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١. خلفية
نتج عن التحرض الرسيع والتلقا� يف منطقة الرشق األوسط 
وش�ل إفريقيا العديد من قضايا التنمية الحرضية الحرجة 
واملواصالت  والطاقة  كاملياه  املختلفة  القطاعات  يف 
البناء  وقطاع  واألرايض  الغذائية  والعنارص  واملخلفات 
وغ�ها، ¡ا يف ذلك التاث�ات االجت�عية واالقتصادية لتنمية 
االجت�عي  اإلندماج  ضوء  يف  خاصة  القطاعات،  هذه 
األساسية.  والخدمات  التحتية  للبنية  الوصول  ومحدودية 
ومن املتوقع أن تتفاقم العديد من هذه املشكالت نتيجة 

تأث�ات التغ� املناخي. 

ولتمكµ املدن يف منطقة الرشق االوسط وش�ل افريقيا ´ 
تكون أك¹ قابلية للعيش فيها وأك¹ قدرة عىل التخفيف من 
آثار التغ� املناخي والتكيف مع هذه التأث�ات التي ½ يعد 
التنمية  أهداف  تحقيق  يف  ومساهمتها  تجنبها،  باإلمكان 
متكامالً  تتبع نهجاً  املستدامة، فإنه يتوجب عىل املدن أن 
للتنمية الحرضية عىل جميع كل املستويات املكانية، بحيث 
التآزرات   µكÊو الفردية  اإلجراءات  فعالية   µتحس Ëكن 

املمكنة بµ القطاعات.

 Urban Nexus كن لرتابط املوارد يف املناطق الحرضيةËو
الحرضية  واإلدارة  للتخطيط  متكاملة  كأداة  يعمل  أن 
وإيجاد حلول للتنمية الحرضية املستدامة، وتعزيز املرونة 
وكفاءة املوارد يف املناطق الحرضية. فمن خالل نهج الرتابط 
 µكن ألصحاب املصلحة التعرف عىل التآزرات املمكنة بË
القطاعات املختلفة والقوانµ واملجاالت التقنية، وذلك من 
وزيادة  املوارد  إدارة  وتعظيم  املؤسيس  األداء   µتحس أجل 
جودة الخدمات. وهذا النهج هو عىل النقيض من التفك� 
القطاعي التقليدي املرتبط باملقايضات واملسؤليات املجزأة، 
والذي عادة ما ينتج عنه استث�رات سيئة التنسيق، وارتفاعا 

يف التكاليف وبنى تحتية ومرافق غ� مستغلة بالكامل. 

إن الهدف الرئييس لنهج ترابط املوارد يف املناطق الحرضية 
هو تسهيل الحصول عىل الخدمات وزيادة جودة الخدمات 
الحياة، باستخدام أدوات وتداب� Êٌكن من إرشاك  ونوعية 
ومراقبة  وتنفيذ  وتصميم  تخطيط  يف  املصلحة  أصحاب 

مبادرات ترابط املوارد يف املناطق الحرضية. 

 Nexus Dialogues) للرتابط  الحوار  برنامج  فإن  هنا  من 
Programme NDP) يسعى إىل تعميم نهج ترابط املوارد 
وش�ل  االوسط  الرشق  منطقة  يف  الحرضية  املناطق  يف 
افريقيا، عرب تنظيم ورشة عمل تدريبية حول ترابط املوارد 
"مبادرة منطقة الرشق  بالتعاون مع  الحرضية،  املناطق  يف 
الرتابط وتكنولوجيا  لنهج  افريقيا كنموذج  األوسط وش�ل 

.(MINARET)   "الطاقة املتجددة- مينارت

٢. األهداف 
قدرات  تنمية  هو  التدريبية  الدورة  لهذه  الرئييس  الهدف 
واملجتمعات  املدينة  ومجالس  البلديات  من   µاملشارك
املحلية يف تونس ولبنان واألردن وتطوير مهاراتهم العلمية 
والفنية حول املحافظة عىل املوارد الطبيعية والرتابط في� 
بينها يف املناطق الحرضية، وذلك من خالل ١) الرتكيز عىل 
املعرفة  تطبيق   (٢ و  الحرضية  املناطق  يف  املوارد  ترابط 
يتم  املنطقة،  من  حقيقية  دراسية  حاالت  عىل  املكتسبة 
اقرتاحها بواسطة املشاركµ وتطويرها بواسطة املدرب عرب 

أنشطة تفاعلية.  

خالل الدورة التدريبية لرتابط املوارد يف املناطق الحرضية، 
سوف يتعلم املشاركون كيفية تطبيق نهج ترابط املوارد يف 
متكاملة  حرضية  وادارة  تخطيط  كأداة  الحرضية  املناطق 
املدن  يف  واملرونة  املوارد  استخدام  كفاءة  تعزيز  أجل  من 
واملناطق الحرضية اعت�داً عىل الرتابط ما بµ األمن املا� 
والغذا� وأمن الطاقة. وسيتعلم املشاركون من خالل أمثلة 
تحديد  كيفية  منفذة،  جيدة  مل�رسات  دارسية  لحاالت 
وكيفية  املختلفة  القطاعات   µب املحتملة  التآزرات  ودعم 
دعم رشكاء املرشوعات لللقيام بذلك. وتشمل هذه االمثلة 
املياه  (كتحويل  الصلب  الجانب  من  لكل  فعلية  مشاريع 
العادمة للطاقة وتحويل الغذاء اىل طاقة) والجانب الناعم 
متعدد  والحوار  القطاعات   µب املشرتكة  العمل  (كفرق 

املستويات). 

وبجانب أمثلة الحاالت الدراسية هذه ودليل تداب� ترابط 
املوارد يف املناطق الحرضية، سيعمل املشاركون عىل تطبيق 
الحلول املقرتحة عىل سياقات أع�لهم الخاصة ومرشوعاتهم 
من  عمليا  توجها  التدريب  ويتضمن  مدنهم.  يف  املقرتحة 
األع�ل  مع  املفتوحة  والنقاشات  العروض  دمج  خالل 

الج�عية عىل حاالت دراسية محددة. 

٣. الهيكل والنهج
التواصل  إىل  يهدف  تفاعيل  تدريب  هي  الدورة  هذه 
واإلدارة  للتخطيط  كأداة  الرتابط  نهج  عىل  والتعرف 
الحرضية، الذي  Ëكن أن ينظر إليه كمبدأ توجيهي عميل 
لالدارة املتكاملة للموارد يأخذ يف االعتبار العالقات املتبادلة 
والطاقة  العادمة  واملياه  املياه  من  الرتابط،  قطاعات   µب
املحلية  النطاقات  عىل  الصلبة  واملخلفات  الغذا�  واالمن 
األجندات  أيضاً  التدريب  ويتناول  والوطنية.  واالقليمية 
العاملية ذات الصلة، مثل أهداف التنمية املستدامة ٢٠٣٠ 

واتفاقية باريس للمناح والخطة الحرضية الجديدة. 

لكل  الحرضية،  املناطق  يف  املوارد  ترابط  دليل  ويوفر 

تفاعلية  ديناميكية  تدريبية  أع�ال  تدريبي،  موضوع 
للمشاركµ للتعلم والتفك� حول املواضيع ذات الصلة لنهج 
العروض  مع  بدمجها  الحرضية،  املناطق  يف  املوارد  ترابط 
مع  التدريبية  املواضيع  لعرض  واملستخلصات  التقدËية 

إتاحة النقاشات املتعمقة. 

تم  تدريبية  مواد  عىل  التدريبية  الدورة  هذه  تستند 
الدويل  للتعاون  األملانية  الوكالة  بواسطة مرشوع  تطويرها 
ترابط  االسيوية:  املدن  يف  للموارد  املتكاملة  "االدارة   GIZ
املديرين  يستهدف  والذي  الحرضية"  املناطق  يف  املوارد 
العامة  واملكاتب  البلديات  املستوى من  رفيعي   µالتنفيذي

واملجتمعات املحلية. 

٤. الوحدات التدريبية
تدريبية  وحدات  ست  عىل  التدريبية  الدورة  هذه  تحوي 

كالتايل:

١. مقدمة عن ترابط املوارد يف املناطق الحرضية

النهج  اعت�د  أهمية  األوىل  التدريبية  الوحدة  تناقش 
مع  للتعامل  املوارد  وادارة  الحرضي  التخطيط  التكاميل يف 
االستهالك  أ`اط  للتحرض. ففي ضوء تغ�  الرسيعة  الوت�ة 
والتي تؤدي اىل الضغط عىل املوارد املحدودة، ½ يعد من 
وعىل  املنفصل.  القطاعي  التخطيط  عىل  االعت�د  املجدي 
الحساسة  للموارد  املتكاملة  االدارة  فإن  الخصوص،  وجه 
الصلبة  واملخلفات  والطاقة  واملياه  الغذاء  مثل  (الطبيعية) 
يف  املوارد  لتحديات  التصدي  يف  أسايس  دور  لها  واألرايض 

القرن الحادي والعرشين. 

الرشق  منطقة  مدن  أغلب  يف  السائد  للوضع  وبالنظر 
األوسط وش�ل إفريقيا، فإن التخطيط واالدارة الحرضية ما 
زال يحدث يف كث� من األحيان بشكل قطاعي، حيث تتبع 
من  االستفادة  دون  املشاريع  عىل  قا=اً  نهجاً  البلديات 
التداخالت االيجابية من التفاعالت بµ القطاعات املختلفة. 
وتقدم هذه الوحدة التدريبية نهج ترابط املوارد يف املناطق 
املدن.  لتخطيط  املتكاملة  الجهود  لتوجيه  كاداة  الحرضية 
والعنارص  املنطقي  األساس  املشاركون  يتعلم  وسوف 
التخطيط  والرأيس،  األفقي  التكامل  (مثل  للنهج  األساسية 
وغ�ها)  العالقة،  ذوي   µالفاعل ارشاك  للقطاعات/  العابر 
القطاعات   µب االيجابية  التآزرات  تعزيز  بهدف  وذلك 
االقتصاد  وتعزيز  السلبية،  التداخالت  من  والتخفيف 

الدائري لض�ن تنمية حرضية مستدامة. 

املشاركون عىل خصائص  يتعرف  ذلك، سوف  اىل  باالضافة 
بهدف  الثالثة،  الرئيسية  وأسسه  الدائري  االقتصاد  نهج 
دورة  خالل  النفايات  عىل  للقضاء  منهجي  تغي�  احداث 

حياة واستخدام املنتجات ومكوناتها. ويهدف نهج االقتصاد 
الدائري اىل فصل النمو االقتصادي والحرضي عن استخدام 
املوارد، وبالتايل فهو يف صميم نهج ترابط املوارد يف املناطق 

الحرضية. 

الكفء  لالستخدام  اإلطارية  والرشوط  السياسات   .٢
للموارد الطبيعية

املحدودة  للموارد  فعالية  واألك¹  الكفء  االستخدام  يعترب 
جزءا  الحرضية  املناطق  يف  املتزايدين  للسكان  املتوفرة 
أساسيا من نهج ترابط املوارد. وتركز هذه الوحدة التدريبية 
(مثل  املحددة   µالتمك ورشوط  السياسية  األدوات  عىل 
كفاءة  أك¹  استخدام  لتحقيق  املشرتيات)  ومعاي�  التعرفة 
السياسة  األدوات  مناقشة  يتم  وسوف  الطبيعية.  للموارد 
املستويات  عىل  تطبيقها  Ëكن  التي   µالتمك ورشوط 

الحكومية املختلفة (أو بواسطة القطاع الخاص). 

والقطاع  واملحلية،  واالقليمية  الوطنية  للحكومات  Ëكن 
الخاص أيضا استخدام عدد كب� من األدوات لتحسµ كفاءة 
استخدام املوارد يف املدن والتي تم تطويرها واختبارها عرب 
عدة عقود من الزمن. وستقدم هذه الوحدة التدريبية ثالثة 
أنواع من األدوات مع تسليط الضوء عىل مميزاتها وعيوبها. 

- أدوات تنظيمية (مثل تخطيط استخدام األرايض 
ومعاي� املشرتيات ومعاي� البناء ومعاي� املياه 

العادمة).
- أدوات مالية (مثل التعرفة والرضائب والدعم).
- اداوت ترويجية (مثل وضع العالمات البيئية، 

واالتفاقيات التطوعية وحمالت التوعية والتدريب). 
التي  األدوات  من  عدداً  توظف  أن  للمدن  Ëكن  وبين� 
تساهم يف كفاءة املوارد مثل تخطيط استخدامات األرايض 
ومعاي� املياه العادمة وحمالت رفع الوعي، فان العديد من 
مسئوليات  ضمن  ليست  هي  واملالية  التنظيمية  األدوات 
لديها  التي  االدوات  من  العديد  أن  اىل  باالضافة  املدن. 
امكانيات عالية لزيادة كفاءة املوارد ½ تنفذ بعد أو ½ تطبق 
افريقيا.  وش�ل  االوسط  الرشق  منطقة  يف  كافية  بصورة 
محددة  معاي�  ادماج  يؤدي  أن  Ëكن  ذلك،  عىل  ومثال 
لكفاءة استخدام املوارد يف املشرتيات العامة اىل خلق طلب 
كب� عىل املنتجات والخدمات والتكنولوجيا ذات الكفاءة يف 

استخدام املوارد.  

الوحدة  هذه  تركز  األدوات،  هذه  عرض  اىل  وباالضافة 
أن  Ëكن  التي  األنشطة  وهدف  نوع  أن  عىل  التدريبية 
 µبالنوع املتعلقة  تلك  السي�   – والبلديات  املدن  تتخذها 
األولµ من االدوات – يعتمد بشكل كب� عىل االطار الوطني 
امليزانية. وبالتايل فإنه ليس  املنظم والقيود املفروضة عىل 

هناك اسرتاتيجية واحدة تناسب الجميع، حيث تختلف كل 
مدينة وتحتاج نهجاً محدداً حسب السياق الخاص بها.   

املوارد  ترابط  لقطاعات  املبتكرة  الهندسية  الحلول   .٣
الرئيسية

"اغالق  لـ  العام  املفهوم  التدريبية  الوحدة  هذه  تقدم 
الحلقة" حيث تعرض مفهوم "االقتصاد الدائري". وبتقديم 
الحلقة" عرب  "اغالق  الرتكيز عىل كيفية  املفهوم سيتم  هذا 
سياق  يف  الغذاء-املاء-الطاقة-االرايض  استخدام  ارتباط 
التحرض. وسيسلط العرض الضوء عىل كيفية مساهمة نهج 
وادارة  واالسكان  العادمة  املياه  إلدارة  الدائري  االقتصاد 
املياه  موارد  استخدام  كفاء  زيادة  يف  الصلبة  املخلفات 
البيئية  املنافع  عىل  الحصول  مع   – واألرايض  والطاقة 
باملناهج  مقارنة  الوقت،  بنفس  واالقتصادية  والصحية 

الخطية. 

مجاالت  ثالثة  استكشاف  سيتم  العامة،  املقدمة  وبعد 
تطبيقية مهمة لنهج االقتصاد الدائري: ١) االدارة املتكاملة 
للمياه العادمة متضمنة توليد الطاقة واملواد املغذية واعادة 
استخدام املياه العادمة، ٢) االسكان ذو الطاقة الكفؤة، ٣) 
االدارة املتكاملة للمخلفات الصلبة ¡ا يف ذلك توليد الطاقة 

واسرتجاع املوارد ذات القيمة من املخلفات الصلبة.  

وفي� يتعلق باملواضوعات الثالثة، سيتم عرض مقدمة عامة 
سياق  يف  واملواد  والطاقة  للمياه  األساسية  التدفقات  ع
التحرض، ¡ا يف ذلك املخاطر املتعلقة بصحة االنسان والبيئة، 
مختلف  عن  عرض  ذلك  وسيتبع  التحتية.  البنية  وتكاليف 
املناهج التقنية الغالق دوائر املياه والطاقة واملواد املغذية 
واملعادن يف ادارة املياه العادمة واالسكان وادارة املخلفات 

الصلبة. 

توجيهية  كأداة  الحرضية  املناطق  يف  املوارد  ترابط   .٤
لالستجابة لالجندات العاملية 

للموارد  املكثف  واالستخدام  الحالية  التحرض  أ`اط  ترتبط 
بعدد من التحديات الستدامة التحرض. فاملدن تستهلك أك¹ 
من ثلثي الطاقة العاملية وتنتج أك¹ من ٧٠٪ من االنبعاثات 
املدن  وتعترب   ،(CO٢) الكربون  أكسيد  ثا)  لغاز  العاملية 
الوقت،  ذات  يف  أنه  إال  املناخي.  التغ�  مشكلة  من  جزءاً
ال يتجزأ من الحلول.  يوجد لدى املدن فرصة لتكون جزءاً
أك¹  املدن أهدافاً وعىل سبيل املثال، "وضعت العديد م
املطلوبة  تلك  من  املناخي  التغ�  آثار  لتخفيف  طموحاً
مبتكرة  "أ`اطاً أوجدت  ك�  الوطنية،   µالقوان بواسطة 
التعاون الدويل يف  للتعاون" بµ املدن يف حاالت يقع فيها 

حالة جمود".  

دون  املستوى  عىل   µالفاعل كأحد  املدن،  أن   µح ويف 
بالرضورة دور مؤسيس  لها  ليس   ،(subnational) الوطني 
هام  دور  للمدن  أن  اال  العاملية،  باألجندات  يتعلق  في� 
النجاز أهداف هذه األجندات. ويف ضوء هذا، سوف يتم يف 
نهج  يخدم  أن  Ëكن  كيف  رشح  التدريبية  الوحدة  هذه 
لالستجابة  كأداة  الحرضية  املناطق  يف  املوارد  ترابط 
وأجندة  للمناخ  باريس  اتفاقية  مثل  العاملية  لألجندات 

٢٠٣٠ للتنمية املستدامة وخطة التحرض الجديدة. 

