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مقدمة
تتطرق هذه الوثيقة التوجيهية لمفهوم المدن K
والمعاي 5الواجب توفرها  WKهذه المدن K
الخLاء ،من حيث الخصائص
الخLاء
4
4
K
كب5ة من الموارد الطبيعية بفعل
ودورها  W4تحقيق اCستدامة والتنمية المستدامة .وبالنظر إ iكون المدن تستهلك كميات 4
تنامي الطلب عليها كالطاقة والماء وتطرح النفايات وتتسبب  WKتلوث الهواء ،فقد بات من K
الLوري تطوير المدن وتحويلها
4
K
كب ،5إذا ما طورت المدن وفق
العاC iستهxك الموارد والتخفيف منه بشكل 4
لتصبح خLاء ومستدامة .كما يمكن إدارة النمط 4
K
K
التدابK 5
السكا| K
الحLي
كب5اً  W4 Kتلبية حاجيات النمو
4
الخLاء والمستدامة .فالبلدان  W4جميع أنحاء العالم تواجه تحدياً 4
4
B
بما  W4 Kذلك السكن والبنية التحتية والنقل والطاقة والمياه والحصول ع /الخدمات اCساسية كالتعليم والرعاية الصحية .كما

ال تعتمد خطط عمل  Cيدخل المناخ ضمن أولوياتها ،بسبب نقص البيانات والمعدات ،تتسم بارتفاع معدل
أن المدن 4
وتب خxل العقد K
انبعاثات الغازات الدفيئة إ 70 iبالمائةK 4 .
تأث5اً شديداً ع /العديد من المدن
تغ 5المناخ يؤثر 4
الما أن 4
4
K
K
K
ثا| أوكسيد الكربون.
 W4العالم نظراً لxرتفاع الم5ايد Cنبعاثات الغازات الدفيئة ،خاصة 4
B
كب 5من اCهتمام ع /الصعيد العالمي .كما أن اتفاق باريس  W4 Kاختتام مؤتمر
ولقد حظي G
خ 5بقدر 4
تغ Uالمناخ خxل العقد ا4 C

B

بتغ 5المناخ.
اCطراف الحادي
والعين الذي وقعه  196بلداً4 ،غ 5نظرة العالم إزاء اCثار الوشيكة للمخاطر ذات الصلة 4
الخXاء والمستدامة ،واCرتقاء بالمدن التقليدية لتعتمد خصائص المدينة K
لذلك فهناك حاجة ملحة لتطوير المدن H
الخLاء مثل
الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة النفايات وإعادة تدويرها وتدرجها ضمن أولوياتها.
كما أن تطوير المدن أصبح رهيناً بربط التنمية المستدامة بها .فإحداث مدن 
معاي 5التنمية المستدامة وربط التنمية
تح5م
4
K
الحLية والسياسات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة ،خاصة الهدف ) 7طاقة نظيفة وبأسعار معقولة(؛ والهدف ) 11مدن
واCنتاج المسؤوCن(؛ والهدف ) 13العمل المناخي( ،أصبح أولوية
ومجتمعات محلية مستدامة(؛ والهدف ) 12اCستهxك 
رئيسية ،خاصة  W4 Kالبلدان النامية.
K
وتقدم هذه الوثيقة التوجيهية تعريفات عن المدينة H
اCيكولوجية والمدن الصديقة للبيئة والمدن
الخXاء ،بما  W4ذلك المدن 
ال تقدمها B

اCمم المتحدة،
المستدامة ،
باCضافة إ iتعريفات أخرى عن المدينة الذكية والمتجددة والمستقبلية ،وتلك 4
ونذكر منها »المدن المرنة« و»المدن المxئمة للعيش«.
K
المبا| K
الخXاء الفهم الشامل لخصائص المدينة H
ويستلزم تطوير المدن H
الخLاء والذكية؛
والذ؛ ب(
الخXاء ،مثل :أ( النقل النظيف
4
4
K B
ا .ومن
ج( الطاقة المتجددة؛ د( إدارة المياه وإعادة تدويرها؛ ه( إدارة النفايات وإعادة تدويرها؛ و( 
اCدارة المستدامة لxر 4
التدابK 5
K
الخLاء لتطبيق التكنولوجيات الجديدة واCبتكار،
الLوري كذلك عند تحويل المدن الحالية إ iمدن ذكية مراعاة
4
مع استخدام أدوات متينة Cنشاء مدن K
خLاء ومستدامة وقادرة ع /التكيف.
المعايK 5
الخXاء Kورية لتقييم قدرة مدينة ما ع /
الخLاء ،ومن K 4
إن dcوط تصنيف المدن H
ب هذه 
الوط المتعارف
اح5ام
4
الخLاء؛ ب( برنامج اCتحاد B
اCورو| للعواصم K
مؤ المدينة K

ال تستعرضها هذه الوثيقة  :أ( 
الخLاء )(EU-GCP؛

4
عليها 4
»المؤات K

K4

ج( 
ال
الخLاء الثxثة
مؤ المدينة المستدامة  ،((SCIإضافة إi
والثxث« الحديثة ونماذج مختارة من المدن 4
الخLاء وبرنامج اCتحاد B
اCورو| للعواصم K
حصلت ع /مراتب متقدمة  WKدليل المدينة K
الخLاء .وCشك أن المدن H
الخXاء لها
4
4
K
الكث5
جماi
G
الداخ /العالمي .لذلك فبعض المدن  Cيزال يلزمها 4
تأث Uبالغ ع gاEقتصاد لكون المدن تساهم  80% W4من الناتج ا4 C
4

K
K
لتصبح خLاء ومستدامة ،وبعضها اCخر يستحق 
اCع5اف بمحاوCتها وجهودها للمساهمة  W4هذه القضية.
7

B

ال تواجه المدن وأهمية تطوير المدن
وتنقسم هذه الوثيقة التوجيهية إ jستة فصول :ي5ز الفصل اCول المشكxت والتحديات 4
K
K


التغ 5المناخي؛ ويتطرق الفصل
ال تحدث  W4المدن بسبب 4
ال تنتج عن بعض الظروف القاسية 4
الخLاء وتحديد المخاطر 4
K
ب التنمية المستدامة والمدن؛ ويقدم الفصل الثالث تعريفات المدن K
الثا| إ iالعxقة K 4
الخLاء وخصائصها؛ فيما يبحث
4
تأث 5المدن K
الوط الدولية المتعارف عليها لتصنيف المدن K
الفصل الرابع  W4 K
الخLاء
الخLاء؛ أما الفصل الخامس ،فيوضح 4
ع /اCقتصاد؛ بينما يقدم الفصل السادس الخxصات والتوصيات بشأن المدن K
الخLاء.
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الفصل D
اEول
الواقع والتحديات :
والوط K
تواجه المدن العديد من التحديات 
المعاي 5
تداب 5التنمية المستدامة .فقد أدى
اCس5اتيجية Cعتماد
الخLاء وكذا 4
4
اعتماد نموذج »بقاء B
اCمور ع /حالها«  WKالعديد من البلدان إ iوجود هذه التحديات ،بما  WKذلك  K
ال5ايد الهائل للسكان.
4
4
ويتج /التحدي B
K
السكا| K
الحLي خاصة السكن والبنية التحتية والنقل والطاقة والمياه والحصول
ا Cك W4 K 5تلبية حاجيات النمو
4
ع /الخدمات B
K
اCساسية كالتعليم والرعاية الصحية .ويمكن أن تكون هذه الحالة 
الفق5ة حيث  K
ت5ايد
أك 5إثارة للقلق  W4المدن 4
B
K B
ا الهامشية خطر
خط5ة .
نسبة التلوث )الهواء والماء واCرض( بمعدCت 4
وباCضافة إ iذلك ،يمكن أن يواجه سكان اCر 4
B
B
التغ5ات المناخية.
العواصف والفيضانات واCمراض ،واCدهى من ذلك مخاطر 4
أك 5من  50بالمائة من سكان العالم الذين يبلغ عددهم حوا 7,5 iمليار يقطنون بالمدن .ووفقاً B
إن 
لxمم المتحدة ،من
4
K
السكا| K
جما iلسكان العالم ،مرفوقا
المتوقع أن يبلغ معدل النمو
الحLي  70بالمائة بحلول عام  .2050كما أن النمو 
4
ا4 C
B
B
بالتعم ،5يمكن أن يضيف  2,5مليار ساكن بحلول عام  .2050ويوضح الشكل  1المدن 
العة اCو iاCع نمواً ونموها
4
المتوقع بحلول عام  .2025ففي آسيا وإفريقيا ،يمكن أن يبلغ هذا العدد من السكان  90بالمائة .وقد استعرضت شعبة السكان
عة B
التابعة B
لxمم المتحدة خxل المنتدى اCقتصادي العالمي نمو المدن الخمس 
اCو iالعمxقة ،حيث إن تسع مدن
منها توجد  WKآسيا 
والبا W4 K Wأمريكا الشمالية وأمريكا الxتينية )الشكل  .(2ومن المتوقع أن ينتقل هذا النمو  W4 Kالمدن العمxقة
4
4
B
B
والستK
من  269مليوناً عام  2011إ 364 iمليوناً بحلول عام  ،2025أي بمعدل  29بالمائة .فع /مدار اCعوام اCربعة
4
K
لوت5ة
الماضية فقط ،ارتفع عدد سكان المدن  W4العالم من  746مليوناً إ 3,9 iمليار نسمة .ويشكل هذا اCرتفاع اليع 4
K

اCطار،
و Wهذا 
4
ال تسبب ضغطا هائ xع /الموارد الطبيعية ،خاصة المياه والطاقة والمواد الخام4 .
التعم 5المشكلة الرئيسة 4
K
وغ5ها( وهي مسؤولة عن
تستهلك المدن حالياً ما 4ب  60و 80بالمائة من الطاقة 
اCجمالية العالمية )الكهرباء والمواصxت 4
K
ويعت 5اCزدحام الخانق والضوضاء والتلوث
ثا| أوكسيد الكربون.

