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 اللجنـــة التحضـــريية ملـــؤمتر األمـــم املتحـــدة 
 املعــــــين باإلســــــكان والتنميــــــة احلضــــــرية

  املستدامة (املوئل الثالث)
  الدورة الثالثة

       ٢٠١٦ متوز/يوليه ٢٧-٢٥سورابايا، إندونيسيا، 
  الصمود*: اإليكولوجيا احلضرية والقدرة على ٨ورقة السياسات رقم     

  
  مذكرة من األمانة العامة  

  
ــكان وال     ــين باإلسـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــة مـ ــل أمانـ ــتدامة  حتيـ ــرية املسـ ــة احلضـ تنميـ

، “جيـا احلضـرية والقـدرة علـى الصـمود     اإليكولو”ثالث) طيه ورقة سياسات عنواا ال (املوئل
  .١أعدها أعضاء وحدة السياسات 

ثالــث منظمتــان دوليتــان، وتتــألف املوئــل ال وتشــترك يف قيــادة وحــدات السياســات يف 
كحـد أقصـى لكـل منـها، وجتمـع الوحـدة خـرباء بصـفتهم الفرديـة مـن جمموعـة             خبريا ٢٠ من

متنوعة من ااالت، منها األوساط األكادميية واحلكومـات واتمـع املـدين واهليئـات اإلقليميـة      
  األخرى. والدولية

ــن اال  ــدة الس  وميكـ ــكيل وحـ ــى تشـ ــالع علـ ــات طـ ــات   ١ياسـ ــات السياسـ ــر ورقـ وأطـ
  .www.habitat3.orgاملوقع الشبكي   على

   

  
  

 صدرت هذه الوثيقة بدون حترير رمسي. * 



A/CONF.226/PC.3/21

 

2/54 16-09557 

 

  : اإليكولوجيا احلضرية والقدرة على الصمود٨ورقة السياسات رقم     

  موجز تنفيذي    

يف الوقت الذي يتحول فيه العامل باطراد حنو التحضر، ازدادت أمهية تصـميم وختطـيط     
م ونوعية حيام. وحتما، تعـد اإليكولوجيـا احلضـرية    وإدارة املدن بالنسبة لصحة البشر ورفاه

  مود عناصر أساسية يف هذا التحول.واالستدامة البيئية احلضرية والقدرة على الص

ــا أن نعمــل صــوب مســتقبل          ــتعني علين ــه ي ــة حججــا تشــري إىل أن وتعــرض هــذه الورق
كفـاءة يف اسـتخدام   مستدام بيئيا، يضم مدنا معافاة إيكولوجيا، وتتسم باخنفـاض الكربـون، وال  

املوارد وتكون قادرة على الصمود، ولديها القدرة على ختفيـف آثـار خمتلـف أنـواع الصـدمات      
والضغوط والتكيف معها. وتدعو التوصـيات املتعلقـة بالسياسـات ومقترحـات التنفيـذ الـواردة       
يف هـــذه الورقـــة إىل عمليـــة تشـــاركية وشـــاملة للتخطـــيط والتصـــميم احلضـــريني، مـــن شـــأا  

تساعد يف حتويل هذه الرؤية إىل حقيقة واقعـة. ويشـكل إدراج التحـديات البيئيـة يف عمليـة       نأ
  صنع القرار وسيلة لتحسني نوعية حياة املواطنني وزيادة القدرة التنافسية للمدن.

  
  التحديات    

لدى إعداد هذه الورقة مـن ورقـات السياسـات، بـرز يف مناقشـات اخلـرباء والرئيسـين          
رئيسيان يتعلقان باإليكولوجيا احلضـرية والقـدرة علـى الصـمود. أوهلمـا ضـرورة تغـيري        حتديان 

الطريقة اليت نفكر ا يف املدن. فاملدينة تعترب يف املقام األول مصدرا هامـا لآلثـار اإليكولوجيـة    
الســـلبية. ولكـــن يـــتعني علينـــا أن نســـخر اإلمكانـــات املذهلـــة للمـــدن حبيـــث تشـــحذ وحتفـــز  

ارسات ونهجا جديـدة تسـاعد علـى حتقيـق األهـداف البيئيـة علـى الصـعيدين         تكنولوجيات ومم
احمللي والعاملي. وتعد املـدن مراكـز لالبتكـار وتتـيح كثافتـها السـكانية وفـورات احلجـم الكـبري          
ــراري       ــاس احلـ ــازات االحتبـ ــات غـ ــن انبعاثـ ــرد مـ ــة الفـ ــل حصـ ــة، مثـ ــار البيئيـ ــن اآلثـ ــد مـ للحـ

)McGranahan and Satterthwaite 2014  ومـــن أجـــل تعظـــيم املنـــافع املتعـــددة لشـــكل املـــدن .(
  ر.املتضامة، يلزم إحداث تغيري للنموذج املتبع يف الطريقة اليت تتشكل ا املدن وتدا

ويتمثــل التحــدي الثــاين الــذي حتــدد خــالل املناقشــات يف ضــرورة اســتعراض وتنقــيح     
ات والضـغوط الـيت تتعـرض    الصـدم  الطريقة اليت نعيش ـا ونصـمم ونـدير ـا مـدننا. وتفـرض      

يكولوجية. ويف كثري مـن املـدن،   املدن اآلن ويف املستقبل ديدا كبريا على البشر والنظم اإل هلا
ــة الشــديدة الوطــأة       مل ــل الظــواهر اجلوي ــة، مث ــة التصــدي للصــدمات احملتمل ــه الكفاي جيــر مبــا في

سسـية. وباملثـل، فـإن الضـغوط     املرتبطة بتغري املناخ، وذلك من خالل تطوير البنية التحتية واملؤ
اليت قد تكون أبطأ يف الظهور ولكنها ضارة بنفس القدر، من قبيل عدم كفايـة إمـدادات امليـاه    
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ــة بســبب االســته     ــوارد الطبيعي ــة اهلــواء ونقــص امل ــاج غــري املســتدامني،  وســوء نوعي الك واإلنت
صـميم وختطـيط وإدارة   تدمج أيضا يف تصميم و/أو إدارة املدن. ويتعني أن تسـتند قـرارات ت   مل

  املدن إىل رؤية طويلة األجل.
  

  جماالت السياسات    

تفتقر معظم املدن إىل املوارد والقدرات الالزمة للتصدي بفعالية للعقبـات احملـددة الـيت      
تواجه االستدامة البيئية احلضرية والقدرة على الصمود. وحتدد هذه الورقة جمـاالت السياسـات   

  الرؤية املكرسة يف هذه الوثيقة. اليت تعترب حامسة لبناء

مـــا يكتـــب يف الوقـــت احلاضـــر إىل أن عـــدم فهـــم تـــدفقات املـــوارد وأمنـــاط    ويشـــري  
 االستهالك واإلنتاج يشكل أحد احلواجز اليت تعترض االستدامة البيئيـة احلضـرية. ويلـزم أيضـا    

ة االسـتثمار  تطوير سبل مالئمة حمليا حلماية ودعـم صـحة الـنظم اإليكولوجيـة. وتشـمل األمثلـ      
يف البنية التحتية اخلضراء واحللول القائمة على الطبيعة، وتوفري حيـز مفتـوح متنـوع، والتحـول     
إىل االعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة املتجــددة، وحتســني خيــارات النقــل، مثــل املشــي وركــوب    

  الدراجات والنقل اجلماعي.

ل القـدرة علـى   ويعد عدم وجـود فهـم شـامل للمخـاطر ومـواطن الضـعف عائقـا يعرقـ          
الصـمود. وباسـتخدام أدوات مـن قبيـل إجــراء تقييمـات ملخـاطر الضـغوط والصـدمات احلاليــة         
واملســتقبلية ذات الصــلة، فــإن املــدن ميكنــها أن تصــمم وتنفــذ لــذلك تــدابري مــن شــأا أن متنــع  

األساســية للقــدرة علــى الصــمود، ختفــف مــن آثــار االضــطرابات. وينبغــي إدمــاج اجلوانــب   أو
ــل ــز احلضــري    مث ــة احلي ــة احلضــرية، ومرون ــة التحتي ــرة البني ــع،  وف ، واتمعــات الشــاملة للجمي

  .ختطيط وإدارة احلضر  يف

وتعرقــل أيضــا التحــديات املنهجيــة الشــاملة صــياغة وتنفيــذ السياســات الــيت تعــزز            
  االستدامة البيئية وقدرات احلضر على الصمود.

تلـف مسـتويات احلكـم (علـى سـبيل      وتشمل التحديات اليت تواجه احلوكمة تـرابط خم   
املثــال، احلــي، واملدينــة، والواليــة، واملســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة) وغالبــا مــا جتاهــد  
املؤسسات إلجياد سبل للعمل بفعالية وكفاءة مع اآلخرين علـى خمتلـف املسـتويات. وسـيكون     

  تكامل السياسات الرأسية واألفقية أمرا حامسا.

العاملي، من املتوقع أن تؤدي املؤشـرات املشـتركة (مثـل تلـك املشـتركة       وعلى الصعيد  
  بـــني أهــــداف التنميــــة املســـتدامة، وإطــــار ســــينداي للحــــد مـــن خمــــاطر الكــــوارث للفتــــرة   

ــة املقارنـــة، وختفيـــف   ٢٠٣٠-٢٠١٥ ــرية اجلديـــدة) إىل حتســـني إمكانيـ ، ورمبـــا اخلطـــة احلضـ
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ن اجلهـات صـاحبة   ن قبـل طائفـة واسـعة مـ    اإلبالغ على املدن، ولكن هذا مل ينفذ بعد م عبء
  املصلحة املعنية.

ــاركة الســـكان بشـــكل أعـــم،      ــا مشـ ــة،  وتعـــد أيضـ وخاصـــة إدمـــاج الفئـــات املهمشـ
شـاملة   النساء والشباب والشعوب األصلية، مسألة رئيسية. ويعد التعامل مع أهم جمموعـة  مثل

ية وتـؤثر عليهـا، أمـرا بـالغ     من عالقات القوى، اليت تصوغ التجارب املختلفـة يف البيئـة احلضـر   
  األمهية لتحقيق استدامة البيئة احلضرية وقدرا على الصمود.

ويعد دور إدارة املعارف وإمكانية الوصـول إىل املعلومـات شـاغال آخـر مـن الشـواغل         
املشتركة. وتلزم حبوث وحتليالت إضافية للمساعدة يف رسم وتنوير السياسات بشأن اسـتدامة  

وقدرا علـى الصـمود. ويشـكل ـج التصـميم الـذي يـربز السـمات احملليـة أداة          البيئة احلضرية 
قوية وإن كانت غري مستغلة مبا فيه الكفاية يف معاجلة التحسـينات البيئيـة الـيت ميكـن أن تكـون      

     م علـــى الصـــمود يف حالـــة الصـــدمات    مفيـــدة يف احليـــاة اليوميـــة للنـــاس ويف تعزيـــز قـــدر
ة ضــروريان أيضــا لــتمكني ســكان املنــاطق احلضــرية مــن مجيــع   الضــغوط. والتعلــيم والتوعيــ أو

ــاءة يف اســتخدام املــ       ــة مــدن صــحية، تتســم بالكف ــة يف إقام ــن املشــاركة بفعالي وارد األعمــار م
  وتكون قادرة على الصمود.

  
  خطة حضرية جديدة    

ــم      ــات رقـ ــة السياسـ ــث ورقـ ــاول  ٨تبحـ ــيت تتنـ ــدرة   ، الـ ــرية والقـ ــا احلضـ اإليكولوجيـ
ــى ــدور      الصــمود، الت عل ــى حــد ســواء، وال ــي والبشــري عل ــاه البيئ ــل يف إدارة الرف حــدي املتمث

ــة مقت    ــدم الورقـ ــذا التحـــدي. وتقـ ــة هـ ــدن يف مواجهـ ــه املـ ــم الـــذي تؤديـ ــري احلاسـ ــات تشـ رحـ
املمكن أن جيري تصميم املدن وإدارا حبيث تقـدم فوائـد متعـددة تسـهم يف جـودة       من أن إىل

  د وحتد من اآلثار البيئية عموما.خدام املوارحياة البشر بينما تحسن الكفاءة يف است

ليســت ســوى واحــدة مــن العديــد  ٨ت ويـدرك معــدو هــذه الورقــة أن ورقــة السياســا   
املسامهات يف اخلطة احلضرية اجلديدة، وتلزمنا عناصـر عديـدة متميـزة يف جمـال السياسـات       من

ات وورقـات املسـائل   لكي نتمكن من حتقيق األهداف العاملية. وبالتايل، فـإن وحـدات السياسـ   
ــة املوئــل الثالــث تــرد إشــارات إليهــا يف هــذه الوثيقــة.       األخــرى الــيت أُعــدت مــن خــالل عملي

(الــنظم  ١٥ (قــدرة املنــاطق احلضــرية علــى الصــمود) ورقــم   ١٤وتشــكل ورقــة املســائل رقــم  
ث) (املدن وتغري املنـاخ وإدارة خمـاطر الكـوار    ١٦اإليكولوجية احلضرية وإدارة املوارد)، ورقم 

(البنية التحتيـة واخلـدمات األساسـية احلضـرية، مبـا يف ذلـك الطاقـة) مراجـع رئيسـية           ١٧ ورقم
ــة           ــة خاصــة العدال ــيت تتســم بأمهي ــات السياســات. وتشــمل املواضــيع ال ــن ورق ــة م ــذه الورق هل
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)؛ واالسـتراتيجيات  ٢ و ١؛ وورقتـا املسـائل   ٢و  ١ االجتماعية واإلدماج (وحدتا السياسـات 
ــة  ــم  ٦احلضــرية (وحــدة السياســات   املكاني ــات املســائل رق ــم ٨ ، وورق ــم  ٩، ورق )، ١٠ورق

  ).٧لنمو املستمر (وحدة السياسات واآلثار االقتصادية طويلة األجل ل
    

  الرؤية واإلطار املتعلقان مبسامهة ورقة السياسات يف اخلطة احلضرية اجلديدة  -  أوال  

باليني نسمة يتقامسون موارد كوكـب   ٩,٧، سيكون هناك حوايل ٢٠٥٠حبلول عام   - ١
ــيش   ــع أن يعـ ــن املتوقـ ــؤون    ٦٦األرض، ومـ ــرية (إدارة الشـ ــاطق احلضـ ــهم يف املنـ ــة منـ يف املائـ

). ومـع هـذا النمـو يف عـدد سـكان      ٢٠١٥ ؛٢٠١٤االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحـدة  
سـتوطنات البشـرية والـنظم    املناطق احلضرية واتساع املدن، تتزايد األمهية احليوية للعالقة بني امل

  اإليكولوجية احليوية، من حيث االستدامة البيئية والتعرض للصدمات والضغوط على السواء.

ــم     - ٢ ــات رقـ ــة السياسـ ــث ورقـ ــاول   ٨وتبحـ ــيت تتنـ ــدرة  الـ ــرية والقـ ــا احلضـ اإليكولوجيـ
اسـم  الصمود التحدي املتمثل يف إدارة الرفاه البيئي والبشري على حد سـواء، والـدور احل   على

الذي تؤديه املدن يف مواجهة هـذا التحـدي. وتطـرح الورقـة اقتراحـا يشـري إىل أن مـن املمكـن         
تصــميم املــدن وإدارــا حبيــث تــوفر فوائــد متعــددة تســهم يف جــودة حيــاة البشــر بينمــا حتســن   
الكفاءة يف استخدام املوارد وحتد من اآلثار البيئية عموما. وتقر الورقة بأن هناك فرصـا للتغـيري   

البلـدان الناميـة، الـيت تتبـاين     ستبين على التحـديات املميـزة ملختلـف املـدن يف البلـدان املتقدمـة و      
  احلجم والشكل والسياق املادي والثقايف ويف املستوى وأنواع أوجه الضعف.  يف

رؤيـة طويلــة   “اإليكولوجيـا احلضــرية والقـدرة علـى الصــمود   ”ويسـتلزم تطبيـق إطــار     - ٣
ن أمنـاط اسـتهالكها وتـدفق مواردهـا الرئيسـية (مثـل األغذيـة، وامليـاه،         األجل تدرس فيهـا املـد  

والنفايات، ومـواد البنـاء، والطاقـة) يف سـياقات ديناميـة حمـددة للبيئـات واتمعـات والثقافـات          
احمللية. وتشجعنا أيضا فكرة القدرة على الصمود علـى توقـع ومواجهـة الضـغوط والتهديـدات      

  رفاه البشر والنظم اإليكولوجية. يف األجلني القصري والطويلمن خالل سبل ميكن أن حتسن 
  

  اإليكولوجيا احلضرية والقدرة على الصمود  - ألف  

تنظر هذه الورقة يف مفهومي اإليكولوجيا احلضرية والقـدرة علـى الصـمود باعتبارمهـا       - ٤
رة القــدرة فكــ بــل إن - أساســيني للرفــاه والتغــيري التحــويلي. ويتشــابك املفهومــان بطبيعتــهما  

التحمل انبثقت من البيئة ومن املبـدأ القائـل بـأن املـدن هـي نظـم فريـدة ومعقـدة. وفكـرة           لىع
أا أساسية إلقامة مدن تليب احتياجـات   ٨  ترى وحدة السياساتيتالنظم هذه، هي الفكرة ال

ظم احلياة وسبل العيش جلميع مواطنيها (انظر املرفـق األول، لالطـالع علـى تعريـف لفكـرة الـن      
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املستخدمة يف هذه الورقة). ومن خالل فكرة النظم، ميكن تقييم الضغوط والصـدمات بشـكل   
مثـل   - كلي ملعرفة أيهما يفرض أخطر ديدات يف األجل الطويل على صحة املـدن وسـكاا  

تغري املناخ، والطلب على الطاقة، والتماسك االجتماعي، واالستقرار االقتصادي، واحلوكمـة،  
  املوارد الطبيعية (وخاصة املياه)، والنمو السكاين. واحلصول على

واإليكولوجيا احلضرية هـي الفهـم القـائم علـى الـنظم للعناصـر األحيائيـة واملاديـة الـيت            - ٥
ــة        ــنظم االجتماعي ــة وال ــنظم الطبيعي ــني ال ــاعالت ب ــرف بالتف ــاطق احلضــرية. وتعت حتــدث يف املن

اإليكولوجيــا احلضــرية أمهيــة خاصــة ألولويــة الــنظم   والثقافيــة، مــن بــني أمــور أخــرى. وتــويل  
ــاه والقــدرة علــ    ــة يف املســامهة يف ســبل العــيش والرف ــرابط   الطبيعي ــى الت ى الصــمود، وتركــز عل

  املوارد الرئيسية (مثل األغذية واملياه والطاقة) وأثرها على تنمية املدن.  بني

رباء والرئيســــان ت هــــذه، وجـــد اخلــــ ويف املناقشـــات املتصــــلة بوضــــع ورقـــة السياســــا    - ٦
الضروري إدمـاج مناقشـة أوسـع نطاقـا للمسـائل البيئيـة املرتبطـة باالسـتدامة، الـيت سـتكون            من أن

بأا احلالة اليت تؤدي فيهـا الـنظم   ‘‘ االستدامة’’عنصرا حامسا يف اخلطة احلضرية اجلديدة. وتعرف 
تشـري   بـا مـا  تبقـى متوازنـة. وغال   الطبيعية عملها، وتظل متنوعة ومتكِّـن الـنظم اإليكولوجيـة مـن أن    

  .االستدامة البيئية احلضرية إىل نتائج السياسات واإلجراءات اليت تنشأ عن اإليكولوجيا احلضرية

والقدرة على الصمود هي مفهوم قائم على نظم معقـدة وديناميـة، ويسـتخدم بصـورة       - ٧
ــو كــ      ــن التخصصــات، وه ــة م ــة متنوع ــة يف جمموع ــوم بســيط يشــري  خمتلف ــدرة ذلك مفه  إىل ق

نظـام علـى العـودة إىل جمموعـة مـن الـديناميات السـابقة أو احملسـنة بعـد وقـوع صـدمة مـا.              أي
اإليكولوجيــة ملنــع وقــوع طائفــة  ويشــري أيضــا إىل إمكانــات األفــراد واتمعــات احملليــة والــنظم

الصدمات والضـغوط واسـتيعاا والتكيـف معهـا والتعـايف منـها. وعلـى النطـاق احلضـري،           من
ــة      ت ــة التحتي ــى الصــمود االســتثمار يف البني ــدرة عل ــة”ســتلزم الق ــيت صــنعها اإلنســان    “املادي ال

مثل نظم املعـارف واملؤسسـات. وميكـن     “غري املادية”والقائمة على الطبيعة، فضال عن النظم 
ملفهوم القدرة على الصـمود، إذا مـا طبـق بفعاليـة، أن يـوفر قاعـدة مفيـدة ملزيـد مـن التغـيريات           

ــ ــة يف املخــاطر والضــعف    اجلوهري ــة والسياســية واالقتصــادية الكامن ــدوافع االجتماعي  .)١(ة يف ال
وتشــمل العوامــل الــيت تــؤثر علــى قــدرة املــدن علــى الصــمود هياكلــها التنظيميــة، ووظائفهــا،     
وكياناا املادية، ومقاييسها املكانية. وميكـن للنظـام القـادر علـى الصـمود أن يسـتمر يف البقـاء        

مو يف مواجهة التحديات املتعلقة باملوارد واالضطرابات بطريقـة متكاملـة وكليـة    والتكيف والن
لتحقيــق الرفــاه الفــردي واجلمــاعي. وجيــوز أن تكــون هــذه التحــديات واالضــطرابات متفرقــة   

__________ 

يقوم الفريق احلكومي الدويل العامل املعين باملؤشرات واملصطلحات باستعراض تعريف القـدرة علـى الصـمود      )١(  
  “.نص ورقة املعلومات األساسية املتعلقة مبصطلحات احلد من أخطار الكوارث”على النحو الوارد يف 
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ــل حــ          ــول، مث ــدى فتــرة أط ــى م ــة طبيعيــة، أو أن تســتمر عل ــل كارث ــة، مث دوث حتــول ومؤقت
  توافر املوارد الرئيسية.تغيري يف   األحوال املناخية أو  يف

وتندرج مفـاهيم اإليكولوجيـا احلضـرية والقـدرة علـى الصـمود ضـمن إطـار عالقـات            - ٨
التــرابط بــني اتمعــات والبيئــات الطبيعيــة واملبنيــة علــى النطاقــات احملليــة واإلقليميــة والعامليــة.   

نظــور القـــدرة  نصــرا أساســـيا يف م وتشــكل العالقــة الديناميـــة بــني هـــذه الكيانــات املـــتغرية ع    
علــى التخفيــف والتكيــف والتعــايف الصــمود وتعــزز نوايــا الصــمود: فهــم وتعزيــز القــدرة   علــى
  الصدمات والضغوط الداخلية واخلارجية.  من

وتنطوي نتائج حتسني اإليكولوجيا احلضرية والقدرة علـى الصـمود دائمـا علـى فوائـد        - ٩
ــة. فعلــى ســبيل     املثــال، ميكــن حتويــل املنــاطق املعرضــة   متعــددة، تشــمل اتمــع والثقافــة والبيئ

للفيضانات داخل مدينة ما إىل بنية حتتية خضـراء للحمايـة تـنظم الفيضـانات، وتصـبح مصـدرا       
هاما لألغذية املزروعة حمليا أو للمياه، أو إىل مساحة ترفيهية تعـزز الـروابط اتمعيـة والصـحة     

  البدنية والعقلية.

