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 إعادة التفكير في موضوعات البنية التحتية للمدينة
 المبحث الثاني من دراسة بعنوان

Sustainable, resource efficient cities – Making it happen  

 
 

 ترجمة بتصرف
 أ.د. مضر خليل عمر

 
وفقًا لبيترس  ، فإن إعادة التفكير في استدامة المدينة ، وكيفية ارتباط التحضر والبيئة ، يتطلب تجاوز 

يثير الحاجة  Brundtland. يؤكد بيترس  أنه على الرغم من أن مفهوم  لالستدامة Brundtlandtمفهوم 
نظمة ، إال أن االتتماما  البيئية إلى النظر في االستدامة االجتماعية واالقتصادية والبيئية المتبادلة لأل

. في سياقا  العالم النامي  واالقتصادية في الواقع غالبًا ما تتجاوز االتتماما  االجتماعية والسياسية في التنفيذ
الفقيرة وغير الرسمية نسبًا كبيرة )أحيانًا األغلبية( من السكنية على وجه الخصوص ، حيث تشكل األحياء 

لتحوال  المستدامة حساسية إضافية للظروف االجتماعية والسياسية التي يتم تصورتا المدينة ، تتطلب ا
بدالً من مجرد تبني نهج تتمحور حول التقنية والتكنوقراطية لتحقيق النمو األخضر واالستدامة ، .  وتنفيذتا

لعالم   التي تواجه ا. جعل  التحديا هناك حاجة متزايدة إلعادة التفكير في االستدامة من حيث البعد البشري
النامي من المهم بشكل متزايد إنشاء برامج عمل تنبثق من اعتبارا  العدالة االجتماعية )مثل الرؤى المناصرة 

د . وتذا يتطلب االبتعاد عن التركيز السائ المدينة طقاللفقراء( لتحقيق االستدامة في المدن وعلى مستوى من
ة والتكنوقراطية التي تركز فقط على أمن األصول نحو التصميم على المخططا  التي تتمحور حول التقني
  . والتخطيط الذكي الذي يركز على الناس

عندما يتعلق األمر باإليكولوجيا الحضرية ، فإن النظرية البيئية التقليدية تواجه تحديًا من خالل الحاجة 
 . يستفسر تودسون ومارفين عن مفهوم إلى دمج ونمذجة المجتمعا  البشرية كمكونا  متكاملة للنظم البيئية

المدن من  التحتية في ى" الذي يهدف إلى حماية تدفقا  الموارد البيئية والخدما  والبنالبيئي الحضرياألمن "
. إن  "تكاثرتا البيئي والماديخالل إعادة تشكيل المدن والبنى التحتية الخاصة بها بطرق تساعد على ضمان "

الجديد الذي يتم بموجبه وضع استراتيجيا  استدامة المدينة قد "يميز بشكل انتقائي قلقهم من تذا النموذج 
. على حد تعبيرتم ، فإن المؤلفين قلقون من  مناطق حضرية معينة ومصالح اجتماعية معينة على اآلخرين"
 ."جديدة للتراكمأن نموذج األمن البيئي الحضري قد يخدم كأساس "الستراتيجية 

بالدور الذي تلعبه "المدن العالمية" )أو المدن ذا  المستوى العالمي(  Marvin و Hodson يهتم
 . واستجابا  لتحدي األمن البيئي الحضري بهدف تصدير تذه الحلول على نطاق عالمي في تطوير حلوال

ا ذوتم يجادلون بأن نموذج األمن البيئي الحضري يفرض البحث عن "استقالل ذاتي محدود" للمدن ، وأن ت
 . إن الحاجة إلى تحقيق التدفقا  يتعارض مع حقيقة أن المدن نفسها "ليس  مقيدة حقًا أو مساحا  مستقلة"

. لكن تودسون ومارفين  يجادالن بأن االستجابا  التي تنبثق  األيضية الدائرية داخل المدن ليس  محل شك
يث البيئية وشبكا  البنية التحتية" ، ح من نموذج األمن البيئي الحضري تتميز بـ "حضارة متزايدة للموارد

 . تخاطر المدن بمستقبلها من خالل سيطرة أكبر على الموارد
يوم التحتية األساسية ال ىومع ذلك ، على المستوى المحلي ، تهتم المدن بكيفية اتخاذ خيارا  البن

أن البنى تطلب اتخاذ خيارا  بش. ي والتي ستساعدتا على االنتقال إلى أنماط سلوك أكثر استدامة في المستقبل
تتوسط في تقديم الخدما  مثل التخلص من النفايا  ، والغذاء ، والطاقة ، وأمن إمدادا  المياه ، التحتية التي 

والنقل واالستجمام دراسة متأنية للعوامل االجتماعية والثقافية والسياسية التي تلعب دوًرا ، ال سيما في العالم 
  . التحتية الرئيسية في القسم التالي ىفي تذا الصدد ، يتم تقديم بعض موضوعا  البن . النامي
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دارة برامج إو االقتصاد األخضرو اقتصاد الكربونتقدم اتجاتا  االستجابة العالمية الناشئة ، مثل 
 امان نموض، مؤشراً على الخيارا  المتاحة لحكوما  المدن التي ترغب في  النظم اإليكولوجية الحضرية

واجه . السؤال الرئيسي الذي ي يزيد من قدرتها على الصمود أمام التغيرا  العالمية السلبية ومنفصال امستدام
صانعي القرار ، في تذا الصدد ، تو "كيفية دمج وتنسيق االستراتيجيا  الموجهة نحو القطاعا  وبرامج 

التحتية األساسية؟". حدد برنامج األمم  ى  البنوما تي التقنيا  التي يجب أن تكمن وراء خيارا ؟التنفيذ 
كل منها  التحتية للمدينة ، يتكامل ىالمتحدة للبيئة   خمسة مجاال  مواضيعية رئيسية لإلبالغ عن خيارا  البن