 75بالمائة من الموارد الطبيعية و 70بالمائة من انبعاثات 4
الص K 4
كب5ة ،خاصة K 4
وبالتا ،iفإحدى
)بك وشنغهاي(.
السمات السلبية الرئيسة لمعظم المدن .فآسيا تواجه تحديات بيئية 4
4
عين مدينة تعتB 5

عة مدينة من أصل 

ا Cك 5تلوثاً  W4 Kالعالم وثxث اقتصادات من أصل أك 5خمس اقتصادات مصدرة

ثا| أوكسيد الكربون توجد بآسيا .ففي المدن 
K
اCسيوية ،تبلغ الخسائر الناتجة عن ارتفاع نسبة اCزدحام الخانق 5
Cنبعاثات 4
اCجما .iلذلك ،إذا لم تُطور السلطات المحلية والحكومات المدن لتصبح K
خLاء ومستدامة
بالمائة من ال++ناتج
المح4  /
4
B
وتعمل ع /تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،فإن هذه التحديات ستتفاقم وتصبح كارثية ،ليس فقط بالنسبة Cغلب الدول،
بل للعالم بأه.

التغ Uالمناخي ع gالمدن
مخاطر G
B
خ 5ع /العديد من المدن حول العالم بسبب ارتفاع معدل انبعاثات الغازات الدفيئة،
التغ 5المناخي خxل العقد ا4 C
أثر 4
K

ال تعتمد خطط عمل  Cيدخل المناخ ضمن أولوياتها ،بسبب نقص البيانات والمعدات،
خاصة 4
ثا| أوكسيد الكربون .فالمدن 4
تتسم بارتفاع معدل انبعاثات الغازات الدفيئة إ 70 iبالمائة .وبالتا ،iمن شأن العمل ع /إحداث مدن K
خLاء وتطويرها أن
4
التغ 5المناخي السبب الرئيس للظواهر المناخية المتطرفة واضطراب الطقس
يُساهم  W4 Kالحد من هذه اCنبعاثات.
ويعت4 5


التغ5
وارتفاع منسوب المياه والعديد من الجوانب المجهولة عن حدة هذه اCثار وتوقيتها .لذلك ،فقد اشتدت مخاطر 4
المناخي وبرزت الحاجة إ iالعمل المناخي.
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اEوD j
العsة D
الشكل  : 1المدن c
اdEع نمواً ونموها المتوقع بحلول عام
2025
المصدر https://www.weforum.org/agenda/2017/02/the-world-s- :
/fastest-growing-cities

عsة D
الشكل  :2نمو المدن الخمس c
اEو jالعم(قة )(2011-2025
المصدر https://www.statista.com/chart/1826/popula-:
/tion-growth-in-the-worlds-megacities

وستواجه مدن مختلفة مخاطر وشيكة ،خاصة تلك الواقعة تحت مستوى البحر ،وستكون 
التغ 5المناخي.
أك 5عرضة لمخاطر 4
نوفم 5من سنة K ،2016بت الساحل 
التغ 5المناخي  W4 Kالعديد من مدن العالم .ففي
ال   W4بم،L
وقد رصدت آثار 4

B
K
K
وتحديداً  W4 Kمحافظة البحر اCحمر ،عواصف قوية ألحقت أاراً بالبنية التحتية والمنازل  W4مدينة رأس غارب .وتؤدي هذه


ال تجتاح المنطقة الصحراوية W4 K
تغ 5لون نهر النيل )الشكxن  3و .(4كما
جنوب-ق م Lإ4 i
العواصف والفيضانات 4
B

ال شهدتها مدينة سيول ،عاصمة كوريا الجنوبية ،خxل عدة أيام من شهر أكتوبر  W4 K ،2016موت
تسببت اCمطار الغزيرة 4
 32شخصاً عB /
اCقل جراء انجراف 
وباCضافة إ iذلك ،شهدت أوروبا ،خxل
ال5بة والفيضانات المفاجئة )الشكxن  5و .(6
السنة الماضية ،أمطاراً عاصفية غزيرة وفيضانات خط5ة .وأدت هذه العواصف إ iإجxء آCف B
اCشخاص من بيوتهم وموت
4
B
K
الس إ 14 iقدماً عن المعدل الطبيعي ،وهو أع /معدل تم تسجيله منذ
ستة أشخاص ع /اCقل .وقد ارتفع منسوب نهر 4
خط5ة مدينة باريس .كما أن ارتفاع منسوب مياه ضفاف النهر K 4
ب باريس وبافاريا كان
سنة  1982عندما اجتاحت فيضانات 4
K
يهدد المنازل 
والكات ،مما أثر ع /اCقتصاد .أما  W4جنوب بافاريا ،فقد اجتاحت السيول مدينة زيمباخ وخلفت العديد من
الضحايا )الشكxن  7و.(8

مؤتمر D
اEطراف  21-اتفاق باريس 2015
كب 5من اCهتمام بباريس W4 K
ديسم .2015 5وقد 4غ 5اتفاق باريس الذي وقع  W4 Kاختتام مؤتمر
التغ 5المناخي بقدر 4
حظي 4


B
والLورة الملحة لتطوير مدن مستدامة K
للتغ 5المناخي K
وخLاء ،وكذا K 4
تجه5
اCطراف  ،21نظرة العالم إزاء اCثار الوشيكة 4
المدن القائمة لتدمج خصائص المدينة K
الخLاء مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة استهxك المواد وتدوير النفايات.
وقد استطاع اتفاق باريس أن يجمعCB ،ول مرة ،كل B

التغ5
اCمم لتساهم  W4 Kهذه القضية
المش5كة وتبذل الجهود للتكيف مع 4
التغ 5المناخي
المناخي وتخرج بتوصيات بشأن العمل المناخي .ويهدف هذا اCتفاق إ iتعزيز اCستجابة الدولية لمخاطر 4
K4
K4
مئويت فوق مستويات ما قبل الصناعة وتوحيد
درجت
ع 5الحفاظ ع /ارتفاع درجات الحرارة العالمية بحيث يكون أقل من
الجهود للحد من ارتفاع درجة الحرارة 
أك 5من  1,5درجة مئوية .واتفقت الدول ال 196ع /اCجتماع كل خمسة أعوام قصد
وضع أهداف 
أك 5طموحاً ،وتقديم التقارير فيما بينها وللعموم ،وإحداث هدف K 4
مت W4 K ،إطار من الشفافية والمساءلة،
B
التغ 5المناخي والعمل ع /تعزيز فهم

واCقرار بأهمية الحد من الخسائر والتقليل من اK Cار المحتملة المرتبطة بآثار 4
B
K
التغ 5المناخي .ولبلوغ هذه اCهداف ،ستخصص تدفقات مالية مناسبة ووضع إطار
المشكلة ودعم الدول  W4التكيف مع 4
الفق5ة أيضا تماشياً مع
تكنولوجي جديد وإطار تعزيز بناء القدرات ،وبذلك يمكن ضمان دعم عمل الدول النامية والدول 4
أهدافها الخاصة.
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تغ Uلون نهر النيل ،أكتوبر 2015
الشكل G : 3

الشكل  : 4فيضانات  }G Hرأس غارب ،م2015 ،X

المصدر http://www.cairoscene.com/Buzz/Murky-Nile-Causes-Multi-:

المصدر http://racurs.ua/news/78405-v-rezultate-masshtabnogo-navo- :
dneniya-v-egipte-pogiblo-26-chelovek-video

الشكل  : 5انجرافات 
الUبة تغطي شارعاً بالوحل بجانب بناية بسيول،
كوريا الجنوبية2016 ،

الشكل  :6علو أمواج Gغ Uطبيعي ،سيول ،عاصمة كوريا الجنوبية2016 ،

ple-Water-Purification-Plants-to-Suspend-Operations

المصدر http://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/ worldnews/8665688/ :
Torrential-rain-storms-in-South-Korea-lead-to- flooding-and-landslides.html

الشكل  : 7السيول تجتاح زيمباخ  }G Hجنوب بافاريا ،ألمانيا2016 ،
المصدر http://www.bbc.com/news/world-europe-36429381 :

المصدرhttp://www.kazpravda.kz/news/mir/22-cheloveka- pogibli-v-rezultate-na- :
/vodneniya-v-egipte

الشكل H : 8تXر البنية التحتية جراء ارتفاع منسوب نهر H G
الس بمعدل
 14قدماً وهو أع gمعدل تم تسجيله منذ سنة .1982
المصدر http://www.bbc.com/news/world-europe-36429381 :

مؤتمر D
اEطراف  – 22مراكش 2016
ت xمؤتمر B
اCطراف  WK 21باريس ،انعقاد مؤتمر B
نوفم .2016 5وقد تج /إعxن مؤتمر
اCطراف  W4 K 22مراكش من  8إ18 i

4
B
اCطراف  22للعمل الداعي إ» iأع /قدر من  K
اCل5ام
التغ 5المناخي  W4 Kالبيان الختامي ،وهو ما يعد خطوة
السيا®« لمكافحة 4
4
 WKاCتجاه الصحيح نحو تنفيذ العمل المناخي والتنمية المستدامة )الشكل  .(9وقدم فريق الموارد الدو iالتابع ل5نامج B
اCمم

4
4

التغ 5المناخي؛ وتهم إحدى هذه الرسائل المهمة المدن وبنيتها التحتية
المتحدة لحماية البيئة ) (UNEPع رسائل رئيسة عن 4
K
K
اCطار  .2ويتج /جوهر الرسالة أساساً  W4تطوير المدن ع 5الحد من استهxك الموارد وخفض اCنبعاثات.
كما هو مشار إليه  W4
11