احلضــري، واملــدن املنتجــة، واملــدن املتجــددة، واملــدن  واالســتقالب احلضــري، والتــرابط  - ١٠
اليت تستخدم املـوارد بكفـاءة، واحللـول القائمـة علـى الطبيعـة واملـدن املنخفضـة الكربـون، كلـها           

هـذه   احلضرية والقدرة على الصمود. وكلمفاهيم ذات صلة باإليكولوجيا احلضرية واالستدامة 
قتصادات احلضرية اليت متر مبرحلة انتقالية من أجل تشدد على ضرورة حتديد مسارات مناسبة لال

حتسني الرفاه والعدالة البيئية من خالل حتويل االعتماد على مواد غري متجددة إىل تـدفقات أكثـر   
  .وحتسني إدارة النظم اإليكولوجيةكفاءة من حيث استخدام املوارد ومتجددة، 

  
  العالقة بعمليات السياسات العاملية  - باء  

ــا     - ١١ ــة لإليكولوجي ــيت تتناوهلــا هــذه الورق ــى الصــمود    املناقشــات ال احلضــرية والقــدرة عل
أمهية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة اليت وضعتها األمم املتحدة. وتؤكد أهـداف التنميـة    هلا

املســتدامة أمهيــة العمــل املشــترك، مبــا فيــه العمــل الــذي تقــوم بــه احلكومــات احملليــة، يف معاجلــة  
ل البيئية العاملية. ويف حني أن مجيع األهـداف هلـا صـالت هامـة باملوضـوع الـذي تتناولـه        املسائ

ية، تعـــد املناقشـــة الـــواردة هـــذه الوحـــدة مـــن وحـــدات السياســـات، فمـــن الناحيـــة املواضـــيع 
املتعلــق بالصــحة،  ٣ املتعلــق بــاألمن الغــذائي؛ واهلــدف ٢الورقــة أوثــق صــلة باهلــدف  هــذه يف

املتعلـق مبصـادر الطاقـة املسـتدامة؛      ٧ارة امليـاه إدارة مسـتدامة؛ واهلـدف    املتعلـق بـإد   ٦واهلدف 
املتعلق جبعـل املسـتوطنات    ١١ املتعلق بإقامة بىن حتتية قادرة على الصمود؛ واهلدف ٩واهلدف 
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ــادرة علــى الصــمود؛ واهلــدف     ــاج    ١٢البشــرية مســتدامة وق ــق بأمنــاط االســتهالك واإلنت املتعل
  ).sustainabledevelopment.un.org/sdgsتعلق بتغري املناخ (انظر امل ١٣املستدامة؛ واهلدف 

فإن إطار سينداي يتعلق حتديدا بالقـدرة علـى الصـمود مـن خـالل       وباإلضافة إىل ذلك،  - ١٢
). unisdr.org/we/coordinate/sendai-frameworkتقدمي خطة عاملية إلدارة خماطر الكوارث (انظر 

ــة   ــه األربعــ ــق أهدافــ ــات، و  األوىلوتتســ ــن: (أ) الوفيــ ــد مــ ــررين،   للحــ ــكان املتضــ (ب) الســ
(د) األضرار اليت تلحق بالبنية التحتية احليوية، اتساقا وثيقـا أيضـا    اخلسائر االقتصادية، و (ج) و

مع عدد من أهداف التنمية املستدامة وغاياا. وتترسخ أهداف التنميـة املسـتدامة ومبـادئ إطـار     
كامل مع اتفاق باريس الذي اعتمد يف الـدورة احلاديـة والعشـرين     سينداي وج التكيف بشكل

  ملؤمتر األطراف). ٢١ ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ (الدورة

ملـــؤمتر األطـــراف  ٢١يف الـــدورة  وتســـتند هـــذه الورقـــة إىل املكاســـب الـــيت حتققـــت   - ١٣
الـذي   اريـة بشـأن تغـري املنـاخ، الـيت تـدعو إىل تغـيري يف األسـلوب        اتفاقية األمم املتحـدة اإلط  يف

وصـــيات املتعلقـــة بالسياســـات نســـتثمر بـــه يف البنيـــة التحتيـــة ونشـــكل بـــه مـــدننا. وتـــدعم الت
ملـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن         ٢١الورقـة أهـداف الـدورة     هذه يف

اسـتثمارات توليـد    يف املائـة مـن   ٧٨لطاقـة املتجـددة بنسـبة    تغري املناخ مثل قرار االسـتثمار يف ا 
وتوصـلت   ).Mabey et al. 2016يف االقتصـادات الرئيسـية (   ٢٠٣٠الطاقة اجلديدة حبلـول عـام   

ة اإلطاريـــة بشـــأن تغـــري املنـــاخ ملـــؤمتر األطـــراف يف اتفاقيـــة األمـــم املتحـــد ٢١أيضـــا الـــدورة 
ســامهات الوطنيــة يف التخفيــف والتمويــل العــاملي اتفاقــات هامــة تتعلــق مبســائل مــن قبيــل امل إىل

ــة واملــوارد املتعلقــة باســتثمار املــدن يف جمــال       ــادئ التوجيهي ــيت حــددت املب ــدابري التكيــف، ال لت
  الصحة اإليكولوجية والقدرة على الصمود.

وتعتــرب هــذه الورقـــة أيضــا اســـتمرارا لعمليــة أوســـع نطاقــا لتحقيـــق التنميــة احلضـــرية         - ١٤
سطنبول بشأن املستوطنات البشرية (املوئل الثاين)، الـذي يشـدد   إتتماشى مع إعالن املستدامة. و

باألمناط املستدامة لإلنتاج واالستهالك والنقل وتنمية املسـتوطنات؛ ومنـع   ”على التزام األطراف 
طاقة احتمال النظم اإليكولوجية؛ واحملافظـة علـى فـرص األجيـال املقبلـة [...]       التلوث؛ واحترام

  .“أجل احلفاظ على بيئتنا العاملية وحتسني نوعية العيش يف مستوطناتنا البشريةمن 
  

  بشأن املدن املستدامة والقادرة على الصمود رؤية:  - جيم  

يتيح املوئل الثالث فرصة لوضع تصور جديـد ملـدننا، وتسـعى هـذه الورقـة إىل صـياغة         - ١٥
الرؤيـة بفهـم مشـترك مفـاده أنـه يلـزم        رؤية ملدينة املستقبل يف هذا القسـم. وقـد وضـعت هـذه    
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ــي    ــور كل ــن منظ ــدن م ــنظم االقتصــادية،      - النظــر إىل امل ــة، وال ــم احلوكم ــة، ونظ ــنظم املادي ال
  والثقافية، واتمعية.

االقتصـادية الـيت يواجههـا العـامل اليـوم،       - وبالنظر إىل التحـديات البيئيـة واالجتماعيـة     - ١٦
مستدامة بيئيـا وقـادرة علـى الصـمود ألن هـذا أمـر حاسـم        فمن احملتم أن تكون مدينة املستقبل 

   االعتبار، فإننا نتوخى ما يلي:األمهية يف صون وتعزيز نوعية احلياة عموما. ومع أخذ ذلك يف

أن تكون مدينة املستقبل نتاج اسـتثمارات واعيـة مبـدن اليـوم لبنـاء بنيـة حتتيـة          (أ)  
ــد يعــزز ســبل الوصــول، واملســاواة، و     ــة.   وشــكل حضــري جي ــة الثقافي ــل، واهلوي ســهولة التنق

وستستخدم العمليات التشاركية يف االطالع على معارف وخربات مجيـع السـكان، مـن أجـل     
ــاة احلضــرية،       ــه املــرأة يف احلي تصــميم وحتويــل املــدن. ونظــرا للــدور الرئيســي الــذي تضــطلع ب

  فستتاح هلا فرصة متساوية للمشاركة يف عمليات صنع القرار؛

م مدينــة املســتقبل علــى حنــو يقلــل إىل أدىن حــد مــن اآلثــار الســلبية    أن تصــم  (ب)  
نتاجها عموما على النظم اإليكولوجيـة داخـل وخـارج حـدودها، ويسـهم      إالستهالك املدينة و

يف حتقيق أهداف االستدامة اإلقليمية والعاملية. وأن حتقق املدن أقصي اسـتفادة مـن االسـتخدام    
  ف آثار تغري املناخ وإدارا؛املستدام للموارد البيئية وختف

أن تبىن مدينة املستقبل مع مراعاة التغريات البيئية العامليـة حبيـث تكـون قـادرة       (ج)  
ــيت تواجههــا. وتشــمل   علــى التكيــف والتخفيــف والتأهــب للصــدمات والضــغوط ا    ــة ال ملختلف

در الصدمات والضغوط األمـراض اجلديـدة والـيت بزغـت مـن جديـد، والتغـيريات يف مصـا         هذه
األغذيــة واألمــن الغــذائي، وعــدم كفايــة كميــة ونوعيــة املــوارد املائيــة، وزيــادة تــواتر الظــواهر   

غوط اجلوية الشديدة الوطأة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وفقدان التنـوع البيولـوجي، والضـ   
  السكانية النامجة عن اهلجرة؛

تقـدمي    تقتصـر علـى  أن تكون ملدينة املستقبل بنية حتتية قائمـة علـى الطبيعـة ال     (د)  
طائفة واسعة من اخلدمات اليت تتيحها الـنظم اإليكولوجيـة وختفِّـض التلـوث وحتسـن التواصـل       

بل تتيح أيضا فرصا لتعزيز التماسك االجتماعي. وتكون مدينة حتمي موارد امليـاه   مع الطبيعة،
ن قــادرة  املقــام األول، وتكــووتصــوا، وحتصــل علــى الطاقــة مــن مصــادر متجــددة للوقــود يف 

ءة تلبية الطلبات املتزايدة بطريقة مستدامة بيئيا، وفعالة من حيث التكلفـة، وتتسـم بالكفـا    على
  يف استخدام املوارد، ومأمونة.

ولتحقيق الرؤية املتعلقة بإقامة مدينة مستدامة وقادرة على الصمود، ينبغـي أن يتحقـق     - ١٧
حتول يف النماذج السائدة على الصعيد العـاملي. وينبغـي لقـادة املـدن واملختصـني العـاملني فيهـا        



A/CONF.226/PC.3/21

 

10/54 16-09557 

 

تـــراف بأوجـــه التـــرابط والتواصـــل    وســـكاا وقادـــا الـــوطنيني تـــبين فكـــرة الـــنظم، واالع     
ادية وبني السياسات واإلجراءات واآلثار. ويـتعني بـذل جهـود واعيـة إلدمـاج      النطاقات امل عرب

  هذه الفكرة يف املمارسات احمللية والنظم التعليمية.

الـــيت تـــدعو املـــدن  ٧رؤيـــة وحـــدة السياســـات  ٨وتـــدعم أيضـــا وحـــدة السياســـات   - ١٨
ويلة األجل. وسـيكفل  تتصدى بفطنة لقضايا العدالة االجتماعية والتنمية االقتصادية الط أن إىل

اتباع ـج شـامل لعـدة قطاعـات معاجلـة هـذه املسـائل علـى حنـو متكامـل، حبيـث ال تتضـارب             
الـيت تشـدد    ٣الرؤى واإلجراءات. وتشري أيضا وحدة السياسـات هـذه إىل وحـدة السياسـات     

علـى التخطـيط املتكامـل والسياسـات. وينبغــي أن تـدمج مدينـة املسـتقبل التخطـيط يف خمتلــف         
قطع األراضـي، واألحيـاء، واملقاطعـات، وحـدود املدينـة، واملنطقـة الـيت تقـع فيهـا           - اقاتالنط

نظـرا ألن كـل ذلـك سـيؤثر علـى االسـتدامة        - املدينة، واملستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية
ــة وتنســيق          ــانوين واملؤسســي واحلوكم ــور الق ــي أن يســري التط ــى الصــمود. وينبغ ــدرة عل والق

) جنبا إىل جنب مع االبتكـار التكنولـوجي صـوب تعزيـز     ٤ و ٣تا السياساتالسياسات (وحد
القدرة على الصمود، وزيـادة مشـاركة اتمعـات احملليـة وحتملـها املسـؤولية، واحلـد مـن األثـر          

ــرتبط توصــيات وحــدة السياســات    ــي. وت كــاين املتكامــل واإلدارة،  بشــأن التخطــيط امل  ٦البيئ
ــا ــروابط احلضــرية ال   يف مب ــك ال ــع     ذل ــة التمت ــازة املناســبة لألراضــي، وإمكاني ــة، ونظــم احلي ريفي

مبساحات خضراء وأماكن عامة آمنة وشاملة أيضا ارتباطا وثيقـا بأولويـات وحـدة السياسـات     
  من أجل حتسني اإليكولوجيا احلضرية وتعزيز القدرة على الصمود. ٨
    

  التحديات املتعلقة بالسياسات  -  ثانيا  

ــات التحــديات تصــنف  - ١٩  القســمني املقــبلني  يف واحملــددة بالسياســات املتعلقــة واألولوي
 احلضـرية  البيئيـة  االسـتدامة /احلضـرية  بــاإليكولوجيا  خاصة وأولويات حتديات: نوعني، مها إىل

 ملموسـة  اقتصـادية  أو مؤسسـية  أو اجتماعيـة  أو ماديـة  نتـائج  وتتنـاول  والقدرة علـى الصـمود،  
 احلضــرية اإليكولوجيــا وأولويــات لتحــديات تتصــدى املنحــى عمليــة شــاملة ومواضــيع معينــة؛

. اجلديـدة  احلضـرية  للخطـة  األخـرى  اجلوانـب  يف بالغـة  أمهيـة  أيضا وهلا والقدرة على الصمود،
 نتـائج  فتوجـد  للمـدن،  احملليـة  الظـروف  إطار ويف وأخرى مدينة بني القائم اهلائل التنوع ورغم

 البيئيـة  االسـتدامة /احلضـرية  املتعلقني باإليكولوجيا والثالثالقسمني الثاين  يف وصفها معينة يرد
 وميكـن  واسـع،  نطاق على بينهم فيما املشاركون تقامسها وقد والقدرة على الصمود، احلضرية

 وتقييمـات  الطبيعـة  القائمـة علـى   احللـول  اسـتخدام  مـن قبيـل   مشـتركة،  أدوات مـن  تستفيد أن
 عــاملي،  بالنســبة جلمهــور  اتســامها باألمهيــة  ولكفالــة نفســه،  الوقــت ويف. الكــوارث  خمــاطر
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 علـى  لضمان، توافرها ينبغي شاملة بتدابري تتعلق ٨ السياسات وحدة توصيات من العديد فإن
 مدينـة  كـل  مسـاعدة  بغيـة  فكـرة التصـميم،   واسـتخدام  والشمول الفعالة احلوكمة املثال، سبيل
 السـبل ) ٤ القسـم  يف املـبني  النحو على( التنفيذ ويقترح. مالئمة حملية استراتيجيات وضع على

  .احمللي الصعيد على والفعالية األمهية لضمان شاملة وتدابري ملموسة حلول بإدماج الكفيلة
  

  التحديات املتعلقة باإليكولوجيا احلضرية والقدرة على الصمود  -ألف   

 ومنيعـة  صـحية  مـواطن  توفري على وإمكاناا لقدراا التحديات من عددا املدن تواجه  - ٢٠
  .الطويل يف األجل لبين اإلنسان

ــة الصــدمات وترجــع  - ٢١ ــن واســعة طائفــة إىل احملتمل ــة األســباب م ــة، الطبيعي  واالجتماعي
 بالتفصـيل  نوقشت مسألة وهي اهلائلة، العاملية اهلجرة إىل السنوية الفيضانات زيادة تتراوح بني

 كـبرية  نسـبة  فـإن  واليـوم،  .)٢(احلضـرية  املنـاطق  والالجـئني يف  اهلجرة بشأن ٢ ورقة املسائل يف
 املناخيــة الظــواهر مثـل  البيئيــة، باملخــاطر التـأثر  شــديدو أيضـا  هــم العــامل يف احلضـر  ســكان مـن 

 مسـتوى  وارتفـاع  والفيضـانات،  اجلفـاف  حـاالت  وشـدة  تـواتر  تزايـد  عـن  يسـفر  مما الشديدة،
 الطبيعيــة  األخطــار مــن  غريهــا أو الشــديدة؛ واحلــرارة  العواصــف، وهبــوب  البحــار، ســطح

 االعتمـاد  أن كمـا . املفاجئـة  والفيضـانات  األرضية وااليارات السنامية واألمواج الزالزل مثل
 لتعطـل  عرضـة  املـدن  بعـض  جعلـت  والسـلع  والغـذاء  وامليـاه  للطاقـة  بعيدة مصادر على الشديد

  .املفاجئ اإلمدادات

ــيت الصــدمات إىل وإضــافة  - ٢٢ ــؤ ميكــن ال ال ــة، ــا التنب  أيضــا فيــتعني علــى املــدن  واملفاجئ
 النظـام  قـدرة  تتجـاوز  الـيت  واإلنتـاج  االسـتهالك  فأمنـاط . الضغوط أشكال من العديد تواجه أن

 احلضـرية  املنطقـة  داخـل  املوارد نضوب تسبب األرض حتمل كوكب وحدود التجديدية البيئي
ــا، املالصــقة ــى وخارجه ــؤثر. ســواء حــد عل ــري  وي ــط تغ ــط اضــياألر اســتخدام من ــدهور ومن  ت
قـدرا   مـن  حيـد  حبيـث  واحملليـة،  اإلقليميـة  املناخيـة  واألمنـاط  البيئيـة  الـنظم  أمنـاط  علـى  األراضي

 معاجلــة نظــم ويــؤدي قصــور. إصــالحها يتعــذر أضــرارا البيئيــة بــالنظم الصــمود ويلحــق علــى
 الـنظم  وظيفـة  وعلـى  اإلنسـان  صـحة  علـى  يـؤثر  ممـا  والتربـة،  واملـاء  اهلـواء  النفايات إىل تلويـث 

 االحتياجـات  تلبيـة  يف للطاقـة  مسـتدامة  غـري  مصـادر  علـى  أساسـا  يعتمـد  املـدن  ومعظـم . البيئية
 وخارجهــا، البيــوت داخــل اهلــواء نوعيــة تــدهور عــن يســفر ممــا اليوميــة، والصــناعية الســكانية
  .العاملي الصعيد على االحتباس احلراري غازات انبعاثات من كبرية نسبة يف ويتسبب

__________ 

والتشرد أمهيـة حامسـة يف تعزيـز مـدن منتجـة      للتخطيط واإلدارة الفعالة للهجرة ”إىل أن  ٢تشري ورقة املسائل   )٢(  
 .)٤-(ص“ شاملة جلميع سكاا وتتسم بالقدرة على الصمود واالستدامة
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ــد  - ٢٣ ــر وعن ــل كيفيــة يف النظ ــع التعام ــن والضــغوط الصــدمات م ــج خــالل م  سياســاتية نه
 مـن  متضـاربة،  قيم بني املوازنة إىل يضطرون احلضريني والسكان السياسات رامسي فإن وختطيطية،

 املـوارد،  اسـتخدام  وكفـاءة  الثقـايف  التـراث  ومحايـة  للمـوارد  العادل والتوزيع االقتصادي النمو قبيل
  .الصمود والقدرة على احلضرية اإليكولوجيا جانب إىل التكلفة، امليسوري والنقل والسكن

 أخـرى  مسـائل  مـن جـراء   تتفـاقم  ما غالبا والضغوط الصدمات أن بِلّة الطني يزيد ومما  - ٢٤
 تسـتهني  أو تتجاهـل املخـاطر   وبسـبل  أمـاكن  يف االتسـاع  يف آخـذة  فاملـدن : اجلـامح  النمو مثل
 عامــة مســألة احلوكمــة ومجـود  القصــور وميثّــل. مــواطن الضــعف فيهـا  زيـادة  إىل يــؤدي ممــا ـا 

 واملعـارف،  املهـارات  إىل االفتقـار  ويفضـي . والضـغوط  الصدمات أثر مفاقمة إىل تؤدي أخرى
ــدام االقتصــادي، االســتقرار وعــدم ــات وانع ــك مضــاعفة إىل التشــاركية، اآللي . التحــديات تل
 السياسـات  أن اآلنيـة  االقتصـادية  الـدوافع  أو األجـل  القصرية السياسية الدورات تعين ما وغالبا

 الظـــروف فـــإن وكـــذلك،. احلضـــرية اإليكولوجيـــا لســـالمة األولويـــة تعطـــي ال واإلجـــراءات
 تولـد  أن ميكـن  اسـتثمارات  مقـدما  أن توظَّـف  تتطلـب  خبيـارات  لألخـذ  مالئمـة  دائما تكون ال

 أو تولـد  العـيش،  وسـبل  األرواح ومحايـة  واالقتصـادية،  املالية العوائد حيث من كبرية وفورات
 األجـل والطويلـة   القصـرية  املناخ تغري عواقب من طائفة وتؤدي .)٣(عائدا للقدرة على الصمود

 سـلبية  آثـار  وتتسـبب يف  وماليـة  ماديـة  أضـرارا  إذ تلحـق . فـأكثر  أكثر الوضع تعقيد إىل األجل
  .البيئية النظم سالمة وعلى واملباين، التحتية البنية وعلى ورفاهه، اإلنسان صحة على

غالبـا مـا ال يـتم     ،)٤(املدينة يف املختصون العاملون يواجهها اليت العديدة للعوائق ونظرا  - ٢٥
ــادة   ــد والضــغوط للصــدمات احلضــر أهــل تعــرض التصــدي بالقــدر الكــايف لزي  ضــعفهم وتزاي

 املـوارد  هناك تنوع يف ختطـيط  واليوم،. واملؤسسية التحتية البنية تطوير خالل من مواجهتها يف
 .املبكـرة  واالسـتجابة  املبكـر  اإلنـذار  نظـم  خـالل  مـن  هلـا  والتأهـب  األضـرار  منع على والقدرة

 والفعالـة مـن حيـث    واملوثوقـة  امليسـرة  اخلـدمات  إيصـال  ونظـم  التحتيـة  وغالبا مـا تكـون البنيـة   
__________ 

مؤلـف مـن عنصـرين مهـا: (أ) الفـرق بـني مـدى مـا ميكـن أن تسـببه الصـدمات            “ عائـد القـدرة علـى الصـمود    ”  )٣(  
سـتكون   اء القدرة علـى الصـمود وبـني مـا    الضغوط من تعطيل ألمور مدينة ما وظَّفت استثمارات يف جمال بن أو

) املنـافع املشـتركة الـيت ميكــن    (ب عليـه حالـة تلـك املدينـة فيمـا لـو مل تسـتثمر يف بنـاء القـدرة علـى الصـمود؛ و           
حيققها االسـتثمار يف جمـال بنـاء قـدرة مدينـة مـا علـى الصـمود، والـيت ميكـن أن تشـمل خلـق فـرص للعمـل،                أن

ك االجتمـاعي والعدالــة االجتماعيــة. ولتحقيــق عائـد القــدرة علــى الصــمود،   وفـرص اقتصــادية، وحتقيــق التماســ 
دفعـة  ”يلزم ضخ استثمارات مقدما، سواء مـن حيـث التمويـل أو املـوارد. ويعطـي عائـد القـدرة علـى الصـمود          

 ).Roden 2014، ويتيح للمدينة التأهب للصدمة املقبلة وللظروف اليت يستحيل معرفتها (“اقتصادية

ــدن،     املخت  )٤(   ــتوى املـ ــى مسـ ــم السياســـات والتخطـــيط علـ ــاركون يف رسـ ــة هـــم املشـ ــاملون يف املدينـ صـــون العـ
ذلــك، علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، مســؤولو اإلدارات احملليــة وموظفــو الدولــة علــى املســتوى الــوطين  يف مبــا

 العاملون على مسائل متعلقة باملدينة، واملنظمات غري احلكومية، واملؤسسات البحثية.
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 املتزايـد  التفـاوت  ويحـدث . وافيـة  غـري  املنـاخ،  وتغـري  الكـوارث  مواجهـة  علـى  القادرة املوارد،
بفوائـد القـدرة    الضـرر  ويلحـق  األضعف الفئات على متناسبة غري آثارا احلضر سكان فيما بني

