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  مقدمة    
ويف . ارعاً مل يـسبق لـه مثيـل       تشهد وترية التوسع احلضري يف البلدان النامية تس         -١

 يف املائـة    ٩٠السنوات الثالثني املقبلة ستحتضن آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية ما يزيد على            
وعلى الرغم من أن التوسع احلضري      . من النمو السكاين الذي سيحدث يف املناطق احلضرية       

أمناط النمو احلضري   عمل على رفع مستوى معيشة الكثريين، فإنه مل يكن شامالً، وأسفرت            
وعلى وجه التحديد، أفضى النمـو الـسكاين يف       . عن حتديات عدة أمام واضعي السياسات     

وأصبحت املدن يف . املناطق احلضرية والزيادة املضطردة يف الدخل إىل ارتفاع استهالك املوارد         
بنية التحتية   وال عن مواكبة سرعة ارتفاع املتطلبات من املسكن      كثري من البلدان النامية عاجزة      

واخلدمات االجتماعية، كالصحة والتعليم    ) مبا يف ذلك الطرق وتكنولوجيا االتصاالت     (املادية  
  . من أجل تلبية احتياجات األعداد املتزايدة من السكان

وميكن أن يفيد تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف حتقيق التنميـة احلـضرية               -٢
ولن يؤدي تصميم   . قتصادية والبيئية واالجتماعية للتوسع احلضري    املستدامة مبراعاة األبعاد اال   

مدن مستدامة يف البلدان النامية وتشييدها دوراً هاماً يف حتقيق التنمية املستدامة فحسب وإمنا              
أيضاً يف بلوغ عدة أهداف من األهداف اإلمنائية لأللفية احلالية، وال سيما تلك املتعلقة بالفقر               

   .والتعليم والصحة
وقد اختارت اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية يف دورهتـا              -٣

تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار    " موضوع   ٢٠١٢مايو  /أياراخلامسة عشرة املعقودة يف     
كأحد مواضيعها ذات األولوية مـن      " ألغراض استدامة املدن واجملتمعات احمللية شبه احلضرية      

  .٢٠١٣-٢٠١٢ما بني الدورتني أجل فترة 
ولإلسهام يف زيادة فهم هذا املوضوع ومساعدة اللجنة املعنيـة بتـسخري العلـم                -٤

والتكنولوجيا ألغراض التنمية يف مداوالهتا أثناء دورهتا السادسة عشرة، دعت أمانة اللجنة إىل 
. ٢٠١٣ينـاير  /ثاينكانون ال ٩ إىل ٧فريق مناقشة يف ليما ببريو يف الفترة من         لعقد اجتماع   

لجنة وإىل  الويستند هذا التقرير إىل استنتاجات الفريق وإىل التقارير الوطنية اليت قدمها أعضاء             
. ويبحث الفرع األول التحديات املتعلقـة بالتوسـع احلـضري         . مؤلفات أخرى ذات صلة   

واجهـة  ويقترح الفرعان الثاين والثالث خيارات العلم والتكنولوجيا واالبتكـار الالزمـة مل           
ويلخص الفرع الرابع االستنتاجات وينتهي بتقدمي اقتراحات لكي تنظـر فيهـا            . التحديات

  .اللجنة والدول األعضاء واجملتمع الدويل

  التحدي املتعلق بالتوسع احلضري  -أوالً  
ألول مرة على اإلطالق،     صار عدد سكان العامل الذين يعيشون يف املناطق احلضرية،          -٥

ومتشياً مع هذا االجتاه، تشري التقديرات إىل أنـه حبلـول           . ٢٠١٠ عام   أكثر من النصف يف   
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وسيؤدي تسارع ُخطـى    .  ستصبح املناطق احلضرية مأوى ألكثر من ثلثي البشر        ٢٠٥٠ عام
 إىل طرح حتديات شاملة للقطاعـات أمـام         ،التوسع احلضري، وال سيما يف البلدان النامية      

اء آليات متكاملة تضم جهات صاحبة مـصلحة        احلوكمة احلضرية ال بد من مواجهتها بإنش      
وعدم وجود بنيـة حتتيـة      العشوائي  احلضري  التمدد  وتتمثل التحديات الرئيسية يف     . متعددة

  .ونفاد املوارد والتدهور البيئي وخطر الكوارث الطبيعية

  وسرعة استخدام احملركاتالعشوائي احلضري التمدد   -ألف  
لمناطق احلضرية أو عدم التقيد هبذه اخلطـط إىل         يؤدي االفتقار إىل خطط مكانية ل       -٦

، وهـو    العـشوائي  احلضريالتمدد  توسع حضري عشوائي ال ضابط له يعرف أيضاً باسم          
التمـدد  ويعتـرب   . ظاهرة تفضي إىل نشوء مستوطنات أُحادية االستخدام ومتدنية الكثافـة         

احلضري العـشوائي يف    ويتحكم التوسع   . ظاهرة شائعة يف البلدان النامية    العشوائي  احلضري  
أمناط األراضي احلضرية واستهالك املوارد يف املستقبل، وحيد من اخليارات املتاحة أمام خمططي 

 ,United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT))املنـاطق احلـضرية   

2012a) .             وأمنـاط  ونتيجة لذلك، سيكون مآل املناطق احلضرية هو وجود بىن حتتية غري فعالة
  .من استخدام املوارد مكلفة ويستغرق تغيريها وقتاً طويالً

مناطق جماورة للمدن بشكل مباشر تعرف      تعرض  وتؤدي سرعة التوسع احلضري إىل        -٧
 لتحول سريع من حيث ختصيص األراضي والبنيـة االجتماعيـة        ،باسم املناطق شبه احلضرية   

 عندما تنعدم أطر التخطـيط والتنظـيم        وتواجه املناطق شبه احلضرية   . والنشاط االقتصادي 
حتديات جسيمة بيئية واقتصادية وحتديات تتعلق بامللكية، وتفقد دورها تدرجيياً يف مد املدن              

وعلى سبيل املثال، تطـرح     . خبدمات الغذاء والطاقة واملياه ومواد البناء والنظم اإليكولوجية       
. واجه أية عواقب قانونية على ذلـك      بعض املدن النفايات يف املناطق شبه احلضرية دون أن ت         

املضاربة العقارية أسعار األراضـي إىل      أن ترفع   أيضاً يف   العشوائي  احلضري  التمدد  ويتسبب  
صندوق األمم املتحـدة    (مستويات ال ميكن أن يتحملها املزارعون يف املناطق شبه احلضرية           

  ).٤٩:٢٠٠٨للسكان، 
ة يف التوسع وما ينجم عن ذلك من منو         وإن هجرة السكان العجولة إىل املدن اآلخذ        -٨

. سكاين سيجعل من املتعذر التنبؤ خبدمات فعالة للنقل العام والتخطـيط هلـا وتأسيـسها              
املدن اليت تنخفض فيها كثافة السكان، يصبح من األصعب استحداث خدمات نقل عام              ويف

حالت ووجهاهتا  فعالة من حيث تكلفتها بالنظر إىل طول املسافات وتشُتت أماكن نشوء الر           
وإعطـاء األولويـة   . مما يفضي إىل خفض عدد األشخاص لكل رحلة طريق أو رحلة مركبة   

للسيارات سيضاعف احتياجات االستثمار الضروري لالنتقال إىل وسائل النقـل العـام يف             
ويؤدي تدين كثافة السكان أيضاً إىل زيادة نصيب الفرد من استهالك الطاقة            . مرحلة الحقة 

  . ومن انبعاثات املركباتيف النقل 
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ويف مدن العامل النامي، تفتقر شرائح كبرية من سكان املناطق احلضرية إىل وسـائل                -٩
وال يزال النقل العام    .  االستبعاد االجتماعي واالقتصادي   لفنقل كافية عامة أو خاصة مما خي      
ل امـتالك   وتتمثل نتيجة ذلك يف استمرار تزايـد معـد        . يتسم إىل حد كبري بعدم الفعالية     

مكلفـة  رتفاع مستوى دخل الفرد وإن كانت الـسيارات         ال بصورة موازية  املركبات اآللية 
 هي اخلطوة األوىل حنو    مركبة العجلتني وغالباً ما تكون    . معظم سكان املدن  للغاية بالنسبة إىل    
مدن يف    وحالياً تعترب نسبة السيارات لكل فرد من السكان متدنية نسبياً،          .استعمال احملركات 

كثرية، حىت يف املناطق احلضرية املتوسطة الدخل وهو ما يوحي بأن عدد السيارات سـيزداد               
  .بقدر كبري يف السنوات املقبلة، وال سيما يف آسيا

ويأخذ ازدحام املرور من جراء ارتفاع عدد السيارات اخلاصة اجتاهاً عاماً سيستمر               -١٠
وعلـى  . املدن ما مل يتم حتسني النقل العـام       يف التسبب بأضرار اقتصادية وبيئية وخيمة على        

سبيل املثال، ستعاين ليما وبانكوك ومكسيكو سييت وبوينس آيريس مجيعـاً مـن خـسارة               
ـ            ذي خيـسره سـائقو الـسيارات وركاهبـا    اقتصادية كبرية نامجة عن قيمـة الوقـت ال

)Glaeser, 2011; Economic and Social Commission for Asia and the Pacific et al., 2011( .
مما يفضي إىل ارتفاع مفاجئ لألمراض التنفسية العادم وتتأثر نوعية اهلواء يف املدن أيضاً بأخبرة  

وُتؤدي حركة املركبات اآللية إىل تعطيـل وتـأخري         . بني عداد السكان   واألمراض األخرى 
ـ        ياحلافالت وأنظمة السكك احلديد    دراجات ة السطحية إضافة إىل تدفقات حركة املشاة وال

. وتعد حوادث املركبات اآللية السبب الرئيسي للوفيات واإلصابات يف بلدان كثرية          . اهلوائية
تتوفر يف بلدان كثرية السبل الكفيلة بتنفيذ إدارة الطلب على املرور أو تسعري الطرق               ورمبا ال 

  .للتعامل مع االزدحام

  البنية التحتيةاالفتقار إىل   -باء  
تية يف املناطق احلضرية غري مالئمة وغري كافية يف عدد من البلـدان             تكون البنية التح    -١١

النامية، وال سيما أقل البلدان منواً حبيث تليب احتياجات شرائح السكان واالقتصادات السريعة           
ويقود عدم وجود مساكن بتكلفة معقولة وجمهزة باخلدمات األساسية، كخـدمات           . النمو

