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أولا  -مقدمة
كمعجل لتحسني جودة احلياة يف املدن واجملتمعات
ألف  -البتكار
ّ

 -1شهدت اجملتمعات بشكل منتظم فرتات مكثفة الستحداث وختيل طرق مبتكرة لتيسري احلياة واستخدام
ُُنج جديدة إلحراز التقدم .وبدءاً من العصر احلجري ومروراً ابلثورة الصناعية ووصوالً إىل البيئة املتغرية مبعدل سريع
وبشكل مستمر ،شهدت القيم واملعتقدات واملواقف واألفعال والسلوكيات حتدايت وتغريات هبدف التمكني من
االبتكار والتغيري وإدامتهما يف املدن واجملتمعات.
 - 2وميكن تعريف االبتكار ،يف سياق التنمية احلضرية املستدامة ،على أنه أنشطة وعمليات توليد املعارف
وحلول جديدة وتنفيذها هبدف حتسني ظروف املعيشة للجميع.
 - 3واملدن هي التجسيد املادي للتاريخ والثقافة وحاضنات االبتكار ،والصناعة ،ورايدة األعمال واإلبداع.
وهي تدفع االقتصادات الوطنية من خالل حتقيق االزدهار ،وتعزيز التنمية االجتماعية وتوفري فرص العمل ،غري أُنا
( )1
قد تكون أيضاً أرضاً خصبة للفقر ،واالستبعاد وتدهور البيئة.

 - 4وابلتايل ،إذا كان االفرتاض أبن املعركة الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة سرتبح أو ختسر يف
املدن صحيحاً ،سيتعني على املدن مواصلة دفع االبتكار بطرق رائدة لتحقيق أتثري دائم يف اجملتمعات وضمان
أال خيلف أحد عن الركب ،كما هو متصور يف خطة التنمية املستدامة لعام .2030
 - 5ويبحث هذا التقرير يف موضوع الدورة األوىل جلمعية موئل األمم املتحدة’’ ،االبتكار من أجل حتسني
جودة احلياة يف املدن واجملتمعات‘‘ ،جبانب املوضوع الفرعي ’’إسراع وترية تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة صوب
حتقيق أهداف التنمية املستدامة‘‘ .ويعرض التقرير حقائق وأرقام بشأن النُهج املبتكرة للتنمية احلضرية املستدامة
وينظر كذلك يف املمارسات الواعدة فيما يتعلق ابالبتكار من أجل إنشاء مدن وجمتمعات مستدامة ،واالبتكار
ابعتباره عامالً مساعداً مؤسسياً ،وفرص توسيع نطاق االبتكار يف عمل برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية.
ويقرتح يف النهاية قضااي رئيسية للنقاش.
ابء  -حقائق وأرقام تتعلق ابلبتكار
 - 6يتحضر العامل بشكل سريع .فقد شهد عام  2008وصول العامل إىل عالمة ابرزة هامة تتمثل يف أن أكثر
من نصف سكانه يعيشون يف املناطق احلضرية ،وهو رقم من املتوقع أن يرتفع إىل  70يف املائة حبلول عام .2050
ويف الوقت نفسه ،يزيد انتشار التكنولوجيا الرقمية يف العامل بشكل سريع .ففي عام  ،2018شهد العامل عالمة
ابرزة هامة أخرى :يتصل أكثر من  50يف املائة من سكان العامل اآلن ابإلنرتنت .وحبلول ُناية عام  ،2019من
املتوقع أن يصل عدد مستخدمي اهلواتف احملمولة إىل  5مليار مستخدم .وللعامل الذي نعيش فيه طابع حضري
ورقمي على حد سواء ،وهو ما يوفر فرصاً للتكامل ،والكفاءة واالبتكار .وينبغي أن نتذكر أ ّن نصف سكان العامل
ال يزالون غري متصلني ابإلنرتنت وابلتايل ،فهم غري قادرين على املشاركة يف االقتصاد الرقمي بشكل فعال .ومما
ال يدعو للدهشة أن معظم فوائد الثورة الرقمية قد جناها املثقفون واملتصلون جيداً ابإلنرتنت ،وهو ما أدى إىل حد
ما إىل تقليل أثرها.
( )1برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ( ،)2008حالة مدن العامل  :2011/2010سد الفجوة احلضرية ،الصفحة .11
متاح على الرابط التايلfile:///C:/Users/laevt/Downloads/State%20of%20the%20World%20Cities%2020102011%20- :

.%20Cities%20for%20All%20Bridging%20the%20Urban%20Divide.pdf
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 - 7واالقتصاد الرقمي اجلديد ،الذي يطلق عليه ’’الثورة الصناعية الرابعة‘‘ (املنتدى االقتصادي العاملي)،
والقائم على البياانت وتقليل تكاليف املعامالت ومنصات املشاركة ،له ابلفعل أتثري عميق يف العديد من املناطق
يف العامل .ووفقاً لشركة ماكينزي االستشارية ،تشهد الغالبية العظمى من شركات األعمال األمريكية ابلفعل أتثري
الرقمنة ،وتتزايد الفجوة بني الشركات األكثر رقمنة وغريها ،وهو ما يؤثر بدوره على املدن .ووفقاً لبعض التقديرات،
قد تصل قيمة سوق املدن الذكية إىل  2.57تريليون دوالر أمريكي حبلول عام .2025
 - 8ويف مؤشر االبتكار العاملي ،الذي يقيّم مؤسسات البلدان والبحوث والبنية التحتية واألسواق وشركات
األعمال وخمرجات املعارف والنواتج اإلبداعية ،هناك عالقة قوية تربط بني االبتكار والدخل .فالبلدان اليت حتتل
املراكز الثالثني األوىل مجيعها مرتفعة الدخل ،ابستثناء الصني ،اليت حتتل املرتبة السابعة عشرة .وال تزال الفجوة
االبتكارية العاملية واسعة .ومع ذلك ،حيدد املؤشر أيضاً  20بلداً ،ست بلدان منها يف أفريقيا جنوب الصحراء
الكربى ،تتفوق من حيث االبتكار يف األداء مقارنة مبستوى التنمية فيها .وتعترب جمموعات االبتكار ،غالباً يف
املدن ،ضرورية ألداء االبتكار الوطين .ومع ذلك ،غالباً ما ال تتوافر البياانت الرمسية بشأن وجود وأداء جمموعات
االبتكار على املستوى الدويل ،يف حني أنه ال يُتاح بسهولة سوى عدد قليل من املؤشرات اإلرشادية على املستوى
اإلقليمي أو مستوى املدن جملموعة كبرية من البلدان.
جيم  -التزامات رئيسية تتعلق ابخلطة احلضرية اجلديدة واتفاقات عاملية أخرى
 - 9يف ضوء االجتاهات احلالية وإدراك أن العلوم والتكنولوجيا واالبتكار تعد أموراً حامسة للوفاء بوعود خطة
عام  ،2030فإن هناك عدداً من أطر التنمية العاملية ،مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة واخلطة احلضرية اجلديدة
واتفاق ابريس املربم مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،تتضمن مجيعها التزامات ذات صلة
ابلعلوم والتكنولوجيا واالبتكار.
 - 10فعلى سبيل املثال ،يدعو اهلدف  17من أهداف التنمية املستدامة إىل تعزيز التعاون بني بلدان الشمال
واجلنوب ،والتعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي اإلقليمي والدويل يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
والوصول إليها وتعزيز تقاسم املعارف .ويدعو هذا اهلدف أيضاً إىل تطوير تكنولوجيا سليمة بيئياً ونقلها ونشرها
والرتويج هلا يف البلدان النامية .وذكر االبتكار أيضاً على وجه التحديد كعامل يرتبط أبهداف التنمية املستدامة
األخرى.
 - 11ويف اخلطة احلضرية اجلديدة ،أُشري إىل االبتكار على أنه عامل ذا أمهية خاصة يف حتقيق االزدهار احلضري
املستدام والشامل ويف ختطيط وإدارة التنمية املكانية احلضرية .ويتطلب تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة هتيئة بيئة
متكينية ،مبا يف ذلك الوصول إىل العلوم والتكنولوجيا واالبتكار واستعانة شركات األعمال ابإلبداع واالبتكار حلل
التحدايت املتعلقة ابلتنمية .ويعترب أيضاً االبتكار التكنولوجي عامالً مهماً ،مبا يف ذلك وضع اسرتاتيجيات وطنية
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأدوات احلوكمة الرقمية اليت تتمحور حول املواطن.
 - 12وورد يف الفقرة  5من املادة  10من اتفاق ابريس أن االبتكار أمر حاسم يف التصدي العاملي الفعال لتغري
املناخ .ووفقاً للموجز  10للجنة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا والتابعة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري
ملحة إىل تسريع وتعزيز االبتكار لتقدمي تكنولوجيا سليمة بيئياً واجتماعياً من أجل حتقيق
املناخ ،هناك حاجة ّ
أهداف االتفاق .ويعد تسخري االبتكار التكنولوجي أمراً حامساً حىت يتسىن للبلدان التنفيذ السلس ملسامهاهتا
احملددة وطنياً وخطط التكيف الوطنية اخلاصة هبا .وكشف استعراض  190مسامهة مرجوة أن ما يقرب من 140
بلداً قد أبرزت أمهية التكنولوجيا يف جمال املناخ يف حتقيق أهدافها.
4