فUة التنفيذ

مؤتمر
D
اEطراف 22

H
والتدابU
اEلUامات
G

العمل
المناخي

التنمية
المستدامة

الشكل  : 9توصيات مؤتمر D
نوفم2016 U
اEطراف  ،22مراكش،


اEطار  : 1مؤتمر D
اEطراف 22

H
وغ Uمسبوقة
بوتUة مقلقة G
»إن درجة حرارة المناخ آخذة  }GاEرتفاع G
HG
تداب Uآنية لمواجهته«.
ويتع علينا اتخاذ G
مؤتمر D
اEطراف  ،22مراكش 2016

اEطار  :2المدن والبنية التحتية

»ﻳﻨﺒﻐﻲ تصميم المدن وبنيتها التحتية بطرق تقلل كثافة الموارد
واEنبعاثات وتحدث لسكانها بيئة صحية قليلة التلوث«.
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nS

A

H
الثاI
الفصل G
التنمية المستدامة والمدن
كب5ة من الموارد الطبيعية بفعل تنامي استهxك المواد والطاقة والماء وتطرح النفايات وتتسبب W4 K
تستهلك المدن كميات 4
K
التداب 5الخLاء
كب 5إذا ما طورت المدن وفق
4
العاC iستهxك الموارد والتخفيف منه بشكل 4
تلوث الهواء .ويمكن إدارة النمط 4
K
والمستدامة .فإحداث مدن 
معاي 5التنمية المستدامة وربط التنمية الحLية والسياسات ذات الصلة بأهداف التنمية
تح5م 4
المستدامة ،خاصة الهدف ) 7طاقة نظيفة وبأسعار معقولة(؛ والهدف ) 11مدن ومجتمعات محلية مستدامة(؛ والهدف 12
واCنتاج المسؤوCن(؛ والهدف ) 13العمل المناخي( ،أصبح أولوية رئيسية ،خاصة  W4 Kالبلدان النامية.
)اCستهxك 
كما أن من شأن إزالة الكربون من الكهرباء ع 5استعمال الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة استعمال الكهرباء ع /الصعيد
K4
K4
K4
وتحس ظروف العيش
المئويت ) )C2°وبلوغ أهداف التنمية المستدامة
الدرجت
العالمي أن يساعد ع /تحقيق هدف
الحLية ع /تطبيق B
اCبعاد الستة لxستدامة )الشكل KW (10
وقابلية المدن للنمو .وبالتا ،iينبغي أن تركز استدامة التنمية K
4
4
التغ 5المناخي.
جميع مناحي تنمية المدن لتحقيق المرونة ودرء مخاطر 4

الشكل D :10
اEبعاد الستة Eستدامة تنمية المدن

B
تزايد  W4 Kالقرن 
اCحيائية بمعامل يبلغ 34
العين معدل اCستخراج السنوي لمواد البناء والمعادن والوقود اCحفوري والكتلة 
K
الدو ،(IRP) iيمكن أن
بثما| مرات .وحسب فريق الموارد
و 27و 12و 3,6ع/
التوا . iإ Cأن مجموع استخراج المعادن تزايد 4
4
4
K
توف 5الموارد العالمي من  2,9تريليون دوCر إ 3,7 iتريليون دوCر  W4السنة بحلول عام  2030عن طريق فصل
يرتفع معدل 4
التكنولوجيات .وبالتا ،iمن الممكن تقنياً K 4
تحس كفاءة الطاقة والمياه لما له من نفع تجاري ينعكس ع /العديد من القطاعات
4
K
K
حوا 60 iو80
)البناء والنقل والزراعة والتغذية والضيافة والصناعة( .ومن المتوقع كذلك أن يبلغ معدل هذا
4
التحس ما 4ب 4
بالمائة .فع /سبيل المثال ،يمكن خفض الطلب السنوي ع /الطاقة إ iالنصف خxل  

ثن عة سنة المقبلة موازاة مع
ا4 C

الحا.i
ال يمكن بلوغها ع 5استخدام التكنولوجيات والتقانات المتاحة  W4 Kالوقت
4
تحقيق أهداف التنمية 4
13

K
وتجمع المدن المxئمة للعيش ،مثل فانكوفر وسنغافورةK 4 ،
الذ والنظيف
ب التصميم
4
الصغ 5والمساحات الخLاء والنقل 4
واCنبعاثات المنخفضة وجودة الهواء النقي ،وذلك  WKمحاولة منها Cحداث بيئة 
أك 5سxمة لسكان المدينة .ومن الممكن أن
4
K
K
الك5ى ،مثل اCزدحام الخانق وتلوث الهواء وقلة النشاط
البد| وإدارة النفايات  W4الحد من
تساهم مواجهة التحديات 
4
K
وتحس ظروف العيش.
انبعاثات الكربون والتلوث ،ومن ثم تخفيض تكاليف الرعاية الصحية
4

شيكسب Uللمدن
اEطار  :3رؤية ويليام

G

»وﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ إ Eالشعب؟«
شكسبU
ويليام
G
ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ١
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الفصل الثالث
المدينة H
الخXاء
هناك تعريفات عديدة للمدن 4غ 5تلك المعروفة والمرتبطة بالمدن K
اCيكولوجية والمدن الصديقة للبيئة
الخLاء والمدن 
والمدن المستدامة .فقد ظهرت تعريفات جديدة للمدن مثل المدن الذكية والمدن المتجددة والمدن المستقبلية ،وأخرى
تقدمها B
اCمم المتحدة ،نذكر منها »المدن المرنة« و«المدن المxئمة للعيش« .والمدينة K
الخLاء تتطابق ،إ iحد ما ،مع
K
K
تعرف المدينة المستدامة وتصفها ع/
المدينة المستدامة ،ولكنها  Cتحمل بالLورة نفس المع  .فالعديد من المؤسسات ّ
تغي5ات لتصبح 
اCقرار بمصالح هذه المدن ودوافعها
أك 5استدامة من خxل 
أنها »مدن حول العالم تعمل بجد ع /إحداث 4
ونماذجها« .ويمكن أن تُصنف المدينة باعتبارها مستدامة عندما تكون صالحة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وماليا مع توفرها ع/
معززة.
حوكمة جيدة ومؤسسات ±
الخLاء آCف المناطق K
وتغطي المدن K
B
البي ع 5تقليل النفايات
الحLية حول العالم ،وتعمل كلها ع /الحد من 4
تأث5ها 4
وت5ة إعادة التدوير وخفض معدل اCنبعاثات من خxل اعتماد الطاقة المستدامة )الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة(،
ورفع 4
وكذا زيادة الكثافة السكنية موازاة مع توسيع الفضاءات المفتوحة وتشجيع تنمية B
اCعمال التجارية المستدامة .أما المدن ال
4
B
K
وبالتا iعن
ثا| أوكسيد الكربون،
حوا % 75 iمن
إجما iانبعاثات 4
4
4
تعتمد نموذج بقاء اCمور ع /حالها ،فهي المسؤولة عن 4

ال تطرحها غالباً قطاعات البناء والتشييد والنقل والطاقة .وحسب بنك
كمية هائلة من اCنبعاثات العالمية للغازات الدفيئة 4

K
تداب 5ك5ى كما هو K 4
مب  W4 Kالشكل .11
التنمية اCسيوي ،فإن خفض انبعاثات الكربون  W4المدن سيتطلب اتخاذ 4

اﻟﺘﺪﺑري 1
تخفيض معدل استهxك
الطاقة  W4 Kالبنايات أثناء
البناء والتشغيل والصيانة

اﻟﺘﺪﺑري 2
تشجيع أساليب النقل
خفيضة الكربون

اﻟﺘﺪﺑري 3
اCعتماد ع /وسائل
خفيضة الكربون Cنتاج
الطاقة

الشكل  : 11التداب Uالمطلوبة للحد من انبعاثات الكربون وفقاً لبنك التنمية 
اEسيوي
G
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1

2

3

4

5

6

7

النقل
والذ
النظيف
G

%
البنايات
H
الخXاء
المعتمدة

استعمال
مصادر الطاقة
المتجددة

جودة
الهواء
والماء

إعادة
التدوير الفعالة
وإدارة النفايات

H D
را
مساحة اG E
المخصصة
للفضاءات
H
الخXاء

dcاء المواد
والمنتجات
المحلية

لينكوبينغ
السويد

بورت(ند
الوEيات
المتحدة
D
اEمريكية


سي
هافن G
ألمانيا

فانكوفر
كندا

سونغدو
كوريا
الجنوبية

كوريتيبا
الUازيل


مالمو
السويد

الشكل  : 12المدن ذات خصائص المدينة H
الخXاء
المصدرhttp://www.mnn.com :

بال5ازيل من أفضل نماذج المدن K
أك 5المدن 
ب 
الخLاء ،وقد صنفت من K 4
اح5اماً
للمعاي 5البيئية حول
4
تعت 5مدينة كوريتيبا 

K
العالم .فقد أغلق جيم 4ل5نر ،عمدة المدينة ،ستة شوارع رئيسية  Wالمنطقة التجارية للمدينة وخصصها للر K 4
اجل فحسب.
4
وتعت 5قلب المدينة النابض .كما ضع نظام حافxت متطورة عالية التقنية
أك 5بثxث مرات

وأصبحت هذه المنطقة اليوم 
كب 5من استهxك الطاقة وتلوث الهواء واCزدحام الخانق ،ويخدم نظام ) (HTBاليوم  2,2مليون
) ،(HTBللتخفيض بشكل 4
ساكن يومياً  W4 Kكوريتيبا.