 وال سيما لفئات السكان املنخفـضة الـدخل إىل بنـاء            املياه والصرف الصحي والكهرباء،   
مساكن غري نظامية تفتقر إىل البنية التحتية وإىل خدمات كافية من الصرف الصحي وتكون              

  .خمالفة ألنظمة التخطيط أو البناء
وترتفع معدالت النمو احلضري ارتفاعاً شديداً يف أقل البلدان منواً مما يقتضي توجيه               -١٢

املساكن والصرف الصحي وغري ذلك مـن       االحتياجات من   ن حيث تغطية    اهتمام خاص م  
وتوجد معظم أقل البلدان منواً يف أفريقيا جنوب الصحراء الكـربى           . احتياجات البىن التحتية  

ويوجـد بالفعـل    . وجنوب شرق آسيا حيث تشكل الكوارث الطبيعية خطـراً مـستمراً          
ا يف املناطق احلضرية، ويعيش أكثـر مـن          يف املائة من مليار شخص يف أفريقي       ٤٠ نسبته ما
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ويف . نصفهم يف مستوطنات غري نظامية تفتقر بشدة إىل إمدادات املياه والـصرف الـصحي         
 بلداً من أقل البلدان منواً، تستوعب       ٣٠أفريقيا جنوب الصحراء الكربى حيث يقع أكثر من         

وسيتضاعف عدد سكان   . ضريةاألحياء الفقرية زهاء ثالثة أرباع النمو السكاين يف املناطق احل         
 مليون نـسمة حبلـول      ٦٠٠املناطق احلضرية يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ويصل إىل          

 ;Department of Economic and Social Affairs, 2012; Satterthwaite, 2007( ٢٠٣٠ عـام 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2012(.  
املـنخفض  التمدد احلضري العشوائي    يف البيئات احلضرية املتنامية السرعة، يتسبب       و  -١٣

وتـستلزم  . الكثافة بتسريع ارتفاع تكاليف التوزيع والصيانة للفرد فيما خيص الطاقة وامليـاه           
 باهظـة   توزيع على مسافات طويلـة    مرافق إنتاج الطاقة الكهربائية الكبرية واملركزية أنظمة        

الغالب ومن الصعب رصدها وهي أكثر عرضـة        يف  نظمة غري متوفرة حالياً     الثمن، وهذه األ  
وإضافة إىل ذلك، يستند إنتاج الطاقة املركـزي إىل         . إلساءة االستخدام وللكوارث الطبيعية   

هنج قائم على العرض مما يعطي األولوية لبيع الطاقة على ادخارها وهو ما حيول دون وجود                
  . ة اليت من شأهنا خفض االستهالكحوافز ملمارسات فعالية الطاق

  نفاد املوارد  -جيم  
ونتيجة لذلك،  . ان النامية يزداد حجم استهالك املوارد بفعل ارتفاع الدخل يف البلد          -١٤

  .الضغوط على موارد الطاقة والغذاء واملياه بصورة مطّردةتتنامى 
 يف  ٤٠ا تستأثر بنـسبة     وتشكل املباين حتدياً على مستوى فعالية استخدام املوارد لكوهن          -١٥

 يف املائة من انبعاثات غازات الدفيئة على املستوى العـاملي           ٣٨املائة من استخدام الطاقة العاملي و     
 يف املائـة مـن جمـاري        ٤٠ يف املائة من حجم استخدام املياه الصاحلة للشرب يف العامل و           ١٢و

 .)United Nations Environment Programme (UNEP), 2012(النفايات الصلبة يف البلدان املتقدمة 
 عدم وجود تدابري خاصة بفعالية استخدام املوارد فيما خيص املباين عن إضاعة الفرصة              ويسفر

وفرض تكاليف عالية غري ضرورية على املستهلكني إضافة إىل استمرار أعباء املوارد واألضرار           
  .ستقبلأجيال املكاهل البيئية وعدم املساواة االجتماعية اليت ستثقل 

وال يزال االفتقار إىل التغذية الصحية يطرح مسألة هامة يف املناطق احلضرية اآلخذة               -١٦
 وهذا أمر ناتج جزئياً عن التوسع       ،يف االتساع يف البلدان النامية، وال سيما يف أقل البلدان منواً          

احلضرية يف  ويعيش أكثر من نصف املقيمني يف املناطق        . احلضري العشوائي لألراضي الزراعية   
وخيشى أن تـصبح    . أفريقيا يف أحياء فقرية ويعانون من نقص يف التغذية وندرة فرص العمالة           

عملية البستنة التجارية اليت تشكل مصدراً للتغذية والعمالة، بشكل واسع يف املنـاطق شـبه               
 بسبب انعدام الدعم واالعتـراف والقواعـد        غري ممكنة احلضرية، وبصفة خاصة يف أفريقيا،      

، أصبحت األراضي الزراعية خمصـصة      التمدد احلضري العشوائي  ونظراً إىل بسط    . لتنظيميةا
ونتيجة لذلك، فإنه ال تزال هناك فرصـة        . ألغراض حضرية وجمزأة وملوثة يف بعض األحيان      
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كبرية مل تستغل بعد االستغالل األمثل تتمثل يف حتقيق التغذية الـصحية لـسكان املنـاطق                
  .(FAO, 2012)عمالة، وال سيما للعامالت احلضرية وخلق فرص ال

وميكن لندرة املياه أن تصبح مسألة صحية خطرية فيما خيص املدن السريعة النمـو                -١٧
ويؤثر االفتقار إىل املياه سلباً على إمكانية احلصول علـى  . واملناطق شبه احلضرية على السواء  

ب الصحراء الكـربى الـذين   وإن عدد ساكين املدن يف بلدان أفريقيا جنو  . الصرف الصحي 
يعيشون بدون إمكانية احلصول على مرافق كافية للصرف الصحي زاد عن الضعف يف الفترة              

  .(FAO, 2012:14) مليون نسمة ١٨٠ حبيث وصل إىل ٢٠١٠ و١٩٩٠ما بني عامي 
وتتنافس املناطق شبه احلضرية احمليطة باملدن على الطلب على امليـاه مـع املنـاطق                 -١٨

فالتوسع احلضري يهدد موارد املياه الـيت تـشكل         . الصناعية يف املناطق احلضرية   السكنية و 
وإن زيادة طلب املناطق احلضرية على املياه يرفـع مـن           . عصب اإلنتاج الزراعي والغذائي   

وميكن أن يؤدي استخدام املياه يف املناطق احلضرية إىل اإلفراط يف استخراج امليـاه              . سعرها
ويطرح تسرب املياه وإساءة . (Thapa et al., 2010)الة فترات اجلفاف اجلوفية ويتسبب يف إط

وميكن خسارة ما يصل إىل نصف إمجـايل        . استخدامها أيضاً مشاكل خطرية يف بلدان كثرية      
  .اإلمدادات من املياه يف شبكات التوزيع يف املدن من جراء حاالت تسرب املياه والسرقات

  تدهور البيئة  -دال  
إىل التوسع احلضري لألراضي مبعدالت أعلى مـن        العشوائي  احلضري  دد  التميؤدي    -١٩

وهي مسألة تضر بالبيئة وتؤثر يف معيشة اجملتمعات احمللية شـبه           . التوسع احلضري لألشخاص  
احلضرية ألهنا تغطي األراضي اليت ميكن أن تستخدم لوال ذلك يف الزراعة والسياحة واألنشطة   

سكان املناطق الريفية واملناطق شبه احلضرية يـستفيدون مـن          وعلى الرغم من أن     . الترفيهية
الدينامية االقتصادية اجلديدة يف الصناعات التحويلية واخلدمات اليت تأيت هبا عملية التوسـع             
احلضري، فإن نوعية حياهتم ال تتحسن دوماً بسبب اآلثار البيئية السلبية للتوسع احلـضري،              

  .ضراءمثل تلوث اهلواء ونقص املساحات اخل
وتشكل النفايات الصلبة غري اخلاضعة للمراقبة مسألة بيئية خطرية أخرى تواجههـا              -٢٠

أن يزداد حجم النفايات الصلبة املطروحة على املـستوى         ومن املقرر   . املدن يف البلدان النامية   
وتوجد أسـرع   . ٢٠٢٥ مليار طن حبلول عام      ٢,٢  مليار طن يف العام إىل     ١,٣العاملي من   
لنفايات الصلبة يف الصني ويف بلدان أخرى يف شرق آسيا وأجزاء من أوروبـا              لمنو  معدالت  

وقد تكون إدارة النفايات الصلبة . (Hoornweg and Perinaz, 2012)الشرقية والشرق األوسط 
مكلفة حبيث تصل تكلفتها إىل نصف إمجايل ميزانية بلدية املدن املتوسطة احلجم يف البلـدان               

وتشكل النفايات الصلبة خطراً كبرياً يهدد صحة الـسكان يف املنـاطق            . املنخفضة الدخل 
وعلى سبيل املثال، ال يعترب حرق النفايـات الـصلبة احلـل            . احلضرية ويلحق الضرر بالبيئة   

وتنبعث من مدافن القمامة مادة امليثـان الـيت         . األفضل ألنه ميكن أن يتسبب يف تلوث اجلو       
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وهناك الكثري من العناصـر املطروحـة يف مـدافن    . فيئةتسهم بشدة يف انبعاثات غازات الد 
القمامة ال تتحلل بسهولة كما يسرب الكثري من العناصر األخرى ملوثات للميـاه والتربـة               

وميكن أيضاً ملدافن القمامة أن تكون أرضاً خـصبة         . تنتقل يف بعض األحيان ملسافات طويلة     
وميكنها أن تقلل من جاذبيـة املـدن        .  والناموس وغري ذلك من ناقالت املرض      لغزو اجلرذان 

  .وُتفسد البصر وتطلق روائح كريهة

  أخطار الكوارث الطبيعية  -هاء  
 توسعاً حضرياً عشوائياً يف الوقت الـراهن        تشهدالنامية اليت   تواجه املدن يف البلدان       -٢١

وتـشمل  . خطر التعرض خلسارات اقتصادية وبشرية كبرية نامجة عن األخطـار الطبيعيـة           
 ارتفاع منسوب مياه    احلضريةوارث املتصلة بتغري املناخ اليت من شأهنا أن تؤثر يف املناطق            الك

 وعرام العواصف واألمطار الشديدة وأثر موجات احلرارة واجلزيرة احلرارية وندرة املياه            البحر
وتشكل هذه األخطار هتديداً أكرب يف العقود املقبلة للـصحة والبيئـة والبنيـة      . وتلوث اجلو 