HSP/HA/1/6

دال  -اسرتاتيجية األمني العام بشأن التكنولوجيا اجلديدة
 -13يُدرج االبتكار التكنولوجي يف عملية إصالح منظومة األمم املتحدة اليت أطلقها األمني العام .ويف الواقع،
توجد اسرتاتيجية التكنولوجيا اجلديدة يف بؤرة عملية اإلصالح هبدف ’’حتديد الكيفية اليت ستدعم هبا منظومة
األمم املتحدة استخدام التكنولوجيا اجلديدة من قبيل الذكاء االصطناعي ،والتكنولوجيا احليوية ،والسجل املشرتك
للمعامالت السابقة ،والروبواتت لتسريع حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام  2030ولتيسري مواءمتها مع القيم
املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة ،واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،وقواعد ومعايري القانون الدويل‘‘.
 -14وابلنسبة لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ،يولد هذا األمر اهتماماً متجدداً يف استخدام
االبتكار التكنولوجي يف حتويل املدن فعلياً إىل مراكز لنمو االزدهار املشرتك .فما هو الدور الذي سيؤديه الذكاء
احلضري (استخدام الذكاء االصطناعي يف املدن للمساعدة يف اختاذ قرارات مستنرية) يف مساعدة قادة املدن على
اختاذ قرارات أكثر استنارة ويف إنشاء حلقات للتغذية الراجعة بني اجملتمعات والبيئة احلضرية؟
 -15كيف ستدعم االبتكارات التكنولوجية ظهور املدن الذكية أو املدن القادرة على العيش واليت جتمع بني
التنمية احلضرية املستدامة والذكاء احلضري؟ وكيف ميكن للمدن أن تصبح خمتربات حية للتكنولوجيا احلضرية الذكية
القادرة على التعامل مع مجيع النظم الرئيسية اليت حتتاجها أي مدينة  -املياه والنقل واألمن والنفاايت الصلبة واملباين
السليمة بيئياً والطاقة النظيفة  -لتحسني جودة احلياة للجميع؟ تدفع اإلجاابت على هذه األسئلة برانمج األمم
املتحدة للمستوطنات البشرية إىل املشاركة واملسامهة يف تنفيذ اسرتاتيجية منظومة األمم املتحدة بشأن االبتكار
التكنولوجي .وتُدرج هذه اإلجاابت يف مشروع اخلطة االسرتاتيجية لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
للفرتة .2025-2020

اثني ا  -البتكار من أجل إنشاء مدن وجمتمعات مستدامة :ممارسات واعدة
ألف  -نظرة عامة على أفضل املمارسات املتعلقة ابلبتكار يف برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
 -16مثة سؤال حموري يف النقاش بشأن االبتكار وهو كيف تؤثر أفضل املمارسات فيما يتعلق ابلنُهج االبتكارية
على تنمية املدن واجملتمعات املستدامة .ففي برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ،كانت أفضل املمارسات
( )2
إحدى الطريق الطويلة األجل لتوليد وتقاسم املعارف اليت يعتمد ويقوم عليها العمل املعين ابالبتكار.
 -17وأثبتت خطط منح اجلوائز فعاليتها كوسيلة إلذكاء الوعي وحصد أفضل املمارسات واالبتكارات املوثقة
توثيقاً جيداً .ومجعت جائزة ديب الدولية ،اليت تُنسب إىل البلدية ابلشراكة مع برانمج األمم املتحدة للمستوطنات
البشرية ،منذ نشأهتا ما يزيد على  5500ممارسة من أفضل املمارسات من  150بلداً .ويعمل برانمج األمم
املتحدة للمستوطنات البشرية عن كثب مع شركاء آخرين ،مبا يف ذلك مع بلدية شنغهاي من خالل دليل شنغهاي
السنوي )3(،لتحديد وجتميع املمارسات اجليدة اليت ستحدد طرق جديدة لتعجيل النتائج فيما يتعلق ابلتحضر
املستدام.

( )2تسلط الفقرة  7من القرار  HSP/GC/26/CPR.10الصادر عن جملس اإلدارة ،الضوء على هذه الوالية وتشجع الدول األعضاء
على أن تقوم ،يف الدورة السابعة والعشرين جمللس الدورة ،بتقاسم أفضل املمارسات فيما يتعلق ابلتنفيذ املبكر للخطة احلضرية
اجلديدة.
( )3انظر على سبيل املثال دليل شنغهاي  :2017دليل بشأن التنمية احلضرية املستدامة يف القرن احلادي والعشرين ،متاح على
الرابط التايل.http://www.urbanoctober.org/2017/downloads/ShanghaiManual2017AnnualReport.pdf :
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 -18ويشغل برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية مركزاً رائداً على الصعيد العاملي يف إدارة أفضل
املمارسات احلضرية من خالل اكتساب املعارف الناشئة عن هذه املمارسات ،وتوليدها ،ومراجعتها ،وتوثيقها،
ونقلها ،وتبادهلا وحتفيز استخدامها .ومن شأن إطالق منصة إلكرتونية للخطة احلضرية اجلديدة خالل عام ،2019
كمنصة عاملية لإلبالغ عن التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة وأهداف التنمية املستدامة ذات الصلة
ابحلضر ،أن يعزز الوصول إىل أفضل املمارسات والسياسات وتقامسها واستيعاهبا من جانب الدول األعضاء
والشركاء.
ابء  -البتكار للحد من التفاوت املكاين والفقر يف اجملتمعات احمللية يف كامل التسلسل الريفي احلضري املتصل
 -19على النحو املشار إليه يف مشروع اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  ،2025-2020غالباً ما يرتكز الفقر
والتهميش يف مواقع حمددة وينعكس يف عدم توافر سكن الئق ،ومياه شرب نظيفة ،وصرف صحي ،وطاقة منزلية،
ونقل ،وصحة ،وتعليم وأماكن عامة .ويظل انعدام املساواة أيضاً قائماً داخل اجملتمعات اليت تعاين فيها النساء
والشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة يف كثري من األحيان من التمييز بني القطاعات ومزيد من التهميش .ويُرتجم
عمل برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية يف هذا املوضوع إىل ثالثة جماالت نتائج رئيسية ‘1’ :تعزيز
وتساوي فرص احلصول على اخلدمات األساسية ،والتنقل املستدام ،واألماكن العامة؛ ’ ‘2وزايدة وأتمني احلصول
على األراضي والسكان املناسب وامليسور التكلفة؛ ’ ‘3ومنو وحتديث املستوطنات بشكل فعال.
 -20ويف مجيع جماالت النتائج هذه ،ميكن تصنيف االبتكار الرامي إىل احلد من التفاوت املكاين والفقر يف
ثالثة أشكال واسعة ،مبينة يف األمثلة التالية:
(أ) البتكار يف عمليات املشاركة وضمان مساع أصوات الفئات املهمشة عند صياغة السياسات،
وتنفيذها ورصدها على املستوايت العاملية ،واإلقليمية ،والوطنية واحمللية .ومن األمثلة اجليدة على ذلك على املستوى
احمللي عمل الوكالة بشأن التخطيط والتصميم احلضري الذي أظهر يف عدة مواقع الكيفية اليت ميكن هبا استخدام
النُهج التشاركية بفعالية يف التوسعات احلضرية والتجديد احلضري للحد من االستبعاد املكاين وانعدام املساواة.
فعلى سبيل املثال ،يركز مشروع حي كولونيا دكرتز يف مكسيكو سييت على إعادة بناء حي جذاب ومنصف
ومستدام من خالل تنشيط االستثمار يف اإلسكان والبنية التحتية ،ابستخدام املبادئ التوجيهية احلضرية ،وابرامرتات
اجلودة املكانية ،وخطط املساحات العامة ،ورؤية قوية للتنقل والدمج بني استثمارات القطاعني العام واخلاص،
وذلك بدعم من عمليات إشراك أصحاب املصلحة القوية .وقدم برانمج مدن املستقبل أيضاً ،املمول من اململكة
املتحدة ،عمليات تشاركية مبتكرة يف  19مدينة يف عشرة بلدان ،إلعداد مالمح املدن وحتديد االستثمارات ذات
األولوية يف البنية التحتية واليت ستفيد أوسع قطاعات اجملتمع وتسرتشد هبا خيارات التنمية بطريقة حتقق الفائدة
للجميع.
(ب) البتكار يف استخدام البياانت واألدلة يف عمليات صنع القرار ،مبا يف ذلك اجلمع اإلبداعي
بني البياانت واملقاييس الكمية والنوعية واستخدام البياانت اجلغرافية املكانية ،والبياانت الضخمة ،وما إىل ذلك.
ويف جمال اإلسكان ،صمم برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية أداةً لدعم اختاذ القرارات هبدف تعزيز
االستخدام املستدام ملواد البناء وتكنولوجيا البناء ملقدمي اإلسكان االجتماعي العام واخلاص الذين حياولون بشكل
مجاعي حل مشكلة نقص اإلسكان احلضري يف بلدان مثل اهلند .وابملثل ،طُورت أداة تقييم لتخطيط جتديد
املناطق احلضرية وحتديث األحياء الفقرية وفقاً ملعيار القدرة على حتمل التكاليف ،الذي يتضمن التحول التدرجيي
لألحياء واملدن متشياً مع احتياجات الفقراء ومواردهم احمللية وقدراهتم على املسامهة .وحيافظ هذا النهج على مبادئ
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التمازج االجتماعي ،واالستخدام املختلط ،والتنوع الثقايف ،والرتاث ،والكثافة املستدامة مع املساحات العامة
الكافية ،واحلصول على فرص التنقل املستدام والتكيف مع املناخ ،مع الرتكيز على السكان ،يف طليعة عملية
التحول احلضري.