وسيتم يف هذه الوحدة التدريبية عرض األجندات العاملية 
ودور املدن يف تنفيذ االهداف والغايات  املشار اليها سابقاً
سيتم  ذلك  اىل  وباالضافة  األجندات.  بهذه  الصلة  ذات 
توضيح أمثلة ملشاريع ترابط للموارد يف املناطق الحرضية 

ساهمت يف تنفيذ هذه األجندات العاملية.

األفقية  الحوكمة  هياكل  تعزيز   .٥
والرأسية 

تركز هذه الوحدة التدريبية عىل ثالثة جوانب: أوالً، تحديد 
ارتباط  لقضايا  ناجحة  ملعالجة  الحوكمة  هياكل  أهمية 
لتعزيز  املمكنة  والعمليات  االدوات  توضيح  ثانياً،  املوارد. 
التنسيق والتعاون بµ القطاعات والحدود االدارية املختلفة 
وباستخدام  وثالثاً،  للحكومة.  املختلفة  املستويات   µوب
سرتفع هذه الدورة التدريبية  Role play مرسحية األدوار
واألدوار  املختلفة  النظر  املشاركµ حول وجهات  من وعي 
الوطنية  الحكومية  للمؤسسات  جزئياً واملتناقضة  املختلفة 
يف  املوارد  ترابط  مرشوعات  تنفيذ  يف  والبلدية  واالقليمية 

املناطق الحرضية. 

األرايض  واستخدامات  والطاقة  املياه  قطاعات  تتميز 
ما تؤثر  بارتباطات قوية. فاألنشطة يف أحد القطاعات غالباً
عىل توفر املوارد يف قطاع اخر ¡ا يف ذلك امكانيات تشكيل 
اىل  املوارد  ترابط  نهج  ويهدف  القطاع.  السياسات يف هذا 
الستنباط  وتعاو)  تكاميل  بشكل  القطاعات  هذه  ادارة 
املقايضات بµ القطاعات ولتحسµ كفاءة استخدام املوارد 
(تداخالت ايجابية). ويتطلب هذا النهج تنسيق السياسات 
ومستويات  االدارية  والحدود  القطاعات،  مختلف  عرب 
تسليط  يتم  وسوف  ووطني).  واقليمي  (وطني  الحكومة 
املنافع  وتوضيح  السياسات  تنسيق  رضورات  عىل  الضوء 

والتكاليف التي قد تنشأ منها. 

وتعرض هذه الوحدة التدريبية مختلف األدوات واملناهج 
أو رأسياً. وفي�  أفقياً الالزمة لتنسيق سياسات ناجحة سواًء
التعاون  يتعلق بالتعاون األفقي للسياسات، سيتم مناقشة 
 µاملدن املختلفة وب µالوحدات االدارية يف املدينة وب µب

تنسيق بµ هياكل  االخرين. وبين� يوجد   µوالفاعل املدن 
الوزارات/   µب املشرتكة  العمل  فرق  (مثل  محددة  ادراية 
االدارات ومكاتب االتصال وغ�ها) وهي أك¹ الطرق شيوعاً
هناك  أن  اال  السياسية،  القطاعات   µب التنسيق  لتحقيق 
أمثلة قليلة عىل الهياكل التنسيقية (الفعالة) بµ البلديات. 
من  جديدة  أشكال  النشاء  قوية  حاجة  هناك  فان  لذا 
التنسيق بµ الهياكل املوجودة أصالً والتعاون بµ الجهات. 

يف  ¥ا  والتشار¦  الشمويل  التخطيط   .٦
ذلك قضية النوع

تتناول هذه الوحدة التدريبية الدور الذي يلعبه التخطيط 
وتوضح  املستدامة،  الحرضية  للتنمية  بالنسبة  التشار´ 
وأهمية   (inclusive cities) الشمولية  املدن  مفهوم 
مشاريع  شمولية  لض�ن  هامة  كأداة  التشار´  التخطيط 

ترابط املوارد يف املناطق الحرضية. 

اعتُمدت الخطة الحرضية الجديدة يف مؤÊر األمم املتحدة 
يف   (Habitat III) الثالث  -املوئل  البرشية  للمستوطنات 
اكتوبر ٢٠١٦، كخارطة طريق للتنمية الحرضية املستدامة 
وأشارت إىل انشاء مدن آمنة وشمولية من  حتى عام ٢٠٣٦
خالل التعهد ب "عدم تخلف أي أحد عن الركب". ويتضمن 
واالجت�عي  املكا)  الشمول  الشمولية  املدن  مفهوم 
الذين  أولئك  متضمناً الحرض،  سكان  لكل  واالقتصادي 
أمر  وهو  رسمية،  غ�  ترتيبات  تحت  ويعملون  يعيشون 

رضوري لبناء مدن مت�سكة ومرنة. 

ويف ظل هذه الخلفية، فان نهج التخطيط الحرضي التشار´ 
والذي يشمل كل أصحاب املصلحة ذوي العالقة يف تخطيط 
والسكان   µيËواألكاد الخاص  القطاع  مثل  املدينة، 
ومنظ�ت املجتمع املد)، اىل جانب املجموعات غ� املمثلة 

حرضية  مجتمعات  بناء  يف  بالتايل  واملساهمة  واملهمشة، 
شمولية. 

وتناقش هذه الوحدة التدريبية كالً من املنافع والتحديات 
التي  الخطوات  وترشح  التشار´  التخطيط  يواجهها  التي 
املرشوع  تخطيط  ووحدات  الحكومات  تتخذها  أن  Ëكن 
من أجل ارشاك أصحاب املصلحة املختلفµ بشكل مفيد يف 
الوحدة  توضح  أخرى،  جهة  وم التخطيط.  عمليات 
يف  تأخذ  والتي  الحرضية  التنمية  مشاري أن  التدريبية 
هي   µاملحلي املصلحة  أصحاب  وخربات  معرفة  اعتبارها 
لالحتياجات  استجابة  أك¹  ألنها  استدامة  أك¹  مشاريع 
ما تكون  املختلفة للسكان، ولديها رشعية وقبول أعىل وغالباً
أك¹ فعالية من املشاريع التي تخطط وتنفذ باتباع نهج من 
الوحدة  وترشح  أخرى.  جهة  قبل  من  أسفل،  اىل  أعىل 
التدريبية أن االليات القا=ة عىل التشارك تتطلب Êكµ أطر 

قانونية وسياسية باالضافة اىل موارد مالية وبرشية. 

الوحدة  تعرض  أعاله،  املذكورة  العوامل  توضيح  وبغرض 
عمليات  وتنفيذ  لتصميم  وأدوات  وسائل  عدة  التدريبية 
عىل  تطبيقها  يتم  والتي  والشمولية  التشاركية  التخطيط 
حاالت حقيقية ملشاريع ترابط املوارد يف املناطق الحرضية. 

لالطالع عىل مزيد من املعلومات: 
https://www.water-energy-food.org/regions/mena
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1. Background

Rapid as well as spontaneous urbanization in 
the MENA region poses a number of critical 
urban development issues in various sectors; 
social, land, building, water, energy, 

especially in view of social inclusion and 

services. Many of these issues will be 
exacerbated by climate change impacts.

To enable cities in the MENA region to be 

climate change and adapt to those no longer 
avoidable, and meet the SDGs, cities need to 
take an integrated urban development 
approach at all spatial scales, so as to 

measures and enable potential synergies 
between sectors.

Urban Nexus can serve as an integrated urban 
planning and management tool to the design 

in urban development. This approach guides 

synergies between sectors, jurisdictions, and 
technical domains, so as to increase 

management, and increase service quality. It 
counters traditional sectoral thinking, 

often result in poorly coordinated 

The ultimate goal of the Urban Nexus 
Approach is to accelerate access to services, 
and to increase service quality and the 
quality of life, using tools and measures that 

planning, design, implementation, and 
monitoring of Urban Nexus Initiatives.

Hereafter, the Nexus Dialogues Programme 

Nexus Approach in the MENA region, through 
developing a training workshop on Urban 
Nexus, in collaboration with “The MENA 
Region Initiative as a Model of Nexus 
Approach and Renewable Energy 
Technologies” (MINARET) . 

2. Objectives of the Workshop

The overall objective of this workshop is to 
provide training at executive level to develop 
the capacity of audiences from 

communities in Tunisia, Lebanon and Jordan 
on Urban Nexus. This will be made through a 
two days hands-on capacity development to: 
1) provide basic knowledge and 

focus on Urban Nexus, and 2) apply the given 

by the trainer through interactive activities. 

Throughout the Urban Nexus Training, 
participants will learn through an interactive 
practice how to apply the Urban Nexus 
Approach as an integrated urban planning and 

and resilient cities and metropolitan regions 
based on the Nexus of water, energy, and food 
security.

Participants will learn from implemented 

identify and leverage on potential synergies 

their project partners in doing so. These 
examples from actual projects include both 

and food to energy) and soft-side options 
(e.g. inter-sectoral task forces and 
multi-level dialogue). 

a catalogue of Urban Nexus measures, 

solutions to their own work contexts. The 
practice-oriented training incorporates 
succinct presentations, open discussions, 

3. Structure and Approach

This workshop is an interactive training aims 
to communicate and anchor the Urban Nexus 
planning and management approach. The 

action-oriented guiding principle for 
integrated resource management considering 
the interrelations of the Nexus sectors water, 

The Urban Nexus training also takes relevant 
global agendas, such as 2030 Agenda for 

Agreement and the New Urban Agenda into 
account. 

For each training topic, the Urban Nexus 

on the relevant issues of the Urban Nexus 
approach. These interactive training formats 
are combined with presentation material and 
hand-outs to introduce the training topics and 
allow for in-depth discussions. 

This training is based on a training material 
developed by the GIZ project “Integrated 

Urban Nexus” targeting high level executives 

communities.

4. Training Modules

This training workshop contains 6 training 
modules as follows:

1. Introducing the Urban Nexus

1 discusses the 
importance of taking an integrated approach 
to urban planning and resources management 
to cope with the rapid pace of urbanization. 
In light of changing consumption patterns 
leading to pressure on limited resources, 
des-integrated silo planning is no longer 
feasible. In particular, the integrated 
management of critical (natural) resources, 

land is key to addressing the resources 
challenges of the 21

cities where urban planning and management 

where municipalities rather take a 
project-based approach than utilizing the 
synergies of interactions across sectors, the 
session introduces the Urban Nexus as a tool 

Participants will learn about the rationale and 
key elements of the approach (e.g. horizontal 
and vertical integration, cross-sectoral 
planning, inclusion of relevant actors etc.) 

promoting circular economy and thereby 

Further, participants will be familiarized with 

of the circular economy approach, aiming for 

throughout the life cycles and uses of 
products and their components. The circular 
economy approach intents to decouple the 
economic and urban growth from resource 
use and is thus, at the core of the Urban 

Nexus approach.

2. Policies and framework conditions for

resources

An integral part of the Nexus approach is a 

resources available to the growing population 
in urban areas. This session forming part of 
module 2

of natural resources. It will be discussed what 

can be applied at what level of government 
(or by the private sector). 

National, regional and local governments, but 
also the private sector, have a broad number 

including their advantages and 
disadvantages: 

subsidies) 

voluntary agreements, awareness campaigns, 
training), 

While cities can employ a number of 

technologies.

In addition to introducing the above 

emphasize that the kind and scope of 
activities that can be taken by cities and 
municipalities – particularly with regard to 

on the national regulatory framework and 

tailor-made approaches.

3. Innovative engineering solutions for key 
Nexus sectors

The session on Innovative Engineering 
Solutions for Key Nexus Sectors of module 2
introduces the general concept of “closing 

of a “circular economy”. By introducing these 
concepts the focus will be put on how “loops 
can be closed” across the 
Food-Water-Energy-Land use Nexus in an 
urban context. The presentation will highlight 
how a circular economy approach to

and land resources – while at the same time 
bringing environmental, human health and 

approaches.

Following the general introduction, three 

economy approach in an urban setting will be 
further explored: 1
management including generation of energy 

2) 
3) integrated 

generation and recovery of valuable 

For all three topics, a general introduction to 

urban setting will be given, including related 
risks for human health and the environment 

an overview of various technological 
approaches to closing water, energy, nutrient 

management. 

4. The Urban Nexus as a guiding tool to 
comply with global agendas

growth patterns pose a number of challenges 

two-thirds of the world’s energy and 
accounting for more than %70 2
emissions cities are part of the climate 

change problem. At the same time, cities also 
have the opportunity to be integral to its 

more ambitious climate change mitigation 
targets than required by national law, or have 
found “innovative modes of cooperation” 
between cities where international 
cooperation is caught in gridlock”. 

While cities as subnational actors do not

respect to global agendas, they are important 
for the achievement of their goals. In this 
light, the second session of module 1 explains 
how the Urban Nexus approach can serve as a 
tool to comply with global agendas such as 

2030

New Urban Agenda.

above mentioned global agendas and the role 
of cities implementing the respective goals 
and targets. In addition, Urban Nexus project 

contributing to the implementation of these 

5. Strengthening horizontal and vertical 

vertical governance processes of module 3

outline the relevance of governance 

coordination and collaboration across 

third, with the help of a moderated role play, 
the session raises awareness among 

provincial and municipal government 

Urban Nexus project.

Water, energy and land use sectors are 

resource availability and possibilities of 
shaping policies in another sector. The Nexus 
approach aims to manage these sectors in an 
integrated and collaborative manner to work 

approach requires policy coordination across 

and levels of government (national, regional, 

light on the necessities of policy coordination 

may arise. 

approaches for successful policy coordination 
both horizontally and vertically. For 
horizontal policy cooperation, coordination 

between cities, and between cities and other 
actors will be discussed. While coordination 

common way of realizing coordination across 
political sectors, there are much fewer 

6. Inclusive and participatory planning 
including gender

The session on inclusive and participatory 
planning of module 3 deals with the role that 

urban development. It elaborates on the 
concept of inclusive cities and the relevance 
of participatory planning as an important tool 
for insuring the inclusivity of Urban Nexus 
projects. 

Adopted at the Habitat III cities conference in 
2016, the New Urban Agenda (NUA) 

development until 2036 recognizes the 
creation of safe and inclusive cities by 
pledging that “no one will be left behind. The 

concept of inclusive cities claims that spatial, 
social and economic inclusion of all urban 
residents, including those who are living and 
working in informal arrangements, is 
essential for building cohesive and resilient 
cities. 

planning is an approach that involves all 

as the private sector, academia, citizens, civil 
society organizations as well as traditionally 
under-represented and vulnerable groups, 
thus contributing to building inclusive urban 
societies. 

challenges of participatory planning and 

project planning units can take in order to

session shows that urban development 
projects which take the knowledge and 

responsive to the diverse needs of the 
population, they have higher legitimacy and 

projects which are planned and implemented 

participatory mechanisms require enabling 
legal frameworks and policies as well as 

factors, the session introduces several 
practical methods and tools for designing and 
facilitating participatory and inclusive 
planning processes applied in real case Urban 
Nexus projects.
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١. خلفية
نتج عن التحرض الرسيع والتلقا� يف منطقة الرشق األوسط 
وش�ل إفريقيا العديد من قضايا التنمية الحرضية الحرجة 
واملواصالت  والطاقة  كاملياه  املختلفة  القطاعات  يف 
البناء  وقطاع  واألرايض  الغذائية  والعنارص  واملخلفات 
وغ�ها، ¡ا يف ذلك التاث�ات االجت�عية واالقتصادية لتنمية 
االجت�عي  اإلندماج  ضوء  يف  خاصة  القطاعات،  هذه 
األساسية.  والخدمات  التحتية  للبنية  الوصول  ومحدودية 
ومن املتوقع أن تتفاقم العديد من هذه املشكالت نتيجة 

تأث�ات التغ� املناخي. 

ولتمكµ املدن يف منطقة الرشق االوسط وش�ل افريقيا ´ 
تكون أك¹ قابلية للعيش فيها وأك¹ قدرة عىل التخفيف من 
آثار التغ� املناخي والتكيف مع هذه التأث�ات التي ½ يعد 
التنمية  أهداف  تحقيق  يف  ومساهمتها  تجنبها،  باإلمكان 
متكامالً  تتبع نهجاً  املستدامة، فإنه يتوجب عىل املدن أن 
للتنمية الحرضية عىل جميع كل املستويات املكانية، بحيث 
التآزرات   µكÊو الفردية  اإلجراءات  فعالية   µتحس Ëكن 

املمكنة بµ القطاعات.

 Urban Nexus كن لرتابط املوارد يف املناطق الحرضيةËو
الحرضية  واإلدارة  للتخطيط  متكاملة  كأداة  يعمل  أن 
وإيجاد حلول للتنمية الحرضية املستدامة، وتعزيز املرونة 
وكفاءة املوارد يف املناطق الحرضية. فمن خالل نهج الرتابط 
 µكن ألصحاب املصلحة التعرف عىل التآزرات املمكنة بË
القطاعات املختلفة والقوانµ واملجاالت التقنية، وذلك من 
وزيادة  املوارد  إدارة  وتعظيم  املؤسيس  األداء   µتحس أجل 
جودة الخدمات. وهذا النهج هو عىل النقيض من التفك� 
القطاعي التقليدي املرتبط باملقايضات واملسؤليات املجزأة، 
والذي عادة ما ينتج عنه استث�رات سيئة التنسيق، وارتفاعا 

يف التكاليف وبنى تحتية ومرافق غ� مستغلة بالكامل. 

