــدم املســاعدة يف بن ــة أن تق ــة، وبوســع املؤسســات الدولي وكم
  تيسر التعاون اجليد بني اجلهات الفاعلة احمللية.    اليت

وهي تقدم أيضا الدعم يف حتديـد الربنـامج السياسـايت للحكومـات الوطنيـة واجلهـات        - ١٣٣
ارف مستقاة مـن مجيـع   املعنية األخرى. وعالوة على ذلك، فهي مؤهلة جلمع وحتليل ونشر مع

أحناء العـامل عـن اخليـارات واالجتاهـات يف جمـال السياسـات. وتـؤدي املؤسسـات الدوليـة دورا          
  أساسيا يف حتديد أمثلة على املمارسات اجليدة على املستويني احلضري والوطين.  

وميكن للمؤسسات الدولية أن تعمل على تيسـري تبـادل املعـارف عـن طريـق هياكلـها        - ١٣٤
معة والتشاركية. وينبغي ربط هـذه املعـارف ببنـاء القـدرات. واملؤسسـات الدوليـة مؤهلـة،        اجلا

من موقع اهتمامها جبمع املعارف، للوقـوف علـى مكـامن الـنقص يف املعـارف، ومـن مث ينبغـي        
  أن تعمل مع اجلهات املعنية لبناء القدرات الالزمة لسد هذا النقص.  

مات احلضـــرية وخـــدمات التنقـــل جمـــاالً ينبغـــي ويشـــكل قيـــاس وتقيـــيم نتـــائج اخلـــد - ١٣٥
علــى الصــعيدين  -للمؤسســات الدوليــة أن تتعــاون فيــه بشــكل أكــرب مــع اجلهــات احلكوميــة    

ومـع اتمـع املـدين واألوسـاط األكادمييـة وأوسـاط األعمـال التجاريـة حــىت          -الـوطين واحمللـي   
يـة واجلهـات الفاعلـة علـى     يتسىن بناء هذه القدرة. ويف الوقت نفسـه، ميكـن للمؤسسـات الدول   

الصــعيد الــدويل أن تعمــل أيضــا مــع احلكومــات والســلطات علــى الصــعيدين الــوطين واحمللــي     
ــي لتقاســم املســؤوليات واالختصاصــات يف جمــال        ــى وضــع إطــار عمل ملســاعدة الســلطات عل
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اخلـــدمات احلضـــرية وخـــدمات التنقـــل، وال ســـيما يف مـــا يتعلـــق بترتيبـــات التمويـــل. وتقـــوم 
الدوليــة أيضــا بــدور هــام يف حشــد التمويــل مــن القطــاع اخلــاص لفائــدة مشــاريع    املؤسســات 

اخلدمات احلضرية وخـدمات التنقـل، وميكنـها تعزيـز التعـاون بـني اجلهـات احلكوميـة واتمـع          
املدين واألوساط األكادميية من أجل وضع االستراتيجيات املتعلقة بالتنقـل يف املنـاطق احلضـرية    

  وتنفيذها بنجاح.
وباإلضافة إىل ذلك، تقوم املؤسسات املالية الدوليـة، مثـل املصـارف اإلمنائيـة املتعـددة       - ١٣٦

األطراف، بدور رئيسي يف توفري التمويل للحكومات على كل من الصـعيد الـوطين واإلقليمـي    
واحمللــي وإرســاء عالقــات التعــاون الــتقين معهــا وإســداء املشــورة هلــا بشــأن مســائل التنقــل يف     

  ضرية.  املناطق احل
وتـؤدي شـبكات املــدن الدوليـة واإلقليميـة والوطنيــة دورا رئيسـيا يف تصـميم وطلــب        - ١٣٧

  ودعم األطر الكفيلة بتوفري خدمات حضرية فعالة ومستدامة.
  

  األوساط األكادميية      

إىل جانب الـدور العـام الـذي تؤديـه اجلامعـات يف حتسـني مهـارات ومـؤهالت القـوة           - ١٣٨
ــدم        ــوافر داخــل املــدن، تق ــال البشــري املت ــة (عمــال املســتقبل)، ومــن مث حتســني رأس امل العامل
اجلامعات معارف فريدة عن طريق توفري حتليالت لنتـائج السياسـات واالسـتراتيجيات املتعلقـة     

  لتنقل.  باخلدمات احلضرية وا
ــيت ميكــن      - ١٣٩ ــة ال ــوفري وتشــجيع احللــول االبتكاري ــة دور حمــوري يف ت ولألوســاط اجلامعي

تطبيقهــا أو تنفيــذها مباشــرة. وينبغــي أال يقتصــر االبتكــار علــى اجلوانــب التقنيــة أو اهلندســية.  
ــدا         ــة ويف جمــال التســويق ميكــن أن يكــون مفي ــة واإلداري ــثال يف اــاالت التنظيمي فاالبتكــار م

ــ ــة      خلـ ــات الفاعلـ ــي للجهـ ــواء. وينبغـ ــى السـ ــرى علـ ــرية األخـ ــدمات احلضـ ــل واخلـ دمات النقـ
القطــاعني اخلــاص والعــام أن تســتفيد مــن عالقـــات جيــدة مــع أوســاط البحــث العلمـــي           يف

  تعززها.  وأن
    

  وضع السياسات وتنفيذها ورصدها    -  خامسا  
واألولويــات أساســا ينبغــي أن تشــكل االســتنتاجات املنبثقــة عــن الرؤيــة والتحــديات   - ١٤٠

لرصد عملـييت إعـداد وتنفيـذ اإلجـراءات الرئيسـية الـيت ترتكـز عليهـا اخلطـة احلضـرية اجلديـدة            
  يتعلق باخلدمات احلضرية والتكنولوجيات.  فيما
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  وضع السياسات واحلوكمة والتكنولوجيات    - ألف  
ــيح فرصــة       - ١٤١ ــأن التوســع احلضــري يت ــود األخــرية ب ــوعي يف العق ــدة جيــب  تعــاظم ال فري

اغتنامها لدعم النمو االقتصادي والتقدم االجتمـاعي. فصـار مـن الـالزم اإلقـرار بأوجـه التنـوع        
يف الوسط احلضري وضمان ارتكـاز عمليـات إدارة اخلـدمات احلضـرية وختطيطهـا وتصـميمها       
وتنفيــذها علــى حوكمــة متعــددة املســتويات، وحوكمــة حمليــة المركزيــة، ومبــادئ شــاملة          

  خاضعة للمساءلة وحمورها الناس.وتشاركية و
ومن شأن السياسات الالمركزية أن متنح احلكومات احمللية واليات ومـوارد موسـعة.    - ١٤٢

غري أن الفجوة بني املسؤوليات املمنوحة والقدرة على تنفيذ السياسـات جيـب أن تتماشـى مـع     
  ومات أمام مواطنيها.اإليرادات املولدة حمليا. ويشكل ذلك حتديا كبريا ملصداقية تلك احلك

ولتحقيق احلوكمـة الرشـيدة، يـتعني أن تتـاح للحكومـة احملليـة واتمـع املـدين ومجيـع           - ١٤٣
ــة فــرص متكافئــة يف نفــس          ــات املعنيــة باملعرفــة والصــناعة والتكنولوجيــا والشــؤون املالي اجله

والسياسـات  مستوى اختاذ القرارات ملدم. وال بـد مـن وضـع التشـريعات واللـوائح التنظيميـة       
وآليــات اإلنفــاذ املالئمــة مــن أجــل ترســيخ وإدامــة مبــادئ مشــول اجلميــع والتشــارك يف صــنع     

  القرارات والرصد والتقييم اجلماعيني لتنمية املدن.
وجيب أن يركز إطار اخلطة احلضرية اجلديدة على التكنولوجيات ألا عنصر حيـوي   - ١٤٤

تيح العديد من الفرص. ويكتسي توافر الـبىن التحتيـة   من عناصر البىن التحتية احلضرية، وألا ت
(الرقمية واملادية) واستخدام البيانات الضخمة أمهيـة يف تنميـة املـدن يف املسـتقبل ومتكينـها مـن       
مواجهــة التحــديات. ومــع تطــور تكنولوجيــات الــبىن التحتيــة اجلديــدة وتزايــد ترابطهــا، جيــب  

إذا أريـد للمـدن أن تسـتفيد بـأكرب قـدر مـن املنـافع        النظر إىل تطورها املتـوازي بطريقـة مشوليـة    
  .  )٥(اإلمجالية اليت تتيحها النظم االبتكارية للبىن التحتية احلضرية

ويف هـذا السـياق، ميكـن أن يســهم التوحيـد القياسـي علــى الصـعيد الـدويل، باعتبــاره         - ١٤٥
ــن التكن     ــات االســتفادة م ــز إمكاني ــاس والتكــرار، يف تعزي ــا ملواجهــة  شــرطا أساســيا للقي ولوجي

التحديات احلضرية. وينبغي تنظيم التوحيد القياسي بطريقـة تضـمن املنافسـة بطريقـة مسـتدامة      
بــني خمتلــف البــائعني والــنظم. ولــذلك، ينبغــي حتديــده بصــورة تتــيح إنشــاء بــىن حتتيــة أو نظــم   

وك. إيكولوجية مفتوحـة. وينبغـي أن تركـز املقـاييس علـى التكنولوجيـات ال علـى أمنـاط السـل         
ويلزم استحداثها باالشتراك مع مجيع اجلهات املعنية مـن أجـل تقـدمي خـدمات حضـرية تسـهم       

  يف جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة ومستدامة وقادرة على الصمود.
__________ 

  )٥(  World Business Council for Sustainable Development, The Urban Infrastructure Initiative, Final Report, 

April 2014. 
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ويتسم تقاسم املعارف يف جمال السياسات العامة على أساس ج ثالثي األبعـاد يضـم    - ١٤٦
عة واحلكومة بأمهية قصوى. فالبىن التحتية احلضرية والتكنولوجيا تتطلـب التعـاون   العلم والصنا

بـــني خمتلـــف أصـــحاب املصـــلحة. وإىل جانـــب احلكومـــة، جيـــب أن تتـــاح للمجتمـــع املـــدين    
واملؤسسات اخلاصة واألفراد فـرص متسـاوية لوضـع وتطبيـق حلـول ذكيـة، ممـا يتطلـب متكـني          

ــات. و     ــع مــن احلصــول علــى املعلوم ــراء التجــارب والــتعلم مــن       اجلمي ال بــد كــذلك مــن إج
 “الـتعلم باملمارسـة  ”اإلمكانيات االجتماعية الـيت تتيحهـا التكنولوجيـات اجلديـدة باتبـاع ـج       

  ومن خالل خمتربات العيش يف املناطق احلضرية.
وميكن أن تسهم مفاهيم املدن الذكية يف النـهوض بفعاليـة اخلـدمات احلضـرية وسـبل       - ١٤٧

ري أنه نظرا لفرادة املدن، فـال بـد مـن إدمـاج مفـاهيم املـدن الذكيـة بعنايـة يف صـلب          تقدميها. غ
مفاهيم التنمية احلضرية املتكاملة مبا يضمن دعم التكنولوجيا للناس ووفاءهـا بـالغرض املرجتـى.    
ولعل التحاور الفعال بني املـدن يسـعف يف هـذا املسـعى مـن أجـل جتنـب األخطـاء واستنسـاخ          

  ة.  التجارب الناجح
  

  التنفيذ والتمويل  -باء   
ينبغي أن تيسر اآلليات املالية احملددة بوضـوح حصـول السـلطات احملليـة علـى املـوارد        - ١٤٨

املالية، وجتذب االستثمار احمللي واألجنيب املباشر، وتتيح إنشـاء وحتسـني نظـم توليـد اإليـرادات      
ــوطين، وتتفاعــل مــع القطــاع اخلــاص      بطريقــة شــفافة ومنتجــة.  ومجعهــا علــى الصــعيد دون ال

وينبغي أيضا التشديد على ضـرورة وضـع وتنفيـذ آليـات املراقبـة والتقيـيم لرصـد التقـدم احملـرز          
  وتوثيق آثار التخطيط املكاين.  