(ج) البتكار يف نشر التكنولوجيا الرائدة للمشاركة ،والتخطيط ،وحتليل البياانت والنمذجة ،وبناء
السيناريوهات وما إىل ذلك .ميثل ختطيط وحتليل احليز احلضري من خالل االستشعار عن بُعد ،واالستعانة

مبصادر خارجية والبياانت الضخمة ،ابإلضافة إىل األلعاب والواقع االفرتاضي وتقنيات التصور األخرى ،وعداً كبرياً
مبشاركة اجملتمع يف التخطيط والتصميم احلضري .ويستخدم الربانمج العاملي لألماكن العامة التابع لربانمج األمم
املتحدة للمستوطنات البشرية تكنولوجيات من قبيل صندوق أدوات كوبو لرسم خرائط األماكن ولعبة الفيديو،
ميانكرافت ،كأداة تشاركية لتحديث األماكن العامة .وقد أُشيد ابالستخدام املبتكر للعبة  -Minecraftوهي لعبة
حاسوبية بيع منها أكثر من  154مليون نسخة  -بشكل خاص كوسيلة ممتعة وحتويلية الستخدام لعبة فيديو
لتشجيع احلوار بني اجملموعات املختلفة ومنح اجملموعات الضعيفة صواتً ،مما ييسر توصيل اهتماماهتم وأفكارهم
لتحسني جودة حياهتم .وحىت اآلن ،استُخدمت هذه اللعبة يف حوايل  100مشروع يف  30بلداً وإقليماً ،مبا يف
ذلك نيجرياي وكينيا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا وبريو واملكسيك وهاييت ونيبال وبنغالديش واهلند والصني وكوسوفو.
ويعد تطبيق شرياب  SHERPAتطبيقاً ذايت التقييم وسهل االستخدام ملديري املشاريع ،واجملتمعات وأصحاب املصلحة
األخرين املشاركني يف ختطيط مشاريع اإلسكان وتصميمها وبنائها وتقييمها .وتتاح األداة اليت أعدها برانمج األمم
املتحدة للمستوطنات البشرية ابللغات اإلنكليزية ،والفرنسية واإلسبانية .وتعاون برانمج األمم املتحدة للمستوطنات
البشرية أيضاً مع شركة ملتمر  Multimerاجلديدة إلجراء دراسات جلمع وتصور وحتليل بياانت جهاز االستشعار
وزود راكبو الدراجات احملليون أبسورة لرصد معدل ضرابت القلب وربطات
البيولوجي احملدد يف نريويب وكواالملبورُ .
رأس لرصد موجات املخ .وتوضح البياانت واخلرائط الناجتة مستوايت اإلجهاد واالسرتخاء لراكيب الدراجات على
حمسنة تعتمد
الطرق املختلفة ،وميكن أن يُزود خمططو النقل وصانعو القرارات ابملعلومات لتقدمي تصميمات شوارع ّ
على اإلشارات البشرية.
جيم  -البتكار من أجل حتسني تقاسم ازدهار املدن واألقاليم
 -21تطورت املدن وكذلك املفهوم العام ’’للحضر‘‘ مبرور الوقت ،حيث تغريت يف احلجم والشكل والسمات
والوظائف .وسامهت اجلغرافيا االقتصادية اجلديدة ،واملسافة ،والرتابط اإلقليمي ،واالتصال ،والبشر ،والتدفقات
املالية وتدفقات البضائع ،واالبتكار واستخدام التكنولوجيا اليت نشأت عنها كياانت جغرافية أكرب وأكثر ترابطاً يف
تشكيل هذا التطور .ويف هذه التحوالت ،وصلت املدن إىل مفرتق طرق يؤدي فيه التنويع ،واإلبداع ،واحللول
القائمة على األفكار ،وبناء األماكن ،والفنون والثقافة ،ورأس املال البشري املوهوب ،والتكنولوجيا الرائدة دوراً
متزايد األمهية )4(.ويف الواقع ،وكما هو موضح يف مشروع اخلطة االسرتاتيجية لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات
البشرية للفرتة  ،2025-2020تعترب جماالت النتائج الثالثة التالية أساساً لضمان مستقبل أكثر إشراقاً ’’للمدن
واألقاليم‘‘ ‘1’ :حتسني االتصال املكاين واإلنتاجية املكانية؛ ’ ‘2وتعزيز اإليرادات املولدة حملياً واليت تُوزع بطريقة
أكثر إنصافاً؛ ’ ‘3وتوسيع نطاق نشر واستخدام التكنولوجيا الرائدة.
( )4مبادرة جامعة ميامي الدولية ملدينة ميامي اإلبداعية ( ،)2016انعكاس ميامي الكبري :حنو حتقيق االزدهار املشرتك كمدينة
عاملية إبداعية وشاملة .متاح على الرابط التايلhttps://www.creativeclass.com/_wp/wp- :

.content/uploads/2016/06/FIU_Miamis_Great_Inflection_Web1.pdf
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 -22ففيما يتعلق ابالبتكار من أجل االتصال املكاين واإلنتاجية املكانية ،يدل حتليل برانمج األمم املتحدة
للمستوطنات البشرية ألسباب وآاثر منو املدن وازدهارها من خالل مؤشر ازدهار املدن على أن االتصال ركن
أساسي يف النمو والتنمية على املستوى اإلقليمي .فهو يعمل على زايدة املزااي النسبية احمللية إىل أقصى حد ،ويطلق
العنان إلمكاانت شبكات اإلنتاج وسالسل القيمة ،ويساعد على صياغة أشكال خمتلفة من التكامل اإلقليمي.
 -23وال يتعلق االتصال ابلبنية التحتية للنقل فحسب ،بل يتعلق أيضاً بتطوير ممرات تتضمن األعمال التجارية،
والنقل ،وتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات ،والطاقة ،والسكان ،وشبكات املعارف .وال ينبغي أن يقتصر ذلك
على قطاعات وجماالت بعينها ،ولكن ينبغي أن يش ّكل وحدة متكاملة تشمل املناطق الريفية واحلضرية ،مما يعزز
املناطق الوظيفية واملرتابطة )5(.وتعمل املدن واألقاليم املتصلة كنقاط ميكن فيها دمج وخلط التدفقات العاملية
واإلقليمية للبشر ورأس املال والسلع واملعلومات ،مما يؤدي إىل حتقيق منو اقتصادي سريع .ويؤدي االتصال دوراً
كبرياً يف حتقيق االزدهار وتوزيعه إىل ما هو أبعد من مناطقه احملددة ،مما يسهم يف كثري من األحيان يف احلد من
الفقر الريفي )6(.ويتطلب االبتكار من أجل االتصال املكاين دعم األطر التنظيمية وأشكاالً جديدة من احلوكمة.
 -24وفيما يتعلق ابالبتكارات الرامية إىل تعزيز اإليرادات املتولدة حملياً واملوزعة بطريقة أكثر إنصافاً ،متثل املدن
واألقاليم املرتابطة عدداً من املخاطر املعينة واحملددة بشكل جيد :سوء التخطيط احلضري/اإلقليمي ،والفوارق بني
األقاليم ،واالفتقار إىل التنسيق ،ونقص اسرتاتيجيات التكيف عند مواجهة الفوارق االجتماعية واملالية .وعلى الرغم
من أن هذه التأثريات تؤثر على مجيع السكان ،حتدث معظم املخاطر بشكل غري متناسب للفقراء .ومع ذلك،
تواجه العديد من املدن قيوداً مالية شديدة بشأن القيام ابالستجابة الكافية هلذه التحدايت وهي غري قادرة على
تنفيذ خطة التنمية اخلاصة هبا وحتسني جودة احلياة للجميع.
 -25ويلزم وجود آليات متويل مبتكرة وُُنج جديدة جلمع األموال وإنفاقها ،مبا يف ذلك التمويل املختلط،
واالستثمار املؤثر ،والشراكات بني القطاعني العام واخلاص ،واالقرتاض وإصدار السندات .وهناك خطط جديدة
من قبيل مرفق متويل املدن األربعني ومتويل التكيف مع املناخ تتيح فرصاً جديدة للتمويل .وتعترب ملكية
البلدان/املدن ،والشراكة بني أصحاب املصلحة املتعددين ،وتعزيز املساءلة والشفافية عوامل ابلغة األمهية يف
( )7
استخدام هذه األموال.
 -26وفيما يتعلق بنشر التكنولوجيا الرائدة واستخدامها على نطاق واسع ،حتققت االبتكارات والتطورات
التكنولوجية يف املدن بشكل أساسي وسامهت يف حتقيق التنمية اجملتمعية واالزدهار اجملتمعي .وتنامى االهتمام
املتزايد بقدرة التكنولوجيا الرائدة اجلديدة اليت ميكنها توسيع االتصال الرقمي ،والتنويع وتوسيع نطاق التوافر عرب
اإلنرتنت ،وختفيض التكاليف ،وزايدة إمكانية الوصول ،وتوفري السلع واخلدمات .وميكن للتكنولوجيا الرائدة أيضاً
أن توفر فرصاً جديدة الستخدام الطاقة واملوارد الطبيعية ،وأن مت ّكن من نقل أكثر كفاءة وبتكلفة أقل ،والربط بني
املنتجني واملستهلكني بفعالية أكثر من خالل املنصات الرقمية ،ومن مث متكني التكنولوجيا الرائدة من إعادة تشكيل
االقتصاد وتوسيع فرص االزدهار املشرتك.