إن الهدف الرئييس لنهج ترابط املوارد يف املناطق الحرضية 
هو تسهيل الحصول عىل الخدمات وزيادة جودة الخدمات 
الحياة، باستخدام أدوات وتداب� Êٌكن من إرشاك  ونوعية 
ومراقبة  وتنفيذ  وتصميم  تخطيط  يف  املصلحة  أصحاب 

مبادرات ترابط املوارد يف املناطق الحرضية. 

 Nexus Dialogues) للرتابط  الحوار  برنامج  فإن  هنا  من 
Programme NDP) يسعى إىل تعميم نهج ترابط املوارد 
وش�ل  االوسط  الرشق  منطقة  يف  الحرضية  املناطق  يف 
افريقيا، عرب تنظيم ورشة عمل تدريبية حول ترابط املوارد 
"مبادرة منطقة الرشق  بالتعاون مع  الحرضية،  املناطق  يف 
الرتابط وتكنولوجيا  لنهج  افريقيا كنموذج  األوسط وش�ل 

.(MINARET)   "الطاقة املتجددة- مينارت

٢. األهداف 
قدرات  تنمية  هو  التدريبية  الدورة  لهذه  الرئييس  الهدف 
واملجتمعات  املدينة  ومجالس  البلديات  من   µاملشارك
املحلية يف تونس ولبنان واألردن وتطوير مهاراتهم العلمية 
والفنية حول املحافظة عىل املوارد الطبيعية والرتابط في� 
بينها يف املناطق الحرضية، وذلك من خالل ١) الرتكيز عىل 
املعرفة  تطبيق   (٢ و  الحرضية  املناطق  يف  املوارد  ترابط 
يتم  املنطقة،  من  حقيقية  دراسية  حاالت  عىل  املكتسبة 
اقرتاحها بواسطة املشاركµ وتطويرها بواسطة املدرب عرب 

أنشطة تفاعلية.  

خالل الدورة التدريبية لرتابط املوارد يف املناطق الحرضية، 
سوف يتعلم املشاركون كيفية تطبيق نهج ترابط املوارد يف 
متكاملة  حرضية  وادارة  تخطيط  كأداة  الحرضية  املناطق 
املدن  يف  واملرونة  املوارد  استخدام  كفاءة  تعزيز  أجل  من 
واملناطق الحرضية اعت�داً عىل الرتابط ما بµ األمن املا� 
والغذا� وأمن الطاقة. وسيتعلم املشاركون من خالل أمثلة 
تحديد  كيفية  منفذة،  جيدة  مل�رسات  دارسية  لحاالت 
وكيفية  املختلفة  القطاعات   µب املحتملة  التآزرات  ودعم 
دعم رشكاء املرشوعات لللقيام بذلك. وتشمل هذه االمثلة 
املياه  (كتحويل  الصلب  الجانب  من  لكل  فعلية  مشاريع 
العادمة للطاقة وتحويل الغذاء اىل طاقة) والجانب الناعم 
متعدد  والحوار  القطاعات   µب املشرتكة  العمل  (كفرق 

املستويات). 

وبجانب أمثلة الحاالت الدراسية هذه ودليل تداب� ترابط 
املوارد يف املناطق الحرضية، سيعمل املشاركون عىل تطبيق 
الحلول املقرتحة عىل سياقات أع�لهم الخاصة ومرشوعاتهم 
من  عمليا  توجها  التدريب  ويتضمن  مدنهم.  يف  املقرتحة 
األع�ل  مع  املفتوحة  والنقاشات  العروض  دمج  خالل 

الج�عية عىل حاالت دراسية محددة. 

٣. الهيكل والنهج
التواصل  إىل  يهدف  تفاعيل  تدريب  هي  الدورة  هذه 
واإلدارة  للتخطيط  كأداة  الرتابط  نهج  عىل  والتعرف 
الحرضية، الذي  Ëكن أن ينظر إليه كمبدأ توجيهي عميل 
لالدارة املتكاملة للموارد يأخذ يف االعتبار العالقات املتبادلة 
والطاقة  العادمة  واملياه  املياه  من  الرتابط،  قطاعات   µب
املحلية  النطاقات  عىل  الصلبة  واملخلفات  الغذا�  واالمن 
األجندات  أيضاً  التدريب  ويتناول  والوطنية.  واالقليمية 
العاملية ذات الصلة، مثل أهداف التنمية املستدامة ٢٠٣٠ 

واتفاقية باريس للمناح والخطة الحرضية الجديدة. 

لكل  الحرضية،  املناطق  يف  املوارد  ترابط  دليل  ويوفر 

تفاعلية  ديناميكية  تدريبية  أع�ال  تدريبي،  موضوع 
للمشاركµ للتعلم والتفك� حول املواضيع ذات الصلة لنهج 
العروض  مع  بدمجها  الحرضية،  املناطق  يف  املوارد  ترابط 
مع  التدريبية  املواضيع  لعرض  واملستخلصات  التقدËية 

إتاحة النقاشات املتعمقة. 

تم  تدريبية  مواد  عىل  التدريبية  الدورة  هذه  تستند 
الدويل  للتعاون  األملانية  الوكالة  بواسطة مرشوع  تطويرها 
ترابط  االسيوية:  املدن  يف  للموارد  املتكاملة  "االدارة   GIZ
املديرين  يستهدف  والذي  الحرضية"  املناطق  يف  املوارد 
العامة  واملكاتب  البلديات  املستوى من  رفيعي   µالتنفيذي

واملجتمعات املحلية. 

٤. الوحدات التدريبية
تدريبية  وحدات  ست  عىل  التدريبية  الدورة  هذه  تحوي 

كالتايل:

١. مقدمة عن ترابط املوارد يف املناطق الحرضية

النهج  اعت�د  أهمية  األوىل  التدريبية  الوحدة  تناقش 
مع  للتعامل  املوارد  وادارة  الحرضي  التخطيط  التكاميل يف 
االستهالك  أ`اط  للتحرض. ففي ضوء تغ�  الرسيعة  الوت�ة 
والتي تؤدي اىل الضغط عىل املوارد املحدودة، ½ يعد من 
وعىل  املنفصل.  القطاعي  التخطيط  عىل  االعت�د  املجدي 
الحساسة  للموارد  املتكاملة  االدارة  فإن  الخصوص،  وجه 
الصلبة  واملخلفات  والطاقة  واملياه  الغذاء  مثل  (الطبيعية) 
يف  املوارد  لتحديات  التصدي  يف  أسايس  دور  لها  واألرايض 

القرن الحادي والعرشين. 

الرشق  منطقة  مدن  أغلب  يف  السائد  للوضع  وبالنظر 
األوسط وش�ل إفريقيا، فإن التخطيط واالدارة الحرضية ما 
زال يحدث يف كث� من األحيان بشكل قطاعي، حيث تتبع 
من  االستفادة  دون  املشاريع  عىل  قا=اً  نهجاً  البلديات 
التداخالت االيجابية من التفاعالت بµ القطاعات املختلفة. 
وتقدم هذه الوحدة التدريبية نهج ترابط املوارد يف املناطق 
املدن.  لتخطيط  املتكاملة  الجهود  لتوجيه  كاداة  الحرضية 
والعنارص  املنطقي  األساس  املشاركون  يتعلم  وسوف 
التخطيط  والرأيس،  األفقي  التكامل  (مثل  للنهج  األساسية 
وغ�ها)  العالقة،  ذوي   µالفاعل ارشاك  للقطاعات/  العابر 
القطاعات   µب االيجابية  التآزرات  تعزيز  بهدف  وذلك 
االقتصاد  وتعزيز  السلبية،  التداخالت  من  والتخفيف 

الدائري لض�ن تنمية حرضية مستدامة. 

املشاركون عىل خصائص  يتعرف  ذلك، سوف  اىل  باالضافة 
بهدف  الثالثة،  الرئيسية  وأسسه  الدائري  االقتصاد  نهج 
دورة  خالل  النفايات  عىل  للقضاء  منهجي  تغي�  احداث 

حياة واستخدام املنتجات ومكوناتها. ويهدف نهج االقتصاد 
الدائري اىل فصل النمو االقتصادي والحرضي عن استخدام 
املوارد، وبالتايل فهو يف صميم نهج ترابط املوارد يف املناطق 

الحرضية. 

الكفء  لالستخدام  اإلطارية  والرشوط  السياسات   .٢
للموارد الطبيعية

املحدودة  للموارد  فعالية  واألك¹  الكفء  االستخدام  يعترب 
جزءا  الحرضية  املناطق  يف  املتزايدين  للسكان  املتوفرة 
أساسيا من نهج ترابط املوارد. وتركز هذه الوحدة التدريبية 
(مثل  املحددة   µالتمك ورشوط  السياسية  األدوات  عىل 
كفاءة  أك¹  استخدام  لتحقيق  املشرتيات)  ومعاي�  التعرفة 
السياسة  األدوات  مناقشة  يتم  وسوف  الطبيعية.  للموارد 
املستويات  عىل  تطبيقها  Ëكن  التي   µالتمك ورشوط 

الحكومية املختلفة (أو بواسطة القطاع الخاص). 

والقطاع  واملحلية،  واالقليمية  الوطنية  للحكومات  Ëكن 
الخاص أيضا استخدام عدد كب� من األدوات لتحسµ كفاءة 
استخدام املوارد يف املدن والتي تم تطويرها واختبارها عرب 
عدة عقود من الزمن. وستقدم هذه الوحدة التدريبية ثالثة 
أنواع من األدوات مع تسليط الضوء عىل مميزاتها وعيوبها. 

- أدوات تنظيمية (مثل تخطيط استخدام األرايض 
ومعاي� املشرتيات ومعاي� البناء ومعاي� املياه 

العادمة).
- أدوات مالية (مثل التعرفة والرضائب والدعم).
- اداوت ترويجية (مثل وضع العالمات البيئية، 

واالتفاقيات التطوعية وحمالت التوعية والتدريب). 
التي  األدوات  من  عدداً  توظف  أن  للمدن  Ëكن  وبين� 
تساهم يف كفاءة املوارد مثل تخطيط استخدامات األرايض 
ومعاي� املياه العادمة وحمالت رفع الوعي، فان العديد من 
مسئوليات  ضمن  ليست  هي  واملالية  التنظيمية  األدوات 
لديها  التي  االدوات  من  العديد  أن  اىل  باالضافة  املدن. 
امكانيات عالية لزيادة كفاءة املوارد ½ تنفذ بعد أو ½ تطبق 
افريقيا.  وش�ل  االوسط  الرشق  منطقة  يف  كافية  بصورة 
محددة  معاي�  ادماج  يؤدي  أن  Ëكن  ذلك،  عىل  ومثال 
لكفاءة استخدام املوارد يف املشرتيات العامة اىل خلق طلب 
كب� عىل املنتجات والخدمات والتكنولوجيا ذات الكفاءة يف 

استخدام املوارد.  

الوحدة  هذه  تركز  األدوات،  هذه  عرض  اىل  وباالضافة 
أن  Ëكن  التي  األنشطة  وهدف  نوع  أن  عىل  التدريبية 
 µبالنوع املتعلقة  تلك  السي�   – والبلديات  املدن  تتخذها 
األولµ من االدوات – يعتمد بشكل كب� عىل االطار الوطني 
امليزانية. وبالتايل فإنه ليس  املنظم والقيود املفروضة عىل 

هناك اسرتاتيجية واحدة تناسب الجميع، حيث تختلف كل 
مدينة وتحتاج نهجاً محدداً حسب السياق الخاص بها.   

املوارد  ترابط  لقطاعات  املبتكرة  الهندسية  الحلول   .٣
الرئيسية

"اغالق  لـ  العام  املفهوم  التدريبية  الوحدة  هذه  تقدم 
الحلقة" حيث تعرض مفهوم "االقتصاد الدائري". وبتقديم 
الحلقة" عرب  "اغالق  الرتكيز عىل كيفية  املفهوم سيتم  هذا 
سياق  يف  الغذاء-املاء-الطاقة-االرايض  استخدام  ارتباط 
التحرض. وسيسلط العرض الضوء عىل كيفية مساهمة نهج 
وادارة  واالسكان  العادمة  املياه  إلدارة  الدائري  االقتصاد 
املياه  موارد  استخدام  كفاء  زيادة  يف  الصلبة  املخلفات 
البيئية  املنافع  عىل  الحصول  مع   – واألرايض  والطاقة 
باملناهج  مقارنة  الوقت،  بنفس  واالقتصادية  والصحية 

الخطية. 

مجاالت  ثالثة  استكشاف  سيتم  العامة،  املقدمة  وبعد 
تطبيقية مهمة لنهج االقتصاد الدائري: ١) االدارة املتكاملة 
للمياه العادمة متضمنة توليد الطاقة واملواد املغذية واعادة 
استخدام املياه العادمة، ٢) االسكان ذو الطاقة الكفؤة، ٣) 
االدارة املتكاملة للمخلفات الصلبة ¡ا يف ذلك توليد الطاقة 

واسرتجاع املوارد ذات القيمة من املخلفات الصلبة.  

وفي� يتعلق باملواضوعات الثالثة، سيتم عرض مقدمة عامة 
سياق  يف  واملواد  والطاقة  للمياه  األساسية  التدفقات  ع
التحرض، ¡ا يف ذلك املخاطر املتعلقة بصحة االنسان والبيئة، 
مختلف  عن  عرض  ذلك  وسيتبع  التحتية.  البنية  وتكاليف 
املناهج التقنية الغالق دوائر املياه والطاقة واملواد املغذية 
واملعادن يف ادارة املياه العادمة واالسكان وادارة املخلفات 

الصلبة. 

توجيهية  كأداة  الحرضية  املناطق  يف  املوارد  ترابط   .٤
لالستجابة لالجندات العاملية 

للموارد  املكثف  واالستخدام  الحالية  التحرض  أ`اط  ترتبط 
بعدد من التحديات الستدامة التحرض. فاملدن تستهلك أك¹ 
من ثلثي الطاقة العاملية وتنتج أك¹ من ٧٠٪ من االنبعاثات 
املدن  وتعترب   ،(CO٢) الكربون  أكسيد  ثا)  لغاز  العاملية 
الوقت،  ذات  يف  أنه  إال  املناخي.  التغ�  مشكلة  من  جزءاً
ال يتجزأ من الحلول.  يوجد لدى املدن فرصة لتكون جزءاً
أك¹  املدن أهدافاً وعىل سبيل املثال، "وضعت العديد م
املطلوبة  تلك  من  املناخي  التغ�  آثار  لتخفيف  طموحاً
مبتكرة  "أ`اطاً أوجدت  ك�  الوطنية،   µالقوان بواسطة 
التعاون الدويل يف  للتعاون" بµ املدن يف حاالت يقع فيها 

حالة جمود".  

دون  املستوى  عىل   µالفاعل كأحد  املدن،  أن   µح ويف 
بالرضورة دور مؤسيس  لها  ليس   ،(subnational) الوطني 
هام  دور  للمدن  أن  اال  العاملية،  باألجندات  يتعلق  في� 
النجاز أهداف هذه األجندات. ويف ضوء هذا، سوف يتم يف 
نهج  يخدم  أن  Ëكن  كيف  رشح  التدريبية  الوحدة  هذه 
لالستجابة  كأداة  الحرضية  املناطق  يف  املوارد  ترابط 
وأجندة  للمناخ  باريس  اتفاقية  مثل  العاملية  لألجندات 

٢٠٣٠ للتنمية املستدامة وخطة التحرض الجديدة. 

وسيتم يف هذه الوحدة التدريبية عرض األجندات العاملية 
ودور املدن يف تنفيذ االهداف والغايات  املشار اليها سابقاً
سيتم  ذلك  اىل  وباالضافة  األجندات.  بهذه  الصلة  ذات 
توضيح أمثلة ملشاريع ترابط للموارد يف املناطق الحرضية 

ساهمت يف تنفيذ هذه األجندات العاملية.

األفقية  الحوكمة  هياكل  تعزيز   .٥
والرأسية 

تركز هذه الوحدة التدريبية عىل ثالثة جوانب: أوالً، تحديد 
ارتباط  لقضايا  ناجحة  ملعالجة  الحوكمة  هياكل  أهمية 
لتعزيز  املمكنة  والعمليات  االدوات  توضيح  ثانياً،  املوارد. 
التنسيق والتعاون بµ القطاعات والحدود االدارية املختلفة 
وباستخدام  وثالثاً،  للحكومة.  املختلفة  املستويات   µوب
سرتفع هذه الدورة التدريبية  Role play مرسحية األدوار
واألدوار  املختلفة  النظر  املشاركµ حول وجهات  من وعي 
الوطنية  الحكومية  للمؤسسات  جزئياً واملتناقضة  املختلفة 
يف  املوارد  ترابط  مرشوعات  تنفيذ  يف  والبلدية  واالقليمية 

املناطق الحرضية. 

األرايض  واستخدامات  والطاقة  املياه  قطاعات  تتميز 
ما تؤثر  بارتباطات قوية. فاألنشطة يف أحد القطاعات غالباً
عىل توفر املوارد يف قطاع اخر ¡ا يف ذلك امكانيات تشكيل 
اىل  املوارد  ترابط  نهج  ويهدف  القطاع.  السياسات يف هذا 
الستنباط  وتعاو)  تكاميل  بشكل  القطاعات  هذه  ادارة 
املقايضات بµ القطاعات ولتحسµ كفاءة استخدام املوارد 
(تداخالت ايجابية). ويتطلب هذا النهج تنسيق السياسات 
ومستويات  االدارية  والحدود  القطاعات،  مختلف  عرب 
تسليط  يتم  وسوف  ووطني).  واقليمي  (وطني  الحكومة 
املنافع  وتوضيح  السياسات  تنسيق  رضورات  عىل  الضوء 

والتكاليف التي قد تنشأ منها. 