  .االجتماعي التماسك عن تنشأ اليت على الصمود

 العقــد ففــي. هائلــة فرصــا أيضــا تتــيح املــدن فــإن التحــديات، تلــك مــن الــرغم وعلــى  - ٢٦
. املســتدامة للتنميــة رئيســي حمــرك النمــو احلضــري أن البحــوث مــن متزايــد كــم أثبــت األخــري،

وفـورات   يتـيح  احلضـرية  األشـكال  ـا  تتسم اليت االقتصادية واألنشطة السكان حيث إن تركّز
ــية ــبري؛ للحجــم رئيس ــر الك ــارف انتشــار وييس ــة املع ــار؛ والثقاف ــؤدي واألفك  االبتكــار إىل وي

املـدن   أن علـى  األدلـة  طراداتتزايـد بـ   نفسـه،  الوقـت  ويف. واالجتمـاعي  االني التكنولـوجي  يف
 األشــخاص علــى الصــمود قــدرة لتعزيــز كــبرية فرصــا كمــا ينبغــي، أُديــرت إذا مــا أيضــا، تــوفر
 مصـدرا  تشـكل اليـوم، بـالقيم املطلقـة،     املدن، من أن الرغم وعلى. البيئة على أثرهم من واحلد
 وتحكـم ـا املـدن    الـيت تـبىن   الطريقـة  يف نوعيـة  نقلـة  فـإن  البيئيـة،  مـن مصـادر املشـاكل    رئيسيا

 املـدن  إمكانـات  ولعـلّ جـين  . بكـثري  احلضـرية  حـدود املنـاطق   تتجـاوز  حيمل يف طياته إمكانات
 أكـرب  يشـكّل  والقـدرة علـى الصـمود    لالسـتدامة  واحملليـة  العامليـة  األهداف من أجل حتقيق هذه

  ).، وغريمهاMcGranahan and Satterthwaite 2014 انظر( والعشرين احلادي القرن يف مسعى
  

  التحديات الشاملة  - باء  

 السياسـات  واضـعي  علـى  جيـب  أعـاله،  الـواردة  للتحـديات  بفعاليـة  التصـدي  أجل من  - ٢٧
وعلـى الـرغم   . التحـديات  تلـك  بـروز  إىل أدت وبالعمليـة، الـيت   بـالنظم  املتصـلة  العوامل معاجلة

 خاصـة  أمهيـة  أيضـا  فـإن هلـا   للمدن عمومـا،  الشاملة احلوكمة متيز أن ميكن املسائل من أن هذه
  .والقدرة على الصمود احلضرية باإليكولوجيا واملتصلة بالسياسات املتعلقة للعمليات

  
  باحلوكمة املتعلقة الترابط أوجه    

ــ  - ٢٨ ــااملتعلقــة ب واملخــاطر التحــديات زعـتن ــى الصــمود  احلضــرية اإليكولوجي  والقــدرة عل
 الوحـدات  ألن ،الكـربى  احلضريةاملناطق و واإلقليمية الوطنية احلدود هانطاقيف  تخطىت أن إىل

ــة ــل   ذات النطــاق البيئي ــن قبي ــاه مســتجمعاتالواســع م ــتالءم ال املي ــع ت ــة الوحــدات م  اإلداري
 الوحـدات  ومن قبل تعددة،املحلكم ا مستويات على منسقة تدخالت يتطلب وهذا. للحوكمة
، مـن قبيــل  احلكوميــة غـري  الفاعلــة اجلهـات  فيهــا مبـا  الفاعلــة، اجلهـات  شــىتو املتامخـة،  اإلداريـة 
ــال قطــاع ــراد األعم ــدد يوجــد ولكــن. واألف ــن ع ــيت املســائل م ــع ال ــذا متن ــا: التنســيق ه  فغالب

 متماســك تــدخل حتقيــق بصــعي ممــا للتعــاون، املالئمــة اإلداريــة واآلليــات األطــر تتــوافر ال مــا
 التغطيــة جمـاالت  يف ثغـرات وجـود   أو نـزاع  نشـوب ل حتمـاال ا ويبقـي  السياسـات،  صـعيد  علـى 
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 اختــاذ ســلطة إىل احملليــة واتمعــات احملليــة الســلطات تفتقــر مــا وغالبــا والتبعــات؛ املســؤوليةو
 تكـون معتمـدة   أن وميكـن  ـا،  الـيت تنفـرد   لتحـديات ل للتصـدي  الالزمـة  املـوارد إىل و القرارات

 والعمـر  جـم احل املتباينـة  املـدن  بـني  كـبرية ال فـروق وال وطـين؛  أو حكـومي  متويـل  أو توجيه على
ــدخل ومســتوى ــلجت ال ــن ع ــة؛ اتسياســ صــوغ الصــعب م ــدن ويف وطني ــو الســريعة امل ، النم

 الطويـل  التخطـيط علـى   القـدرة  اخنفـاض  إىل يـؤدي  ممـا  لحوكمة،ل وآليات أطر دائما توجد ال
  .مناسبة وخضراء مادية حتتية بنية تطويرالقدرة على و األجل

  
  احمللي الصعيد على واإلدماج املشاركة    

ــة الفاعلــة اجلهــاتشــىت  مشــاركة تكــون مــا غالبــا احملليــة، واتمعــات املــدن يف  - ٢٩  احمللي
. والقــدرة علــى الصــمود احلضــرية باإليكولوجيــا املرتبطــةات السياســيرســم  عمليــة يف حمــدودةً
 ورقــة يف باستفاضــة نوقشــت( املــدن يف االقتصــادية التفاوتــات ايــدزت إىل جزئيــا ذلــك ويعــزى
عامـل   احملليـة  املشـاركة و .)للجميـع  شـاملة  مـدن عـن   الثالـث  ملوئـل املقدمة إىل ا ١ رقم املسائل
 للقـدرة  ترابطـة امل عدديـة ال بعـاد لأل أساسية تعترب اليت احمللية والبيئات احمللية املسائل لفهم أساسي

 والشــباب والفقــراء النســاء مســامهات حمدوديــة خــاص بشــكل القلــق يــثري وممــا. علــى الصــمود
ــن ــة وذوي ،نيواملسـ ــدية اإلعاقـ ــة، أو اجلسـ ــاجرين، العقليـ ــاتو واملهـ ــعوب أقليـ ــلية الشـ  األصـ
ا غالبـا  ولكنه البيئية، لصدماتوا لضغوطل عرضة أكثر عادة تكون يتالوهي الفئات  ،موغريه

 يــؤدي أن أيضــا وحيتمــل. القــدرة علــى الصــمودبنــاء  بشــأن ثاقبــة منظــورات أيضــا مــا متتلــك
ــتبعادا ــات سـ ــة اجلهـ ــاع يف الفاعلـ ــاص القطـ ــن اخلـ ــة مـ ــع عمليـ ــات وضـ ــويض إىل السياسـ  تقـ

 التصـدي  ختفـق يف  السياسـات لـذلك، فـإن    ونتيجة. إضافية وموارد معارف إىل الوصول فرص
. البيئــي والظلــم التفــاوت وقــد تزيــد فعليــا مــن ،بفعاليــة أولوياــارتيــب وت واملخــاطر للشــواغل

 والفئـات  النسـاء  بـل ق مـن  سـيما  وال واسـع،  نطـاق  علـى  ةملاالشـ  املشاركة تتيح آليات دونبو
 اإلخفـاق وخيـاطرون ب  تأييـد ال كسـب من أجل  السياسات واضعو جاهدسيف األخرى، املهمشة

  .التنفيذ يف
  

  املعارف والقدرات    

ــة متثــل  - ٣٠ ــا املتعلقــة املعــارف حمدودي  حتــديا والقــدرة علــى الصــمود  احلضــرية باإليكولوجي
ــبريا، ــؤدي ك ــة بــطء إىل وت ــات التغــيري عملي ــة األصــداء وحلق ــاء القــدرة   الضــرورية اإلجيابي لبن

فكـرة   ملبـادئ  كـاف  فهـم  واملختصني السياسات واضعي ال يكون لدى ما وغالبا. الصمود على
 البنيــة ضــعف مثــل احمللــي، الســياق خبصــائص التفصــيلية املعرفــة إىل وكــثريا مــا يفتقــرون الــنظم،
. وتوابعهـا  ،املـوارد  وتـدفقات  االجتمـاعي،  والتماسـك  الثقافيـة،  واهلوية املبنية،والبيئات  التحتية،
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احلضـرية   املنـاطق  إدارة علـى  وحيتـاج القـائمون  . دون إحـراز التقـدم   القـدرة  حـدود  وحتول أيضـا 
والقـدرة   االسـتدامة  حتقيـق  أجـل  من فعالة سياسات وتنفيذ لوضع موارد إىل السياسات وواضعو

 وغالبا مـا تفتقـر   .الوطين النطاق عن فضال األحياء وعلى النطاق احمللي نطاق على على الصمود
  .السياسات جمال يف بفعالية املشاركة على القدرة واألفراد أيضا إىل احمللية اتمعات

  
  التصميم إدماج    

 وبأــا خطيــة، القطــاع وأحاديــة بــاالختزال التقليديــة التخطــيط عــادة مــا تتصــف نهــج   - ٣١
ــد الطــابع تراعــي وال ــة  املعق ــد ممــا احلضــري، النظــام يف للتفــاعالت اجلاري ــؤدي ق  عواقــب إىل ي
 ينطلــق مــن القاعــدة للتصــميم ــج حملــي للــنظم، مثــل مــراع ــج اتبــاع وبــدون. مقصــودة غــري

غالبـا   احلضـرية  املنـاطق  فـإن  واقتصـادية،  وجمتمعيـة  وثقافيـة  ماديـة  مسـائل  بشكل متزامن ويتناول
. والطاقـة  وامليـاه  واألفـراد  املـوارد  تـدفقات  حيـث  مـن  أو ـا،  احملـيط  السياق يف إطار تفهم ال ما

 باملنـاطق  احمليطـة  واملنـاطق  احلضـرية  املنـاطق  فيمـا بـني   والتـرابط  املـوارد  تدفقات ومن شأن جتاهل
 سياسـات  إىل يـؤدي  أن الطبيعيـة،  وبيئتها املدينة بني العالقة عن فضال الريفية، واملناطق احلضرية

ــز  ــاذ اســتخدام  تقضــي بتعزي ــا. مســتدام للمــوارد  غــري وإنف ــار   وغالب ــاقم االفتق ــا يف  أدوات إىل م
  .والسياسات التخطيط يف التصميم ج إدماج حالية من صعوبة وإىل بيانات للتخطيط

    
ــارات السياســ    -  ثالثا   ــة للخي ــة بإحــداث  الجــراءات اإل اتية:إعطــاء األولوي كفيل

  ةديداجل ةضرياحل اخلطةالتغيري من أجل 

ينظـــر  الـــيت الطريقـــة يف نوعيـــا حتـــوال أعـــاله املبينـــة التحـــديات مواجهـــة تتطلـــب  - ٣٢
ــا  ــدن، إىل ــدن     امل ــا امل  حكــمــيت تتشــكل وت ــة ال ــذلك. والطريق ــيري نظــم  جيــب ول ــدن تغ  امل
 حمليـة  جمتمعـات  تطوير ومتكن من تتوفر فيها مقومات االستمرار صحية حياة تشجيع أجل من

  .القائمة/احملتملة وتعد العدة هلا والضغوط الصدمات مع تتكيف أن ميكن
ــذه وتوصــي  - ٣٣ ــة ه ــنح الورق ــة مب ــيت للسياســات أولوي ــري تســعى إىل إحــداث  ال ــبري تغ  ك
 وأخـريا، . يف مضـمار السياسـات   أوسـع  لعمليـة  حـافزا  تشـكّل  أن والـيت ميكـن   املادية النتائج يف

 املتمثلـة يف إيكولوجيـا   املترابطة واملنفصلة يف نفس الوقـت،  األهداف السياسات تعاجل أن جيب
  .القدرة على الصمود وتعزيز سليمة حضرية
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اإليكولوجيـا احلضـرية والقـدرة    املتعلقـة ب املتصـلة بالنتـائج    يةتوصيات السياسـات ال  - ألف  
  على الصمود

  حتسني النظم الفرعية احلضرية وصحة اإلنسان    

 منـافع  والقـدرة علـى الصـمود    احلضـرية  لالستدامة البيئيـة  الفعالة اإلدارة توفر أن ميكن  - ٣٤
وأكثــر  جاذبيــة أكثــر حضــرية وختطــيط منــاظر طبيعيــة االقتصــادية، التنميــة بينــها مــن متعــددة

 حضــري فرعــي الالزمــة لنظــام العناصــر هــي وهــذه. اإلنســان رفــاه وزيــادة صــالحية للعــيش،
 صـحة  علـى  اإلجيابية اآلثار إىل أساسا اليت تشري “الصحية املدينة” غالبا بـ يدعى وملا )٥(مزدهر

  منهما. كل لتحقيق السياسات يف جمال حمددة وفيما يلي توصيات. اإلنسان

 النظــام يف حتقيــق أقصــى فائــدة مــن األمهيــة بــالغ أمــرا التحتيــة البنيــة يف يعــد االســتثمار  - ٣٥
 مسـتندة  حلـول  تقـدمي  الرئيسـية  النـهج  ومن. اإلنسان لصحة األولوية وإعطاء احلضري الفرعي

  :لذلك الرئيسية اجلوانب وفيما يلي بعض .)٦(املدن يف الطبيعة إىل

 فيهـا  مبـا ( املائيـة  املوارد على إدارة املتكامل “األخضر -األزرق ” ج تطبيق  (أ)  
  خضراء؛ حضريةمساحات  وتصميم ،)الزائدة األمطار ومياه املستعملة، واملياه امللوثة، املياه

. والتربـة امللوثـة   واملياه اهلواء ومعاجلة املتدهورة البيئية النظم وإصالح تقييم إعادة  (ب)  
  ؛واجلسيمات امللوثات من للحد تدابري واعتماد والتربة واملاء اهلواء نوعية رصد يشمل وهذا

  ؛خاصة بأمهية والنهرية حيظى الساحلية املناطق يف املياه نوعية توجيه االهتمام إىل  (ج)  

  املدن؛ يف وزيادته األحيائي التنوع محاية  (د)  

 الكيميائيـة  للمـواد  الفعالـة  املعاجلـة  خـالل  من التلوث من حد أدىن إىل التقليل  )ـ(ه  
ــرار جــزر أثــر مــن حــد أدىن إىل والتقليــل والنفايــات،  األخــدودي ومــن األثــر احلضــرية االحت

  اهلواء؛ تلويث على للطرق
__________ 

يتسـم النظــام احلضـري بوجــود الكـثري مــن العناصــر املترابطـة األساســية ضـمن هيكــل معقـد. ولتيســري دراســة         )٥(  
الـذي يشـري إىل املدن/منظومـة املـدن     “ النظـام الكلـي  ”النظام احلضري، قسمه الباحثون إىل ثالث فئات: (أ) 

ــاه)      ككــل؛ و ــل إدارة نظــم املي ــذي يشــري إىل أنشــطة (مث ــي ال ــام الفرع ــة؛    (ب) النظ ــة الكامل ضــمن املنظوم
ــاء.        (ج) و ــى مســتوى األحي ــردي يكــون يف الغالــب واضــحا عل ــار ف ــألف مــن اختي ــذي يت النظــام الصــغري ال
)Palma and Krafta 2001(. 

ــة بشــأن     )٦(   ــوفر أعمــال املفوضــية األوروبي ــول املســتندة إىل الطبيعــة ”ت ــيت   -“ احلل املســتوحاة مــن الطبيعــة أو ال
ات حلــاالت إفراديــة للسياســات تشــجع ختطــيط املــدن وتطويرهــا يف هــذا االجتــاه.   دراســ -تــدعمها الطبيعــة 

وميكن أيضا أن يكون لالستثمار يف البنية التحتية اخلضراء أثر إجيـايب علـى اإلطـار االجتمـاعي للمدينـة. انظـر       
 .https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs املوقع الشبكي للمفوضية األوروبية:
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 أنشـطة  إقامـة  يتـيح  مبـا  متنوعـة  وآمنـة  مفتوحـة  خضـراء  عامـة  مساحات توفري  (و)  
  واملائي. الغذائي األمن يف ويساهم وترفيهية، وجمتمعية ثقافية

. الطبيعـة  إىل املسـتندة  احللول يف إجناح ذات أمهية حامسة أيضا االجتماعية وتعد النظم  - ٣٦
ــنظم بــني املتعلقــة بالتفاعــل البيانــات وحتليــل مجــع بانتظــام علــى املواظبــة املهــم ومــن ــة ال  البيئي

 وينبغـــي “التحـــول نقـــاط” للعالقـــات و أفضـــل فهـــم إىل التوصـــل أجـــل مـــن واالجتماعيـــة
  :يلي ما على تركز أن للسياسات

ــم  (أ)   ــة فهــ ــدن  كيفيــ ــى وســــاكنيها اعتمــــاد املــ ــة، مــــوارد علــ  وقيــــاس معينــ
ــدفقات ــد احلضــري، االســتقالب ت ــز الكفيلــة اخليــارات وحتدي واســتدامة  فعاليــة زيــادة بتعزي
  ؛الطبيعية املوارد استخدام

 سـلبا  تـؤثر  الـيت  واالهتزازات واإلشعاعات والروائح الضوضاء انبعاث خفض  (ب)  
  البيئية. وعلى النظم اإلنسان صحة على

ــاخ تغــري ويشــكل  - ٣٧ ــيت الرئيســية التحــديات أحــد املن  احلــادي القــرن يف املــدن تواجــه ال
 املــدن مســتوى علــى معاجلتــها ميكــن املنــاخ بــتغري املرتبطــة املشــاكل مــن والعديــد. والعشــرين

  :يلي مبا القيام ذلك ويشمل. قليلة االنبعاثات الكربونية وضع خطة تعزيز طريق  عن

 الكربـوين،  تعـادل األثـر   صـوب  احمللـي  النطـاق  علـى  يركـز  تـدرجيي  ج اتباع  (أ)  
 ومعاجلـة  اسـتخدامها،  وكفـاءة  الطاقـة،  بإنتـاج  يتعلـق  فيمـا  طموحة وإجراءات أهداف وحتديد

  ؛الكربون وعزل النفايات،

ــارات حتســني  (ب)   ــل واســتخدام اخلي ــا املســتدام، النق ــك يف مب ــة  ذل  إعطــاء األولوي
  .العام اجلماعي وللنقل اآللية غري لوسائل النقل

  
  وبيئية اقتصادية جلين منافع احمللية البيئية النظم إصالح

 ماهانــادي، دلتــا يف شــدا وازديــاد اخلطــرة الفيضــانات حــدوث تــواتر تزايــد علــى ردا  
 تكليفـا  وأصـدرت  ماهانـادي  ـر  علـى  سد بناء يف الوالية حكومة نظرت باهلند، أوديشا بوالية
 اتمعـات  أن التقيـيم  وكشـف . اـاورة  تشيليكا حبرية على احملتمل ألثره تشاركي تقييم بإجراء
 النامجة األضرار يفوق الزراعية، اإلنتاجية على إجيايب أثر من له ملا املياه جريان بقاء تفضل احمللية
 امليـاه  جريـان  على اإلبقاء املصب عند الواقعة الصيادين جمتمعات أيضا وفضلت. الفيضانات عن

  .األمساك مصائد إنتاجية تدعم اليت واملغذيات الرواسب من مستمر تيار لتشكيل

 مـن أجـل التصـدي    بديلـة  وسـائل  تطبيـق  احلكومـة  قررت االعتبارات، هذه ضوء ويف  
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فتمكنــت  . تدفقــه جريــان املــاء وتنظــيم   احملافظــة علــى  مــع  بالفيضــانات، املتصــلة للمخــاطر
 البيئيـة  الـنظم  إىل سابق عهدها، ومـن إصـالح   الرطبة للمناطق البيئية النظم وظائف إرجاع من

 أا ليست فحسـب  التدابري هذه وأثبتت. الطبيعة إىل مستندة حلول يف واستثمرت املتدهورة،
 مشـتركة  منـافع  حتمـل أيضـا   إـا  بـل  ماهانـادي،  السلبية على دلتا اآلثار معاجلة يف تدخل أجنع

  .اإلنسان يف احلضر ورفاه البيئية، وسالمة النظم بناء القدرة على الصمود، حيث من كبرية
 املزيــد علـى  لالطــالع ___ غــري مـؤرخ  الرطبـة،  للمنـاطق  الدوليــة منشــورات املنظمـة  مقتطـف مـن    :املصدر  

  .www.wetlands.org انظر الصدد، هذا  يف

  
    

  تغيري أمناط االستهالك واإلنتاج احلضرية لكي تصبح أكثر استدامة    

 القـدرة علـى الصـمود    بناء يف حامسا عنصرا املدن يف واإلنتاج االستهالك أمناط تشكّل  - ٣٨
 واجتماعيـة  بيئية آثارا املستدامان واإلنتاج وخيلّف االستهالك. على الصعيد العاملي واالستدامة

 البشـر  اسـتخدم  ،٢٠١٤ عـام  ويف. احمللـي  الصـعيد  منـها علـى   الكـثري  ويتبـدى  سواء، حد على
علـى التجديـد    الكوكـب  املائـة تقريبـا قـدرة    يف ٥٠فاق بنسـبة   واحدة سنة يف املوارد قدرا من

 قبيــل مــن األساســية االحتياجــات علــى يــؤثر وهــذا). ٢٠١٤ للطبيعــة، العــاملي الصــندوق(
لنـا وحنـن    وال بـد  .اإلنسـان  بقـاء  املطـاف، علـى   ايـة  ويف النقية، واملياه األغذية على احلصول

 األمـر  هـذا  بـأن  االعتـراف  مـن  للمـوارد  اسـتهالكنا  أمنـاط  تغـيري  إىل نبذل احملاوالت الـيت ترمـي  
 بعـد أن بلغـت   معاجلتـها،  أيضـا يـتعني   هامـة  فعـدم املسـاواة مسـألة   . بيئيـة فحسـب   مسألة ليس

 أضـعاف  وأربعـة  املتوسـط آلسـيا،   أضـعاف  ثالثـة  ألوروبا احلايل االستهالك متوسط مستويات
 البلـدان  اسـتهالك سـكان   على الغنية البلدان سكان يزيد استهالك ما وكثريا. ألفريقيا املتوسط

  ).Lorek and Fuchs, 2013( مرات بعشر النامية

 الفاعلــة اجلهــات تقــوم بــأن يوصــى اســتدامة، أكثــر وإنتــاج اســتهالك أمنــاط ولتطــوير - ٣٩
  :يلي مبا الوطنية واحلكومة احمللية اإلدارة  يف

 قيـود  أي دون البيانات قواعد استخدام وتشجيع مناسبة تكنولوجيا استخدام  (أ)  
 سياسـات  وضـع  يف حامسـا  عنصرا تعد اليت باالستهالك املتعلقة املعلومات وإدارة وتنظيم جلمع

  االستهالك؛ أمناط يف نوعية قفزة تحدث

 تعظّــم الــيت املتضــامة اتمعيــة النمــاذج مثــل حمليــا مناســبة تــدخالت تصــميم  (ب)  
 وسـائط  اسـتخدام  علـى  تركّـز  الـيت  التنمية املثال سبيل على( احلجم لوفورات املشتركة الفوائد
 الصـعيد  علـى  مبـادرات  تطـرح  أن أيضـا  وميكـن ). ةللطاق االستهالك املنخفضة واملناطق النقل،
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السـوبر ماركـت    متـاجر  علـى  حتظـر  الـيت  فرنسـا  يف األغذية هدر من احلد سياسة مثل الوطين،
  استخدامها؛ املمكن من يزال ال اليت الغذائية املنتجات رمي الكربى

ــة  (ج)   ــوارد مصــادر تكــون أن كفال ــة امل ــيت احليوي  اخلــدمات مــن جــزءا تشــكل ال
ــية  مبوجــب وحمميــة آمنــة) والغــذاء النقيــة امليــاه مثــل( اليــومي واســتهالكها للمدينــة األساس

