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حقائق وأرقام

ية يعيش نصف البش  
-مليار شخص 3.5-

ي المدن اليوم
 
.ف

)2014األمم المتحدة، (

من ٪ 3تشكل مدن العالم فقط 
-60مساحة األرض، ولكنها تمثل 

٪75من استهالك الطاقة و٪ 80
.من انبعاثات الكربون

(Seto et al., 2014)

غط التحض  الشي    ع يزيد الض
عىل إمدادات المياه العذبة 
والضف الصحي والبيئة 
.المعيشية والصحة العامة

(Fader et al., 2016)

البصمة البيئية للمدن 
.تتجاوز حدودها المادية

(GEO 6-UNEP, 2019)

 ،
ً
من ٪ 70-60عالميا
االحتباس الحراري انبعاثات

.مصدرها المدن

(Seto et al., 2014)

ي ٪ 5.3
 
ا من الوفيات ف

ً
سنوي

(  مليون3.1)جميع أنحاء العالم 
عزى إىل تلوث الهواء

ُ
.ت

(منظمة الصحة العالمية)

شخص مليون 828يعيش 
ي أحياء عشوائية اليوم

 
ف

ي ازدياد مستمر
 
.والعدد ف

(GEO 6-UNEP, 2019)

العالية أن يمكن لكثافة المدن
ي الكفاءة 

 
تحقق مكاسب ف

ي مع ت قليل واالبتكار التكنولوج 
.استهالك الموارد والطاقة

(Wu et al., 2017)
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مستقبلنا حضري

لمدنتوقعات البيئة العالمية الخاصة با

ية60، سيعيش ما يقرب من 2030بحلول عام  ي المناطق الحض 
 
ي المائة من سكان العالم ف

 
.ف

(Geo-cities, UNEP – UN habitat, 2021)



مدن ومجتمعات محلية مستدامة: 11ملخص غايات الهدف 

مساكن وخدمات أساسية: 11.1الغاية 

نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة: 11.2الغاية 

تخطيط وإدارة المستوطنات عىل نحو قائم عىل المشاركة ومتكامل ومستدام: 11.3الغاية 

ي والطبيعي العالمي : 11.4الغاية 
اث الثقاف  حماية وصون التر

ي تحدث ب: 11.5الغاية 
ي الخسائر االقتصادية التر

ي عدد األشخاص المتأثرين، وانخفاض كبتر ف 
سبب الكوارثانخفاض كبتر ف 

ي الفردي للمدن : 11.6الغاية  ي السلت 
ها)الحد من األثر البيت  (نوعية الهواء وإدارة نفايات البلديات وغتر

اء وأماكن عامة للجميع: 11.7الغاية  مساحات خض 

دعم الروابط اإليجابية االقتصادية واالجتماعية والبيئية: أ.11الغاية 

ي والتكيف معه،: ب.11الغاية 
والقدرة سياسات وخطط متكاملة من أجل اإلدماج، وكفاءة الموارد، والتخفيف من التغتر المناخ 

عىل الصمود أمام الكوارث

ي المستدامة والقادرة عىل الصمود: ج.11الغاية 
ي إقامة المبان 

 
، ف

 
دعم أقل البلدان نموا

جعل المدن 
ي ة والمستوطنات البشر
شاملة وآمنة ومرنة 

ومستدامة
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5

 
 
مفهوم المدن المستدامة بيئيا

ا المدنتكونأنيجب✓ .والمناخيةالبيئيةلألزماتالحلمنجزء 

امستدامةلمدنومرنةواسعةرؤيةيوجد✓ شكلبتنفيذها تمإذا .بيئي 
ي المطلوبالتحولبقيادةللمدنستسمحالرؤيةهذهفإنفعال،

ف 
نامجالسادسةالعالميةالبيئيةالتوقعات بيئةللالمتحدةاألمملت 
بعىلوستساعد

ّ
ي التحولنقاطتجن

ي فيها رجعةالالتر
 
نظمةاأل ف

.المناخية

كيفاىلعتتطلوأفكار ودراساتقويةعلميةأدلةإىلالرؤيةهذهتستند✓
اتيمكن ي للتغيتر

مدنإىلتؤديأنوالسلوكوالممارساتالسياسةف 
ا مستدامة .وعادلةبيئي 

:تتضمنرئيسيةمجاالتثالثنحدد،الرؤيةهذهخاللمن✓
تحقيقوكذلكالموادوكفاءةوالطاقةالكربونانخفاض1.

؛االستدارية
؛واالستدامةالمرونة2.
أساسيةكمجاالتاألنواعمتعددةوعدالةاالجتماعي اإلدماج3.