وينبغــي تقــدمي الــدعم للســلطات احملليــة يف تطــوير أدوات ومقــاييس متماســكة وقابلــة  - ١٤٩
يط املكــاين واللــوائح التنظيميــة) مــن أجــل وضــع للتنفيــذ يف جمــال اإلدارة احلضــرية (أي التخطــ

اإلطار اإلقليمي الـذي ينـتظم مجـع الضـرائب والرسـوم اإلداريـة، وتـوفري الـبىن التحتيـة، وإدارة          
الشؤون البيئيـة، وتقـدمي اخلـدمات، باعتبارهـا أولويـات ينبغـي تنفيـذها. ويشـمل ذلـك توسـيع           

  عهده السلطات احمللية وحتديثها.نطاق املعلومات الواردة يف السجل العقاري الذي تت
وباإلضـافة إىل ذلــك، جيــب تطبيــق نظــم ضـريبية تصــاعدية لتمويــل الــبىن التحتيــة مــن    - ١٥٠

خارج منح التنمية/اإليرادات الضريبية. وهذا يضمن تعريفة جيـدة ومعـدالت منظَّمة/متدرجـة    
  حتددها نوعية اخلدمات أو املنتج املقدم.
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  للبىن التحتية احلضرية وخدمات النقل احلضري األموال الوطنية املخصصة    

ينبغــي القيــام، علــى الصــعيد الــوطين، حبشــد أمــوال خمصصــة للــبىن التحتيــة احلضــرية      - ١٥١
ــك مســامهات مــن مؤسســات         ــل متنوعــة. وميكــن أن يشــمل ذل ــى مصــادر متوي باالعتمــاد عل

املخصصـة. وميكـن تصـور    التمويل الدولية وأيضا إيرادات حمددة الغـرض متأتيـة مـن الضـرائب     
مناذج خمتلفة لتخصـيص تلـك األمـوال، منـها تقـدمي املـنح للعمـوم وتعبئـة مسـامهات الكيانـات           
العامــة األخــرى وكيانــات القطــاع اخلــاص. وميكــن أن تشــمل معــايري األهليــة للحصــول علــى   

  األموال ما يلي:
التنميـــة  إعطـــاء األولويـــة لالســـتراتيجيات احلضـــرية املتكاملـــة، مبـــا يف ذلـــك   (أ)  

  احلضرية والسكن والنقل العمومي، مما يساعد على تفادي املخاطر املرتبطة باملشاريع الفردية؛
االندماج يف عملية التفكري على الصـعيد الـوطين يف إمكانـات التنميـة وحتقيـق        (ب)  

  التوازن بني خمتلف املدن واملناطق؛  
  ؛اخلضوع إلجراءات تقييم حمددة على الصعيد الوطين  (ج)  
  يكون التقييم على أساس التكامل ضمن خطة للنقل احلضري املستدام.  (د)  

  
  توفري التمويل للبىن التحتية واخلدمات على الصعيد احمللي      

ينبغي وضع أطر على الصعيد الوطين تتيح للسلطات احمللية قـبض الضـرائب والرسـوم     - ١٥٢
النقــل. ومبــوازاة ذلــك، ينبغــي بنــاء القــدرات  املتعلقــة بالقيمــة الناشــئة عــن االســتثمار يف نظــم  

  لتزويد احلكومات احمللية بأدوات مناسبة الستخالص تلك القيمة.
ــجيع         - ١٥٣ ــي للتشـ ــعيد احمللـ ــى الصـ ــة علـ ــات الفاعلـ ــني اجلهـ ــراكة بـ ــوير الشـ ــي تطـ وينبغـ
  التدابري.  قبول  على

  
  الرصد    - جيم  

ــذ سياســ     - ١٥٤ ــدم احملــرز يف تنفي ــة واخلــدمات  ميكــن أن يســاعد رصــد التق ــبىن التحتي ات ال
احلضــرية املســتدامة علــى توجيــه وإعــادة توجيــه القــرارات املتخــذة علــى الصــعيد احمللــي وعلــى  
تبادل اخلربات مع اتمع العاملي. ويرتكز رصد اخلدمات احلضـرية والتكنولوجيـا أساسـا علـى     

إىل جمموعـــة خمتلـــف قطاعـــات اخلـــدمات احلضـــرية. وينبغـــي االســـتناد يف اختيـــار املؤشـــرات  
املؤشرات املتوقعة املتعلقة بأهداف التنميـة املسـتدامة، شـريطة القيـام بـذلك عـن طريـق إشـراك         

  السلطات احمللية، والرابطات، وممثلي املدينة على النحو الواجب.  
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  استخدام البيانات يف دعم السياسات املتعلقة بالبىن التحتية احلضرية والنقل احلضري      

توافر البيانات لـدعم صـياغة السياسـات وحتديـد األهـداف، وتقيـيم التنفيـذ        ال بد من  - ١٥٥
ورصده. وفيما يتعلق بالتقييم على اخلصـوص، جيـب أال تقـاس إال البيانـات املوثوقـة الـيت تـربر        

  الفوائد الكربى املتأتية من االستثمارات يف البىن التحتية واخلدمات احلضرية.
ــاء القــدرات علــى حت  - ١٥٦ ديــد وقيــاس املــدخالت والنــواتج ومؤشــرات اإلجنــاز   وينبغــي بن

ــي وضــع         ــي احملــدد. وينبغ ــوطين أو احملل ــات يف ســياقها ال ــيت تعكــس مصــداقية البيان املالئمــة ال
إجراءات مناسبة على الصعيد احمللي جلمع البيانات وإدارا وتبادهلا. وينبغي وضع أطـر حتليليـة   

  ت بني املدن.  على الصعيد الوطين/الدويل ملقارنة البيانا
    

  اخلالصة  -  سادسا  
  التوسع احلضري العاملي والدور احليوي للخدمات والبىن التحتية احلضرية      

للخــدمات احلضــرية أمهيــة أساســية يف حيــاة النــاس كافــة يف مجيــع مــدن املعمــورة          - ١٥٧
 التحتيـة  ومستوطناا. غري أن الكثري من األماكن ما زالت تفتقر إىل اخلدمات األساسية والـبىن 

الكافية واآلمنة واملستدامة وامليسورة التكلفة واملتاحـة للجميـع. ويظـل تـوفري اموعـة الكاملـة       
مــن اخلــدمات احلضــرية القــوة الدافعــة لتحقيــق التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية ورفــاه ســكان  

ألطفــال احلواضــر، وال ســيما للفئــات األكثــر ضــعفا، مثــل فقــراء املنــاطق احلضــرية والنســاء وا  
وكبار السن وذوي اإلعاقة. ولقد أضـحى العـامل احلضـري شـديد التبـاين، حيـث تتعـايش فيـه         
ــل كــثريا        ــنقص يف اخلــدمات األساســية، ب ــع ال ــة يف آن واحــد م ــا الدقيق ــات التكنولوجي تطبيق

  تقترن الظاهرتان بشكل ملموس.  ما
مي فيمـا يتعلـق مبســتوى   وتسـود تفاوتـات حـادة بـني العـامل املتقـدم النمـو والعـامل النـا          - ١٥٨

تقدمي اخلدمات بشكل عام، وبني اموعات واتمعات احمللية على وجه اخلصـوص، ال سـيما   
ــة         ــة اآلمن ــبىن التحتي ــإن تطــوير و/أو صــيانة ال ــة النمــو، ف ــدان املتقدم ــا. وحــىت يف البل يف أفريقي

احلصــول علــى والصــحية والقــادرة علــى الصــمود واملســتدامة ال يــزاالن مهمــة شــاقة. ويــرتبط  
اخلدمات احلضرية بتحقيق أهداف التنميـة املسـتدامة والغايـات الطموحـة املتمثلـة يف التخفيـف       
مــن آثــار تغــري املنــاخ احملــددة يف الــدورة احلاديــة والعشــرين ملــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم     

  املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ.
اح جعــل تقــدمي اخلــدمات األساســية وتطــوير ويقتضــي التوســع احلضــري العــاملي بإحلــ - ١٥٩

بليـون   ١البىن التحتية موضوعني رئيسيني يف اخلطة احلضرية اجلديـدة. ففـي املـدن، يفتقـر حنـو      
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نســمة مــن ســكان األحيــاء الفقــرية جلميــع اخلــدمات األساســية، وخاصــة يف املــدن األفريقيــة،    
باليني نسمة. ويكتسي اإلسـراع   ٣,٥ـ مل يتم بعد تشييد البىن التحتية احلضرية الالزمة لـ بينما

يف وضع أطر السياسات واإلدارة والتمويل املناسبة أمهية بالغـة لتحقيـق ذلـك. وينبغـي مواكبـة      
تقــدمي اخلــدمات مبمارســات فعالــة علــى صــعيدي التشــغيل والصــيانة. ومــن شــأن االســتخدام    

واالتصـــاالت، أن الـــذكي للتكنولوجيـــات الســـريعة التطـــور، الســـيما تكنولوجيـــا املعلومـــات 
  يساعد يف هذا املسعى.  

