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 المقدمة .1

على مدى العقود القليلة الماضية، واجه العالم عدًدا من األزمات بما في ذلك عدم االستقرار االقتصادي العالمي، والوباء 

العالمي، وتأثيرات تغير المناخ، والصراع األخير في أوكرانيا، والصراعات التي طال أمدها في جميع أنحاء العالم. وبالنظر 

بطة لهذه األحداث، فإن بعض البلدان على الصعيد العالمي تتعافى ببطء، في حين يتزايد تخلف والمترا  ليةالمتتاإلى اآلثار 

 العديد من البلدان النامية األخرى عن الركب. 

ومن األمثلة الدقيقة على ذلك البلدان العربية المتأثرة بالصراع. تعاني العديد من الدول العربية منذ عقود من العديد من 

تصادية واالجتماعية والبيئية بما في ذلك الفقر والبطالة وانعدام األمن الغذائي وعدم االستقرار االقتصادي التحديات االق

الصراع المدمر الذي اندلع  نتائج. وقد تضخمت هذه التحديات بسبب التحديات العالمية باإلضافة إلى [1]والمشاكل البيئية 

على مدى العقدين الماضيين والذي أثر على دول مثل العراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن. وقد تضررت 

معظم هذه البلدان من الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية الحيوية )الطاقة والمياه والصرف الصحي( وباألصول 

والجسور والمدارس والمستشفيات. وأدت هذه الصراعات بدورها إلى تشريد  ،والطرقوالمباني  الرئيسية مثل المنازل

(، UNHCRقطاعات كبيرة من السكان. وفقًا ألحدث التقديرات الصادرة عن مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين )

 [. 3] مليون الجئ سوري 5.7و[ 2مليون الجئ يمني ] 5.6يبلغ عدد الالجئين المسجلين 

ومن هذا المنطلق، يجب على البلدان والمدن في مرحلة ما بعد الصراع أن تتصرف بسرعة الستعادة االستقرار وإعادة 

بناء البنية التحتية واإلسكان ميسور التكلفة وتوفير الخدمات األساسية للسكان وتشجيع الالجئين على العودة إلى ديارهم. 

مليار  250باهظة. على سبيل المثال، تقدر تكلفة إعادة اإلعمار في سوريا واليمن بـ  غير أن تكلفة عمليات إعادة البناء

[. ويمكن خسارة هذه االستثمارات الضخمة إذا لم يتم التخطيط 4]الترتيب مليار دوالر أمريكي، على  40ودوالر أمريكي 

 . قواهاتسترد بدأت تتعافى والتي والدراسة بشكل جيد إلعادة إعمار هذه البلدان 

عالم اليوم، ال يكفي أن تستثمر البلدان العربية في ال يواجهاوبالنظر إلى جميع التحديات المعقدة والمتعددة األبعاد التي 

من الضروري أن تعتمد المدن بل إعادة بناء البنية التحتية لمدنها ومبانيها المادية للعودة فقط إلى وضع ما قبل الصراع. 

إلى تقليل احتمالية حدوث أي صدمات مستقبلية  قادر على التكيف والصمود يهدف إطاًرا تخطيطيًا مرنًا العربية بعد النزاعات

أو يكون قادر على استيعاب أي صدمات قد تحدث. ومع ذلك، حتى اآلن، هناك إرشادات وأطر محدودة للمساعدة وخلق 

 بية بعد النزاع. المستدام والمرن وإعادة إعمار المدن العر التعافيفرص لالنتعاش/ 
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 الغايات واألهداف والمقاصد .2

القادر على التكيف والصمود المستدام والمرن  واالنتعاش التعافيالهدف من هذا التقرير هو تقديم إرشادات لخلق فرص 

 صانعيوإعادة إعمار المدن العربية بعد انتهاء النزاع. ويهدف التقرير إلى توفير قاعدة معرفية وتوصيات لمساعدة 

السياسات والشركاء اإلنمائيين والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة اآلخرين على صياغة 

التوجيهات السياسية لتحقيق التعمير المستدام في البلدان العربية بعد انتهاء النزاعات. وتتمثل  وتحرسياسات عامة 

 األهداف على وجه التحديد فيما يلي: 

 .لتي تواجهها الدول العربية في مرحلة ما بعد النزاعاتوصف التحديات ا •

 .توضيح مفاهيم ونهج إعادة اإلعمار/إعادة بناء المدن والمجتمعات •

للمدن والمجتمعات المستدامة والمرنة ذات الصلة  التعافيتحديد مبادئ أفضل الممارسات إلعادة اإلعمار و •

 بالبلدان العربية في مرحلة ما بعد النزاع. 

 ة البحث منهجي .3

م العمل إلى مرحلتين رئيسيتين يرد وصفهما في هذا الجزء.   لتحقيق أهداف هذا التقرير، قُس ِّ

 : مراجعة األدبيات 1المرحلة  .3.1

شملت هذه المرحلة جمع البيانات استنادا إلى دراسة متعمقة لألدبيات والمبادئ التوجيهية المتاحة لفهم التحديات التي 

عد انتهاء النزاع، فضال عن استخالص أفضل الممارسات والمبادئ إلعادة بناء مدن مستدامة تواجه البلدان العربية ب

 ومرنة/ قادرة على الصمود في جميع أنحاء العالم. 

وقد ُجمعت البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك التقارير الدولية واإلقليمية، والمقاالت المنشورة، والتقارير اإلحصائية، 

 إللكترونية/قواعد البيانات.والمواقع ا

: تجميع النتائج ووضع التوصيات والمبادئ التوجيهية المصممة خصيصا لسياق البلدان العربية 2المرحلة  .3.2

 في مرحلة ما بعد النزاع

الخالصة على أفضل الممارسات  ت، تم تجميع جميع النتائج وتوليفها لتسجيل ما تم تعلمه. وركزالمرحلةخالل هذه 

القائمة على األدلة لمساعدة الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية على استكشاف والتوصيات 

 التوجيهات السياسية لتحقيق إعادة اإلعمار المستدام في البلدان العربية بعد انتهاء النزاع. 

 .الدول العربية في مرحلة ما بعد النزاع لبيئةانتهت هذه المرحلة بوضع توصيات ومبادئ توجيهية مصممة 
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 التحديات التي تواجهها الدول العربية في مرحلة ما بعد النزاع  .4

من  الكثيرإن المنطقة العربية غنية بتاريخها وتراثها الثقافي والطبيعي. ومع ذلك، تعاني العديد من الدول العربية من 

كثيرة في الماضي لتعزيز النمو االقتصادي  حيويةبذلت جهود إنمائية  قدلالتحديات االقتصادية واالجتماعية والبيئية. و

 [. 5هذه الجهود نسبيًا بسبب تحديات متعددة ] قمعتلهذه البلدان. ومع ذلك، فقد ُ 

وتشمل هذه التحديات عدم االستقرار العالمي األخير بسبب الوباء والصراع األخير في أوكرانيا. وقد عطل هذان الحدثان 

ان الرئيسيان حياة الناس في جميع البلدان، وأثرا سلبًا على النمو االقتصادي في العديد من البلدان العربية النامية، العالمي

 [.1،5]  .وكان لهما تأثير شديد بشكل خاص على الفئات الضعيفة

المنطقة العربية هي من بين  حيث أن كما يعتبر تغير المناخ من التحديات الخطيرة األخرى التي تواجه المنطقة العربية.