وتعرض هذه الوحدة التدريبية مختلف األدوات واملناهج 
أو رأسياً. وفي�  أفقياً الالزمة لتنسيق سياسات ناجحة سواًء
التعاون  يتعلق بالتعاون األفقي للسياسات، سيتم مناقشة 
 µاملدن املختلفة وب µالوحدات االدارية يف املدينة وب µب

تنسيق بµ هياكل  االخرين. وبين� يوجد   µوالفاعل املدن 
الوزارات/   µب املشرتكة  العمل  فرق  (مثل  محددة  ادراية 
االدارات ومكاتب االتصال وغ�ها) وهي أك¹ الطرق شيوعاً
هناك  أن  اال  السياسية،  القطاعات   µب التنسيق  لتحقيق 
أمثلة قليلة عىل الهياكل التنسيقية (الفعالة) بµ البلديات. 
من  جديدة  أشكال  النشاء  قوية  حاجة  هناك  فان  لذا 
التنسيق بµ الهياكل املوجودة أصالً والتعاون بµ الجهات. 

يف  ¥ا  والتشار¦  الشمويل  التخطيط   .٦
ذلك قضية النوع

تتناول هذه الوحدة التدريبية الدور الذي يلعبه التخطيط 
وتوضح  املستدامة،  الحرضية  للتنمية  بالنسبة  التشار´ 
وأهمية   (inclusive cities) الشمولية  املدن  مفهوم 
مشاريع  شمولية  لض�ن  هامة  كأداة  التشار´  التخطيط 

ترابط املوارد يف املناطق الحرضية. 

اعتُمدت الخطة الحرضية الجديدة يف مؤÊر األمم املتحدة 
يف   (Habitat III) الثالث  -املوئل  البرشية  للمستوطنات 
اكتوبر ٢٠١٦، كخارطة طريق للتنمية الحرضية املستدامة 
وأشارت إىل انشاء مدن آمنة وشمولية من  حتى عام ٢٠٣٦
خالل التعهد ب "عدم تخلف أي أحد عن الركب". ويتضمن 
واالجت�عي  املكا)  الشمول  الشمولية  املدن  مفهوم 
الذين  أولئك  متضمناً الحرض،  سكان  لكل  واالقتصادي 
أمر  وهو  رسمية،  غ�  ترتيبات  تحت  ويعملون  يعيشون 

رضوري لبناء مدن مت�سكة ومرنة. 

ويف ظل هذه الخلفية، فان نهج التخطيط الحرضي التشار´ 
والذي يشمل كل أصحاب املصلحة ذوي العالقة يف تخطيط 
والسكان   µيËواألكاد الخاص  القطاع  مثل  املدينة، 
ومنظ�ت املجتمع املد)، اىل جانب املجموعات غ� املمثلة 

حرضية  مجتمعات  بناء  يف  بالتايل  واملساهمة  واملهمشة، 
شمولية. 

وتناقش هذه الوحدة التدريبية كالً من املنافع والتحديات 
التي  الخطوات  وترشح  التشار´  التخطيط  يواجهها  التي 
املرشوع  تخطيط  ووحدات  الحكومات  تتخذها  أن  Ëكن 
من أجل ارشاك أصحاب املصلحة املختلفµ بشكل مفيد يف 
الوحدة  توضح  أخرى،  جهة  وم التخطيط.  عمليات 
يف  تأخذ  والتي  الحرضية  التنمية  مشاري أن  التدريبية 
هي   µاملحلي املصلحة  أصحاب  وخربات  معرفة  اعتبارها 
لالحتياجات  استجابة  أك¹  ألنها  استدامة  أك¹  مشاريع 
ما تكون  املختلفة للسكان، ولديها رشعية وقبول أعىل وغالباً
أك¹ فعالية من املشاريع التي تخطط وتنفذ باتباع نهج من 
الوحدة  وترشح  أخرى.  جهة  قبل  من  أسفل،  اىل  أعىل 
التدريبية أن االليات القا=ة عىل التشارك تتطلب Êكµ أطر 

قانونية وسياسية باالضافة اىل موارد مالية وبرشية. 

الوحدة  تعرض  أعاله،  املذكورة  العوامل  توضيح  وبغرض 
عمليات  وتنفيذ  لتصميم  وأدوات  وسائل  عدة  التدريبية 
عىل  تطبيقها  يتم  والتي  والشمولية  التشاركية  التخطيط 
حاالت حقيقية ملشاريع ترابط املوارد يف املناطق الحرضية. 

لالطالع عىل مزيد من املعلومات: 
https://www.water-energy-food.org/regions/mena
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1. Background

Rapid as well as spontaneous urbanization in 
the MENA region poses a number of critical 
urban development issues in various sectors; 
social, land, building, water, energy, 

especially in view of social inclusion and 

services. Many of these issues will be 
exacerbated by climate change impacts.

To enable cities in the MENA region to be 

climate change and adapt to those no longer 
avoidable, and meet the SDGs, cities need to 
take an integrated urban development 
approach at all spatial scales, so as to 

measures and enable potential synergies 
between sectors.

Urban Nexus can serve as an integrated urban 
planning and management tool to the design 

in urban development. This approach guides 

synergies between sectors, jurisdictions, and 
technical domains, so as to increase 

management, and increase service quality. It 
counters traditional sectoral thinking, 

often result in poorly coordinated 

The ultimate goal of the Urban Nexus 
Approach is to accelerate access to services, 
and to increase service quality and the 
quality of life, using tools and measures that 

planning, design, implementation, and 
monitoring of Urban Nexus Initiatives.

Hereafter, the Nexus Dialogues Programme 

Nexus Approach in the MENA region, through 
developing a training workshop on Urban 
Nexus, in collaboration with “The MENA 
Region Initiative as a Model of Nexus 
Approach and Renewable Energy 
Technologies” (MINARET) . 

2. Objectives of the Workshop

The overall objective of this workshop is to 
provide training at executive level to develop 
the capacity of audiences from 

communities in Tunisia, Lebanon and Jordan 
on Urban Nexus. This will be made through a 
two days hands-on capacity development to: 
1) provide basic knowledge and 

focus on Urban Nexus, and 2) apply the given 

by the trainer through interactive activities. 

Throughout the Urban Nexus Training, 
participants will learn through an interactive 
practice how to apply the Urban Nexus 
Approach as an integrated urban planning and 

and resilient cities and metropolitan regions 
based on the Nexus of water, energy, and food 
security.

Participants will learn from implemented 

identify and leverage on potential synergies 

their project partners in doing so. These 
examples from actual projects include both 

and food to energy) and soft-side options 
(e.g. inter-sectoral task forces and 
multi-level dialogue). 

a catalogue of Urban Nexus measures, 

solutions to their own work contexts. The 
practice-oriented training incorporates 
succinct presentations, open discussions, 

3. Structure and Approach

This workshop is an interactive training aims 
to communicate and anchor the Urban Nexus 
planning and management approach. The 

action-oriented guiding principle for 
integrated resource management considering 
the interrelations of the Nexus sectors water, 

The Urban Nexus training also takes relevant 
global agendas, such as 2030 Agenda for 

Agreement and the New Urban Agenda into 
account. 

For each training topic, the Urban Nexus 

on the relevant issues of the Urban Nexus 
approach. These interactive training formats 
are combined with presentation material and 
hand-outs to introduce the training topics and 
allow for in-depth discussions. 

This training is based on a training material 
developed by the GIZ project “Integrated 

Urban Nexus” targeting high level executives 

communities.

4. Training Modules

This training workshop contains 6 training 
modules as follows:

1. Introducing the Urban Nexus

1 discusses the 
importance of taking an integrated approach 
to urban planning and resources management 
to cope with the rapid pace of urbanization. 
In light of changing consumption patterns 
leading to pressure on limited resources, 
des-integrated silo planning is no longer 
feasible. In particular, the integrated 
management of critical (natural) resources, 

land is key to addressing the resources 
challenges of the 21

cities where urban planning and management 

where municipalities rather take a 
project-based approach than utilizing the 
synergies of interactions across sectors, the 
session introduces the Urban Nexus as a tool 

Participants will learn about the rationale and 
key elements of the approach (e.g. horizontal 
and vertical integration, cross-sectoral 
planning, inclusion of relevant actors etc.) 

promoting circular economy and thereby 

Further, participants will be familiarized with 

of the circular economy approach, aiming for 

throughout the life cycles and uses of 
products and their components. The circular 
economy approach intents to decouple the 
economic and urban growth from resource 
use and is thus, at the core of the Urban 

Nexus approach.

2. Policies and framework conditions for

resources

An integral part of the Nexus approach is a 

resources available to the growing population 
in urban areas. This session forming part of 
module 2

of natural resources. It will be discussed what 

can be applied at what level of government 
(or by the private sector). 

National, regional and local governments, but 
also the private sector, have a broad number 

including their advantages and 
disadvantages: 

subsidies) 

voluntary agreements, awareness campaigns, 
training), 

While cities can employ a number of 

technologies.

In addition to introducing the above 

emphasize that the kind and scope of 
activities that can be taken by cities and 
municipalities – particularly with regard to 

on the national regulatory framework and 

tailor-made approaches.

3. Innovative engineering solutions for key 
Nexus sectors

The session on Innovative Engineering 
Solutions for Key Nexus Sectors of module 2
introduces the general concept of “closing 

of a “circular economy”. By introducing these 
concepts the focus will be put on how “loops 
can be closed” across the 
Food-Water-Energy-Land use Nexus in an 
urban context. The presentation will highlight 
how a circular economy approach to

and land resources – while at the same time 
bringing environmental, human health and 

approaches.

Following the general introduction, three 

economy approach in an urban setting will be 
further explored: 1
management including generation of energy 

2) 
3) integrated 

generation and recovery of valuable 

For all three topics, a general introduction to 

urban setting will be given, including related 
risks for human health and the environment 

an overview of various technological 
approaches to closing water, energy, nutrient 

management. 

4. The Urban Nexus as a guiding tool to 
comply with global agendas

growth patterns pose a number of challenges 

two-thirds of the world’s energy and 
accounting for more than %70 2
emissions cities are part of the climate 

change problem. At the same time, cities also 
have the opportunity to be integral to its 

more ambitious climate change mitigation 
targets than required by national law, or have 
found “innovative modes of cooperation” 
between cities where international 
cooperation is caught in gridlock”. 

While cities as subnational actors do not

respect to global agendas, they are important 
for the achievement of their goals. In this 
light, the second session of module 1 explains 
how the Urban Nexus approach can serve as a 
tool to comply with global agendas such as 

2030

New Urban Agenda.

above mentioned global agendas and the role 
of cities implementing the respective goals 
and targets. In addition, Urban Nexus project 

contributing to the implementation of these 

5. Strengthening horizontal and vertical 

vertical governance processes of module 3

outline the relevance of governance 

coordination and collaboration across 

third, with the help of a moderated role play, 
the session raises awareness among 

provincial and municipal government 

Urban Nexus project.

Water, energy and land use sectors are 

resource availability and possibilities of 
shaping policies in another sector. The Nexus 
approach aims to manage these sectors in an 
integrated and collaborative manner to work 

approach requires policy coordination across 

and levels of government (national, regional, 

light on the necessities of policy coordination 

may arise. 

approaches for successful policy coordination 
both horizontally and vertically. For 
horizontal policy cooperation, coordination 

between cities, and between cities and other 
actors will be discussed. While coordination 

common way of realizing coordination across 
political sectors, there are much fewer 

6. Inclusive and participatory planning 
including gender

The session on inclusive and participatory 
planning of module 3 deals with the role that 

urban development. It elaborates on the 
concept of inclusive cities and the relevance 
of participatory planning as an important tool 
for insuring the inclusivity of Urban Nexus 
projects. 

Adopted at the Habitat III cities conference in 
2016, the New Urban Agenda (NUA) 

development until 2036 recognizes the 
creation of safe and inclusive cities by 
pledging that “no one will be left behind. The 

concept of inclusive cities claims that spatial, 
social and economic inclusion of all urban 
residents, including those who are living and 
working in informal arrangements, is 
essential for building cohesive and resilient 
cities. 

planning is an approach that involves all 

as the private sector, academia, citizens, civil 
society organizations as well as traditionally 
under-represented and vulnerable groups, 
thus contributing to building inclusive urban 
societies. 

challenges of participatory planning and 

project planning units can take in order to

session shows that urban development 
projects which take the knowledge and 

responsive to the diverse needs of the 
population, they have higher legitimacy and 

projects which are planned and implemented 

participatory mechanisms require enabling 
legal frameworks and policies as well as 

factors, the session introduces several 
practical methods and tools for designing and 
facilitating participatory and inclusive 
planning processes applied in real case Urban 
Nexus projects.
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١ املرحلة االوىل من برنامج الحوار للرتابط (٢٠١٦-٢٠١٨) يتم إدارتها بتشارك االتحاد األورو� EU DEVCO والوكالة األملانية للتعاون الدويل GIZ وبتمويل من 

االتحاد األورو� ووزارة التعاون االقتصادي والتنمية األملانية BMZ. ويدعم الربنامج خمسة حوارات إقليمية للرتابط يف أفريقيا (جنوب افريقيا وحوض النيجر) وأمريكا 

الالتينية واسيا الوسطى (منطقة جبال االرال) ومنطقة الرشق األوسط وش«ل افريقيا. وعموماً، تهدف هذه الحوارات اىل تطوير سياسات ترابط وخطط عمل عىل 

املستوى الوزاري الوطني واملستويات االقليمية. ولكل منطقة منطمة رشيكة تعمل عىل دعم الحوار االقليمي للرتابط يف تلك املنطقة. وبالنسبة للحوار اإلقليمي 

ملنطقة الرشق األوسط وش«ل افريقيا فقد تم إنشاؤه Èبادرة من جامعة الدول العربية. 

٢ استند مرشوع مينارت (MINARET) يف اهدافه عىل تجربة ناجحة تم تنفيذها يف بلدية سحاب/األردن بتمويل من االتحاد األورو�، حيث تم تطوير املرشوع 

ليشمل التحديات التي تواجه البلديات والبلدان التي تنتمي اليها واملتمثلة يف الطاقة واملياه والغذاء. ويتم تنفيذ مرشوع مينارت املمول من قبل الوكالة السويدية 

للتعاون الدويل (SIDA) بالتعاون ما بØ الجمعية امللكية العلمية/ املركز الوطني لبحوث الطاقة/ األردن واالتحاد الدويل لح«ية الطبيعة (IUCN) ورواد املستقبل 

(منظمة غÚ حكومية). 

١. خلفية
نتج عن التحرض الرسيع والتلقاÝ يف منطقة الرشق األوسط 
قضايا التنمية الحرضية الحرجة  وش«ل إفريقيا العديد م
واملواصالت  والطاقة  كاملياه  املختلفة  القطاعات  يف 
البناء  وقطاع  واألرايض  الغذائية  والعنارص  واملخلفات 
وغÚها، Èا يف ذلك التاثÚات االجت«عية واالقتصادية لتنمية 
االجت«عي  اإلندماج  ضوء  يف  خاصة  القطاعات،  هذه 
األساسية.  والخدمات  التحتية  للبنية  الوصول  ومحدودية 
ومن املتوقع أن تتفاقم العديد من هذه املشكالت نتيجة 

تأثÚات التغÚ املناخي. 

 ì املدن يف منطقة الرشق االوسط وش«ل افريقيا Øولتمك
تكون أكî قابلية للعيش فيها وأكî قدرة عىل التخفيف من 
آثار التغÚ املناخي والتكيف مع هذه التأثÚات التي ð يعد 
التنمية  أهداف  تحقيق  يف  ومساهمتها  تجنبها،  باإلمكان 
متكامالً  تتبع نهجاً املستدامة، فإنه يتوجب عىل املدن أن 
للتنمية الحرضية عىل جميع كل املستويات املكانية، بحيث 
التآزرات   Øكöو الفردية  اإلجراءات  فعالية   Øتحس ÷كن 

املمكنة بØ القطاعات.

Urban Nexus و÷كن لرتابط املوارد يف املناطق الحرضية
الحرضية  واإلدارة  للتخطيط  متكاملة  كأداة  يعمل  أن 
وإيجاد حلول للتنمية الحرضية املستدامة، وتعزيز املرونة 
وكفاءة املوارد يف املناطق الحرضية. فمن خالل نهج الرتابط 
 Øألصحاب املصلحة التعرف عىل التآزرات املمكنة ب ÷ك
القطاعات املختلفة والقوانØ واملجاالت التقنية، وذلك من 
وزيادة  املوارد  إدارة  وتعظيم  املؤسيس  األداء   Øتحس أجل 
 Úجودة الخدمات. وهذا النهج هو عىل النقيض من التفك
القطاعي التقليدي املرتبط باملقايضات واملسؤليات املجزأة، 
والذي عادة ما ينتج عنه استث«رات سيئة التنسيق، وارتفاعا 

يف التكاليف وبنى تحتية ومرافق غÚ مستغلة بالكامل. 

إن الهدف الرئييس لنهج ترابط املوارد يف املناطق الحرضية 
هو تسهيل الحصول عىل الخدمات وزيادة جودة الخدمات 
من إرشاك  الحياة، باستخدام أدوات وتدابö Úٌك ونوعية 
ومراقبة  وتنفيذ  وتصميم  تخطيط  يف  املصلحة  أصحاب 

مبادرات ترابط املوارد يف املناطق الحرضية. 