ــع السياســات علــى  إدارة ربــط املثــال، ســبيل علــى ذلــك، ويشــمل. احلوكمــة مســتويات مجي
  للمدينة؛ البيئية باخلطة) اإلدارية احلدود تتجاوز قد اليت( املياه مستجمعات

 املسـائل  معاجلـة  أجـل  مـن  الريفيـة  واملناطق احلضرية املناطق بني الترابط تعزيز  (د)  
 ورقـة  يف املـبني  النحـو  على الغذائية النفايات قبيل من شواغل أثره على وهلذا. باإلنتاج املتعلقة
الفاقــد  أن إىل تشــري الــيت الريفيــة، واملنــاطق احلضــرية املنــاطق بــني بشــأن الــروابط ١٠ املســائل

 التعامـل  مببـادئ  واإلملام والتخزين، األسواق، إىل النفاذ إمكانية بتوفري تقليصه ميكن األغذية يف
  .)٣-ص( سواء حد على وحضريا ريفيا شاغال ميثل وهذا -األغذية  مع
  

الصــــدمات والضـــــغوط املاديـــــة   يف مواجهـــــةتعزيــــز قـــــدرة النظــــام علـــــى الصــــمود        

  واالجتماعية  واالقتصادية

والتكيـف  مـن البقـاء   بقـدرة معـززة علـى الصـمود أن ميكنـها       ننظم املـد من شأن متتع   - ٤٠
والنمو يف مواجهة االضطرابات. وقد تكون الصدمات والضـغوط متفرقـة ومؤقتـة أو مسـتمرة     

يف محايــة ســاعدها ذلــك  علــى الصــمودن قــدرة املــد كلمــا تزايــدتعلــى مــدى فتــرة طويلــة، و
والتكيـف والتحويـل،    واجهـة امل، مـن خـالل   همموئلـ يف محايـة  و ،سكاا ومتاسـكهم كمجتمـع  

بــل وحتســينها (انظــر  اوظائفهــا األساســية وهياكلــها وهويتــها وصــول اتكفــل اســتعاد بســبل
ــة      ــة احمللي ــادرات البيئي ــدويل للمب ــس ال ــة كمــربدج وال ). وتشــمل اإلجــراءات  ٢٠١٤ ،جامع

  السياساتية احملددة اليت يوصى ا ما يلي:

درة علـى الصـمود: جيـري    االتحتيـة يف املـدن وأُطُرهـا قـ    كفالة أن تكون البنيـة    (أ)  
لتخطــيط والتصــميم ل إبداعيــة وشــاملة للجميــع  تشــجيع خمططــي املــدن علــى اســتخدام منــاذج  

اآلثـار   تقليـل  مـن  ا ميكـن مم، تشمل استخدام املساحات بشكل مرن وقابل للتكيف، نياحلضري
الشـاطئية الـيت   النهريـة  ناطق الساحلية واحلدائق العامة يف امل ومن أمثلة ذلكالسلبية للصدمات، 

تعمل أيضا بوصفها مناطق عازلة للفيضانات. ويتعني أن تكون االستثمارات يف البنيـة التحتيـة   
وموثوق ا وقابلة للتكيف، لتليب الطلـب يف األجـل الطويـل مـع ضـمان االسـتدامة        يف املتناول
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تكفل السياسـات أن تكـون املنـازل واملبـاين،      وينبغي أيضا أن .)٧(البيئية والتأقلم مع تغري املناخ
  اليت تشكل أصوال هامة للمدن، مصممة ومبنية للتقليل إىل أدىن حد من خماطر الكوارث؛

، مـن قبيـل زيـادة التنسـيق فيمـا بـني خمتلـف        “غري مادية”االستثمار يف تدابري   (ب)  
ــوافز راميــ       ــال االجتمــاعي، أو وضــع ح ــة، وتنميــة رأس امل ــات الفاعل ــيري املعــايري  اجله ة إىل تغ

هـذه الورقـة توصـي بقـوة،     وسـهم يف بنـاء القـدرة علـى الصـمود:      تميكن أن  اليتوالسلوكيات 
ــى      ــال، بتعــيني مســؤول معــين بالقــدرة عل ــة مالئمــة   علــى ســبيل املث ــى رتب الصــمود يكــون عل

، مســتوى الســياق احمللــي (علــى ســبيل املثــال يف املدينــة أو يف املنطقــة احلضــرية الكــربى)   علــى
ويعهد إليـه مبسـؤولية وضـع االسـتراتيجيات احملليـة وقيـادة تنفيـذها. وتشـمل التـدابري األخـرى           

ينبغـي  و للتكيـف مـع تغـري املنـاخ.     احمللـي  تمـع ا يقودهاتثقيف عامة اجلمهور وتشجيع حلول 
وتنفذ إطـار سـنداي، مبـا يف ذلـك وضـع االسـتراتيجيات الوطنيـة واحملليـة          أيضا أن تعتمد املدن

  لحد من أخطار الكوارث؛ل

بلورة فهم شامل ومفصل ملخاطر الكوارث يف مجيـع أبعـاد الضـعف والقـدرة       (ج)  
ــرض ــاس واألصــول  وتع ــار، وخصــائص للمخــاطر الن ــذه املعــارف     األخط ــة: تســخري ه والبيئ

 لتأهـب وتنفيـذ سياسـات مناسـبة ل    وضـع ، ولمنـها  والتخفيـف  اتقائهـا ألغراض تقييم املخـاطر و 
احليويـة.   بنيـة التحتيـة  ، مبا يف ذلك نظم اإلنذار املبكر وخطط طـوارئ لل مواجهةوسبل فعالة لل

فيمـا يتعلـق بالضـغوط والصـدمات ذات الصــلة      لألخطـار وينبغـي أن يسـتند هـذا إىل تقييمـات     
امي والـــزالزل والفيضـــانات (مـــن قبيـــل اجلفـــاف وارتفـــاع مســـتوى ســـطح البحـــر والتســـون  

عواقـب الفشـل األوليـة والثانويـة (مبـا يف ذلـك أوجـه        ذلك) واختبار أوجه الضـعف، و  إىل وما
  الترابط بني املخاطر والوظائف) والتأهب؛

تعزز القدرة على التكيف: ويعـاجل   بعينها،محاية ويئة خصائص مادية ألماكن   (د)  
). Allan and Bryant 2011التعــايف منــها ( ضــرورةللصــدمات و التأهــب ضــرورةذلــك كــال مــن 

  :ذلك أمثلة ومن

  ؛مبنية ومساحات مفتوحة تضم أشكاال أمناط مكانية متنوعةتتألف من  ةشبك  ‘١’  

لتجمـع  مكـان  كمنبسطة وآمنـة وقابلـة لالسـتعمال    و مفتوحة وافية مساحات  ‘٢’  
  تمعات احمللية؛ا

__________ 

مــن خــالل وجــود قــدرات احتياطيــة الســتيعاب       “بــالوفرة ”تتميــز البنيــة التحتيــة القــادرة علــى الصــمود        )٧(  
القـدرة  ”والسـلع. و   وامليـاه  االضطرابات، من قبيل شبكات البنية التحتية املتوزعة واملصادر املتعـددة لألغذيـة  

مركزيـة ومعياريـة لتعزيـز الشـمولية واملرونـة،      هي أيضا مسة رئيسية، من قبيل اسـتخدام ـج ال   “على التكيف
 على سبيل املثال باستخدام موارد الطاقة املتجددة احمللية كموارد احتياطية للشبكة الرئيسية.
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  بيئة مبنية مشكلة من أجل تيسري التالحم اتمعي؛  ‘٣’  

تعـزز حلقـات التواصـل ذات األمهيـة احليويـة       كثافات السكانية وأنواع مبـاين   ‘٤’  
القدرة على الصمود مبا يمكِّن من حتقيق االكتفاء الذايت علـى الصـعيد   لتنظيم 

من احتماليـة وجـود   أيضا يزيد واحمللي وعلى صعيد األحياء واملدن واألقاليم، 
  داخل املدن وخارجها. التواصلأشكال متنوعة من 

  
  التكيف القائم على النظم اإليكولوجية يف مدينة المي، فيجي

ــة         ــامج البيئ ــة مــع موئــل األمــم املتحــدة، وأمانــة برن ــامج األمــم املتحــدة للبيئ عمــل برن
اإلقليمي للمحيط اهلادئ والس احمللي للمدينة على تصميم وتنفيذ اسـتراتيجية تكيـف قائمـة    

جي، من أجـل محايـة السـكان احمللـيني مـن التهديـدات       على النظم اإليكولوجية ملدينة المي، في
-جمموعـة متنوعـة مـن نهـج التكيـف       جرى تقيـيم املتصلة بتغري املناخ. وكجزء من املشروع، 

 - بدءا من خيارات التكيف القائمة على النظم اإليكولوجيـة ووصـوال إىل اخليـارات اهلندسـية    
  املنافع.قارنة ببامل وحتليل التكلفة ،تكلفة هامن خالل حتليل ألقل

التقيــيم بوضــوح اخلــدمات اهلامــة الــيت تقــدمها غابــات املــانغروف، والغابــات،     بــينو  
د مـــن الفيضـــانات يف احلــ واألعشــاب البحريـــة، واملســـطحات الطينيــة والشـــعاب املرجانيـــة،   

على سـبيل املثـال دعـم مصـائد      من خالل والتحات، بينما تسهم يف األهداف اإلمنائية، وذلك
اك الساحلية احلرفية. وأظهـر التحليـل أيضـا أن خطـة التكيـف الـيت تركـز علـى اخليـارات          األمس

، سـتؤدي  ذات الغـرض احملـدد  م اإليكولوجي، مـع بعـض اخليـارات اهلندسـية     االقائمة على النظ
م اخدمات النظـ  قدميالتكلفة، وذلك من حيث جتنب األضرار وت مقابلإىل أعلى عائد للفائدة 

  الثانوية. اإليكولوجي

  .٢٠١٣، Rao et al: مقتطف من املصدر  
      

  التوصيات السياساتية الشاملة  -باء   

 ةحتدد العمليات والسياق مـدى إمكانيـة حتقيـق السياسـات املبينـة أعـاله. وهنـاك أربعـ          - ٤١
  باء، يتعني إدراجها يف عملية وضع السياسات. - ثانياقسم رد يف التحمفزات هامة، 

  
  املترابطة احلوكمة    

ــي   - ٤٢ ــة لينبغ ــذ أن توجــه لسياســات احمللي ــة.     وتنف ــة والعاملي ــة والوطني السياســات اإلقليمي
القضــايا العامليــة يف ســياقها احمللــي. فعلــى ســبيل املثــال،  أن تتــبىن يف الوقــت ذاتــهيــتعني عليهــا و
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السياسـات احملليـة.   التأثري العـاملي النبعاثـات الكربـون يف االعتبـار عنـد صـياغة       ينبغي أن يؤخذ 
ملاديـة  املبادئ العاملية، وتعترف بالبيئات الثقافية وا بدورهاأن تكمل لسياسات الوطنية ينبغي لو

  الفريدة للمناطق احمللية.

ــة  والتعــاون عــرب احلــدود، وفيمــا بــني البلــديات، وفيمــا     - ٤٣ بــني املنــاطق احلضــرية والريفي
من قبيل تلك النامجة عن تلوث اهلـواء واملـاء    اديةواملالبيولوجية ثار أمر ضروري أيضا. فاآل هو

تتجاوز حدود الوالية القضائية واحلدود السياسية، وتتحـدد قـدرة املدينـة علـى الصـمود مبـدى       
وتدفقات املوارد داخل املنطقة. وينبغي استخدام الـنظم املالئمـة للموازنـة بـني املصـاحل       الترابط

مــن املنبــع إىل املصــب. وينبغــي للسياســات أن تشــجع   وتيســري التعــاون، مــن قبيــل إدارة امليــاه 
  ازدهار مجيع أنواع وأحجام املدن، وليس فقط أكربها.

ــة ين     - ٤٤ ــاكل احملليـ ــتهدف املشـ ــيت تسـ ــات الـ ــل   والسياسـ ــأثري حمتمـ ــي أي تـ ــي أن تراعـ بغـ
 يـة أن تنظـر أيضـا   املناطق اجلغرافيـة األكـرب أو املتامخـة، وينبغـي للسياسـات العامليـة والوطن       على

أمهية املشاركة احملليـة يف تشـكيل السياسـات    ى اآلثار على مناطق حمددة. وينبغي التأكيد عل يف
  وطنية والعاملية، والعكس بالعكس.ال

ــة،        - ٤٥ ــدابري التالي ــك مــن خــالل الت ــرابط، وذل ــات الت ــرف السياســات بعالق وينبغــي أن تعت
  :أمثلتها ومن

ــآزر احملتملــة    (أ)   ــد  املتامخــة األوســع نطاقــا  األمــاكن مــعمراعــاة أوجــه الت والفوائ
  ؛لذلكاملتعددة 

وضـــع اســـتراتيجيات وطنيـــة مـــن خـــالل اإلســـهامات القويـــة الـــيت تقـــدمها     (ب)  
املسـؤوليات الـيت تتوالهـا. ومـن أمثلـة ذلـك: االسـتراتيجية        حتديـد  ستويات احلكومية الدنيا وامل

الوطنية للتحضر املستدام وخطة العمل الوطنية للقـدرة علـى الصـمود، وبـرامج الـدعم الوطنيـة       
ــة.     ــامج املــدن الذكي ــة وبرن ــل  وللتخفيــف والتكيــف للحكومــات احمللي تقاســم الســلطة والتموي

االت حكومـة الواليـة أو الوكـاالت احلكوميـة     ووكـ  ىالكـرب  البلديات أو املناطق احلضرية بني
  وحقوق امللكية واخلدمات البيئية؛الوطنية فيما يتعلق بإدارة وإنفاذ استخدام األراضي 

ــات ا    (ج)   ــيق بـــني اجلهـ ــاون والتنسـ ــز التعـ ــتويات  تعزيـ ــى خمتلـــف املسـ ــة علـ لفاعلـ
وضــع أهــداف واحلــدود، مــثال مــن خــالل اهليئــات اإلقليميــة واملشــتركة بــني البلــديات.   وعــرب

  ملواءمة السياسات املختلفة من أجل حتقيق األهداف املشتركة؛

  تقليل أي تضارب بني السياسات الوطنية واملصاحل اتمعية احمللية؛  (د)  

  تشجيع املدن على االنضمام إىل احلمالت والشبكات واملبادرات العاملية.  (هـ)  
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  املشاركة واإلدماج على الصعيد احمللي    

ة الطابع املتـرابط للـنظم احلضـرية الفرعيـة مسـؤولية هامـة علـى احلكومـات احملليـ          يضع  - ٤٦
توجيه وإدارة األنشطة احمللية. ويضمن حتقيق الالمركزية يف صنع القـرار ومتكـني اتمعـات     يف

أن يــتم االسترشــاد خبصوصــيات اإليكولوجيــا واملكــان يف اختــاذ قــرارات   مــن أن تكفــل احملليــة
سـائل البيئيـة. وتشـكل املشـاركة احملليـة أيضـا أساسـا للتماسـك االجتمـاعي،          مستنرية بشـأن امل 

وتكفــل التنــوع وحتميــه ويــئ املزيــد مــن اإلنصــاف يف الثــروة املعرفيــة داخــل اتمــع احمللــي:    
  ومجيعها خصائص أساسية لبناء القدرة على الصمود يف املدن.

ل املشـاركة املنظمـة وامللتزمـة    خـال مـدننا ممكنـا إال مـن    يف تحـول  حتقيـق ال ولن يكـون    - ٤٧
للموئـل  املقدمـة   ١ املسـائل رقـم  يف ورقـة   وفقـا ملـا ورد  جانب اجلهات الفاعلـة املختلفـة. و   من

 زيـادة التنـوع الثقـايف املوجـود يف املنـاطق احلضـرية      ل ميكـن ”الثالث بشأن مدن شـاملة للجميـع   
ة والتقاليـد أو األعـراف الـيت    إىل تفكيك األعـراف االجتماعيـة والتنميطـات اجلنسـاني     يؤدي أن

ــذلك          ــرتبط ب ــز امل ــن التميي ــؤدي إىل احلــد م ــا ي ــة، مم ــات احملروم ــاء والفئ ــا] النس ــد [حالي  “تقي
). وال بـد مـن االعتـراف    ٢، الصـفحة  ٢٠١٥ملوئـل الثالـث،   املعروضة على ا ١ املناقشة (ورقة

قادرة علـى الصـمود،   و مستدامة مدنإقامة  بالدور األساسي الذي جيب أن تضطلع به املرأة يف
وكــذلك قــدرا علــى املســامهة بشــكل فعــال يف عمليــات صــنع القــرار. وينبغــي متكــني النســاء  

قــدرن علــى دفــع عجلــة التغــيري  والفتيــات، لــيس فقــط ألســباب اإلنصــاف فحســب، بــل ألن
قـدر حـق قـدرها. وينبغـي للحكومـات واجلهـات       أحد املوارد األساسـية الـيت غالبـا مـا ال ت     هي

جتمعـــات احملليـــة وتراعيهـــا، ددة األطـــراف أيضـــا أن تســـتمع إىل األصـــوات املتنوعـــة للماملتعـــ
ذلـــك املســـؤولون املنتخبـــون حمليـــا، والشـــباب واملســـنون، واألشـــخاص ذوو اإلعاقـــة،  يف مبــا 

دعم املمارسـات واحللـول احملليـة    تـ تشجع وأن واألقليات العرقية، والفئات املهمشة األخرى، و
تسـهم كـل جهـة    األصلية اليت دف إىل بناء مدن قادرة على الصمود. والشعوب النابعة من و

، يف تنـوع وظـائف النظـام    اوخربا اوممارسا هاهذه اجلهات الفاعلة املختلفة، بنظم معارفمن 
  تعزيز القدرة على الصمود.الزمة ل اآلراء ة إلبداءآليات حمليك وكذلك

ومنظمـات اتمـع    قطـاع األعمـال   سـات املواطنـون العـاديون ومؤس  ميكن أن يكـون  و  - ٤٨
ار وامللكيــة املشــتركة. وينبغــي للتغــيري، ومصــدرا لــرأس املــال واالبتكــ نيرئيســيني املــدين حمــرك

تتشــكل السياســات واهلياكــل والوظــائف احلضــرية بالتعــاون مــع الســكان واجلهــات املعنيــة   أن
  على الصمود. األخرى اليت هلا مصاحل يف أن تكون املدن مستدامة وصحية وقادرة
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القطاعــات، الــيت  ملختلــفالعمــل مــع أكــرب جمموعــات عالقــات القــوى الشــاملة  يعــد   

بـالغ األمهيـة لتحقيـق االسـتدامة      اعليهـا، أمـر   تـؤثر تشكل خمتلف التجارب يف البيئة احلضـرية و 
النسـاء،  بهـذا إيـالء اهتمـام خـاص     سـتلزم  البيئية والقدرة على الصمود يف املناطق احلضرية. وي

ال تتـــاح اللـــوايت غالبـــا مـــا يكـــون لـــديهن جتـــارب فريـــدة ومباشـــرة مـــع البيئـــة احلضـــرية، و   
فرصة أقل للمشاركة يف عمليات صنع القرار. ويؤدي هذا االستبعاد إىل إدامـة مفهـوم    إال هلن

أن النساء، وخاصة أولئك الاليت ينتمني إىل اتمعات الفقرية واملنخفضة الدخل، هـن عناصـر   
  من أن يكن عناصر فاعلة يف التنمية.سلبية بدال 

    
  وينبغي للسياسات أن تعزز املشاركة احمللية والشمول من خالل التدابري التالية:  - ٤٩

 علـى النحـو  أصـغر املسـتويات أو أدناهـا أو أقلـها مركزيـة       إىلاملسـؤولية   منح  (أ)  
  عقول، وفقا ملبدأ تفريع السلطة؛امل

 إتاحــــة مهــــام ومســــؤوليات حمــــددة، أوإنشــــاء هيئــــات عمــــل حمليــــة ذات   (ب)  
  ؛)٨(أخرى للجهات الفاعلة احمللية كي تتمكن من املسامهة واالبتكار  فرص

  إجياد حوافز واضحة (مبا يف ذلك احلوافز املالية) للعمل احمللي؛  (ج)  

ــاع العــام          (د)   ــني القط ــاون ب ــاذج الناجحــة القائمــة للتع ــرار النم اســتحداث وتك
  ت احمللية والوطنية؛وقطاع األعمال، واحلكوما

ــات      (هـ)   ــياغة السياسـ ــة يف صـ ــات متنوعـ ــراك فئـ ــد وإشـ ــات لتحديـ ــتخدام آليـ اسـ
  ر عرضة للصدمات والضغوط البيئية؛وتنفيذها، وال سيما النساء، وكذلك أولئك األكث

  تعزيز امليزنة التشاركية على مجيع املستويات؛  (و)  

ــتمكني مــن التخطــيط احلضــري التشــ      (ز)   ــات لل ــل مشــاركة  إنشــاء آلي اركي، مث
ت والتصـميم والتنفيـذ والرصـد،    اتمع املدين مع احلكومـة احملليـة أثنـاء مراحـل توليـد املعلومـا      

  يف ذلك اإلنتاج املشترك للبيانات واملعارف بشأن البيئات الطبيعية واملبنية وتقامسها.  مبا
   

__________ 

أحد اجلوانب األساسية لضمان اإلدماج واملشـاركة اديـة مـن جانـب     ”، أنعلى  ١ ات رقمورقة املناقشتنص   )٨(  
قـدرا علـى التعامـل مـع اجلهـات       بقـدر كـبري   ، الـيت تتعـزز  ذاامن خالل تعبئة الفئات املستبعدة  يتحققاجلميع 

 “.املعنية األقوى من خالل العمل اجلماعي
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  املعارف والقدرات    

املعــارف العلميــة الــيت طُــورت بشــأن االجتاهــات البيئيــة العامليــة ووظيفــة النظــام     أدت  - ٥٠
اإلنسانية يف بلورة فهم أفضل للبيئة الطبيعيـة.   ةساعدم إىلاإليكولوجي وتوافر املوارد الطبيعية 

اتمـع بالبيئـة الطبيعيـة     ارتبـاط التراث الثقايف والذاكرة التارخيية معارف حيويـة لكيفيـة   قدم وي
ســتخدم الطبيعــة كــي يزدهــر، وكيــف عــاجل  ا(أي مــا قــد تعلمــه اتمــع مــن الطبيعــة، وكيــف  

العـــادات االجتماعيـــة (أي املمارســـات الشـــائعة، والعالقـــات،  تســـتلزم فتـــرات األزمـــات). و
واملعــايري املشــتركة) الــيت وضــعتها اتمعــات احملليــة مزيــدا مــن البحــث، مــن أجــل االعتــراف     

 ثـار تغـري املنـاخ أيضـا معـارف جديـدة عـن اآل       سـتلزم ليها. وسيع عتمادباملمارسات اجليدة واال
ف منــاذج تغــري املنــاخ وتقامسهـــا    والعواقــب علــى املنــاطق واتمعــات احملليــة، وينبغـــي تكييــ      

احلكومة احمللية من أجل بناء املعارف ذات الصلة. وينبغـي لكيانـات القطـاع اخلـاص أيضـا       مع
  عملية وضع السياسات وتنفيذها.يف واردها أن تساهم مبعارفها ومهاراا وم

وتضـــطلع املؤسســـات احملليـــة واملنظمـــات الشـــعبية بـــدور رئيســـي يف مجـــع املعـــارف    - ٥١
وتطبيقهــا. وميثــل اجلمــع بــني املعــارف العلميــة والتــراث الثقــايف واملعــارف  هــاوتقامسوتنظيمهــا 

  الشعبية موردا هاما للقيام مبا يلي:

فيمـا يتعلـق باإليكولوجيـا احلضـرية والقـدرة       إمكانامو تعظيم قدرات الناس  (أ)  
  على الصمود، من خالل تطوير املعارف واخلربات واملهارات؛