خصائص المدينة H
الخXاء
مم5ات المدينة K
تتم 5المدينة K
الخLاء؟ من أهم K 4
بماذا K 4
والذ؛ ب( البنايات
الخLاء ،نجد :أ( اCستثمار  W4 Kالنقل النظيف
4
K
الخLاء والذكية أو إعادة تأهيل البنايات القديمة؛ ج( استعمال الطاقة المستدامة؛ د( إعادة تدوير المياه المستعملة وإدارتها؛
K B
ا )الشكل  .(12وع /الرغم من أن وكالة الحماية البيئية )(EPA
ه( إدارة النفايات وإعادة تدويرها؛ و( إدارة المستدامة لxر 4
اح5ام المدن لوط المدينة K
معاي 5رسمية لتصنيف مدى 
الخLاء ،فهناك العديد من المجاCت الرئيسة لقياس
لم تضع أي 4
مدى فعالية تقليل أثر انبعاث الكربون.

والذ
النقل النظيف
G
سنغافورة
K
الذ ع /
مؤ التنافسية العالمي
احتلت سنغافورة المرتبة الثالثة ،بعد 
اCمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ W4 ،النقل 4
الذ ) (ITSالمتطور الذي يعتمد ع /جمع المعلومات
للمنتدى اCقتصادي العالمي لعام  .2016ويعمل هذا البلد بنظام النقل 4
لتدب 5اCزدحام بشكل آمن وسلس .وتم إحداث مبادرات نقل أخرى مثل المواصxت الصباحية المجانية قبل ساعات
والحلول 4

ال
الذروة ونظام الحصص للسيارات ورسوم اCزدحام وشبكة واسعة للنقل العمومي .وهناك العديد من تكنولوجيات النقل 4
و|)B (ERP
تسع 5الطرق   K
اCو iمن نوعها  W4 Kالعالم.
الذ ،مثل أنظمة 4
اCلك4 5
تدخل ضمن نظام النقل 4
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وذ  }G Hسنغافورة

اEطار  :4وسائل نقل نظيف G
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الذ )(ITS
نظام النقل G
الذ
النقل
نظام
بتشغيل
مركز التحكم
G
H

و(ERP) I
تسع Uالطرق 
G
اEلكG U
مواص(ت صباحية مجانية قبل ساعات الذروة
النظام العالمي لتحديد المواقع ) }H (GPSسيارات D
اEجرة
G
نظام التحكم بمواقف السيارات )(PGS

تسع 5الطرق   K
قص 5المدى يقتطع الرسوم
و| رسوم ازدحام سارية المفعول ،ويستعمل نظام تواصل 4
ويعتمد نظام 4
اCلك4 5
من بطاقات مثبتة ع /جميع العربات؛ ويفرض الرسوم حسب حركة المرور والوقت .ويعتمد هذا النظام كذلك ع /عنا
K4
السائق إ iحوادث المرور ع /الطرق الرئيسة ،والنظام العالمي لتحديد المواقع
أخرى مثل نظام الرصد والمساعدة لتنبيه
) WK (GPSسيارات B
K
K
السائق عليها ،وكذا نظام التحكم بمواقف
اCجرة الذي يرصد وضعية المرور  W4أرجاء المدينة ويطلع
4
4
B
K
السيارات ) .(PGSويعمل نظام التحكم بمواقف السيارات ع /جمع البيانات حول اCماكن المتاحة  W4مواقف السيارات
إلك5ونية  K
ويعرضها ع /لوحات 
ل ³يتمكن السائقون الذين يبحثون عن مكان لركن سياراتهم من
منتة  W4أرجاء المدينة4 ،
اCجراء من كسب الوقت وادخار الوقود خxل البحث عن
اCطxع ع /خيارات وقوف السيارات من الطريق .ويمكن هذا 
B K
الذ من مختلف
مكان وقوف السيارات  W4اCماكن المكتظة بالمدينة .وتَ ِرد المعلومات إ iمركز التحكم بتشغيل نظام النقل 4
ويعت 5هذا النظام إنجازاً عظيماً إذا أخذنا K 4
بع اCعتبار
المصادر حيث يتم تجميعها وعرضها ع /العموم )الشكل .(13

تضاعف معدل السكان منذ عام  .1990وتم اعتماد هذا النظام أيضا  WKمدينة القاهرة بم Lويعمل به منذ عام KW 2015
ُ
4
4
الكب W4 K 5ميدان التحرير.
موقف السيارات 4

أ( مركز نظام التحكم بتشغيل نظام
الذ
النقل G

المصدرhttp://jbabiesdad.blogspot.com.:
eg/2013/01/the-intelligent-transport-systems-centre.html

تسع Uالطرق   H
ب(
وI
G
اEلكG U

المصدر https://vulcanpost.com/255021/ :
/new-virtual-cashcard-banish-erp-trouble

ج( نظام التحكم  }G Hمواقف السيارات

ﺍﻟﻤﺼﺩﺭhttp://jbabiesdad.blogspot.:
com.eg/2013/01/the-intelligent-transport-systems-centre.html

والذ  }G Hسنغافورة
الشكل  : 13النقل النظيف
G

تسع Uالطرق   H

ال
و Iباعتباره
تعتمد نظام

G
اEلكG U
اEطار  :5المدن G
H
نظاما نظيفاً ونظاماً للنقل  }Gآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية
ً
سنغافورة
هونغ كونغ
مي(نو
تورونتو

دI
G
لندن
ستوكهولم
سان دييغو ،كاليفورنيا
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اEطار  : 6النقاط D
اEساسية المتعلقة بنظام حاف(ت النقل الsيع

 }G Hبوغوتا  }G Hكولومبيا
أسطول حافxت وسيارات أجرة جد فعال.
 .1نظــام حافــxت النقــل اليــع الــذي تعــود انطxقتــه لســنة  ،2000يؤمــن
النقــل لـــ  W4 K 70المائــة مــن مجمــوع ســكان المدينــة الذيــن يصــل عددهــم
إ 7.1 iمليــون نســمة.
 .2تشــمل أهــداف المدينة المســتقبلية اســتبدال أســطول المدينة المســتهلك
للديــزل واســتبداله بحافــxت هجينــة وكهربائيــة ،وإمــداد جميــع ســيارات
B
اCجــرة بالكهرباء.
 .3إضافة خط م5و جديد.

نيجUيا
EغوسG ،
K
K
ثا| أوكسيد الكربون وخفض
وذ كمظهر من مظاهر المدن الخLاء من أجل تخفيف انبعاث 4
أحدثت Cغوس نظام نقل نظيف 4
والبي للمدينةK .
و Wهذا الصدد ،أدى نظام حافxت النقل اليع KW
تحس المستوى الصحي B
K4
مستوى التلوث والعمل ع/
4
4
4
K
K
K
ثا| أوكسيد الكربون بمعدل  W4 13المائة وكذا المدة الxزمة لقطع المسافة
4
نيج5يا ،خصوصا C W4غوس ،إ iخفض مستوى 4
K

K
أك 5المدن اCفريقية إ iمدينة خLاء.
نفسها بالنسبة لعدد م5ايد من الركاب ،وهو ما يعد خطوة واعدة تروم تحويل واحدة من 

اEمارات العربية المتحدة ،والقاهرة  -مX
ود - I
الدار البيضاء  -المغربG  ،
أحدثت مدينة الدار البيضاء شبكة 
ال5امواي من أجل تسهيل التنقل والتشجيع ع /ركوب المواصxت العامة .وقد ساهمت
K
K
K4
ثا| أوكسيد الكربون  WKالدار البيضاء بفعل وجود عدد  K
المواطن  W4 Kهذه المدينة
م5ايد من
هذه الشبكة  W4خفض انبعاث 4
4
المزدحمة الذين استبدلوا النقل الخاص بالعام لربح الوقت ،حيث إن  21.812مليون راكب استعمل 
ال5امواي للتنقل  W4 Kالدار

K
د| بالمناطق
لد| تجربة مماثلة حيث أحدثت سنة  2014شبكة ترامواي جديدة لربط م5و  4
البيضاء ما 4ب  2012و .2013وكان  4
السكنية المجاورة )الشكل  .(14ويستفيد من خدمات هذه الشبكة  10.500راكب يومياً منذ افتتاحه ،أي  3.725مليون مسافر
سنوياً .وأعلنت م Lبدورها عن 
الك5ى .وقد تم اختيار كة كندية
موع شبكة خط أحادي لربط ثxثة مدن بمنطقة القاهرة 
لتطوير 
الموع الذي من المنتظر إنشاؤه  W4 Kسنة .2018

أ( شبكة 
الUامواي الكهربائية بالدار البيضاء.

H
D
دI
ب( القطار
الكهربا Iالجديد G  }G
G

الصورة http://gulfnews.com/polopoly_fs/1.1408579!/image:
الصورة :ملتقطة من طرف الكاتب
/3073944895.jpg_gen/derivatives/box_475/3073944895.jpg
H
اEمارات العربية المتحدة.
الشكل  : 14النقل النظيف
ود ،I
والذ  }Gالدار البيضاء ،المغربG  ،
G
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المباH I
H
الخXاء والذكية
G
ال تغطيها B
K

المبا| بشكل عام ما K 4
ب  22و WK 30المائة من نسيج المدينةK 4 WK ،
اCرصفة )الطرقات
تشكل
4
4
4
ح تقدر المساحة 4
K
K
للمبا| K
تعت 5المناطق المتبقية مساحات K
والمرائب( ما K 4
الخLاء
خLاء ومائية .ويعد الهدف الرئيس
ب  30و W4 40المائة ،فيما 
4
B
واCنارة 
ووط الراحة
توف 5ظروف حياة أفضل مع الحرص ع /إدماج جميع جوانب اCنظمة الذكية كإدارة الطاقة 
والذكية 4
)اCطار .(7
والسxمة 
K
ولبناء مدينة K
K4
K4
خLاء وذكيةK 4 ،
يعت 5أساس المدن الذكية.
لتحس جودة عيش
المبا| الذكية
يتع إدماج
المواطن ،وهو ما 
4
K
الخLاء والذكية المتطورة ع /أنظمة ذات تقنية بسيطة )أسطح وجدران K
المبا| K
خLاء( وأخرى ذات تقنية
ويجب أن تتوفر
4
عالية )نظام إدارة الطاقة المتجددة وطاقة البناية(.