ويتطلــــب تعزيــــز تنفيــــذ اخلطــــة احلضــــرية اجلديــــدة يف جمــــال اخلــــدمات احلضــــرية  - ١٦٠
ــف املســتويات        ــوىل إســناد مســؤوليات واضــحة ملختل ــة تت ــا وجــود هياكــل إداري والتكنولوجي
ــى        ــواطنني والقطــاع اخلــاص، عل ــا يشــمل امل ــع أصــحاب املصــلحة، مب ــة وتشــجع مجي احلكومي

  املشاركة واالخنراط بنشاط.
  

  اإلجراءات األساسية لكل مستوى من مستويات احلكم      

من أجل يئة موائـل لإلنسـان تكـون شـاملة للجميـع وآمنـة ومسـتدامة وقـادرة علـى           - ١٦١
الصمود وتسندها خدمات حضرية كافية، ينبغي أن تتخـذ خمتلـف اجلهـات املعنيـة اإلجـراءات      

  الرئيسية التالية:
  

  على الصعيد الوطين      

يتعني على احلكومات الوطنية أن متنح احلكومات احملليـة الواليـات والوسـائل      (أ)  
  الالزمة لتقدمي اخلدمات احلضرية؛

ــة (مثــل فــرض      (ب)   ــة الرئيســية الالزمــة السياســات املالي تشــمل السياســات الوطني
، وســالمة امليــاه وإعــادة ضــرائب علــى الطاقــة والوقــود)، واملعــايري الــدنيا للخــدمات األساســية 

  تدويرها، ووضع القواعد التنظيمية لتحقيق الكفاءة، ووضع أطر عمليات الشراء؛  
ــب        (ج)   ــيت تتطلـ ــتراتيجيات الـ ــاريع واالسـ ــة للمشـ ــدوائر الوطنيـ ــل الـ ــرن متويـ يـ

  استثمارات كبرية باستيفائها شروط التمويل وخضوعها للتقييم؛
  

  لية  احلكومات والسلطات اإلقليمية واحمل    

ــة دورا رئيســيا يف حتســني اخلــدمات احلضــرية ونظــم       (د)   ــوىل احلكومــات احمللي تت
النقل احلضري. وعليها أن حتدد األولويات السياسية وتكفل تنفيذ البىن التحتيـة والتكنولوجيـا   
والسياسات لتلك األولويات. ولكي يتم ذلك على حنو فعال، ال بـد مـن قيـادة حمليـة قويـة هلـا       

  وحتظى بدعم املؤسسات التجارية احمللية واملواطنني؛ رؤية واضحة
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احلكومات احمللية مؤهلة أكثر من غريها لوضع خطط تنمية حضـرية متكاملـة     (هـ)  
تكفـل االتسـاق بـني الـبىن التحتيـة ونظـم التنقـل وبـني السياسـات واألهـداف احملليـة األخـرى،             

للغايـة أن تنسـق اإلدارات املعنيـة    سيما سياسات اإلسكان واستخدام األراضي. ومن املهم  وال
أعماهلا وأهداف سياسـاا. فبـذلك ميكنـها أن حتقـق تطـابق الطلـب بشـكل أفضـل مـع القـدرة           

  على تقدمي اخلدمات للجميع؛
  

  املؤسسات الدولية      

ــة        (و)   ــم اإلجــراءات احمللي ــة دورا رئيســيا يف دع ــل الدولي ــوىل مؤسســات التموي تت
  وتعبئة املزيد من التمويل؛

تقوم الوكاالت الدولية بدور رئيسي يف تيسـري تبـادل املعـارف وتـوفري فـرص        (ز)  
بناء القدرات. وميكن أن يشمل ذلك بناء املؤسسات ووضع السياسـات وإنشـاء الـبىن التحتيـة     

  وتقييم االحتياجات وقياس اآلثار.  
م ومــن الضــروري التوصــل إىل اتفــاق مجــاعي بشــأن دور التوســع احلضــري املســتدا      - ١٦٢

ضمن خطـة أوسـع نطاقـا للتنميـة املسـتدامة. وال ميكـن أن يتحقـق ذلـك إذا كانـت مسـتويات           
احلكومة تعمل يف عزلة. فعليها أن تعتمـد جـا نظميـا يف جمـال احلوكمـة املتعـددة املسـتويات،        
وأن تتأكد من اتساق األولويات السياساتية وتكفل تعزيز اإلجـراءات بعضـها بعضـا يف سـياق     

  احلضرية اجلديدة. تنفيذ اخلطة
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  مرفق  
  دراسات حاالت إفرادية      

يتضــمن هــذا املرفــق جمموعــة خمتــارة مــن دراســات احلــاالت اإلفراديــة يف اــاالت            
لطـابع  السياسات التابعة ملؤمتر املوئل الثالث. ونظـرا ل املعنية ب ٩وحدة الاملواضيعية اليت تناولتها 

العديـد مـن أوجـه    فقـد ختللـها   الكثري مـن هـذه الدراسـات،    الذي يتسم به تخصصات التعدد امل
العديـد  اسـتمد  السياسـات. و األخـرى املعنيـة ب  وحـدات  اليت تطرقت هلا الواضيع املالتداخل مع 

ــن هــذه الدراســات    ــن م ــة الصــادرة يف إطــار مشــروع       م سلســلة دراســات احلــاالت اإلفرادي
”Connective Cities“.  
  

    تراعي االعتبارات الطاقية تيةبىن حت    
  أمحد أباد، اهلند     
  األحياء الفقرية بشبكة الكهرباء أسرة معيشية يف  ٢٠٠ ٠٠٠ربط     

تقع مدينة أمحد أباد يف غرب اهلند. وهي حتتل الرتبة اخلامسة بني أكـرب املـدن يف شـبه      
ــالغ  هــذه املدينــة يف املائــة مــن ســكان  ٤٠القــارة اهلنديــة وتعــد مــن أســرعها منــوا. ويعــيش    الب

، ومعظمهـم ال يسـتفيد   العشـوائية مليون نسمة يف األحيـاء الفقـرية واملسـتوطنات     ٥,٦عددهم 
أسـرة بشـبكة    ٨٠٠ربط لـ ، بدأت املدينة مشروعا رائـدا  ٢٠٠١من اخلدمات العامة. ويف عام 

ــاء يف غضــون ثــالث ســنوات   ــة مــن الشــوارع     ،الكهرب ــاء غــري القانوني ــة خطــوط الكهرب وإزال
ملساكن، وذلك دف ضمان أمن احليازة لسـكان األحيـاء الفقـرية ودفـع الفـواتري لشـركات       وا

ــة مــع اثنــتني مــن شــركات الطاقــة       الطاقــة. ومــن أجــل حتقيــق هــذه األهــداف، تعاونــت املدين
، وهـي مجعيـة   SEWAومنظمتني غري حكوميتني. وكانـت املنظمتـان غـري احلكـوميتني (منظمـة      

الثمامنائـة الـيت مشلـها    املعيشـية  األسـر  إعـالم  ية) مسؤولتني عـن  اخلري SAATHنسائية، ومؤسسة 
ــا و ملشـــروع وجـــدواه املاليـــة (بواســـطة  الضـــمان قبـــول الفعلـــي كها اشـــرإاملشـــروع وتثقيفهـ

أيضـا  واستدامته. وعملـت املنظمتـان   على أرض الواقع تنفيذه و) االئتمانات البالغة الصغر أيضا
، وهــو اخلاصــتني لطاقــةشــركيت اقــرية وإدارة املدينــة وعلــى بنــاء الثقــة بــني ســكان األحيــاء الف 

دعمـا   الرائـد شكل حجر الزاوية يف جناح التعاون بني اجلهات املعنية. وتلقى هـذا املشـروع    ما
  ماليا من وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة.  

وشــكلت اخلــربات املكتســبة يف املرحلــة التجريبيــة حــافزا شــجع املدينــة علــى توســيع      
الفقـرية  املعيشـية  ، مت ربط مجيـع األسـر   ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤ يعام بنينطاق الربنامج. ويف الفترة 

، بشــبكة الكهربــاء.  ٢٠٠ ٠٠٠أي مــا جمموعــه  املقيمــة يف األحيــاء الفقــرية يف أمحــد أبــاد،     
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حتاديــة الفكــرة إىل مـدن أخــرى، حيــث يـتم اآلن تقــدمي خــدمات   ونقلـت واليــة غوجـارات اال  
مـدن يف القـارة   انتشـر يف  ، بـل و أيضـا  مومبـاي ليشـمل  مماثلة. ويف غضون ذلك، امتد الربنامج 

  األفريقية.
ــ   ــى ع اللالطـــــ ــر  علـــــ ــات، انظـــــ ــن املعلومـــــ ــد مـــــ -http://www.connective :مزيـــــ

cities.net/en/connect/good-practices/ahmedabad-connects-200000-households-in-slums-

to-the-grid/  .  
  

  ديليتش، أملانيا
  مدينة موفرة للطاقة

وهلـا نظـام مبتكـر إلدارة الطاقـة باسـتخدام       تقع مدينة ديليتش إىل الشمال من اليبزيـغ   
اخلاليا الكهروضوئية وطاقة الرياح والكتلة احليوية لتوليد الكهرباء والتسخني بالطاقة احلراريـة  

الــذي ‘‘ املدينــة املــوفرة للطاقــة’’تلقــى مشــروع لقــد الشمســية. و احلراريــة األرضــية واملصــادر
لتنفيذ أفكـار   ٢٠٠٨عليم والبحث العلمي يف عام ديليتش منحة من الوزارة االحتادية للتأعدته 

مبتكرة يف قطاع الطاقة. ومـن املتوقـع أن تسـتمر املرحلـة احلاليـة مـن تنفيـذ املشـروع إىل غايـة          
  .  ٢٠١٦أيار/مايو 
أكســيد الكربــون مبــا ال يقــل عــن  وتســعى املدينــة إىل خفــض مســتويات انبعــاث ثــاين  

). ومن املتوقع أن يؤدي حتـديث  ١٩٩٠ستويات عام (مقارنة مب ٢٠٢٠يف املائة حبلول عام  ٤٠
  قطاع الطاقة إىل حتسينات يف هياكل املباين وزيادة جودة املساكن وخفض تكاليف التدفئة.