 : . وتشمل تذه عبر مجموعة من القطاعا  وقيود الموارد التي قد تؤثر عليها
قة في المباني إمكانا  كبيرة للمساتمة في تقليل استخدام الكهرباء ، : تمتلك كفاءة الطابناء كفاءة الطاقة •

 . وبالتالي تخفيف الضغط على قطاع الطاقة
: إدارة النفايا  الصلبة لديها القدرة على المساتمة في تقليل الطلب على مدافن النفايا  ، إدارة النفايات •

  غاز الميثان من النفايا  أو تحويل النفايا  إلى غاز ، غازا  الدفيئة ، على سبيل المثال انبعاثاالوالحد من 
وانخفاض مستويا  التلوث البري والمائي ، وانخفاض استخدام الطاقة )الكهرباء والنفط( في نقل النفايا  

إعادة تدوير النفايا  وإعادة استخدامها لديها القدرة على خلق فرص عمل وتقليل االعتماد .  والتخلص منها
 . راد المواد لإلنتاجعلى استي

أي ) تقليل االعتماد على قطاع الطاقة: تهدف أنظمة النقل الحضري المستدامة إلى النقل الحضري المستدام •
قل . توظف أنظمة النخفض مستويا  تلوث الهواء، و زيادة اإلنتاجيةو تقليل االزدحامالنفط والبترول( ، و

تلعب أنظمة النقل العام . أخيًرا ،  تساعد في خلق فرص عملالعام أعداًدا كبيرة من األشخاص ويمكن أن 
الوصول والتنقل للمواطنين الحضريين ويمكن أن تلعب دوًرا رئيسيًا في التغلب سهولة دوًرا كبيًرا في زيادة 

 ."على عناصر "االنقسام الحضري
اظ عي اإليكولوجي وكذلك للحفبالغ األتمية لإلنتاج الصناعي والزرا ا: توافر المياه أمرالمياه والمياه العادمة• 

. جودة المياه مهمة أيًضا الستدامة األنشطة الصحية والزراعية وخدما  النظام  على األنشطة المنزلية اليومية
كجم من الفحم  1لتر من الماء لكل  1. تستخدم كميا  كبيرة من المياه في إنتاج الطاقة )حوالي  البيئي

 . توافر المياه وأنماط تطول األمطار يعتمد قطاع الغذاء علىالمستخدم(. 
: تتكون إدارة النظم اإليكولوجية الحضرية من اإلدارة المتكاملة للتأثيرا  إدارة النظم اإليكولوجية الحضرية •

. تتم معالجة التأثيرا  المتكاملة للهواء والماء والتلوث األرضي بشكل منهجي في  البيئية لألنشطة الحضرية
نظم اإليكولوجية الحضرية ، والتي تهدف إلى معالجة الروابط الحاسمة بين مكونا  النظام ممارسا  إدارة ال

. إن تغير استخدام األراضي ، وكمية المياه ونوعيتها ، وجودة الهواء ، ومستويا  التلوث ، ومستويا   البيئي
  . ة النظام البيئياستغالل الموارد وممارسا  إدارة النفايا  جميعها لها تأثيرا  كبيرة على مرون

كل موضوع تو استجابة شاملة للحاجة إلى ضمان إمدادا  الطاقة والمياه والنفط واألمن الغذائي 
األنظمة التي تكون المرونة المتبادلة  كونها 1.6.1وزيادة مرونة النظام البيئي التي تم تحديدتا في القسم 

المنطقي لكل موضوع بمزيد من التفصيل في القسم . تم توضيح األساس  على مستوى المدينةفيها   مرغوب
 . التالي

 

 التحتية المختارة ىاألساس المنطقي لمواضيع البن 2.2

 كفاءة الطاقة في قطاع البناء 2.2.1
تعد كفاءة استخدام الطاقة في المباني في المدن مصدر قلق كبير حيث تستهلك المباني ثلث الطاقة 

، وبالتالي فهي أكبر قطاع يساتم في انبعاثا  غازا  الدفيئة العالمية . المباني  العالمية )االستخدام النهائي(
. من خالل الطلب على  من إمدادا  الكهرباء العالمية ٪60السكنية والتجارية  مسؤولة عن ما يقرب من 

لطاقة والبصمة ا والتصنيع بشكل كبير في ملف استهالكمباني تبريد الساتم يالتدفئة والتهوية وتكييف الهواء ، 
. كما أنها تساتم في تأثير الجيب الحراري الحضري ، وتوجيه وتفاقم سرعا  الرياح في  الكربونية للمدن
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ناعة البناء . تستهلك ص المدينة ، بينما تساتم بشكل ضئيل في قدرة المدينة على التقاط وتخزين المياه والطاقة
. إن البصمة  من إجمالي الحجم العالمي للنفايا  الصلبة ٪40ج والتشييد ثلث استهالك الموارد العالمية وتنت

ا . وبالتالي ، يعد قطاع البناء قطاًعا بالغ األتمية فيم بنائها بانحسلمباني أعلى إذا أخذنا في الااإلجمالية لطاقة 
تغير المناخ لـ المعنية ب. تشير دراسة الهيئة الحكومية الدولية  يتعلق بالحد من انبعاثا  غازا  الدفيئة العالمية

في انبعاثا  خط األساس المتوقعة  ٪29دولة إلى أنه يمكن تحقيق تخفيض بنسبة  36في  2007حالة في  80
  . بدون تكلفة في تذا القطاع

بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة ضعف أمن الطاقة في العديد من المدن ، ظهر  برامج كفاءة 
ضمن . وعادة ما تت بناء في كل من السياقا  الحضرية في العالم النامي والمتقدماستخدام الطاقة في قطاع ال