H
المبا Iالذكية
اEطار  : 7مكونات

G
•
•
•
•
•
•

H
المبا Iوالتحكم  }G Hالواجهات
غ(ف
G
أنظمة الس(مة و المراقبة
HG
التسخ والتهوية والتكييف
أنظمة إدارة المياه
أنظمة إدارة ركن السيارات
تدب Uالطاقة المتجددة وطاقة البناية
نظام G

بورت(ند  }HالوEيات المتحدة D
اEمريكية
G

B
K
K
المبا| K

K
الخLاء بحيث تتوفر هذه
ال اعتمدت سياسة
4
تعد بورتxند  W4وCية أوريغون اCمريكية من 4ب المدن الناجحة 4
K
المبا| K
الخLاء .ويستلزم اعتماد هذه السياسة مشاريع بناء جديدة وإصxحات مهمة لمرافق
المدينة ع /أع /نسبة من
4
K
المبا| بصفة
معاي 5الريادة  W4 Kتصميمات الطاقة والبيئة المعتمدة .وتمول مشاريع البناء وصيانة
المدينة من أجل استيفاء
4
4
K
المبا| K

مxئمة لتنفيذ سياسة
ال ع /مشاريع البناء التابعة لمدينة بورتxند،
الخLاء .ويقدم 
4
اCطار  8بعض المتطلبات 4
أوريغون استيفاؤها.

اEطار  :8المتطلبات الحالية لمشاريع البناء التابعة لمدينة بورت(ند

•
•
•
•
•
•
•

إعادة تدوير  %٨٥من مجموع مخلفات البناء والهدم؛
ترشيد المياه بنسبة تفوق المتطلبات B
K
اCساسية لقانون  ١٩٩٢حول سياسة الطاقة K 4
بثxث  W4المائة؛
السنت B
K
اK 4 C
K4
عدم استعمال المياه الصالحة 
ولي؛
المبا| باستثناء
للب  W4 Kتنسيق حدائق
4
ترشيد استهxك الطاقة بنسبة تفوق المتطلبات B
لمعاي 5الريادة  W4 Kتصميمات الطاقة
اCساسية
4
والبيئة K 4
بثxث  W4 Kالمائة؛
K
استعمال 
اس5اتيجيات التسليم
ي ع/
4
التجري للبناية المطلوبة لxستفادة من الخصم ال4  L
الطاقة لفائدة المشاريع المقاوCتية المستدامة؛
K
إدراج سقف K
أخ Lذي تغطية وانعكاس  Cيقل عن  W4 ٧٠المائة ومواد بناء أسقف حاصلة ع/
B
نجمة الطاقة بالنسبة لxسقف 4غK 5
الخLاء؛
استعمال أنظمة الطاقة المتجددة  WKحالة توفرها أو 
اش5اطها بموجب سياسات الوCية.
4
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H
ظ والمركز التجاري العالمي  }G Hالبحرين
أبراج البحار الذكية  }Gأبو  G

تتكيف K
خ 5مثال ع /هذه
المبا| الذكية مع محيطها مع الحرص ع /ضمان أق Àدرجات الراحة وجودة الحياة لساكنيها .ولعل 4
4
المبا| الذكية .ففي البداية كانت هذه B
K
K
K

اCبراج محاطة بجدار ستائري زجاجي C
4
ال تعد من أنجح 4
ظ 4
المبا| هي أبراج البحار  W4أبو  4
شم Áثانوي للتخفيف من حدة أشعة الشمس دون حجب اCطxلة
يتناسب مع المناخ الصحراوي للمنطقة ،قبل أن يتم بناء حاجب
4
الشم Áالثانوي من سلسلة من زجاج ليفي ع /شكل مظلة
الخارجية وضوء الشمس كلياً )الشكل  – 15أ ،ب( .ويتكون هذا الحاجب
4
B
شمسية تفتح وتغلق تلقائياً تبعاً لشدة أشعة الشمس .وإضافة إ iذلك ،يعمل هذا الحاجب ع /خفض نسبة اCشعة الشمسية
K
K


ال
4
ال تدخل المب إ iالنصف ،ما يؤدي إ iخفض نسبة الطاقة الxزمة لتشغيل أنظمة التكييف .ويتحكم الحاسوب  W4الطريقة 4
تستجيب بها هذه الواجهة لضوء وأشعة الشمس .وإضافة إ iأبراج البحار ،يعد المركز التجاري العالمي  W4 Kالبحرين مثا Cآخر )الشكل
– 15ج ،د( K
للمبا| الذكية حيت تدمج  W4 Kتصميمها مولدات طاقة هوائية من أجل ن الوعي العالمي بشأن التصميمات المستدامة.
4

ب الK 4 5
ال يبلغ قطرها  29م5اً مثبتة ع /جسور يبلغ طولها  31.5م5اً ووزنها  70طناً وتربط ما K 4
ج.
وتوجد المولدات الهوائية الثxث 4
ويولد كل مولد  225كيلوواط .وقدرت نسبة الطاقة المولدة خxل مرحلة التصميم بـ  W4 K 15المائة من مجموع الطاقة المستهلكة.

الطاقة المتجددة
K
هد Wالتنمية المستدامة السابع والحادي 
تركز العديد من المدن بشكل
ع،
أسا® ع /اCستدامة والطاقة المتجددة .ولتحقيق 4
4
K
ال تعد مصدراً نقياً لتوليد الطاقة وخفض انبعاث ثا|K

K4
4
يتع الزيادة  W4مصادر الطاقة المستدامة خصوصا الطاقة المتجددة 4
تعت 5مصادر الطاقة المستدامة 
أك 5أماناً ومقاومة للصدمات
أوكسيد الكربون والتخفيف من حدة التلوث .
وباCضافة إ iذلك ،
B

ال يمكن Cي مدينة أن تستخدم فيها الطاقة المتجددة .كما سيوفر
الخارجية .ويعرض اCطار  9المجاCت الرئيسة الثxث 4
اCستثمار  W4 Kالطاقات المتجددة فرص عمل جديدة وفرصاً اقتصادية ك5ى  W4 Kالمدن .فحسب الوكالة العالمية للطاقة المتجددة،
K
توفK 4 5
مxي فرص العمل  W4 Kأفق 2030
يمكن أن تؤدي مضاعفة حصة الطاقات المتجددة  W4مجموع موارد الطاقة العالمية إ4 i
K4
أمري . ³و Cيمكن النهوض بالطاقات
وتحس الصحة وإنعاش اCقتصاد العالمي ع 5ضخ أموال قد تصل إ 1.3 iتريليون دوCر
4
المواطن وتصور دقيق B
K
K4
والمح ،/ومستوى تحكم المدن W4 K
الوط
لxهداف والسياسات ع /المستوى
المتجددة دون دعم
4
4
K
K
K
المرافق العامة .فع /سبيل المثال ،وضعت م Lهدفاً يتمثل  W4رفع مستوى الطاقات المتجددة بـ  W4 22المائة  W4أفق .2022

أ( أبراج البحار الذكية
H
ظ
 }Gأبو  G

ب( الواجهة الذكية

ج( مركز البحرين
للتجارة العالمية

د( المولدات الهوائية الث(ث المركبة

H
كمبني H G
HG
ذكي .
اEمارات العربية المتحدة ومركز البحرين لتجارة العالمية
الشكل  :15أبراج البحار  }G
الصورة http://gizmodo.com/5-smart-building-skins-that-breathe-farm-energy-and-g-1254091559 :

اEطار  :9يمكن للمدن الزيادة  }G Hحصة الطاقات المتجددة  }G Hث(ثة

مجاEت رئيسة:
K
المبا|.
 .1الطاقات المتجددة W4 K
4
 .2خيارات مستدامة  W4 KمجاCت النقل.
 .3خلق أنظمة ذكية متكاملة للطاقة K
الحLية.
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إدارة المياه وإعادة تدويرها
K
يُستهلك  W4 K 12المائة من مجموع المياه النظيفة W4 K
المبا| ،ما يساهم  W4 Kإنتاج كمية ضخمة من النفايات تقدر بـ  W4 K 40المائة
4
K
جماi
للمبا|  .ومن المتوقع أن يفوق الطلب ع /الماء بنسبة  W4 K 40المائة  W4 Kأفق  W4 K 2030حالة لم تحسن
من الحجم 
4
ا4 C
والتغ5ات
كب 5ع /الموارد المائية بسبب الزيادة  W4 Kعدد السكان والنمو اCقتصادي
فعالية استعمال الماء .ويوجد ضغط 4
4
كب 5ع /اCزدهار اCجتماعي واCقتصادي B
وباCضافة إ iذلك،
والبي  .
وغ5ها من التحديات ،ما يؤثر بشكل 4
المناخية والتلوث 4
4
K
K
فُقد ما يقارب  W4 K 50المائة من مجموع المناطق الرطبة  W4العالم بسبب النمو العمر 4ا| ،ما أثر سلباً ع /جودة المياه وشكل
K
و Wهذا الصدد C ،يتوفر  780مليون شخص حول العالم ع /المياه النظيفة بسبب
تهديداً ع /النظم البيئية والصحة4 .
التدب 5الضعيف وعدم فاعلية المؤسسات وعدم مxءمة الحوافز اCقتصادية وفشل تطبيق التكنولوجيا واCبتكارات الجديدة.
4

إعادة تدوير النفايات
ينتج العالم سنويا كمية هائلة من النفايات تقدر بـ  2.12مليار طن .وتتم معالجة ما يقارب  2.145مليون طن من النفايات
اCمم المتحدة للبيئة ،يعت 5تدب 5مياه الLف أحد قطاعات اCقتصاد B
اCورو| ) .(2014فحسب برنامج B
 WKاCتحاد B
اK C
خL
4

4
4
B
K
اCنسان
السل ع /البيئة وحياة 
تدب 5وإعادة تدوير النفايات أمراً  W4غاية اCهمية بسبب 4
يعت4 5
الستة فيما 
تأث 5النفايات  4
K
K
ثا| أوكسيد الكربون والميثان اللذين يؤثران سلباً ع /البيئة

)اCطار  (10حيث تتسبب  W4انبعاث غازات الدفيئة ،خصوصا 4
B
K
واCشخاص  W4المدن.