  ..(World Bank, 2012:14) يف املناطق احلضرية واملواردلتحتية ا
 على الساحل يف البلدان النامية، مثل       والواقعة بالسكان العامرة   احلضرية املناطق وإن  -٢٢

تتعـرض بـشدة   ، مومباي وغوانغزو وشانغهاي وهوشي مينه سييت وكلكتا واإلسـكندرية     
 املاضية، أصبحت الفيضانات هـي      العشرين وعلى مدى السنوات  . لألخطار املتصلة باملناخ  

وقد ارتفع متوسط الرقم السنوي للفيضانات مبعدل أعلى من         . الكارثة الطبيعية األكثر انتشاراً   
 ت الكوارث الطبيعية األخرى أيضاًوشهد. (Green Media, 2012:139)أي خطر طبيعي آخر 

 رديئة النوعية يف البلدان النامية ا مبانلديهكالزالزل ارتفاعاً، وكان من املتعذر على املدن اليت 
  .أن تتالىف األضرار اليت تسببت هبا هذه الظواهر

 تزال املستوطنات غري النظامية احمليطة باملدن وغريها من املباين الرديئة النوعيـة             وال  -٢٣
فـاض  تشكل حتدياً هائالً أمام البلدان النامية اليت يتعني عليها مواجهته، وُيعزى ذلك إىل اخن             

ودرجـت العـادة يف بعـض البلـدان أن ُتـبىن      . معايري البناء فيها وسوء أنظمة التصريف   
املستوطنات غري النظامية يف مناطق منخفضة معرضة للفيضانات إضافة إىل أمـاكن عرضـة              

 احلالـة   هـذه وجتعل  .  وغري ذلك من الكوارث الطبيعية     وهلبوط األرض لالنزالقات األرضية   
  .ضعيفة جداً بالفعل الفئة األكثر تعرضاً خلطر الكوارثالفئات االجتماعية ال

وتفتقر بلدان نامية كثرية، وال سيما أقل البلدان منواً إىل املوارد املالية والبشرية إضافةً إىل   -٢٤
وتوجد لدى  . القدرات املؤسسية املطلوبة لوضع استراتيجيات إدارة أخطار الكوارث وتسيريها        

يف تغري املناخ   مع  تكيف  الوالكوارث  إدارة ألخطار   إلدراج  إجراءات  عدد قليل من هذه البلدان      
 .)World Bank, 2012:16(التخطيط احلضري أو رصد أداء املدن من حيث احلد من األخطـار  

وتشمل . وبوجه عام، هناك طائفة من املسائل املؤسسية املشتركة اليت تقتضي اهتماماً عاجالً           
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ر واحلاجة إىل وضع منهجيات ترمي إىل تقيـيم املخـاطر           هذه املسائل حمدودية فهم األخطا    
  .خصيصاً ملناطق النمو احلضري واملستوطنات غري النظاميةموضوعة وإجياد حلول 

  تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض استدامة التوسع احلضري   -ثانياً  
 الـسياق   ميكن أن يقدم العلم والتكنولوجيا واالبتكار جمموعة متنوعة من احللول يف            -٢٥

 وغري ذلـك    يالتحديثإىل التعديل   احلضري بدءاً من احللول القائمة على التكنولوجيا العالية و        
أقـل  تكنولوجيات  باستخدام  التخطيط واحلوكمة يف املناطق احلضرية      املبتكرة يف   هج  ُنالمن  
وتواجه كل بيئة حضرية حتديات خمتلفة عن البيئة األخـرى ولـديها احتياجـات              . تعقيداً
ويف بعض احلاالت، ميكن أن تكون التكنولوجيات غري املكلفة واملتاحـة           . نولوجية مغايرة تك

ومـن املهـم أيـضاً إدراج خمتلـف         . بسهولة هي احلل األفضل ملشاكل املناطق احلضرية      
وعلى سبيل املثال، ميكن تصميم خدمات نقـل متعـددة          . التكنولوجيات على حنو متناسق   

الضرورة االستعانة بوسائل نقل مكلفة وذات تكنولوجيـا        الوسائط بدون أن يقتضي ذلك ب     
  .عالية
وختتلف اخليارات يف سياق البلدان النامية عنها يف البلدان املتقدمة بسبب جمموعة من           -٢٦

وتكون التقييدات شديدة بصفة خاصة يف      . التقييدات، مثل الدراية والتمويل واملوارد البشرية     
ن قدرهتا على مواجهة حتديات سرعة التوسع احلضري وعلـى          أقل البلدان منواً وهو ما حيد م      

 الضروري للحفاظ على سـبل      ، من الغذاء واملياه والكهرباء    ،دىن على األقل  األد  احلضمان  
 التكنولوجيا أما الفروع الالحقة فتعرض خيـارات        ويركز هذا الفرع على   . عيش مواطنيها 

  .دان الناميةاالبتكار الالزمة الستدامة التوسع احلضري يف البل

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املخصصة للمدن  -ألف  
تؤدي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دوراً رئيسياً يف سياق التوسع احلضري ألن             -٢٧

من املمكن تسخريها إلجياد حل ملشاكل حضرية متنوعة شاملة للقطاعات وألهنا ال تقتـضي        
وتشمل االسـتخدامات احملتملـة لتكنولوجيـا       . ومكلفة يف معظم األوقات بنية حتتية كبرية     

املعلومات واالتصاالت يف املناطق احلضرية أدوات جغرافية مكانيـة يف خدمـة التخطـيط              
املكاين، ووضع مناذج للمحاكاة واملعاينة، وأدوات للتنقل، واحللول الالزمة لتحقيق املستوى           

  .لتصدي هلا، وحتقيق اإلدماج االجتماعياألمثل من إدارة الطاقة واملياه، ورصد الكوارث وا

   اجلغرافية املكانية يف خدمة التخطيط املكايناألدوات    
ميكن استخدام األدوات اجلغرافية املكانية، مثل اخلرائط الساتلية وطبقات بيانـات             -٢٨

  :أنظمة املعلومات اجلغرافية يف السياق احلضري ألغراض عدة كاآليت
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ملوجودة حتت األرض وللمناجم واألنفاق وغري ذلك       رسم خرائط للمرافق ا     )أ(  
  من البىن التحتية للمدينة حلصر املشاكل املطروحة وحتسني الكفاءة وتصميم عمليات التوسع؛

رسم خرائط املناطق املعّرضة خلطر الـزالزل والفيـضانات واالنزالقـات            )ب(  
  األرضية وغري ذلك من الكوارث الطبيعية وتعديل خطط التنمية؛

، مثل األراضي أو املباين املتروكة اليت تناسـب         األماكن البينية اخلالية  حتديد    )ج(  
  إعادة التنمية والتخطيط من أجل ختصيصها من جديد؛

رسم خرائط املوارد الطبيعية، كاألراضي الزراعية ذات النوعيـة اجليـدة             )د(  
  واملوائل الفريدة من نوعها أو املهددة؛

لتارخيية والثقافية اليت ينبغي محايتها ووضع تـصاميم        رسم خرائط للمواقع ا     )ه(  
  لتنمية املناطق احلضرية يف املستقبل مبا ينسجم مع التراث الثقايف للمدينة؛

 للبيوت واملؤسسات التجارية اليت تفتقر إىل عنـاوين         تقدمي عناوين تقديرية    )و(  
  رمسية؛

 واخلرائط الساتلية مـن     اجلمع بني املعلومات اإلحصائية املتعددة املستويات       )ز(  
 وختطـيط البنيـة     ،أجل إجراء دراسات حتليلية، للقيام على سبيل املثال بالقضاء على الفقر          

 كإحصاءات اجلرمية وتتبع    قل وإجراء حتليل اجتماعي اقتصادي    التحتية للمناطق احلضرية والن   
  .(UNCTAD, 2012)مواقع املستوطنات غري القانونية 

  املعاينةوضع مناذج للمحاكاة و    
ميكن أن يلجأ خمططو املدن إىل تسخري تكنولوجيات احملاكاة ووضع النماذج واملعاينة   -٢٩

وميكـن أن تفيـد أدوات      . ألغراض اختاذ قرارات التخطيط واالستثمار على املدى الطويل       
احملاكاة يف إجراء ختطيط للتنمية احلضرية وحتديد مواقع املباين وتـصميمها وحتليـل املـرور          

  .اقة إضافة إىل حسابات االنبعاثاتوالط

  تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات املخصصة للتنقل    
ميكن تسخري تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات بطرق عدة من أجل حتسني االنتقال             -٣٠

يف املدن، مبا يف ذلك إدارة املرور وختطيط الرحالت متعددة الوسائط وفرض رسوم للحد من               
اق مناطق الدخل املنخفض واملناطق غري النظامية يف البلدان النامية، ميكـن        ويف سي . االزدحام

ملدن اشركات النقل وعن طريق إتاحة التعاون بني    واالتصاالتأن تفيد تكنولوجيا املعلومات     
 لضمان حركة آمنة للمشاة  وضبط توقيت إشارات املرور ، أنظمة أولوية العبور    إنشاء يف جمال 

  . وليس للسيارات فقطوالدراجات اهلوائية،
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وتتيح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واهلواتف الذكية لسكان املدن االسـتفادة            -٣١
من الطرائق التجارية اجلديدة للتنقل، مثل االستخدام املشترك للسيارة واملشاركة يف السيارات       

عـل تكنولوجيـا    وجت. والربامج احلافزة اليت تشجع على الذهاب بالدراجة اهلوائية إىل العمل         
االتصاالت واملعلومات أيضاً من املمكن تقدمي إعانات للنقل إىل األفراد واألسر املعيشية ذوي             

  .الدخل املنخفض الذين ال ميكنهم حتمل تكاليف املعدل االعتيادي خلدمات النقل

  تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات ألغراض حتقيق احلد األمثل من إدارة الطاقة واملياه    

  الشبكات الذكية    
دارة الطلب وتوليـد    الشبكات الذكية هي أنظمة كهرباء ذكية حتقق التكامل بني إ           -٣٢

وتقـدم هـذه   . (Villa and Mitchell, 2010)والتوزيـع  النقل  وإدارة شبكات الطاقة املوزع
الشبكات معلومات آنية إىل شركات املرافق العامة مبساعدة أجهزة استشعار لتمكينها مـن             

، وحتـول دون    واالنبعاثاتستجابة للتغريات يف الطلب على الطاقة وتوريدها والتكاليف         اال
وتعمل الشبكات الذكية على زيادة مرونة إنتاج       . حصول انقطاع كبري يف الطاقة الكهربائية     

الطاقة وتوزيعها من خالل إتاحة اإلمكانية ملنتجي الطاقة على املستويني الفردي والالمركزي، 
ل املثال األسر املعيشية اليت يوجد لديها عنفات هوائية صغرية أو ألواح مشسية على              وعلى سبي 

بالطاقـة   من أجل تغذية شبكة الكهربـاء        ،أسطح منازهلا أو بطاريات املركبات الكهربائية     
ولكي تستخدم مصادر الطاقة القائمة استخداماً أفضل، ُيقترح أن . (Cosgrave, 2012)الزائدة 

 احمللية بإنشاء أسواق للطاقة الكهربائية تستفيد من تكنولوجيـا الـشبكات            تقوم احلكومات 
الذكية حبيث ميكن لألفراد التجارة بالطاقة الكهربائية الزائدة اليت تنتجها مـرافقهم اخلاصـة             
  وتقلــيص احلاجــة إىل االســتثمار يف قــدرات توليــد الكهربــاء املركزيــة اجلديــدة 

)Robinson, 2012; Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 

2012:10(.  