Nexus Dialogues) للرتابط  الحوار  برنامج  فإن  هنا  من 
Programme) يسعى إىل تعميم نهج ترابط املوارد  NDP
وش«ل  االوسط  الرشق  منطقة  يف  الحرضية  املناطق  يف 
افريقيا، عرب تنظيم ورشة عمل تدريبية حول ترابط املوارد 
"مبادرة منطقة الرشق  بالتعاون مع  الحرضية،  املناطق  يف 
الرتابط وتكنولوجيا  لنهج  افريقيا كنموذج  األوسط وش«ل 

.(MINARET)   "الطاقة املتجددة- مينارت

٢. األهداف 
قدرات  تنمية  هو  التدريبية  الدورة  لهذه  الرئييس  الهدف 
واملجتمعات  املدينة  ومجالس  البلديات  من   Øاملشارك
املحلية يف تونس ولبنان واألردن وتطوير مهاراتهم العلمية 
والفنية حول املحافظة عىل املوارد الطبيعية والرتابط في« 
بينها يف املناطق الحرضية، وذلك من خالل ١) الرتكيز عىل 
املعرفة  تطبيق   (٢ و  الحرضية  املناطق  يف  املوارد  ترابط 
يتم  املنطقة،  من  حقيقية  دراسية  حاالت  عىل  املكتسبة 
اقرتاحها بواسطة املشاركØ وتطويرها بواسطة املدرب عرب 

أنشطة تفاعلية.  

خالل الدورة التدريبية لرتابط املوارد يف املناطق الحرضية، 
سوف يتعلم املشاركون كيفية تطبيق نهج ترابط املوارد يف 
متكاملة  حرضية  وادارة  تخطيط  كأداة  الحرضية  املناطق 
املدن  يف  واملرونة  املوارد  استخدام  كفاءة  تعزيز  أجل  من 
 Ýاملا عىل الرتابط ما بØ األم واملناطق الحرضية اعت«داً
والغذاÝ وأمن الطاقة. وسيتعلم املشاركون من خالل أمثلة 
تحديد  كيفية  منفذة،  جيدة  مل«رسات  دارسية  لحاالت 
وكيفية  املختلفة  القطاعات   Øب املحتملة  التآزرات  ودعم 
دعم رشكاء املرشوعات لللقيام بذلك. وتشمل هذه االمثلة 
املياه  (كتحويل  الصلب  الجانب  من  لكل  فعلية  مشاريع 
العادمة للطاقة وتحويل الغذاء اىل طاقة) والجانب الناعم 
متعدد  والحوار  القطاعات   Øب املشرتكة  العمل  (كفرق 

املستويات). 

وبجانب أمثلة الحاالت الدراسية هذه ودليل تدابÚ ترابط 
املوارد يف املناطق الحرضية، سيعمل املشاركون عىل تطبيق 
الحلول املقرتحة عىل سياقات أع«لهم الخاصة ومرشوعاتهم 
من  عمليا  توجها  التدريب  ويتضمن  مدنهم.  يف  املقرتحة 
األع«ل  مع  املفتوحة  والنقاشات  العروض  دمج  خالل 

الج«عية عىل حاالت دراسية محددة. 

. الهيكل والنهج
التواصل  إىل  يهدف  تفاعيل  تدريب  هي  الدورة  هذه 
واإلدارة  للتخطيط  كأداة  الرتابط  نهج  عىل  والتعرف 
÷كن أن ينظر إليه كمبدأ توجيهي عميل  الحرضية، الذي 
لالدارة املتكاملة للموارد يأخذ يف االعتبار العالقات املتبادلة 
والطاقة  العادمة  واملياه  املياه  من  الرتابط،  قطاعات   Øب
املحلية  النطاقات  عىل  الصلبة  واملخلفات   Ýالغذا واالمن 
األجندات  أيضاً التدريب  ويتناول  والوطنية.  واالقليمية 
العاملية ذات الصلة، مثل أهداف التنمية املستدامة ٢٠٣٠

واتفاقية باريس للمناح والخطة الحرضية الجديدة. 

لكل  الحرضية،  املناطق  يف  املوارد  ترابط  دليل  ويوفر 

تفاعلية  ديناميكية  تدريبية  أع«ال  تدريبي،  موضوع 
للمشاركØ للتعلم والتفكÚ حول املواضيع ذات الصلة لنهج 
العروض  مع  بدمجها  الحرضية،  املناطق  يف  املوارد  ترابط 
مع  التدريبية  املواضيع  لعرض  واملستخلصات  التقد÷ية 

إتاحة النقاشات املتعمقة. 

تم  تدريبية  مواد  عىل  التدريبية  الدورة  هذه  تستند 
الدويل  للتعاون  األملانية  الوكالة  بواسطة مرشوع  تطويرها 
ترابط  االسيوية:  املدن  يف  للموارد  املتكاملة  "االدارة  GIZ
املديرين  يستهدف  والذي  الحرضية"  املناطق  يف  املوارد 
العامة  واملكاتب  البلديات  م املستوى  رفيعي   Øالتنفيذي

واملجتمعات املحلية. 

٤. الوحدات التدريبية
تدريبية  وحدات  ست  عىل  التدريبية  الدورة  هذه  تحوي 

كالتايل:

١. مقدمة عن ترابط املوارد يف املناطق الحرضية

النهج  اعت«د  أهمية  األوىل  التدريبية  الوحدة  تناقش 
مع  للتعامل  املوارد  وادارة  الحرضي  التخطيط  التكاميل يف 
االستهالك  أ,اط   Úللتحرض. ففي ضوء تغ الرسيعة  الوتÚة 
والتي تؤدي اىل الضغط عىل املوارد املحدودة، ð يعد من 
وعىل  املنفصل.  القطاعي  التخطيط  عىل  االعت«د  املجدي 
الحساسة  للموارد  املتكاملة  االدارة  فإن  الخصوص،  وجه 
الصلبة  واملخلفات  والطاقة  واملياه  الغذاء  مثل  (الطبيعية) 
يف  املوارد  لتحديات  التصدي  يف  أسايس  دور  لها  واألرايض 

القرن الحادي والعرشين. 

الرشق  منطقة  مدن  أغلب  يف  السائد  للوضع  وبالنظر 
األوسط وش«ل إفريقيا، فإن التخطيط واالدارة الحرضية ما 
زال يحدث يف كثÚ من األحيان بشكل قطاعي، حيث تتبع 
من  االستفادة  دون  املشاريع  عىل  قا(اً نهجاً البلديات 
التداخالت االيجابية من التفاعالت بØ القطاعات املختلفة. 
وتقدم هذه الوحدة التدريبية نهج ترابط املوارد يف املناطق 
املدن.  لتخطيط  املتكاملة  الجهود  لتوجيه  كاداة  الحرضية 
والعنارص  املنطقي  األساس  املشاركون  يتعلم  وسوف 
التخطيط  والرأيس،  األفقي  التكامل  (مثل  للنهج  األساسية 
وغÚها)  العالقة،  ذوي   Øالفاعل ارشاك  للقطاعات/  العابر 
القطاعات   Øب االيجابية  التآزرات  تعزيز  بهدف  وذلك 
االقتصاد  وتعزيز  السلبية،  التداخالت  من  والتخفيف 

الدائري لض«ن تنمية حرضية مستدامة. 

املشاركون عىل خصائص  يتعرف  ذلك، سوف  اىل  باالضافة 
بهدف  الثالثة،  الرئيسية  وأسسه  الدائري  االقتصاد  نهج 
دورة  خالل  النفايات  عىل  للقضاء  منهجي   Úتغي احداث 

حياة واستخدام املنتجات ومكوناتها. ويهدف نهج االقتصاد 
الدائري اىل فصل النمو االقتصادي والحرضي عن استخدام 
املوارد، وبالتايل فهو يف صميم نهج ترابط املوارد يف املناطق 

الحرضية. 

الكفء  لالستخدام  اإلطارية  والرشوط  السياسات   .٢
للموارد الطبيعية

املحدودة  للموارد  فعالية   îواألك الكفء  االستخدام  يعترب 
جزءا  الحرضية  املناطق  يف  املتزايدين  للسكان  املتوفرة 
نهج ترابط املوارد. وتركز هذه الوحدة التدريبية  أساسيا م
(مثل  املحددة   Øالتمك ورشوط  السياسية  األدوات  عىل 
كفاءة   îأك استخدام  لتحقيق  املشرتيات)   Úومعاي التعرفة 
السياسة  األدوات  مناقشة  يتم  وسوف  الطبيعية.  للموارد 
املستويات  عىل  تطبيقها  ÷كن  التي   Øالتمك ورشوط 

الحكومية املختلفة (أو بواسطة القطاع الخاص). 

والقطاع  واملحلية،  واالقليمية  الوطنية  للحكومات  ÷كن 
الخاص أيضا استخدام عدد كبÚ من األدوات لتحسØ كفاءة 
استخدام املوارد يف املدن والتي تم تطويرها واختبارها عرب 
عدة عقود من الزمن. وستقدم هذه الوحدة التدريبية ثالثة 
أنواع من األدوات مع تسليط الضوء عىل مميزاتها وعيوبها. 

- أدوات تنظيمية (مثل تخطيط استخدام األرايض 
ومعايÚ املشرتيات ومعايÚ البناء ومعايÚ املياه 

العادمة).
- أدوات مالية (مثل التعرفة والرضائب والدعم).
- اداوت ترويجية (مثل وضع العالمات البيئية، 

واالتفاقيات التطوعية وحمالت التوعية والتدريب). 
التي  األدوات  من  عدداً توظف  أن  للمدن  ÷كن  وبين« 
تساهم يف كفاءة املوارد مثل تخطيط استخدامات األرايض 
ومعايÚ املياه العادمة وحمالت رفع الوعي، فان العديد من 
مسئوليات  ضمن  ليست  هي  واملالية  التنظيمية  األدوات 
لديها  التي  االدوات  من  العديد  أن  اىل  باالضافة  املدن. 
امكانيات عالية لزيادة كفاءة املوارد ð تنفذ بعد أو ð تطبق 
افريقيا.  وش«ل  االوسط  الرشق  منطقة  يف  كافية  بصورة 
محددة   Úمعاي ادماج  يؤدي  أن  ÷ك ذلك،  عىل  ومثال 
لكفاءة استخدام املوارد يف املشرتيات العامة اىل خلق طلب 
كبÚ عىل املنتجات والخدمات والتكنولوجيا ذات الكفاءة يف 

استخدام املوارد.  

الوحدة  هذه  تركز  األدوات،  هذه  عرض  اىل  وباالضافة 
أن  ÷كن  التي  األنشطة  وهدف  نوع  أن  عىل  التدريبية 
 Øبالنوع املتعلقة  تلك  السي«   – والبلديات  املدن  تتخذها 
األولØ من االدوات – يعتمد بشكل كبÚ عىل االطار الوطني 
امليزانية. وبالتايل فإنه ليس  املنظم والقيود املفروضة عىل 

هناك اسرتاتيجية واحدة تناسب الجميع، حيث تختلف كل 
مدينة وتحتاج نهجاً محدداً حسب السياق الخاص بها.   

املوارد  ترابط  لقطاعات  املبتكرة  الهندسية  الحلول   .٣
الرئيسية

"اغالق  لـ  العام  املفهوم  التدريبية  الوحدة  هذه  تقدم 
الحلقة" حيث تعرض مفهوم "االقتصاد الدائري". وبتقديم 
الحلقة" عرب  "اغالق  الرتكيز عىل كيفية  املفهوم سيتم  هذا 
سياق  يف  الغذاء-املاء-الطاقة-االرايض  استخدام  ارتباط 
التحرض. وسيسلط العرض الضوء عىل كيفية مساهمة نهج 
وادارة  واالسكان  العادمة  املياه  إلدارة  الدائري  االقتصاد 
املياه  موارد  استخدام  كفاء  زيادة  يف  الصلبة  املخلفات 
البيئية  املنافع  عىل  الحصول  مع   – واألرايض  والطاقة 
باملناهج  مقارنة  الوقت،  بنفس  واالقتصادية  والصحية 

الخطية. 

مجاالت  ثالثة  استكشاف  سيتم  العامة،  املقدمة  وبعد 
تطبيقية مهمة لنهج االقتصاد الدائري: ١) االدارة املتكاملة 
للمياه العادمة متضمنة توليد الطاقة واملواد املغذية واعادة 
استخدام املياه العادمة، ٢) االسكان ذو الطاقة الكفؤة، ٣) 
االدارة املتكاملة للمخلفات الصلبة Èا يف ذلك توليد الطاقة 

واسرتجاع املوارد ذات القيمة من املخلفات الصلبة.  

وفي« يتعلق باملواضوعات الثالثة، سيتم عرض مقدمة عامة 
سياق  يف  واملواد  والطاقة  للمياه  األساسية  التدفقات  عن 
التحرض، Èا يف ذلك املخاطر املتعلقة بصحة االنسان والبيئة، 
مختلف  عن  عرض  ذلك  وسيتبع  التحتية.  البنية  وتكاليف 
املناهج التقنية الغالق دوائر املياه والطاقة واملواد املغذية 
واملعادن يف ادارة املياه العادمة واالسكان وادارة املخلفات 

الصلبة. 

توجيهية  كأداة  الحرضية  املناطق  يف  املوارد  ترابط   .٤
لالستجابة لالجندات العاملية 

للموارد  املكثف  واالستخدام  الحالية  التحرض  أ,اط  ترتبط 
 îبعدد من التحديات الستدامة التحرض. فاملدن تستهلك أك
من ثلثي الطاقة العاملية وتنتج أكî من ٧٠٪ من االنبعاثات 
املدن  وتعترب   ،(CO٢) الكربون  أكسيد  ثا!  لغاز  العاملية 
الوقت،  ذات  يف  أنه  إال  املناخي.   Úالتغ مشكلة  من  جزءاً 
يوجد لدى املدن فرصة لتكون جزءاً ال يتجزأ من الحلول. 
 îوعىل سبيل املثال، "وضعت العديد من املدن أهدافاً أك
املطلوبة  تلك  من  املناخي   Úالتغ آثار  لتخفيف  طموحاً 
مبتكرة  "أ,اطاً  أوجدت  ك«  الوطنية،   Øالقوان بواسطة 
التعاون الدويل يف  للتعاون" بØ املدن يف حاالت يقع فيها 

حالة جمود".  

دون  املستوى  عىل   Øالفاعل كأحد  املدن،  أن   Øح ويف 
بالرضورة دور مؤسيس  لها  ليس   ،(subnational) الوطني 
هام  دور  للمدن  أن  اال  العاملية،  باألجندات  يتعلق  في« 
النجاز أهداف هذه األجندات. ويف ضوء هذا، سوف يتم يف 
نهج  يخدم  أن  ÷كن  كيف  رشح  التدريبية  الوحدة  هذه 
لالستجابة  كأداة  الحرضية  املناطق  يف  املوارد  ترابط 
وأجندة  للمناخ  باريس  اتفاقية  مثل  العاملية  لألجندات 

٢٠٣٠ للتنمية املستدامة وخطة التحرض الجديدة. 

وسيتم يف هذه الوحدة التدريبية عرض األجندات العاملية 
املشار اليها سابقاً ودور املدن يف تنفيذ االهداف والغايات 
سيتم  ذلك  اىل  وباالضافة  األجندات.  بهذه  الصلة  ذات 
توضيح أمثلة ملشاريع ترابط للموارد يف املناطق الحرضية 

ساهمت يف تنفيذ هذه األجندات العاملية.

األفقية  الحوكمة  هياكل  تعزيز   .٥
والرأسية 

تركز هذه الوحدة التدريبية عىل ثالثة جوانب: أوالً، تحديد 
ارتباط  لقضايا  ناجحة  ملعالجة  الحوكمة  هياكل  أهمية 
لتعزيز  املمكنة  والعمليات  االدوات  توضيح  ثانياً،  املوارد. 
التنسيق والتعاون بØ القطاعات والحدود االدارية املختلفة 
وباستخدام  وثالثاً،  للحكومة.  املختلفة  املستويات   Øوب
مرسحية األدوار Role play سرتفع هذه الدورة التدريبية 
واألدوار  املختلفة  النظر  املشاركØ حول وجهات  من وعي 
الوطنية  الحكومية  للمؤسسات  جزئياً  واملتناقضة  املختلفة 
يف  املوارد  ترابط  مرشوعات  تنفيذ  يف  والبلدية  واالقليمية 

املناطق الحرضية. 

األرايض  واستخدامات  والطاقة  املياه  قطاعات  تتميز 
بارتباطات قوية. فاألنشطة يف أحد القطاعات غالباً ما تؤثر 
عىل توفر املوارد يف قطاع اخر Èا يف ذلك امكانيات تشكيل 
اىل  املوارد  ترابط  نهج  ويهدف  القطاع.  السياسات يف هذا 
الستنباط  وتعاو!  تكاميل  بشكل  القطاعات  هذه  ادارة 
املقايضات بØ القطاعات ولتحسØ كفاءة استخدام املوارد 
(تداخالت ايجابية). ويتطلب هذا النهج تنسيق السياسات 
ومستويات  االدارية  والحدود  القطاعات،  مختلف  عرب 
تسليط  يتم  وسوف  ووطني).  واقليمي  (وطني  الحكومة 
املنافع  وتوضيح  السياسات  تنسيق  رضورات  عىل  الضوء 

والتكاليف التي قد تنشأ منها. 