البلدان العربية تعاني بالفعل من بعض آثار تغير المناخ بطرق  زالت[. وما 6،7أكثر مناطق العالم عرضة لتغير المناخ ]

وخيمة. وقد بدأت المنطقة العربية تواجه ارتفاعا في متوسط درجات الحرارة، وزيادة تواتر الجفاف، والفيضانات والتصحر 

والتحضر  مقترنا بالزيادة المستمرة في عدد السكان ،في هطول األمطار وندرة المياه. ويفرض تغير المناخوانخفاضا 

السريع، ضغطا إضافيا على قدرة المنطقة على كفالة األمن الغذائي، وتلبية الطلب على الطاقة والمياه، والمحافظة على 

 م البيئية/اإليكولوجية. سبل العيش، وحماية الصحة اإلنسانية، والحفاظ على النظ

 [. 8وقد تفاقمت كل هذه التحديات بسبب اندالع العديد من النزاعات في جميع أنحاء المنطقة على مدى العقدين الماضيين ]

حددت إدارة التنمية المستدامة التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة العديد من التحديات المشتركة 

[. وتنطبق هذه التحديات أيضا على العالم العربي، وتتحمل البلدان العربية 9تواجه أي من بلدان ما بعد النزاع ] التي

 المتضررة حاليا العواقب المترتبة على هذه التحديات الرئيسية كما هو موضح أدناه. 

الفقر. على سبيل المثال، كان نصف تعاني البلدان العربية في مرحلة ما بعد الصراعات من  الفقر والتهميش والضعف.

٪ من السكان  78.5، أفادت التقارير أن 2019، بينما في عام 2017السكان اليمنيين يعتبرون فقراء قبل النزاع في عام 

مليون يمني يعانون من انعدام األمن الغذائي  20دوالر أمريكي في اليوم وأكثر من  3.2اليمنيين يعيشون على أقل من 

٪  28[. ارتفعت نسبة السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر من 11، 10ن كانوا معرضين لخطر المجاعة ]مليو 7.4و

 [. 12٪ من السكان السوريين من انعدام األمن الغذائي ] 60ويعاني حوالي  2019٪ في عام  83إلى  2010في عام 

تتسبب النزاعات عادة في تأثير سلبي على البيئة من خالل االستغالل غير المستدام للموارد الطبيعية والتدهور البيئي: 

تدمير مباني البنية التحتية والموائل/ البيئات الطبيعية، وتراكم النفايات، والتلوث الكيميائي والبيولوجي والنووي بسبب 
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سوء إدارة الموارد استخدام األسلحة. على سبيل المثال، أفادت التقارير أن سوريا شهدت المزيد من التدهور البيئي و

[. وقد ألحقت االنسكابات النفطية واألسلحة المعدنية الثقيلة المتبقية من األسلحة تلوثا 13الطبيعية خالل سنوات النزاعات ]

شديدا بالتربة والمياه الجوفية واألراضي الزراعية. باإلضافة إلى ذلك، كان هناك ضغط هائل على الموارد الطبيعية خاصة 

الساحلية بسبب العدد الكبير من الناس الذين غادروا منازلهم وانتقلوا إلى هذه المناطق من أجل الهرب. كما في المناطق 

 [. 13إلى تلوث الهواء وتلوث التربة وتلوث المياه الجوفية ] آديتوقفت خدمات إدارة النفايات خالل سنوات النزاعات مما 

وغياب األمن، تم استبدال زراعة البن بمحصول قات مخدر بسبب ارتفاع  في اليمن على سبيل المثال، بسبب عدم االستقرار

[. وهذا يتطلب كميات أكبر من استهالك المياه واستغالالً للتربة الخصبة. وقد تسبب ذلك في 13لقات ]لالعائدات الفورية 

 تدهور التربة الزراعية. 

كانت واختالل البنية التحتية األساسية والخدمات العامة. وأدى األداء االقتصادي الضعيف إلى الحد من الموارد المالية 

ومدمرة. وقد ُدمرت البنية التحتية األساسية والمباني. ولهذه الصراعات أثر سلبي  فادحةالصراعات في المنطقة العربية 

مليار دوالر أمريكي  226على اقتصاد هذه البلدان. وفًقا للبنك الدولي، قدرت خسائر الناتج المحلي اإلجمالي التراكمية بـ 

[. 14] 2010، أي حوالي أربعة أضعاف الناتج المحلي اإلجمالي السوري في عام 2016إلى عام  2011في سوريا من عام 

مليار دوالر أمريكي في الناتج المحلي  126تراكميًا قدره  2015أيًضا، تشير التقديرات إلى أن اليمن قد خسر منذ عام 

 .[15اإلجمالي المحتمل ]

باإلضافة إلى ذلك، تشمل التحديات األخرى التي تواجه البلدان في مرحلة ما بعد النزاع انعدام األمن، والتسليح، والخروج 

 على القانون، واالنقسامات المجتمعية وسوء الحكم، والفساد. 

ت النمو االقتصادي وأدت وقد بينت التحديات المذكورة أعاله أن الصراعات تسببت في اضطرابات سياسية واجتماعية أعاق

إلى آثار مدمرة على البنية التحتية للمدينة ومبانيها وأراضيها، فضال عن تضخيم المشاكل البيئية التي تواجهها هذه البلدان. 

 وقد حرمت هذه الصراعات سكان هذه المدن من الحصول على الخدمات األساسية وتسببت في العديد من المشاكل البيئية.

باإلضافة إلى قائمة التحديات الرئيسية المذكورة أعاله، سيركز القسم التالي على أربع قضايا بيئية رئيسية تواجه البلدان 

( التلوث الناجم عن توليد 3( انعدام األمن في مجال الطاقة، و )2( ندرة المياه، )1العربية المتضررة من النزاع، وهم )

 ( اآلثار المترتبة على تغير المناخ.4) التحدياتهذه  إلىكميات كبيرة من النفايات، ويضاف 
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 ندرة المياه .4.1

تواجه المنطقة العربية مستويات شديدة من الشح المائي. في الواقع، هطول األمطار في هذه المنطقة يقل عن المتوسط 

مقارنة  3م 650قة العربية بـ في المنط 2014العالمي. وتم تقدير نصيب الفرد من موارد المياه المتجددة في السنة في عام 

[. تحصل ثالثة عشر دولة عربية من أصل اثنين وعشرين دولة على أقل من 7لكل عام ] 3م 6000بالمتوسط العالمي البالغ 

[. وتؤدي الزيادة المستمرة في حجم السكان والتحضر السريع في المنطقة العربية إلى 16مم من األمطار السنوية ] 251

اطق الحضرية. من المتوقع أن يزيد الطلب المن فيزيادة إضافية في الطلب على المياه والضغط على البنية التحتية للمياه 

 [. 8سنويًا ] بمتر مكعمليار  85ليصل إلى  2030إلى عام  2005٪ من عام  47على المياه في المنطقة العربية بنسبة 

ن [ مما سيزيد من تفاقم مشكلة ندرة المياه. كما أ6،7المنطقة العربية هي من بين المناطق األكثر تضرًرا من تغير المناخ ]

تزايد مشكلة الشح المائي سيزيد من تفاقم التحديات التي تواجه المنطقة العربية فيما يتعلق بالصحة. ومن األمثلة على 

( أن غسل اليدين أمر ضروري الحتواء WHO، أعلنت منظمة الصحة العالمية )COVID -19فترة انتشار  فيذلك، 

نسبة كبيرة من السكان خاصة في المناطق الريفية من  تعانيربية انتشار الفيروس، ومع ذلك في العديد من البلدان الع

 نقص الوصول إلى المياه النظيفة. 