   استهالك املواردرصد    
أمنـاط  اتبـاع   ميكن أن تفيد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التشجيع على            -٣٣

لطاقة واملياه لألفراد، بطرق منها على سبيل املثال تتبع املعلومات اليت           أكثر استدامة ل  استهالك  
ر الكربـون الشخـصي وأمنـاط االسـتهالك وتوزيعهـا بـصورة اسـتباقية               تتعلق بآثا 

)Robinson, 2012; Mitchell and Casalegno, 2008( .  وباملثل، ميكن أن يؤدي رصد الطلـب
. على الطاقة ومراقبته يف املباين اليت توجد فيها أجهزة استشعار إىل خفض استهالك الطاقـة              

لومات واالتصاالت لرصد خسارة املياه بتكلفة منخفضة       وميكن أيضاً استخدام تكنولوجيا املع    
 باالقتران بسياسات حمسنة للتسعري     ،وميكن أن تفيد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     . نسبياً

  . يف إدارة املياه بفعالية أكرب،واإلنفاذ
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  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض رصد الكوارث والتصدي هلا    
يا املعلومات واالتصاالت حتسني القدرة على التـصدي لألخطـار          ميكن لتكنولوج   -٣٤

وميكن استخدام تقنيات رصد األخطار ومراقبتها القائمة على تكنولوجيا املعلومات          . الطبيعية
وتقـوم تكنولوجيـا    . واالتصاالت من أجل اإلنذار املبكر والتخطيط الستخدام األراضـي        

أو مراكز العمليات باجلمع    " بلوحات القيادة "عى  ما ُيد علومات واالتصاالت املستخدمة في   امل
بني البيانات املستمدة من خمتلف اإلدارات وإتاحة اإلمكانية للمدن لرصد األخطار على حنو             

وميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أيضاً أن حتلل البيانات املستخرجة مـن           . متكامل
نة للكشف عن بعض القضايا احلامسة األمهية أجهزة االستشعار اليت وضعت يف مجيع أحناء املدي  

املتعلقة بالبنية التحتية والسالمة وإجياد حل هلا، مبا يف ذلك حاالت تسرب امليـاه ونبـضات       
وترد فيما يلي بعض األمثلة البارزة علـى تـسخري تكنولوجيـا املعلومـات              .  احلادة التيار

  :واالتصاالت ألغراض التصدي للكوارث يف املدن
حددت ريو دي جانريو مركـزاً للعمليـات        ): الربازيل(دي جانريو   ريو    )أ(  

 وكالة وهو ما يساعد علـى حتـسني التنـسيق           ٣٠يعرض بيانات متكاملة آنية واردة من       
  والفترات الزمنية لرد الفعل؛

 حمطة أرصاد جوية آلية تقيس كثافة       ٣٥يوجد يف مومباي    ): اهلند(مومباي    )ب(  
  زة لقياس التدفق على هنر مييت من أجل رصد تدفق املياه؛هطول األمطار بشكل آين وأجه

يوجد يف شاكاو نظام ال سـلكي       ): مجهورية فرتويال البوليفارية  (شاكاو    )ج(  
 لرصد قنوات النهر    احلماية املدنية واملؤسسات البيئية بكامريات    لإلنذار املبكر يصل مؤسسات     

  .لومات آنية إلكترونية تتعلق باألخطاراألربع اليت تعرب املدينة، ويقدم إىل املواطنني مع

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض اإلدماج االجتماعي    
إن عدم وجود عناوين بريدية جيعل من الصعب على األشخاص الذين يقطنـون يف                -٣٥

احلصول على خدمات الصحة والطوارئ أو      ويف حميطها   مستوطنات غري نظامية داخل املدن      
وإن استخدام بطاقات اهلوية الذكية وبطاقات      . ملرافق العامة أو االستفادة منها    شراء خدمات ا  

 سـجلت   ، الـيت  الثمنإضافة إىل تقدمي خدمات عن طريق هواتف نقالة غري مكلفة           اخلصم  
معدالت انتشار عالية حىت بني الفقراء يف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء واهلند والصني ميكن              

  .جديدة للحصول على تلك اخلدماتة سبل أن يساعد يف إتاح

  التنقل املستدام  -باء  
التجنـب  "ميكن حتسني التنقل يف املدن من خالل اجلمع بني ثالث استراتيجيات وهي       -٣٦

اليت ميكنـها تغـيري الـسلوك والتـأثري يف اخليـارات التكنولوجيـة              " والتحول والتحسني 
)Asian Development Bank (ADB) and German Agency for International Cooperation 
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(GIZ), 2011:85( . من أجل تقليص الرحالت وجتنب االضطرار " التجنب"وتستخدم استراتيجية
. ة أكرب عملية االنتقال إىل وسائط نقل تراعي البيئة بدرج       " التحول"ومتثل استراتيجية   . إىل السفر 

  .ركبات النقل املستخدمةفهي تستخدم لتحسني فعالية طاقة م" التحسني"أما استراتيجية 
  : بالوسائل التاليةإىل جتنب الرحالت أو خفض عددها" بالتجن"وترمي استراتيجية   -٣٧

التخطيط احلضري ووضع خطط الستخدام األراضي والنقل مـن شـأهنا             )أ(  
تسهيل السري على األقدام وركوب الدراجات يف معظم الرحالت وجعل النقل أسلوباً عملياً             

  ت الطويلة؛ملعظم الرحال
أرقام بلوحات  اليت حتمل    املركبات   حركةتناوب  : إدارة الطلب على املرور     )ب(  

 الطرق اإللكتروين وحتديد مناطق منخفضة االنبعاثات يف مراكز املدن،          فردية وزوجية وتسعري  
  ورسوم مناطق الوقوف؛

  ؛احلوافز االقتصادية، مثل فرض ضرائب على استهالك الوقود واالنبعاثات  )ج(  
هتدئة املرور من أجل إبطاء حركة سري السيارات وإنشاء بيئات حـضرية              )د(  

تتسم بطابع إنساين أكرب وتناسب بشكل أفضل وسائط النقل األخرى أي التغيري يف ختطـيط      
الطرق وتصميمها، مثل إنشاء مداخل ضيقة إىل الشوارع، وغرس األشجار، وتنويع املـواد             

هزة تقييد السرعة واإلشارات البصرية للتحـذير أثنـاء         املستخدمة يف رصف الشوارع، وأج    
  .فض سرعة املرورمبا خي و،القيادة
  :التحول إىل أشكال للتنقل أكثر فعالية من الناحية البيئية تشمل ما يلي  -٣٨

السري على األقـدام وركـوب   (إعطاء األولوية للنقل بدون حمرك يف املدن        )أ(  
. تافة إىل حوافز، مثل بـرامج املكافـآ        قانوين إض  بوضع هياكل أساسية وإطار   ) الدراجات

وعلى سبيل املثال، تقتضي برامج املشاركة يف الدراجات اهلوائية وجـود أمـاكن وقـوف               
  وممرات للدراجات فضالً عن إطار قانوين حيمي حقوق راكيب الدراجات؛

متنحهـا   هلا وإشـارات     ةخمصصحارات  ، مع   ميثل النقل السريع باحلافالت     )ب(  
للصعود السريع، حالً منخفض وأرصفة يف التقاطعات وتعريفات مدفوعة مسبقاً  املرور  ية  أولو

وهو يعمل بالفعل يف عدة مناطق حضرية واسعة يف مجيع أحنـاء            . التكاليف نسبياً ومستداماً  
  العامل، وقد حقق نتائج ناجحة يف خفض االزدحام وتلوث اجلو واملدة الزمنية الالزمة للتنقل؛

الـسريع  اجلماعي  والنقل  ) الترام واي (زم أنظمة النقل السريع اخلفيف      تستل  )ج(  
 األحياء ذات الكثافة العالية     استثماراً أكرب وتناسب بشكل أفضل    ) املترو أو قطارات األنفاق   (

  .باالقتران بوسائط نقل أخرى
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على حتسني تكنولوجيا املركبات والوقود من خـالل        " التحسني"وتدل استراتيجية     -٣٩
خلفض اآلثـار البيئيـة     بديل  وقود  واستخدام  حول إىل مركبات ذات انبعاثات منخفضة       الت

  :وميكن حتقيق ذلك بعدة أساليب كالتايل. الضارة كالتلوث ونفاد املوارد
استخدام الغاز النفطي املسيل أو الغاز الطبيعي أو الوقود األحيائي، مثـل              )أ(  

  الديزل األحيائي أو اإليثانول؛
الغاز الطبيعي   وأات اهلجينة اليت جتمع بني الطاقة الكهربائية والديزل         املركب  )ب(  

  البرتين الشائع االستخدام؛أو الديزل األحيائي أو اإليثانول أو الغاز النفطي املسيل أو 
  .املركبات الكهربائية اليت تعمل بالبطاريات القابلة للشحن  )ج(  

  احلضريةملناطق يف الموارد لدارة املستدامة اإل  -جيم  
يشهد استهالك الطاقة والغذاء واملياه يف املناطق احلضرية للبلدان الناميـة ارتفاعـاً               -٤٠