ــيري الســلوكي و     (ب)   ــة التغ ــع عجل ــارات دف ــدرة   حنــو  ةاملؤسســياخلي ــر ق ــدن أكث م
  أكرب؛ قدرحضرية صحية ب إيكولوجيا الصمود و  على

القـــدرة علـــى التعامـــل   غـــرس خصـــائص القـــدرة علـــى الصـــمود مـــن قبيـــل    (ج)  
  املفاجآت، وتطبيق ما جرى تعلمه يف املاضي على السياقات والتحديات اجلديدة؛  مع

  توفري أساس لتحسني إدارة املوارد الطبيعية واملشاعات البيئية احمللية والعاملية؛  (د)  

  .القرار إجياد مسارات للتأثري يف التغيري من خالل التفاعل بني الباحثني وصانعي  (هـ)  

  :التالية وينبغي للسياسات أن تبين املعارف وحتقق أقصى قدر من الفائدة من خالل التدابري  - ٥٢

تعزيز البحوث ومجع وحتليـل البيانـات املتعلقـة بـالنظم اإليكولوجيـة احلضـرية         (أ)  
الوسـائل اجلديـدة    خالصوالقدرة على الصمود؛ واستخدام الرباجميـات املفتوحـة املصـدر السـت    

  ع البيانات واالستفادة منها؛جلم

  أجل املعارف والذاكرة الثقافية؛ إنشاء مرصد للمعارف من  (ب)  
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املكتســبة إنشــاء آليــات لــتمكني الــتعلم مــن املعــارف والبيانــات واخلــربات          (ج)  
انـات حبسـب نـوع اجلـنس والعمـر،      الضغوط والصدمات السابقة، مبا يف ذلك تصـنيف البي  من
  إىل ذلك؛  وما

  البيانات اإلحصائية بني احلكومات الوطنية واحمللية جمانا؛ تبادل  (د)  

ا احلضـــرية والقـــدرة علـــى الصـــمود إدراج املعلومـــات املتعلقـــة باإليكولوجيـــ  (هـ)  
  النظام التعليمي من التعليم االبتدائي وحىت التعليم املستمر؛  يف

  ؛السياسات إدماج املعارف التقليدية ومعارف الشعوب األصلية يف صياغة وتنفيذ  (و)  

تنفيــذ املفــاهيم واملعــارف واملهــارات الرئيســية باعتبارهــا توجيهــا لألشــخاص    (ز)  
  الذين ينتخبون يف مناصب صنع القرار؛

ــة للتخطــيط لإليكولو    (ح)   ــادئ توجيهي ــالنظر   وضــع مب ــا احلضــرية، ال ســيما ب جي
  دورها يف القدرة على الصمود واحلد من خماطر الكوارث.  إىل
  

  املعارف اجلديدة للتخفيف من املخاطر الصحيةاستخدام 

وكـاالت الصـحة   يـتعني علـى   يؤثر تغري املناخ على أمناط األمراض احملمولة بالنواقل، و  
العامة حتديث أعمال التوعية اتمعية اليت تقوم ا وفقا لـذلك. وقـد توصـلت دراسـة تعاونيـة      

مطـار أصـبحت تـأيت اآلن يف مواسـم كانـت      ملراقبة األمراض يف كان ثو، فييت نـام، إىل أن األ 
يل أمنــاط األمــراض. وضــم مشــروع تارخييــا جافــة، ممــا يــؤثر علــى أمنــاط تكــاثر البعــوض وبالتــا

ثو احلكومات احمللية واملنظمات غـري احلكوميـة والبـاحثني مـن أجـل فهـم هـذه التغـيريات          كان
الصـحية أكثـر مرونـة    وحتويل هذه املعارف اجلديدة بشـكل فعـال إىل سياسـات وجعـل الـنظم      

  وأسرع استجابة، وأكثر قدرة على التكيف مع هذه التغيريات.

  .www.rockefellerfoundation.org، انظر املزيد يف: ٢٠١٤ ،: مقتطف من داغااملصدر
    

  تكامل التصميم    

الصــمود يف املنــاطق احلضــرية،  يتزايــد تعقيــد مســائل االســتدامة البيئيــة والقــدرة علــى    - ٥٣
يعد من املمكن معاجلتها بالسياسات اليت تبدأ مـن أعلـى إىل أسـفل أو احللـول الـيت تتنـاول        ومل

حتسـني تصـميم املنـاطق     عـرب العتـراف ـذا التعقيـد وإدارتـه     اأحـد سـبل   يسري مسألة واحدة. و
على إنه عملية وجمموعة مـن التقنيـات للتعامـل مـع املسـائل       “تصميمال” يفهماحلضرية، حيث 

وسـيلة لتحقيـق مزيـد مـن التواصـل مـع اتمعـات احملليـة         أيضـا  يـوفر  وومتكاملة.  بطريقة كلية
الصغرية اليت ميكن أن يتم العمل فيها. وهو أساسا نشاط يتناول يف آن واحـد تعقيـدات احليـاة    
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علــى اليوميــة املتجهــة مــن أســفل إىل أعلــى وتنفيــذ األولويــات الوطنيــة مــن أعلــى إىل أســفل. و 
ــيط  عكـــس ــامالتخطـ ــإن    العـ ــزال، فـ ــل إىل االختـ ــذي مييـ ــميم الالـ ــه تصـ ــاين ميكنـ ــة  املكـ معاجلـ

غـيري السـلوك. وينبغـي للسياسـات     اخلصوصيات وبالتايل لديه إمكانيـة أكـرب علـى أن يـؤثر يف ت    
  :من خالل تشجع اعتماد عمليات ومبادئ التصميم وإدماجها  أن

ــة   ”تشــجيع   (أ)   ــى الطبيع ــائم عل ــادئ ح   “التصــميم الق ــذي يســتند إىل مب ــظال  ف
الوقـود   اس احلراري، وتنـاقص االعتمـاد علـى   الطاقة، وخفض النفايات السامة وغازات االحتب

 د العاملية. وهذا النهج يعمل حنـو األحفوري، واحلساسية إزاء النفايات والتلوث ونضوب املوار
  اإليكولوجي؛للنظام  إصالح كاملحتقيق 

حــدة،  ســاس كــل موقــع علــى اســتخدام التصــميم ملعاجلــة البيئــات احملليــة علــى أ   (ب)  
وجـود فهـم شـامل للظـروف احملليـة والـنظم اإليكولوجيـة الطبيعيـة، والثقافـة احملليـة والتـأثريات             مع

واآلثــار الســياقية، وبنــاء علــى تشــخيص ملخــاطر املدينــة وأوجــه ضــعفها والقــدرة علــى التكيــف.    
  ؛احمللية إىل النظم اإليكولوجيةاستخدام هذا النهج لتطوير احللول القائمة على الطبيعة باالستناد و

ــة التقســيم إىل وحــدات،      اإدراج خصــائص   (ج)   ــل قابلي ــى الصــمود مث ــدرة عل لق
  واملرونة، والتعدد يف ج التصميم؛

إشــراك اتمعــات احملليــة يف اختــاذ القــرارات، علــى حنــو حتكمــه أهــداف حتقيــق   (د)  
لتعدد، وأهداف اإليكولوجيا احلضـرية  القدرة على الصمود من قبيل التنوع والتباين والتكيف وا

  املوئل الطبيعي؛ب االرتباطمن قبيل محاية التنوع البيولوجي، وحتسني نوعية اهلواء واملياه، و
ــام   (هـ)   مــع املصــممني علــى تعظــيم قيمــة    بالعمــلواضــعي السياســات ضــرورة قي

 تقـاء اتـدابري  ميم تصـ  يـتعني التدخالت من حيث اجلدوى والفوائد املتعددة. فعلى سبيل املثال، 
  اتمع احمللي. بصون وتقديربالتايل لتتمتع حبيث تكون جزءا من األنشطة اليومية،  لزالزل،ا

  
  القدرة على الصمود وحتقيق فوائد متعددة خلدمة التصميم
، يأيت أحد األمثلـة الناجحـة علـى تكامـل التصـميم مـن املستشـفى العـام يف كارلسـتاد           

عالية حبـدوث فيضـانات. وملواجهـة هـذا اخلطـر،      معرضة ملخاطر السويد، الذي يقع يف منطقة 
حيمي املستشفى واملنطقة احمليطة ا، والطرق األساسـية. وسـيعمل    حاجز بناءجيري التخطيط ل

أيضــا بوصــفه مســارا مرتفعــا للمشــاة والــدراجات، مــع نظــام أخضــر إلدارة ميــاه           احلــاجز
هـذا النـهج فوائـد إضـافية     يتـيح  سطحية لترك األمطار الغزيرة متر عـربه. و  مصاريعالعواصف و

تدابري محاية الفيضانات عن طريق تشجيع استخدام الدراجات، متشيا مـع اسـتراتيجية البلديـة    ل
  .املناخية والبيئية

      ./www.karlstad.se انظر املزيد يف: - غري مؤرخ: مقتطف من بلدية كارلستاد، املصدر  
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    معايري حتديد أولويات السياسات  - جيم  
ــع    ــة بوضــ ــايري املتعلقــ املعــ

  بيان املعايري  السياسات ذات األولوية

ينبغي أن تكون السياسات مصـممة السـتهداف أكثـر املسـائل إحلاحـا مـن حيـث املخـاطر (أعلـى احتمـاالت            الطابع امللح - ١    
 احلدوث وأشدها أثرا)  

استراتيجية مـن خـالل اسـتيعاا داخـل اتمـع وإمكانيتـها لتغـيري السـلوك. ولتحقيـق ذلـك،           يتحدد جناح أي  األثر - ٢
ينبغي أن تبدي مجيع السياسات ليس فقط اجلدارة التقنية فحسب، ولكن أيضا قـدرا علـى إحـداث التغـيري،     

 وينبغي أن تكون مصحوبة بسياسات للتنفيذ واالتصاالت

ــة     ينبغــي للسياســات أن ت  اإلنصاف - ٣ ــات االجتماعي ــع الفئ ــى مجي ــأثري عل ــت أــا ميكــن أن يكــون هلــا ت  ،االقتصــادية - ثب
 سيما أكثر الفئات ضعفا    وال

 ينبغي وضع السياسات على أساس أا قابلة للتنفيذ يف حدود األطر الزمنية الصارمة واملوارد املتاحة إمكانية التنفيذ - ٤

 تستوعب مجيع الثقافات، وأا ال حترم أي ثقافةينبغي للسياسات أن تثبت أا  التنوع - ٥

ينبغي للسياسات أن تظهر فوائد متعددة: على سبيل املثال، أا سيكون هلا آثار إجيابيـة يف خمتلـف القطاعـات     الفوائد املتعددة - ٦
 يف جماالت االستدامة واإلنصاف االجتماعي، و/أو الصحة البيئية، مع معاجلة أوجه الضعف

ينبغي أن تثبت مجيع السياسات واالستراتيجيات إمكانية حتقيق حتول يف اتمعـات احملليـة، ولـيس جمـرد تغـيري       قابلية التحول - ٧
 يف البيئة املادية

  ينبغي تنفيذ السياسات على أساس أا ميكن تكرارها، مع استخدام الدروس املستفادة أيضا للمبادرات املستقبلية  قابلية التكرار - ٨
    

  املؤسسات التمكينية ت:اجلهات الفاعلة الرئيسية يف اختاذ اإلجراءا  - ا رابع  

اجلهــات الفاعلــة واملؤسســات التمكينيـة الالزمــة لتحقيــق االســتدامة والقــدرة   رغـم أن   - ٥٤
عـادة مـا تتضـمن املؤسسـات العامـة       فإـا تبعاً للسـياق احمللـي،    بقدر كبريحدد تت على الصمود

األعمــال  قطــاع وشــبكات قطــاع األعمــالومنظمــات ورابطــات اتمــع املــدين ومؤسســات   
ــيمني    ــة للمق ــة وغــري الرمسي ــذا ال  .والشــبكات الرمسي ــدم ه ــات  قســم ويق إرشــادات إىل احلكوم

ــى ــذ     علـ ــية للتنفيـ ــة الرئيسـ ــات الفاعلـ ــد اجلهـ ــة حتديـ ــأن كيفيـ ــتويات بشـ ــع املسـ ــتعني  .مجيـ ويـ
  :احلكومات القيام مبا يلي  على

االعتراف بالدور األساسي الذي تضطلع به النسـاء والفتيـات، والـذي ينبغـي       (أ)  
أن يكــون هلــن، وحتديــد ومعاجلــة احلــواجز الــيت تعيــق مشــاركتهن بطريقــة كافيــة يف مجيــع          

  مستويات صنع القرار؛

األكادمييـة، واملعـارف   النظر يف املصادر املوجودة واحملتملة للمعارف املتنوعة (  (ب)  
ــة ــى الســوق)   /التقليدي ــة القائمــة عل ــارف العملي ــاج    .األصــلية، واملع ــى إدم والعمــل بنشــاط عل

الـيت لـديها نظـم    ة األصـلي  شـعوب عات الومجماموعات اليت لديها منظورات فريدة، من قبيل 
  مة البيئية؛ك االجتماعي واالستدامعرفية عن اتمع وعن الطبيعية، تساعد على تفسري التماس
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تعزيز دور القطاع اخلاص يف صنع القرار واالستثمار، وكفالة املسؤولية عـن اختـاذ     (ج)  
  ؛اإلجيايب وينبغي حتفيز القطاع اخلاص ومتكينه ليضطلع بنشاط بدور قيادي يف التغيري .اإلجراءات

  بالتحويل؛حتديد نقاط االتصال الرئيسية ألنشطة التعبئة واالتصال املتعلقة   (د)  

ملــدن ال ميكــن أن تكــون مســتدامة فا .حتديــد الفئــات الســكانية األكثــر ضــعفاً  (هـ)  
حني تفتقـر أجـزاء كـبرية مـن السـكان إلمكانيـة الوصـول إىل اخلـدمات األساسـية واملـوارد            يف

  الرئيسية، وال تستطيع املشاركة يف صنع القرارات املتعلقة باملدن؛

 وقـــدرة الســـكان علـــى تكييفـــه؛ واســـتعراض  فهـــم اســـتخدام احليـــز املكـــاين  (و)  
ــاين؛        ــز املكـ ــرية للحيـ ــاطق احلضـ ــات يف املنـ ــكان والكائنـ ــتخدام السـ ــة واسـ ــات املكانيـ العالقـ
واستكشاف اآلثار الطويلة األجل للقـرارات املتعلقـة بالبنيـة التحتيـة علـى مجاعـات وجمتمعـات        

  .لعمليةمعينة، من أجل استيعاب أي اجلهات الفاعلة ينبغي إشراكها يف ا
    

  تصميم السياسات وتنفيذها ورصدها  -  خامسا  

ــذا ال   - ٥٥ ــرح ه ــذ شــامل لواضــعي السياســات، ميكــن أن يســتخدموه     قســم يقت إطــار تنفي
ــى الصــمود        ــز القــدرة عل ــة إىل تعزي ــة الرامي ــدعم اجلهــود العام ــق ب كنمــوذج للعمــل فيمــا يتعل

طار التنفيذ يوفر توجيهـات لزيـادة   وعلى النحو املبني هنا، فإن إ .وحتسني جودة البيئة احلضرية
، ويـربط بـني األولويـات السياسـاتية املبينـة أعـاله       جـل فعالية التدخالت السياسـاتية الطويلـة األ  

ويشـتمل إطـار التنفيـذ علـى ثالثـة ركـائز        .والسياق األوسع لعملية وضع السياسـات احلضـرية  
ــة ونظــم الرصــد   :أساســية ــات املالي ــثالث   وتتكا .الســياق املؤسســي واآللي مــل هــذه الركــائز ال

وترتبط فيما بينها ارتباطاً وثيقاً، مما يسمح حبدوث النقلـة النوعيـة الالزمـة لتغـيري الطريقـة الـيت       
  .تبىن ا مدننا وتسير

  
  وضع سياق مؤسسي متكيين  - ألف  

إنشاء وتعزيز اإلطار الذي تعمل من خاللـه اجلهـات   عن تتحمل احلكومات املسؤولية   - ٥٦
ــك      ــق ذل ــة لتحقي ــة القانوني ــة املختلفــة وتتفاعــل، كمــا أن هلــا األهلي ــة الدســتورية   .الفاعل والبيئ

والتنظيميــة الــيت تضــعها احلكومــات وتدخلــها حيــز النفــاذ هــي شــرط أساســي لــتمكني مجيــع    
  .أصحاب املصلحة من القيام باألدوار املنوطة م
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علـــى الصـــمود يف مجيـــع السياســـات والقـــدرة  يكولوجيـــاتعمـــيم الشـــواغل املتعلقـــة باإل    

  والقواعد التنظيمية

ــة باإل       - ٥٧ ــاج الشــواغل املتعلق ــدأ األساســي لإلطــار التمكــيين يف إدم ــل املب ــايتمث  يكولوجي
ــة احلضــرية     ــة املرتبطــة بالتنمي ــع السياســات والقواعــد التنظيمي  .والقــدرة علــى الصــمود يف مجي

ــاوينبغــي أن تســتند اإل  ــى الصــمود  يكولوجي ــدرة عل ــة    والق ــة واحمللي ــة الوطني إىل األطــر القانوني
القائمــة، وأن تتــواءم مــع مجيــع القطاعــات يف برنــامج األعمــال احلضــري، مبــا يكفــل االتســاق  

  .ضمن إطار السياسات
  

  االقتصادوبدمج اإلدارات احمللية املعنية بالبيئة  :يف السياق املؤسسي يكولوجياتعميم اإل

خطـــوة اجلمـــع بـــني إدارة البيئـــة وإدارة الشـــؤون  اختـــذت حكومـــة هـــانوفر، أملانيـــا،   
، ممــا يعــين حتــوالً رئيســياً يف كيفيــة إدارة التنميــة االقتصــادية احملليــة  ٢٠٠٥االقتصــادية يف عــام 

والشؤون البيئية: أي ليس بكوا مسائل منفصلة، ولكـن كجـزء مـن نفـس برنـامج األعمـال.       
ــن إدرا     ــاج عـ ــة اإلدمـ ــفرت عمليـ ــرى، أسـ ــور أخـ ــني أمـ ــن بـ ــات اإلومـ ــةج األولويـ  يكولوجيـ

القرارات االقتصادية، من قبيل شراء األراضي وختصيصها. وتشـرف اإلدارة اجلديـدة أيضـاً     يف
جهود التوعية العامة مع الغايات البيئيـة   تتماشى على العالقات العامة، للمساعدة يف كفالة أن

  الطموحة للمدينة.
البيئيــة احملليــة والوكالــة األملانيــة للتعــاون الــدويل،      مقتطــف مــن الــس الــدويل للمبــادرات       :املصدر  

    .www.iclei.org/urbannexusانظر املزيد على املوقع الشبكي:  -  ٢٠١٤
    

  كفالة اتباع نهج شاملة واستغالل مجيع إمكانيات التكامل املتعدد القطاعات    

ولتحقيـق   .األمثـل يتعني محايـة املـوارد الشـحيحة وتنظيمهـا واسـتخدامها علـى النحـو          - ٥٨
 .ذلـك، حنتـاج إىل تعزيـز الصـالت احلامسـة القائمـة بـني القطاعـات مثـل امليـاه والطاقـة والغـذاء            

وهناك صالت أقل بروزاً، ولكنها على نفس القدر من األمهية، تتمثـل يف الصـالت مـع التنقـل     
صـالت أيضـاً   وجيـب االعتـراف ـذه ال    .واإلسكان والعمالة، أو إدارة النفايـات وإنتـاج الطاقـة   

ــار يف وضــع السياســات  يف وأخــذها  ــادرات     .االعتب ــع السياســات واملب ــي أن توضــع مجي وينبغ
زر والــتالقح وتفــادي التنــاقض املرتبطــة بالتنميــة احلضــرية بشــكل يــؤدي إىل تعظــيم فــرص التــآ 

  .بني السياسات وتعزيز التعاون األفقي فيما بني اهليئات واملؤسسات القطاعية  فيما
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  الترابط احلضريالسباقة يف التخطيط وفق ج  “يكولوجيةالعاصمة اإل”، الربازيل: كوريتيبا

 التكامـل للربازيل، هي منوذج ذو شهرة عامليـة يف   “يكولوجيةاإل العاصمة”كوريتيبا،   
ومن خـالل إضـفاء الطـابع املؤسسـي علـى هيئـة عامـة مسـتقلة          .املبتكر بني التخطيط واإلدارة
يط احلضــري)، تعمــل املدينــة علــى وضــع احللــول الشــاملة وعلــى  (وهــي معهــد حبــوث التخطــ

تنسيقها وتنفيذها مـن أجـل التصـدي ملختلـف التحـديات احلضـرية املتعلقـة باإلسـكان والنقـل          
  .واملياه وإدارة النفايات

ــوا وآخـــــرون،    :املصدر   ــبكي:    - ٢٠١٤مقتطـــــف مـــــن كوشـــ ــى املوقـــــع الشـــ ــر املزيـــــد علـــ انظـــ
www.iclei.org/urbannexus.    