اه . تعد عمليا  تحديث المباني لتحسين كفاءة المي برامج التعديل التحديثي وبرامج التصميم الجديدة الذكية
 . تية داعمةبنى تحوالطاقة ذا  أتمية كبيرة للمدن حيث توجد بالفعل البنى التحتية القائمة في شكل مباني و

في  . يتطلب كسر تذا "القفل" للبنى التحتية القديمة ذا  البصمة العالية تقنيا  وعمليا  تحديثية 
 جديدة للمؤسسا  الصغيرة االمقابل ، فإن إدخال تقنيا  التعديل التحديثي لديه القدرة على خلق فرص

تعديل . مجموعة متنوعة من تقنيا  ال نتيجة لذلك والمتوسطة والكبيرة ، وزيادة مستويا  التوظيف في المدينة
للمباني ، بدًءا من المصابيح الكهربائية منخفضة الطاقة ، إلى األلواح الشمسية ، والسخانا   ةالتحديثي  متاح

ة دارإلمياه ، وطاقة الرياح ، وأنظمة التسميد والغاز الحيوي ، ومنتجا  العزل والتبريد ، وأجهزة لالشمسية 
 .سطح االتخضير  توفير الطاقة من خالل فصل أحمال األجهزة و

في   . قام نيلسون باستكشاف مقارنة بين فرص البناء الجديد والتعديل التحديثي لمناطق عالمية مختلفة
 حين أن المدن األوروبية وأمريكا الشمالية لديها إمكانا  أعلى للتعديال  التحديثية والمناطق النامية والناشئة

تناك   . مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية وروسيا وإندونيسيا وتركيا تظهر إمكانا  أكبر للمباني الجديدة
العديد من المخططا  الخاصة بتعديل المباني الحالية من أجل كفاءة استخدام الطاقة ، ولكن يجب التأكيد على 

ح أن تكون الحلول منخفضة التقنية أكثر مالءمة . من المرج أن تذا قد يتضمن حلواًل عالية ومنخفضة التقنية
)لتر من الضوء( حالً منخفض التكلفة  Isang Litrong Liwanag . في الفلبين ، قدم مشروع في العالم النامي

. مصباح الزجاجة الشمسية عبارة عن زجاجة  لمشكلة إضاءة األكواخ العشوائية والمستوطنا  العشوائية
لتر تحتوي على ماء وملح وكلور يتم تثبيتها على سطح كوخ غير رسمي حيث  2صودا معاد تدويرتا سعة 

يمكنها التقاط اإلشعاع الشمسي في الطيف المرئي ونقله كضوء إلى الظالم ، وغالبًا غرف مكهربة )وإن كان 
تاحة إذلك خالل النهار فقط(. تم تطويره من قبل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في إطار برنامج يسعى إلى 

 .  التقنيا  التي يمكن تكرارتا بسهولة ورخيصة ويمكنها مواجهة تحديا  العالم النامي
وبالمثل ، تم تطوير وتنفيذ مواقد تعمل بالطاقة الشمسية ، وطباخا  تعمل بحرق األخشاب بكفاءة في 

إلى حلول رخيصة استهالك الوقود ، وأجهزة راديو تعمل بالرياح ، في العالم النامي حيث تتطلب الحاجة 
. عندما يتعلق األمر بالمباني الجديدة ، توجد فرصة لتوظيف تصميم ذكي منخفض البصمة وقد  وموثوقة

. أصبح التقليد الحيوي واالفادة من المعرفة األصلية  يتجاوز مجرد تنفيذ الحلول المعمارية عالية التقنية
 . دوائر الهندسة المعمارية والتصميموالتقليدية للتدفئة وتبريد المباني أكثر شيوًعا في 

يتم تقديم اقتصاديا  خارطة الطريق العالمية لتحويل المباني من أجل تقليل استهالك الطاقة ومخرجا  
تواجه البلدان المتقدمة في أوروبا وأمريكا الشمالية أكبر تكلفة في تذا الصدد نظًرا ألن تذه  .االنبعاثا  

. وتجدر اإلشارة إلى المكاسب المحتملة من خالل تحسين  عالية من االنبعاثا  الحالية االمناطق لديها أعداد
 1مليون دوالر أمريكي إلى  300. يمكن أن تؤدي االستثمارا  في حدود  كفاءة استخدام الطاقة في المباني

المباني  قة فيتريليون دوالر أمريكي سنويًا ، في ظل بعض السيناريوتا  ، إلى توفير ثلث استخدام الطا
 . . ، وتذا بحد ذاته سيؤدي إلى مستوى كبير من الحد من انبعاثا  غازا  الدفيئة العالمية2050بحلول عام 

مليون فرصة عمل جديدة في أوروبا والواليا  المتحدة وحدتما من خالل  3.5يمكن خلق ما يصل إلى 
اجة إلى اإلسكان في العالم النامي فرصة للشروع االستثمار المعزز في بناء كفاءة الطاقة  أخيًرا ، توفر الح
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في برامج بناء جديدة تستوعب أتداف كفاءة استخدام الطاقة في المباني منذ البداية ، ولتجنب التكاليف المرتفعة 
في كثير من األحيان إلعادة التحديث . الهند ، على سبيل المثال ، تعاني من نقص في المساكن من حوالي 

من المتوقع أن تتضاعف مساحة المكاتب في الصين . في  2020و  2000نزل . بين عامي مليون م 24.7
دوالر أمريكي  2.1الواليا  المتحدة ، من المتوقع أن يزيد سوق التعديل التحديثي للمباني غير السكنية من 

لحثيث . في ضوء اعتماد الصين ا 2014حتى عام  2010مليار دوالر أمريكي في الفترة من  3.7إلى 
لتقنيا  وممارسا  كفاءة الطاقة ، قد يظهر سوق أكبر للتعديل التحديثي في  المدن الصينية ، تعزز النمو 