ويـؤدي ارتفـاع    . سريعاً مبوازاة ارتفاع الدخل مما يفرض ضغوطاً على املوارد احملـدودة          
وتعتمد استدامة املنـاطق احلـضرية      . االستهالك يف الوقت نفسه إىل ارتفاع حجم النفايات       

  . على التكنولوجيات اليت حتفظ هذه املوارد وتقلل من النفاياتلة األجلالطوي

  الطاقة    
ميكن أن تشجع املدن على قطع أشواط متقدمة حنو اعتماد مصادر الطاقة املتجـددة           -٤١

الفعالـة مـن خـالل القواعـد التنظيميـة واحلـوافز واإلعانـات              النقل  وتكنولوجيات  
الـيت  املبتكـرة    بعض األمثلة على تكنولوجيات الطاقة       وترد فيما يلي  ). ٢٠١١ األونكتاد،(

  :(UN-HABITAT, 2012b)ميكن النظر فيها من أجل املناطق احلضرية املكتظة بالسكان 
تتيح إقامة شراكات بني شركات الربط الشبكي لتكنولوجيات املعلومات           )أ(  

كنولوجيا املعلومات  واالتصاالت وشركات اإلضاءة إمكانية إضاءة الشوارع باالستناد إىل ت        
وميكـن  . واالتصاالت الذكية والشبكية باستخدام الصمامات الثنائيـة املـشعة للـضوء          

لتكنولوجيات الصمامات الثنائية املشعة للضوء أن تقتصد يف الكهرباء على حنو مباشـر            
  وبدون بذل جهود نسبياً؛

دات توليد  ميكن لتكنولوجيات ختزين الطاقة املتجددة الالمركزية، مثل وح         )ب(  
الطاقة احلرارية الشمسية وأنظمة الطاقة املائية الصغرية أن ختفف بعض الضغط على شبكات             

وميكن استخدام حلول ابتكاريـة، مثـل   . (Totty, 2011)الطاقة املركزية يف املناطق احلضرية 
ت األرصفة اليت ميكنها التقاط الطاقة احلركية من خطى األرجل إلنتاج الكهرباء يف تطبيقـا             

  ؛واإلعالناتتوليد الطاقة خارج الشبكة، كإضاءة املشاة وإشارات اإلرشاد 
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أن توزع احلرارة والطاقـة مـن موقـع         األحياء  وميكن ألنظمة التدفئة يف       )ج(  
وغالباً ما تأيت احلرارة من وحدات جتمع بني احلرارة والطاقة، وميكنها بالتـايل أن              . مركزي

فصل إنتاج احلرارة عن الطاقة     مقارنة ب ة أقل من االنبعاثات     حتقق قدراً أكرب من الفعالية وكمي     
)UNEP, 2011:344.(  

وإن تطبيق جمموعة من التقنيات واملمارسات املتعلقة باملباين اجلديدة أو املباين الـيت               -٤٢
ميكن أن حيقق حداً أمثل من احتياجات استهالك الطاقة والتدفئة          عليها تعديل حتديثي     أجري

  :(Jastrup and Drique, 2012:88–89; UN-HABITAT, 2012b)كالتايل 
) النوافذ واالجتـاه والعـزل  من حيث  (ميكن أن يقدم تصميم مباٍن مستدام   )أ(  

وإن . وإضاءة هنارية وهتوية طبيعية وقدر أقل من تدفقات احلـرارة         دون أجهزة   تدفئة مشسية   
 الطبيعية ضمن جمـرى اهلـواء       تقنيات التهوية الطبيعية اليت تستخدم تيارات احلمل احلراري       

لتوجيه اهلواء الذي يدخل إىل املباين وخيرج منها يف سبيل االستعاضة عن ارتفاع كمية اهلواء               
الدافئ باهلواء البارد ميكن أن تعمل بدون قطع ميكانيكية أو حبد أدىن من هذه القطع أو بدون 

  استهالك الطاقة؛
ميكن لألجهزة املرطبة للجو أن تربد األجزاء الداخلية من املباين باسـتخدام              )ب(  

تكييف اهلواء  أقل بكثري من    استهالك طاقة   ، ب تكنولوجيا ديناميكية حرارية على أساس التبخر     
  بالطريقة التقليدية؛

اللوحات الشمسية والعنفات الرحيية    (ميكن حللول الطاقة النظيفة االبتكارية        )ج(  
  .للمباينالتدفئة توليد الطاقة وتوفري ) واملضخات احلرارية واملنشآت احلرارية

وميكن حتقيق حد أمثل من فعالية استخدام املوارد للبناء عن طريق تكنولوجيا البنـاء        -٤٣
، واالستفادة من مواد البناء     والوحدات السابقة التجهيز  االبتكارية، مثل تقنيات املباين اجلاهزة      

 أثر استخدام مواد البناء اخلالية من املواد الكيماوية تأثرياً إجيابيـاً            وقد. الدراية احمللية احمللية و 
وميكن أيضاً أن تؤدي إعادة استخدام مواد البناء إىل خفـض           . كبرياً على صحة املستخدمني   

  .تأثري عملية البناء يف البيئة إىل حد كبري

  املياه والزراعة    

  البساتني التجارية    
النظر إىل أن انتشار املناطق احلضرية يتسبب بنقص املـساحات الالزمـة إلنتـاج       ب  -٤٤

 الصغرية يف املناطق شبه احلضرية ميكنها أن تعوض عن أوجـه            البساتني التجارية الغذاء، فإن   
بل إنه ميكن للمـزارع القائمـة يف        . نقص الغذاء الصحي والطازج وأن تتيح فرص العمالة       

وقد . تعيد استخدام املياه املستعملة يف املناطق احلضرية ألغراض الري    املناطق شبه احلضرية أن     
يكون إنتاج الفواكه واخلضار يف املزارع اخلاصة والصغرية والقريبة من املدن أقل تكلفة مـن               
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وميكن أيضاً أن يفيد يف     . اإلمدادات الوافدة من املناطق الريفية بسبب اخنفاض تكاليف النقل        
مبيق اوُتظهر موز . بإنشاء أحزمة خضراء يف املناطق احلضرية     العشوائي  ي  احلضرالتمدد  احتواء  

مبناطق "فقد أنشأت احلكومة ما ُيدعى      . املثال األفضل على جناح البساتني التجارية يف أفريقيا       
من خالل تنظيم تعاونيات البستنة يف مدينة مابوتو العاصمة ويف املـدن الكـربى              " خضراء
 صحية على نطـاق     اقتصادياً رئيسياً من خالل إنتاج مواد غذائية      وهي تؤدي دوراً    . األخرى

ر الطازجة وتوفري فرص العمالة واستخدام املياه املـستعملة يف املنـاطق            صغري وتوريد اخلض  
  .(FAO, 2012:71–73)احلضرية ألغراض الري 

  تكنولوجيات املياه    
البلدان النامية تعتمد اعتمـاداً     ملا كانت اجملتمعات احمللية يف املناطق شبه احلضرية يف            -٤٥

وميكـن أن تفيـد     . كبرياً على الزراعة، فإن املياه هي مورد رئيسي لرفاههـا االقتـصادي           
وقد أوجدت شـركة    . تكنولوجيات ختزين املياه والري ورفع املياه يف إجياد حل لنقص املياه          

 إتاحـة   ، وهي شركة دامنركية لصناعة املضخات، حالً مـن أجـل          )Grundfos( غرندفوس
اإلمكانية للمجتمعات احمللية يف املناطق الريفية واملناطق شبه احلـضرية يف العـامل النـامي               

على النحو املطبـق يف كينيـا،        ويستخدم هذا احلل،  . للحصول على املياه على حنو مستدام     
الطاقة الشمسية لتفعيل مضخة تستخرج املياه اجلوفية وتوزعها عن طريق نظام دفع يدار على              

  .وُتستخدم عائدات هذه املضخة من أجل احلفاظ على هذا احلل. و حمليحن
وهناك طريقة ابتكارية إلعادة استخدام املياه املستعملة يف املناطق احلضرية ُتـدعى              -٤٦

وتعمل هذه الطريقـة    . العالج النبايت، وهي تعين استخدام األشجار والنباتات لتنظيف املياه        
جيه املياه املستعملة يف قنوات حنو حوض ملـيء باألشـجار   مبساعدة نظام للصرف يقوم بتو 

ومن مث ُيعاد اسـتخدام امليـاه النظيفـة         .  بالنفايات واالحتفاظ بعد ذلك بالتقاط املياه      قومي
 الطريقة على نطاق صغري بوضع أحواض حتتوي علـى          ويشيع استخدام هذه  . ألغراض الري 

  .ارع املدن أو حدائقهاالقصب وغري ذلك من النباتات الصغرية على طول شو
وميكن استخدام األسـطح    . وتغطي أسطح املباين مخس مساحات املناطق احلضرية        -٤٧

اخلضراء لتوفري العزل ومن مث خفض تكاليف التدفئة والتربيد يف املباين مع القيام يف الوقـت                
. ظيفـة نفسه بامتصاص مياه األمطار وتصفية امللوثات حبيث ميكن إعادة استخدام امليـاه الن            

وتؤدي إضافة النباتات إىل أسطح املباين واجلدران والشرفات إىل حتسني الصفات اجلمالية مع             
  .(Totty, 2011)التخفيف من الضجيج ومن أثر اجلزيرة احلرارية يف املناطق احلضرية 

وميكن أن تفيد إعادة استخدام املياه القادمة من املغاسل أو احلمامـات ألغـراض                -٤٨
وباملثل، ميكن احلفاظ على مياه األمطار يف صنَّاعات        . ه يف خفض استهالك املياه    دورات امليا 

وميكن إعادة استخدام املياه    . أو خزانات للحد من جريان املياه أثناء سقوط األمطار الشديد         
  .بعد ذلك يف دورات املياه
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قوف حيد  وإن تقليص حجم األراضي املغطاة باملباين واألرصفة والطرقات وأماكن الو           -٤٩
بدرجة كبرية من أثر اجلزيرة احلرارية احمللي ومن الضغط على شبكة اجملارير والصرف الصحي،              

  .بالنظر إىل أن األرض ميكنها أن متتص املزيد من مياه األمطار لدى هطول أمطار غزيرة

  النفايات الصلبة    
قل تفضيالً ملعاجلـة    تشري اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة إىل حتول من الطرائق األ           -٥٠

واألشكال املختلفة لدفن القمامة إىل التقليل من النفايـات         ) احلرق(النفايات والتخلص منها    
. (Municipal Government of Shanghai et al., 2011)وإعادة استخدامها وإعـادة تـدويرها   