االجتماعيــــة اخلصـــائص  نفـــس  يتشــــاطر ســـكاا  مت املدينـــة إىل مقاطعـــات   ســـ وقُ  
إعـداد منـاذج اخلصـائص ذات    لـدعم  أداة برجميـة  مت اسـتحداث  . وتتشـابه مبانيهـا  واالقتصادية و

حالــة  وأبيانــات أنــواع املبــاين   وأالصــلة بتلــك املقاطعــات اســتنادا إىل اإلحصــاءات الســكانية   
ــوع  ــدها أو نـ ــتخدمةجتديـ ــة املسـ ــوم   الطاقـ ــة والعلـ ــال التجاريـ ــبكات لألعمـ ــة شـ ــل إقامـ . ومتثـ

‘‘ فـاءة الطاقـة  مـدير ك ’’من والتكنولوجيا أيضا جزءا من هذه االستراتيجية. ومن املتوقع أيضا 
 االت. ويشترك أصـحاباملمتلكـات املنشـأة    أن جيمع بني اجلهات الفاعلة املعنية من خمتلف ا

التجزئـة ومقـدمو اخلـدمات والعديـد     بتجـارة  القطـاع  العـاملون يف  و األراضي واجلمعيـات على 
  باستمرار. توسعي لتبادل املعارف ما فتئ نطاقهامن املؤسسات األخرى يف شبكة 

ادت كفاءة املدينة يف استخدام الطاقة بشكل ملحوظ بفضل جتديـد هياكـل الطاقـة    وز  
عـد ديليـتش أيضـا بلديـة منوذجيـة للمـدن األخـرى الواقعـة يف شـرق          يف أحياء املدينة القدمية. وت
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ــة اقتصــادية      ــة اجتماعي ــا بني ــيت هل ــا ال ــة احلضــرية  ســلك مســار  وتســعى إىل  مشــاةأملاني التنمي
  ة للطاقة.املستدامة واملوفر

ــر      ــات، انظـــــ ــن املعلومـــــ ــد مـــــ ــى مزيـــــ ــالع علـــــ -http://www.connective :لالطـــــ

cities.net/en/connect/good-practices/delitzsch-energieeffiziente-stadt/.  
  
  ستوكهومل، السويدا

  ) أ(حي هاماريب: نظام حلقة مغلقة يدمج بني املياه والنفايات والطاقة

تصـميم احلـي وتشـييده عـام     بـدأ  سـتوكهومل. و اجنـوب  يقـع  حي هاماريب حي جديد   
. وقــد صــمم احلــي يف أول األمــر الستضــافة دورة      ٢٠١٨حبلــول عــام   ســيكتمل  و ،١٩٩٦

، مت حتويل املنطقة يف وقـت الحـق إىل حـي    الترشيح، وبعد فشل ٢٠٠٤األلعاب األوملبية لعام 
 ٢١ل احمللـي للقـرن   جـدول األعمـا   للمبـادئ التوجيهيـة الـواردة يف   وفقـا  طموح رفيـق بالبيئـة،   

  يف املائة. ٥٠ختفيض بصمته البيئية بنسبة بغية نظرية النمو الذكي، استرشادا بو
اإلمجايل من الطاقـة غـري املتجـددة واملـوارد      االستهالكشهد ، ٢٠٠٨واعتبارا من عام   

عينات يف املائـة مقارنـة مـع أوائـل التسـ      ٤٠ بلـغ  ااخنفاضا كـبري  ،غازات الدفيئة وانبعاثُ ،املائية
وحتفيــز ســكانه علــى اســتخدام التصــميم  الكثيفــة احلــيهــذا بيئــة بفضــل مــن القــرن املاضــي. و

علــى املشــي ، أصــبح الســكان يفضــلون وســائل النقــل البديلــة بواســطة محــالت التوعيــة العامــة 
  استخدام السيارات يف تنقالم اليومية.األقدام عوض 

علــى أســاس ميــاه والطاقــة والنقــل وطــور حــي هامــاريب منظومتــه اخلاصــة املتكاملــة لل   
إعـادة   وتستند احملطة الالمركزية ملعاجلة مياه الصرف الصـحي ومنـاذجUrban NEXUS :  طريقة 

يشــجع علــى ممــا ، “احللقــة املغلقــة للتمثيــل الغــذائي يف املنــاطق احلضــرية ”التــدوير إىل مفهــوم 
التربـة بتحويـل النفايـات العضـوية     يات النفايات واملـوارد املائيـة. ويـتم إنتـاج مغـذِّ     إعادة توزيع 

وخملفات ااري إىل أمسدة، يف حني أن الطاقة املسـتخرجة مـن حـرق النفايـات ومعاجلـة امليـاه       
د نظــام تدفئــة احلــي. ويــتم كــذلك اســتخراج الغــاز احليــوي بواســطة هــذه العمليــات           تــزو

  الستخدامه يف األفران واحلافالت.
التحتيـــة املتطـــورة إمكانيـــة التكامـــل بـــني هـــذه الـــبىن  أتاحـــتوعـــالوة علـــى ذلـــك،   

ن لـذي ميكّـ  ا الربنامج الوطين لالستثمار احملليبفضل جهود ، على صعيد املؤسسات القطاعات

__________ 

 Hammarby District case study part of the GIZ and ICLEI, 2014, Operationalizing the Urban مقتطـف مــن:   ) أ(  

NEXUS: towards resource efficient and integrated cities and metropolitan regions . 
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ــة        ــاركة يف التنميـ ــديات املشـ ــايل إىل البلـ ــدعم املـ ــدمي الـ ــن تقـ ــويدية مـ ــة السـ ــة الوطنيـ احلكومـ
شــراكة بــني المــن خــالل ســتوكهومل هــذه املنطقــة  ااإليكولوجيــة. وطــورت مدينــة   املســتدامة
سـتوكهومل إلدارة النفايـات.   اوشركة استوكهومل للمياه ومكتب مدينة  Birka Energiمؤسسة 

ا،   قطاعات امليـاه والنفايـات والطاقـة   إدماج ر هذا النهج ويسوأتـاح يف الوقـت    وتنسـيق شـؤو
لــورة منظومــة بغيــة بوارد، املــالكفــاءة يف اســتخدام القــائم علــى بنــاء نظــام حــي هامــاريب ذاتــه 

  .تصاميم ونظم تكنولوجية ومناذج لتقدمي اخلدمات ذات نطاق واسع
. غـري  بشـكل قـوي   على االبتكار التكنولـوجي بالتركيز تصميم احلي وتشييده جرى و  

ــة    أن  ــة    ختطــيط احلــي مل يتضــمن املســاكن امليســورة التكلف ــن وجــود إمكاني ــرغم م ــى ال . وعل
عد املشروع مثاال ناجحا على حتويل أراضي املنـاطق  للتحسني يف جمال االندماج االجتماعي، ي

  الصناعية السابقة مع التركيز على أعلى معايري التكامل واالستدامة.
 /http://www2.giz.de/wbf :لالطـــــــالع علـــــــى مزيـــــــد مـــــــن املعلومـــــــات، انظـــــــر   

4tDx9kw63gma/20_UrbanNEXUS_CaseStory_Stockholm.pdf  .  
  

  إيثيكويين، جنوب أفريقيا
  وحدات النظافة اجلماعية يف املستوطنات العشوائية

، ٢٠٠٤تضم مدينة ديربان واملناطق احمليطـة ـا. ويف عـام     متروبوليةإيثيكويين منطقة   
اإلسكان واهلندسة املعمارية والصحة وامليـاه والصـرف الصـحي التابعـة     ب املعنية داراتاإل قامت

النظافــة اجلماعيــة، لتـوفري خــدمات الصــرف  مفهــوم برنــامج وحـدات  ببلـورة  لبلديـة إيثيكــويين  
فـرص العمـل، لسـكان املسـتوطنات     خلـق  الصحي واملياه، وكـذلك التـدريب علـى املهـارات و    

مليـون نسـمة يف املنـاطق احلضـرية      ١العشوائية اليت ال تستفيد من خـدمات، والـيت تـأوي حنـو     
  وشبه احلضرية يف إيثيكويين.

وحــدات هــي هــذه الاجلماعيــة وتشــييدها. ووحــدات النظافــة تصــميم البلديــة تولــت و  
حاويــات شــحن معدلــة ومتنقلــة، تضــم كــل واحــدة منــها رشاشــني لالســتحمام ومرحاضــني    

ملـواد التنظيـف    مقفـال  اصـغري  اوحوضني لغسل األيدي وأربعـة أحـواض لغسـل املالبـس وخمزنـ     
تابعـة  بشبكات الصرف الصـحي وامليـاه ال  مرتبطة وأضواء خارجية لتحسني األمن. والوحدات 

ــة ــع  توجــد وحــدتان  و ،للبلدي ــن أجــل     -يف كــل موق واحــدة للنســاء واألخــرى للرجــال. وم
التصدي للمخاطر الصحية احملتملة من جريان املياه الرماديـة، مت تصـميم حديقـة عموديـة لكـي      

تشـجيع اتمعـات احملليـة علـى قبـول      لتتسرب املياه الرمادية مباشـرة إىل جـذور اخلضـروات. و   
مـــع املنظمــة غـــري   ، باالشــتراك إدارة إيثيكــويين للميـــاه والصــرف الصـــحي   تقامـــاملشــروع،  
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ــة  ــكان و  ، بAfrica Aheadاحلكوميـ ــحية للسـ ــواد صـ ــاء نـ ــة  إدارة إنشـ ــار أفرقـ ــات يف إطـ مناقشـ
. ومت توظيـف أفـراد مـن اتمعـات احملليـة للمسـاعدة يف       السكان متخصصة لتحديد احتياجات

  ارة كل وحدة من وحدات النظافة اجلماعية.إلد رفشمتعيني عملية التشييد، ومت 
ــر مــن     مــن ســكان   ٥٠٠ ٠٠٠لزهــاء وحــدة تــوفر اخلــدمات   ٨٠٠ومت تركيــب أكث

ترافقهــا نــواد  ،املســتوطنات العشــوائية. وأصــبحت هــذه الوحــدات مراكــز للتنميــة االجتماعيــة
للعـب ومطـاعم صـغرية وحمـالت خلـدمات      ساحات خمصصة ومباقل ألطفال ولصحية ورياض 

اهلــاتف، ممــا يســهم يف تطــوير إحســاس قــوي بالتماســك االجتمــاعي داخــل تلــك اتمعــات.   
إدارة إيثيكـويين  الـيت تتحلـى ـا     الرشـيدة القيادة إىل العوامل الرئيسية يف جناح الربنامج تعزى و

الــيت املؤسســية  اتوالقــدرالــيت توفرهــا بيئــة العمــل و للميــاه والصــرف الصــحي التابعــة للبلديــة
 هـذه اإلدارة مـن إقامـة شـراكات خالقـة مـع أعضـاء جمـالس األحيـاء          مكّـن   مـا  . ذلكاتتمتع

كل شريك القيـام بـدور هـام جـدا يف تنفيـذ      أتاح لاحملليني واملنظمات غري احلكومية والبلدية، و
ناتـال بأمهيـة بالغـة ألن البحـوث      - الربنامج بنجاح. واتسمت الشـراكة مـع جامعـة كوازولـو    

لبلديــة إىل اخلالفــات احملتملــة وحــاالت عــدم الرضــا عــن العمليــة، كمــا    الــيت أجريــت نبــهت ا 
  .ثغرااسلطت الضوء على 

ــر      ــات، انظـــــ ــن املعلومـــــ ــد مـــــ ــى مزيـــــ ــالع علـــــ -http://www.connective :لالطـــــ

cities.net/en/connect/good-practices/communal-ablution-blocks/.  
  