 1بتكلفة  ٪10. تتراوح التكاليف التي يمكن من خاللها تحقيق وفورا  من توفير  العالمي في تذا القطاع
دوالرا  أمريكية  10بتكلفة تتراوح بين  ٪40دوالر أمريكي للقدم المربع ، بينما يمكن تحقيق توفير بنسبة 

 . دوالًرا أمريكيًا للقدم المربع 30و 
 

 إدارة النفايات 2.2.2
 410تبلغ القيمة التقريبية لسوق النفايا  العالمية )باستثناء القطاع غير الرسمي في البلدان النامية( 

مليار  11.2الدفيئة العالمية ناتجة عن  ماليين دوالر أمريكي سنويًا . خمسة في المائة من انبعاثا  غازا 
ة . تتفاقم تحديا  إدارة النفايا  في المدن )مثل النفايا  الصلب طن من النفايا  الصلبة التي يتم جمعها عالميًا

، والنفايا  اإللكترونية ، ونفايا  الكتلة الحيوية ، والنفايا  الخطرة ، والنفايا  الطبية ، ونفايا  التعبئة 
. تتزايد تكاليف صيانة عمليا  طمر النفايا  مع زيادة سعة  ة البحرية( بسبب ارتفاع معدال  التحضروالقمام

المكبا  المتاحة )ويجب تطويرتا بعيًدا عن المدن( وزيادة تكاليف النقل واإلدارة مجتمعة لتؤثر على حكوما  
لملوثة لمدافن النفايا  على المناطق . تدرك حكوما  المدن بشكل متزايد وتحاول التعامل مع اآلثار ا المدن

. تذا تو الحال خاصة في  المحيطة ومنسوب المياه حيث تتم إدارة مواقع دفن النفايا  بشكل غير صحيح
العالم النامي  حيث تكون قدرة الحوكمة إلدارة مدافن النفايا  )مثل العصارة والبكتيريا واألمراض( غير 

 . ب نقص المهارا  واألموال والتقنيا كافية ، أو قد ال تكون موجودة بسب
تبن  العديد من المدن برامج إعادة تدوير الزجاج والبالستيك والكتلة الحيوية والنفايا  الخطرة 

، بلغ  قيمة سوق النفايا   2011لعام  GER Waste. وفقًا لتقرير  استجابة لتحدي التعامل مع النفايا 
في  ٪30، وكان من المتوقع حدوث نمو بنسبة  2008مريكي في عام مليار دوالر أ 19.9العالمية إلى طاقة 

. كما أن السوق العالمية للبالستيك والزجاج المعاد تدويرتما مواتية أيًضا  2014 تذا القطاع بحلول عام 
ة تدوير نفذوا أنظمة إعادالذين وكان  في السابق شركا  إعادة التدوير غير الرسمية مثل الزبالين في القاترة 

. يمكن أن يؤدي الوصول إلى األسواق المحلية والعالمية  تمكنوا من الوصول إلى تذا السوق العالمي  متطورة 
إلعادة التدوير إلى تحويل قطاعا  النفايا  في العديد من المدن وخلق فرص عمل جديدة لم يتم استغاللها 

جديدة ، غالبًا ما يتم التغاضي عن دور القائمين بإعادة التدوير غير . فيما يتعلق بخلق فرص عمل  لوال ذلك
الرسميين الذين يعملون عموًما في ظل ظروف غير آمنة وغير صحية )مع عواقب صحية مدمرة للقائمين 
بإعادة التدوير( ، في استراتيجيا  النفايا  الخضراء ،  والمخططا  باتظة الثمن التي تتمحور حول التقنية  

 . الً من ذلك ، تتطلب إعادة التفكير في إدارة النفايا  من منظور اجتماعي مواجهة تذا التحديبد
يمكن تنفيذ برامج إدارة النفايا  على مستويا  حضرية مختلفة ، بدًءا من نطاق المدينة بأكمله وصوالً 

قة الدنيا ر من قبل أفراد الطب. في كثير من األحيان ، يتم تنفيذ أنشطة إعادة التدويالسكني  إلى مستوى الحي
عض . في ب الحضرية الفقيرة وتكون وظائف إعادة تدوير النفايا  منخفضة األجر وغير صحية وخطيرة

الحاال  ، مثل حالة الزبالين في القاترة ، يلعب القائمون بإعادة التدوير دوًرا تاريخيًا وتقليديًا كمزيال  
. يعد التعامل مع المقاييس المختلفة ألنشطة إعادة  لى قرون من التاريخالنفايا  وإعادة تدويرتا والتي تعود إ

التدوير والظروف االجتماعية السائدة بين القائمين بإعادة التدوير أمًرا أساسيًا لإلدارة الناجحة للنفايا  على 
ير الرسمية والسمة غ. في السياقا  الحضرية في العالم النامي ، التي تتميز باألحياء الفقيرة  مستوى المدينة

، يمكن أن يكون جمع النفايا  من خالل أنظمة إدارة النفايا  التقليدية أمًرا صعبًا ، ومع ذلك تظهر استجابا  
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، حيث يتم تبادل الغذاء مقابل النفايا  ، يوفر نموذًجا بديالً في كوريتيبا  Green Swap. برنامج  متنوعة
للتنشئة االجتماعية إلدارة النفايا  التي تكون إنسانية ويمكن أن تحفز التغيير السلوكي بنفس تكلفة برامج طمر 

ألساليب . يمكن العثور على االختالفا  في ا النفايا  ، باستثناء أن اآلثار المدمرة لمدافن النفايا  قد تم إبطالها
ا تو واضح م.  رتا في سياقا  حضرية إقليمية ومحلية مختلفةالمتبعة في جميع دراسا  الحالة لدينا أو تطوي

تو أن البرامج الناجحة تعتمد على مستويا  عالية من المشاركة العامة والمجتمعية وتشارك عبر قطاعا  
 . الحوكمة واألعمال والمجتمع المدني في كل من مرحلتي التخطيط والتنفيذ لتدخال  النفايا 