( )5اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ ( ،)2014االتصال اإلقليمي من أجل حتقيق االزدهار املشرتك .متاح
على الرابط التايل.https://www.unescap.org/resources/regional-connectivity-shared-prosperity :
( )6برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ( ،)2014حالة مدن العامل  :2013/2012ازدهار املدن .متاح على الرابط
التايل.https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/745habitat.pdf :
( )7مشروع اخلطة االسرتاتيجية لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية للفرتة .)HSP/HA/1/7( 2025-2020
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 -27وسواء أكانت التكنولوجيا الرائدة جديدة على املستوى العاملي أو أُنا تُنسخ وتُطبق على السياقات
احمللية ،فهي تتطلب مهارات وقدرات إلدارة مستوايت عالية من املخاطر وعدم اليقني وجعل التنمية املستدامة
( )8
واقعاً ملموساً من خالل حتسني حياة السكان ،وتعزيز االزدهار ،ومحاية الكوكب.
دال  -البتكار من أجل تعزيز العمل املناخي وحتسني البيئة احلضرية
 -28يربز االبتكار كمجال تركيز مهم يف مشروع اخلطة االسرتاتيجية لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات
البشرية للفرتة  ،2025-2020ال سيما يف ثالثة جماالت نتائج ‘1’ :تقليل انبعااثت غازات االحتباس احلراري
وحتسني جودة اهلواء؛ ’ ‘2وحتسني كفاءة املوارد ومحاية األصول اإليكولوجية؛ ’ ‘3والتكيف الفعال للمجتمعات
والبىن التحتية لتغري املناخ.
 -29وكما هو موضح أدانه ،ميكن أن يتخذ االبتكار هبدف تعزيز العمل املناخي وحتسني البيئة احلضرية
أشكاالً متعددة يف جماالت النتائج هذه.
 -30ويف ظل االعتماد شبه العاملي التفاق ابريس يف عام  ،2015وضعت البلدان أهدافاً طموحة للتخفيف
من آاثر تغري املناخ والتكيف معه .ويسلط اتفاق ابريس الضوء على األمهية احملورية لالبتكار فيما يتعلق مبواجهة
وسلط الضوء أيضاً يف خطة التنمية املستدامة لعام  2030وإطار
العديد من التحدايت اليت يفرضها تغري املناخُ .
ِسنداي للحد من خماطر الكوارث للفرتة  2030-2015واخلطة احلضرية اجلديدة ،على احلاجة إىل ُُنج لتحفيز
’’االبتكار من أجل حل التحدايت املتعلقة ابلتنمية املستدامة‘‘.
 -31وتوجد ابلفعل عدة حلول تقنية ملواجهة التحدايت اليت يفرضها تغري املناخ .ومع ذلك ،هناك حاجة إىل
أدوات أفضل لتوسيع النطاق ،والنسخ ،والعمل جنباً إىل جنب من أجل التنفيذ .وتتضمن التحدايت املرتبطة
ابالبتكار االفتقار إىل التمويل ،وعدم القدرة على توسيع نطاق االبتكارات إىل سوق أوسع ،واالفتقار إىل جمموعات
املهارات الكافية ،وعدم قدرة شركات األعمال واملؤسسات على حتمل املخاطر.
 -32وطلبت الدول األعضاء وشركاء التنمية بشكل متزايد إىل برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية أن
يساعد على حتفيز االبتكار احلضري .وما فتئ برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ينفذ عدة مبادرات
بشأن العمل املناخي املبتكر ،مبا يف ذلك تشجيع ونشر تكنولوجيا مبتكرة جديدة كجزء من العمل بشأن املدن
املراعية للمناخ ،والنقل املنخفض للكربون ،وجودة اهلواء ،ونشر واختبار ُُنج مبتكرة لرصد االنبعااثت ،أو التخطيط
احلضري أو توسيع نطاق االبتكارات القابلة للتطبيق يف حتديث األحياء الفقرية املراعية للمناخ.
 -33ويف كينيا ،قام برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ،ابلتعاون برانمج األمم املتحدة للبيئة وشركة
 Ericssonواحلكومة الوطنية ،بتجربة تكنولوجيا جديدة مبتكرة منخفضة التكلفة لرصد جودة اهلواء وقياس أثر
إغالق شوارع املدينة الداخلية يف كيامبو ومقاطعة نريويب ملدة ثالثة أايم .وأوضحت نتائج التحليل أن متوسط
مستوايت التلوث قد اخنفض إىل النصف تقريباً .ويساعد توافر هذه البياانت على فهم مستوايت جودة اهلواء
وأتثريها على الصحة ،كما تسرتشد هبا اجلهود املستقبلية املتعلقة ابلسياسة العامة والتخطيط الرامية إىل إنشاء
أنظمة نقل أكثر استدامة .وأنشأ برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وجامعة نريويب مركزاً انشئاً لالبتكار
بتمويل من احلكومة األملانية .ويدعم هذا املركز تنقل املشاريع الناشئة من أفريقيا يف تعجيل منوها املبكر من خالل
توفري التدريب والتوجيه .وقُبلت ستة مشاريع انشئة يف املركز وتقوم هذه املشاريع ابستحداث طرق جلعل النقل
العام أكثر مالءمة وتقليل التلوث واالنبعااثت من خالل اإلقبال على وسائل النقل اليت تعمل ابلكهرابء.
( )8املرجع نفسه.
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 -34ويف مدينة نيويورك ،عرض برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية منوذج املعيشة اإليكولوجية ،وهو
عبارة عن ’’منزل صغري‘‘ مكتف ذاتياً ،لرايدة تكنولوجيا البناء الذكية وتوضيح اسرتاتيجيات البناء السكين اليت
تقدم إسكاانً عايل اجلودة ،وفعاالً ومرانً مع تعزيز التنمية املستدامة .وتليب الطاقة الشمسية احتياجات الطاقة
للمقيمني األربعة ،ويتم احلصول على مياه الشرب من اهلواء الرطب ،ويقدم نظام التنقية هواءً داخلياً جيداً ويزيد
من تنوع الكائنات احلية اجملهرية ،ويساعد جدار الزراعة الدقيقة على منو الفواكه واخلضروات .ويُراقب األداء العام
للنموذج عرب شبكة استشعار وعرض بياانت.
 -35وح ّدث برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية اخلطة الرئيسية يف بلموابن ،عاصمة بليز ،لكي تنمو
وتتطور إىل مدينة مستدامة وقادرة على الصمود .ويف إطار عملية التخطيط هذه ،قام برانمج األمم املتحدة
للمستوطنات البشرية وجملس املدينة بتنظيم استوديو للتصميم العام يُدعى فيه املواطنون إىل تصميم الساحة املركزية
مبساعدة برانمج الواقع االفرتاضي؛ واجتذبت املسابقة أكثر من  100مواطن من الشباب الذين صمموا مركزاً
حيوايً مراعياً للبيئة يف املدينة.
 -36ويف هونيارا ،جزر سليمان ،أطلق برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية طائرات بدون طيار
وتطبيقات على اهلواتف احملمولة ملسح األسر هبدف حتسني استيعاب خماطر تغري املناخ ومواطن الضعف يف
املستوطنات املنعزلة وغري الرمسية ،مما يساعد حكومة هذه الدولة اجلزرية الصغرية على محاية مواطنيها بشكل أفضل
من تغري املناخ.
 -37وتعد ايكوتسك ،روسيا ،واحدة من عدد من املدن اليت يقود فيها برانمج األمم املتحدة للمستوطنات
وجتمع بعض املؤشرات من خالل بياانت األقمار الصناعية،
البشرية جهوداً مبتكرة لتحديد مالمح املرونة احلضريةُ .
ليس فقط اليت حتلل السنوات األربعني املاضية ،ولكن أيضاً اليت حتدد االجتاهات ملدة  90عاماً أخرى.
 -38ويف الفلبني ،يدعم برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية مخس مدن يف إعداد حلول تصميم مبتكرة
على مستوى األحياء قادرة على التكيف مع املناخ .وسيتم االسرتشاد بنتائج هذه املبادرة يف اإلطار الوطين لتخطيط
استخدام األراضي وتنمية قدرات املخططني.
 -39ويف واغادوغو ،بوركينا فاسو ،قاد برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية عملية نقل التكنولوجيا
املنخفضة الكربون إىل سياق مستوطنات غري رمسية ،يقدم اآلن خدمات موفرة للتكاليف وفرص عمل مراعية للبيئة
لسكان األحياء الفقرية سعياً لتحفيز التنمية االقتصادية والتكنولوجيا .ويف الوقت نفسه ،يقدم برانمج األمم املتحدة
للمستوطنات البشرية حتسينات سبل العيش لصاحل الفقراء ،وبناء قدرات تكيفية ،وبناء بىن حتتية ملموسة للتكيف
يف املستوطنات غري الرمسية ابلتزامن مع إنشاء صندوق تكيف ،يعد مبثابة طريقة ابتكارية رائدة حلشد التمويل
الدويل للمناخ من أجل بناء قدرة الفقراء على التكيف مع املناخ.
هاء  -البتكار من أجل منع األزمات احلضرية والستجابة هلا بطريقة فعالة
 -40وتقر اخلطة احلضرية اجلديدة ابلقدرة الكاملة للتحضر املـُدار بشكل جيد على منع األزمات احلضرية
والتأهب هلا واالستجابة هلا على حنو أفضل ،وعلى إجياد مدن أكثر مشوالً ،واستدامة وذات قدرة أكرب على
الصمود .وهناك فرصة خاصة يف أوقات األزمات الستعادة املدن والبلدان إىل التحضر األكثر استدامة ومسار
إمنائي فيما بعد ،بغية حتقيق أهداف التنمية املستدامة .ويؤدي االبتكار دوراً رئيسياً ،يف ظل تطوير ُُنج حضرية
جديدة ملنع األزمات احلضرية والتأهب هلا واالستجابة على حنو أفضل .وتندرج جماالت االبتكار يف إطار ثالثة
جماالت نتائج تتضمن ‘1’ :تعزيز التكامل االجتماعي واجملتمعات الشاملة؛ ’ ‘2وحتسني مستوايت املعيشة وإدماج
املهاجرين ،والنازحني ،والعائدين من خالل االستجابة الفعالة لألزمات واالستعادة؛ ’ ‘3وتعزيز قدرة البيئة والبنية
التحتية املبنية على الصمود.
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 -41ففيما يتعلق ابلتكامل االجتماعي واجملتمعات الشاملة ،ميكن أن يؤدي عدم املساواة االجتماعية والتفاوت
املكاين وانعدام األمن إىل اضطراابت يف املدن ونشوب الصراعات .ويوضح التحليل الذي أجراه برانمج األمم
املتحدة للمستوطنات البشرية بعنوان حملة عن مدينة املوصل ،العراق :مدينة حتت احلصار ( ،)2016العالقة بني
انعدام املساواة املكانية والتطرف العنيف .ويؤدي االستخدام املبتكر للتكنولوجيا دوراً متزايداً يف توفري التحليل
املكاين احلضري املتجزئ إلقرار السياسات ،وتيسري الدعم املباشر للسكان الضعفاء ،وتعزيز إشراك اجملتمع يف
اجلهود الرامية إىل تعزيز االتساق االجتماعي ،كما هو موضح يف األمثلة أدانه.
 -42وميكن نشر املعارف احمللية ابستخدام تطبيقات اهلواتف احملمولة اليت تربط أوصاف الكلمات الرئيسية من
املستخدمني ،واملؤمترات اجلغرافية ،والبياانت الرمسية لتمكني السلطات احمللية واجلهات الفاعلة األخرى من صياغة
تدخالت موجهة بشكل أكثر فعالية هبدف احلد من أوجه التفاوت املكاين وشواغل السالمة .وقد ساعدت كذلك
آليات تبادل البياانت اليت تربط غرف الطوارئ ،والسلطات احمللية والشرطة على استهداف اجلرائم العنيفة واحلد
منها .وأدت التحويالت النقدية القائمة على اهلواتف احملمولة إىل حتسني تنفيذ شبكات األمان االجتماعي
والوصول إليها ،ابإلضافة إىل البياانت البيومرتية اخلاصة ابلسكان الضعفاء ،وحتسني فعالية املساعدات يف سياقات
األزمات .واستُخدمت تكنولوجيا األلعاب أيضاً ،من قبيل ماينكرافت  ،Minecraftلتعزيز االتساق االجتماعي
ويُطبق هذا النهج بشكل متزايد يف بيئات الالجئني/اجملتمع املضيف لتعزيز هذا االتساق.