اEنسان
اEطار  :10فوائد إعادة التدوير ع gالبيئة وحياة 

البيئة:
·
·
·

ـا ،iفــإن إعــادة التدويــر
تصــدر مواقــع دفــن النفايــات مــواد كيميائيــة وغــازات دفيئــة ضــارة .وبالتـ 4
يخفــض مــن نســبة هــذه اCنبعاثــات.
يعتـ ـ 5اCحتبــاس الح ـراري نتيجــة Cزالــة الغابــات .ومــن شــأن عمليــة إعــادة التدويــر أن تخفــف مــن
الحاجــة للمــواد الخــام،
يمكــن Cعــادة التدويــر التخفيــف مــن الطاقــة المســتهلكة Cنتــاج المــواد الخــام والمســاهمة W4 K
المحافظــة عــ /المــوارد الطبيعيــة.

اEنسان:
حياة 
·
·

تخفض عملية إعادة التدوير تكاليف اCنتاج CBنها تعفي من إعادة اCنتاج انطxقاً من المواد B
اCولية؛


B
B
تســاعد  W4 Kالمحافظــة عــ /المــوارد الطبيعيــة لxجيــال القادمــة Cن إعــادة التدويــر تخفــض الحاجــة إi
المــواد الخــام وتســتخدم طاقــة أقــل ،ممــا يــؤدي إ iالمحافظــة عــ /المــوارد الطبيعيــة للمســتقبل.
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H D
را

اEدارة المستدامة ل( G

اCرض والماء والتنوع البيولوجي والمصادر البيئية B
ب تدبB 5
K B
اCخرى لضمان استدامة ذات
تجمع 
ا 4 K 4
اCدارة المستدامة لxر 4
B
K
K
K

B
ال يمكن أن تكون مفيدة
ا زيادة المساحات الخLاء والمفتوحة 4
البي  .وتتضمن إدارة اCر 4
مدى طويل للحياة  W4النظام 4
تحس جودة الحياة  WKالمدن .وتعمل المساحات K
K4
وتوف5
للبيئة ،ما يضمن
الخLاء ع /تصفية الملوثات والغبار من الهواء 4
4
K
K
K
K

الظل وخفض درجة الحرارة  W4المناطق الحLية والمساهمة  W4التقليل من انجراف ال5بة  W4مجرى المياه.

للمؤdات H
c
الخXاء
اEطار  :11أمثلة

.1
.2
.3
.4
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رصــد مجمــوع الطاقــة المحصلــة  W4 Kمدينــة مــا عــن طريــق مصــادر الطاقــة
ـا iحســاب نســبة اســتعمال الطاقــة المتجددة.
المتجــددة وبالتـ 4
B
الهوا| اليومي.
نسبة التلوث
4
معدل استعمال وسائل النقل العمومي.
متغ5ات اقتصادية واجتماعية مختلفة.
4

الفصل الرابع
معاي Uتقييم المدن H
الخXاء
G
مؤ المدينة K
للمعايK 5
الخLاء ،من بينها أ) 
الخLاء ،ب) برنامج اCتحاد
هناك طرق عديدة لتقييم مدى استيفاء المدن
4
B
K
K
K


ك/
الوط  W4كاليفورنيا
ال طورها 
ا4  C
مخت 5لورنس 4ب4 5
4
ورو| للعاصمة الخLاء ،ومؤ المدينة المستدامة .وتعد الطريقة 4
مؤاً K
واحدة من أحدث طرق تقييم المدن البيئية حيث تشمل  33
أخ Lحسب دراسة نت  W4 Kسنة  ،2015وهي 
مؤات
طورت لتقييم المدن الصينية .وإ iجانب هذه الطريقة ،هناك  14طريقة عالمية أخرى لتقييم المدن K
الخLاء .ومن الناحية
لمعاي 5المدن K
الخLاء أو مراعاتها للبيئة مسألة معقدة وصعبة خاصة إذا أخذنا
يعت 5قياس مدى استيفاء مدينة ما
4
التحليلية 

K
K4
ال اعتمدت المعالم
بع اCعتبار أن مصطلح المدينة البيئية يعد مصطلحاً مبهماً 4
وغ 5واضح المعالم .ومن 4ب المدن 4
K

تييانج البيئية K 4 WK
K4
الص ومالمو  W4 Kالسويد.
سي  W4 Kألمانيا ومدينة
4
4
والمعاي 5الخLاء نذكر هافن 4
الخLاء B
K
يعت 5برنامج العاصمة K
اCوروبية من K 4

المؤات المتينة والذي يعرف بتقييمه الدقيق
ب أنظمة
و Wهذا السياق ،
4
B
البي والمساحات K
B
الخLاء كما
كتدب 5مياه الLف والتلوث
والمفصل لمختلف الجوانب
4
4
الضوضا| وجودة الهواء والتنوع 4
B
هو K K
ال5نامج هو أنه يقت Lع /المدن اCوروبية الذي توج عددا منها كعاصمة
مب  W4الشكل  .16ويبقى النقص الوحيد لهذا 
4
K
K
K
K
أوروبا الخLاء وهي كوبنهاغن  W4الدنمارك ) (2014وبريستول  W4المملكة المتحدة ) (2015وليوبليانا  W4سلوفينيا ).(2016
مؤ المدينة K
مؤات K 4
الخLاء الذي طورته وحدة اCستخبارات اCقتصادية بدعم من سيمنس مثا Cآخر لنظام 
ويعت 5
مت

K

وثا| أوكسيد الكربون والماء وجودة الهواء والنقل والنفايات ،ويغطي ك xمن أوروبا
حيث يشمل المؤات التالية :الطاقة 4
وأمريكا الxتينية وأمريكا الشمالية (الوCيات المتحدة وكندا) وإفريقيا ومؤخر ًا آسيا أيضاً.

معاي Uتقييم عاصمة أوروبا H
الخXاء
اEطار :12

G
·
·
·
·
·

التغ5ات المناخية وأداء الطاقة
4
النقل
B
K
ا
التنوع البيولوجي واستخدام اCر 4
جودة الهواء والبيئة الصوتية
إدارة النفايات واCقتصاد المدور
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• خطة العمل B
اK C
خL
اCدارة K
الخLاء
• 
• المشاركة العموم  W4 Kوضع
السياسة K
الخLاء

•
•
•
•
•

B
ثنا| أوكسيد 
النK 4 5
وج
4B
الك5يت
أوكسيد
ثنا|

4B
اCوزون
مادة جسيمية
سياسات الهواء النظيف

•
•
•
•

استهxك المياه
تب المياه من أجهزة توزيعها
منظومة معالجة المياه العادمة
سياسات النجاعة المائية والمعالجة

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

H
ثا Iأوكسيد
G
الكربون

جودة الهواء

اﻟﻄﺎﻗﺔ

المياه

اﳌﺒﺎين
استخدام
النفايات
H D
را
واG E

•
•
•
•
•

K
ثا| أوكسيد الكربون
• كثافة 4
انبعاثات K
ثا| أوكسيد الكربون
•
4
K
• 
ثا|
اس5اتيجية َ
الح Äد من انبعاثات 4
أوكسيد الكربون

استهxك المياه
إنتاج النفايات البلدية
إعادة تدوير النفايات
سياسات التقليص من النفايات
K B
ا
سياسات استخدام اCر 4
K
الخLاء

•
•
•
•

استهxك الطاقة
كثافة الطاقة
استهxك الطاقة المتجددة
سياسات الطاقة النظيفة والناجعة

K
المبا| السكنية
• استهxك الطاقة W4 K
4
K
المبا| المقتصدة  W4 Kاستهxك الطاقة
معاي5
•
4
• مبادرات K 4
المبا| المقتصدة  W4 Kاستهxك الطاقة
4

اﻟﻨﻘﻞ

•
•
•
•

استخدام وسائل النقل غ 5
اCلية
حجم شبكة وسائل النقل  4غ 5
اCلية
4
تعزيز استخدام وسائل النقل
K
الخLاء
الس5
سياسات الحد من ازدحام 4

المؤD d
اEورو Iللمدن H
مؤdاً كمياً وc 14
الخXاء تقييماً لـ c 16
c
مؤdاً نوعياً
الشكل  :16يضع
G
المصدرhttp://www.siemens.com/press/pool/de/events/2012/corporate/2012-06-rio20/gci-report-e.pdf :

اEبتكار والتكنولوجيا الجديدة
K
K

و Wهذا
يجب ع /المدن اليوم أن تهتم باCبتكار من أجل تفاعل 
أك 5فيما بينها ح تتحول إ iمدن خLاء ومستدامة4 .
K
الصدد ،تضطلع التكنولوجيات الجديدة بدور حيوي  W4 Kجعل المدن خLاء وذكية ومستدامة خصوصاً من حيث التكنولوجيات
المتعلقة بإدارة المدينة ومنظومة النقل والطاقات المتجددة الخاصة بها )الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية(.