  فرايبورغ، أملانيا
   للمرافقواملستدامة الناجعة اإلدارة 
 حنـو عدد سكاا  يبلغمدينة فرايبورغ مدينة جامعية تقع يف اجلنوب الغريب من أملانيا و  

خـرى. ومـن أجـل    األدن علـى غـرار املـ    يسـتهان ـا   نسمة، وهلا حمفظة عقاريـة ال  ٢١٩ ٠٠٠
إقامة نظام مركزي لإلشراف على مجيـع املبـاين اململوكـة للمدينـة ودعمهـا فيمـا يتعلـق بتـدابري         
التشــييد وإدارة الطاقــة والتنظيــف والتشــغيل والتــأجري، أسســت املدينــة إدارة مبــاين فرايبــورغ    

)Gebäudemanagement Freiburg ه . وهــذه املؤسســة مســؤولة عــن مــا جمموعــ ٢٠٠٦) يف عــام
، معظمهــا مــدارس وقاعــات رياضــية مدرســية ومتــاحف ومراكــز لرجــال اإلطفــاء. مــبىن ٤٧٠

  يشمل ذلك ما متلكه املدينة من املساكن والعقارات املستخدمة أساسا ألغراض جتارية.  وال
إلدارة املرافق، يـتم علـى الصـعيد املركـزي تسـجيل بيانـات       حاسويب وباستخدام نظام   

. وبـذلك حتـدد إدارة مبـاين    مـبىن  ٤٧٠عددها البالغ  لقة جبميع املبايناملخزون واالستهالك املتع
ــاين باســتمرار. وبواســطة منــوذج افتراضــي        ــرادى املب ــاحني يف ف ــز املت ــورغ املســاحة واحلي فرايب
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تلـك  م لكـل مؤسسـة مـن مؤسسـات املدينـة الـيت تسـتخدم        ر، تقـد بني املستأجر واملؤج ةللعالق
ن مسـتويات اإلجيـار ورسـوم اخلـدمات. ومـن املقـرر حتويـل هـذه         منتظمـة تتضـم   باين بياناتامل

  ــافة إىل ذلـــك، ت ــة. وباإلضـ ــارات حقيقيـ ــية إىل إجيـ ــارات االفتراضـ ــيال  اإلجيـ ــة حتلـ جـــري املدينـ
للتكاليف والفوائـد علـى املـدى الطويـل يف مجيـع مشـاريع التحـديث واملبـاين اجلديـدة، يشـمل           

اليف التشـغيل خـالل الفتـرة املقبلـة املتراوحـة بـني       تكـ أيضا تكاليف التشييد أو إعادة التشييد و
السياسـيني واملـديرين مـن تقـدمي تربيـرات أفضـل       هـذه  ن قاعدة البيانات عاما. ومتكّ ٥٠و  ٣٠

الرتفــاع تكــاليف االســتثمار لتحقيــق نوعيــة جيــدة واالمتثــال ألعلــى املعــايري يف جمــال الطاقــة،  
  ألجل القصري.املشروع يف ا إىل ارتفاع سعرن ذلك يؤدي أ  ولو

وتنشــئ اإلدارة املركزيــة للمرافــق قاعــدة بيانــات ســليمة للتخطــيط املســتدام لتحــديث    
ن مـن وضـع   وتوسيع املباين وتشييد املباين اجلديدة اململوكة إلدارة مدينة فرايبـورغ. وهـي متكّـ   

 شروط حمددة للمساحة، ومن املقارنـة بـني تكـاليف البنـاء وجتميـع املشـتريات واالسـتفادة مـن        
بقــدر كــبري مــن تكــاليف املــواد  التقلــيص ن ذلــك مــن إدارة الطاقــة علــى النحــو األمثــل. ومكّــ 

ثـاين أكسـيد الكربــون   ختفـيض انبعاثـات   مت نتيجـة لــذلك،  إلدارة املرافـق. و الالزمـة  املـوظفني  و
يف املائـة مقارنـة    ٤٠املباين اململوكة للبلدية حسب املساحة األرضية اإلمجالية بنسبة تفـوق   من
  .١٩٩٠م بعا

ويبني مثال إدارة مرافق املدينة يف فرايبورغ أن إدخال تعديالت حمددة األهداف علـى    
وعلى تنظيم عملياا ميكن أن يسهم بقـدر كـبري يف زيـادة شـفافية      إدارةي اهليكل التنظيمي أل

وزيـــادة الكفــاءة يف اســـتخدام الطاقــة يف احلافظـــة العقاريـــة   ختفـــيض التكــاليف،  و ،التكــاليف 
  ملوكة للمدينة.امل

-http://www.connective: لالطـــــــالع علـــــــى مزيـــــــد مـــــــن املعلومـــــــات، انظـــــــر       

cities.net/en/connect/good-practices/efficient-and-sustainable-facility-management-in-the-

city-of-freiburg/    
  

  ندونيسياإمستوى املدينة، على     
  حتسني تقدمي اخلدمات العامة عن طريق مشاركة اجلمهور يف إندونيسيا 

ــاب ــج         ــام يف أعق ــة كــبرية إىل األم ــة دفع ــت الالمركزي ــرة ’’يف إندونيســيا، تلق الطف
، نقـل معظـم وظـائف اخلـدمات     ٢٠٠١. ومنذ عـام  ١٩٩٩يف عام بدأ تنفيذه الذي ‘‘ ةالكبري

تتــوىل تلــك احلكومــات أصــبحت وو مقاطعــات، العامــة إىل احلكومــات احملليــة، مــدنا كانــت أ
املسؤولية عن التعليم والصحة وخدمات البنيـة التحتيـة األخـرى. غـري أن األمـل يف تقـدمي       اآلن 
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اخلــدمات املوجهــة لصــاحل املســـتفيدين مل يتحقــق نظــرا لــنقص املراقبــة الداخليـــة        مزيــد مــن   
ات، وعــدم كفايــة األجــور  واخلارجيــة علــى أنشــطة اإلدارات العامــة، وعــدم شــفافية اإلجــراء  

لــذلك، شــرعت والفتقــار إىل حــوافز علــى حتســني األداء. ااملدفوعــة ملــوظفي اخلدمــة املدنيــة، و
ــة مــ ٢٠٠٠عــام ، يف وزارة الدولــة اإلندونيســية لشــؤون اإلصــالح اإلداري   ن، مبســاعدة إمنائي

ــا، يف  ــذ أملاني ــق مشــاركة اجل    تنفي ــة عــن طري ــة ــدف إىل حتســني اخلــدمات العام مهــور، عملي
 نـهج ال. وتنـاول ذلـك   ٢٠٠٩-٢٠٠٤وأدجمت تلك العملية يف اخلطة اخلمسية الوطنيـة للفتـرة   

مستويني اثنني: املبادئ التوجيهية واألنظمة القانونية لتحسني عمليات تقدمي اخلـدمات وتعزيـز   
الرقابة على مؤسسات القطاع العام من جهة، واألدوات املخصصة للمـواطنني واتمـع املـدين    
لتمكينهم من مراقبة مؤسسات القطاع العام ومسـؤوليها يف منـاطق جتريبيـة مـن جهـة أخـرى.       

 ١٥وكان من تلك األدوات حتديد طريقة إلجـراء مقـابالت مـع املسـتفيدين مـن اخلـدمات يف       
قطاعا خمتلفا مـن قطاعـات اخلـدمات (وهـو مـا مت يف البدايـة يف حكـومتني حمليـتني) بـدعم مـن           

أصـحاب املصـلحة. وأدرجـت نتـائج تلـك الدراسـة       العديد من مؤلف من  فريق حملي للتنسيق،
ومتت إتاحتها للعموم. ومييز حتليل الشكاوى بـني   “فهرس لشكاوى العمالء”االستقصائية يف 

الشكاوى اليت تسببها وحـدة تقـدمي اخلـدمات نفسـها، والشـكاوى الـيت تتوقـف علـى ظـروف          
األول من الشـكاوى مباشـرة علـى املسـتوى      مؤسسات من مستوى أعلى. ومت تناول النوع أو

الــذي وقعــه مجيــع    “ميثــاق اخلــدمات ”التشــغيلي ونشــرت األنشــطة املكرســة ملعاجلتــها يف     
ــق صــياغة         ــن طري ــن الشــكاوى ع ــاين م ــوع الث ــاول الن ــيني. ومت تن توصــيات ”املســؤولني املعن

ســبة يف املنــاطق شــرت اخلــربات املكتالــيت يــتم توجيههــا إىل صــناع القــرارات. ون  “االســتجابة
التجريبية يف شكل كتيبات عن األساليب واألدوات. وتؤكد استقصاءات الشـكاوى املتكـررة   
ــارة أن جــودة اخلــدمات ورضــا العمــالء ارتفعــا بشــكل       الــيت أجريــت يف حكومــات حمليــة خمت

بامليـاه. وأدت   واإلمـداد فذت فيها التحسينات، كالتعليم والصـحة  ملموس يف القطاعات اليت ن
عـام  ومـن مث، فحـىت   النتـائج إىل زيـادة هائلـة يف الطلـب بـني احلكومـات احملليـة األخـرى،          هذه

وحـــدة لتقـــدمي  ٤٨٥واخلطـــوات الـــيت تتلوهـــا يف  ءات طريقـــة االستقصـــامت تطبيـــق ، ٢٠٠٩
ساعد علـى هـذا التطـور اإلجيـايب     ومما حكومة حملية يف مجيع أحناء إندونيسيا.  ٧٥اخلدمات يف 