وباإلضافة إلى ذلك، فأن مشكلة ندرة المياه تزيد من التحدي المتعلق بانعدام األمن الغذائي الذي تواجهه المنطقة. تواجه 

كجم/هكتار  2,024يل المثال، كمية محاصيل الحبوب الغذائية ؛ على سبفياإلنتاجية الزراعية  خفاضان المنطقة العربية

 [. 17] 2017كجم/هكتار في عام  4,074مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 

% من 80وقد أدت الصراعات التي شهدتها بعض البلدان العربية إلى تفاقم الوضع. بعد اندالع النزاع في اليمن، يفتقر 

[، مما ساهم في تفشي الكوليرا على الصعيد الوطني بشكل 8النظيفة والصرف الصحي ] السكان الوصول إلى مياه الشرب

 [. 18]بالكوليرا حالة وفاة ناجمة عن اإلصابة  2192وحالة مشتبه بها  900000غير مسبوق، بوجود أكثر من 

، قبل اندالع النزاع. 2010و 2006وتعاني سوريا من ندرة المياه ومرت بخمس سنوات متتالية من الجفاف بين عامي 

مزارع  800000مليون شخص وفقد ما يقدر بنحو  1.3وكان لذلك أثر خطير على القطاع الزراعي. حيث تضرر حوالي 

[. تم استهداف شبكات إمدادات المياه أثناء النزاع السوري. في الواقع، أبلغت 19ومربى ماشية جميع مواشيهم تقريبًا ]

مشاريع بئر مياه الشرب في قرية الخالدية شمال السويداء وفي عريقة داما في محافظة وسائل اإلعالم عن هجمات على 

[. كما أفيد أن محطة ضخ المياه في بلدة الخفسة في مدينة حلب توقفت عن العمل، مما تسبب في عدم وصول 20درعا ]

ت المياه في مدن أخرى مثل مدينة [. كما تم اإلبالغ عن هجمات أخرى على إمدادا21ماليين شخص إلى المياه ] 3حوالي 
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[. وقد أدت جميع هذه األعمال المدمرة العنيفة إلى زيادة حرمان المواطنين من الحصول على 22حماة ومدينة حمص ]

 مياه نظيفة وامنة.

 في كما تأثرت الدول المجاورة التي تستضيف الالجئين مثل األردن ولبنان بسبب التدفق السريع لالجئين، الذين تسببوا

 هذه الدول. فيمزيد من الضغط على أنظمة المياه 

 عدم استقرار الطاقة  .4.2

بين المناطق  اتوالتفاوتوتعاني البلدان المتضررة من النزاعات بالفعل من ارتفاع مستوى انعدام األمن في مجال الطاقة 

بية في تدمير محطات توليد الطاقة الفقيرة والمدن المتقدمة نسبيا. وتسببت الصراعات وعدم االستقرار في البلدان العر

والبنية التحتية األساسية للنقل، فضال عن نقص الوقود، مما أدى إلى تعطل العديد من الخدمات، بما في ذلك الصحة والتعليم 

 والحصول على المياه والصرف الصحي. ويعتبر عدم الحصول على الطاقة العائق الرئيسي أمام التنمية. وفقًا للبنك الدولي،

[. وأبرزت الدراسة حقيقة 23] 2017٪ في عام  10٪ إلى  66انخفض معدل وصول السكان إلى الكهرباء في اليمن من 

أن المدن الكبرى مثل صنعاء والمناطق الريفية عانت من نقص الوصول إلى الكهرباء العمومية. أجرى برنامج األمم 

٪ من المشاركين في االستطالع وصفوا خدمة الكهرباء  70د أن أفا 2018المتحدة اإلنمائي استطالًعا في اليمن في عام 

، عن العديد 2016[. أفادت دراسة أجريت على النساء في اليمن في عام 24بأنها "غير قادرة على تلبية االحتياجات" ]

عدام األمن من اآلثار السلبية على نقص معدل الوصول إلى الكهرباء ووقود الطهي بسبب النزاع بما في ذلك زيادة ان

الغذائي، وعدم وجود خيار لتبريد الغذاء )االحتفاظ بالطعام في الثالجات(، وانخفاض الخدمات الطبية بسبب نقص العيادات 

، وكذلك نقص توفير غيرها من الالزمةدرجة البرودة  فيباللقاحات واألدوية األخرى  االحتفاظالصحية القادرة على 

، ونقص اإلضاءة مما تسبب في عدم قدرة األطفال على الدراسة وانعدام األمن الحيوات التي قد تساهم في انقاذالخدمات 

( عن انخفاض في معدالت ESCAW[. أيًضا، أفادت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )25للنساء ]

بسبب التدمير  2017إلى عام  2010م الوصول إلى الكهرباء في البلدان المتضررة من النزاع مثل ليبيا وسوريا من عا

محطة طاقة غير نشطة، وتعرض ما ال  30، كانت أكثر من 2013[. وبحلول أوائل عام 24الواسع النطاق للبنية التحتية ]

 [. 26% من خطوط الكهرباء عالية الجهد في البالد للهجوم ]40يقل عن 

 ت آالف الالجئين، مما ترتب على هذا زيادة سريعة في استهالكانها استضاف حيثوقد تأثرت البلدان المجاورة بالصراعات، 

مليون دوالر أمريكي  119لكهرباء. تم تقدير تكلفة توفير خدمات الطاقة اإلضافية لالجئين في األردن بمبلغ ل هذه البلدان

 [. 24] 2018و 2014مليون دوالر أمريكي سنويًا بين عامي  370وفي لبنان قُدرت التكلفة بمبلغ  2017في عام 
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 إدارة النفايات  .4.3

حتى قبل نشوب الصراعات، كانت بلدان عربية كثيرة تعاني من سوء إدارة النفايات. حيث تقتصر إدارة النفايات على 

[. أفادت العديد من الدراسات أن النزاعات قد زادت الوضع سوًءا ألن الحكومات لم تكن 27جمعها ونقلها والتخلص منها ]

 [. 29[ وسوريا ]28ر خدمات جمع النفايات في بلدان مثل اليمن ]قادرة على توفي

وباإلضافة إلى ذلك، تسببت الصراعات في دمار واسع النطاق في العديد من المدن، مما أدى إلى وجود كميات هائلة من 

مليون  1.2ون قد تضرر ، يك2013نفايات البناء والهدم. على سبيل المثال، في سوريا، تشير التقديرات إلى أنه بنهاية عام 