االستدامةلتعزيز 
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2021، (GEO for Cities Report )" توقعات البيئة العالمية الخاصة بالمدن"نموذج 
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مدن دائرية صافية الصفر: 1البعد 
ية واالقتصاد الدائري الكفاءة الحض 

Net-zero circular cities 

المدن المرنة والمستدامة: 2البعد 
الطبيعة والبيئة العمرانية والعمران
Resilient and sustainable cities 

مدن شاملة وعادلة: 3البعد 
ة شاملة وعادلة ومتعددوحوكمةتخطيط 
األنواع

Inclusive and just cities 

نموذج مدن المستقبل

:(GEO for Cities Report)" توقعات البيئة العالمية الخاصة بالمدن"نموذج 
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جعل المدن 
ي ة والمستوطنات البشر
شاملة وآمنة ومرنة 

ومستدامة



مدينة صيدا، لبنان

8

ا 45بعدعىلصيدا تقع• وتجنوبكيلومتر  ات6وتمتد.الساحلعىلبتر كيلومتر
.المتوسطاألبيضالبحر شاط  طولعىل

ا750حواىلي تبلغاإلجماليةمساحتها • .هكتار 

اثكانلطالما • ا التر ي محوري 
األثريةلمواقعباغنيةالمدينة:وصورتهاصيدا هويةف 

هياكلالمعماريتراثها يشمل.القديمالمدينةوسوقالبحريةصيدا قلعةمثل
نطيةالكنائسمثل خاناتوالالمملوكيةوالمساجد الصليبيةوالقالعالبتر 

.العثمانية

وترتبطدةموجو والنجارة،األسماكصيد مثلللمدينة،التقليديةاألنشطةتزالال •
ا 
 
ا ارتباط

 
.وهويتهابتاريخها وثيق

 مدينةأكثفثالثهي •
 
وتبعد سكانا منأكت  ها سكانعدد يبلغ.وطرابلسبتر

ي بما نسمة،163000
لسوريير  واالفلسطينيير  والالجئير  اللبنانيير  ذلكف 

.األجانبوالمقيمير  

الحلوةير  عمخيم:الفلسطينيير  لالجئير  مخّيَمير  صيدا جنوبيستضيف•
 ومية،الميةومخيم

 
سطينيير  الفللالجئير  مخيمأكت  الحلوةعير  مخيمأنعلما

ي 
.لبنانف 

UN Habitat, UNICEF, 2019



اطالق المبادرة
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 مستدامةمدينة"إطالقتم•
 
 صيدا –بيئيا

 
ي "نموذجا

 
2022ديسمب  14ف

،صيدا منتدىخالل ي
معاىلي يةبرعاالحريريمؤسسةنظمتهالذيالبيت 

اكالبيئةوزير  استضافذيوالللبيئة،المتحدةاألممبرنامجمعوباالشتر
ي الرئيسيير  القرار صانعي 

 
.صيداف

:إىلدعتتوصياتالمنتدىعنصدرت•

األسسعىلمبنيةصيدا لمدينةالبيئةحالةلتقييمشاملةدراسةاجراء•
.العلمية

.الرؤيةتحقيقاىلللوصولوزمنيةمنهجيةطريقخارطةاعداد •
كاءأدوار وتحديد الموارد لحشد متكاملةخطةاعداد • المحليير  الشر

.والدوليير  
ي الفاعلةوالجهاتالمصلحةأصحابكلدعوة•

ي للمشاركةالمدينةف 
هذهف 

.وتطويرهاالمبادرة
اهمها و الدوليةالمحافلخالل(بيئيامستدامةمدينةصيدا )نموذجعرض•

ي ٢٨الـالمناخقمة
ي ستعقد التر

.المتحدةالعربيةاالماراتدولةف 



المنهجية المتبعة
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جنموذ وفقالعمليتمالمبادرة،انطالقمنذ •
"نبالمدالخاصةالعالميةالبيئةتوقعات"

(GEO for Cities Report).

ي •
 
اير16ف ألصحاباجتماععقدتم،2023فت 

الفاعلة،والجهاتStakeholdersالمصلحة
اتعىلاالتفاقتمحيث ي المؤشر

اتباعها مسيتالتر
ي 
 
منتمو البيئة،حالةلتقييمالشاملةالدراسةف

.المعنيةالجهاتمنالبياناتطلببعدها 
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استقطاب المجتمع 
المحىلي والدوىلي 
ومنظمات األمم 

المتحدة

حة والجدول  ي خطة العمل المقتر
الزمت 
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اطالق مبادرة
ة صيدا مدينة مستدام"

 
 
ى خالل منتد" بيئيا

ي 
صيدا البيت 

هاجمع البيانات وتقييم

دراسة شاملة لتقرير 
حالة البيئة

اعداد خارطة طريق 
منهجية وزمنية 

وع للمشر

صيدا "عرض نموذج 
 
 
" مدينة مستدامة بيئيا

خالل المحافل الدولية 
وأهمها قمة المناخ 
CoP28 ي دولة

ف 
االمارات العربية 

المتحدة

تنفيذ المبادرة

2023الرب  ع األول من 2022ديسمب  
ي والثالث من 

 
الرب  ع الثان

2023
2024-... 2023الرب  ع الرابع من 

دعوة كل أصحاب 
المصلحة والجهات 
ي المدينة 

الفاعلة ف 
ولبنان سيما منظمات
االمم المتحدة 

والجامعات والمراكز 
البحثية والمنظمات
ي هذه 

للمشاركة ف 
.المبادرة وتطويرها

حشد الموارد وتحديد 
كاء المحليير   أدوار الشر
والدوليير  خالل مراحل 

التنفيذ

حة دراسة وتنفيذ مشاريــــع بيئية محلية تهتر  للمبادرة المقتر



www.unep.org

 
 
شكرا
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