السياسي والقانوين واملايل الذي قدمته وزارة الدولة لشؤون اإلصالح اإلداري. الدعم  
-http://www.connective لالطــــــــالع علــــــــى مزيــــــــد مــــــــن املعلومــــــــات، انظــــــــر   

cities.net/en/connect/good-practices/improvement-of-public-service-delivery-by-means-of-

public-participation-in-indonesia/.  
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  هايدلربغ، أملانيا
  ) ب(معيار املرتل احملايد على صعيد املنطقة يف باهنشتات

ــ   ــابقة يف    يباهنشـــتات حـ ــة الشـــحن والتحويـــل السـ ــييده يف منطقـ جديـــد جيـــري تشـ
نسـمة). وميتـد احلـي     ١٤٥ ٠٠٠هايدلربغ، وهي مدينة جامعية تقع يف جنـوب غـرب أملانيـا (   

ــارا ١١٦علــى مســاحة  ــا ومــن أكــرب    وهــو مــن أكــرب مشــاريع  ،هكت ــة احلضــرية يف أملاني التنمي
سسـت شـركة تطـوير هايـدلربغ ـدف      أُلقد املساحات املخصصة للمنازل احملايدة يف العامل. و

 Sparkasseهــذه الشــركة كــل مــن مؤسســة   باهنشــتات وتســويقه. ومتلــك أســهم  يتنميــة حــ

Heidelberg  ) ــار واإلســكان ــدلربغ للعق -Landesbank Baden)، ومصــرف GGH، وشــركة هاي

Württemberg.  
بيئيــة وطاقيــة علــى مفــاهيم  ومت حتديــد مســار التنميــة املســتدامة حلــي باهنشــتات بنــاءً    

، ١٩٩٧أغلقـت يف عـام   كانت قـد  . وبإعادة استخدام منطقة الشحن والتحويل، اليت ةتكاملم
يوفر هذا املشروع احلضري مساحة كبرية من األراضـي. وتـنخفض احلاجـة إىل وسـائل النقـل      

، ممــا يســمح بنســبة كــبرية مــن حركــة املــرور       يحلــالــذي حيتلــه ا املوقــع املركــزي  نظــرا إىل 
اســتخدام آليــات. وسيوضــع غطــاء نبــايت علــى ثلثــي أســطح املبــاين يف باهنشــتات لتعزيــز    دون

مياه األمطـار. ويـتم تصـريف    تشجيع مجع الصغرية وإنعاش مناخ املنطقة و ةطبيعالاحلفاظ على 
 يف القنـوات كميـة ميـاه األمطـار املصـروفة     تـنخفض  . وبـذلك  من األسـطح مياه األمطار ومجع 

  .إىل أدىن حد
يف باهنشـتات.  املطبـق  أسـاس مفهـوم الطاقـة    هـو  يف هايـدلربغ   املطبـق ومفهوم الطاقـة    
دارة املمتلكـات  إللبلديـة و ل التابعـة  معايري عالية السـتخدام الطاقـة يف املبـاين   هذا املفهوم ويضع 

، مت حتديث مفهوم الطاقـة مـع التركيـز علـى معيـار      ٢٠١٠ة احلضرية. ويف عام العقارية والتنمي
املرتل احملايد. ووفقا للحسابات املتعلقة بالرحبية وقياسات انبعاثـات ثـاين أكسـيد الكربـون مـن      

ــت   ــة، أثب ــف أســاليب التدفئ ــة احلــ  نظــام خمتل ــة      يتدفئ ــاءة بســبب الكثاف ــر كف ــه احلــل األكث أن
ــرغم مــن   ــى ال ــدة، و احلضــرية، عل ــازل احملاي ــاء املن ــة ميكــن أن  كــذلك بن ألن الشــبكة الكهربائي

تستخدم كبنية حتتية للزيادة تدرجييا يف حصة الطاقات املتجددة املستخدمة يف التدفئة. وتتمثـل  
قيـام مؤسسـة البلديـة الـيت تـزود مدينـة       يف ‘ “حلـي التدفئـة  النظام األخضـر  ”اخلطوة األوىل حنو 
) بتشــييد حمطــة للتوليــد املــزدوج للطاقــة باســتخدام Stadtwerke Heidelbergهايـدلربغ بالطاقــة ( 

حمدود مـن  من استخدام مصدر  املدينةَ ن هذه احملطةُباهنشتات. ومتكّ ياخلشب بالقرب من ح
__________ 

 Energy-Cities, Urban Development and the Passive House Standard – Heidelberg´s new ,2014مقتطف من   ) ب(  

Bahnstadt District is Growing Dynamically. 
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ــة. وي    مصــادر  ــزدوج للطاق ــد امل ــاءة يف التولي ــة املتجــددة (اخلشــب) بكف  ســتخدم خشــب الطاق
شتات على التدفئة والطاقة. وعـالوة علـى ذلـك، ميكـن     طبيعي متاما لتغطية جمموع طلبات باهن

  تدفئة أحياء هايدلربغ يف فصل الصيف.ل ةاألساسياالحتياجات أن تتم تغطية 
ــة  و   ــه    الســبب يف جنــاح جترب ــدة ومباني ــه احملاي ــدلربغ، مبنازل ــة هاي حــي باهنشــتات مبدين

للطاقة، وعقـود التخطـيط   املتسق جمموعة كاملة تشمل املفهوم اعتماده هو  ،العدمية االنبعاثات
واملبادئ التوجيهية التعاقدية امللزمة، وتطوير الصـورة اإلجيابيـة، وتقـدمي املشـورة املتخصصـة يف      

  متطورة.اجلودة بطريقة جمال الطاقة، والدعم املايل، وإدارة 
-http://www.energy :لالطــــــــالع علــــــــى مزيـــــــــد مــــــــن املعلومــــــــات، انظـــــــــر      

cities.eu/db/Heidelberg_Bahnstadt_2014_en.pdf.  
  

  املكسيك
: مواءمـــــة قطـــــاع اإلســـــكان املكســـــيكي ملواجهـــــة  )ECOCASA( برنـــــامج إيكوكاســـــا

  املناخية  التحديات
متـويلي مبتكـر، يسـاعد املكسـيك علـى مواجهـة تغـري املنـاخ         خمطط  برنامج إيكوكاسا  

ــة لتشــييد         ــادة عــدد القــروض العقاري ــاء مســاكن مســتدامة وزي ــل لبن ــق إتاحــة التموي عــن طري
مزاياه املناخية والبيئية املتعددة، يعـود هـذا النشـاط    إىل املساكن املنخفضة الكربون. وباإلضافة 

املكسـيك وعلـى تنميتـها املسـتدامة بشـكل عـام.        على قطاع اإلسكان يفاألجل بفوائد طويلة 
فسيساعد توفري التمويل لبناء املزيد من املنازل املنخفضـة الكربـون علـى الـنقص مـن اسـتهالك       
الطاقة واإلنفاق عليهـا، وعلـى حتسـني مسـتوى راحـة املسـتفيدين وتعزيـز سياسـات احلكومـة.          

مــرتل مــوفر للطاقــة  ٢٧ ٦٠٠نــاء الربنــامج علـى ب هــذا ويف السـنوات الســبع األوىل، سيســاعد  
أطلقت احلكومـة املكسـيكية هـذا    لقد إضايف. و‘‘ أخضر’’قرض عقاري  ١ ٧٠٠وعلى متويل 

الربنامج حبثا عن طرق جديدة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة وزيـادة الكفـاءة يف اسـتخدام    
يف املائـة   ١٦حنـو  الطاقة يف قطاع البناء السكين. ويستهلك قطاع اإلسكان يف املكسيك حاليا 

مــن املتوقــع أن غــري أنــه يف املائــة مــن إمجــايل الكهربــاء.   ٢٦مــن إمجــايل الطاقــة املســتخدمة و  
ارتفاع الطلب على الطاقة بسبب سـرعة التوسـع احلضـري وعـدم كفـاءة أمنـاط النقـل.        يستمر 

امج حـوافز  . ويقـدم الربنـ  ذلـك االرتفـاع  ملواجهـة   تـدبريا ر إىل برنامج إيكوكاسا باعتباره نظَوي
ــاءة          ــدة يف جمــال الكف ــايري اجلدي ــزم باملع ــة ملؤسســات اإلســكان لكــي تلت ــة ومســاعدة تقني مالي

استخدام الطاقة، اليت دف إىل إحـداث حتـول يف قطـاع اإلسـكان املكسـيكي مبـا يتماشـى         يف
      د معظمهـا لألسـر ذات   مع االستراتيجية الوطنية ملواجهة تغـري املنـاخ. وهـذه املنـازل، الـيت يشـي

نتيجـة الخنفـاض    يـة الكربوندف إىل تقلـيص بصـمتها    جمهزة بتكنولوجياتالدخل املنخفض، 



A/CONF.226/PC.3/22

 

54/61 16-09558 

 

لطاقــة بصــورة رئيســية. ومــن بــني هــذه التكنولوجيــات احلديثــة عــزل األســقف          ااســتهالك 
النوافــذ املــوفرة  وواجلــدران، واســتخدام الطــالء العــاكس، والســخانات الغازيــة والثالجــات       

يف املائة علـى األقـل مقارنـة     ٢٠ة. وستخفض هذه املنازل انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة للطاق
  باملنازل العادية.

ــني مؤسســة        ــادرة مشــتركة ب ــامج إيكوكاســا مب ، Sociedad Hipotecaria Federalوبرن
يف إطــار  وينــدرج )،KFW(ومصــرف التنميــة للبلــدان األمريكيــة، واملصــرف اإلمنــائي األملــاين   

رة التخفيف الوطنية املكسيكية من أجل اإلسكان املستدام، اليت اختذا حكومة املكسـيك  مباد
ــيف  ــين بــ ؤمتر امل ــاخ املع ــود تغري املن ــام   املعق ــا، يف ع ــوب أفريقي ــان، جن ــى ٢٠١١يف ديرب . ويتلق

الربنامج دعما ماليا من مصرف التنميـة للبلـدان األمريكيـة (مـن مـوارد املصـرف اخلاصـة ومـن         
ومـن   الوزارة األملانية للتعاون االقتصـادي والتنميـة  كذلك من كنولوجيا النظيفة)، وصندوق الت

ــائي       ــرف اإلمنـ ــوىل املصـ ــاد األورويب، ويتـ ــابع لالحتـ ــة التـ ــا الالتينيـ ــتثمار يف أمريكـ ــق االسـ مرفـ
. وحصـــل املشـــروع علـــى جـــائزة الـــوارد مـــن هـــاتني اجلهـــتني إدارة الـــدعم )KFW( األملـــاين

Momentum for Change اليت تقدمها أمانة اتفاقية األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن     ٢٠١٣عام ل ،
  تغري املناخ، باعتباره مشروعا منوذجيا.