٪ من مساكن  52[. وفقًا لموقع التراث العالمي لليونسكو، تم تدمير 30منزل أو حوالي ثلث جميع المنازل في سوريا ]

٪ من أحياء مدينة حمص بشكل  50 تدمر، 2014[. كما أفاد موئل األمم المتحدة أنه بنهاية عام 31مدينة حلب القديمة ]

 [. 32كبير ]

مليون  80مما أدى إلى إنتاج أكثر من  2011مسكن بعد عام  45000تشير التقديرات إلى أنه تم تدمير حوالي في ليبيا، 

 [. 33طن من نفايات البناء والهدم ]

هذه الكميات الهائلة من نفايات البناء والهدم المتولدة في البلدان العربية المتضررة من النزاع إما أن تُترك في الشوارع 

 [. 28،29ي مواقع النفايات المفتوحة مما يتسبب في العديد من المشاكل البيئية ]أو تُلقى ف

والمتضررة من الحرب هي مدن تاريخية، مثل مدينة حلب  المتأثرةمن المهم تسليط الضوء على أن العديد من المدن 

رب السورية في مدينة حلب بأكملها مليون طن من الحطام خالل الح 14.9القديمة في سوريا. وفًقا للبنك الدولي، تم إنتاج 

[. يتكون معظم هذا الحطام من الحجر والخشب والمعادن 32وآالف األطنان من الحطام في المدينة التاريخية القديمة ]

المستخدمة في بناء الهياكل التاريخية الضخمة. لذلك ال بد من استعادة هذه الكميات الهائلة من النفايات الناتجة عن تدمير 

 باني التاريخية وإعادة استخدامها لترميم هذه المباني وحماية الطابع المعماري وتاريخ هذه المدن القديمة. الم

ضعت الوحدة البيئية المشتركة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة وو  

ن النامية بهدف دعم الدورة الكاملة إلدارة نفايات الكوارث. ينقسم هذا اإلطار إطاراً إلدارة نفايات الكوارث مخصصاً للبلدا

( 3( العمل على المدى المتوسط؛ التعافي المبكر، )2( العمل على المدى القصير؛ مرحلة الطوارئ، )1إلى أربع مراحل؛ )

استراتيجيات أو مبادئ توجيهية محدودة [. ومع ذلك، هناك 34( التخطيط للطوارئ ]4العمل على المدى الطويل؛ التعافي و )

 متاحة في األدبيات المصممة إلدارة نفايات ما بعد النزاع مع التركيز بشكل خاص على إدارة نفايات البناء والهدم. 
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 اآلثار المترتبة على تغير المناخ .4.4

فع درجات الحرارة في المنطقة [. في الواقع، ترت6،7المنطقة العربية هي واحدة من أكثر المناطق تأثرا بتغير المناخ ]

[. 8] 2030مئوية بحلول عام  درجة 4-2العربية بسرعة ومن المتوقع أن تحدث زيادة أخرى في درجة الحرارة بمقدار 

وتشهد المنطقة حاالت جفاف متكررة وتواجه العديد من البلدان انخفاضا في اإلنتاجية الزراعية وندرة المياه وتدهور 

 األراضي. 

متخلفة عن الركب وتظل  تزالم من أن بعض البلدان العربية تشهد تقدًما، إال أن البلدان المتضررة من النزاع على الرغ

 [. 24عرضة للتهديدات البيئية ]

 االستدامة والمدن المستدامة وإعادة اإلعمار المستدام  .5

يئة البشرية. ظهر التعريف األول لمصطلح خالل مؤتمر األمم المتحدة المعني بالب 1972لقد ُوضع مفهوم االستدامة في عام 

"التنمية المستدامة" في تقرير برونتالند المنشور بعنوان "مستقبلنا المشترك" على أنه "التنمية التي تلبي احتياجات 

[. ومنذ ذلك الحين، بُذلت جهود 35الناس اليوم دون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم الخاصة" ]

 يرة لتنفيذ/ لتطبيق مفهوم االستدامة في جميع المجاالت. كب

إن تحديد المدن المستدامة وإعادة اإلعمار المستدام للمدن ليس بالمهمة السهلة. نظًرا ألن المدن تختلف في العديد من 

الجوانب بما في ذلك المناخ والثقافة واالقتصاد والبيئة والظروف االجتماعية، فال يوجد تعريف وحيد لما يجعل المدينة 

[ قدم ملخًصا لسبعة مبادئ رئيسية 36"هل يمكن للمدينة أن تكون مستدامة؟" ] مستدامة. البروفيسور غاردنر، في كتابه

 تجعل المدينة مستدامة، وهما على النحو التالي: 

  تقليل وتعميم وتدفق نظيف للمواد: 1المبدأ  •

 : مكانة بارزة للطبيعة2المبدأ  •

 والمترابطة المدمجة: أنماط التنمية 3المبدأ  •

 صناعة األماكن العامة: اإلبداع في 4المبدأ  •

  الرفاه: مراكز 5المبدأ  •

 : التنمية التي ترتكز على اإلنسان/ التنمية القائمة على اإلنسان 6المبدأ  •

 : الحوكمة التشاركية 7المبدأ  •

ام تقترح عدة تعاريف إلعادة اإلعمار المستدام. وفقًا للجمعية العامة لألمم المتحدة، يمكن تعريف إعادة اإلعمار المستدو  

إعادة البناء على المدى المتوسط والمدى البعيد واالستعادة المستدامة للبنى التحتية الحيوية القادرة التالي " على النحو

على التكيف والصمود، والخدمات واإلسكان والمرافق وسبل العيش الالزمة للتشغيل الكامل للمجتمع المحلى أو المجتمع 
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الكوارث  أخطارادئ التنمية المستدامة و" إعادة البناء بشكل أفضل "، لتجنب أو الحد من المتأثر بكارثة، بما يتماشى مع مب

 [. 37" ] في المستقبل

على أنه "مجموعة من األنشطة الشاملة في عملية متكاملة مصممة ليس  عرف البعض إعادة اإلعمار المستدامأيًضا، يُ 

 [. 38" ]فقط إلعادة تنشيط التنمية االقتصادية واالجتماعية ولكن في الوقت نفسه لخلق بيئة سلمية تمنع العودة إلى العنف

إلى أن استراتيجيات التعمير بعد  وتشير التعاريف المذكورة أعاله لالستدامة والمدن المستدامة وإعادة اإلعمار المستدام

 . التعافيالحرب ينبغي أن تشمل أبعادا متعددة ومنهجيات اقتصادية وبيئية واجتماعية متكاملة لمعالجة تعقيدات 

حتى اآلن، هناك أطر وإرشادات محدودة مصممة خصيًصا إلعادة بناء البلدان العربية بعد انتهاء النزاع. يستعرض هذا 

عن دوافع االستدامة ويلخص بعض حركات وأهداف االستدامة العالمية التي توفر أطًرا وإرشادات أفضل  القسم نظرة عامة

يمكن استخدامها كمرجع لتطوير أهداف االستدامة ودوافع إعادة بناء البلدان العربية بعد انتهاء النزاع.  التيالممارسات 

اكتسبوا شعبية في العقود الماضية وشكلوا أساس العديد من  يبدأ هذا القسم بالتركيز على محركين رئيسيين لالستدامة