التنمية النظيفة ، من الواضح أن معظم السلطا  المحلية تتطلب دعم ومساعدة المجتمع فيما يتعلق بآلية 
المدني و / أو الوكاال  األخرى التي يمكن أن تساعد في تسريع وإدارة العمليا  المطلوبة للحصول على 

أن العديد  2011ام . يذكر تقرير المدن األوروبية لع تمويل الكربون من البنك الدولي واألمم المتحدة وغيرتما
 ٪72. تقوم مدينة سان فرانسيسكو بتحويل  من نفاياتها ٪50من المدن األوروبية تعيد تدوير ما يقرب من 

. وضع   2020من نفاياتها بعيًدا عن مكب النفايا  وتهدف إلى أن تكون مدينة خالية من النفايا  بحلول عام 
إلعادة تدوير النفايا  البلدية وتحويلها  ٪45حدد تدفًا بنسبة ت 2011مدينة لندن خطة إلدارة النفايا  في عام 

فقط من نفايا  كوبنهاجن ينتهي  ٪3. في الحد األقصى للمقياس ، في كوبنهاغن ، 2015 إلى سماد خالل 
رية ، . ال تستخدم برامج النفايا  الصف بها المطاف في مدافن النفايا   حيث يتم حرق النفايا  إلنتاج الطاقة

فضة . من خالل تنفيذ تذه اإلستراتيجية منخ تلك التي تنفذتا سان فرانسيسكو ، الترميد كطريقة مقبولةمثل 
من نفايا  سان فرانسيسكو حاليًا إلى مكب النفايا  وتهدف المدينة إلى أن  ٪20االنبعاثا  ، يذتب حوالي 

ة في إعادة التدوير في سياقا  العالم . أحد التحديا  الرئيسي2020 تكون مدينة خالية من النفايا  بحلول عام 
النامي تو ترحيل أنشطة إعادة التدوير غير الرسمية إلى حد كبير إلى نظام أكثر رسمية يوفر ظروف عمل 

األتم من  . آمنة والئقة للقائمين بإعادة التدوير ومكافأة كافية لجهودتم على مختلف المستويا  في سلسلة القيم
( ضرورية لنجاح برامج إدارة النفايا  ألنها ISWMرة المتكاملة للنفايا  الصلبة )ذلك ، أن ممارسا  اإلدا

تمكن برامج ومشاريع التكامل إلدارة النفايا  في مواضيع وقطاعا  أوسع مثل الصحة ، ومرونة النظام 
  . البيئي ، وحماية الموائل ، وكفاءة الكربون وجودة المياه

 

 النقل الحضري المستدام 3
القنوا  المختلفة التي يمكن أن يتدفق االستثمار من خاللها إلى النقل األخضر ، يوفر االستثمار  من بين

التحتية أكبر إمكانا  للنمو االقتصادي ، من خالل تشجيع االستثمار الحكومي وتحفيز فرص األعمال  ىفي البن
ل خضر االقتصاد ككل ، ال سيما من خال. من المرجح أيًضا أن يفيد االستثمار في تكنولوجيا النقل األ الجديدة

  GER Transport ." قدرته على تحفيز االستثمار الحكومي
إن الحاجة إلى النقل الحضري المستدام الذي يحسن الوصول والتنقل مع تقليل االزدحام وزيادة 

ين عن عمل الذين يتقاربون في المدن إن األعداد الهائلة للباحث . اإلنتاجية أمر بديهي في العديد من المدن
تظهر  . والزيادة في عدد المركبا  المملوكة للقطاع الخاص تضع ضغوًطا مركزة على البنى التحتية للمدينة

. في بعض  . ظهر  مجموعة متنوعة من االستجابا  تذه المشاكل في كل من مدن العالم المتقدم والنامي
ة استخدام . تختلف درج ا  الخاصة ويتم تحفيز استخدام وسائل النقل العامالحاال  ، يتم معاقبة مالكي المركب

، يشكل الترويج للتحول إلى سيارا  أنظف )مثل . في حاال  أخرى  العقوبا  والحوافز من مدينة إلى أخرى
 السيارا  الكهربائية أو الهجينة( أو استخدام الوقود األنظف )مثل اإليثانول الحيوي والديزل الحيوي

المشاة  شوارعكما تم تنفيذ .  والهيدروجين( جوتر استراتيجيا  المدينة لجعل النقل الحضري أكثر استدامة
 . على نطاقات كبيرة في بعض المدن

اآلثار االقتصادية لكل مليون دوالر أمريكي يتم إنفاقه على النقل . وفيما  Chmelynskiتوضح 
إمكانا  التنمية االقتصادية الخضراء من خالل االستثمار يتعلق بالحاجة إلى النقل األخضر ، توضح الدراسة 

لى القدرة ع  ما تو واضح تو أن جمهور برامج النقل لديها.  التحتية وتحفيز االستثمار الحكومي ىفي البن
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تلبية مجموعة واسعة من االحتياجا  في المدينة التي تتجاوز االستدامة وتتعامل مع القضايا األكبر المتعلقة 
  . حية العيشبصال
، ويشير تقرير معدل االلتحاق  غازا  الدفيئة في قطاع النقل مذتلةالإن إمكانا  الحد من انبعاثا     

عن النقل إلى أن "السيناريوتا  العامة توضح أن قطاع النقل األخضر والمنخفض  2011اإلجمالي لعام 
دون استثمارا  إضافية كبيرة ".  %70بنسبة الكربون يمكن أن يقلل انبعاثا  غازا  االحتباس الحراري 

من خالل  تجنب أو تقليل الرحالتتنطوي التحديا  على تحويل االستثمار نحو المشاريع التي تستجيب لمبدأ "
." كما أنها تنطوي على االستخدام المتكامل لألراضي وتخطيط النقل وتمكين اإلنتاج واالستهالك المحلي