اEبتكار
K
التفك 5المستقب WK /جعل المدن K
خLاء وذكية ومستدامة ومساعدة
ظلت المبتكرات الجديدة تستخدم  W4كل أنحاء العالم لتعزيز 4
4 4
أك 5سxمة واCستمتاع بالعيش .وقد وضعت مجموعة المدن B
سكانها ع /العيش حياة 
اK 4 C
ربع الرائدة  W4 Kمجال حماية المناخ

ال اعتمدت اCبتكار  W4 Kبعض برامجها ونظمها.
) (C40قائمة بأسماء العديد من المدن 4

التكنولوجيا الجديدة
تعا| من مشكxت اCزدحام  WKالس 5خxل السنوات  B
K
نظراً للعدد الهائل للمدن 
خ5ة ،اع ُتمدت تكنولوجيات
الع ا4 C
4
ال 4
4
4
K

حديثة ع /نطاق واسع واستخدمت لتجاوز
ال نفذت برنامج تقاسم
هذه العراقيل .ويتج /ذلك  W4مدينة بوينس آيرس 4
K
التغ 5المناخي وتقليص آثار انبعاثات الكربون.
ركوب الدراجات ونظام حافxت النقل اليع  W4إطار التكيف مع 4

تسخ Uالعمل المناخي من أجل تحقيق اEستدامة
طار  :13بيانات أداة

G
اH E
مسؤو jالمدن
لدعم
ية
الحX
G
أ.
ب.
ج.
د.
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ال تراعي المناخ.
تنفيذ مجموعة من الخيارات 4
وضع أهداف قابلة للتحقق.
B
K
لس 5العمل.
محاكاة
التغيB W4 5التكنولوجيا والسياسات لتحديد المنحى اCفضل 4
4
التحليل المعمق Cوجه 
الموع المالية.

تسخ 5العمل
لقد استخدمت أدوات أخرى عديدة لمعالجة البيانات من أجل تحديث العمل المناخي  W4 Kالمدن ،من بينها أداة
4
ال وضعها البنك الدو iومجموعة المدن B
K

اK 4 C
ربع الرائدة  W4 Kمجال حماية
4
المناخي من أجل تحقيق اCستدامة الحLية 4
المناخ ) (C40واتفاق رؤساء البلديات 
تسخ 5العمل المناخي من أجل تحقيق
وكاء آخرين .وتتج /المهمة الرئيسة CBداة
4
K
K
اCستدامة K
كب 5من الفعالية
الحLية  W4تقديم تقييم وتحليل بما يكفل تقديم الدعم للحكومات  W4تخطيط نهج ع /جانب 4
لمواجهة انبعاثات الكربون .وتقوم هذه B
اCداة بمعالجة بيانات المدن من أجل تقدير تكلفة السيناريوهات المختلفة للعمل
تسخ 5العمل المناخي
مسؤو iالمدن من أداة
اCطار  13أوجه استفادة
وي5ز 
4
المناخي ومدى قدرتها ع /اCستمرار وآثارها .
4
من أجل تحقيق اCستدامة K
الحLية.
وقد استخدمت هذه B
اCداة التكنولوجية الجديدة CBول مرة  W4 Kمدينة بوينس آيرس عندما استخدمت الرسومات البيانية سهلة
K4
K4
وتحس التنسيق W4 K
المسؤول عن تخطيط المدن  W4 Kتعزيز التواصل
اCستعمال والتوقعات المالية وخاصيات أخرى لمساعدة
B
K
تسخ5
تسي 5المدن .وبغض النظر عن وضعية منهجيات تخطيط المدينة  W4استخدام مثل هذه اCدوات ،تعد أداة
مجالس 4
4
K
K
العمل المناخي من أجل تحقيق اCستدامة الحLية أداة متينة بحيث يمكن استخدامها ع /المستوى العالمي ،سواء  W4الدول
النامية أو المتقدمة.
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الفصل الخامس
أثر المدن H
الخXاء ع gاEقتصاد
K
جماi
كب5اً  W4 KاCقتصاد وفق عوامل نمط العيش،
تساهم المدن  80% W4من الناتج 
تأث5اً 4
الداخ /العالمي مما يجعلها تؤثر 4
ا4 C
4
وتحس النجاعة .ولذلك فمن شأن المدن K
K4
والتوفيق K 4
الخLاء أن
واCنتاج ،وإدارة الموارد ،والحد من النفايات،
ب اCستهxك 
اCمم المتحدة للبيئة أطلق مبادرة حول اCقتصاد B
تحسن نمو اCقتصاد )انظر اCطار  .(14لكن برنامج B
اK C
خ Lأدرجت المدن

K
K
والمبا| K
K
الوط .فمث ،xمن شأن إدارة
إيجا| ع /اCقتصاد
المستدامة
الخLاء ضمن قطاعاتها 
الك5ى .وللمدن الخLاء أثر  4
4
4
B
K

ال
النفايات أن تساهم  W4ادخار ما يعادل  16.6تريليون دوCر من كلفة الطاقة بحلول عام  2050ناهيك عن المنافع اCخرى 4
قد تجنيها المدن المستدامة.

اEطار  :14اEقتصاد المناخي الجديد

جــاء  W4 Kدراســة أجرتهــا لمـ ـوع اCقتصــاد المناخــي الجديــد أن مــن شــأن
اCســتثمار  WKالبنيــات التحتيــة K
الحLيــة مثــل النقــل العمومــي أن يحســن
4
جــودة العيــش  W4 Kالمدينــة.


ت Wxبعض البلدان تحديات  WKبناء مدن K
خLاء ومستدامة  W4 Kالمستقبل ،بسبب الصعوبات  W4 Kإدارة وضعيتها
ومن الممكن أن 4
4
المالية وصعوبة اCستثمار  WKالبداية .لكن المدن تتعبأ Cبداء اCهتمام B
باCمر .وقد بدأت النتائج تظهر سواء ع /المستوى

4
K
K
الما iكاCستثمارات .ومن شأن تطوير مدن خLاء أن تساعد  W4استحداث فرص عمل جديدة انطxقاً من اعتماد
الوظيفي أو 4
B
مجاCت اCقتصاد اK C
خ Lالستة التالية :

البناء D
اH E
خX

الذ
النقل G

الطاقة المتجددة

إدارة المياه وإعادة
تدويرها

إدارة النفايات وإعادة
تدويرها

H D
را
إدارة اG E
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الخطة الرئيسة والمدن H
الخXاء النموذجية

• المناطق H
الخLاء K
الخXاء ،من أجل تعزيز انتشار التنوع البيولوجي داخل الفضاءات K
K4
وتحس جودة العيش لفائدة
الحLية،
السكان ،ورفع قيمة العقارات  WKالمناطق المجاورة وزيادة عدد B
الخLاء K
اCنواع المهددة باCنقراض داخل المناطق K
الحLية.
4

فعال
»من أجل تعاون إس(مي ّ
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة«
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• المياه  :مراجعة أنظمة المدينة وتعديلها بحيث تفرض ع /البنايات الجديدة إحداث دورة لنظام مياه B
اCمطار وإعادة
استخدامها CBغراض التنظيف والمراحيض والري .بحيث يساهم 
الموع  W4 Kتخفيض تكاليف نظام الLف الصحي W4 K
المدينة خxل ف5ات هطول B
اCمطار الغزيرة ،والحد من موجة الحرارة داخل المدينة وتركز الحرارة B WK
اCماكن المفتوحة،
4
الخLاء وحدائق المحاصيل الصالحة B
وتوف 100% 5من الموارد المائية لري المناطق K
لxكل والدفيئات.
4

• وسائل النقل  :تعزيز وتطوير وسائل النقل K
الحLي بواسطة أجهزة تحافظ ع /البيئة مثل السيارات والحافxت الكهربائية؛
وزيادة ممرات الر K 4
وتوف5
اجل والدراجات من أجل ضمان استمرارية النظام،
وتيس 5الوصول إ iكل نقطة من المدينة 4
4
B
تيس 5الربط ووسائل
نقاط إعادة الشحن للنقل
الكهربا| الخاص والعام .وفض xعن زيادة أماكن ركن الدراجات ،يشجع 4
4
النقل الخاص الناس ع /التنقل بواسطة وسائل النقل العام.
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n

i

اEضاءة وإنتاج الطاقة الكهروضوئية  :يساهم تثبيت الخxيا الكهروضوئية  W4 Kزيادة استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل
• 
B
K
K
اجل المغطاة تثبيت نظام إضاءة يتمتع
وسائل النقل العام .ويتيح التكامل المعماري لxلواح الكهروضوئية  W4ممرات الر 4

الذا|.
باCكتفاء 4

• النفايات  :بهدف إعادة استخدام حوا 780 iطناً من النفايات العضوية  WKإنتاج B
اCسمدة والغاز الحيوي؛ وإعادة تدوير
4
4
B

اCجهزة  
ال عادة ما تطرح  W4 Kنفايات 4غ 5مفرزة؛ وإحداث نظام جديد لجمع النفايات يقوم ع /تقديم حوافز
اCلك5ونية 4
المح ،/باستخدام النفايات كمورد اقتصادي.
للمجتمع
4
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حXية H
منطقة H
خXاء كفضاءات للقاء واEندماج

اCيجابية 
واCدراك والتصور  W4 Kأفق تحقيق تطورات بيئية جديدة ،من خxل اعتماد
للموع زيادة فرص التعليم 
تتيح اCثار 
استهxك B
اCغذية المحلية  W4 Kالمدارس المحلية ومراكز التعليم.
D
B
غذاI
مح ،/وزيادة
مح gبهدف تلبية احتياجات المجتمع
المح /من خxل إنتاج 4
• حدائق اجتماعية وإنتاج G
G
غذا| 4
4
التكامل اCجتماعي والتعاون  WKإطار المخطط الجديد للمناطق K
الخLاء/المفتوحة .ومن شأن إذكاء الوعي بشأن البيئة
4
وأهمية إنتاج B
K
K
اCغذية المحلية أن يشجع ع /إعادة استخدام النفايات المعاد تدويرها والمحولة 4 W4ع المكان إ iأسمدة
ومواد للتعبئة.
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B
غذا| محلية مستدامة ،والحد من تكاليف النقل
• سوق المنتجات المحلية )سوق صفر كلم(  :من أجل تعزيز دورة إنتاج 4
K
K4
وتحف 5اCندماج اCجتماعي .وسيمكّن اعتماد نموذج مرن من شأنه أن يستجيب من حيث
ثا| أكسيد الكربون،
ومن طرح 4
اCبعاد والكمية B
B
المش5ك كوسيلة دعم 