(، والتي تقدم خارطة طريق واضحة لتنمية الدول SDGsاألطر ورؤى البلدان. أوالً، يتم عرض أهداف التنمية المستدامة )

ج شامل يقدم (. إنه نهBBBمن جميع الجوانب. المفهوم الهام الثاني الذي يتم عرضه هو "إعادة البناء بشكل أفضل" )

إعادة إعمار البلدان والمدن بعد الكوارث كفرصة لضمان إعادة بناء المجتمعات المتضررة بطريقة قادرة على التكييف 

شعبية، كما استندت العديد من األطر إلى هذا  BBB "إعادة البناء بشكل أفضل" والصمود للمستقبل. وقد اكتسب مفهوم

اإلعمار األقوى واألسرع للبلدان والمدن في مرحلة ما بعد الكوارث. ثم يتم عرض المفهوم لتعزيز استراتيجيات إعادة 

الخمس"، وهو إطار لالستدامة يركز على البعد  رؤوس األموالإطارين مشهورين لالستدامة. اإلطار األول هو "نموذج 

 بلدان التي تعاني من اقتصادات هشةاالقتصادي لـ "رأس المال" أو بناء الثروة، وهو بُعد مهم في إعادة إعمار المدن وال

ضعيفة مثل البلدان العربية المتضررة من النزاع. واإلطار الثاني هو "استراتيجية موائل األمم المتحدة للتخطيط المستدام 

لألحياء" التي تناولت القضايا المتعلقة بتخطيط المدن لتطوير مدن أكثر استدامة وقدرة على التكيف والصمود. ويشكل 

يط المدن جانبا رئيسيا ال يمكن إغفاله عند إعادة البناء في مرحلة ما بعد الصراعات المدمرة. أخيًرا، يتم عرض مفهوم تخط

 " ألنه مفهوم جديد بشكل كبير لمكافحة تغير المناخ وسيشكل مستقبل العالم. Net Zeroصافى الصفر "

 أهداف التنمية المستدامة  .5.1

لمعالجة التحديات العالمية وتم التعبير عنها  2030ة خطة التنمية المستدامة لعام دول 193، اعتمدت 2015في سبتمبر 

(. تم اعتماد أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم للقضاء على SDGsهدفًا من أهداف التنمية المستدامة ) 17في 
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المستدامة هي استمرار موسع لألهداف . أهداف التنمية 2030الفقر وحماية الكوكب وضمان الرخاء للجميع بحلول عام 

(، والتي قدمت العديد من المجاالت الجديدة لإلجراءات السياسية المتعلقة بالجانب البيئي 2015-2000اإلنمائية لأللفية )

والحوكمة وبناء السالم، وشددت على الدور أو الشراكة لتحقيق األهداف و "ال تترك أحدا وراءك ". لتسريع التحول 

ام للبلدان المتضررة من النزاع وبناء القدرة على التكيف والصمود في مواجهة الصدمات أو األزمات المستقبلية، المستد

السالم للدول العربية  يسودهيمكن أن تساعد أهداف التنمية المستدامة في وضع الرؤية المشتركة لبناء مستقبل مزدهر 

المدن والمجتمعات المستدامة(  -SDG 11التنمية المستدامة ) من أهدف 11في مرحلة ما بعد النزاعات. الهدف رقم 

". ولترجمة  إلى "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وتتمتع بقدرة على التكيف والصمود ومستدامة يهدف

ة من خالل هذا الهدف إلى حل قابل للتنفيذ، من الضروري التحول نحو ممارسات المجتمعات والمباني الخضراء المستدام

نهج متكامل يأخذ في االعتبار دورة حياة المباني بأكملها. وهذا من شأنه أن يغير وجهة النظر القائلة بأن المجتمعات 

عوامل  هيوالمباني هي مجرد بنية تحتية مادية وهياكل خرسانية وفوالذية، إلى حقيقة مفادها أن المجتمعات والمباني 

اة للجميع، ولها في جوهرها مزايا بيئية )الحد من االستهالك واالنبعاثات(، ومحفز تمكين رئيسية لتحسين نوعية الحي

تقوية المجتمعات، وتحسين الصحة واقتصادي )خلق فرص العمل(، وفوائد اجتماعية غير مسبوقة بما في ذلك تعزيز 

وكل هذا يساهم في جميع أهداف التنمية المستدامة الستة عشر األخرى. باإلضافة  –العامة ورفاهية سكان المدن والزوار 

خمسة أهداف أخرى من أهداف التنمية المستدامة التي  1من أهداف التنمية المستدامة، يلخص الجدول  11إلى الهدف 

عشر من أهداف التنمية المستدامة  الحاديلدراسة أيًضا ألن هذه األهداف مرتبطة ارتباًطا مباشًرا بالهدف تتناولها هذه ا

 كما أنها ستساعد في إعادة اإلعمار المستدام للدول العربية بعد النزاع. 

 ربية بعد النزاع: أهداف التنمية المستدامة التي يجب تناولها لضمان إعادة اإلعمار المستدام للدول الع1الجدول 

 األهداف التي سيتم تناولها الهدف 

 

الصحة  -3الهدف 

 الجيدة والرفاه 

 للجميع الرفاهضمان 

يعاني السكان الذين يعيشون في البلدان المتأثرة بالصراعات من مشاكل صحية 

كثيرة. لذلك، تتطلب إعادة بناء هذه البلدان بعض االستراتيجيات التي تعزز 

 صحة أفضل للجميع. 

 

 
 

المياه  -6الهدف 

النظيفة والمرافق 

 الصحية

 ضمان توافر المياه واستدامتها

فالعديد من البلدان العربية تعاني من عدم وصول الجميع إلى المياه النظيفة، 

وقد أدت الصراعات إلى تفاقم الوضع. ويتطلب الوضع الراهن التنفيذ العاجل 

لحلول مستدامة لضمان إدارة مستدامة للمياه. وسيستلزم ذلك تحقيق أهداف 

 الغذائي والصحة الجيدة. التنمية المستدامة األخرى المتعلقة بالفقر واألمن 

 

: طاقة 7الهدف

نظيفة وميسورة 

 التكلفة

 ضمان الحصول على الطاقة المستدامة

تعاني البلدان المتضررة من الصراعات من ارتفاع مستوى انعدام األمن في 

مجال الطاقة ونقص الوصول إلى الكهرباء، وهو ما يشكل عائقا رئيسيا أمام 

 التنمية. ولذلك، ال بد من توفير حلول لتلبية هذه الحاجة. 
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: مدن 11الهدف 

ومجتمعات محلية 

 مستدامة

 بناء مدن ومجتمعات مناسبة وقادرة على التكيف والصمود 

التحول نحو نهج تخطيط المدن والمجتمعات الخضراء والمستدامة باإلضافة 

 إلى تنفيذ ممارسات المباني الخضراء

 

 :12الهدف

 جواإلنتا االستهالك

 المسؤوالن

 ضمان اإلنتاج المستدام 

عديد من األزمات االقتصادية ومن تعاني البلدان المتضررة من الصراعات من ال

سوء إدارة النفايات. ولذلك، ينبغي التركيز على تطوير القدرات لتعزيز نُهج 

إدارة النفايات لتشجيع الحد من النفايات وإعادة استخدام المواد المحلية وإعادة 

من أهداف التنمية المستدامة المرتبط  8تدويرها. سيسمح ذلك بتحقيق الهدف 

 يترتب علية نمو اقتصادي. الذي بخلق فرص عمل جديدة وأيًضا 

 

: العمل 13الهدف 

 المناخي

 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ

والبلدان العربية هي األكثر عرضة لتغير المناخ، وتؤدي الصراعات إلى تفاقم 

لتغير المناخ  للتصديالوضع. ولذلك، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة 

 وآثاره. 