ا  والوقود ( وإلى المركبالنقل العام وخيارا  النقل غير اآلليةكفاءة بيئيًا )مثل  تحوال  نحو وسائل نقل أكثر
األكثر كفاءة بيئيًا . من األتمية بمكان تقدير التأثير طويل األجل لالستثمارا  في أنظمة النقل الحضري 

تية وخطط التح ىنالتحتية )بسبب خيارا  وسيلة النقل والطرق تطوير الب ىالمستدامة من حيث تأمين البن
 .تغيير استخدام األراضي للمدن(

يساتم النقل الحضري عموًما بشكل كبير في البصمة الكربونية للمدن ، واستهالك الوقود باختصار ، 
كما أنه يساتم بشكل كبير في االضطرابا  الصحية .  ، وتلوث الهواء ، واالزدحام ، وتلوث الضوضاء

لى ، في كل من البلدان المتقدمة والنامية ع نقل خياًرا شائعًا للتدخال  المستدامة. لذلك ، يعد قطاع ال والوفيا 
. ومع ذلك ، فإن النقل له أبعاد أخرى تتطلب اعتبارا  متساوية إلى جانب البيئة  . في المقام األول  حد سواء

ق كانية العيش على نطاأن أنظمة النقل تحدد إلى حد كبير المستوى الذي يتم الوصول إليه ، والتنقل ، وإم
تم  مناقشة  . تلعب أنظمة النقل العام دوًرا كبيًرا في تشكيل التجربة اليومية للمواطنين الحضريين.  المدينة

. تم توضيح نهج بوغوتا في أنظمة النقل والوصول العام والتنقل  دراستي حالة ألنظمة النقل العام في تذا القسم
سليط الضوء على أتمية التحول إلى وقود وسيارا  أنظف في دراسة الحالة . تم ت في دراسة الحالة األولى

 . الثانية حول
يمكن تنفيذ إصالحا  النقل العام مثل تلك التي تم إجراؤتا في كوريتيبا وبوغوتا ، أو حتى أنظمة 

ول وتنقل ة وتعزيز وصالتلفريك المطبقة في ميديلين وريو ، لتلبية مجموعة متنوعة من االحتياجا  الحضري
تعد أنظمة النقل العام أيًضا من أرباب العمل الكبار في المدن حول .  المواطنين الحضريين الفقراء والمهمشين

 2011لعام  GER".  ينص تقرير العالم ، ويمكن أن يولد االستثمار في النقل العام "عوائد اقتصادية استثنائية
ر منخفض الكربون يمكن أن يقلل من انبعاثا  غازا  االحتباس قطاع النقل األخضعن النقل على أن "

من الناتج المحلي اإلجمالي  ٪0.16"، وأنه إذا تم استثمار  دون استثمارا  إضافية كبيرة ٪70الحراري بنسبة 
العالمي في تعزيز البنية التحتية للنقل العام ، يمكن خفض حجم المركبا  على الطرق بمقدار الثلث بحلول 

الدعم السياسي القوي والقيادة والتشاور والمشاركة المتنوعة بشكل عام السما  المميزة لتدخال  . 2050 عام
   . النقل العام الناجحة

 

 المياه ومياه الصرف الصحي  4
تساتم الزيادة السكانية ، وارتفاع مستويا  المعيشة ، واالستغالل المفرط ، والتلوث ، وتدتور النظام 

د إلى . تسعى المدن بشكل متزاي واآلثار السلبية لتغير المناخ ، في مشاكل ندرة المياه العالمية اإليكولوجي ،
 . تتعرض مرافق معالجة من أجل تلبية الطلب هاالحصول على المياه من المصادر الموجودة في أماكن أبعد من

منقولة تكلفة العالية لنقل النفايا  المياه الصرف الصحي أيًضا لضغوط متزايدة في عدد من المدن ، وأصبح  ال
بالمياه إلى مرافق الصرف الصحي الواقعة بعيًدا عن المناطق التي يتم فيها إنتاج النفايا  ، أحد االعتبارا  

في  . مواجهة التحدي المتمثل في استخراج المياه العادمةل ةجديدطرق الرئيسية للمخططين الذين يبحثون عن 
استخدام مكثف ألنظمة المياه الرمادية بينما استكشف  مدن أخرى االفادة من عمليا  بعض المدن ، تم تنفيذ 

  . الترشيح الحيوي إلدارة النفايا  بتكلفة أقل
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للفوائد التي يمكن أن تجلبها إعادة االستخدام وإعادة التدوير لعملية  افي نهاية المطاف ، تناك حد
لضروري أن تشارك المدن بنشاط في إدارة مقياس مستجمعا  المياه التمثيل الغذائي للمياه في المدينة ، ومن ا

التي توفر إمدادا   -  . إعادة تأتيل مستجمع كاتسكيلز من أجل تحسين وصولها إلى المياه على المدى الطويل
 تو أحد األمثلة حيث أدى االتتمام بأنشطة مستجمعا  المياه إلى فوائد كبيرة على -المياه لمدينة نيويورك 

  . . تذا له آثار على إدارة النظام البيئي الحضري نطاق المدينة
إن تحديا  ندرة المياه ليس  جديدة على المدن ، ولكن الضغوط السكانية المتزايدة في المناطق 
الحضرية تفرض طلبا  تائلة على إمدادا  المياه الصالحة للشرب الحالية ومحطا  معالجة استخراج مياه 

تعمل المدن في كل من العالم المتقدم والنامي على توسيع نطاق وصولها إلى مواقع بعيدة .  الصرف الصحي
تجد  . قد أكثر من أي وق  مضى للوصول إلى المياه لتلبية احتياجاتها  زيادة عدد السكان وأنشطة اإلنتاج