وتعرض هذه الوحدة التدريبية مختلف األدوات واملناهج 
الالزمة لتنسيق سياسات ناجحة سواًء أفقياً أو رأسياً. وفي« 
التعاون  يتعلق بالتعاون األفقي للسياسات، سيتم مناقشة 
 Øاملدن املختلفة وب Øالوحدات االدارية يف املدينة وب Øب

تنسيق بØ هياكل  االخرين. وبين« يوجد   Øوالفاعل املدن 
الوزارات/   Øب املشرتكة  العمل  فرق  (مثل  محددة  ادراية 
االدارات ومكاتب االتصال وغÚها) وهي أكî الطرق شيوعاً 
هناك  أن  اال  السياسية،  القطاعات   Øب التنسيق  لتحقيق 
أمثلة قليلة عىل الهياكل التنسيقية (الفعالة) بØ البلديات. 
من  جديدة  أشكال  النشاء  قوية  حاجة  هناك  فان  لذا 
التنسيق بØ الهياكل املوجودة أصالً والتعاون بØ الجهات. 

يف  ¥ا  والتشار¦  الشمويل  التخطيط   .٦
ذلك قضية النوع

تتناول هذه الوحدة التدريبية الدور الذي يلعبه التخطيط 
وتوضح  املستدامة،  الحرضية  للتنمية  بالنسبة   ìالتشار
وأهمية   (inclusive cities) الشمولية  املدن  مفهوم 
مشاريع  شمولية  لض«ن  هامة  كأداة   ìالتشار التخطيط 

ترابط املوارد يف املناطق الحرضية. 

اعتُمدت الخطة الحرضية الجديدة يف مؤöر األمم املتحدة 
يف   (Habitat III) الثالث  -املوئل  البرشية  للمستوطنات 
اكتوبر ٢٠١٦، كخارطة طريق للتنمية الحرضية املستدامة 
حتى عام ٢٠٣٦ وأشارت إىل انشاء مدن آمنة وشمولية من 
خالل التعهد ب "عدم تخلف أي أحد عن الركب". ويتضمن 
واالجت«عي  املكا!  الشمول  الشمولية  املدن  مفهوم 
الذين  أولئك  متضمناً  الحرض،  سكان  لكل  واالقتصادي 
أمر  وهو  رسمية،   Úغ ترتيبات  تحت  ويعملون  يعيشون 

رضوري لبناء مدن مت«سكة ومرنة. 

 ìويف ظل هذه الخلفية، فان نهج التخطيط الحرضي التشار
والذي يشمل كل أصحاب املصلحة ذوي العالقة يف تخطيط 
والسكان   Øواألكاد÷ي الخاص  القطاع  مثل  املدينة، 
ومنظ«ت املجتمع املد!، اىل جانب املجموعات غÚ املمثلة 

حرضية  مجتمعات  بناء  يف  بالتايل  واملساهمة  واملهمشة، 
شمولية. 

وتناقش هذه الوحدة التدريبية كالً من املنافع والتحديات 
التي  الخطوات  وترشح   ìالتشار التخطيط  يواجهها  التي 
املرشوع   تخطيط  ووحدات  الحكومات  تتخذها  أن  ÷كن 
من أجل ارشاك أصحاب املصلحة املختلفØ بشكل مفيد يف 
الوحدة  توضح  أخرى،  جهة  ومن  التخطيط.  عمليات 
يف  تأخذ  والتي  الحرضية  التنمية  مشاريع  أن  التدريبية 
هي   Øاملحلي املصلحة  أصحاب  وخربات  معرفة  اعتبارها 
لالحتياجات  استجابة   îأك ألنها  استدامة   îأك مشاريع 
املختلفة للسكان، ولديها رشعية وقبول أعىل وغالباً ما تكون 
أكî فعالية من املشاريع التي تخطط وتنفذ باتباع نهج من 
الوحدة  وترشح  أخرى.  جهة  قبل  من  أسفل،  اىل  أعىل 
التدريبية أن االليات القا(ة عىل التشارك تتطلب öكØ أطر 

قانونية وسياسية باالضافة اىل موارد مالية وبرشية. 

الوحدة  تعرض  أعاله،  املذكورة  العوامل  توضيح  وبغرض 
عمليات  وتنفيذ  لتصميم  وأدوات  وسائل  عدة  التدريبية 
عىل  تطبيقها  يتم  والتي  والشمولية  التشاركية  التخطيط 
حاالت حقيقية ملشاريع ترابط املوارد يف املناطق الحرضية. 

لالطالع عىل مزيد من املعلومات: 
https://www.water-energy-food.org/regions/mena
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1. Background

Rapid as well as spontaneous urbanization in 
the MENA region poses a number of critical 
urban development issues in various sectors; 
social, land, building, water, energy, 

especially in view of social inclusion and 

services. Many of these issues will be 
exacerbated by climate change impacts.

To enable cities in the MENA region to be 

climate change and adapt to those no longer 
avoidable, and meet the SDGs, cities need to 
take an integrated urban development 
approach at all spatial scales, so as to 

measures and enable potential synergies 
between sectors.

Urban Nexus can serve as an integrated urban 
planning and management tool to the design 

in urban development. This approach guides 

synergies between sectors, jurisdictions, and 
technical domains, so as to increase 

management, and increase service quality. It 
counters traditional sectoral thinking, 

often result in poorly coordinated 

The ultimate goal of the Urban Nexus 
Approach is to accelerate access to services, 
and to increase service quality and the 
quality of life, using tools and measures that 

planning, design, implementation, and 
monitoring of Urban Nexus Initiatives.

Hereafter, the Nexus Dialogues Programme

Nexus Approach in the MENA region, through 
developing a training workshop on Urban 
Nexus, in collaboration with “The MENA 
Region Initiative as a Model of Nexus 
Approach and Renewable Energy 
Technologies” (MINARET) . 

2. Objectives of the Workshop

The overall objective of this workshop is to
provide training at executive level to develop 
the capacity of audiences from 

communities in Tunisia, Lebanon and Jordan 
on Urban Nexus. This will be made through a 
two days hands-on capacity development to: 
1) provide basic knowledge and 

focus on Urban Nexus, and 2) apply the given 

by the trainer through interactive activities. 

Throughout the Urban Nexus Training, 
participants will learn through an interactive 
practice how to apply the Urban Nexus 
Approach as an integrated urban planning and 

and resilient cities and metropolitan regions 
based on the Nexus of water, energy, and food 
security.

Participants will learn from implemented 

identify and leverage on potential synergies 

their project partners in doing so. These 
examples from actual projects include both 

and food to energy) and soft-side options 
(e.g. inter-sectoral task forces and 
multi-level dialogue). 

a catalogue of Urban Nexus measures, 

solutions to their own work contexts. The 
practice-oriented training incorporates 
succinct presentations, open discussions, 

3. Structure and Approach

This workshop is an interactive training aims 
to communicate and anchor the Urban Nexus 
planning and management approach. The 

action-oriented guiding principle for 
integrated resource management considering 
the interrelations of the Nexus sectors water, 

The Urban Nexus training also takes relevant 
global agendas, such as 2030 Agenda for 

Agreement and the New Urban Agenda into
account. 

For each training topic, the Urban Nexus 

on the relevant issues of the Urban Nexus 
approach. These interactive training formats 
are combined with presentation material and 
hand-outs to introduce the training topics and 
allow for in-depth discussions. 

This training is based on a training material 
developed by the GIZ project “Integrated 

Urban Nexus” targeting high level executives 

communities.

4. Training Modules

This training workshop contains 6 training 
modules as follows:

1. Introducing the Urban Nexus

1 discusses the 
importance of taking an integrated approach 
to urban planning and resources management
to cope with the rapid pace of urbanization. 
In light of changing consumption patterns 
leading to pressure on limited resources, 
des-integrated silo planning is no longer 
feasible. In particular, the integrated 
management of critical (natural) resources, 

land is key to addressing the resources 
challenges of the 21

cities where urban planning and management

where municipalities rather take a 
project-based approach than utilizing the 
synergies of interactions across sectors, the 
session introduces the Urban Nexus as a tool 

Participants will learn about the rationale and 
key elements of the approach (e.g. horizontal 
and vertical integration, cross-sectoral 
planning, inclusion of relevant actors etc.) 

promoting circular economy and thereby 

Further, participants will be familiarized with 

of the circular economy approach, aiming for 

throughout the life cycles and uses of 
products and their components. The circular 
economy approach intents to decouple the 
economic and urban growth from resource 
use and is thus, at the core of the Urban 

Nexus approach.

2. Policies and framework conditions for 

resources

An integral part of the Nexus approach is a 

resources available to the growing population 
in urban areas. This session forming part of 
module 2

of natural resources. It will be discussed what 

can be applied at what level of government 
(or by the private sector). 

National, regional and local governments, but 
also the private sector, have a broad number 

including their advantages and 
disadvantages: 

subsidies) 

voluntary agreements, awareness campaigns, 
training), 

While cities can employ a number of 

technologies.

In addition to introducing the above 

emphasize that the kind and scope of 
activities that can be taken by cities and 
municipalities – particularly with regard to 

on the national regulatory framework and 

tailor-made approaches.

3. Innovative engineering solutions for key
Nexus sectors

The session on Innovative Engineering 
Solutions for Key Nexus Sectors of module 2 
introduces the general concept of “closing 

of a “circular economy”. By introducing these 
concepts the focus will be put on how “loops 
can be closed” across the 
Food-Water-Energy-Land use Nexus in an 
urban context. The presentation will highlight 
how a circular economy approach to 

and land resources – while at the same time 
bringing environmental, human health and 

approaches.

Following the general introduction, three 

economy approach in an urban setting will be 
further explored: 1
management including generation of energy 

2) 
3) integrated 

generation and recovery of valuable 

For all three topics, a general introduction to 

urban setting will be given, including related 
risks for human health and the environment 

an overview of various technological 
approaches to closing water, energy, nutrient 

management. 

4. The Urban Nexus as a guiding tool to
comply with global agendas

growth patterns pose a number of challenges 

two-thirds of the world’s energy and 
accounting for more than %70 2 
emissions cities are part of the climate 

change problem. At the same time, cities also 
have the opportunity to be integral to its 

more ambitious climate change mitigation 
targets than required by national law, or have 
found “innovative modes of cooperation” 
between cities where international 
cooperation is caught in gridlock”. 

While cities as subnational actors do not 

respect to global agendas, they are important 
for the achievement of their goals. In this 
light, the second session of module 1 explains 
how the Urban Nexus approach can serve as a 
tool to comply with global agendas such as 

2030 

New Urban Agenda.

above mentioned global agendas and the role 
of cities implementing the respective goals 
and targets. In addition, Urban Nexus project 

contributing to the implementation of these 

5. Strengthening horizontal and vertical

vertical governance processes of module 3 

outline the relevance of governance 

coordination and collaboration across 

third, with the help of a moderated role play, 
the session raises awareness among 

provincial and municipal government 

Urban Nexus project.

Water, energy and land use sectors are 

resource availability and possibilities of 
shaping policies in another sector. The Nexus 
approach aims to manage these sectors in an 
integrated and collaborative manner to work 

approach requires policy coordination across 

and levels of government (national, regional, 

light on the necessities of policy coordination 

may arise. 

approaches for successful policy coordination 
both horizontally and vertically. For 
horizontal policy cooperation, coordination 

between cities, and between cities and other 
actors will be discussed. While coordination 

common way of realizing coordination across 
political sectors, there are much fewer 

6. Inclusive and participatory planning
including gender

The session on inclusive and participatory 
planning of module 3 deals with the role that 

urban development. It elaborates on the 
concept of inclusive cities and the relevance 
of participatory planning as an important tool 
for insuring the inclusivity of Urban Nexus 
projects. 

Adopted at the Habitat III cities conference in 
2016, the New Urban Agenda (NUA) 

development until 2036 recognizes the 
creation of safe and inclusive cities by 
pledging that “no one will be left behind. The 

concept of inclusive cities claims that spatial, 
social and economic inclusion of all urban 
residents, including those who are living and 
working in informal arrangements, is 
essential for building cohesive and resilient 
cities. 

planning is an approach that involves all 

as the private sector, academia, citizens, civil 
society organizations as well as traditionally 
under-represented and vulnerable groups, 
thus contributing to building inclusive urban 
societies. 

challenges of participatory planning and 

project planning units can take in order to 

session shows that urban development 
projects which take the knowledge and 

responsive to the diverse needs of the 
population, they have higher legitimacy and 

projects which are planned and implemented 

participatory mechanisms require enabling 
legal frameworks and policies as well as 

factors, the session introduces several 
practical methods and tools for designing and 
facilitating participatory and inclusive 
planning processes applied in real case Urban 
Nexus projects.

1The Nexus Dialogues Programme Phase I (2019-2016

Region, it was initiated by the League of Arab States (LAS).
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١ املرحلة االوىل من برنامج الحوار للرتابط (٢٠١٦-٢٠١٨) يتم إدارتها بتشارك االتحاد األورو� EU DEVCO والوكالة األملانية للتعاون الدويل GIZ وبتمويل من 

االتحاد األورو� ووزارة التعاون االقتصادي والتنمية األملانية BMZ. ويدعم الربنامج خمسة حوارات إقليمية للرتابط يف أفريقيا (جنوب افريقيا وحوض النيجر) وأمريكا 

الالتينية واسيا الوسطى (منطقة جبال االرال) ومنطقة الرشق األوسط وش«ل افريقيا. وعموماً، تهدف هذه الحوارات اىل تطوير سياسات ترابط وخطط عمل عىل 

املستوى الوزاري الوطني واملستويات االقليمية. ولكل منطقة منطمة رشيكة تعمل عىل دعم الحوار االقليمي للرتابط يف تلك املنطقة. وبالنسبة للحوار اإلقليمي 

ملنطقة الرشق األوسط وش«ل افريقيا فقد تم إنشاؤه Èبادرة من جامعة الدول العربية. 

٢ استند مرشوع مينارت (MINARET) يف اهدافه عىل تجربة ناجحة تم تنفيذها يف بلدية سحاب/األردن بتمويل من االتحاد األورو�، حيث تم تطوير املرشوع 

ليشمل التحديات التي تواجه البلديات والبلدان التي تنتمي اليها واملتمثلة يف الطاقة واملياه والغذاء. ويتم تنفيذ مرشوع مينارت املمول من قبل الوكالة السويدية 

للتعاون الدويل (SIDA) بالتعاون ما بØ الجمعية امللكية العلمية/ املركز الوطني لبحوث الطاقة/ األردن واالتحاد الدويل لح«ية الطبيعة (IUCN) ورواد املستقبل 

(منظمة غÚ حكومية). 

١. خلفية
نتج عن التحرض الرسيع والتلقاÝ يف منطقة الرشق األوسط 
قضايا التنمية الحرضية الحرجة  وش«ل إفريقيا العديد م
واملواصالت  والطاقة  كاملياه  املختلفة  القطاعات  يف 
البناء  وقطاع  واألرايض  الغذائية  والعنارص  واملخلفات 
وغÚها، Èا يف ذلك التاثÚات االجت«عية واالقتصادية لتنمية 
االجت«عي  اإلندماج  ضوء  يف  خاصة  القطاعات،  هذه 
األساسية.  والخدمات  التحتية  للبنية  الوصول  ومحدودية 
ومن املتوقع أن تتفاقم العديد من هذه املشكالت نتيجة 

تأثÚات التغÚ املناخي. 

 ì املدن يف منطقة الرشق االوسط وش«ل افريقيا Øولتمك
تكون أكî قابلية للعيش فيها وأكî قدرة عىل التخفيف من 
آثار التغÚ املناخي والتكيف مع هذه التأثÚات التي ð يعد 
التنمية  أهداف  تحقيق  يف  ومساهمتها  تجنبها،  باإلمكان 
متكامالً  تتبع نهجاً املستدامة، فإنه يتوجب عىل املدن أن 
للتنمية الحرضية عىل جميع كل املستويات املكانية، بحيث 
التآزرات   Øكöو الفردية  اإلجراءات  فعالية   Øتحس ÷كن 

املمكنة بØ القطاعات.

Urban Nexus و÷كن لرتابط املوارد يف املناطق الحرضية
الحرضية  واإلدارة  للتخطيط  متكاملة  كأداة  يعمل  أن 
وإيجاد حلول للتنمية الحرضية املستدامة، وتعزيز املرونة 
وكفاءة املوارد يف املناطق الحرضية. فمن خالل نهج الرتابط 
 Øألصحاب املصلحة التعرف عىل التآزرات املمكنة ب ÷ك
القطاعات املختلفة والقوانØ واملجاالت التقنية، وذلك من 
وزيادة  املوارد  إدارة  وتعظيم  املؤسيس  األداء   Øتحس أجل 
 Úجودة الخدمات. وهذا النهج هو عىل النقيض من التفك
القطاعي التقليدي املرتبط باملقايضات واملسؤليات املجزأة، 
والذي عادة ما ينتج عنه استث«رات سيئة التنسيق، وارتفاعا 

يف التكاليف وبنى تحتية ومرافق غÚ مستغلة بالكامل. 

إن الهدف الرئييس لنهج ترابط املوارد يف املناطق الحرضية 
هو تسهيل الحصول عىل الخدمات وزيادة جودة الخدمات 
من إرشاك  الحياة، باستخدام أدوات وتدابö Úٌك ونوعية 
ومراقبة  وتنفيذ  وتصميم  تخطيط  يف  املصلحة  أصحاب 

مبادرات ترابط املوارد يف املناطق الحرضية. 