ــر      ــات، انظـــ ــن املعلومـــ ــد مـــ ــى مزيـــ ــالع علـــ  http://cld.bz/BfGB4je#8 and :لالطـــ

http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/7848.php.  
  

  بوتروب، أملانيا

مدينــة بــوتروب النموذجيــة: تنشــيط منطقــة صــناعية عــن   -االبتكــار مبنطقــة الــرور  مدينــة
    ) ج(ة بني القطاعني العام واخلاصطالكربون والشراكات النش ةطريق إعادة التنمية املنخفض

 نسمة تقع يف منطقة الـرور وهلـا جـذور عميقـة يف     ١١٧ ٠٠٠بوتروب مدينة يقطنها   
سـواء. غـري أن التغـيريات    الصعيدين االقتصادي والثقايف على العلى تخراج الفحم، صناعة واس

االقتصادية اهليكلية النامجة عـن العوملـة منـذ السـبعينات مـن القـرن املاضـي، إىل جانـب املعـايري          
والسياسـات البيئيــة العليـا املعتمــدة يف أملانيــا منـذ الثمانينــات، أدت إىل انطـالق مرحلــة التنميــة     

  .املتروبولية برمتهاينة بوتروب ويف منطقة الرور بعد الصناعية يف مد  ما
حتـديات كـبرية   تنطـوي علـى   ومع بعضها بعضـا،  وترتبط هذه العمليات ارتباطا وثيقا   

ــارت    بالنســبة إىل التكيــف علــى صــعيد  مصــاحل القطــاعني العــام واخلــاص علــى الســواء. واخت
__________ 

 .ICLEI, ICLEI Case Study 169: Bottrop, Germany ,2014مقتطف من   ) ج(  
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تكـون مدينـة منوذجيـة يف إطـار     ) مدينة بوتروب لRuhr Initiative Groupجمموعة مبادرة الرور (
) ـدف حتسـني نوعيـة احليـاة     InnovationCity Ruhr‘‘ (مدينـة االبتكـار مبنطقـة الـرور    ’’برنامج 

. ويركـز  ٢٠٢٠يف املائـة حبلـول عـام     ٥٠انبعاثات غازات الدفيئة بنسـبة  ختفيض بشكل عام و
املتجـددة،   ةالطاقـ  علـى مصـادر  خمطط إعادة تنمية بوتروب على الكفاءة يف اسـتخدام الطاقـة و  

لنقــل املُراعــي للبيئــة وتكييــف تــوفري اسـواء يف املنــاطق التجاريــة أو الســكنية، مــع اختــاذ تـدابري ل  
  احليز احلضري لتحسني جودة حياة السكان.

مدينـة بـوتروب   ”مشـروع  تشـرف علـى إدارة وتنسـيق    واختارت مدينـة بـوتروب أن     
ــة ــة االبتكــار ( بتأســيس شــركة خاصــة، وهــي شــركة إدارة     “النموذجي  InnovationCityمدين

Management GmbH     .اليت تتألف من مخسة مسامهني رئيسيني مـن القطـاعني العـام واخلـاص ،(
تشـجيع إقامـة   جلمع بني كافة أصحاب املصـلحة و لتيسري ا يدور منتدى تنسيقبالشركة تقوم و

  الشراكات والشبكات اجلديدة.
انبعاثـات ثـاين أكسـيد الكربـون بقـدر كـبري، كـان        املتمثل يف ختفيض لهدف لوحتقيقا   

من الضروري جتديد املباين القائمة بطريقة منهجيـة مـوفرة للطاقـة. ومنـذ تشـرين الثـاين/نوفمرب       
، قدمت شـركة إدارة مدينـة االبتكـار اخلـربة االستشـارية بشـأن اسـتخدام الطاقـة علـى          ٢٠١١

لــك عــن طريــق مركــز املعلومــات والشــركات علــى الســواء، وذاملعيشــية أســاس فــردي لألســر 
ــابع هلـــا  ، الـــذي يقـــوم بتحليـــل  )Zentrum für Information und Beratung –ZIB( واملشـــورة التـ

التشـاور  بيانات استهالك الطاقة وصـياغة مقترحـات خمصصـة لتجديـد املبـاين. وبفضـل جهـود        
بلغــت  ،طاقــةق نســبة فائقــة يف جتديــد مرافــق اليــحتق، مت أصــحاب املنــازلالواســعة النطــاق مــع 

 جمـال  يف العامـة  النسـبة ، وهي نسبة تتجاوز بقدر كبري متوسـط  ٢٠١٣يف املائة يف عام  ٧,٨٢
  .املائة يف ١ حنو وهي وأملانيا، أوروبا يف الطاقة لتوفري املباين جتديد

ــوبر     ــرين األول/أكتـ ــذ تشـ ــ ٢٠١٢ومنـ ــار  وشـ ــة االبتكـ ــاون ركة إدارة مدينـ ــع تتعـ مـ
ميكـن  ‘‘ خطـة رئيسـية  ’’أو ‘‘ خمطـط ’’السـتراتيجيني علـى وضـع    جمموعتها احملليـة وشـركائها ا  

 الـدور  إعادة تنمية املناطق احلضـرية مـع مراعـاة املنـاخ. ويعـد     ناجح يف جمال مثال تعميمهما ك
املتبـع يف تنفيـذها   القاعـدي  شـاريع والنـهج   إطـار امل الذي يقـوم بـه اتمـع احمللـي ضـمن       الفعال

شـركة العديـد مـن االقتراحـات     الوتروب. وبعـد أن مجعـت   تنمية ب خمططعنصرين حموريني يف 
إلعادة تنمية األحياء التجريبيـة السـبعة مـن خـالل نـدوات التخطـيط الـيت عقـدت للمـواطنني،          

  أنشئت جلان إلدارة األحياء مبشاركة أصحاب املصلحة املتعددين.
امـل بـني   بتنسـيق التك  من األحياء التجريبية يف بوتروب، يقـوم مـدير   ييف كل من حو  

لكفالــة الكفــاءة يف اســتخدام  مجيــع األنشــطة، أي أنشــطة التجديــد احلضــري، وجتديــد املبــاين   
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الطاقة، واحملافظـة علـى املواقـع التارخييـة، واخلـربات االستشـارية يف جمـال الطاقـة، واالعتبـارات          
رين ومؤسســـات األعمـــال االجتماعيـــة. وباإلضـــافة إىل استشـــارة أصـــحاب املبـــاين واملســـتأجِ

التجاريــة، تشــارك جلــان إدارة األحيــاء بنشــاط يف أعمــال التوعيــة يف املــدارس حــول مواضــيع    
  التربية البيئية واملناخية بالتعاون مع جامعات العلوم التطبيقية.

 :لالطـــــــــــــــالع علـــــــــــــــى مزيـــــــــــــــد مـــــــــــــــن املعلومـــــــــــــــات، انظـــــــــــــــر       
http://www.icruhr.de/fileadmin/media/downloads/ICLEI_cs_169-Bottrop_2014.pdf.  

  
  التنقل      

  
ني، كولومبياميدي  

  التنقل عامل أساسي يف التنمية احلضرية املتكاملة والشاملة -املتروكابل 
ــة.        ــاطق شاســعة تقــع علــى منحــدرات جبلي ــة ميــديني مــن واد ضــيق إىل من متتــد مدين
عــن عمليــات اســتيطان   يف كــثري مــن األحيــان   الناشــئة العهــد، احلديثــة  امســتوطناوتتســم 

اخلــدمات غيــاب و ،مؤسســات الدولــةضــعف حضــور نقــل، والوســائل بــالنقص يف  عشــوائية،
العمـل للسـكان ويـؤدي إىل مـيش تلـك      تـوفري فـرص   فـرص التنميـة و  يعيـق إتاحـة   العامة، ممـا  

  .ماديا واجتماعيا املناطق
تـدخالت شـاملة ومتكاملـة مـن     يف تنفيـذ  ومنذ مطلـع األلفيـة، بـدأت احلكومـة احملليـة        

  تلك األحياء بالتعاون مع جمتمعاا احمللية.أجل رفع مستوى 
للعربـات املعلقـة علـى الكـابالت (خــط     خـط  ، افتتحـت ميـديني أول   ٢٠٠٤ويف عـام    

هـذا اخلـط   . ويسـتفيد مـن   معتمـد علـى الصـعيد العـاملي     نظام للنقل العاميف إطار ) Kالتلفريك 
الشـمايل الشـرقي مـن    ، وهـو يـربط اجلـزء    مـن األحيـاء   ١٢نسمة يعيشـون يف   ٢٣٠ ٠٠٠حنو 

. دقيقـة  ٦٥ إىل دقيقـة  ١٢٠ مـن  التنقـل  وقـت ض متوسـط  يفـ يتـيح اخلـط خت  و .املدينة بوسـطها 
 احلضــرية للتنميــة برنــامج يف مــدرج وهــو ويســتفيد نظــام العربــات املعلقــة مــن دعــم البلديــة،  

علقـة  ويتيح استخدام العربـات امل . النقل خدمات من االستفادة يف املساواة على يركز املتكاملة
ــام النقــل الوصــول إىل نظــام  ــديني، ممــا   الع ــل مــن الوقــت املســتغرق     ملي ــد مــن الراحــة ويقل يزي

مـن  الـدخل املـنخفض    يذوفهو ميكّن املستفيدين والتكاليف املتكبدة. وعلى وجه اخلصوص، 
بصـرف النظـر عـن املسـافة     على أسـاس عـدد الـرحالت    ألم يدفعون مثن الركوب توفري املال 

، متكــن مــن التعبئــة، وهــي بطاقــة ممغنطــة قابلــة إلعــادة  “البطاقــة احلضــرية” ا. والــيت يقطعوــ
وقت االنتظار ألن الركاب يستطيعون دفع مثن رحالـم مقـدما. وعـالوة علـى ذلـك،      تقليص 

أمـاكن عامـة ومرافـق رياضـية.     واستثمارات يف مكتبة عامة ورياض لألطفـال  باملشروع  ساهم
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يعــرف باســم  علـى وضــع وتطــوير مفــاهيم شـاملة، وهــو مــا  والتعـاون بــني املؤسســات يشــجع  
. ٢٠٠٨يف عـام   لعربـات الكـابالت   مت افتتاح خط ثـان قد و‘‘. االجتماعي يضروسع احلالت’’

، ‘‘متروبلـوس ’’بشـبكة  املتـرو   الشبكة احلضرية للنقل بقطارات، مت استكمال ٢٠١١ويف عام 
لكـبرية املـوفرة للطاقـة املسـتخدمة يف     نقل باحلافالت السريعة. وتسـري احلـافالت ا  للوهي شبكة 

  .الترام أو املترو غرار علىهذه الشبكة على ممرات منفصلة، 
ــان تدشـــني    ــط التلفريـــكوكـ ــة   خـ ــاطق املهمشـ ــط املنـ ــا لوربـ ــادي منطلقـ ــول املـ لتحـ

ــة. وأصــبح الســكان املســتبعدون ســابقا        ــا احمللي ــديني وجمتمعا ــذي شــهدته مي واالجتمــاعي ال
يف أيضــا شــاركوا واة االجتماعيــة واالقتصــادية والسياســية يف املدينــة.  يشــاركون اآلن يف احليــ

ــت نفســه،        ــة احلضــرية يف املســتقبل. ويف الوق ــرارات بشــأن مشــاريع التنمي ــاذ الق  شــهدتاخت
ــا ةملحوظــحتســينات حــديثا  تبطــاألحيــاء الــيت ر جتاريــة حمليــة مؤسســات ، حيــث اســتقرت

  معدالت اإلجرام.فيها واخنفضت 
ــالع ع   ــر   لالطـــــ ــات، انظـــــ ــن املعلومـــــ ــد مـــــ ــى مزيـــــ -http://www.connective :لـــــ

cities.net/en/connect/good-practices/medellins-metrocable.  
  