لى سبيل ن النامية ؛ عالتكنولوجيا  األبسط واألرخص سعراً التي تساعد على التكيف إقباالً أكبر في البلدا
يمكن أن  . لمياه ، وتقنيا  التسميد الحيوي ، والتقاط الغازلالمثال؛ التقاط مياه األمطار ، والسخانا  الشمسية 

 . التحتية التقليدية ىأنظمة البن ئتلعب تذه دوًرا كبيًرا في التخلص من عب
البلدية المتطلبا  لجميع المباني  )أي أكثر من استجابة لتحديا  ندرة المياه في دلهي ، قدم  مؤسسة 

متر مربع( اللتقاط مياه األمطار ، مع توفير ما يقدر بـ  1000متر مربع ومساحة األرض تزيد عن  100
. في تشيناي ، أد   . تذه األنواع من المخططا  مهمة مليار لتر من المياه إلعادة تغذية المياه الجوفية 76.6

المياه  2002و  1988فية إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمقدار أربعة أمتار بين عامي تغذية المياه الجو
الرمادية تي مياه غير ملوثة بالمراحيض ناتجة عن أحواض االستحمام ، والغساال  ، وأحواض البانيو ، 

.  يةاستخدام المياه الرماد. يمكن إصدار تصاريح المياه الرمادية للمساعدة في تنظيم  وفقًا إلرشادا  البلدية
، يرجع استخدام المياه على مستوى األسرة إلى شطف المراحيض وغسيل المالبس واالستحمام في المتوسط 
. يتم تسهيل استخدام المياه الرمادية الصناعية في أوستن ، تكساس ، الواليا  المتحدة األمريكية  والحماما 

نظمة ضخ المياه المستصلحة التي تعمل بالتوازي مع نظام توزيع مياه ، على سبيل المثال ، من خالل تركيب أ
. يشار إليها بواسطة األنابيب الزرقاء التي تمتد في جميع أنحاء المدينة وترتبط بأنشطة الزراعة  الشرب الحالي

أن يكون  . يمكن مليون لتر يوميًا 150. يقوم النظام بإعادة تدوير أكثر من  المروية الصناعية والتجارية
في إعادة  -للقضايا القانونية والتنظيمية المتعلقة بحجز المياه الرمادية وإعادة استخدامها ، على سبيل المثال 

 . تأثير كبير على التكاليف -تغذية المياه الجوفية 
 يعد . قد تتضمن تقنيا  التعديل التحديثي معالجة قيود الموارد الحرجة مثل إمدادا  المياه في المدن

وجد بالضرورة حيث ال ت الحسبانبناء محطا  تحلية المياه أيًضا خياًرا يجب على بعض المدن أن تضعه في 
 بدائل أخرى ، على الرغم من التكاليف المرتفعة المرتبطة بتحلية المياه بسبب ارتفاع متطلبا  إمدادا  الطاقة

ة في أستراليا ، في إطار الخطة الحضرية الوطني. وقد تم القيام بذلك ، على سبيل المثال ، في مدينة أدياليد 
. على سبيل المثال ، تم بالفعل تنفيذ بنجاح إعادة تدوير المياه والنفايا  المنقولة بالماء إلى  للمياه وتحلية المياه

. ومع ذلك ، تناك مخاطر على  األسمدة كتعديال  تحديثية )ربما ليس بشكل صارم( في عدد من المدن
. في جنوب إفريقيا ، عان  مدينة جوتانسبرج من أزما  واسعة  تي تتمحور حول التقنية فقطالمخططا  ال

 . النطاق بعد تركيب تقنيا  المياه المدفوعة مسبقًا  في محاولة للزراعة وضمان الدفع
تتخطى العديد من المدن في العالم النامي قدرة مصانع معالجة مياه الصرف الصحي أو تتجاوزتا 

جديدة منخفضة التكلفة تعمل مع أنظمة عضوية طبيعية لكسر نفايا  الصرف  ا، وقد تم تنفيذ طرقتقريبًا 
اجتماعية وثقافية واقتصادية ترتفع إلى أهمية مختلفة  افي الختام ، للمياه أبعاد . الصحي بنجاح في الهند

لول عالية التقنية نية مقابل الح. غالبًا ما تستند التفضيال  المتضاربة للحلول منخفضة التق في سياقات مختلفة
. يكمن الفشل في التعرف على تذه العوامل والعمل معها بشكل  لمشاكل المياه على تصورا  التقدم والحداثة
. أخيًرا ، عند النظر في المواقع التي يُطلب منها الحصول على  عام في صميم فشل المياه  مخططا  اإلدارة

المدن قد تحتاج إلى االنخراط بشكل أوثق في أنشطة إدارة مستجمعا  المياه  المياه من المدن ، من الواضح أن
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 من أجل ضمان إبراز آثار المنبع والمصب للمدن نفسها ضمن النطاقا  األوسع التي تستخدمها أنظمة المياه
ن وتحسي محدودة لتحديا  المياه التي تواجهها . وبهذه الطريقة ، يمكن للمدن أن تتجاوز مجرد إيجاد حلوال

  . قدرتها على الصمود على المدى الطويل من خالل اإلجراءا  اإلقليمية والمحلية
 

 إدارة النظم البيئية الحضرية 2.2.5
.  أخيًرا ، جذب  مخاوف إدارة النظام البيئي الحضري انتباه مديري المدن لمجموعة من األسباب

السياحة أو االستثمار العقاري ، على سبيل المثال ، العديد من المدن التي تعتمد على أصولها الطبيعية لجذب 
ذ الحدائق . كما تم تنفي تبن  مشاريع الحفظ والترميم التي تزيد من قيمة األراضي وتحفز خلق فرص العمل

الحضرية وأسواق المواد الغذائية بطرق ذكية وفريدة من نوعها لزيادة قدرة المدن على التكيف مع تغيرا  
 . الخارجية لألغذية التي يتم استيرادتااألسعار 