اقتصاد  حتقيق عملية    وتتمثل الرؤية الطويلة األجل يف ظل اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة يف          
 فيها خفض استخدام املواد وطرح النفايات إىل أقل درجة وإعـادة تـدوير أو                ميكن ةدائري

متبقية بطريقة تلحق أقل ضرر ممكن      ال ميكن تفاديها ومعاجلة أية نفايات       اليت  نفايات  التصنيع  
  ).Totty, 2011؛ UNEP, 2011:294-295 (يف البيئة والصحة البشرية بل وتتيح استعادة الطاقة

وميكن أن تستخدم املدن التكنولوجيات لتحويل بعض أنواع النفايات إىل الطاقـة              -٥١
وميكن أيضاً أن تفيـد البنيـة       . على النحو املذكور يف هنج اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة        

ـ              ل مـع   التحتية لإلدارة املتكاملة للطاقة والنفايات يف استخدام فعالية الطاقة على حنـو أمث
وقد نفذت ساو باولو برنـامج الـتحكم يف         . التخلص من النفايات وإنتاج وفورات كبرية     

. عمل على جتديد مدفنني للقمامة حيتويان على نفايات صـلبة         الذي  انبعاثات مدافن القمامة    
 وقد اسُتخدم الغاز احليوي الغين بامليثان املنبعث من النفايات املتحللة إلنتاج الطاقة الكهربائية            

  .(Goldenstein, 2008)يف املوقع 
وميكن أن تفيد إدارة النفايات الصلبة باالقتران مع التخطيط املكاين يف حتقيق حـد                -٥٢

وعلى . (UN-HABITAT, 2012a:76–85)أمثل من استهالك الطاقة وخفض النفايات يف املدن 
حد من اآلثار السلبية، وقد     سبيل املثال، ميكن أن يقلل املوقع املختار ملدافن القمامة إىل أدىن            

يفيد توفري مكان للفرز وإعادة التدوير على مقربة من املواقع اليت تطرح فيهـا النفايـات يف                 
  .خفض حجم مواقع التخلص منها

وقد تكون الشراكات بني القطاعني العام واخلاص إضافة إىل املبادرات املشتركة بني              -٥٣
وقد حالف . مية فعالة يف اختاذ مبادرات إلدارة النفاياتاجملتمعات احمللية واملنظمات غري احلكو

النجاح الشراكات بني القطاعني العام واخلاص ومبادرات املواطنني يف بنغالديش وإندونيسيا           
  .وموريشيوس وبريو وسري النكا

  االبتكار ألغراض استدامة التوسع احلضري  -ثالثاً  
ريقة جديدة أو أسلوب جتاري أو سياسة  إىل أية ط  يشري االبتكار يف السياق احلضري        -٥٤

من شأنه تلبية احتياجات السكان يف املنـاطق        أو تنظيم    على صعيد املؤسسة     عامة أو تصميم  
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وقد يشري ذلـك إىل حتـسني القواعـد أو          . احلضرية على حنو أكفأ وأكثر فعالية واستدامة      
حبة املـصلحة أو إىل     التشريعات إضافة إىل االرتقاء باملؤسسات ومناذج مشاركة اجلهات صا        

ويقترح هذا الفرع خيارات ابتكارية من أجـل حوكمـة          . وسائل جديدة لتقدمي اخلدمات   
  . املناطق احلضرية والتخطيط والتصميم املكانيني واملباين وإدارة الكوارث الطبيعية

  احلوكمة احلضرية االبتكارية  -ألف  
 سبل جديدة للتخطيط واحلوكمة     حتتاج املناطق اليت تشهد توسعاً حضرياً سريعاً إىل         -٥٥

تستند إىل قيادة شاملة من أجل تلبية احتياجات املنطقة بشكل جامع وحتديد اآلفـاق علـى            
وتشمل . وميكن حتسني احلوكمة احلضرية بشكل رأسي وأفقي على حد سواء         . األمد الطويل 

  :السبل االبتكارية للحوكمة العناصر التالية
قليمية أن توفر إطاراً عاماً للتنظيم والتخطيط يف        ميكن لكيانات احلوكمة اإل     )أ(  

ساسية للفقـراء   األدمات  اخلاملدن الكربى بشكل منصف واستراتيجي مما حيمي البيئة ويقدم          
وتكتسي .  العشوائياحلضريالتمدد وجيد حالً للمنازعات على األراضي اليت قد تنشأ بسبب       

قليمية أمهية خاصـة لـضمان التنميـة        عملية تنسيق ختطيط املدن وتوسعها مع احلوكمة اإل       
وميكن أن تستفيد اجملتمعات احمللية شبه      . املستدامة للمجتمعات احمللية يف املناطق شبه احلضرية      

احلضرية من احلوكمة اإلقليمية، بطرق منها على سبيل املثـال إجـراء تقييمـات للـنظم                
ه املناطق احلـضرية وأوجـه      اإليكولوجية تفيد يف رسم خريطة لتركيبتها ومسامهاهتا يف رفا        

  الترابط والتغيريات الناشئة عن التوسع احلضري؛
ويف كـثري مـن     . تكون أنظمة البنية التحتية احلضرية مترابطة فيما بينـها          )ب(  

ويـؤثر  . األحيان، تؤثر التغيريات أو االنقطاعات يف خدمة ما على توفري اخلدمات األخرى           
ويقتضي التعقيـد   . تدفئة والتربيد واالتصاالت وحىت النقل    املياه وال توفري  انقطاع الكهرباء يف    

التصميم املكـاين   فالتكامل بني   . الشديد لألنظمة احلضرية املترابطة فيما بينها إدارة متكاملة       
واستخدام األراضي والتنقل وتصميم املباين يتيح اإلمكانية لتحديد أوجه الكفاءة والفرص اليت        

وعلى سـبيل املثـال،   . حد عندما ُيدار كل قطاع على حدةميكن أن متر دون أن يالحظها أ  
ميكن أن يفيد تنسيق عملية تصميم الشوارع مع ختطيط البناء يف إتاحة إمكانيـات جديـدة                

  لزيادة فعالية الطاقة والنقل؛
ميكن للوسائل الرمسية للمشاركة العامة يف صنع القرار أن تؤدي دوراً هاماً              )ج(  

زاعات على املوارد بني اجلهات صاحبة املصلحة يف املناطق احلضرية          يف احليلولة دون نشوب ن    
وقد متكنت بعض البلدان بالفعل مـن       . وشبه احلضرية والريفية أثناء عملية التوسع احلضري      

وعلى سبيل املثـال،   . وضع أشكال ناجحة للمشاركة يف صنع القرار على املستوى احلضري         
يها أنظمة إلعداد امليزانية على أسـاس املـشاركة،          مدينة لد  ٧٠يوجد يف الربازيل أكثر من      

  أنظمة تتيح مشاركة املـواطنني يف القـرارات املتخـذة بـشأن ختـصيص املـوارد                 وهي
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)Marshall et al., 2009:44( . ،التحالف من أجـل القـضاء علـى الفقـر    يوجد ويف بريو   
)Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza(لس مكون من أعـضاء  ، وهو جم

يعمـل علـى   ، ويف مؤسسات حكومية ومنظمات غري حكومية وكنائس ومنظمات جمتمعية  
  ؛(Marshall et al., 2009:45)حتديد أولويات تنمية اجملتمع احمللي 

ميكن أن يفيد تويل سلطة واحدة وموحدة احلوكمة املائية للمناطق احلضرية             )د(  
وقد قامت سنغافورة جبعل مجيـع إدارات امليـاه   . ملياهوشبه احلضرية يف حل الرتاعات على ا     

 عاماً من اإلدارة    ٤٠وبعد مرور   . ١٩٦٣لديها مركزية يف إطار جملس املرافق العامة يف عام          
 ١٧املركزية، أصبح ثلثا مساحات أراضي سنغافورة مناطق لتجميع املياه ختـزن امليـاه يف               

 يف املائـة    ٣٠ إلنتاج مياه الشرب وهو ما يغطي        وجتمع سنغافورة أيضاً املياه الضائعة    . خزاناً
  ؛(Tan, 2012)من احتياجات املدينة 

وميكن تقدمي الدعم إىل البستنة من خالل سياسات تقسيم املناطق احلضرية             )ه(  
وميكـن أن حتـافظ     . وإقامة أنظمة ري وإنشاء تعاونيات حلماية املزارع الصغرية النطـاق         

اج الزراعي وعلى سبل معيشة اجملتمعـات احملليـة واألنـشطة         التعاونيات الزراعية على اإلنت   
ل وحتسن اهلياكل التعاونية إمكانية الوصو    . الزراعية شبه احلضرية يف مواجهة التوسع احلضري      

وميكن أيضاً للحكومات أن تـدعم      . سيت لفرادى املزارعني  إىل األسواق وتقدم الدعم اللوج    
 وهـو   ، منها على سبيل املثال السياسات الضريبية      املزارع يف املناطق شبه احلضرية، بوسائل     

  .يساعد على استمرار إنتاج الغذاء يف املناطق شبه احلضرية ويقلص احلاجة إىل نقل الغذاء ما

  التخطيط والتصميم املكانيان  -باء  
متثل اخلطط املكانية قرارات استراتيجية اختذهتا املدن بـشأن التـصميم والكثافـة               -٥٦

راعي التقديرات املتعلقة بنمو السكان واملواصـفات الطبوغرافيـة والقـدرات           ي مبا   املكانيني
وميكن للتخطيط املكاين أن حيقـق      . (UN-HABITAT, 2012a)الالزمة للقيام هبذه التغيريات     

حداً أمثل من كثافة املدن وفقاً ألهداف التنمية احلضرية وميكّن اخلدمات العامة من حتقيـق               
التكاليف الناشئة عن تقدمي اخلدمات     توفر  زيادة الكثافة احلضرية أن     وميكن ل . وفورات احلجم 

كما ميكنها أن   . األساسية إىل ضواحي املدن الضعيفة الكثافة السكانية واملمتّدة بعض الشيء         
ويف الوقت نفسه، ليس من املستحسن وجود كثافة كبرية للغاية          . تفيد يف تشجيع النقل العام    
إىل اإلفراط يف استخدام البنية التحتية العامة اليت ستتدهور حالتها يف           بالنظر إىل أهنا قد تؤدي      

  .مرحلة مبكرة
وميكن للمدن التأقلم مع تزايد سكاهنا مبا يتمشى مع خطط اسـتخدام األراضـي                -٥٧