K4
المواطن واحتياجاتهم من دمج نظام جمعيات 
لل5ويج
الاء
واCنشطة لمطالب
للسوق وخطة العمل.
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خ(صات وتوصيات
خ(صات
K
يعيش 
K
أك 5من نصف سكان العالم W4 K
يع أن زهاء  3.9مليار
الحوا4 ،
وس5تفع هذا الرقم إ 70% iبحلول عام  ،2050ما 4
K
ال5ايد .ويمارس هذا  K
شخص يعيشون  WKالمدن ،وسيستمر هذا الرقم K  WK
كب5اً ع /الموارد الطبيعية
ال5ايد
السكا| ضغطاً 4
4
4
4
K
K

K
ً
ال ستشهد است5افا إن استمر سكان المدن  W4استغxلها ع /النحو المعتاد .وباستمرار المدن
مثل المياه والكهرباء والمواد 4
حول العالم K K WK
است5اف كميات هائلة من الموارد الطبيعية واستهxك كميات ضخمة من المواد والطاقة والمياه وطرح النفايات
4
K
وتلويث الهواء ،فسيغدو محتماً تطوير المدن وتحويلها إ iمدن خLاء ومستدامة.
K

ال
وقد أدى غياب خطط عمل شاملة  W4مجال المناخ مدعمة ببيانات مهمة وأدوات متينة إ iزيادة انبعاث الغازات الدفيئة 4
ب  70و WK 75المائة ،وهو ما جعل التغ 5المناخي ي5ك بالغ B
بلغت ما K 4
اCثر ع /مدن عديدة  W4 Kالعالم بسبب زيادة معدل
4
4
K
ثا| أوكسيد الكربون.
انبعاث الغازات الدفيئة Cسيما 4
B
خ ،5وما اتفاق باريس الذي وقعته  196دولة W4 K
التغ 5المناخي باهتمام بالغ ع /الصعيد العالمي خxل العقد ا4 C
واستأثر 4
B
K
التغ 5المناخي  ،COP21وتلته الدورة التالية للمؤتمر  W4مراكش  COP22إ Cبرهان قاطع ع /هذا
اختتام مؤتمر اCطراف حول 4

K
تداب 5التكيف
للتغ 5المناخي والجهود الدولية
التأث5ات
المش5كة للحفاظ ع4 /
الخط5ة 4
4
اCل5ام الذي 4غ 5موقف العالم بشأن 4
التغ 5المناخي.
التغ 5المناخي وتعزيزها من أجل التخفيف من مخاطر 4
مع 4
K
التغ 5المناخي  WKوضع 
K4
السكا| والمخاطر
اCس5اتيجيات والسياسات الوطنية .فمع تضاعف النمو
ويتع مراعاة مخاطر 4
4
4
البيئية المحدقة ،ت5ز الحاجة الماسة إ iتطوير مدن K
تداب 5لتقليص
خLاء ومستدامة .فع /الحكومات إذن اتخاذ 4
B
K
K
K


تعا| من
ال 4
استخدام الوقود اCحفوري والوع  W4اCستثمار  W4الطاقات المتجددة .وبالموازاة مع ذلك ،ينبغي للمدن 4
التغ 5المناخي من أجل مكافحة الحوادث الناجمة عن مخاطر
تداب 5التكيف مع 4
التغ 5المناخي المبادرة باتخاذ 4
مخاطر 4
التغ 5المناخي.
4
ح تعتمد وتدمج خصائص المدينة K
وهناك حاجة عاجلة لتطوير مدن K
خLاء ومستدامة ،وتحديث المدن التقليدية 
الخLاء

وتدب 5استهxك المواد وكذا إدارة النفايات وإعادة تدويرها .إن تحقيق التنمية
وال تشمل الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية 4
4
المستدامة للمدن أضحت أمراً حيوياً من حيث تطوير المدن.
لتداب 5التنمية المستدامة وربط التنمية K
ويحتل إنشاء المدن وفقاً
الحLية والسياسات المتعلقة بها بأهداف التنمية
4
المستدامةC ،سيما الهدف رقم ) 7طاقة نظيفة وبأسعار معقولة(؛ والهدف رقم ) 11مدن ومجتمعات محلية مستدامة(؛
واCنتاج المسؤوCن(؛ والهدف رقم ) 13العمل المناخي( أولوية قصوى للحكومات وخصوصا W4 K
والهدف رقم ) 12اCستهxك 
K
وبالتا iفهناك حاجة عاجلة لتعميق الفهم ع /مستوى السلطات المحلية بشأن تعريف المدينة الخLاء إi
الدول النامية.
4
K
جانب أوجه التدخل الxزمة للحد من انبعاثات الكربون  W4المدن.
K
والمبا| K
ويتطلب تطوير المدينة K
الخLاء والذكية والطاقة المتجددة
والذ
الخLاء فهماً شام xلخصائصها )النقل النظيف
4
4
وإدارة المياه والنفايات وإعادة تدويرها واCدارة المستدامة B
لxر Kا( .كما أنه من K
الLوري عند تحويل المدن الحالية إi

4
K
التدابK 5
الخLاء لتطبيق التكنولوجيات الجديدة واCبتكار ،مع استخدام أدوات متينة Cنشاء مدن خLاء
مدن ذكية مراعاة
4
K
K
للمعاي5
معاي 5تصنيف المدن الخLاء  W4تخطيط المدن وتقييمها لxستجابة
ومستدامة وقادرة ع /التكيف .ويجب إدراج 4
4
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B
K
مؤ المدينة K
المعاي 5المتبعة  WKتصنيف المدن K
الخLاء :أ( 
الخLاء .ولعل من أشهر
ورو|
الخLاء؛ ب( برنامج 
4
اCتحاد ا4  C
4
للعواصم K
مؤ المدينة المستدامة .وقد سبق بيان هذه 
الخLاء )(EU-GCP؛ ج( 
المؤات ومناقشتها .وعxوة ع /ذلك،
»المؤات K

K4

ال احتلت مراتب متقدمة  W4 Kكل
الخLاء الثxثة
تم التطرق إi
والثxث« ومناقشتها إ iجانب أمثلة للمدن 4
B
K
مؤ المدينة K

الخLاء 
من 
تس 5ع /نهجه
ومؤ برنامج 
وال يجب اتخاذها نموذجاً 4
اCتحاد ا4  C
ورو| للعواصم الخLاء4 ،
با Wالمدن B

اCخرى.
4
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توصيات
K
ي: /
من 4ب التوصيات ما 4
وتداب 5التكيف معه؛
التغ 5المناخي
 .1ن الوعي 
4
اCقليمي بمخاطر 4
K
التغ 5المناخي  WKتطوير المدن K

الخLاء؛
تعا| من خطر 4
ال 4
4
 .2مساعدة الدول النامية والدول 4
واس5اتيجيات لتشجيع المدن K
 .3وضع سياسات 
الخLاء والذكية والمستدامة؛
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

التغ5ات المناخية؛
إدراج أوجه العمل المناخي ودعمها ،بما يشمل قدرة المدن الحالية ع /التكيف مع مخاطر 4
تدابK 5
خLاء  W4 Kهذا الصدد؛
البدء بتحويل المدن التقليدية إ iمدن ذكية واعتماد 4
تشجيع جهود الحكومات والجماعات  W4 Kالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة أو الحد منها؛
K
والمبا| وتوليد الطاقة؛
زيادة استخدام الطاقة المتجددة ورفع مستوى النجاعة الطاقية  W4 KمجاCت النقل
4
K
والمبا| K
اCستثمار  WKإنشاء المدن K
الخLاء والمستدامة
الخLاء والمقتصدة  W4 Kالطاقة؛
4
4
K
الحد من استهxك الطاقة W4 K
المبا| ،أثناء البناء والتشغيل والصيانة؛
4
وضع تداب 5قانونية لتنظيم مشاريع البناء الجديدة لضمان طابعها B
اK C
خ Lوالمستدام؛
4

 .11إعادة تدوير النفايات ووضع حد Cنتاجها ع 5استخدام مواد قابلة للتحلل؛
 .12ترشيد استخدام المياه عن طريق حمxت التوعية واستخدام التكنولوجيات الجديدة؛
 .13إعادة تدوير مياه الLف الصحي واستخدامها وتحويل النفايات إ iطاقة؛
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

تشــجيع اســتخدام وســائل النقــل النظيفــة والمســتدامة والذكيــةC ،ســيما وســائل النقل العمومي وإنشــاء مســارات
للدراجــات ومناطــق لركــن الدراجــات المعــدة لتقاســم ركوبهــا بـ K 4
ـ العموم؛
K
K

ـ المنافــع الصحيــة
ـ Áمــن أجــل جـ 4
زيــادة المســاحات الخــLاء المفتوحــة وتشــجيع اســتخدام مم ـرات المـ 4
لتوفـ 4ـ 5ظــروف عيــش مxئمــة  W4 Kالمــدن؛
اعتماد التكنولوجيات واCبتكارات الجديدة  W4 Kالمدن؛
الفاعل لتشجيع المدن K K
K4
تعزيز التعاون K 4
اCسxمي؛
ب
الخLاء  W4العالم 
إنشاء جائزة CBفضل الممارسات للمدن K K
اCسxمي؛
الخLاء  W4العالم 
تعزيز بناء القدرات  WKأوساط السلطات المحلية لمساعدتهم  WKتطوير المدن K
الخLاء؛
4
4
وضع آلية فعالة من أجل اCئتمان B
خ Lلدى المؤسسات المالية بغية تشجيع تطوير المدن K
اK C
الخLاء.
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