 

 ( BBBإعادة البناء بطريقة أفضل ) .5.2

الصراعات مثل الكوارث يمكن أن تؤدي إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية األساسية والمنازل وحرمان الناس من 

االحتياجات األساسية. إن إعادة إعمار البلدان في مرحلة ما بعد النزاعات وما بعد الكوارث لها أهداف مماثلة تتمثل في 

الهائلة، مع ضمان بناء القدرة على الصمود بما يكفي لمقاومة جميع  تياالتدميرالتعافي بسرعة وبشكل جيد بعد حدوث 

 العالم حاليا، وال سيما تغير المناخ وعدم االستقرار االقتصادي.  يواجهاالتوجهات الكبرى التي 

بعد الكوارث  لذلك، يركز هذا القسم على مفهوم "إعادة البناء بطريقة أفضل" الذي تم تطويره لمساعدة البلدان على التعافي

 ولإلشارة إلى المفاهيم التي تنطبق على سياق إعادة اإلعمار بعد انتهاء النزاع. 

ولوحظ أن المدن المتضررة من الكوارث تواجه نفس الصعوبات عندما تتعرض لكوارث مماثلة. بعد كارثة تسونامي المحيط 

(" لتحسين ممارسات إعادة اإلعمار ومساعدة البلدان على BBBالهندي، تم تقديم مفهوم "إعادة البناء بطريقة أفضل )

جميعي للجنة تقييم التسونامي أن إعادة اإلعمار السريعة للبلدان المتضررة [. أبرز التقرير الت39،40التعافي بعد الكوارث ]

[. وذلك ألن الدول تميل إلى/ 41من الكوارث دون إطار واضح يمكن أن تجعل البالد أكثر عرضة للكوارث المستقبلية ]

ر، وتتغاضي عن العديد من الجوانب بناء المباني والبنية التحتية بسرعة دون االلتزام الكامل بالقواعد والمعايي نحو تتجه

االقتصادية واالجتماعية والبيئية. وبالمثل، تميل البلدان الخارجة من النزاعات إلى إعادة بناء المناطق المتضررة بسرعة 

 متجاهلة العديد من جوانب االستدامة 

اإلعمار بعد الكوارث لضمان إعادة نهًجا شامالً واسعًا إلعادة  BBBلذلك، يقترح مفهوم "إعادة البناء بطريقة أفضل" 

 إحياء المجتمعات المتضررة بطريقة مرنة قادرة على التكيف والصمود للمستقبل. 
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 -أفضل" بطريقة"مقترحات إلعادة البناء  -، أصدر الرئيس األمريكي السابق بيل كلينتون أول وثيقة رسمية 2006في عام 

في أعقاب كارثة تسونامي في  BBBأفكار إعادة البناء بشكل أفضل  والتي تقدم عشرة مقترحات كمبدأ توجيهي لتنفيذ

 [: 39المحيط الهندي، والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي ]

: يجب على الحكومات والجهات المانحة ووكاالت المعونة أن تدرك أن األسر والمجتمعات المحلية هي 1المقترح •

 .الخاصة بها التعافيالتي تقود وتدفع عملية 

 .والمساوةالعدالة  مبدأي: يجب أن يعزز التعافي 2المقترح  •

 : يجب على الحكومات أن تعزز التأهب للكوارث المستقبلية.3المقترح  •

، ويجب على المانحين تكريس التعافي: يجب تمكين الحكومات المحلية لتعزيز قدرتها على إدارة جهود 4المقترح  •

 كومية، وخاصة المؤسسات على الصعيد المحلي.الح التعافيموارد أكبر لتعزيز مؤسسات 

 : يعتمد التخطيط الجيد للتعافي والتنسيق الفعال على المعلومات الجيدة.5المقترح  •

: يجب على األمم المتحدة والبنك الدولي والهيئات متعددة األطراف األخرى توضيح أدوارها وعالقاتها، 6المقترح  •

 رة من عملية التعافي.ال سيما في التعامل مع المراحل المبك

: ينطوي الدور المتزايد للمنظمات غير الحكومية وحركة الصليب األحمر/الهالل األحمر على 7المقترح  •

 .التعافيمسؤوليات أكبر فيما يتعلق بالجودة في جهود 

المالئمة ، يجب على الحكومات وهيئات اإلغاثة أن تهيئ الظروف التعافي: منذ بداية عمليات اإلنعاش/ 8المقترح  •

 لرجال األعمال من أجل االزدهار.

تتسم  التي: يستحق المستفيدون شراكات صحية مع الهيئات بعيداً عن الشركات غير الصحية 9المقترح  •

 بالصراعات والمنافسة.

 : التعافي الجيد يجب أن يجعل المجتمعات أكثر أمانًا من خالل تقليل المخاطر وبناء القدرة على التكيف10المقترح  •

 .والصمود

 

وإعادة  التعافيجميع هذه المقترحات تقريبا قابلة للتطبيق في سياق ما بعد الصراع، حيث ال يمكن أن تكون عملية اإلنعاش/ 

اإلعمار ممكنة دون شراكة وتعاون من جميع أصحاب المصلحة. وينبغي أن يهدف إطار إعادة اإلعمار إلى ضمان مستقبل 

مرن لديه القدرة على التكيف والصمود بالنظر إلى جميع االتجاهات الطاغية التي تشهدها حاليا، بجانب الحد من خطر 

ن تحقيق ذلك عن طريق إعادة بناء البلدان والمدن الشاملة للجميع، وإتاحة نشوب صراعات ومنازعات في المستقبل. ويمك

إمكانية الحصول على االحتياجات األساسية )مثل المياه والطاقة( للجميع بطريقة مستدامة، وتعزيز رفاهية الشعوب، 

والحد من استغالل الموارد وتشجيع الصناعات المحلية على تنشيط ودعم االقتصاد، وإيجاد أنواع جديدة من فرص العمل، 

 الطبيعية. 

