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األجندات العالمية

نميةحضر وأنماط التتالناتجة عنالتحديات ال

.  استخدامها بشكل غير كفءو( ياهالطاقة والغذاء والم: لمث)على الموارد زيادة الطلب•

.  يسهم في التغير المناخي العالميغازات الدفيئة، ممالانبعاثات عالية ل•

.المدن تحت خطر وضغط الموارد المحدودةفي وضع تأثيرات التغير المناخي تسبب•

:هذه التحدياتمواجهةهتمام العالمي يبحث عن اال←

اتفاقية باريس

UNFCCCبرعاية 
(Habitat III)برنامج الموئل 

الحضرية الجديدةخطةال

2016 2015

للتغير المناخي والتنمية المستدامةالعالميةاألهداف 

هذه التحدياتواجهةمتكاملة لمناهجتشجيع الحكومات المحلية على تطوير م← 

للتنمية المستدامة 2030أجندة 
SDGsوأهداف التنمية المستدامة 
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يةترابطإتفاقية باريس للمناخ و . 1 ي المناطق الحض 
 
الموارد ف
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إتفاقية باريس للمناخ

اتفاقية : من أعضاء األمم المتحدةعضوا 197واسطة ب2016اعتمدت في العام •

ا  يملزمة قانون

دون درجتين مئويتين من معدالت مابقاء ارتفاع درجة الحرارة ماإمنها هوالهدف•

.  الصناعةعصرقبل 

حل سوف تالتي ، و2020االطار الرئيسي لمبادرة التعاون حول المناخ مابعد ؤسست•
.(Kyoto Protocol)بروتوكول كيوتو مكان

(.2017حتى تاريخ يونيو )ا عضوابلد149على االتفاقيةصادق•

 nationally)المساهمة المحددة وطنياً يجب على كل بلد عضو عرض •
determined contribution, NDCs)سيتم تقييم الجهود كل خمس سنواتو  .

أصحاب المصلحة من غير الدول، كالمدن واالدارات دون الوطنية بدور تعترف•
(sub-national)ات لتقليل االنبعاثهم، وتشجعهم على زيادة جهودهم ودعم نشاطات

.(vulnerability)هشاشةوتقليل ال(resilience)مرونة الوبناء 

. رالمبادرات حول العالم تقودها المدن للمراقبة وتقديم التقاريالعشرات من هناك •
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ً
(Nationally Determined Contribution, NDCs)المساهمات المحددة وطنيا

 يجب عىل كل بلد عضو عرض •
ً
((NDCsالمساهمات المحددة وطنيا

ي يمكن بها •
 هي الوسيلة األساسية الت 

ً
للحكومات المساهمة المحددة وطنيا

ي تقوم بها حول تواصل دولياأن تالوطنية
ل مع التغير للتعامالخطوات الت 

ي 
 
ي ف

.الدول الخاصة بهاالمناخ 

.  يتم تقييم الجهود كل خمس سنوات•

ي العام •
 
كة2018ف .ستتم أول عملية جرد للجهود المشت 

يمكن متابعة المساهمات المحددة وطنيا  

على خريطة تفاعلية
(http://cait.wri.org/indc/#/map)

.المساهمات المحددة وطنيهداف الأتحقيقفي المدن ليس لها دور مؤسسي •

قديم تقودها المدن للمراقبة وتالتي المبادرات حول العالم العشرات من هناك •
:التقارير

.مبادرات االطراف من غير الدول(NAZCA)تقتفي نازكا •

carbonn® Climate Registry (cCR)سجل المناخ •

http://cait.wri.org/indc/#/map


6

ي تنفيذ اتفاقية باريس
 
دور المدن ف

من انبعاثات ثاني % 70نها أكثر من عويصدر ثلثي الطاقة العالمية تستهلك المدن أكثر من •
. العالمي CO2أكسيد الكربون 

ن المدن في خطر كبير ممن مناطق العالم الحضرية في مناطق ساحلية يضع % 90ان وجود •
.(C40 2017)تأثيرات التغير المناخي

 World)تأتي من المدن من التكاليف العالمية للتكيف مع التغير المناخي % 80إن أكثر من •
Bank 2010)

ي 
ي قيادة العمل الدولي للتعامل مع التغير المناخ 

 
 ف
ً
 قياديا

ً
تلعب المدن دورا

لمطلوبة في وضعت الكثير من المدن أهدافا  للتخفيف من التغير المناخي أكثر طموحا  من تلك ا•

.القوانين الوطنية

كمنصة مشتركة  (Global Compact of Mayors)اتفاق رؤساء البلديات العالمي يعمل•

مناخ االجراءات الجماعية للمدن عبر قياسات موحدة لالنبعاثات ومخاطر الاتتأثيرعلى جمع
.  للجميع عن نشاطاتهاتاحةوتقديم تقارير متناسقة وم

https://www.compactofmayors.org/
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يةترابطو (SDGs)أهداف التنمية المستدامة . 2 ي المناطق الحض 
 
الموارد ف
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للتنمية المستدامة 2030أجندة 

.2015تمبر بمم المتحدة في سألمدت بواسطة الجمعية العمومية لاعت  •

.  ضعت هذه األجندة للدول المتقدمة والدول النامية على حد سواءو  •

.  ، وهي متقاطعة وغير قابلة للتجزئة عن بعضها البعض(target)غاية 169هدفا  للتنمية المستدامة و 17•

الهدف رقم )للمدن خصصأقرت هذه األهداف بكل وضوح أهمية المدن في الوصول لالستدامة عن طريق هدف م•
11 ،SDG11 :)“ جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة(inclusive)منة ومرنة آو(resilient)ومستدامة”                  .

هذه األهداف تعتمد في تنفيذها على من غايات% 65في الحقيقة : قويبعد حضريألهداف التنمية المستدامة •
.  المستويات المحلية

فصلنبشكل موالسياسات القطاعيةدعوة لالنتقال من التخطيط •

.  متكاملةناهجطبيق مإلى ت

بين أهداف األلفية الموارد هو اختالف هام مانهج ترابط•
MDGs وأهداف التنمية المستدامةSDGs .
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بين أهداف التنمية المستدامةالتعارضات ما/ التفاعالت 

سياسية التدخالت الفإن(SDGs)للتغلب على العوائق المحتملة والتفاعالت السلبية بين أهداف التنمية المستدامة •

.  الموارد الطبيعيةعلىتنافسيالدارة الطلب الهي أساسية وهامة جدا التنسيقية

:  مثال

2اذا وضعت وزارة الزراعة خطتها لألمن الغذائي لتحقيق هدف التنمية المستدامة “

(SDG2) عن طريق زيادة االنتاجة لألراضي المزروعة(intensification) بينما في ،

نمية ذات الوقت تستهدف وزارة المياه تقليل تلوث المياه من الزراعة لتحقيق أهداف الت
وي ووزارة البيئة تستهدف تقليل فقدان التنوع الحي(SD6, SDG14)14و 6المستدامة 

ه ، فان(SDG15)15وزيادة النطاقات المحمية وذلك لتحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 

”تحقيق هذه الحزمة من األهدافالمضي نحواالليات لمناقشة كيف يجب يجب وضع

(ISCU 2017: 222)

المطلوبة اتعلى انشاء مثل هذه االلي(Urban Nexus)الموارد في المناطق الحضرية نهج ترابطيمكن أن يساعد •

هياكلانشاء وعن طريقآزراتتركز على الترابطات والتتنسيقية تدخالت ومناهج سياساتوذلك عن طريق تيسير 

.  ة مناسبةمحوك