يمكن أيًضا تحفيز مساحا  الترفيه واألنشطة التجارية من خالل مبادرا  إدارة النظم البيئية الحضرية 
. تدور القضايا الرئيسية التي تهيمن على المناقشا  حول إدارة النظم اإليكولوجية  اإلبداعية والمبتكرة
. عدم االعتراف بالنظم البيئية الحضرية كمواطن فريدة من نوعها من  يا الرئيسية التاليةالحضرية حول القضا

إن  . مما أدى إلى ندرة  معلوما  وبيانا  عن النظم البيئية الحضرية -حياء الأحفظ قبل علماء البيئة وعلماء 
مقيد  انظورتو في حد ذاته م الحفظ  التفكير في إدارة النظم البيئية الحضرية بشكل صارم من حيث بيولوجيا

ويعيق تطوير استراتيجيا  إلدارة النظم اإليكولوجية الحضرية التي تعالج السياق االجتماعي واالقتصادي 
ري  . أخيًرا ، فإن التركيز على األمن البيئي الحض والثقافي األوسع الذي توجد فيه النظم اإليكولوجية الحضرية

لنظام البيئي للمدينة من النظر في كيفية تأثر النظم البيئية التي تتأثر بعيًدا عن لديه القدرة على إزالة إدارة ا
 . تذه المدن باألنشطة داخل تذه المدن

إن إعادة تأتيل وتوسيع وصيانة الحدائق والمساحا  المفتوحة ذا  النظم البيئية الخضراء والزرقاء 
مواجهة آثار الجيب الحراري الحضري والعواصف  )المياه( تلعب دوًرا مهًما في ضمان مرونة المدينة في

  .McPherson et al. وفقًا لـ والفيضانا  وامتصاص النفايا  وعزل الكربون وتخزينه وفقدان الموائل
. ٪10-5إلى تقليل متطلبا  التدفئة والتبريد بنسبة تتراوح بين  ٪10تؤدي زيادة الغطاء الشجري بنسبة  ، 

اطق الساحلية ، توفر مصبا  األنهار وغابا  المنغروف والشعاب المرجانية في المدن الواقعة في المن
 . مستويا  عالية من الحماية من تبوب العواصف وأمواج تسونامي واألعاصير وأحداث األمواج الشديدة

تتطلب إدارة النظم اإليكولوجية لألنهار واألراضي الرطبة ومصبا  األنهار والساحلية في المدن  
تعد   . خصصة للرصد والتقييم والتدخل التي تديرتا المدينة ، أحيانًا بالشراكة مع وكاال  أخرىم ابرامج

 اإليكولوجيا الحضرية فريدة من نوعها وتوفر فرًصا متميزة لممارسا  وابتكارا  إدارة النظم البيئية الحضرية
العالم النامي مراعاة الظروف  إلدارة النظم اإليكولوجية في السياقا  الحضرية في . يتطلب تطوير حلوال

الفريدة التي يواجهها المواطنون الحضريون في العالم النامي ، مثل ارتفاع معدال  البطالة ، وفقر الطاقة ، 
من غير المحتمل أن تكون البرامج التي .  وانعدام األمن الغذائي ، واألحياء الفقيرة ، والسمة غير المنظمة

ي الواقع ، . ف استبعاد الظروف االجتماعية التي تقع فيها النظم البيئية ناجحةتستهدف المرونة البيئية مع 
تذه تي الرسالة المتسقة التي تم الكشف عنها بشكل عام من خالل دراسا  الحالة التي تم تقديمها في تذه 

 . الدراسة
. تندرج أنظمة  الغذاءمن البصمة البيئية للمدن األوروبية إلى  ٪30يمكن أن يُعزى ما يصل إلى  :الغذاء

اإلنتاج الغذائي والزراعي تح  موضوع "إدارة النظام البيئي الحضري" من حيث صلته بإدارة تدفق المغذيا  
البشرية المنشأ داخل نظام المدينة الذي يمكن أن يغلق حلقا  المغذيا  ، تزيد من القدرة على الصمود أمام 

-15ين . يتم إنتاج ما ب وتقليل آثار الكربون على مستوى المدينةتأثيرا  تغير المناخ العالمي على الغذاء 
لغذائية التحتية ا ىمن إنتاج الغذاء العالمي في المناطق الحضرية . يمكن أن يشمل تعديل وتطوير البن 20٪

 . التحتية الداعمة ىإنشاء حدائق السوق المحلية وأسواق المواد الغذائية ، وبناء وخدمة البن
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تشجيع نمو وشراء المنتجا  منخفضة  و توصيل المرتبطة بإنتاج األغذية وتخزينها و المتطلبا 
ماتها لخفض بص المدناستراتيجيا  العديد من  فيإنتاج الكربون المزروع محليًا جزًءا مهًما  ديع.  التكلفة

ستويا  سلبا على الم بناء المرونة المحلية لصدما  األسعار الخارجية التي قد تؤثر البيئية والكربونية و
من االستهالك اليومي من المنتجا  يأتي من داخل دائرة  ٪40 . في ميالن ، إيطاليا ، العالمية أو اإلقليمية

رو في . في ناكو للمناطق الزراعيةبالقرب من  المدينةنصف قطرتا السفر أربع ساعا  للمدينة  حيث تقع 
من خالل  ، بينما 1998في الزراعة الحضرية في عام تعمل  كان األسر  من ٪ 35كينيا ، ما يصل إلى 

 2003في  ٪50إعادة التفكير في كيفية عمل أنظمة الغذاء في المدينة ، في كمباال في أوغندا كان  أقرب إلى 
يمكن لمجموعة واسعة من الفوائد االجتماعية  من إمدادا  أكرا من الخضروا  نم  ضمن الحدود ٪90و 

 . تتحقق واالقتصادية والبيئية
 