 -43وفيما يتعلق بتحسني مستوايت املعيشة واملهاجرين ،والنازحني ،واألشخاص املشردين داخلياً والعائدين
من خالل االستجابة الفعالة لألزمات واالستعادة ،فاحلقيقة هي أن أكثر من مليار شخص على مستوى العامل
مهاجرون ويعيش ما يقرب من  258مليون شخص( )9خارج نطاق بلداُنم .ويعيش ستون يف املائة من الالجئني
البالغ عددهم  14.4مليون الجئ يف مجيع أحناء العامل و 80يف املائة من األشخاص املشردين داخلياً البالغ عددهم
 38مليون انزح يف املناطق احلضرية )10(.ومع ذلك ،ابلنظر إىل أن املدن غالباً ما تفشل يف مواجهة الزايدة السريعة
يف عدد السكان ،فإن النُهج املبتكرة اليت تربط بني حتدايت التنمية احلضرية املنتظمة ابحللول الدائمة توفر نقطة
دخول هامة بشكل متزايد يف أزمات التشرد احلضري.
وحتدد مالمح املدن يف برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ،من خالل التحليل املكاين لتأثري
ُ -44
األزمات على البنية التحتية احلضرية واخلدمات العامة واالقتصاد احمللي واإلسكان ،املواقع والقطاعات ذات األولوية
للعمل والقضااي املنتظمة اليت يتعني معاجلتها .ففي العراق مثالً ،وفر إطار التخطيط األويل إلعادة إعمار املوصل
إطاراً شامالً لتحديد مشاريع وبرامج االستعادة ذات األولوية ،وعرض جمموعة من األدوات القانونية ،وأدوات
التخطيط احلضري والتنسيق .وتعتمد املبادرة على اعرتاف متزايد أبن اجلهود اإلنسانية والتنموية وجهود بناء السالم
تكمل بعضها البعض ويتعني أن يعزز بعضها البعض داخل رابطة لالستجابة للمواقف املضطربة واألزمات املتكررة
مثل تلك اليت عاىن منها الشعب العراقي .ويف لبنان ،أدى ضخ القدرة احمللية عالية املهارة يف نقاابت البلدايت من
خالل إنشاء مكاتب تقنية إقليمية إىل متكني رؤساء البلدايت من االستجابة بشكل أفضل الحتياجات الالجئني
واجملتمعات املضيفة .ويف إثيوبيا ،من شأن اخليارات اليت استُحدثت للتعامل مع العوائق اليت تقف أمام االقتصاد
الرمسي عن طريق استخدام تشريعات اجملمعات الصناعية احلالية إلنشاء مناطق تطوير شركات األعمال يف املناطق
احمليطة ابملدن أن يزيد من فرص العمل لألشخاص املشردين داخلياً ،واملهاجرين احلضريني وفقراء احلضر .ويف
(.http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.shtml )9
( )10برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ( ،)2017ورقات قضااي املوئل الثالث ،ورقة القضااي الثانية :املهاجرون والالجئون
يف املناطق احلضرية .متاح على الرابط التايل.http://habitat3.org/wp-content/uploads/Habitat-III-Issue-Papers-report.pdf :
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الصومال ،سيسهم التخطيط السريع للمدن والتخطيط اإلقليمي ،وتسجيل األراضي ،والتمويل البلدي يف إجياد
حلول دائمة لألشخاص املشردين داخلياً والبدء يف توفري أرابح التنمية االقتصادية واالجتماعية ذات الصلة ابلتحضر
املخطط له بشكل أفضل.
 -45ويعين تعزيز قدرة البيئة والبنية التحتية املبنية على الصمود اعتماد قدرة املدن على احلفاظ على االستمرارية
بتخطي مجيع الصدمات والضغوط مع التكيف اإلجيايب والتحول حنو االستدامة على التخطيط والعمل من أجل
التأهب جلميع األخطار ،سواء كانت مفاجئة أو بطيئة ،متوقعة أو غري متوقعة واالستجابة هلا .وتقدم الربامج
الواسعة النطاق مثل برانمج املدن املائة القادرة على الصمود (الذي تقوده مؤسسة  )Rockefellerومحلة جعل املدن
قادرة على الصمود (مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث) منصات هامة لنقل املعارف واألدوات
واخلربات .وأصحبت النُهج املبتكرة لتعميم املرونة احلضرية يف خطط التنمية الوطنية وتنمية املدن ممكنة من خالل
أدوات حتليلية حضرية من قبيل برانمج توصيف قدرات املدن على الصمود التابع لربانمج األمم املتحدة
للمستوطنات البشرية ،الذي يقيس وحيدد اإلجراءات الرامية إىل احلد من اآلاثر املتعددة األخطار ،مبا يف ذلك
تلك اليت ترتبط بتغري املناخ .وتؤدي التكنولوجيا ،بدءاً من أنظمة اإلنذار املبكر ووصوالً إىل األجهزة املستخدمة
أثناء البناء ملراقبة اجلودة واستخدام الطائرات بدون طيار لتفتيش املباين بصفة دورية ،دوراً متنامياً يف تنفيذ إجراءات
املرونة احلضرية.

اثلث ا  -البتكار ابعتباره عامالا مساعد ا مؤسسي ا

ومعجالت البتكار
ألف  -النُهج :خمتربات ،وحاضنات ّ
 -46على مر السنني ،أدخل برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية عدة ُُنج وممارسات مبتكرة لتمكني
املؤسسات من تعزيز التعاون ،وتبين واختبار أفكار جديدة وإجياد طرق عمل جديدة.
 -47وجيمع خمترب التخطيط والتصميم احلضري بني خمتلف أصحاب املصلحة وكذلك اخلربات الداخلية لربانمج
األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ،ليشكل بذلك فرقاً متعددة التخصصات لتطوير وتنفيذ مشاريع حتويلية يف
املدن .ويُطبق التفكري يف جمال التصميم كنهج تكراري تُعرف فيه املشاريع وتُنقح مع أصحاب املصلحة املعنيني.
ويساعد مجع اخلرباء يف جماالت التخطيط احلضري واحلوكمة والقدرة على الصمود والنقل والبياانت احلضرية
وختترب ُُنج التكنولوجيا
والتمويل على استحداث أدوات جديدة ونواتج معيارية ميكن تكرارها وتوسيع نطاقهاُ .
والبياانت لتصور وتقييم أوجه الرتابط اجلديدة يف املدن من أجل وضع اخلطط وصنع القرارات بشكل أفضل .وتعد
املختربات احلضرية حاضنات تيسر إنشاء إعدادات مماثلة تُدمج يف السلطات احمللية لالسرتشاد هبا يف التطوير
احلضري ودعم اإلدارة احلضرية املتكاملة بشكل أفضل.
 -48وابملثل ،تعمل استوديوهات إسكان برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية كمنصات لإلعداد
املشرتك لإلسكان امليسور التكلفة املصمم وفقاً للسياقات وامليزانيات احمللية ،ومؤسسات التمويل وتقنيات البناء
وتعجيله .وقد نُفذت ابستخدام أحد ُُنج التعاون بني بلدان اجلنوب وإيالء اهتمام خاص للقضااي االجتماعية مع
االستفادة القصوى من أحدث االبتكارات يف التكنولوجيا ،واهلندسة املعمارية واهلندسة.
معجل التنقل احلضري التحويل ،وهو مركز
 -49ودعم برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية أيضاً إنشاء ّ
لالبتكار واحلضانة لتنقل املشاريع الناشئة ،يف جامعة نريويب وبتمويل من مبادرة التنقل احلضري التحويل .ويدعم
املعجل املشاريع الناشئة من أفريقيا يف تسريع منو املرحلة املبكرة من خالل توفري التدريب ،والتوجيه ،والدراية
هذا ّ
املعجل يف كانون األول/ديسمرب  2018وجيري
الفنية .وقُبلت اجملموعة األوىل املكونة من ستة مشاريع انشئة يف ّ
إعداد حلول جلعل الوصول إىل وسائل النقل العام أكثر أماانً ومالءمة.
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 -50وأخرياً ،تدعم الشبكة العاملية لألدوات األرضية تنمية القدرات يف املدن من خالل عمليات تبادل التعلم
العملي والتفاعلي والتدريب العملي ألصحاب املصلحة الرئيسيني واجلهات املنفذة ،مع الرتكيز على إدارة األراضي
املالئمة للغرض من خالل أدوات وُُنج مبتكرة لألراضي ،مع وضع خطط عمل وتقدمي (حيثما أمكن ذلك) الدعم
ملتابعة التنفيذ .وخالل عام  ،2018نُظم  36حدث تعلمُ ،درب فيه  1 178مشاركاً من أكثر من  40بلداً.