    
  املؤسسات املناسبة على مجيع املستويات علىاملسؤوليات  وزيعت    

إىل أدىن لتصـل  املسؤوليات واملوارد املرتبطة ا  وزيعوفقاً ملبدأ تفريع السلطة، ينبغي ت  - ٥٩
املســؤوليات الشــاملة علــى الصــعيد   أن تــوزعولكفالــة تنفيــذ ذلــك، ينبغــي   .مســتوى معقــول

الوزارات املخصصة، والوكاالت الوطنيـة، وهيئـات البحـوث     :الوطين (ومن األمثلة على ذلك
وســيؤدي تعزيــز احلكومــات دون الوطنيــة إىل جعلــها شــريكاً أساســياً للحكومــات    .الوطنيــة)

دون الـوطين   شـمل تعزيـز املسـتوى   وي .الوطنية يف إنشاء مـدن مسـتدامة وقـادرة علـى الصـمود     
الـــدخل (الضـــرائب والرســـوم، املســـؤوليات الرمسيـــة والقانونيـــة، واحلـــق يف توليـــد  : يلـــي مـــا
وباملثـل، وعلـى الصـعيدين اإلقليمـي والعـاملي،       .ذلك)، والقدرات البشـرية، واملعـارف   إىل وما

ينبغي االعتراف بدور شبكات املدن وتشجيعه من أجل تعزيز تبادل اخلـربات والـدعم املتبـادل    
 يكولوجيـا بني املدن، ودعـم حتديـد األهـداف واإلجـراءات املشـتركة، خاصـة يف جمـايل اإل        فيما

  .والقدرة على الصمود
  

  ن فيما بني البلدياتيئة ومتكني هيئات التعاو    

ــان مترابطــة        - ٦٠ ــن األحي ــة يف كــثري م ــديات ذات األحجــام واخلصــائص املختلف تكــون البل
ومتكاملة فيما بينها من الناحية الوظيفية، بسبب اجتاهات التحضر، وتدفقات رحـالت الـذهاب   

بعها ونادراً وهذه الروابط دينامية بط .واإلياب، وروابط النظم اإليكولوجية (مثل أحواض املياه)
ويف هذا السياق، فإن التعاون بني املؤسسات احلكوميـة يف املنـاطق    .ما تعكسها حدود البلديات

ــية مبتكـــرة   ــاً يـــتعني تعزيـــزه مـــن خـــالل ترتيبـــات مؤسسـ وتشـــمل  .احلضـــرية املتكاملـــة وظيفيـ
الترتيبـات إنشـاء هيئـات جديـدة مـع أو بـدون هياكـل للحوكمـة خاصـة ـا، مثـل املنـاطق              هذه
ــتركة     احل ــل املشـ ــات والنقـ ــات إدارة النفايـ ــة، وهيئـ ــيط اإلقليميـ ــات التخطـ ــبرية وهيئـ ــرية الكـ ضـ
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وباملثل، فإن حتسني الروابط املؤسسية بـني املنـاطق احلضـرية     .جمالس البلديات، وما إىل ذلك بني
  .إيكولوجياواملناطق الريفية ميكن أن يعجل بالتحول حنو املدن الصامدة والسليمة 

  
  شؤون القدرة على الصمودتعيني رئيس ل

ــذه       ــن أن تتخـ ــيت ميكـ ــة الـ ــوات احلامسـ ــني اخلطـ ــن بـ ــدراا   مـ ــاء قـ ــري بنـ ــدن لتيسـ ا املـ
وتعـد هـذه الوظيفـة إضـافة      .الصمود، هنـاك تعـيني رئـيس لشـؤون القـدرة علـى الصـمود        على

مبتكرة يف جمالس املـدن، يـؤدي شـاغلها دور املنسـق فيمـا يتعلـق ببنـاء القـدرة علـى الصـمود،           
لتنفيـــذيني للمدينــة وأن يســـاعد  ويفضــل أن يكـــون مســؤوالً مباشـــرة أمــام كـــبري املــوظفني ا    

الصـمود  وتتمثل مهمة رئيس شؤون القـدرة علـى    .تنسيق مجيع جهود الصمود يف املدينة على
يف وضع رؤية مقنعة للمدينة، من خالل العمل يف مجيع اإلدارات ومع اتمع احمللي مـن أجـل   

ومـن األمثلـة علـى املـدن      .تعظيم االبتكار والتقليل إىل أدىن حد من أثر األحداث غري املتوقعـة 
يطانيـا  اليت استقدمت رئيساً لشؤون القدرة على الصمود، هناك بريستول، اململكة املتحـدة لرب 

العظمى وأيرلندا الشمالية؛ وجبيل، لبنان؛ وميديني، كولومبيا؛ وسـان فرانسيسـكو، الواليـات    
  .املتحدة األمريكية؛ وسيمارانغ، إندونيسيا؛ وصورات، اهلند

  
    .www.100resilientcities.org ، انظر املزيد على املوقع الشبكي:٢٠١٥مقتطف من بريكويتز   :املصدر  

    
  احلضرية وقدرة املدن على الصمود يكولوجياإللمتويل توفري تعبئة املوارد و  - باء  

تمويـل التـدابري املتعلقـة    لموارد  أن تدرج صراحةاستراتيجية رئيسية للتمويل يف  تتمثل  - ٦١
لالســـتثمار  احلضـــرية والقـــدرة علـــى الصـــمود يف ميزانيـــات املنـــاطق احلضـــرية  يكولوجيـــاباإل

، وأن ختفــض علــى نفـس املنـوال  امليزانيــات الوطنيـة ودون الوطنيـة   وينبغـي أن تـنظم    .ونوالصـ 
تكلفة رأس املال من أجل إجياد حوافز للقطـاع اخلـاص واألسـر املعيشـية للمشـاركة يف بـرامج       

ويتمثل األساس املنطقي إلنشاء هـذا النـوع مـن احلـوافز الضـريبية يف زيـادة        .الصمود احلضري
احلضرية وقـدرة املـدن علـى الصـمود،      يكولوجياة باإلالطلب على السلع واخلدمات ذات الصل

ومـع الزيـادة    .، وبالتايل خفض تكلفـة السـلع املباعـة   الكبري املتصلة ا وفورات احلجم وتوسيع
ــرادات   ــة إيـ ــب احلكومـ ــتهالك، ستكسـ ــتحافظ    يف الطلـــب واالسـ ــل سـ ــى األقـ ــريبية أو علـ ضـ

كومـات أيضـا أن تغـري احلـوافز     وميكـن للح  .ميزانيـة متوازنـة أو حمايـدة مـن حيـث العجـز       على
لتشـجيع االسـتثمارات يف القـدرة علـى الصـمود، علـى سـبيل املثـال مـن خـالل تنظـيم أسـواق             
التأمني للتأكد من أن املعونة املقدمة لإلنعاش وإعادة اإلعمـار بعـد الكـوارث لـن تثـبط أنشـطة       

رد املاليـة املخصصـة   وميكـن إعـادة توجيـه املـوا     .شراء التأمني وجهود بناء القدرة على الصـمود 



A/CONF.226/PC.3/21 

 

16-09557 33/54 

 

ــاء القــدرة علــى الصــمود     ــاً إىل بن وباإلضــافة إىل ذلــك، ميكــن   .لإلنعــاش بعــد الكــوارث جزئي
  .ختصص موارد مالية حمددة يف امليزانيات احمللية والوطنية إلدارة خماطر الكوارث  أن
  

  اآلليات االبتكارية لزيادة الوفورات

) مثـاال علـى حالـة احلكـم     HINKUفنلنـدا ( وضـة الكربـون يف   اعملتعد شبكة البلـديات    
احمللي الذي جنح يف ختفيض النفقات من خالل التشارك يف شـراء ألـواح مشسـية. وقـد أطلقـت      

. وسـتتطلب عمليـة   ٢٠١٦بلدية ومدينة، نداء لتقدمي عطاءات يف عام  ٣٠ضم يت تشبكة، الال
مقـدماً   كـبرية استثمارات  تقدمي العطاءات آلية تأجري مع شرط البيع، تعفي البلديات من وضع

  ومن الزيادة يف تكاليف التشغيل.
، غـري مـؤرخ، انظـر املزيـد علـى املوقـع       البلـديات ملعاوضـة الكربـون   مقتطف من منتدى شبكة   :املصدر  

    .www.hinku-foorumi.fi الشبكي:
    

وتشــمل اســتراتيجيات التمويــل األخــرى خمتلــف أشــكال التعــاون بــني املؤسســات           - ٦٢
احلكوميــة الوطنيــة واحملليــة واجلهــات الفاعلــة األخــرى، مثــل القطــاع اخلــاص واجلهــات املاحنــة  

  .الدولية واتمعات احمللية

ــا    - ٦٣ ــة منــ ــات احلكوميــ ــزز املؤسســ ــاص  وينبغــــي أن تعــ ــاع اخلــ ــع القطــ ــاون مــ ذج للتعــ
مج األشكال اجلديدة للشراكات بني القطاعني العام واخلاص) مـن أجـل االضـطالع بـربا     (مثل

وهناك إمكانيـات متنوعـة، تتـراوح     .احلضرية والقدرة على الصمود تعلق باإليكولوجياحمددة ت
من توافر مدفوعات لتوفري مرفق عمومي إىل وضع خطة لفرض رسوم مباشـرة علـى اسـتخدام    

أطــر تنظيميــة للتعــاون بــني القطــاعني العــام  تتــوافر بالفعــل و .العامــةبنيــة التحتيــة املســتعملني لل
والقـدرة علـى الصـمود     يكولوجيـا يف العديد من البلـدان، وينبغـي تكييفهـا لتشـمل اإل     واخلاص

  .معايري العطاءات  يف

ويعد متويل التنمية الدوليـة (سـواء يف شـكل مـنح أو قـروض)، مـن أجـل مجـع املـوارد            - ٦٤
املالية ملشاريع حمـددة، مهمـة معقـدة وتتطلـب قـدرات معينـة لـدى احلكومـات املتلقيـة الوطنيـة           

وميكـــن لصـــندوق عـــاملي خمصـــص ملشـــاريع  .ودون الوطنيـــة لكـــي تـــتمكن مـــن إدارة اخلطـــة
احلضرية وقـدرة املـدن علـى الصـمود يف البلـدان الناميـة أن يـدعم تنفيـذ املشـاريع           يكولوجيااإل
ات اتمعيــة، وميكــن أن يســاعد  للحكومــات أو القطــاع اخلــاص أو الفئــ  رائــدةاألنشــطة ال أو
وســتكون قابليــة    . مــن شــأا أن تــدعم التنفيــذ علــى نطــاق أوســع      توليــد املعــارف الــيت   يف

علـى التمويـل،   مـن هـذا القبيـل     خطـة  لكـي حتصـل   وتكرار هذه املشـاريع معـايري منوذجيـة    نقل
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ــا  و ــتعني عليه ــت كــذلك ي ــة للمنتجــات  أن تثب ــوافر لو .اخلــدمات/االســتدامة املالي ــد ال تت لعدي
نشطة اليت تضطلع ـا احلكومـات دون الوطنيـة    الصناديق املوجودة طرائق مالئمة لدعم األ من

ــة للمســائل املتعلقــة باإل     ــاأو اجلهــات الفاعلــة مــن غــري الــدول، ولكــن املعاجلــة الفعال  يكولوجي
  .احلضرية وقدرة املدن على الصمود ستتطلب آليات لدعم أصحاب املصلحة هؤالء

يكولوجيـا  هامـا لتمويـل اإل   وينبغي االعتراف مببادرات اتمع احمللي باعتبارها مصـدرا   - ٦٥
وينبغي تشجيع املشاريع الـيت متوهلـا اتمعـات     .احلضرية ومبادرات زيادة القدرة على الصمود

التماســـك  ختـــدماحملليـــة، لـــيس فقـــط ألـــا ختلـــق ملكيـــة املشـــاريع واألصـــول، ولكـــن أيضـــا  
وهنـاك   .صـمود االجتماعي، الذي يعترب يف حد ذاته عنصرا هاما من عناصر قدرة املدن على ال

ــع أحنــاء العــامل،       ــة يف مجي ــداً ملشــاريع متوهلــا اتمعــات احمللي ــدة وموثقــة جي ــدءا ممارســات جي ب
بوسـائل   آليات التمويل اجلماعي التقليدية إىل استخدام أحدث خمططات التمويل اجلمـاعي  من

  .وترد يف املرفق الثاين أمثلة على آليات حمددة للتمويل. على اإلنترنت الدفع
  

  نظم رصد فعالة وأهداف طموحة  - يمج  

  حتديد واعتماد تدابري فعالة لرصد األداء وتتبع التقدم احملرز    

احلضـرية وقـدرة املـدن علـى الصـمود      يكولوجيـا  صوب حتسني اإل تقدمإحراز يتطلب   - ٦٦
إدارة حتليال دقيقا للنظم والعمليات اليت تؤدي إىل التغيري اإلجيايب، واليت تزيد مـن القـدرة علـى    

  .الصدمات والضغوط، باإلضافة إىل قياس النواتج

ــنظم والعمليــات بطريقــة تكراريــة وحصــيفة، مــع إيــالء       - ٦٧ وينبغــي االضــطالع برصــد ال
 حمـددة  وميكـن اسـتخدام مؤشـرات    .هاودة تصميم السياسات وفعاليـة تنفيـذ  جلاالهتمام الكايف 

 يكولوجيـة األهـداف النهائيـة للصـحة اإل    لتتبـع التقـدم احملـرز حنـو حتقيـق      للنـواتج  وقابلة للقياس
واالسـتهالك،   ،وميكن أن يشمل ذلـك مؤشـرات عـن اسـتخدام املـوارد      .والقدرة على الصمود

ومــن األمثلــة احملــددة األخــرى   .ونوعيــة اهلــواء وامليــاه، والتــدابري املتعلقــة باملســاحات اخلضــراء 
ومـا يتصـل ـا مـن هـدر،       غذيـة واملائيـة، وإمـدادات األ   يكولوجيـة ذلك، هناك البصمة اإل على

وينبغـي اسـتخدام مؤشـرات     .وحصص وسائط النقل، وتوليد النفايات الصلبة والـتخلص منـها  
إضافية من أجل تتبع اجلوانب االجتماعية من قبيل التماسك االجتمـاعي، وهـي أساسـية أيضـا     

  .يف تعزيز القدرة على الصمود

لعالقـات القـوة للتأكـد مـن أن البيانـات      وعند وضع نظم الرصد، جيب إيالء االهتمام   - ٦٨
ــات املهمشــة والضــعيفة       ــع، وخاصــة الفئ ــل اجلمي ــيت جيــري رصــدها متث ــة النســاء،   .ال ويف حال
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سبيل املثال، ال تزال معظم البيانات غـري مصـنفة حسـب نـوع اجلـنس، وهـو أمـر حيـوي          على
  .اآلثارللتعبري عن تنوع الظروف و

احلضـرية وقـدرة املـدن     يكولوجيافمن املهم عند رصد اإلوفيما يتعلق باملبادئ العامة،   - ٦٩
على الصمود أن يقود هذه العملية منظور حملي، وهلذا السبب فإن هـذه الورقـة ال حتـدد إطـارا     

ــاس ــوارد        .للقي ــديات ذات امل ــة ذات شــأن، ال ســيما بالنســبة لســلطات البل ــاك قيم ــيس هن ول
وحيثمـا يكـون هلـذه املسـائل      .ناسبة للسـياق احملدودة، يف مجع بيانات جتريبية عن مسائل غري م

أيضـــا نطـــوي علـــى الســـكان احمللـــيني، فـــإن عمليـــة الرصـــد والتقيـــيم ينبغـــي أن ت ةكـــبري آثـــار
  .عنصر تشاركي كبري يف التصميم ومجع البيانات والتحليل  على

ينبغي أن تستند نظم الرصد إىل مؤشرات مشتركة، قدر اإلمكان، مـن أجـل ضـمان    و  - ٧٠
وينبغــي اســتخدام مؤشــرات  .الفعــال لإلبــالغ وختفيــف العــبء الواقــع علــى املــدن  االســتخدام

ــة          ــدة وأهــداف التنمي ــن اخلطــة احلضــرية اجلدي ــني كــل م مشــتركة، إىل أقصــى حــد ممكــن، ب
  .املستدامة واتفاق باريس بشأن تغري املناخ وإطار سينداي

  
  أطر الرصد القائمة  

خطــوط األســاس، رغــم أن ذلــك   وضــعتتمثــل املرحلــة األوىل مــن عمليــة الرصــد يف    - ٧١
ية هامـة بشـأن اجلوانـب البيئيـة     يكون صعبا يف العديد من املدن اليت ال متلك سجالت جتريب قد
وتتطرق العديد من األطر املشار إليها يف اجلدول أدناه بوضـوح هلـذه املسـائل،     .االجتماعية أو

  .لى تقييم النظم وعلى حتديد املؤشرات الكمية اخلاصةمن خالل التركيز ع
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  احلضرية وقدرة املدن على الصمود (بالترتيب األلفبائي اإلنكليزي) اإليكولوجياأطر رصد 
  

 التعليقات/املصدر  املشمولة الرئيسية العناصر  الرصد إطار

 بشــأنســجل العمــل املنــاخي      
  الكربون خبفض االلتزام

 carbonn Climate( بشأن االلتزام خبفـض الكربـون  يعد سجل العمل املناخي 

Registry, cCR  تعزيـز الشـفافية واملسـاءلة    ل) مبثابة منرب اإلبالغ الرائد يف العـامل
ومصداقية اإلجراءات املتعلقة باملناخ للحكومـات احملليـة ودون الوطنيـة. وهـو     

البلـديات الـذي أُعلـن عنـه يف     دعم برامج خمتلفة، منها اتفـاق رؤسـاء   ل مصمم
. ويوثــق هــذا الســجل االلتزامــات    ٢٠١٤مــؤمتر القمــة املعــين باملنــاخ لعــام     

واإلجراءات واإلجنازات اليت حققتها احلكومات احملليـة ودون الوطنيـة. وحـىت    
  يف املائة ٨اآلن، بلغ عدد سكان العامل الذين ميثلهم هذا املنرب نسبة 

http://carbonn.org 

إطار تعزيز قدرة املـدن علـى   
آروب  جمموعـــــةالصـــــمود، 

)Arup  (  

يقيم القدرة على الصمود وفقا ألربعة مواضيع شاملة: القيادة واالسـتراتيجية؛  
والصــحة والرفــاه؛ واالقتصــاد واتمــع؛ والــنظم واخلــدمات احلضــرية. وكــل    
واحــد مــن هــذه املواضــع يتكــون مــن طائفــة مــن املواضــيع الفرعيــة وجمموعــة   

  رى من املؤشرات احملددة  أخ

ــاح لالســـــتخدام علـــــى الـــــرابط     متـــ
 www.arup.com/cri الشبكي:

مؤشــرات الوكالــة األوروبيــة 
) عن حالة البيئة EEAللبيئة (

  )SOERاألوروبية وآفاقها (

ــات الفاعلــة يف          ــني اجله ــع ب ــة، جتم ــة األوروبيــة للبيئ ــن الوكال ــادرة م ــي مب ه
واملنظمات صاحبة املصلحة، مـن أجـل   املنظمات املعنية بالسياسات والبحوث 

  تنسيق وإدماج ومواءمة خمتلف ُج الرصد احلضرية على املستوى األورويب

http://bit.ly/1pk9w1O 

ــة للعاصــمة    اجلــائزة األوروبي
  اخلضراء

تقـدم يف األداء البيئـي   أـر  حتدد املفوضية األوروبية يف كل عام املدينة الـيت تحـرز   
  يف مجيع أحناء أوروبا، وذلك باالستناد إىل جمموعة من املؤشرات واملعايري

http://bit.ly/K1cROb 

ــدن األوروبيـــــة    ــر املـــ مؤشـــ
  اخلضراء

حســب أدائهــا فيمــا يتعلــق باالســتدامة،   رتبــهايقــارن بــني املــدن األوروبيــة وي 
  وميكنه بالتايل أن يقدم نظرة معمقة حول كيفية قياس هذا األداء

www.siemens.com/entry/cc/en/gree

ncityindex.htm 

عــن املؤشــرات االجتماعيــة الرئيســية يف فنلنــدا، مبــا يف ذلــك   حمدثــةمعلومــات   Findicatorمؤشر فنلندا 
مؤشرات التنمية املستدامة. ويشـمل ذلـك التوسـع احلضـري وتوليـد النفايـات       
ــة. وكــل مؤشــر يقــدم املعلومــات يف شــكل صــور      ــوارد الطبيعي واســتهالك امل

  وجداول إحصائية وحتليالت

http://findikaattori.fi/en 

ــة للمــ  ــادرة العاملي ــيت املب دن ال
ــاءة    ــوارد بكفــ ــتخدم املــ   تســ

)GI-REC (-  الفريــــــــــــــــق
الـــدويل لـــإلدارة املســـتدامة   

  للموارد

ــربا للتعــاون       ــاءة من ــيت تســتخدم املــوارد بكف ــة للمــدن ال ــادرة العاملي تشــكل املب
ــدن      فيمــا ــة ومؤسســات البحــوث وشــبكات املــدن وامل ــني املنظمــات الدولي ب

بالربهنــة علــى إمكانيــة تفعيــل االســتقالب احلضــري واتبــاع  ةالتجريبيــة امللتزمــ
ج قائم على النظم يف إدارة املدن. وتشجع هـذه املبـادرة أصـحاب املصـلحة     

املاديـة للمـدن، مـن     البنيـة التحتيـة  على إعادة تصور أمناط العيش والعمليـات و 
هام أجل تعزيز استخدام أكثر استدامة للموارد احلاليـة. وتـوفر أيضـا سـبل إسـ     

املدن يف األهداف البيئية العامليـة. وتعمـل املبـادرة حاليـا علـى جتريـب جمموعـة        
  أدوات/ج لقياس الكفاءة يف استخدام املوارد على مستوى املدن  

  متاحة هنامسودة مل تنشر، 

الربوتوكــول العــاملي املتعلــق   
ــات    ــر انبعاثـــ ــوائم حصـــ بقـــ
ــاس احلــراري    ــازات االحتب غ

  على نطاق اتمع احمللي

ــالغ علــى صــعيد املــدن      ــا للمحاســبة واإلب ــوفر هــذا الربوتوكــول إطــارا متين ي
  يتعلق بانبعاثات غازات االحتباس احلراري فيما

www.ghgprotocol.org/city-

accounting 

ــادرات   الـــس الـــدويل للمبـ
ــة   ــة احمللي ــات  -البيئي احلكوم

  احمللية من أجل االستدامة  

ال توجــد مؤشــرات مباشــرة علــى هــذا النحــو، ولكــن املشــاريع جاريــة بشــأن 
  وضع املؤشرات

www.iclei-europe.org 



A/CONF.226/PC.3/21 

 

16-09557 37/54 

 

 التعليقات/املصدر  املشمولة الرئيسية العناصر  الرصد إطار

أداة التقيــيم الــذايت للحكـــم        
الصـــمود يف  جمـــال يفاحمللـــي 

  وجه الكوارث

تــوفر هــذه األداة األســئلة والقياســات الرئيســية ملقارنتــها مــع العناصــر العشــرة  
ــل         ــار عم ــي تســتند إىل إط ــى الصــمود، وه ــادرة عل ــدن ق ــل امل األساســية جلع

ة علــى هيوغــو. ويســاعد اســتخدام هــذه األداة املــدن واجلهــات الفاعلــة احملليــ  
وضع خطوط األساس وحتديـد الثغـرات ومجـع بيانـات قابلـة للمقارنـة لقيـاس        

  التقدم احملرز على مر الزمن

www.unisdr.org/campaign/resilientc

ities/home/toolkitblkitem/?id=3 

ــرات   ــدة بيانات/مؤشــــ قاعــــ
ــاطق    ــر يف املنـ ــو األخضـ النمـ
ــبرية ملنظمــــة    ــرية الكــ احلضــ
ــدان    ــة يف املي ــاون والتنمي التع

  االقتصادي

 مخســة تــوفر قاعــدة بيانــات املنــاطق احلضــرية الكــبرية للمنظمــة جمموعــة مــن       
مــتغريات (الســكان والبيئــة اجلغرافيــة وســوق العمــل والنــاتج احمللــي اإلمجــايل        

منطقــة حضــرية كــبرية يف  ٢٨١مؤشــرا عــن  ٢٠وحــوايل  وبــراءات االختــراع)
قاعدة بيانات املنظمة. ومت اختيار مؤشرات النمـو األخضـر حتـت أربعـة عنـاوين      
ــة؛       ــوارد؛ وقاعــدة األصــول الطبيعي ــة وامل ــة بالبيئ ــة املتعلق رئيســية، هــي: اإلنتاجي

  ةوالبعد البيئي لنوعية احلياة؛ والفرص االقتصادية واالستجابات السياساتي

www.oecd.org/greengrowth/greengr

owthindicatorsو ؛ 
http://measuringurban.oecd.org 

ــدن   ــي للمـــ ــار املرجعـــ اإلطـــ
  املستدامة

هو جمموعـة أدوات علـى اإلنترنـت خمصصـة للسـلطات احملليـة يف أوروبـا الـيت         
تعمــل صــوب اتبــاع ــج إداري متكامــل. وهــي تــوفر أســئلة إرشــادية لتقيــيم   
ــن       ــدن م ــتمكني امل ــن املؤشــرات ل املشــاريع والسياســات، وجمموعــة واســعة م

  منها جتميع اموعة اخلاصة بكل واحدة

www.rfsc-community.eu/about-rfsc/ 

مؤشـــــــــرات احلكمـــــــــة يف  
  استخدام املوارد للمدن

تشــمل املؤشــرات انبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري القائمــة علــى أســاس   
الســكان عــن ، ونظــرة يكولوجيــةاالســتهالك، واخلســائر املاديــة، والبصــمة اإل 

  نوعية احلياة، وما إىل ذلك

http://bit.ly/21D2JhD 

ــتدامة   ــة املســـــــــــ التنميـــــــــــ
ــة   ــات احملليــــــ  –للمجتمعــــــ

مؤشـــــــرات للخـــــــدمات يف 
ــا    ــاة فيهـ ــة احليـ ــدن ونوعيـ املـ

)IS037120(  

ــيت تغطــي االقتصــاد، والتعلــيم، والطاقــة،          ــرات الكميــة ال ــة مــن املؤش جمموع
والبيئة، والشؤون املالية، ومكافحة احلرائق واالستجابة يف حـاالت الطـوارئ،   
ــلبة،     ــات الصـ ــأوى، والنفايـ ــالمة، واملـ ــه، والسـ ــحة، والترفيـ ــة والصـ واحلوكمـ

ط احلضـري،  واالتصاالت السـلكية والالسـلكية واالبتكـار، والنقـل، والتخطـي     
  واملياه املستعملة، واملياه والصرف الصحي

  نشرته املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس

    
  أهداف التنمية املستدامة    

مؤمتر املوئل الثالث هو أحد أوائل املؤمترات العاملية بعد اعتماد خطة التنمية املسـتدامة    - ٧٢
عشـر الـيت اتفقـت عليهـا بلـدان العـامل       . وستلقي أهداف التنمية املسـتدامة السـبعة   ٢٠٣٠لعام 

ديــدة الـــيت ستضــطلع بـــدور أساســـي   بظالهلــا علـــى املناقشــات املتعلقـــة باخلطــة احلضـــرية اجل   
  املناطق احلضرية وعلى املستوى العاملي. على مستوىهداف هذه األاإلسهام يف حتقيق   يف

ــة ال      - ٧٣ ــة ملواءمـ ــة هامـ ــتدامة فرصـ ــة املسـ ــداف التنميـ ــيح أهـ ــاتوتتـ ــة  الكف غايـ ــة بإقامـ يلـ
قترنـة بأهـداف   امل(انظـر اجلـدول أدنـاه). فعامليـة الغايـات       صـمود مستدامة وقـادرة علـى ال   مدن

التنمية املستدامة تعين أا ستغطي احتياجات وأولويـات طائفـة واسـعة مـن احلـاالت، وسـتتيح       
  املقارنة بني األماكن وعلى مر الزمن.