مار بشكل أفضل على نطاق واسع وظهرت بحوث على مستوي العالم حول عمفهوم إعادة اإل اعتماد، تم 2006منذ عام 

في منشورات  3(، زاد عدد المنشورات العلمية من Fernandez and Iftekharهذا المفهوم. وفقًا لفرنانديز وافتخار )

 BBBمفهوم "إعادة البناء بطريقة أفضل" لترحت عدة مبادئ توجيهية [. واقً 42] 2018في عام  107إلى  2007عام 
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، جميع Mannakkara et al( [43](وإعادة اإلعمار بعد الكارثة. وفقًا لماناكارا وآخرون  التعافيكأساس لالنتعاش/ 

  –، والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي اإلرشادات قدمت المفاهيم الرئيسية لتحسين التعافي وإعادة اإلعمار هذه

بعد الكوارث عن أهمية تحديد التحديات والمخاطر لتحديد حلول لما ما السابقة  الخبرات كشفت– الحد من المخاطر •

 جهود إعادة اإلعمار بعد الكوارث طريقتين رئيسيتين للحد من المخاطر  خبرةللحد من المخاطر. حددت 

o  اإلنشائية من خالل تحسين وإنفاذ قوانين البناء. على سبيل المثال، في سيريالنكا، يتم تحسين التصاميم

تنفيذ قانون البناء في المناطق الحضرية أكثر من المناطق الريفية والساحلية، ولهذا السبب تأثرت هذه 

  .المناطق أكثر من غيرها بكارثة تسونامي

o  مثال بعد تسونامي المحيط الهندي تم نقل سكان المنطقة على سبيل ال –تخطيط أفضل الستخدام األراضي

 .الساحلية بعيًدا عن المنطقة شديدة الخطورة للحد من التأثير المستقبلي للمناطق الخطرة

 

الهائلة المتمثلة في  العالمية والبلدان العربية الخارجة من صراعات، شأنها شأن بقية العالم، معرضة لجميع االتجاهات

، والتحضر السريع، والزيادة المستمرة في حجم السكان، وندرة األراضي والمياه، كما أنها معرضة لخطر تغير المناخ

العالمية على هذه  تجاهاتاالالكوارث الطبيعية. ولذلك ينبغي على أنشطة إعادة اإلعمار في هذه البلدان أن تدرس أثر 

 ضل للمناطق المتأثرة بالنزاع. البلدان وأن تخطط وتبني تبعا لذلك لضمان تخطيط وتشييد أف

السابقة أن الفهم العميق لبيئة وثقافة المدينة المتضررة وكذلك مشاركة المجتمع  الخبرةأظهرت  –التعافي النفسي  •

في عملية إعادة اإلعمار والتعافي يؤدي إلى نتائج ورضا أفضل. فعلى سبيل المثال، بعض المنازل الجديدة التي 

سانية في سيريالنكا خالل عملية إعادة البناء بعد تسونامي المحيط الهندي تضمنت دورات شيدتها المنظمات اإلن

مشتركة للذكور واإلناث وهذا غير مقبول ثقافياً مما أدى إلى  مياهذات جدران غير كاملة االرتفاع ودورات  مياه

 استياء السكان وعدم رضاهم. 

 

ة ما يتم إغفالها في عملية إعادة إعمار البلدان الخارجة من الصراع والبلدان وتعتبر الثقافة أحد الجوانب الرئيسية التي عاد

 الخارجة من الكوارث. فمن المهم مراعاة الثقافة الخاصة بكل مدينة أو مجتمع محلى أثناء التخطيط إلعادة اإلعمار. 

للكوارث والنزاعات تأثير شديد على االقتصاد نظًرا لتعطل الشركات والصناعات.  – االقتصادي التعافياالنتعاش/ •

لذلك، أفيد بأنه ينبغي توفير استراتيجيات لدعم االنتعاش االقتصادي لكل بلد أو مدينة على النحو الذي ينطبق 

رامج اإلقراض منخفضة على السياق/ البيئة الخاصة بها، على سبيل المثال من خالل منح األعمال التجارية، ب

الفائدة، توفير الموارد، واالستثمار في رأس المال البشري من خالل برامج التدريب لمساعدة الناس على اكتساب 

 مهارات جديدة وما إلى ذلك. 

من خالل تحسين إدارة أصحاب المصلحة المشاركين في عملية إعادة اإلعمار  للتعافي التنفيذ الفعاللضمان  •

 .ذلك استخدام تشريعات ولوائح مناسبة لما بعد الكوارثواإلنعاش وك

االستراتيجيات  متابعة وتقييم في االستمرار الضروريولضمان التعافي المستدام من الكوارث أو النزاعات، من  •

 واألنشطة المنفذة. 

 

( استعادة االحتياجات 2( اإلنقاذ، )1عادة، تتكون إعادة البناء من الكوارث والنزاعات من ثالث مراحل رئيسية هي )

والخدمات األساسية بما في ذلك الوصول إلى المياه النظيفة والطاقة والغذاء والصرف الصحي والتنقل والرعاية 

وإعادة اإلعمار  التعافي( مرحلة إعادة اإلعمار السترداد األصول المفقودة ورفاهية الناس. وتمثل مرحلتا 3الصحية، و)
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" فرصة ال مثيل BBBأكثر بكثير من مجرد العودة إلى حالة ما قبل الكارثة. يوفر مفهوم إعادة البناء بشكل أفضل "

لها إلعادة بناء المدن لتصبح أكثر مرونة وصمود في مواجهة الصدمات والمخاطر المستقبلية. ولتحقيق هذا الهدف، 

ح أثر الكوارث أو النزاعات على رفاهية الناس. وال يمكن ينبغي التركيز على استعادة خسائر األصول وكذلك اصال

تحقيق ذلك دون الفهم الجيد للتحديات الناجمة عن الكوارث أو النزاعات، وتعاون جميع أصحاب المصلحة، والحكم 

بناء  جهود إعادة اإلعمار واإلنعاش وجعلهم جزًءا رئيسًيا منه. وبالمثل، تمثل إعادة فيالرشيد، وإشراك سكان المدن 

المدن العربية المستدامة والمرنة بعد النزاع فرصة للتخفيف من حدة التحديات الموجودة مسبقًا والتقليل من تأثير 

 المخاطر المستقبلية بسبب االتجاهات العالمية الهائلة. 

 (Five Capital Modelالموارد الخمس الرئيسية ) /الخمس نموذج رؤوس األموال .5.3

يوفر نموذج رؤوس ألموال/الموارد الخمس الرئيسية لالستدامة منظور قوي وشامل يمكن من خاللها تطوير نهج قوي 

لالستدامة. إنه يأخذ بالسياسة القائلة بأن كل شيء ينبع من رأس المال الطبيعي وخفض مخزونات رأس المال الطبيعي 

ف 44مطلوبة إلنتاج رأس المال المصنع ورأس المال المالي]بمرور الوقت سيقلل من األسهم االجتماعية والبشرية ال [. تُعر 

 رؤوس األموال الخمس على النحو التالي 

رأس المال الطبيعي: مخزونات العالم من األصول الطبيعية التي تشمل الجيولوجيا والتربة والهواء والمياه  •

 وجميع الكائنات الحية. 

 ومعرفتهم ومهاراتهم ودوافعهم الالزمة لخلق بيئة منتجة. رأس المال البشري: يتكون من صحة الناس  •

 .رأس المال االجتماعي: يتعلق بالمؤسسات التي تساعد في الحفاظ على الرأسمال البشري وتطويره •

مصنع: يشمل السلع المادية أو األصول الثابتة التي تساهم في عملية اإلنتاج مثل األدوات واآلالت رأس المال الُ  •

 والمباني. 