ابء  -الرصد واملعارف :نظم بياانت البتكار
 -51تؤدي ثورة البياانت إىل تغري اجملتمعات .فنظم البياانت االبتكارية ،ومنصات املشاركة الرقمية ،والتصور
السحايب وآليات بياانت الوقت الفعلي توفر قوة غري مسبوقة لفهم العامل الذي نعيش فيه وحتليله وتغيريه يف النهاية.
ويُقدر أبن  90يف املائة من البياانت يف العامل قد نشأت يف السنوات اخلمس املاضية .ومت ّكن التكنولوجيا الرقمية
من االستفادة من املصادر اجلديدة للبياانت واملعلومات ومن تطوير ُُنج جديدة جلمع البياانت ،وإدارهتا ،ومعاجلتها
ونشرها.
 -52وتفتقر العديد من املدن إىل البياانت األساسية الكافية أو اليت تصيغ السياسات دون توافر معلومات
واضحة .وتشري التقديرات إىل أنه ال ُحيلل سوى  1يف املائة من ’’البياانت الضخمة‘‘ على مستوى املدن .وعالوة
على ذلك ،أصبح استخدام جمموعات وفرية ومعقدة من املعلومات من العوامل اخلارجية السلبية يف اختاذ القرارات
لعدد من احلكومات وأصحاب املصلحة احملليني والوطنيني ،ال سيما عندما ال ترتبط هذه البياانت االرتباط الكايف
لتحليل املدن ،وإعداد خطط عمل ،واستخدام أفضل املمارسات ،ورصد نتائج وآاثر هذه السياسات.
 -53ويلزم ربط آليات البياانت االبتكارية ابلتدريب لتعزيز الوصول إىل هذه البياانت وتفسريها واستخدامها.
فهي تتطلب معايري ،وأنساق واضحة ،وآليات حتقق ومنصات كافية لتحقيق اتصال واستخدام أفضل للمعلومات.
 -54ويتحتّم على ممارسة برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية لالبتكار والتكنولوجيا يف جمال الرصد
احلضري النهوض بعدة تطبيقات حمتملة واعتماد تكنولوجيا وعمليات وشراكات جديدة .ويتضمن ذلك رسم
خرائط األحياء الفقرية وحتديدها كجزء من رصد أهداف التنمية املستدامة يف احلضر ،وإعداد منصة على اإلنرتنت
وتطبيق رقمي جلمع البياانت احلضرية واإلبالغ عنها يف خطط التنمية العاملية ،واستخدام أداة إبالغ على اهلاتف
احملمول لتحسني استقطاب البياانت وجودهتا من مقدمي ومستخدمي التكنولوجيا اجلغرافية املكانية الرئيسيني لرصد
التوجهات احلضرية وتصنيف املعلومات لضمان أال خيلف مكان أو فرد عن الركب .وتبشر نظم البياانت الرقمية
االبتكارية بتحقيق االزدهار والتنمية ،يبد أن سد الفجوة الرقمية أمر ابلغ األمهية إذا أردان حتقيق االزدهار للجميع.
جيم  -الدعوة ،والتصالت والشراكات
 -55قد يكون التحضر قوة حتويلية لتعزيز النمو االقتصادي ،واإلنتاجية والتنمية املستدامة .ويقتضي ذلك ضخ
استثمارات مالية ضخمة ،وإطالق العنان للموارد غري املستغلة ،وتعاون وتضافر أكثر تركيزاً داخل منظومة األمم
املتحدة وفيما بني أصحاب املصلحة املتعددين يف اجملاالت العامة واخلاصة .وحتدد خطة التنمية املستدامة لعام
 ،2030واخلطة احلضرية اجلديدة وخطة عمل أديس أاباب بشأن متويل التنمية دوراً رئيسياً للقطاع اخلاص يف حتقيق
أهداف التنمية املستدامة والتنمية احلضرية .ويُشدد على فرص االستثمار املبتكرة وكذلك على الشراكات بني
القطاع العام واألفراد والقطاع اخلاص.
 -56وتشري بعض التقديرات إىل وجود فجوة يف القدرة على حتمل تكاليف اإلسكان تبلغ  650مليار دوالر
أمريكي يف السنة ،أو  1يف املائة من إمجايل الناتج احمللي العاملي .ويُتوقع أن استبدال املساكن اليومية دون املستوى
املطلوب وبناء وحدات إضافية الزمة حبلول عام  2025سيتطلب استثماراً بقيمة  9تريليون دوالر أمريكي للبناء
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وحده .وهناك حاجة إىل استثمار أكرب ملعاجلة جهود التنمية املستدامة يف املناطق احلضرية ،حيث تتطلب احتياجات
البنية التحتية وحدها ما يصل إىل  5.4تريليون دوالر أمريكي من االستثمارات السنوية على مدى عمر أهداف
التنمية املستدامة .وابلرغم من الوعي املتزايد هبذه االحتياجات ،ينخفض مستوى االستثمارات اليت تستهدف النمو
املستدام يف مدن العامل بشكل يدعو للقلق.
 -57وبرانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية عازم على زايدة مشاركة القطاع اخلاص ،وحشد الدعم
لتعجيل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.
 -58وتتغري وسائط التواصل االجتماعي تغرياً سريعاً ،وال يقتصر األمر على وسائل اإلعالم املعتادة .ويعد
تطبيقا الفيسبوك وتويرت اليف مفيدين بشكل خاص للتفاعالت حيث ميكن أن يتضمنا جلسات أسئلة وعروض
مباشرة .وتعترب فيديوهات  Ted Talksأيضاً وسيلة فعالة للوصول إىل اجملتمعات احمللية ،وحتفيز النقاش وتبادل
األفكار املبتكرة.
 -59ويوفر مناخ االتصاالت الرقمية سريع التطور فرصة كبرية لزايدة فعالية الرسائل وكفاءهتا مبا يف ذلك
التطبيقات اليت حتلل وسائط التواصل االجتماعي أو املواقع الشبكية .وتسمح أدوات أخرى إبدارة العديد من
املنصات يف مكان واحد ابستخدام أدوات التقومي والتخطيط والوظائف التحليلية لإلبالغ والتوجه االسرتاتيجي.
 -60ويعد اإلعالن املوجه ،مع وجود اثنني من مراكز القوة مها غوغل  Googleوفيسبوك  ،Facebookأحد
أكثر التطورات احلديثة تعطالً يف جمال االتصاالت ،مما يتيح توصيل رسائل خمصصة إىل مجاهري مستهدفة أكرب
وأكثر حتديداً مع تقليل جاذبية اإلعالانت غري املوجهة بشكل مستمر.
 -61وتعد اهلواتف الذكية من أكثر األدوات اليت ميكن احلصول عليها ،حيث إُنا جمهزة بوجه عام بكامريا
فيديو وإمكانيات فورية لتحرير ونشر الفيديوهات عرب تطبيقات الطرف الثالث.
دال  -البتكار وبناء القدرات
 -62جيب أن يكون االبتكار مدعوماً ببناء القدرات ،سواء كان يدعم العمل بشأن ’ ‘1التفاوت املكاين واحلد
من الفقر ‘2’ ،أو االزدهار املشرتك للمدن واألقاليم ‘3’ ،أو العمل املناخي والبيئة احلضرية ‘4’ ،أو منع األزمات
احلضرية واالستجابة هلا .ويف الواقع ،تعترب قدرة األفراد واملؤسسات على فهم واستخدام التكنولوجيا واألساليب
املبتكرة يف تصميم وختطيط وتنفيذ املشاريع والعمليات الشاملة جانباً رئيسياً يف تسخري اإلمكاانت الكاملة للرقمنة.
 -63ويستخدم برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ُُنجاً وأدوات مبتكرة لتحسني املعارف واملهارات
لدى موظفيه وعامة اجلمهور األوسع نطاقاً .ويتضمن ذلك اعتماد أدوات تعلم تفاعلي عرب اإلنرتنت ومنصات
تعلم خمتلفة ،من قبيل ليندا  Lyndaوسلسلة احملاضرات احلضرية العاملية .وهذه األخرية هي انتج متوفر ابلفعل على
اإلنرتنت لتنمية املعارف واملهارات ،وهي اآلن يف مومسها اخلامس .واختريت هذه السلسلة ،اليت يستخدمها أكثر
من  160 000مستخدم يف أكثر من  65بلداً ،كثاين أفضل دورة مكثفة مفتوحة على اإلنرتنت تركز على املدن.
 -64وتعمل مبادرات بناء القدرات حول العامل بشكل متزايد على إدخال أدوات حاسوبية وأساليب متطورة
تعتمد على تكنولوجيا املعلومات والتكنولوجيا املتطورة يف التحليل والتعلم من أفضل املمارسات وكذلك التعليم
القائم على دراسات احلالة من أجل تعزيز االبتكارات املنهجية اليت تؤثر على طرق حوكمة وإدارة املدن .واعتمدت
مدن مثل سنغافورة ،وسول ،وجاكرات وهامبورغ وأوكالند ُُنجاً تعتمد على بناء القدرات وتربط االبتكارات
والتكنولوجيا الرقمية ومشاركة املواطنني من أجل بناء مدن شاملة ومستدامة.
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 -65ويتجلى مثال على بناء القدرات اليت تدعم احللول املبتكرة يف قيام برانمج األمم املتحدة للمستوطنات
البشرية ،ابلتعاون مع شركة كوالب الربازيلية الناشئة ،إبعداد تطبيق على اهلواتف احملمولة يف مشروع جيري تنفيذه
ابلتعاون مع جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،واحلكومات احمللية ،واملنظمات
غري احلكومية يف مدن يف الربازيل وبوليفيا وبريو .وهذا التطبيق قناة تشاركية مبتكرة وأداة للمساءلة لرصد اخلطة
احلضرية اجلديدة واهلدف  11من أهداف التنمية املستدامة الذي ييسر املشاركة بني املواطنني والبلدايت احمللية يف
الربازيل واإلبالغ عنهما .واعتمد ما يقرب من  10 000مواطن يف  804مدن يف الربازيل هذه األداة املبتكرة
للمشاورات العامة على مستوى املدينة .وتكشف النتائج املستمدة من البياانت اليت ُمجعت خالل الفرتة بني تشرين
األول/أكتوبر  2018وشباط/فرباير  2019بشكل ال لبس فيه عن أوجه القصور يف السياسات احلضرية.
هاء  -النظم والعمليات
حيسن اإلنتاجية ،ويقلل التكاليف ،ويزيد كفاءة
 -66ميكن إلدخال االبتكار يف نظم وعمليات املنظمة أن ّ
تقدمي اخلدمات ،ويقدم شراكات وعالقات جديدة.
 -67ويؤدي التحول الرقمي دوراً أساسياً يف تقدمي حلول مبتكرة لتنفيذ والية املنظمة وخطط عملها من خالل
دعم نظم إدارة املعارف ،وتيسري التعاون واالتصال ،ودعم مناسبات وأنشطة الدعوة ،وتبسيط مسارات العمل
وعمليات شركات األعمال ،ودعم اإلدارة يف اختاذ قرارات مستنرية.
 -68فعلى سبيل املثال ،يؤدي دمج تكنولوجيا السجالت املشرتكة الرائدة اجلديدة يف عمليات املنظمة إىل
تقليل تكاليف املعامالت ،وإلغاء املوافقات والتأخريات على مستوى الوسطاء ،وجعل املعامالت أكثر شفافية بني
املشاركني والسماح ابخرتاق جمتمعات جديدة مل يكن من املمكن الوصول إليها من قبل بسبب هذه احلواجز.
 -69ويشارك برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ،ابالشرتاك مع املنظمات األخرى ،يف إدارة وتنفيذ
الربامج ،ووضع السياسات احلضرية ،والبحوث وأنشطة بناء القدرات ونشر املعارف اليت تراكمت عرب أكثر من
 30عاماً من اخلربة يف القضااي احلضرية .وميكن للذكاء االصطناعي واألدوات الرقمية األخرى أن تغري كيفية
استقطاب املعارف ،وتطويرها ونشرها .فهي تزيد من كفاءة وفعالية استقطاب ومشاركة كميات هائلة من النتائج
واملعارف عرب املنظمة ومع شركائها اخلارجيني.
 -70وعالوة على ذلك ،ابستخدام مفهوم االنتشار الرقمي ،فمن األمهية مبكان أن يقوم مجيع الشركاء
واجملتمعات املعنية ابملدن واجملتمعات املستدامة ،وليس جمرد قلة خمتارة ،ابعتماد االبتكار والتحوالت الرقمية بغية
تعزيز الكفاءة واإلنتاجية .وسيتعني على مجيع اجلهات الفاعلة والشركاء يف جمال التنمية احلضرية اختاذ إجراءات
للتغلب على حواجز اعتماد االبتكار.