عــــدم ختلــــف أي أحــــد ”تمثــــل يف امل وباإلضــــافة إىل ذلــــك، فــــإن اهلــــدف املعلــــن   - ٧٤
أيضـا   قـادرة علـى الصـمود   يسـاعد علـى ضـمان أن تتضـمن املـدن املسـتدامة وال      “ الركـب  عن

اهتمامــا واضــحا بالفئــات احملرومــة واملهمشــة. وستشــكل األنشــطة الــيت جتــري يف املــدن أمــرا    
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ز فحسـب الـذي يركـ    ١١حيويا لتحقيق العديد من أهـداف التنميـة املسـتدامة (ولـيس اهلـدف      
عني تياملتعلق بتغري املناخ كـذلك). وباملثـل، سـ    ١٣بوضوح على املناطق احلضرية، وإمنا اهلدف 

العديـد مـن األهـداف مباشـرة إذا أريـد هلـا أن تصـبح مسـتدامة ومنخفضـة          ع تبـ أن تاملدن على 
  .صمودالكربون وصحية وقادرة على ال

أن يبني أمهية أهـداف التنميـة    وال يقصد من اجلدول أدناه أن يقدم قائمة حصرية وإمنا  - ٧٥
أهـداف التنميـة املسـتدامة    أما . احلضرية وقدرا على الصموداملستدامة بالنسبة الستدامة البيئة 

  ة.يمهذات أهي أيضا فاألخرى 
  

  األداء يف اليابانتبع الرصد القائم على العلوم وت

تبـذهلا بغيـة حتقيـق    ، التزمت احلكومة اليابانية، كجزء من اجلهـود الـيت   ٢٠٠٧يف عام   
وهــذا القــرار أرســى فتــرة طويلــة    “.جمتمعــا ذا دورة ماديــة رشــيدة ”االســتدامة، بــأن تصــبح  

جمتمـع   السياسات القطاعية، ومهد للتخطيط املتكامل يف املسـتقبل. ويتطلـب إرسـاء    وضع من
دام، إعـادة االسـتخ  ودورة مادية رشيدة جتديد االلتزام مببادئ اهلمزات الثالث (اإلنقاص،  يذ
)، إضــــافة  3R principles (reduce, reuse recycle)إعــــادة التــــدوير) (املعروفــــة باإلنكليزيــــة    و

األداء. ونتيجــة لــذلك، أصــبحت   عتبــاملنــهجيات القائمــة علــى العلــم ألغــراض الرصــد وت   إىل
حسابات تدفق املواد تشـكل مسـة متكاملـة مـن السياسـة البيئيـة اليابانيـة، حتـدد النظـام الكامـل           

  اد يف االقتصاد الوطين وتوفر استعراضات مفصلة هلذه التدفقات.وقات امللتدف
  

ــن    :املصدر   ــف مــــ ــايل:   - Fischer-Kowalski et al. 2011مقتطــــ ــع التــــ ــى املوقــــ ــد علــــ ــر املزيــــ  انظــــ
http://www.unep.org/resourcepanel/decoupling/.    
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إليكولوجيـا احلضـرية والقـدرة    املتعلقة باالعناصر اإلرشادية من أهداف التنمية املستدامة     

  على الصمود
  

  الغاية  اهلدف

جعــل املـدن شــاملة للجميـع وآمنــة وقـادرة علــى     - ١١اهلـدف      
  الصمود ومستدامة

تــوفري إمكانيــة وصــول اجلميــع إىل نظــم نقــل مأمونــة   ٢-١١الغايــة 
وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة، وحتسني السـالمة  
على الطرق، وال سيما من خالل توسيع نطاق النقل العام، مع إيـالء  
اهتمام خاص الحتياجات األشخاص الذين يعيشون يف ظـل ظـروف   

ــال واألشــخاص ذوي اإل   ــار الســن،   هشــة والنســاء واألطف ــة وكب عاق
  ٢٠٣٠حبلول عام 

تعزيــز التوســع احلضــري الشــامل للجميــع واملســتدام،  ٣-١١الغايــة   
والقــدرة علــى ختطــيط وإدارة املســتوطنات البشــرية يف مجيــع البلــدان   

  ٢٠٣٠على حنو قائم على املشاركة ومتكامل ومستدام، حبلول عام 
تعزيز اجلهود الرامية إىل محاية وصـون التـراث الثقـايف     ٤-١١الغاية   

  والطبيعي العاملي
ــة   ــات وعــدد     ٥-١١ الغاي ــل إىل درجــة كــبرية مــن عــدد الوفي التقلي

األشخاص املتضررين، وحتقيـق اخنفـاض كـبري يف اخلسـائر االقتصـادية      
املباشــرة املتصــلة بالنــاتج احمللــي اإلمجــايل العــاملي الــيت حتــدث بســبب    

ث، مبــا يف ذلــك الكــوارث املتصــلة بامليــاه، مــع التركيــز علــى   الكــوار
ــذين يعيشــون يف ظــل أوضــاع هشــة،       ــراء واألشــخاص ال ــة الفق محاي

  ٢٠٣٠حبلول عام 
تــوفري ســبل اســتفادة اجلميــع مــن مســاحات خضــراء   ٧-١١الغايــة   

وأماكن عامة، آمنة وشاملة للجميع وميكن الوصول إليها، وال سـيما  
طفــال وكبــار الســن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة،  بالنســبة للنســاء واأل

  ٢٠٣٠حبلول عام 
، على الزيـادة بنسـبة كـبرية    ٢٠٢٠العمل حبلول عام  ب-١١الغاية   

ــذ سياســات       ــيت تعتمــد وتنف ــدن واملســتوطنات البشــرية ال يف عــدد امل
ــاءة يف     ــق الكفـ ــع، وحتقيـ ــل مشـــول اجلميـ ــن أجـ ــة مـ ــا متكاملـ وخططـ

املنـاخ والتكيـف معـه، والقـدرة      استخدام املوارد، والتخفيف من تغري
علــى الصــمود يف مواجهــة الكــوارث، ووضــع وتنفيــذ اإلدارة الكليــة  
ملخاطر الكوارث على مجيع املستويات، مبا يتماشى مع إطار سـنداي  

  ٢٠٣٠-٢٠١٥للحد من خماطر الكوارث للفترة 
دعـــم أقـــل البلـــدان منـــوا، مبـــا يف ذلـــك مـــن خـــالل   ج-١١الغايـــة   

ــى       ــادرة عل ــاين املســتدامة والق ــة املب ــة، يف إقام ــة والتقني املســاعدة املالي
  الصمود باستخدام املواد احمللية

ضمان متتع اجلميع بأمناط عـيش صـحية وبالرفاهيـة     - ٣اهلدف 
  يف مجيع األعمار

عـن حـوادث    خفض عدد الوفيـات واإلصـابات النامجـة    ٦-٣الغاية 
  ٢٠٢٠املرور على الصعيد العاملي إىل النصف حبلول عام 

ــة  ــري       ٩-٣الغاي ــراض غ ــن األم ــرة النامجــة ع ــات املبك ــيض الوفي ختف
ــز الصــحة        ــالج وتعزي ــة والع ــن خــالل الوقاي ــث م ــدار الثل ــة مبق املعدي

  ٢٠٣٠والسالمة العقليتني حبلول عام 
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  الغاية  اهلدف

 ضـــمان تـــوفر امليـــاه والصـــرف الصـــحي للجميـــع - ٦اهلـــدف     
  وإدارما املستدامة

حتسني نوعية املياه عن طريـق احلـد مـن التلـوث ووقـف       ٣-٦الغاية 
إلقــاء النفايــات واملــواد الكيميائيــة واملــواد اخلطــرة وتقليــل تســرا إىل  
أدىن حــد، وخفــض نســبة ميــاه اــاري غــري املعاجلــة إىل النصــف،        

كـبرية علـى   وزيادة إعـادة التـدوير وإعـادة االسـتخدام املأمونـة بنسـبة       
    ٢٠٣٠الصعيد العاملي، حبلول عام 

زيادة كفـاءة اسـتخدام امليـاه يف مجيـع القطاعـات زيـادة        ٤-٦الغاية 
كبرية وضمان سحب امليـاه العذبـة وإمـداداا علـى حنـو مسـتدام مـن        
أجــل معاجلــة شــح امليــاه، واحلــد بدرجــة كــبرية مــن عــدد األشــخاص  

  ٢٠٣٠الذين يعانون من ندرة املياه، حبلول عام 
: ضمان حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خـدمات  ٧اهلدف 

  الطاقة احلديثة املوثوقة واملستدامة
ضمان حصـول اجلميـع بتكلفـة ميسـورة علـى خـدمات        ١-٧الغاية 

    ٢٠٣٠الطاقة احلديثة املوثوقة حبلول عام 
حتقيق زيادة كبرية يف حصة الطاقة املتجـددة يف جمموعـة    ٢-٧الغاية   

    ٢٠٣٠اقة العاملية حبلول عام مصادر الط
: إقامة بىن حتتية قادرة على الصـمود، وحتفيـز التصـنيع    ٩اهلدف 

  املستدام، وتشجيع االبتكار
إقامة بىن حتتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقـادرة   ١-٩الغاية 

على الصمود، مبا يف ذلـك الـبىن التحتيـة اإلقليميـة والعـابرة للحـدود،       
لدعم التنمية االقتصادية ورفاه اإلنسان، مع التركيز على تيسـري سـبل   

  وصول اجلميع إليها بتكلفة ميسورة وعلى قدم املساواة
حتســني الــبىن التحتيــة وحتــديث الصــناعات حبلــول عــام    ٤-٩الغايــة   

من أجل حتقيق استدامتها، مع زيادة كفاءة اسـتخدام املـوارد    ٢٠٣٠
وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعمليات الصـناعية النظيفـة والسـليمة    

  بيئيا، مع قيام مجيع البلدان باختاذ إجراءات وفقا لقدراا
ــة    ــبىن   ٦-٩الغاي ــى   تيســري تطــوير ال ــادرة عل ــة املســتدامة والق  التحتي

ــايل     ــدعم املــ ــني الــ ــالل حتســ ــن خــ ــة مــ ــدان الناميــ الصــــمود يف البلــ
والتكنولــوجي والــتقين املقــدم للبلــدان األفريقيــة، وأقــل البلــدان منــوا،   

  والبلدان النامية غري الساحلية، والدول اجلزرية الصغرية النامية
حتقيـق اإلدارة املسـتدامة واالسـتخدام الكفـؤ للمـوارد       ٢-١٢الغايـة    مستدامةضمان وجود أمناط استهالك وإنتاج  - ١٢اهلدف 

    ٢٠٣٠الطبيعية، حبلول عام 
احلــد بدرجــة كـبرية مــن إنتــاج النفايـات، مــن خــالل    ٥-١٢الغايـة  

املنــــع والتخفــــيض وإعــــادة التــــدوير وإعــــادة االســــتعمال، حبلــــول   
    ٢٠٣٠  عام

ــة   غري املناخ وآثارهاختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لت - ١٣اهلدف  ــرية      ٣-١٣الغاي ــدرات البش ــوعي والق ــاء ال ــيم وإذك حتســني التعل
واملؤسسية للتخفيف من تغري املناخ، والتكيـف معـه، واحلـد مـن أثـره      

  واإلنذار املبكر به
    

  صياغة أهداف طموحة على مجيع مستويات احلكومة    

ع تبـ على الرغم من أن اعتمـاد نظـم الرصـد أمـر ال غـىن عنـه مـن أجـل رصـد األداء وت           - ٧٦
 احتدد اهليئات احلكوميـة علـى مجيـع املسـتويات أهـداف     أن التقدم احملرز، فينبغي أن يقترن ذلك ب

لتزم ا. ولضمان التنفيذ الفعال، ينبغي مواءمة هذه الغايات علـى الصـعد احمللـي    أن تطموحة و
أن تبلـغ   والعاملي، وينبغي أن يساندها توافق واسـع يف اآلراء. وتشـمل غايـات العينـة:    الوطين و
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يف املائة، والتخلص مـن انبعاثـات غـازات الدفيئـة ائيـا،       ١٠٠ نسبة استخدام الطاقة املتجددة
ــك. وميكــن أن حتــدد       ــا إىل ذل ــا، وم ــات ائي ــن النفاي ــتخلص م ــاه  الهــداف األوال طموحــة اجت

احلكــومي ولتوجيــه رســالة واضــحة يــة واملقبلــة، وهــي مفيــدة إلظهــار االلتــزام اإلجــراءات احلال
ق ديربــان للتكيــف وســيلة فعالـــة    الســوق. ويشــكل اســتخدام منتــديات مــن قبيـــل ميثــا       إىل

ع التقدم احملرز. وميثـل حتديـد أهـداف عامـة طموحـة      بتعلن احلكومات احمللية التزاماا وتت لكي
صــورة اإليكولوجيــا احلضــرية والقــدرة علــى الصــمود، وزيــادة  أيضــا أداة مفيــدة لزيــادة إبــراز 

  الوعي واإلسهام يف تغيري السلوك يف األجل الطويل.
  

  إدماج أهداف طموحة يف ختطيط املدن

ــة مــاملو    ــة لعــام    وضــعت مدين ، الســويد، يف إطــار برناجمهــا البيئــي واســتراتيجيتها البيئي
، ولكــي تــدير مجيــع  ٢٠٢٠، هــدفا طموحــا لكــي تصــبح حمايــدة مناخيــا حبلــول عــام   ٢٠٠٩

. وجيـري  ٢٠٣٠يف املائـة حبلـول عـام     ١٠٠طاقـة متجـددة بنسـبة     اسـتخدام البلديـة ب  األعمـال 
ــر      ــتظم ويقــدم يف تقري ــد   ســناســتعراض هــذا اهلــدف بشــكل من ــه العدي ــق علي ــوىل التعلي وي يت

ــة رصــد التطــورات،    مــن ــيح هــذا للحكومــة احمللي ــيت تنطــوي    اخلــرباء. ويت ــد اــاالت ال وحتدي
مشاكل وتقدمي توصيات بشأن سبل املضي قدما. ومجيع املعلومات ذات الصـلة منشـورة    على

لتحسـني، وزيـادة   على موقع شبكي يتيح للبلدية اإلبالغ عـن التقـدم احملـرز، وحتديـد جمـاالت ا     
  املساءلة السياسية.

ــف مـــــن   :املصدر ــد علـــــى املوقـــــع التـــــايل:     Simpson R. & da Schio N (eds.) 2013 مقتطـــ ، انظـــــر املزيـــ
www.irena.org و www.iclei.org/casestudies.    

    
  خامتة  - سادسا   

البيئية والقـدرة  تساع نطاق املعارف املتعلقة باإليكولوجيا احلضرية واالستدامة ال انظر  - ٧٧
. وعوضــا ورقــةعلــى الصــمود، فــإن إدراج مجيــع جوانــب هــذه املفــاهيم يتجــاوز نطــاق هــذه ال

ذلك، نـود أن نـربز فيمـا يلـي الرسـائل الرئيسـية الـيت بـرزت أثنـاء مناقشـة اخلـرباء وعمليـة              عن
االســتعراض الــيت قــام ــا أصــحاب املصــلحة. وجيــب أن يأخــذ تفســري هــذه الرســائل الرئيســية  

الـــرغم مـــن أن املبـــادئ مشـــتركة، االعتبـــار خمتلـــف الســـياقات والظـــروف احملليـــة. وعلـــى  يف
  جلميع املدن وقدرا على الصمود.يوجد حل واحد لتحقيق استدامة البيئة احلضرية   فال

مكانــة بـــارزة  علـــى الصــمود  ة قــدر ينبغــي أن حتتــل اســتدامة البيئـــة احلضــرية وال      - ٧٨

. على مدى السـنوات العشـرين املقبلـة، سـتواجه البشـرية مشـاكل       اخلطة احلضرية اجلديدة يف
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بيئية وشـح املـوارد بشـكل غـري مسـبوق مـن حيـث حجمهـا وطابعهـا امللـح. وسـتمثل معاجلـة             
االســتثمار يف االســتدامة البيئيــة، وبنــاء نظــم قــادرة باإليكولوجيــا احلضــرية مــن خــالل املبــادرة 

ــان    ــحة اإلنسـ ــه لصـ ــىن عنـ ــرا ال غـ ــمود أمـ ــى الصـ ــى   ورف علـ ــة العظمـ ــت األغلبيـ ــه. ووجهـ اهـ
ــن ــات السياســ     م ــع ورق ــى مجي ــات أصــحاب املصــلحة عل ، ٨ اتاســيالس وحــدةإىل  اتتعليق
إىل اهتمام وانشغال مهيمنني بأن تدرج املسائل املتصلة بالبيئة والقـدرة علـى الصـمود     أشار مما

  ديدة.اخلطة احلضرية اجل وهي بوصفها عنصرا جوهريا من عناصر الوثيقة اخلتامية،

ميكــن أن متثــل املــدن، عنــدما تــبىن وتــدار علــى حنــو جيــد، عــامال دافعــا لالســتدامة    - ٧٩

ــة ــذين    .البيئي ليســوا مــن املتخصصــني يف املــدن،   إن التصــور الشــائع، وال ســيما يف أوســاط ال
يح أيضـا فرصـا إجيابيـة. وتـدفع     علـى املـوارد البيئيـة. بيـد أن املـدن تتـ       اسـلبي  اأن للمـدن أثـر   هو

لورقة بأن احلوكمـة والسياسـات وعمليـات التصـميم الفعالـة سـتمكن احلكومـات احملليـة         ا هذه
بكـثري  تتجـاوز   آثـار من أن تسهم إجيابيا يف استدامة البيئة احلضرية والقدرة على الصـمود، مـع   

حدود البلديات. مث إن أوجه الترابط بني املستويات احمللية واإلقليمية والعامليـة أساسـية لضـمان    
  صالت بني السياسات واإلجراءات واآلثار على خمتلف املستويات. إقامة

ــى   - ٨٠ ــنظم اإليكولوجيــة      حتظ ــة الفعالــة والشــاملة للمــوارد وال ــة حيويــة  باحلوكم أمهي

يركز كثري من احلديث املتعلق بالقدرة على الصمود يف الوقـت الـراهن    .للقدرة على الصمود
على احلد من خماطر الكوارث والتكيف مـع تغـري املنـاخ. وهـذه، دون شـك، حتـديات ملحـة،        
ولكــن إدارة املــوارد الرئيســية مــن منظــور أوســع باســتخدام املــوارد علــى حنــو يتســم بالفعاليــة    

لتخطيط على املدى الطويل. ويف هذا السـياق، تسـتدعي   والكفاءة هي إدارة ضرورية إلرشاد ا
القدرة على الصمود أيضا أن ينظر إليها من منظور التخفيـف مـن آثـار تغـري املنـاخ. ويكتسـي       
ــديرها       ــاملوارد الــيت ت ــة خاصــة بالنســبة للمناقشــات املتعلقــة باملســائل املتصــلة ب هــذا األمــر أمهي

ــدن ــذائي، واحلصــول ع    - امل ــن الغ ــل األم ــن قبي ــواء،     م ــة اهل ــة، ونوعي ــاه الشــرب النظيف ــى مي ل
واســتخراج املــواد، ونقــل األشــخاص والســلع، واختيــار مصــادر الطاقــة، وإدارة النفايــات.         

تؤديــه مجيــع الــدور الــذي دورا أساســيا يف هــذه املناقشــة، وكــذلك   وناحملليــ ســكانؤدي اليــو
  .ةاألصلي والشعوبالفئات مثل النساء واملسنني والفقراء 

. يوصي فريق اخلرباء أن ميثـل األشـخاص   النظم الطبيعيةمع الصحة البشرية بك تتشا  - ٨١
األصــحاء واملــدن الصــحية الشــاغل الرئيســي يف اخلطــة احلضــرية اجلديــدة. فمســائل مــن قبيــل    

ــاه النظيفــة ال تشــكل ســوى عــدد     ــة اهلــواء، واحلصــول علــى املي  قلــيال ااألمــن الغــذائي، ونوعي
  يئة احلضرية والقدرة على الصمود.الصحة البشرية باستدامة الب املسائل الكثرية اليت تربط  من
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ــة مــع األخــذ يف احلســبان     جيــري تكــريس جيــب أن   - ٨٢ ــات املبني االســتثمارات يف البيئ

للميــاه،  البنيــة التحتيــةاملبــاين والطــرق ون أرغــم  .االســتدامة البيئيــة والقــدرة علــى الصــمود 
مـد امليزانيـات اسـتنادا إىل أهـداف     عتغالبـا مـا ت  ف ،ذلك من استثمارات املدن تـدوم لعقـود   وغري

سياسية ومالية قصرية األجل. وترى هذه الورقة أن االستثمارات ينبغي أن تركـز علـى األجـل    
الطويــل، وكــثريا مــا يــبني تقيــيم الفوائــد املتعــددة علــى مــدى فتــرات زمنيــة أطــول أن التكلفــة   

كـون  يالبيئيـة متسـاوية أو هـي أقـل. وميكـن أن       اإلمجالية للخيارات األكثر استدامة من الناحية
هائـل علـى اختيـار املـواد واسـتخدامها       أثـر لالستثمارات الصغرية يف جمال التصميم والتخطـيط  

  مع آثار كبرية على املدى الطويل.

القائمة على الطبيعة السـبيل إىل احلـد مـن أوجـه الضـعف وزيـادة        البنية التحتيةمتثل   - ٨٣

املادية، مثل الطـرق واملرافـق    البنية التحتيةمن الضروري أن تصاحب  قدرة املدن على التكيف.
  .التكيف قائمة على الطبيعة باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر القدرة على بنية حتتيةالعامة، 

ــرب   - ٨٤ ــة   االســتخدام الفيعت ــنظم والتصــميمات املرن ــال لل ــنع ــات ال م ــاء  اهلعملي ــة لبن ام

املؤسسات واملعارف والتماسك االجتماعي هي أمور حيوية لتهيئـة   إن .القدرة على الصمود
سبل التكيف والتصـدي واالنتعـاش. وتـرتبط القـدرة علـى الصـمود ارتباطـا وثيقـا باخلصـائص          

صوب حتسـني   تقدمإحراز نوعني فيها. ويتطلب السكان املتواملعقدة واملترابطة للنظم احلضرية 
اإليكولوجيا احلضرية والقدرة على الصمود حتليال دقيقا للنظم والعمليات الـيت تقـود إىل تغـيري    
إجيايب. ويشمل هذا التحليل فهمـا واسـعا موعـات أصـحاب املصـلحة، واختـاذ تـدابري لرصـد         

ارات إىل خطـوط أسـاس ومؤشـرات جيـري     التقـدم احملـرز، وكفالـة أن تسـتند القـر      عتباألداء وت
الـذي ميكـن    ةمكنحتديثها باستمرار. وتتمثل إحدى العمليات اهلامة يف التصميم القائم على األ

ل مــع األهــداف األوســع نطاقــا مــن أجــ مــا وثقافــة مــا أن جيــد ســبال إلدمــاج خصــائص مكــان
  االستدامة والقدرة على الصمود.