  والتــصميم والكثافــة املكــانيني مــن خــالل تــشكيلة مــن الــصكوك التنظيميــة 
)UNEP, 2011:481؛ Wheeler, 2008:107:(  



E/CN.16/2013/2 

GE.13-50332 20 

رسم حدود واضحة ألي شكل من أشكال تنميـة         : حدود النمو احلضري    )أ(  
وخلق ممرات خضراء من شـأهنا أن       العشوائي،  احلضري  التمدد  املباين حول املدن للحد من      
  حتمي النظم اإليكولوجية؛

وضـع قواعـد    : باستغالل األماكن البينية اخلالية   تنظيم استخدام األراضي      )ب(  
يف األحيـاء   بالفعل  ق من شأهنا أن تعطي أولوية لتنمية األراضي املبنية          تنظيمية لتقسيم املناط  

   البناء اجلديدة يف مجيع أحناء املدينة؛مشاريععلى ) املنشآت القائمة(الداخلية للمدن 
تصميم أحياء تكـون شـاملة      : تعزيز االستخدام املختلط يف املستوطنات      )ج(  

هزة مبا يكفي من اخلـدمات األساسـية والـبىن          لعناصر السكن واخلدمة والعمالة احمللية وجم     
  التحتية؛

وضع  و؛حتديد معايري دنيا للكثافة عوضاً عن املعايري القصوى : تنظيم الكثافة   )د(  
لدعم تنمية املبنية إىل أرض البناء،  معايري كثافة واضحة على نطاق املدينة، مثل نسب املساحة          

الكثافة العالية واالستخدام املخـتلط حـول       تسلسل هرمي يضم جمموعات     ب املتراصة   ةنياملد
  نقل العام؛حمطات مركزية لل

على سـبيل  (توفري منح إمنائية تتيح زيادة حقوق التنمية : توفري منح للكثافة   )ه(  
من أجل املشاريع اخلضراء    ) املثال مساحة أرضية إضافية فيما يتعلق بقواعد التخطيط املعياري        

  املدينة وعلى النطاق احمللي؛اليت تدعم االستدامة على نطاق 
إنشاء شركات إمنائية حـضرية أو شـركات        : سلطات التخطيط اخلاصة    )و(  

  .للتجديد احلضري تعمل على تعزيز املشاريع اخلضراء ومتكينها
ويشكل التخطيط املكاين الذي يراعي منذ البداية احتياجـات النقـل يف املنـاطق                -٥٨

وميكن تصميم املـدن مـن   .  إعطاء األولوية للنقل العام  احلضرية عامالً أساسياً للمساعدة يف    
خالل حتديد مشاريع التنمية املتعددة االستخدام وفرص العمل القريبة من  وصـالت النقـل    
العام املتعدد الوسائط، وبالتايل تقليص االعتماد على السيارات إىل أدىن حد وخفض املسافة             

غي أن خيطط التصميم املكاين إلدماج الـسكان        وباملثل، ينب . اليت حيتاجها األشخاص للتنقل   
وتقتضي كل واسطة نقل من وسائط النقل العام حداً أدىن من           . الوافدين يف نظام النقل العام    
وميكن حتديد اخليار ما بني احلـافالت والترامـات ووسـائل       . الكثافة لكي تكون اقتصادية   

اهلدف من خمتلف الصكوك التنظيمية    ويتمثل  . السكك احلديدية اخلفيفة مبا يتمشى مع الكثافة      
  : االبتكارية املخصصة الستخدام األراضي والتصميم املكاين يف حتسني التنقل كاآليت

من شأهنا  " بالقرى احلضرية "إنشاء مدن متعددة املراكز من خالل ما يدعى           )أ(  
 املراكز عـن    أن حتقق االكتفاء الذايت على صعيد العمالة واألنشطة الترفيهية والربط بني هذه           

  طريق السكك احلديدية وتقليص احلاجة إىل التنقل بالسيارة؛
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، وميكن تشجيع النقل املتعدد الوسائط عن طريق أنظمة الوقوف والركوب           )ب(  
 اليت تتيح اإلمكانية ملستخدمي املواصالت مـن        ،الوقوف والركوب واستخدام الدراجات   أو  

أو الـدراجات   / عنها بوسائط النقل العام و     وضع سياراهتم يف مواقف السيارات واالستعاضة     
  قبل الوصول إىل مراكز املدن املزدمحة؛

تنظيم أنواع املركبات ومعايري االنبعاث وحـدود       : تنظيم املركبات واملرور    )ج(  
سيما املشي وركوب    السرعة وختصيص مساحات الطريق مبا يشجع على النقل األخضر، وال         

  األخضر؛الدراجات اهلوائية والنقل العام 
تنظيم انبعاثات الكربون الدنيا ومعـايري فعاليـة        : املعايري الدنيا لالنبعاثات    )د(  

  الطاقة على املستوى احمللي من أجل املباين واملركبات؛
توفري حوافز للتخطيط مـن أجـل       : مشاريع التنمية اخلالية من السيارات      ) ه(  

 إمكانيـة كـبرية   مع إتاحـة    الية الكثافة   مشاريع التنمية اخلالية من السيارات يف املناطق الع       
  ؛للوصول إىل النقل العام

توفري معايري قصوى ملواقف السيارات عوضاً عن       : معايري مواقف السيارات    )و(  
املعايري الدنيا وخفض معايري مواقف السيارات اخلاصة إىل حد أدىن، وعلى سبيل املثال حتديد              

سرة املعيشية، وبصفة خاصة يف املناطق اليت تتاح        هذه املعايري حبيث تقل عن سيارة واحدة لأل       
  .فيها إمكانية كبرية الستخدام النقل العام

  االبتكار فيما خيص املباين  -جيم  
ميكن للحكومات احمللية يف البلدان النامية أن تعاجل أوجه نقص املساكن من خـالل                -٥٩

عن طريق حتـسني    ، و  معقولة اختاذ مبادرات للبناء ترمي إىل إنشاء مساكن مستدامة وبأسعار        
وميكن أيضاً للمناطق شبه احلضرية أن تستفيد من برامج االستبعاد          . املستوطنات غري النظامية  

االجتماعي اليت حتسِّن املستوطنات غري النظامية القائمة ومتنع إقامة مستوطنات جديدة مـن             
. النقل احلضرية كذلك  وميكن إدراج هذه املناطق يف شبكة       . خالل التخطيط املكاين املناسب   

وقد مت دمج سويتو، وهي بلدة كبرية يف جنوب أفريقيا كانت تشكل جزءاً من جوهانسربغ               
الكربى بوصفها بلدية مستقلة، على حنو ناجح جبوهانـسربغ، نتيجـة جلهـود التخطـيط       
واالستثمار الرامية إىل حتسني البنية التحتية وإمكانية الوصول والسالمة واألمـاكن العامـة             

  .(UN-HABITAT, 2012a:86)وإتاحة فرص اقتصادية جديدة 
وميكن أن تقدم السلطات احمللية حوافز إىل شركات البناء، مثل املدفوعات النقدية أو           -٦٠

القروض أو الضرائب املخففة حبيث ميكنها االستفادة من جزء من املدخرات الطويلة األجـل     
وفيما خيص مالك املبـاين،     . استخدام موارد أقل  اليت يتيحها اللجوء إىل البناء اإليكولوجي ب      

  . ميكن استعادة تكاليف البناء اإلضافية على املدى الطويل عن طريق اخنفاض تكاليف التشغيل
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وميكن للشروط املعيارية املتعلقة بالقياس واإلبالغ بشأن أداء البناء من حيث فعالية              -٦١
 حمركاً النتشار ممارسات البناء املـستدام يف        الطاقة وانبعاثات غازات الدفيئة أن تكون عامالً      

وستسهل هذه الشروط أيضاً على حنو أكرب إدراج عنـصر األداء البيئـي             . قطاع العقارات 
وقد تكون أيضاً املبادرات الرامية إىل تيسري إصدار التزامات طوعية          . للمباين يف قيمتها املالية   

  . لية استخدام املوارد يف قطاع البناءباحلد من االنبعاثات مفيدة يف التشجيع على فعا
وميكن أن يعمل حتديد أنظمة لتقييم البناء على مستويات متعددة على توجيه قطاع               -٦٢

 على املستوى العـاملي تنفيـذ       وقد بدأ .  معايري بناء أخضر شاملة    العقارات من حيث اعتماد   
واألمثلـة  . تصميم املبـاين  أنظمة لتقييم البناء األخضر تشهد على وجود استراتيجيات بيئية ل         

البارزة على ذلك هي طريقة التقييم البيئي ملؤسسة حبوث البناء واملعروفة على حنـو واسـع                
؛ وغـرين   ) وآيرلندا الشمالية  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى   ) (BREEAM( مبختصر الربمي 

وهو خمتـصر   ) GRIHA( ؛ وغريها )هيئة البناء والتشييد يف سنغافورة    () Green Mark(مارك  
الطاقـة  جمـال    والقيادة يف    ؛)اهلند( للتقييم املتكامل للموئل     نظام التصنيف األخضر  يرمز إىل   

  ).الواليات املتحدة األمريكية) (LEED(والتصميم البيئي أو ليد 

  الكوارث الطبيعية إدارة   -دال  
تخطـيط  ميكن للمدن أن ُتدرج عملية التكيُّف مع الكوارث الطبيعية يف صـلب ال              -٦٣

وتتضمن التدابري احملتملة بناء منشآت جديدة خارج منـاطق اخلطـر وحتـسني             . احلضري
  املستوطنات غري النظامية والتصدي ملسألة االفتقـار إىل البنيـة التحتيـة وتـدهور البيئـة                

)UN-HABITAT, 2012a:106–107(.  
ليت حتسن قدراهتا على    وحتتاج املدن إىل االستثمار بصورة استباقية يف البنية التحتية ا           -٦٤

ونظراً إىل ارتفاع درجة حرارة احمليطات ومنسوب       . سيما مع األخطار الطبيعية    التكيُّف، وال 
مياه البحر نتيجة لتغري املناخ فإن على املدن أن تعيد النظر باستمرار يف تقييمها لألخطار وأن                

التكيُّف مع هذه األخطـار  وميكن لالستثمار يف استراتيجيات . تكّيف بنيتها التحتية مع ذلك    
إذا ما وضعت ضمن مهلة كافية من الوقت أن ُيخفـض حجـم اخلـسارات االقتـصادية            