  كوريتيبا، الربازيل
  ) د(التنقلحموره منوذج للتخطيط 

ــا هــ    ــا الواقعــة يف جنــوب الربازيــل. ويبلــغ عــدد     يمدينــة كوريتيب ــة باران عاصــمة والي
. ومنـذ السـبعينات مـن    امربعـ  اكيلومتر ٤٣٠مليون نسمة ومساحتها  ١,٩سكان هذه املدينة 
تـها احلضـرية  جت كوريتيبـا التخطـيط املتكامـل لوسـائل النقـل العـام يف خط      القرن املاضي، أدم 

ــا  ١٩٧٢الشــاملة. ويف عــام   ــل مراكــز التســوق املخصصــة    ، أنشــأت كوريتيب واحــدا مــن أوائ
املزدمحــة. إحــدى املنــاطق للــراجلني يف العــامل مــن أجــل احلــد مــن حركــة مــرور الســيارات يف   

خطة كوريتيبا اهليكلية الطويلـة األجـل   يف ولوية حتظى باألواليوم، أصبحت وسائل النقل العام 
لتنقـل، ممـا يعـين أن    ا املرتكـزة علـى  يـة  للتنمية احلضرية. وتعترب كوريتيبـا مثـاال ممتـازا علـى التنم    

املناطق السكنية والتجارية والترفيهية ينبغي أن تشـيد يف املنـاطق ذات الكثافـة السـكانية العاليـة      
توزيـــع تشـــجيع بـــدال مـــن فوعلـــى مقربـــة مـــن حمطـــات النقـــل العـــام. وباإلضـــافة إىل ذلـــك، 

التنقــل مزجيــا مــن علــى  املرتكــزة، تقتــرح التنميــة علــى أســاس منفصــل اســتخدامات األراضــي
جمتمـع حملـي   تنميـة  بـني  فضل املزاوجـة  حلد من مسافات السفر. وببغية ااستخدامات األراضي 

ض يفـ مـع خت وإقامة نظام فعال مـنخفض االنبعاثـات للنقـل السـريع باحلـافالت،       لراجلنيمراعٍ ل
__________ 

 .ICLEI, EcoMobility Case Story, Curitiba, Brazil: A model of transit oriented planning ,2011مقتطف من   ) د(  
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ظـام النقـل   ن . ويعدتنقل سكاا بوجه عام تقليصعدد مواقف السيارات، جنحت كوريتيبا يف 
 ويتـألف السريع باحلافالت الذي أقامته مدينة كوريتيبا مثاال عامليا على جناح نظم النقل العـام.  

يسـتقلّها قرابـة   مركبـة   ٢ ٠٠٠تسـتخدمها   ،خطا للنقل باحلافالت ٣٩٠من هذا النظام حاليا 
 ٢٠ل مليون راكب يف اليوم، أي ما يفوق عدد املسـافرين الـذين كـانوا يسـتخدموا قبـ      ٢,١

ارتفـع عـدد   ، ١٩٧٤نظام النقل السريع باحلـافالت يف عـام    إقامة. وعقب مرة ٥٠عاما بنحو 
عامـا. وبنـاء    ٢٠يف املائـة مـن السـكان علـى مـدى أكثـر مـن         ٢,٣ ركابه بنسبة سنوية قـدرها 

أدى قل السريع باحلـافالت  نعلى دراسة استقصائية للمسافرين، تشري التقديرات إىل أن نظام ال
 ٢٧قرابـة  تـوفري  ميثـل  مليون رحلة سنويا، وهو ما  ٢٧اخنفاض الرحالت بالسيارات بنحو إىل 

ل نظام احلـافالت إىل نظـام نقـل مجـاعي لـه ميـزات منـها        حتوقد مليون لتر من الوقود سنويا. و
االنتقــال جمانــا بــني املســارات، واســتخالص أجــرة إمكانيــة املمـرات احلصــرية ذات األولويــة، و 

  إشارات املرور.عند واألولوية  ،ركوب، وعرض املعلوماتالالنقل قبل 
ــة مــن املركبــات   ٢٣حنــو مــن وســائط النقــل  وتشــمل حصــة مدينــة كوريتيبــا     يف املائ

يف  ٢١ يف املائـة مـن الـدراجات اهلوائيـة، و     ٥ يف املائة من الدراجات الناريـة، و  ٥ اخلاصة، و
ــراجلني، و  ــة مــن ال ــة مــن ركــاب حــافال   ٤٥ املائ افالت النقــل حلــت النقــل الســريع. و يف املائ

سريع قدرة استيعابية عالية جدا، وهي عنصـر ضـروري بـالنظر إىل حجـم املدينـة واتسـاعها.       لا
 ١٠ ٠٠٠ففــي مســار واحــد مــن مســارات حــافالت النقــل الســريع، ميكــن نقــل مــا بــني            

راكـب.   ٤٠ ٠٠٠نقـل  وباسـتطاعة املسـارات املزدمحـة    راكب يف وقت واحـد،   ٢٠ ٠٠٠ و
يف املائة من سـكان كوريتيبـا. ويتميـز نظـام النقـل العـام        ٨٥خدم حافالت النقل السريع ويست

حمطـات الـدفع املسـبق املغلقـة     يف تكلفتـه املعقولـة وإمكانيـة اسـتخدام      تتمثـل  بسمات اسـتثنائية 
  .الربطوإدماج حمطات 

 /http://www.iclei.org/fileadmin :لالطــــالع علــــى مزيــــد مــــن املعلومــــات، انظــــر        
PUBLICATIONS/Case_Stories/4._EcoMobility/ICLEI_CaseStories_EcoMobility_Curit

iba.pdf.  
    

  املدن الذكية      
  

    مجالبور بوراشافا، بنغالديش
  اإلدارة اإللكترونية يف تسيري شؤون البلديات: تقريب اخلدمات من املواطننياستخدام 

، عملـت بـنغالديش علـى تكثيـف     “بـنغالديش رقمنة : ٢٠٢١رؤية عام ”حتت شعار   
زيــادة فعاليــة هــو مــن ذلــك الغــرض . واحلديثــة ملعلومــات واالتصــاالتااســتخدام تكنولوجيــا 
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واحلد مـن الفسـاد. وقـد بـدأت عـدة بلـديات يف رقمنـة         ،ا للمواطنهوتوجيه ،خدمات البلدية
الـيت  ي األملـاين،  التعاون اإلمنائمؤسسة املشروع منذ بدايته بدعم هذا  يعملياا اإلدارية. وحظ

مشروعني جتريبيني يف جمـال اإلدارة اإللكترونيـة يف بلـدييت نارايانغـانج ومجـالبور      ساندت أيضا 
ملشـاركة يف  إىل االسـكان   يعـ . ويف كلتا املدينتني، د٢٠١٣إىل عام  ٢٠١١من عام يف الفترة 

متخـض كـل   اخلـدمات العامـة. و  بشـأن   همأفكـار إبـداء  و هماملناقشات من أجل توضـيح مطالبـ  
ثالثة ابتكارات رئيسية هي: إنشاء مراكز الشـباك الواحـد للخـدمات، حيـث حيصـل      ذلك عن 

 املواطنون على مجيع اخلدمات البلدية يف مكـان واحـد؛ ووضـع نظـام إلدارة معلومـات البلديـة      
سـرعة؛ وإنشـاء موقـع شـبكي     الكفـاءة و الشـفافية و مبزيـد مـن ال  دارية املعامالت اإلمعاجلة يتيح 
  ور، يتضمن وسائط التواصل االجتماعي إلعالم املواطنني وبدء احلوار معهم.هللجممتاح 

إجيابيـة مـن مجيـع    تقييمـات  وحصلت العمليات واالبتكارات اليت بـدأ العمـل ـا علـى       
ورؤسـاء البلـديات. وأصـبحت     يـون اإلدار نوظفـو املفـيهم املواطنـون و   نأصحاب املصلحة، مبـ 

م مبزيــد مــن الســرعة والفعاليــة. وتلقــى املوظفــون التــدريب يف جمــال تكنولوجيــا  اخلــدمات تقــد
احلديثـة. ويف الوقــت نفسـه، أصـبح التواصــل     طوسـائ إزاء الاملعلومـات، ممـا قلـل مــن حتفظـام     

مـن املـوظفني، مبـن     بالربيد اإللكتروين ووسائل التواصل االجتماعي أمرا طبيعيا بالنسـبة للكـثري  
بـدأت  واالسـتثمار يف حتسـني العمليـات اإلداريـة.     مثـار  كلتا املدينتني وجنت فيهم كبار السن. 

نت من زيادة اإليـرادات غـري الضـريبية الـيت     مراكز الشباك الواحد للخدمات حتقق أرباحا ومكَّ
  إقامة مراكز مماثلة يف مجيع أحناء البالد.جيري حاليا حتصل عليها البلديتان. و

ــن املعلو  ل   ــد مـــــ ــى مزيـــــ ــالع علـــــ ــر الطـــــ ــات، انظـــــ -http://www.connective :مـــــ

cities.net/en/connect/good-practices/e-governance-in-municipal-administration/.  
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