Nexus Dialogues) للرتابط  الحوار  برنامج  فإن  هنا  من 
Programme) يسعى إىل تعميم نهج ترابط املوارد  NDP
وش«ل  االوسط  الرشق  منطقة  يف  الحرضية  املناطق  يف 
افريقيا، عرب تنظيم ورشة عمل تدريبية حول ترابط املوارد 
"مبادرة منطقة الرشق  بالتعاون مع  الحرضية،  املناطق  يف 
الرتابط وتكنولوجيا  لنهج  افريقيا كنموذج  األوسط وش«ل 

.(MINARET)   "الطاقة املتجددة- مينارت

٢. األهداف 
قدرات  تنمية  هو  التدريبية  الدورة  لهذه  الرئييس  الهدف 
واملجتمعات  املدينة  ومجالس  البلديات  من   Øاملشارك
املحلية يف تونس ولبنان واألردن وتطوير مهاراتهم العلمية 
والفنية حول املحافظة عىل املوارد الطبيعية والرتابط في« 
بينها يف املناطق الحرضية، وذلك من خالل ١) الرتكيز عىل 
املعرفة  تطبيق   (٢ و  الحرضية  املناطق  يف  املوارد  ترابط 
يتم  املنطقة،  من  حقيقية  دراسية  حاالت  عىل  املكتسبة 
اقرتاحها بواسطة املشاركØ وتطويرها بواسطة املدرب عرب 

أنشطة تفاعلية.  

خالل الدورة التدريبية لرتابط املوارد يف املناطق الحرضية، 
سوف يتعلم املشاركون كيفية تطبيق نهج ترابط املوارد يف 
متكاملة  حرضية  وادارة  تخطيط  كأداة  الحرضية  املناطق 
املدن  يف  واملرونة  املوارد  استخدام  كفاءة  تعزيز  أجل  من 
 Ýاملا عىل الرتابط ما بØ األم واملناطق الحرضية اعت«داً
والغذاÝ وأمن الطاقة. وسيتعلم املشاركون من خالل أمثلة 
تحديد  كيفية  منفذة،  جيدة  مل«رسات  دارسية  لحاالت 
وكيفية  املختلفة  القطاعات   Øب املحتملة  التآزرات  ودعم 
دعم رشكاء املرشوعات لللقيام بذلك. وتشمل هذه االمثلة 
املياه  (كتحويل  الصلب  الجانب  من  لكل  فعلية  مشاريع 
العادمة للطاقة وتحويل الغذاء اىل طاقة) والجانب الناعم 
متعدد  والحوار  القطاعات   Øب املشرتكة  العمل  (كفرق 

املستويات). 

وبجانب أمثلة الحاالت الدراسية هذه ودليل تدابÚ ترابط 
املوارد يف املناطق الحرضية، سيعمل املشاركون عىل تطبيق 
الحلول املقرتحة عىل سياقات أع«لهم الخاصة ومرشوعاتهم 
من  عمليا  توجها  التدريب  ويتضمن  مدنهم.  يف  املقرتحة 
األع«ل  مع  املفتوحة  والنقاشات  العروض  دمج  خالل 

الج«عية عىل حاالت دراسية محددة. 

. الهيكل والنهج
التواصل  إىل  يهدف  تفاعيل  تدريب  هي  الدورة  هذه 
واإلدارة  للتخطيط  كأداة  الرتابط  نهج  عىل  والتعرف 
÷كن أن ينظر إليه كمبدأ توجيهي عميل  الحرضية، الذي 
لالدارة املتكاملة للموارد يأخذ يف االعتبار العالقات املتبادلة 
والطاقة  العادمة  واملياه  املياه  من  الرتابط،  قطاعات   Øب
املحلية  النطاقات  عىل  الصلبة  واملخلفات   Ýالغذا واالمن 
األجندات  أيضاً التدريب  ويتناول  والوطنية.  واالقليمية 
العاملية ذات الصلة، مثل أهداف التنمية املستدامة ٢٠٣٠

واتفاقية باريس للمناح والخطة الحرضية الجديدة. 

لكل  الحرضية،  املناطق  يف  املوارد  ترابط  دليل  ويوفر 

تفاعلية  ديناميكية  تدريبية  أع«ال  تدريبي،  موضوع 
للمشاركØ للتعلم والتفكÚ حول املواضيع ذات الصلة لنهج 
العروض  مع  بدمجها  الحرضية،  املناطق  يف  املوارد  ترابط 
مع  التدريبية  املواضيع  لعرض  واملستخلصات  التقد÷ية 

إتاحة النقاشات املتعمقة. 

تم  تدريبية  مواد  عىل  التدريبية  الدورة  هذه  تستند 
الدويل  للتعاون  األملانية  الوكالة  بواسطة مرشوع  تطويرها 
ترابط  االسيوية:  املدن  يف  للموارد  املتكاملة  "االدارة  GIZ
املديرين  يستهدف  والذي  الحرضية"  املناطق  يف  املوارد 
العامة  واملكاتب  البلديات  م املستوى  رفيعي   Øالتنفيذي

واملجتمعات املحلية. 

٤. الوحدات التدريبية
تدريبية  وحدات  ست  عىل  التدريبية  الدورة  هذه  تحوي 

كالتايل:

١. مقدمة عن ترابط املوارد يف املناطق الحرضية

النهج  اعت«د  أهمية  األوىل  التدريبية  الوحدة  تناقش 
مع  للتعامل  املوارد  وادارة  الحرضي  التخطيط  التكاميل يف 
االستهالك  أ,اط   Úللتحرض. ففي ضوء تغ الرسيعة  الوتÚة 
والتي تؤدي اىل الضغط عىل املوارد املحدودة، ð يعد من 
وعىل  املنفصل.  القطاعي  التخطيط  عىل  االعت«د  املجدي 
الحساسة  للموارد  املتكاملة  االدارة  فإن  الخصوص،  وجه 
الصلبة  واملخلفات  والطاقة  واملياه  الغذاء  مثل  (الطبيعية) 
يف  املوارد  لتحديات  التصدي  يف  أسايس  دور  لها  واألرايض 

القرن الحادي والعرشين. 

الرشق  منطقة  مدن  أغلب  يف  السائد  للوضع  وبالنظر 
األوسط وش«ل إفريقيا، فإن التخطيط واالدارة الحرضية ما 
زال يحدث يف كثÚ من األحيان بشكل قطاعي، حيث تتبع 
من  االستفادة  دون  املشاريع  عىل  قا(اً نهجاً البلديات 
التداخالت االيجابية من التفاعالت بØ القطاعات املختلفة. 
وتقدم هذه الوحدة التدريبية نهج ترابط املوارد يف املناطق 
املدن.  لتخطيط  املتكاملة  الجهود  لتوجيه  كاداة  الحرضية 
والعنارص  املنطقي  األساس  املشاركون  يتعلم  وسوف 
التخطيط  والرأيس،  األفقي  التكامل  (مثل  للنهج  األساسية 
وغÚها)  العالقة،  ذوي   Øالفاعل ارشاك  للقطاعات/  العابر 
القطاعات   Øب االيجابية  التآزرات  تعزيز  بهدف  وذلك 
االقتصاد  وتعزيز  السلبية،  التداخالت  من  والتخفيف 

الدائري لض«ن تنمية حرضية مستدامة. 

املشاركون عىل خصائص  يتعرف  ذلك، سوف  اىل  باالضافة 
بهدف  الثالثة،  الرئيسية  وأسسه  الدائري  االقتصاد  نهج 
دورة  خالل  النفايات  عىل  للقضاء  منهجي   Úتغي احداث 

حياة واستخدام املنتجات ومكوناتها. ويهدف نهج االقتصاد 
الدائري اىل فصل النمو االقتصادي والحرضي عن استخدام 
املوارد، وبالتايل فهو يف صميم نهج ترابط املوارد يف املناطق 

الحرضية. 

الكفء  لالستخدام  اإلطارية  والرشوط  السياسات   .٢
للموارد الطبيعية

املحدودة  للموارد  فعالية   îواألك الكفء  االستخدام  يعترب 
جزءا  الحرضية  املناطق  يف  املتزايدين  للسكان  املتوفرة 
نهج ترابط املوارد. وتركز هذه الوحدة التدريبية  أساسيا م
(مثل  املحددة   Øالتمك ورشوط  السياسية  األدوات  عىل 
كفاءة   îأك استخدام  لتحقيق  املشرتيات)   Úومعاي التعرفة 
السياسة  األدوات  مناقشة  يتم  وسوف  الطبيعية.  للموارد 
املستويات  عىل  تطبيقها  ÷كن  التي   Øالتمك ورشوط 

الحكومية املختلفة (أو بواسطة القطاع الخاص). 

والقطاع  واملحلية،  واالقليمية  الوطنية  للحكومات  ÷كن 
الخاص أيضا استخدام عدد كبÚ من األدوات لتحسØ كفاءة 
استخدام املوارد يف املدن والتي تم تطويرها واختبارها عرب 
عدة عقود من الزمن. وستقدم هذه الوحدة التدريبية ثالثة 
أنواع من األدوات مع تسليط الضوء عىل مميزاتها وعيوبها. 

- أدوات تنظيمية (مثل تخطيط استخدام األرايض 
ومعايÚ املشرتيات ومعايÚ البناء ومعايÚ املياه 

العادمة).
- أدوات مالية (مثل التعرفة والرضائب والدعم).
- اداوت ترويجية (مثل وضع العالمات البيئية، 

واالتفاقيات التطوعية وحمالت التوعية والتدريب). 
التي  األدوات  من  عدداً توظف  أن  للمدن  ÷كن  وبين« 
تساهم يف كفاءة املوارد مثل تخطيط استخدامات األرايض 
ومعايÚ املياه العادمة وحمالت رفع الوعي، فان العديد من 
مسئوليات  ضمن  ليست  هي  واملالية  التنظيمية  األدوات 
لديها  التي  االدوات  من  العديد  أن  اىل  باالضافة  املدن. 
امكانيات عالية لزيادة كفاءة املوارد ð تنفذ بعد أو ð تطبق 
افريقيا.  وش«ل  االوسط  الرشق  منطقة  يف  كافية  بصورة 
محددة   Úمعاي ادماج  يؤدي  أن  ÷ك ذلك،  عىل  ومثال 
لكفاءة استخدام املوارد يف املشرتيات العامة اىل خلق طلب 
كبÚ عىل املنتجات والخدمات والتكنولوجيا ذات الكفاءة يف 

استخدام املوارد.  

الوحدة  هذه  تركز  األدوات،  هذه  عرض  اىل  وباالضافة 
أن  ÷كن  التي  األنشطة  وهدف  نوع  أن  عىل  التدريبية 
 Øبالنوع املتعلقة  تلك  السي«   – والبلديات  املدن  تتخذها 
األولØ من االدوات – يعتمد بشكل كبÚ عىل االطار الوطني 
امليزانية. وبالتايل فإنه ليس  املنظم والقيود املفروضة عىل 

هناك اسرتاتيجية واحدة تناسب الجميع، حيث تختلف كل 
مدينة وتحتاج نهجاً محدداً حسب السياق الخاص بها.   

املوارد  ترابط  لقطاعات  املبتكرة  الهندسية  الحلول   .٣
الرئيسية

"اغالق  لـ  العام  املفهوم  التدريبية  الوحدة  هذه  تقدم 
الحلقة" حيث تعرض مفهوم "االقتصاد الدائري". وبتقديم 
الحلقة" عرب  "اغالق  الرتكيز عىل كيفية  املفهوم سيتم  هذا 
سياق  يف  الغذاء-املاء-الطاقة-االرايض  استخدام  ارتباط 
التحرض. وسيسلط العرض الضوء عىل كيفية مساهمة نهج 
وادارة  واالسكان  العادمة  املياه  إلدارة  الدائري  االقتصاد 
املياه  موارد  استخدام  كفاء  زيادة  يف  الصلبة  املخلفات 
البيئية  املنافع  عىل  الحصول  مع   – واألرايض  والطاقة 
باملناهج  مقارنة  الوقت،  بنفس  واالقتصادية  والصحية 

الخطية. 

مجاالت  ثالثة  استكشاف  سيتم  العامة،  املقدمة  وبعد 
تطبيقية مهمة لنهج االقتصاد الدائري: ١) االدارة املتكاملة 
للمياه العادمة متضمنة توليد الطاقة واملواد املغذية واعادة 
استخدام املياه العادمة، ٢) االسكان ذو الطاقة الكفؤة، ٣) 
االدارة املتكاملة للمخلفات الصلبة Èا يف ذلك توليد الطاقة 

واسرتجاع املوارد ذات القيمة من املخلفات الصلبة.  

وفي« يتعلق باملواضوعات الثالثة، سيتم عرض مقدمة عامة 
سياق  يف  واملواد  والطاقة  للمياه  األساسية  التدفقات  عن 
التحرض، Èا يف ذلك املخاطر املتعلقة بصحة االنسان والبيئة، 
مختلف  عن  عرض  ذلك  وسيتبع  التحتية.  البنية  وتكاليف 
املناهج التقنية الغالق دوائر املياه والطاقة واملواد املغذية 
واملعادن يف ادارة املياه العادمة واالسكان وادارة املخلفات 

الصلبة. 

توجيهية  كأداة  الحرضية  املناطق  يف  املوارد  ترابط   .٤
لالستجابة لالجندات العاملية 

للموارد  املكثف  واالستخدام  الحالية  التحرض  أ,اط  ترتبط 
 îبعدد من التحديات الستدامة التحرض. فاملدن تستهلك أك
من ثلثي الطاقة العاملية وتنتج أكî من ٧٠٪ من االنبعاثات 
املدن  وتعترب   ،(CO٢) الكربون  أكسيد  ثا!  لغاز  العاملية 
الوقت،  ذات  يف  أنه  إال  املناخي.   Úالتغ مشكلة  من  جزءاً 
يوجد لدى املدن فرصة لتكون جزءاً ال يتجزأ من الحلول. 
 îوعىل سبيل املثال، "وضعت العديد من املدن أهدافاً أك
املطلوبة  تلك  من  املناخي   Úالتغ آثار  لتخفيف  طموحاً 
مبتكرة  "أ,اطاً  أوجدت  ك«  الوطنية،   Øالقوان بواسطة 
التعاون الدويل يف  للتعاون" بØ املدن يف حاالت يقع فيها 

حالة جمود".  

دون  املستوى  عىل   Øالفاعل كأحد  املدن،  أن   Øح ويف 
بالرضورة دور مؤسيس  لها  ليس   ،(subnational) الوطني 
هام  دور  للمدن  أن  اال  العاملية،  باألجندات  يتعلق  في« 
النجاز أهداف هذه األجندات. ويف ضوء هذا، سوف يتم يف 
نهج  يخدم  أن  ÷كن  كيف  رشح  التدريبية  الوحدة  هذه 
لالستجابة  كأداة  الحرضية  املناطق  يف  املوارد  ترابط 
وأجندة  للمناخ  باريس  اتفاقية  مثل  العاملية  لألجندات 

٢٠٣٠ للتنمية املستدامة وخطة التحرض الجديدة. 

وسيتم يف هذه الوحدة التدريبية عرض األجندات العاملية 
املشار اليها سابقاً ودور املدن يف تنفيذ االهداف والغايات 
سيتم  ذلك  اىل  وباالضافة  األجندات.  بهذه  الصلة  ذات 
توضيح أمثلة ملشاريع ترابط للموارد يف املناطق الحرضية 

ساهمت يف تنفيذ هذه األجندات العاملية.

األفقية  الحوكمة  هياكل  تعزيز   .٥
والرأسية 

تركز هذه الوحدة التدريبية عىل ثالثة جوانب: أوالً، تحديد 
ارتباط  لقضايا  ناجحة  ملعالجة  الحوكمة  هياكل  أهمية 
لتعزيز  املمكنة  والعمليات  االدوات  توضيح  ثانياً،  املوارد. 
التنسيق والتعاون بØ القطاعات والحدود االدارية املختلفة 
وباستخدام  وثالثاً،  للحكومة.  املختلفة  املستويات   Øوب
مرسحية األدوار Role play سرتفع هذه الدورة التدريبية 
واألدوار  املختلفة  النظر  املشاركØ حول وجهات  من وعي 
الوطنية  الحكومية  للمؤسسات  جزئياً  واملتناقضة  املختلفة 
يف  املوارد  ترابط  مرشوعات  تنفيذ  يف  والبلدية  واالقليمية 

املناطق الحرضية. 

األرايض  واستخدامات  والطاقة  املياه  قطاعات  تتميز 
بارتباطات قوية. فاألنشطة يف أحد القطاعات غالباً ما تؤثر 
عىل توفر املوارد يف قطاع اخر Èا يف ذلك امكانيات تشكيل 
اىل  املوارد  ترابط  نهج  ويهدف  القطاع.  السياسات يف هذا 
الستنباط  وتعاو!  تكاميل  بشكل  القطاعات  هذه  ادارة 
املقايضات بØ القطاعات ولتحسØ كفاءة استخدام املوارد 
(تداخالت ايجابية). ويتطلب هذا النهج تنسيق السياسات 
ومستويات  االدارية  والحدود  القطاعات،  مختلف  عرب 
تسليط  يتم  وسوف  ووطني).  واقليمي  (وطني  الحكومة 
املنافع  وتوضيح  السياسات  تنسيق  رضورات  عىل  الضوء 

والتكاليف التي قد تنشأ منها. 