رابعا  -فرص لزايدة البتكار يف عمل برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
ألف  -البتكار من خالل التكنولوجيا الرائدة

 -71ميكن للتكنولوجيا الرائدة ،بدون السياسات املناسبة ،أن تولد أيضاً املزيد من عدم املساواة وتزيد من
النزوح االجتماعي وتعرض حقوق اإلنسان للخطر .ولكي تسهم التكنولوجيا الرائدة مسامهة فعالة يف االستدامة
احلضرية ،يتعني استخدامها بشكل مناسب لضمان أن ما تتيحه من فرص لالزدهار يتم تقامسها بني املواطنني
واملدن واألقاليم.
 -72وقد بدأ جزء من هذا العمل ابلفعل .فربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية عضو يف حتالف املدن
من أجل احلقوق الرقمية الذي يدعو إىل مبادئ حقوق اإلنسان مثل اخلصوصية وحرية التعبري والدميقراطية .ويف
عام  ،2017وضع برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية خطة رواندا األساسية للمدينة الذكية .ويف عام
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 ،2016أعدت خطط لنظام جديد للنقل العام يف نريويب ابستخدام بياانت ُمجعت عرب اهلواتف الذكية .ويستعمل
الربانمج منذ عام  2012التكنولوجيا الرقمية لتمكني املواطنني يف أكثر من  30بلداً من أن يكون هلم صوت قوي
يف مشاريع تصميم األماكن العامة.
 -73وأقام الربانمج أيضاً بعض الشراكات يف هذا اجملال ،مبا يف ذلك مع االحتاد الدويل لالتصاالت واملدن
واحلكومات احمللية املتحدة وحتالف أفريقيا الذكية وحتالف  LATAMالذكي .ويعمل الربانمج أيضاً بشكل مباشر
مع حكومات مصر واإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية ومجهورية كوراي بشأن اسرتاتيجيات مدن
املستقبل واملدن الذكية .ويشارك الربانمج شركات من القطاع اخلاص مثل مايكروسوفت وهواوي وإركسون وهو
عضو يف االحتاد الدويل لالتصاالت ومبادرة متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة اليت تقودها جلنة األمم املتحدة
االقتصادية ألورواب ،ورئيس مشارك لفريق االحتاد الدويل لالتصاالت املعين بتقييس إنرتنت األشياء واملدن الذكية.
وجاري وضع خطط إلنشاء اجمللس الصيين للقطاع اخلاص إلسداء املشورة بشأن أفضل املمارسات من أجل
عمليات نشر التكنولوجيا احلضرية.
 -74ويقيم الربانمج أيضاً شراكات مع بلدان مثل موريشيوس اليت تستخدم الشراكات بني القطاعني العام
واخلاص أبساليب مبتكرة من أجل مواجهة التحدايت والقضااي اليت تتصل ابالستدامة واإلدماج االجتماعي
والتكيف االقتصادي من خالل النقل العام الذكي واملدن الذكية واملناطق االقتصادية احلضرية اخلاصة.
 -75بيد أن مبقدور الربانمج االضطالع بدور أكثر قوة كصوت موضوعي يف هذا اجملال ،الذي ال يزال يقوده
القطاع اخلاص إىل حد كبري جداً ،وذلك على سبيل املثال من خالل إنشاء منصات بشأن املدن الذكية ألصحاب
املصلحة املتعددين تضع القواعد واملعايري اليت تربط تكنولوجيا املدن الذكية ابألسس احلضرية؛ وتقدمي اخلدمات
االستشارية االسرتاتيجية للحكومات الوطنية واحمللية اليت تشهد حتوالً رقمياً وكذلك لشركات التكنولوجيا ابلقطاع
اخلاص لتطوير التكنولوجيا اليت تستجيب بشكل أكرب الحتياجات املدن الصغرية واملتوسطة احلجم فضالً عن
اجلريان احملرومني من اخلدمات وفقراء احلضر .وميكن للربانمج أيضاً مواصلة العمل يف التنفيذ الفعال بوضع
اسرتاتيجيات وخطط أساسية للمدن الذكية وتنفيذ مشاريع تقوم بدمج التكنولوجيا ،على سبيل املثال.
ابء  -البتكارات الجتماعية ،والقتصادية والثقافية
 -76يف البحث عن حتقيق أفضل جودة للمعيشة واالزدهار ،كان لالبتكارات اليت يقودها اجملتمع دور واضح
أعم
يف حتسني ظروف السكان احملليني يف األساليب اليت يعيشون ويعملها ويتنقلون ويسرتحيون هبا ومن منظور ّ
()11
االستفادة القصوى من املزااي احلضرية.
 -77وحيفز عمل الربانمج بعدد من النُهج االبتكارية التحويلية اليت يقودها اجملتمع واملوثقة عاملياً ،مبا يف ذلك
ما يلي:

( )11برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ( :)2014حالة مدن العامل يف الفرتة  :2013/2012ازدهار املدن.
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(أ) يف اببوا غينيا اجلديدة ،تستخدم جمموعات جمتمعية وسائط مرئية تشاركية لسد الفجوات يف
االتصاالت بني هذه اجملموعات والوكاالت احلكومية لدفع التغري االجتماعي ومواجهة العنف القائم على التمييز
()12
بني اجلنسني ،وهي صورة متطرفة من عدم املساواة بني اجلنسني.
(ب) يف نيجرياي ،تقوم حركة الصرف الصحي الشامل الذي يقوده اجملتمع بتنفيذ ُنج على مستوى
احلكومة احمللية ككل لتسريع الوصول إىل حتسني الصرف الصحي والنظافة املياه .وهذا حل مبتكر حرر أكثر من
()13
 1 654جمتمعاً من التغوط يف العراء واستفاد أكثر من  1.15مليون شخص من املراحيض الصحية احملسنة.
(ج) يف فيكتوراي ،كولومبيا الربيطانية ،كندا ،تقوم اجملتمعات احمللية بتطوير ُُنج مبتكرة لتحسني الوصول
إىل مرافق النقل العام احمللية ويف مشال لندن ابململكة املتحدة ،توفر شركة  Barnetللنقل اجملتمعي للسكان احملليني
يف املناطق احمليطة النقل اجملتمعي اآلمن وامليسر واملوثوق حيث يتولون إدارة أسطول املركبات اخلاص هبم
()14
أبنفسهم.
(د) تقوم األفكار املبتكرة إلدارة األعمال القائمة على اجملتمع يف شيلي بتوصيل املناطق الريفية
واحلضرية ولتحقيق ذلك يتم تنويع مصادر االقتصاد واحلد من التفاواتت املكانية.
 -78ومن التعريف ،يبدو أن االبتكارات القائمة على اجملتمع تنشأ تقريباً من التعاون واحلوار .ويف حاالت
كثرية ،تعد هذه االبتكارات حلوالً تصاعدية عندما تستغل املمارسات واملوارد املعرفية احمللية تكون ابتكارات أكثر
راديكالية عندما تستغل مصادر معرفية غري حملية .ويف معظم الظروف ،يعد االبتكار عملية ونتيجة على سواء
حيتاج إىل مناذج إمنائية قابلة للتكيف وتتسم ابملرونة فيما يتعلق ابحتياجات اجملتمعات وتنشأ من رأس مال إبداعي
حملي بغية حتسني نوعية املعيشة يف املدن واجملتمعات احمللية من خالل تسريع تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة وحتقيق
أهداف التنمية املستدامة.
جيم  -البتكار القائم على التحدايت
 -79االبتكار القائم على التحدايت طريقة الختبار وحتديد وتنفيذ احللول املبتكرة ابستخدام اجلوائز واملكافآت
لتحفيز املبتكرين وحل املشكالت .وميكن من خالل هذه العملية جذب انتباه املبتكرين إىل املعارف واخلربات
السليمة.
 -80ويف السنوات األخرية ،قامت احلكومات الوطنية واحمللية والوكاالت اإلمنائية واملؤسسات املتعددة األطراف،
مبا يف ذلك برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ،ابلبدء يف استعمال عمليات االبتكار القائم على التحدايت
امللحة .وتقوم اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء ابلوالايت املتحدة ابنتظام ابستقطاب
يف حل املشكالت ّ
احللول املبتكرة من الطالب واملوطنني من املبتكرين وشركات رايدة األعمال بشأن تكنولوجيات مثل مركبات اهلبوط
( )12دراسة  ،)2018( Thomas V., Kauli J., Borrey A.توحيد قوى االبتكارات اليت يقودها اجملتمع :دور وسائل اإلعالم
التشاركية يف مواجهة العنف القائم على نوع اجلنس .متاح على الرابط التايل:
.https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09614524.2018.1430748

( )13اليونيسيف ( ،)2010الصرف الصحي الشامل الذي يقوده اجملتمع يف نيجرياي :دراسات حالة .تُتاح على الرابط التايل:

http://gahp.net/wp-content/uploads/2017/10/Institute-for-Development-Studies-Community-Led-Total-Sanitation-

.in-Nigeria-Case-studies-.pdf

( )14دراسة  Kotecha M., Davies M., Miscampbell G.وآخرون ( ،)2017ما الذي جيدي نفعاً :النقل الناجح للمجتمع،
وتقرير معهد البحوث رقم  .7يُتاح على الرابط التايلhttp://www.powertochange.org.uk/wp- :

.content/uploads/2017/06/Research-Report-7-Transport-DIGITAL.pdf
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على القمر واملصاعد الفضائية والطائرات اليت تتسم ابلكفاءة يف استهالك الوقود وقفازات رجال الفضاء .ويتبع
حتدي اهلند للمدن الذكية ُنجاً قائماً على التحدايت الختيار املدن اليت ُمتول ألغراض حتديث األحياء احلضرية
وإعادة تكييفها .ويعمل حتدي نيستا  Nestaللطريان عالياً خبصوص الطائرات احلضرية بدون طيار مع احلكومات
احمللية يف اململكة املتحدة الستكشاف مستقبل الطائرات احلضرية بدون طيار وأنظمة الطائرات بدون طيار .ويبتكر
برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية حتدي املقاطعات الكينية حيث تستخدم جوائز التحدي يف توصيل
املقاطعات الكينية ابملبتكرين الشباب.
 -81وميكن للربانمج وشركائه ،من خالل عمليات االبتكار القائمة على التحدايت ،العمل مع احلكومات
الوطنية واحمللية من أجل حتديد احللول املبتكرة للتحدايت احلضرية املتعلقة ابلتباينات املكانية واالزدهار احلضري
وتغري املناخ واألزمات احلضرية .وميكن هلذه املنهجية أن جتمع وتقيم شراكات ألصحاب املصلحة املتعددين وتوجه
قدرات االبتكار لدى القطاع اخلاص ،مبا يف ذلك املشاريع الناشئة ،حنو العمل على املشكالت اليت تنشأ من املدن
مباشرة .ويقوم الربانمج حالياً بوضع ثالثة حتدايت جديدة :حتدي الطاقة املوزعة امليسورة التكلفة ،وحتدي أفريقيا
للمدن الذكية وحتدي املدن الذكية واآلمنة.
دال  -رؤية برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية بوصفه مركزا للتميز والبتكار من أجل حتقيق التنمية احلضرية
املستدامة
 -82يقوم الربانمج إبعادة حتديد وضعه بوصفه كياانً عاملياً رئيسياً ومركزاً للتميز واالبتكار .وهو يعيد الرتكيز
على موقعه بوصفه الوكالة الرائدة فكرايً واألفضل اليت تضع اإلجراءات والربامج بشأن التنمية احلضرية املستدامة
وتقود املناقشات السياسية وتنتج أحدث املعارف املتخصصة وتصوغ القواعد واملبادئ واملعايري التقنية وتتصرف
كجهة مضاعفة لعمليات تبادل املعارف واخلربات وأفضل املمارسات يف جمال وضع املدن واملستوطنات البشرية
يف مكاُنا الصحيح.
 -83وينشأ ازدهار املدن واألقاليم وحتوهلا املستدام عن قدرة صانعي القرارات على فهم البياانت واستخدامها
يف توجيه السياسات واالسرتاتيجيات .ويف هذا الصدد ،يستعمل الربانمج ،كي يقوم بدور متزايد األمهية بوصفه
مركزاً للتميز ،البياانت املكانية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية لتوليد املعارف اليت ستؤثر على سياسات
واسرتاتيجيات التنمية احلضرية املستدامة على الصعيدين الوطين واحمللي .وتقع يف صميم عمل الربانمج عملية
االستخدام واإلدارة املتزايدة األمهية لتدفقات البياانت واملعارف الرقمية (استقطاب املعلومات ونقلها عرب األنظمة
وتركيبها وحتليلها من أجل اختاذ اإلجراءات املناسبة).
 -84ويقوم استثمار الربانمج يف توليد املعلومات وإدارهتا على أساس أنه ميكن حتقيق أثر دائم على معيشة
السكان حول العامل من خالل تبين البلدان واملدن ألحدث القواعد واملعايري واملبادئ التوجيهية يف جمال التنمية
احلضرية املستدامة استجابة للغاية الواعدة خلطة التنمية املستدامة لعام  2030املتمثلة يف أال يتخلف أي فرد أو
أي مكان عن الركب .وتعد النُهج االبتكارية والسياقية اليت تراعي مجيع الظروف احمللية من األمور األساسية
لتدخالت برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية.
 -85وسيسخر برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية دور جهة االتصال التابعة له يف منظومة األمم
املتحدة وقدرة اإلقناع لدى أصحاب املصلحة احلضريني ،مبا يف ذلك منظمات السلطات احمللية واهليئات األكادميية
من أجل حتفيز التعاون بني بلدان الشمال واجلنوب والتعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي اإلقليمية بشأن
النُهج املبتكرة لتحسني جودة املعيشة يف املدن واجملتمعات احمللية .وسيعزز الربانمج دوره كوسيط لالبتكار والتغيري
حمسنة ومعززة لألمم املتحدة من أجل
على املستوايت الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية يف إطار منظومة إمنائية ّ
تعجيل اعتماد االبتكار وتقييم آاثره.
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هاء  -قضااي رئيسية للمناقشة
 -86ازدهار املدن واألقاليم ليس حاداثً عارضاً .فهو ينشأ من رؤية واضحة وختطيط وقيادة وتنسيق مؤسسي
فعال وتنفيذ مناسب وقياس للنتائج فضالً عن االستخدام املستدام للحلول املبتكرة والذكية .والستخدام االبتكار
بفعالية لتحسني جودة املعيشة يف املدن واجملتمعات احمللية وتسريع تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة وأهداف التنمية
املستدامة ،هناك عدد من القضااي يتعني النظر فيها على املستوايت العاملية والوطنية واحمللية ،مبا يف ذلك ما يلي:
(أ) كيف ميكن أن تصبح املدن خمتربات حية للتكنولوجيا احلضرية الذكية اليت ميكنها التعامل مع
مجيع األنظمة الرئيسية اليت حتتاجها أي مدينة  -املياه ،والنقل ،واألمن ،والنفاايت الصلبة ،واملباين املراعية للبيئة،
والطاقة النظيفة  -لتحسني جودة املعيشة للجميع؟
(ب) ما هي املتطلبات الوطنية للبلدان من أجل هتيئة بيئة تشجع احللول املبتكرة للقضااي اخلاصة
ابلتفاوت املكاين والفقر وازدهار املدن واألقاليم واإلجراءات املتعلقة ابملناخ وأزماته يف املناطق احلضرية؟
(ج) كيف ينبغي تعزيز املؤسسات الوطنية لكي تكون قادرة بشكل أفضل على دمج املعارف واحللول
اجلديدة ضمن األنظمة القائمة يف اجملتمعات احمللية اليت ختدمها؟
(د) ما هو الدور الذي ميكن أن يؤديه برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية يف االخنراط مع
األطراف الفاعلة يف جمال املدن الذكية لضمان أن تصبح رؤية املدن الذكية أكثر مشوالً ويتحرك إىل ما هو أبعد من
جمرد ُنج ملدينة جديدة غري مستدامة إىل رؤية ملدينة تكون مدجمة وموصولة ومستدامة؟
(ه) ما هو الدور الذي ميكن لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية أن يؤديه يف التقييم وإسداء
املشورة بشأن قدرات االبتكار لدى املدن حول العامل؟
_______________

19