، مـن حيـث مشوهلـا وعمقهـا.     بالضـرورة وخنتتم باإلشارة إىل أن هذه الورقـة حمـدودة،     - ٨٥
وطوال عملية املناقشة واالستعراض، كانت للخرباء تأمالت بشـأن طائفـة واسـعة مـن املسـائل      

يف هـذه الورقـة.    تناوهلا بالكاملم تيمتت اإلشارة إليها ولكن مل  ،أماكن حمددةووارد املتعلقة مب
وكــذلك العالقــات املتبادلــة بــني هــذه العناصــر   -ن قبيــل امليــاه والطاقــة والنفايــات فــاملوارد مــ

تتسم بأمهية حامسة السـتدامة البيئـة احلضـرية والقـدرة علـى الصـمود. وتشـكل إدارة         -الثالثة 
املناظر الطبيعية واملباين لتحقيق األمـن الغـذائي واملـائي والتماسـك االجتمـاعي واهلويـة الثقافيـة        

ــى     أيضــا م ــن املعاجلــة عل ــد م ــاج إىل املزي ــية حتت ــل     واضــيع رئيس ــدونا األم ــاق مفصــل. وحي نط
  تدرج هذه املواضيع الرئيسية يف اخلطة احلضرية اجلديدة وأن حتتل مكانة بارزة فيها.  أن  يف
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  األول رفقامل

  مسرد    
  

أولويـة   عـزز تحمل التوجهات اخلطية والوضـعية يف التخطـيط احلضـري و   فكرة النظم ل حت  النظم فكرة
. وتتـرابط البيئـات   القائمة بذااالعناصر  وليسالعالقة بني العناصر وتدفق املواد والطاقة 

ــة يف فكــ    ــة واالجتماعي ــة والبشــرية والثقافي ــة واملادي ــنظم. وهــ  رةالطبيعي قــر بأوجــه  ت يال
الترابط والتواصـل بـني السياسـات واإلجـراءات، وحتقيـق منـافع متعـددة يف النتـائج الـيت          

  قضايا متعددة. تتناول

الـنظم األحيائيـة والعناصـر املاديـة الـيت      فهـم  اإليكولوجيا احلضرية هي العلم القـائم علـى     اإليكولوجيا احلضرية
بــني الــنظم الطبيعيــة والــنظم  القــائم حتــدث يف املنــاطق احلضــرية. وهــي تســلم بالتفاعــل  

أخـرى. وتـويل اإليكولوجيـا احلضـرية أمهيـة خاصـة        نظـم االجتماعية والثقافية، من بـني  
ــى الصــمود،       ــاه والقــدرة عل ــة يف املســامهة يف ســبل العــيش والرف ــنظم الطبيعي ــة ال ألولوي
وتركز على الترابط بني املوارد الرئيسـية (وهـي عـادة امليـاه والنفايـات والطاقـة) وأثرهـا        

يـة احلضـرية املسـتدامة    ، يشـري مصـطلح التنم  ٨على تنمية املـدن. ويف وحـدة السياسـات    
ــائج الإىل  ــث      املنت ــا احلضــرية، حي ــة للسياســات واإلجــراءات املتصــلة باإليكولوجي عياري

بأـا احلالـة الـيت تـؤدي فيهـا الـنظم الطبيعيـة وظيفتـها، وتظـل          “ املستدامة”تعرف لفظة 
  متنوعة ومتكن النظم اإليكولوجية من احلفاظ على توازا.

نظم يســتخدم بصــورة الــقــائم علــى وعلــى الصــمود هــي مفهــوم معقــد ودينــامي  القــدرة  القدرة على الصمود
خمتلفة يف جمموعة متنوعة من التخصصات، وهـو كـذلك مفهـوم بسـيط يشـري إىل قـدرة       

شـري  يالنظام على العودة إىل جمموعة من الديناميات السـابقة أو احملسـنة عقـب صـدمة. و    
لـى منـع طائفـة مـن الصـدمات      عكولوجيـة  األفراد واتمعات والنظم اإلي قدرةأيضا إىل 

ــغوط واســـتيعاا والتعـــايف منـــها. وعلـــى      الصـــعيد احلضـــري، تتطلـــب القـــدرة    والضـ
ــى ــة الصــمود االســتثمار يف ال  عل ــة التحتي ــة” بني ــن صــنع اإلنســان    “ املادي ــيت تكــون م ال

ــنظم    قائمــة علــىوال ــة ”الطبيعــة علــى الســواء، فضــال عــن ال ــل املعــارف  “ غــري املادي مث
. وميكن أن يـوفر مفهـوم القـدرة علـى الصـمود عنـد تطبيقـه بفعاليـة قاعـدة          واملؤسسات

االجتماعيـة والسياسـية    عوامـل الـدفع  مزيـد مـن التغـيريات اجلوهريـة يف     حداث مفيدة إل
الضــعف. وتشــمل العوامــل الــيت تــؤثر يف قــدرة أوجــه واالقتصــادية املــؤثرة يف املخــاطر و

املكانيـة.   ااملاديـة، ونطاقاـ   اوكياناـ  هـا ائفهياكلـها التنظيميـة ووظ   ،املدن على الصمود
در علــى الصــمود يف البقــاء والتكيــف والنمــو يف مواجهــة  اقــاللنظــام أن يســتمر اوميكــن 
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لرفــاه بغيــة حتقيــق االتحــديات املتعلقــة بــاملوارد واالضــطرابات بطريقــة متكاملــة وكليــة   
ومؤقتــة، مثــل  فرقــةالفــردي واجلمــاعي. وقــد تكــون هــذه التحــديات واالضــطرابات مت 

املناخيـة   ظـروف تحـول يف ال ال ، مثـل على مـدى فتـرة أطـول    دومت الكوارث الطبيعية، أو
  يف توافر املوارد الرئيسية. تتغرياال  أو
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  املرفق الثاين

 صمودالصكوك املالية لإليكولوجيا احلضرية والقدرة على ال    

  كولنرباندر، من املعهد الدويل للبيئة والتنمية)معروضة بالترتيب األجبدي اإلنكليزي، قامت بتجميعها سارة (
  

املسامهة يف اإليكولوجيا و/أو القـدرة   التعريف  الصك/اآللية
  على الصمود

  أمثلة على املدن اليت نفذت فيها

أرصــدة انبعاثــات الكربــون املســموح          
  ا

ــون املســموح    ــات الكرب رصــيد انبعاث
ا عبارة عن صـك مـايل ميثـل مقـدار     
طــن واحــد مــن مكــافئ ثــاين أكســيد  

يسـحب مـن الغـالف    الـذي  الكربون 
ــدم    ــزل أو عـ ــق العـ اجلـــوي عـــن طريـ

ــاث ــار   االنبعــــ ــالل اختيــــ ــن خــــ مــــ
ــات.   ــة االنبعاثــ ــا منخفضــ تكنولوجيــ
ــة الـــيت   ــة الفاعلـــة املعنيـ وميكـــن للجهـ

ــات جتنبــت وحــدة واحــدة مــن انبعا   ث
ثاين أكسيد الكربـون أن تبيـع رصـيد    
انبعاثــات الكربــون إىل جهــة أخــرى،  

مــن  أن ختصــم هـذا التخفــيض  هاميكنـ 
  بصمتها الكربونية

ميكـــن اســـتخدام املـــوارد املتأتيـــة مـــن 
أرصــدة انبعاثــات الكربــون املســموح  
ــا لتمويــل مشــاريع التخفيــف مــن     
آثار تغري املناخ اليت تعزز القدرة علـى  

الالزمــة  البنيــة التحتيــةالتكيــف، مثــل 
الـيت حتـد    ،لتحويل النفايات إىل طاقـة 
طاقـة   أيضـا  من حجم املدافن، وتولـد 

  ميكن أن تدعم التنمية

  نديغار (اهلند)، هيفى (الصني)شا

 اتمعات احملليـة قدرات  بناء صندوق
  صمودعلى ال

صندوق بناء قـدرات اتمعـات احملليـة    
ــة    ــة عاملي ــارة عــن آلي ــى الصــمود عب عل
ــه املـــوارد إىل جمتمعـــات حمليـــة     لتوجيـ

ــةم ــات   تنوعـ ــل ممارسـ ــل تفعيـ ــن أجـ مـ
ــه  ــمودها يف وجــــــ ــار  صــــــ األخطــــــ

والكــوارث واحلــد مــن تعرضــها هلــذه   
األخطـــــــار والكـــــــوارث. وســـــــاعد 
الصـــــندوق علـــــى تعبئـــــة املنظمـــــات 
ــن يف    ــوايت يعشــ ــاء اللــ ــعبية للنســ الشــ

التعــــــرض  تنطــــــوي علــــــى أحــــــوال
للكوارث واألخطار الشديدة. ويعمـل  

ــى أســاس   ــاء  ”الصــندوق عل خمطــط بن
ــدرة علـــــى  ، وهـــــو “الصـــــمود القـــ

قاعـدة  استراتيجية شـاملة تنطلـق مـن ال   
ــة   ربطوتـــ أربعـــة عناصـــر مترابطـــة بغيـ

حتقيــق األهــداف االســتراتيجية املتمثلــة 
ــائية    ــات النسـ ــدرة اجلماعـ ــز قـ يف تعزيـ
الشعبية على التنظيم والقيادة، وتعميـق  
ــعيب   ــتوى الشـ ــاء علـــى املسـ فهـــم النسـ
ــان    ــدد جمتمعـ ــد ـ ــيت قـ ــاطر الـ للمخـ
دف تعبئتهن للتصـدي هلـذه املخـاطر    

يت تقودهــا  مــن خــالل اإلجــراءات الــ   
  اتمعات احمللية

لسنوات عديدة، كانـت النسـاء علـى    
ــة ضــعيفة    املســتوى الشــعيب يعتــربن فئ
أمــــام الكــــوارث. ويعتــــربن ضــــحايا 
ولــــيس عناصــــر فاعلــــة ميكــــن هلــــن  

. اإصــــــالح جمتمعــــــان وحتســــــينه  
ــا    ــيت تقودهـ ــات الـ ــار املمارسـ وبانتشـ
 النساء على مستوى القواعـد الشـعبية  

اد احلاجـــة إىل يف أرجـــاء العـــامل، تـــزد
الصندوق بالتناسب مع هدفه املتمثـل  

 اتدئـ من الربوز كقا النساءيف متكني 
ونصــــــريات للصــــــمود. ويشــــــكل   
الصندوق خطة متويـل تـزداد أمهيـة يف    
تعزيـــز قـــدرات املـــرأة وعملـــها علـــى 

  مستوى القواعد الشعبية

تتــرأس الصــندوق جلنــة هــويرو ومنظمــة 
الدوليــة. ويعمــل الصــندوق   - غــروتس

ــدا يف آســـــيا (إندونيســـــيا،    ٢١يف  بلـــ
ــام،     ــت نـ ــبني، وفييـ ــنغالديش، والفلـ وبـ
ــدا،   ونيبــــال، واهلنــــد) وأفريقيــــا (أوغنــ
ــدة، وزامبيـــا،     ــة ترتانيـــا املتحـ ومجهوريـ
وزمبابوي، وغانا، وكينيـا، ومدغشـقر)   
ــر   ــة البحـــ ــة ومنطقـــ ــا الالتينيـــ وأمريكـــ
الكارييب (إكـوادور، والربازيـل، وبـريو،    

ــاال، وفرتو  ــا، وغواتيمـــ ــال وجامايكـــ يـــ
البوليفاريــة)، ونيكــاراغوا،  -(مجهوريـة  

  وهندوراس)
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التسهيالت االئتمانية الطارئة تتيح هليئـة    التسهيالت االئتمانية للطوارئ
حكوميـــة ســــحب أمـــوال يف أعقــــاب   
ــزالزل أو   ــل الـ ــة، مثـ ــوارث الطبيعيـ الكـ

ــري . وحـــىت اآلن، يـــرتبط هـــذا   األعاصـ
ــالقروض الكــبرية عــن     التســهيل عــادة ب

املصــــارف اإلمنائيــــة املتعــــددة   طريــــق 
األطـــــــراف، وال ميكـــــــن للحكومـــــــة 
ــهيالت     ــذه التســـ ــن هـــ ــتفادة مـــ االســـ

  االئتمانية إال يف حاالت الطوارئ

التســـــــهيالت االئتمانيـــــــة ختفـــــــض 
حجـــم االحتياطيـــات الـــيت  للطــوارئ 

يـــتعني علـــى احلكومـــة إتاحتـــها، مـــع 
ضــمان تــوافر مــا يكفــي مــن الســيولة  
ــاالت   ــتجابة حلـــ ــروع يف االســـ للشـــ
ــدء اإلنعــاش يف حــاالت    الطــوارئ وب
الصـــــدمة. وبعبـــــارة أخـــــرى، فـــــإن 
التسهيالت االئتمانيـة للطـوارئ تـوفر    
ــة    ــة الالزمــ ــوارد املاليــ ــة املــ للحكومــ
لالستجابة فورا لألحداث وال تضطر 
ــع    ــروط مــ ــى الشــ ــاوض علــ إىل التفــ

  املقرضني احملتملني

  وفيجي بريو، وسيشيل

الضــرائب اخلضراء/الضــرائب املتصــلة  
  ئةبالبي

تعـرف الضـرائب املتصــلة بالبيئـة بأــا    
ــوب    ــري مطل ــة غ ــدفوعات إلزامي أي م
ــة تفــرض    ــة العام ســدادها إىل احلكوم

تعتـرب ذات   استنادا إىل قواعد ضـريبية 
  أمهية خاصة بالنسبة للبيئية

األســــاس املنطقــــي الرئيســــي لفــــرض 
ضريبة على املـواد أو األنشـطة الضـارة    
ــى    ــة علـ ــة ماليـ ــو فـــرض تكلفـ ــا هـ بيئيـ

مللوث، واستخدام إيـرادات الضـرائب   ا
ــنظم    ــدمات الـ ــتعادة خـ ــراء السـ اخلضـ
اإليكولوجية وتعزيزها. ويساعد ذلـك  
ــاليف    ــل تكـــ ــتيعاب كامـــ ــى اســـ علـــ
األنشطة االقتصادية وإرشـاد اخليـارات   

  السلوكية والتجارية وفقا لذلك

دهلــي (اهلنــد)، ولنــدن (اململكــة املتحــدة 
  يرلندا الشمالية)ألربيطانيا العظمى و

التأمني ترتيب توافـق مبوجبـه مؤسسـة      التأمني
من املؤسسات على تقدمي تعويضـات  

حداث معينة، مثـل األعاصـري أو   أعن 
ــدفوعات    ــل مــــ ــونامي، مقابــــ التســــ
ــدن أو   ــك للمــ ــيح ذلــ ــة. ويتــ منتظمــ
ــدر     ــل ق ــة األخــرى نق اجلهــات الفاعل
ــركات    ــا إىل شــ ــن خماطرهــ ــبري مــ كــ

  التأمني وإعادة التأمني

ــر املع  ــني أن األســــــ ــية يف حــــــ يشــــــ
قطاع  واحلكومات احمللية ومؤسسات

ــة األخــرى  األعمــال  واجلهــات الفاعل
ستواصــل حتمــل جــزءا كــبريا مــن أثــر 

 كــثريا حيــول التــأمني فــإنالصــدمات، 
من التكاليف املاليـة النامجـة عـن هـذه     

ســداد الصــدمات إىل طــرف آخــر. وب
إعــادة البنــاء وتــوفري الرعايــة  تكــاليف 

بعـد   الصحية ودفع التكاليف األخرى
وقــوع حــدث مــن األحــداث، ميكــن  

  للتأمني أن يسهل االنتعاش

أخــذ فــرادى اجلهــات الفاعلــة (األســر     ت
ــالاملعيشـــية ومؤسســـات  ، قطـــاع األعمـ

ومــا إىل ذلــك) التــأمني عــادة عــن طريــق  
شركات التـأمني التجاريـة، ولكـن ميكـن     

ــدعم ذلـــك  املـــدن حلكومـــات ــن أن تـ مـ
  وآليات التمويل املؤاتية املعلومات خالل

عبــارة عــن   ةالبلديــصــادر عــن  ســند   السندات البلدية اخلضراء
ضـــمان أو التـــزام ديـــن صـــادر عــــن     
حكومة حملية (عـادة مدينـة). ويقـرض    
املســــتثمر بالفعــــل أمــــواال للحكومــــة 
احملليــة، تــدفع مقابلــها مبلغــا معينــا مــن  
الفوائد حـىت تـاريخ اسـتحقاق السـند،     

القـرض.  أصـل  عندما يـدفع للمسـتثمر   
ــبة ل ــندات وبالنســــــــــــــــــ لســــــــــــــــــ

ــة  ، جيــب اســتخدام  “اخلضــراء”البلدي
  مراعية للبيئة بنية حتتيةالقرض لتمويل 

تتـيح السـندات البلديــة تعبئـة األمــوال    
ــات احملليــة      ــا احلكوم ــاج إليه ــيت حتت ال

. وتقتضـي  البنية التحتيـة لالستثمار يف 
اخلضــراء أن تــؤثر هــذه   هــذه العالمــة
تأثريا إجيابيا علـى البيئـة،    البنية التحتية

ي أنــه ال ميكــن اســتخدام املــوارد يف  أ
املعتــــادة. وقــــد  الــــبىن التحتيــــةبنــــاء 

اسـتخدمت ســندات البلديــة اخلضــراء  
ــة   ــة والطاقـ ــة األحيائيـ ــراض الطاقـ ألغـ
ــني    ــاح، وحتسـ ــة الريـ ــية وطاقـ الشمسـ
ــاءة اســـتخدام الطاقـــة يف املبـــاين     كفـ
ــة   ــل العــــام املنخفضــ وشــــبكات النقــ

  الكربون (مثل احلافالت اهلجينة)

ــوتنربغ  ــربغ  غــ ــويد)، وجوهانســ (الســ
(جنوب أفريقيا)، وسـبوكني (الواليـات   

  املتحدة األمريكية)
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ــط  ــدفع ب”خمطـــــــــ ــق الـــــــــ تحقـــــــــ
  “الدفع أوال بأول”و “ الوفورات

تحقـــــق  الـــــدفع ب ”يرمـــــي خمطـــــط  
الــــدفع أوال ”وخمطــــط “ الوفــــورات

ــأول ــاليف   “ بـ ــداد تكـ ــع سـ إىل توزيـ
على فترة زمنيـة طويلـة.    البنية التحتية
مــوارد ماليــة كــبرية  ذاتوتــوفر هيئــة 

االســــتثمار الرأمســــايل، ويســــدد هلــــا  
املســـــتخدم/املالك هـــــذا االســـــتثمار 

  بأقساط صغرية

ــط   ــاعد خمطـــ ــدفع ب”يســـ ــق الـــ تحقـــ
الــــــــــــدفع أوالً ”و “ الوفــــــــــــورات

ــأول ــة  “ بـ ــاليف األوليـ ــل التكـ يف متويـ
الباهظـــة للـــبىن التحتيـــة اجلديـــدة الـــيت 
ميكـن أن تعـزز القـدرة علـى الصـمود.      
ــول    ــن أن ميـ ــال، ميكـ ــبيل املثـ ــى سـ فعلـ
ــاين لتحســني كفاءــا    ــز املب إعــادة جتهي
ــا   ــر أقــــل تعرضــ حبيــــث تكــــون األســ
للحــرارة الشــديدة وصــدمات أســعار    

ــة، أو ميكــن أن   ــول الطاق ــة مي ــة حتتي  بني
جديدة رامية إىل حتسني سبل حصـول  

  األسر املعيشية على الطاقة واملياه

ــط   ــتخدم خمطـــ ــدفع ب”يســـ ــق الـــ تحقـــ
ــورات ــع يف   “ الوفــ ــاق واســ ــى نطــ علــ

اململكة املتحـدة لتغطيـة تكـاليف جتديـد     
ــا يف   املنـــازل مـــن أجـــل حتســـني كفاءـ

الــدفع ”اســتخدام الطاقــة. أمــا خمطــط    
نطــــاق  فيســــتخدم علــــى“ أوالً بــــأول

واســــع يف أفريقيــــا جنــــوب الصــــحراء  
الكــربى لتغطيــة تكــاليف نظــم الطاقــة      

  الشمسية املرتلية

الـــــدفع مقابــــــل خــــــدمات الــــــنظم  
  اإليكولوجية

ــل خــدمات     ــدفع مقاب تشــكل نظــم ال
ــة   ــوافز مقدمـ ــة حـ الـــنظم اإليكولوجيـ
 ملالك األراضي مقابـل إدارة أراضـيهم  

صــــون أو تعزيــــز خــــدمات حمــــددة ل
  كولوجيةمتعلقة بالنظم اإلي

ميكن استخدام الدفع مقابل خـدمات  
ــني   ــة لتحســـــ ــنظم اإليكولوجيـــــ الـــــ
العائدات املالية للمالك بتـوفري حـوافز   
ــنظم    ــة لل للحفــاظ علــى وظــائف معين

ميــــاه  ريباإليكولوجيــــة، مثــــل تســــ
  األمطار للحد من الفيضانات

مــن أمثلــة البلــدان الناميــة الــيت اعتمــدت 
الـــــــدفع مقابـــــــل خـــــــدمات الـــــــنظم 

ــة ــدا، اإليكولوجيــــ ــل،  أوغنــــ والربازيــــ
  نام، وكوستاريكا    وفييت

هـو  القابل للنقل  التنمية العمرانيةحق   القابلة للنقل التنمية العمرانيةحقوق 
ــاطق أو  أداة لتقســيم األراضــي  إىل من

ــا ــوير ختطيطهــ ــراين  إلدارة التطــ العمــ
 التنمية العمرانيـة بإعادة توجيه أعمال 

اجلديــدة إىل املواقـــع الـــيت تعتـــرب أقـــل  
حساســـــية مـــــن النـــــواحي البيئيـــــة    
ــا،    ــة. وأساســ ــة والثقافيــ واالجتماعيــ
 ينقــل احلــق يف تطــوير منطقــة معينـــة    

ــلة (” ــة املرســـ ــة “) املنطقـــ إىل منطقـــ
ويتلقــى “). املنطقــة املتلقيــة(”أخــرى 

الشــــخص أو املؤسســــة الــــيت متلــــك  
ــلة  ــة املرس ــدان    ،املنطق ــن فق عوضــا ع

حصـة  نمية العمرانيـة هـذه،   حقوق الت
من اإليـرادات املتأتيـة مـن التطـوير يف     

  املنطقة املتلقية  

هـو  القابل للنقل  العمرانية نميةحق الت
وسيلة حلماية النظم اإليكولوجية اليت 
تسهم يف القدرة علـى الصـمود، مثـل    
ــتوعب    ــيت تســ ــة الــ ــي الرطبــ األراضــ
ــاء األمطــار    ــدة أثن ــاه الزائ انســياب املي

لتايل حتـد مـن الفيضـانات.    الغزيرة وبا
يف مومبـاي   هذا احلق أيضا استخدمو

حلمايــة املســتوطنات غــري الرمسيــة مــن 
ــأن ت ــراداتل ونقَ مــن أجــل   إلدرار إي

  حتسني هذه املستوطنات  

هونــــغ كونــــغ (الصــــني)، ومومبــــاي     
  (اهلند)، ونيويورك (الواليات املتحدة)  
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