وتعرض هذه الوحدة التدريبية مختلف األدوات واملناهج 
الالزمة لتنسيق سياسات ناجحة سواًء أفقياً أو رأسياً. وفي« 
التعاون  يتعلق بالتعاون األفقي للسياسات، سيتم مناقشة 
 Øاملدن املختلفة وب Øالوحدات االدارية يف املدينة وب Øب

تنسيق بØ هياكل  االخرين. وبين« يوجد   Øوالفاعل املدن 
الوزارات/   Øب املشرتكة  العمل  فرق  (مثل  محددة  ادراية 
االدارات ومكاتب االتصال وغÚها) وهي أكî الطرق شيوعاً 
هناك  أن  اال  السياسية،  القطاعات   Øب التنسيق  لتحقيق 
أمثلة قليلة عىل الهياكل التنسيقية (الفعالة) بØ البلديات. 
من  جديدة  أشكال  النشاء  قوية  حاجة  هناك  فان  لذا 
التنسيق بØ الهياكل املوجودة أصالً والتعاون بØ الجهات. 

يف  ¥ا  والتشار¦  الشمويل  التخطيط   .٦
ذلك قضية النوع

تتناول هذه الوحدة التدريبية الدور الذي يلعبه التخطيط 
وتوضح  املستدامة،  الحرضية  للتنمية  بالنسبة   ìالتشار
وأهمية   (inclusive cities) الشمولية  املدن  مفهوم 
مشاريع  شمولية  لض«ن  هامة  كأداة   ìالتشار التخطيط 

ترابط املوارد يف املناطق الحرضية. 

اعتُمدت الخطة الحرضية الجديدة يف مؤöر األمم املتحدة 
يف   (Habitat III) الثالث  -املوئل  البرشية  للمستوطنات 
اكتوبر ٢٠١٦، كخارطة طريق للتنمية الحرضية املستدامة 
حتى عام ٢٠٣٦ وأشارت إىل انشاء مدن آمنة وشمولية من 
خالل التعهد ب "عدم تخلف أي أحد عن الركب". ويتضمن 
واالجت«عي  املكا!  الشمول  الشمولية  املدن  مفهوم 
الذين  أولئك  متضمناً  الحرض،  سكان  لكل  واالقتصادي 
أمر  وهو  رسمية،   Úغ ترتيبات  تحت  ويعملون  يعيشون 

رضوري لبناء مدن مت«سكة ومرنة. 

 ìويف ظل هذه الخلفية، فان نهج التخطيط الحرضي التشار
والذي يشمل كل أصحاب املصلحة ذوي العالقة يف تخطيط 
والسكان   Øواألكاد÷ي الخاص  القطاع  مثل  املدينة، 
ومنظ«ت املجتمع املد!، اىل جانب املجموعات غÚ املمثلة 

حرضية  مجتمعات  بناء  يف  بالتايل  واملساهمة  واملهمشة، 
شمولية. 

وتناقش هذه الوحدة التدريبية كالً من املنافع والتحديات 
التي  الخطوات  وترشح   ìالتشار التخطيط  يواجهها  التي 
املرشوع   تخطيط  ووحدات  الحكومات  تتخذها  أن  ÷كن 
من أجل ارشاك أصحاب املصلحة املختلفØ بشكل مفيد يف 
الوحدة  توضح  أخرى،  جهة  ومن  التخطيط.  عمليات 
يف  تأخذ  والتي  الحرضية  التنمية  مشاريع  أن  التدريبية 
هي   Øاملحلي املصلحة  أصحاب  وخربات  معرفة  اعتبارها 
لالحتياجات  استجابة   îأك ألنها  استدامة   îأك مشاريع 
املختلفة للسكان، ولديها رشعية وقبول أعىل وغالباً ما تكون 
أكî فعالية من املشاريع التي تخطط وتنفذ باتباع نهج من 
الوحدة  وترشح  أخرى.  جهة  قبل  من  أسفل،  اىل  أعىل 
التدريبية أن االليات القا(ة عىل التشارك تتطلب öكØ أطر 

قانونية وسياسية باالضافة اىل موارد مالية وبرشية. 

الوحدة  تعرض  أعاله،  املذكورة  العوامل  توضيح  وبغرض 
عمليات  وتنفيذ  لتصميم  وأدوات  وسائل  عدة  التدريبية 
عىل  تطبيقها  يتم  والتي  والشمولية  التشاركية  التخطيط 
حاالت حقيقية ملشاريع ترابط املوارد يف املناطق الحرضية. 

لالطالع عىل مزيد من املعلومات: 
https://www.water-energy-food.org/regions/mena
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1. Background

Rapid as well as spontaneous urbanization in 
the MENA region poses a number of critical 
urban development issues in various sectors; 
social, land, building, water, energy, 

especially in view of social inclusion and 

services. Many of these issues will be 
exacerbated by climate change impacts.

To enable cities in the MENA region to be 

climate change and adapt to those no longer 
avoidable, and meet the SDGs, cities need to 
take an integrated urban development 
approach at all spatial scales, so as to 

measures and enable potential synergies 
between sectors.

Urban Nexus can serve as an integrated urban 
planning and management tool to the design 

in urban development. This approach guides 

synergies between sectors, jurisdictions, and 
technical domains, so as to increase 

management, and increase service quality. It 
counters traditional sectoral thinking, 

often result in poorly coordinated 

The ultimate goal of the Urban Nexus 
Approach is to accelerate access to services, 
and to increase service quality and the 
quality of life, using tools and measures that 

planning, design, implementation, and 
monitoring of Urban Nexus Initiatives.

Hereafter, the Nexus Dialogues Programme

Nexus Approach in the MENA region, through 
developing a training workshop on Urban 
Nexus, in collaboration with “The MENA 
Region Initiative as a Model of Nexus 
Approach and Renewable Energy 
Technologies” (MINARET) . 

2. Objectives of the Workshop

The overall objective of this workshop is to
provide training at executive level to develop 
the capacity of audiences from 

communities in Tunisia, Lebanon and Jordan 
on Urban Nexus. This will be made through a 
two days hands-on capacity development to: 
1) provide basic knowledge and 

focus on Urban Nexus, and 2) apply the given 

by the trainer through interactive activities. 

Throughout the Urban Nexus Training, 
participants will learn through an interactive 
practice how to apply the Urban Nexus 
Approach as an integrated urban planning and 

and resilient cities and metropolitan regions 
based on the Nexus of water, energy, and food 
security.

Participants will learn from implemented 

identify and leverage on potential synergies 

their project partners in doing so. These 
examples from actual projects include both 

and food to energy) and soft-side options 
(e.g. inter-sectoral task forces and 
multi-level dialogue). 

a catalogue of Urban Nexus measures, 

solutions to their own work contexts. The 
practice-oriented training incorporates 
succinct presentations, open discussions, 

3. Structure and Approach

This workshop is an interactive training aims 
to communicate and anchor the Urban Nexus 
planning and management approach. The 

action-oriented guiding principle for 
integrated resource management considering 
the interrelations of the Nexus sectors water, 

The Urban Nexus training also takes relevant 
global agendas, such as 2030 Agenda for 

Agreement and the New Urban Agenda into
account. 

For each training topic, the Urban Nexus 

on the relevant issues of the Urban Nexus 
approach. These interactive training formats 
are combined with presentation material and 
hand-outs to introduce the training topics and 
allow for in-depth discussions. 

This training is based on a training material 
developed by the GIZ project “Integrated 

Urban Nexus” targeting high level executives 

communities.

4. Training Modules

This training workshop contains 6 training 
modules as follows:

1. Introducing the Urban Nexus

1 discusses the 
importance of taking an integrated approach 
to urban planning and resources management
to cope with the rapid pace of urbanization. 
In light of changing consumption patterns 
leading to pressure on limited resources, 
des-integrated silo planning is no longer 
feasible. In particular, the integrated 
management of critical (natural) resources, 

land is key to addressing the resources 
challenges of the 21

cities where urban planning and management

where municipalities rather take a 
project-based approach than utilizing the 
synergies of interactions across sectors, the 
session introduces the Urban Nexus as a tool 

Participants will learn about the rationale and 
key elements of the approach (e.g. horizontal 
and vertical integration, cross-sectoral 
planning, inclusion of relevant actors etc.) 

promoting circular economy and thereby 

Further, participants will be familiarized with 

of the circular economy approach, aiming for 

throughout the life cycles and uses of 
products and their components. The circular 
economy approach intents to decouple the 
economic and urban growth from resource 
use and is thus, at the core of the Urban 

Nexus approach.

2. Policies and framework conditions for 

resources

An integral part of the Nexus approach is a 

resources available to the growing population 
in urban areas. This session forming part of 
module 2

of natural resources. It will be discussed what 

can be applied at what level of government 
(or by the private sector). 

National, regional and local governments, but 
also the private sector, have a broad number 

including their advantages and 
disadvantages: 

subsidies) 

voluntary agreements, awareness campaigns, 
training), 

While cities can employ a number of 

technologies.

In addition to introducing the above 

emphasize that the kind and scope of 
activities that can be taken by cities and 
municipalities – particularly with regard to 

on the national regulatory framework and 

tailor-made approaches.

3. Innovative engineering solutions for key
Nexus sectors

The session on Innovative Engineering 
Solutions for Key Nexus Sectors of module 2 
introduces the general concept of “closing 

of a “circular economy”. By introducing these 
concepts the focus will be put on how “loops 
can be closed” across the 
Food-Water-Energy-Land use Nexus in an 
urban context. The presentation will highlight 
how a circular economy approach to 

and land resources – while at the same time 
bringing environmental, human health and 

approaches.

Following the general introduction, three 

economy approach in an urban setting will be 
further explored: 1
management including generation of energy 

2) 
3) integrated 

generation and recovery of valuable 

For all three topics, a general introduction to 

urban setting will be given, including related 
risks for human health and the environment 

an overview of various technological 
approaches to closing water, energy, nutrient 

management. 

4. The Urban Nexus as a guiding tool to
comply with global agendas

growth patterns pose a number of challenges 

two-thirds of the world’s energy and 
accounting for more than %70 2 
emissions cities are part of the climate 

change problem. At the same time, cities also 
have the opportunity to be integral to its 

more ambitious climate change mitigation 
targets than required by national law, or have 
found “innovative modes of cooperation” 
between cities where international 
cooperation is caught in gridlock”. 

While cities as subnational actors do not 

respect to global agendas, they are important 
for the achievement of their goals. In this 
light, the second session of module 1 explains 
how the Urban Nexus approach can serve as a 
tool to comply with global agendas such as 

2030 

New Urban Agenda.

above mentioned global agendas and the role 
of cities implementing the respective goals 
and targets. In addition, Urban Nexus project 

contributing to the implementation of these 

5. Strengthening horizontal and vertical

vertical governance processes of module 3 

outline the relevance of governance 

coordination and collaboration across 

third, with the help of a moderated role play, 
the session raises awareness among 

provincial and municipal government 

Urban Nexus project.

Water, energy and land use sectors are 

resource availability and possibilities of 
shaping policies in another sector. The Nexus 
approach aims to manage these sectors in an 
integrated and collaborative manner to work 

approach requires policy coordination across 

and levels of government (national, regional, 

light on the necessities of policy coordination 

may arise. 

approaches for successful policy coordination 
both horizontally and vertically. For 
horizontal policy cooperation, coordination 

between cities, and between cities and other 
actors will be discussed. While coordination 

common way of realizing coordination across 
political sectors, there are much fewer 

6. Inclusive and participatory planning
including gender

The session on inclusive and participatory 
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اليوم األول: ٢٠١٨/٢/١٤

افتتاح ورشة عمل تطبيق نهج ترابط املياه والطاقة والغذاء يف التخطيط ٠٨:٣٠ - ٠٩:٠٠

الحرضي - ممثلو مرشوع ميناريت والوكالة األملانية للتعاون الدويل 

أهداف وقواعد ورشة العمل• 

تعريف املشارك� - التوقعات من ورشة العمل• 

تدريب عميل عىل تطبيق نهج ترابط املياه والطاقة والغذاء يف التخطيط ٠٩:٠٠ - ١٠:٣٠

الحرضي / فريق ميناريت 

اسرتاحة قهوة١٠:٣٠ – ١١:٠٠

مدخل إىل الرتابط ب� املياه والطاقة والغذاء يف التخطيط الحرضي (فيديو ١١:٠٠ - ١٢:٠٠

ونقاشات)

الحلول الهندسية املبتكرة للقطاعات الرئيسية للرتابط (عرض)١٢:٠٠ - ١٣:٠٠

مقدمة حول أهداف التنمية املستدامة ٢٠٣٠، والخطة الحرضية الجديدة ١٣:٠٠ – ١٣:٣٠

واملساه¼ت املحددة وطنيا تجاه اإلتفاق الجديد لتغ¶ املناخ (عرض) 

اسرتاحة غداء١٣:٣٠ – ١٤:٣٠

مقدمة ملعاي¶ تحديد مرشوعات الرتابط ذات األولوية• ١٤:٣٠ - ١٦:٠٠

تشكيل ٦ مجموعات عمل من البلديات: املنست¶ - الكرك - الجديدة • 

(مجموعتان لكل بلدية)

التمرين األول للرتابط يف املناطق الحرضية:

تحديد مرشوعي ترابط لكل بلدية طبقا ملرشوع ميناريت واستنادا إىل • 

املعاي¶ التي سبق تقدÂها 

تحليل أصحاب املصلحة واإلطار التنظيمي (مجموعات عمل)• 

عروض مخططات املرشوعات املختارة وتحليل أصحاب املصلحة١٦:٠٠ - ١٧:٠٠

اختتام اليوم األول ١٧:٠٠ - ١٧:١٥ 

اليوم الثا� : ٢٠١٨/٢/١٥

٠٨:٣٠ – ٠٨:٤٥Èتلخيص لليوم األول ومقدمة لليوم الثا

تعزيز هياكل الحوكمة األفقية والرأسية (عرض)٠٨:٤٥ – ٩:٤٥

التمرين الثا� للرتابط يف املناطق الحرضية:

مجموعات عمل لدراسة الحاالت املحددة وفقا ألسئلة للتمرين• 

عرض مخرجات مجموعات العمل والرؤى واألفكار الناتجة ٩:٤٥ – ١١:٠٠

اسرتاحة قهوة١١:٠٠ - ١١:٣٠

التمرين الثالث للرتابط يف املناطق الحرضية:١١:٣٠ – ١٣:٣٠

Ñثيل األدوار (مرسحية)• 

اسرتاحة غداء١٣:٣٠ – ١٤:٣٠

التخطيط الشمويل والتشارÓ Ôا يف ذلك النوع االجت¼عي (عرض)١٤:٣٠ – ١٥:٣٠

التمرين الرابع للرتابط يف املناطق الحرضية:

مجموعات عمل: التخطيط الشمويل والتشارÓ Ôا يف ذلك نوع • 

االجت¼عي

عرض مخرجات مجموعات العمل والرؤى واألفكار الناتجة١٥:٣٠ – ١٦:٣٠

امللخص والتعليقات:١٦:٣٠ – ١٧:٤٥

كيف Âكن تعميم نهج ترابط املياه والطاقة والغذاء يف التخطيط • 

الحرضي يف سياق عملك؟

ما هي الدروس العامة املستفادة من التدريب؟• 

كيف Âكن أن يساهم تطبيق نهج الرتابط يف تحس� عملك؟• 

ماذا تعلمت من الورشة التدريبية؟ كيف Âكن توصيل ما تعلمته • 

ألقرانك يف العمل؟

ما املطلوب فعله من أجل تحس� مثل هذه الدورات التدريبية؟• 

الجلسة الختامية – اآلفاق والتوقعات١٧:٤٥ – ١٨:٠٠

عشاء ختامي١٨:٠٠ 
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Day 1: 14.02.2018

08:30 - 09:00 • Opening of the Urban Nexus workshop by
representatives of MINARET and GIZ

• Objectives and rules of the workshop
• Tour De Table- Expectations of participants

09:00 - 10:30 Advocacy Training on Urban Nexus/ MINARET Team

10:30 – 11:00

11:00 - 12:00 Introducing the Urban Nexus (Videos and moderated 
discussion) 

12:00 - 13:00 Innovative Engineering solutions for key Nexus  
sectors (PPT presentation)

13:00 – 13:30 Introduction of the 2030 Agenda for Sustainable 
Development (SDG’s), New Urban Agenda and NDC’s 
(PPT presentation)

13:30 – 14:30

14:30 - 16:00 • Introduction of a simple evaluation scheme to
prioritize Nexus projects

• Formation of 6 working groups: Monastir- Karak-
Jdaidah (2 groups for each municipality)

•
municipality, based on the previously introduced 
criteria by MINARET Project, and the presented 
material

• Stakeholders analysis & frame work conditions
(working groups)

16:00 - 17:00 Presentations of skeleton of selected projects and 
stakeholders analysis

17:00 - 17:15 Wrap up

DAY 2: 15.02.2018

08:30 – 08:45 Introduction of the day and recap of day 1

08:45 – 9:45 Strengthening Horizontal and Vertical Governance 
Structures (PPT presentation)

•
exercise questions

9:45 – 11:00
session outputs in insights

11:00 - 11:30

11:30 – 13:30

• Role Play

13:30 – 14:30

14:30 – 15:30 Inclusive and participatory planning including gender 
(PPT presentation)

• Group work on: Inclusive and participatory
planning including gender

15:30 – 16:30
session outputs in insights

16:30 – 17:45

• How can we mainstream the Urban Nexus approach
in our working context? 

• What are the general lessons learnt from the
training? 

• How will the application of the Nexus approach
enable you to improve your work? 

• What have you learnt in the Urban Nexus
workshop? How you will communicate at home 
what have you learnt and done?

• What is needed to improve more such training
workshops?

17:45 – 18:00 Outlook and closing

18:00 
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