وإن التكلفة البـشرية    . وعمليات التمويل الالزمة إلصالح الضرر عندما حتدث تلك الظواهر        
األخطار يلزم من إجراءات يف املدن األقل استعداداً هلذه          واالقتصادية الناجتة عن عدم اختاذ ما     

وعلى سبيل املثال، تشري التقديرات إىل أن تكلفة إصـالح         . يف البلدان النامية قد تكون هائلة     
الضرر الذي تسببت فيه الفيضانات النامجة عن تغري املناخ اليت وقعت يف مـانيال وبـانكوك                

قليمـي   يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل على املستوى اإل         ٦ إىل   ٢وهوشي مينه سييت بلغت     
)UN-HABITAT, 2012a:107.(  

وميكن أيضاً أن يؤدي حتقيق التكامل بني التخطيط املكاين والبنية التحتية إىل حتسني               -٦٥
تدابري تتعلق بالبنية التحتية لتعزيز احلمايـة  ) بنغالديش(وقد نفَّذت دكا   . القدرة على التكيُّف  
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ت إىل جانب ضمانات تنظيمية تسعى      من الفيضانات الكربى، مثل تعزيز دعائم النهر والقنوا       
وتستلزم سنغافورة أن يـصل     . احمليطة بالقنوات املائية  للمناطق  املباين  امتداد  إىل احليلولة دون    

فـوق أعلـى   على األقـل   من األمتار ٢,٢٥مستوى االستصالحات اجلديدة لألراضي إىل      
ليت ميكـن فيهـا     مستوى مسجل من املد واجلزر وهذا الشرط هو مثال آخر على الطريقة ا            

وميكن للتـدابري   . )UN-HABITAT, 2012a:109(لتخطيط املدن توقع املخاطر واالستعداد هلا       
بـالتطورات  التنظيمية املماثلة القائمة على تقييم األخطار أن تساعد خمططي املدن على التنبؤ             

  . املستقبلية واالحتراس منها لتفادي خطر الكوارث
 رسم خريطة للمناطق األكثر تعرضاً لألخطار واملـساعدة         وتؤدي تقييمات اخلطر إىل     -٦٦

وتكون بعض املدن أو مناطق املدينـة  . على تكييف استخدام األراضي واالستراتيجيات اإلمنائية   
. سالمة إضافية هلاعناصر أكثر تأثراً من غريها، وتتيح تقييمات اخلطر اإلمكانية لترسيمها وتوفري 

وقـد  . كـل عـام   مدارية يف املتوسط    خلمس عواصف   ) نيالفلب(غون  وتتعرض مدينة سورسُ  
اضطلعت املدينة بتقييم ملدى التأثر بتغري املناخ قامت على إثره بتوجيه خطط التنمية احلضرية إىل           

ووفقاً للخطط املعدَّلة، سُتنقل املستوطنات الواقعة يف املناطق الساحلية         . مناطق داخلية أكثر أماناً   
. رجيي عن طريق مشاريع حملية لنقل املأوى أو إعادة التوطني الطوعيةالشديدة اخلطورة بشكل تد

وسُتمنح حوافز للمناطق الداخلية من خالل االستثمارات يف البنية التحتية وبناء وحدات سكنية             
  .(UN-HABITAT, 2012a:114–115). جديدة ومواقع صناعية جديدة للعمالة

  االستنتاجات واالقتراحات  -رابعاً  
ص هذا الفرع االستنتاجات املعروضة أعاله ويقترح جمموعة من املسائل الرئيسية      ُيلخِّ  -٦٧

  .لكي تنظر فيها اللجنة

  االستنتاجات  -ألف  
  :ترد فيما يلي االستنتاجات  -٦٨

ينطوي تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف سياق املناطق احلضرية على            )أ(  
وجيا بسيطة وُنُهج ابتكارية إزاء التخطيط احلـضري        تطبيق تكنولوجيا عالية إضافة إىل تكنول     

  واالبتكار املؤسسي؛
 اختالفاً  ،ختتلف حتديات املدن يف البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منواً            )ب(  

  كبرياً عن حتديات البلدان املتقدمة وهي تستلزم حتليالً خاصاً يف سياق هذه القضية؛
باراً رئيسياً لضمان تلبية احتياجات املنـاطق       يشكل التخطيط اإلقليمي اعت     )ج(  

  احلضرية وشبه احلضرية على حنو متكامل؛
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  ميثل النهج املشترك بني القطاعات أمراً ضرورياً الستدامة املدن؛  )د(  
ُتعدُّ عناصر العلم والتكنولوجيا واالبتكار ضرورية الستدامة التنمية احلضرية،           )ه(  

  يف من تأثري تغيُّر املناخ على سكان املدن املعرضني للتأثر؛مبا يف ذلك توفري احللول للتخف
وينبغي أن تكون   . يقترن التصميم واهلندسة لدى بناء املدن بتخطيط املدينة         )و(  

  املدن يف هناية املطاف هي األماكن اليت يشعر فيها األشخاص باالرتياح للعيش فيها؛
د احمللي وعلى صعيد الـسكان      متثل الثقافات واملعارف املكتسبة على الصعي       )ز(  

وعلى سبيل املثال، ميكن    . األصليني على مر العقود مسألة حامسة إلجياد حل للمشاكل احمللية         
  استخدام معارف السكان األصليني لتشييد مبان مستدامة أو إلدارة املوارد الطبيعية؛

سيكون من الضروري وضع مناذج جتاريـة تفيـد يف زيـادة االبتكـار                )ح(  
  .ولوجي وضمان وصوله إىل املستفيدينالتكن

  االقتراحات  -باء  
  :ينبغي أن تنظر اللجنة فيما يلي  -٦٩

توفري ُمنتدى لتقاسم املمارسات واخلربات اجليدة يف جمال تـسخري العلـم              )أ(  
والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض االستدامة يف القطاعات احلضرية الرئيسية يف البلدان النامية           

  بصفة خاصة على أقل البلدان منواً؛مع التركيز 
تبادل وحتليل الدالئل على األمثلة الناجحة لنماذج االبتكار احمللية اليت تقدم             )ب(  

باالستناد إىل العلم والتكنولوجيا واالبتكار     امللحة  احللول الالزمة للتصدي للتحديات احلضرية      
  ؛)النماذج احلاضنةمبا يف ذلك (

ل املتعلقة بالنماذج التجارية اليت توسع نطـاق هـذه          تبادل وحتليل الدالئ    )ج(  
  لتشمل إدارة املدن وتقدمها إىل املستفيدين؛املتعددة االختصاصات احللول االبتكارية 

إذكاء الوعي بني صانعي السياسات احلضرية بشأن دور العلم والتكنولوجيا            )د(  
يط اإلقليمي املتكامل والتصميم    واالبتكار وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تيسري التخط      

  .املكاين واستهالك املوارد املستنري
  :وينبغي للدول األعضاء النظر فيما يلي  -٧٠

إنشاء آليات حوكمة من شأهنا تيسري التخطيط احلضري املتكامل واملتعدد            )أ(  
 وينبغي أن تتضمن املشاريع احلضرية مـشاركة      . القطاعات واملتعدد اجلهات صاحبة املصلحة    

اإلدارات املسؤولة عن التخطيط املكاين والتنقُّل واستخدام الطاقة وإدارة النفايـات ومحايـة             
  البيئة واملباين وقدرات التكيف مع الكوارث؛
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وضع أُطر تنظيمية على املستويات الوطين واإلقليمي واحمللـي ترمـي إىل              )ب(  
ج التجارية اليت تعزز احللول     إدراج قضايا االستدامة يف صلب املشاريع احلضرية ودعم النماذ        

  االبتكارية؛
تشجيع البلديات على االنضمام إىل شبكات التعاون الوطنيـة والدوليـة             )ج(  

  لالستفادة من أفضل املمارسات املتبعة يف ُمدن املناطق والبلدان األخرى؛
تقدمي الدعم من أجل البحث وتشجيع التعاون مع اجلامعـات والبلـديات      )د(  

   االجتماعي االقتصادي للتوسع احلضري لدعم السياسات العامة املستنرية؛بشأن التأثري
بتكار وتأثريمها  حتليل اجتاهات السوق فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا واال         )ه(  

 لدى تناول السياسات العامة القائمة على العلم والتكنولوجيا واالبتكار          وضمان مراعاة ذلك  
  ألغراض استدامة املُدن؛

استخدام أدوات احملاكاة القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف           )و(  
تقدير االحتياجات املستقبلية من النقل والطاقة والغذاء واستهالك املياه وطـرح النفايـات             

   وكذلك مراعاة الزيادة املُقدَّرة يف الدخل؛،واملسكن يف املناطق احلضرية اآلخذة يف التوسع
سع اإلقليمي ُتراعي الطلب املُقدَّر على اخلدمات األساسية        وضع خطط للتو    )ز(  

والُبىن التحتية الالزمة لألعداد املتزايدة من السكان يف املدن واملناطق شبه احلضرية والريفيـة              
  احمليطة هبا؛
تعزيز التكنولوجيات والنماذج التجارية اليت تعزز املساكن الفعالة من حيث            )ح(  

مُّل تكلفتها املخصصة لفئات الدخل املنخفض اليت تعـيش يف األحيـاء    املوارد واليت ميكن حت   
  الفقرية إضافةً إىل السكان اجلُدد يف املناطق احلضرية؛

استكشاف عالقات التعاون الثنائية أو املتعددة األطراف املمكنة، وال سيما            )ط(  
ن واملنـاطق شـبه   بني البلديات وغريها من أمناط احلكومات احمللية بشأن حتسني قدرة املـد   

الكوارث الطبيعية وتأثريات تغيُّر املناخ، وعلى سبيل املثال        يف مواجهة   احلضرية على التكيُّف    
  .مبساعدة ُنظُم اإلنذار املبكّر

  :وينبغي للمجتمع الدويل أن ينظر فيما يلي  -٧١
استكشاف مناذج متويل ابتكارية، مبا يف ذلـك االسـتثمار يف صـناديق               )أ(  

تقاعدية وصناديق الثروة السيادية من أجل تعزيز زيادة إدراج حلول قائمة علـى             املعاشات ال 
  العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية املستدامة وإدارة املُدن يف البلدان النامية؛

 من أجل تبادل التجارب     ،لمعلوماتلفتوحة  منتديات، مثل املراكز امل   إنشاء    )ب(  
  .حتياجات اخلاصة للتوسع احلضري يف أقل البلدان منواًواملعارف اليت ُتليب اال
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