 رأس المال المالي: يلعب دوًرا اقتصادًيا مهًما، مما يتيح امتالك األنواع األخرى من رأس المال وتداولها.  •

يوفر هذا النموذج أساًسا لفهم االستدامة من حيث المفهوم االقتصادي لخلق الثروة أو "رأس المال" ألي منظمة وألي 

 اقتصاد بشكل عام. 

النزاع من االستغالل غير المستدام للموارد الطبيعية، يغادر عدد كبير من الناس بلدانهم،  تعاني الدول العربية المتضررة من

لذلك يجب على الدول العربية التي تهدف إلى إعادة  االقتصادية،ال يوجد خدمات تعليمية مقدمة، وهناك العديد من التحديات 

س المذكورة أعاله وتعزيزها بدالً من استنزافها لحفاظ على رؤوس األموال واألصول الخملالبناء بطريقة مستدامة 

 وإهدارها. 



 49 من 18 صفحة
 

 استراتيجية موئل األمم المتحدة للتخطيط المستدام لألحياء السكنية  .5.4

تحدد استراتيجية موئل األمم المتحدة للتخطيط المستدام لألحياء خمسة مبادئ رئيسية تهدف إلى مساعدة التنمية الحضرية 

العمراني وعدم المساواة والتلوث واالزدحام والتنوع الزحف ضايا مثل الزحف الحضري/ الجديدة والتخطيط لمعالجة ق

[. تتمثل بعض األهداف الرئيسية للمبادئ الخمسة في: دعم تطوير األحياء التي تعزز 45البيولوجي والتنقل والطاقة ]

بطرق فعالة اقتصاديًا، وتشجيع إمكانية استخدام األراضي بكفاءة، وتعزيز المجتمعات المستدامة والمتساوية اجتماعيًا 

المشي، وتحسين استخدام األراضي لتوفير شبكة من الشوارع التي تسهل وتيسر التنقل اآلمن وتعزز االقتصاد المحلي. 

 [: 45المبادئ الخمس هم ]

شوارع مساحة كافية للشوارع وشبكة شوارع فعالة: الهدف من هذا المبدأ هو تطوير مستوى مناسب من شبكة ال .1

 المشي واستخدام الدراجات والنقل العام.  علىالتي تشجع 

إلى معالجة مشكلة النمو السكاني والتحضر السريع من خالل تصميم  2الكثافة السكانية العالية: يهدف المبدأ  .2

ن الفوائد وتنظيم المناطق عالية الكثافة بشكل جيد. يقال إن المنطقة/ المجاورة ذات الكثافة العالية لها العديد م

( االستخدام الفعال لألراضي إلبطاء الزحف الحضري حيث سيتم 1االقتصادية واالجتماعية والبيئية بما في ذلك )

( تقليل عدد الخدمات العامة وبالتالي تقليل تكلفة 2تصميم األرض الستيعاب المزيد من الناس في كل منطقة، )

 .( زيادة كفاءة الطاقة وتقليل التلوث4على مواقف السيارات، )( تقليل االعتماد 3تقديم هذه الخدمات العامة، )

هو خلق فرص عمل محلية، والحد من استخدام السيارات  3االستخدام المختلط لألراضي: الهدف من المبدأ  .3

 .وتعزيز إمكانية المشي واستخدام الدراجات والنقل العام

 4إلى ضمان توافر المنازل بأسعار متفاوتة في نفس الحي. ويرتبط المبدآن  4المزج االجتماعي: يهدف المبدأ  .4

 ببعضهما البعض ويعززان التماسك والتفاعل بين مختلف الطبقات االجتماعية.  3و

هو  5ن المبدأ . الهدف م4و 3التخصص المحدود في استخدام األراضي: يرتبط هذا المبدأ مرة أخرى بالمبدأين  .5

 تثبيط األحياء ذات الوظيفة الواحدة لضمان تنفيذ االستخدام المختلط لألراضي وزيادة التنوع االقتصادي. 

ويمكن استخدام هذه المبادئ كأساس لتخطيط استخدام األراضي من أجل إعادة اإلعمار المستدام للمدن والبلدان المتضررة 

 من النزاع. 

 (Net Zero Carbon Initiativesالكربون ) اتانبعاثمبادرات خالية من  .5.5

إلى أن انبعاثات غازات  2022( الصادر في عام IPCCأشار آخر تقرير للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ )

( تستمر في االرتفاع مما تسبب في العديد من الكوارث الطبيعية بما في ذلك ارتفاع متوسط درجة الحرارة GHGالدفيئة )

لجفاف والتصحر والتنوع البيولوجي المتغير وتغير النظام اإليكولوجي والعديد من المشاكل البيئية األخرى التي بدأ العالم وا

[. سيؤثر هذا االضطراب في الطبيعة على حياة مليارات األشخاص في جميع أنحاء العالم ويؤثر على 46يعاني منها حالًيا ]

شأت لجنة األمم المتحدة المعنية بتغير المناخ اتفاقية باريس التي تحدد االلتزامات الدولية العديد من الكائنات والنباتات. أن

درجة مئوية، وهي  2يصنعها البشري لمنع ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما بعد  التيللحد من انبعاثات غازات الدفيئة 

ما أفاد العلماء. ولذلك، تم إطالق العديد من المبادرات لمساعدة الضروري لتجنب اآلثار الكارثية لتغير المناخ ك األدنىالحد 
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البلدان والمدن على الموازنة بين كمية غازات الدفيئة المنتجة والكمية التي تمت إزالتها من الغالف الجوي لتقترب 

ة/درجة/ ترتيب من الكربونية من الصفر. وعلى الرغم من أن البلدان المتقدمة هي المسؤولة عن أكبر كمي االنبعاثات

 انبعاثات غازات الدفيئة، فإن البلدان النامية، وال سيما المنطقة العربية، هي األكثر معاناة من آثار تغير المناخ.

البناء  المباني ومجالواالنتقال إلى درجة الصفر من االنبعاثات الكربونية هو أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم اليوم. 

 [. 47الكربون ] أكسيد ٪ من انبعاث ثان 39٪ من الطاقة وتوليد  36ن عن استهالك والتشييد مسؤوال

 لذلك، فإن معالجة استخدام الطاقة في عملية البناء والكربون المتجسد من البناء أمر بالغ األهمية لتحقيق األهداف المناخية. 

 اإلطار المقترح .6

وليبيا وسوريا واليمن صراعات تسببت في دمار هائل للبنية التحتية شهدت العديد من الدول العربية بما في ذلك العراق 

رم الناس من الخدمات واالحتياجات األساسية. ولقد أجبر هذا الدمار الناس على مغادرة ديارهم وبلدانهم. والمنازل مما ح  

، وهي التي تدفع البلدان العربية وتمثل الصراعات إلى حد بعيد أكبر التحديات التي تواجه البلدان العربية وأكثرها تعقيدا

الصراعات مترابطة مع العديد من التحديات، بما في ذلك عدم االستقرار السياسي،  إنالمتضررة إلى الوراء. حيث 

واالنقسامات االجتماعية، واالقتصادات الضعيفة، وتعطيل الخدمات واالحتياجات األساسية، بما في ذلك ندرة المياه، وعدم 

اقة، وسوء إدارة النفايات، وانعدام األمن الغذائي. ويتطلب هذا الوضع المأساوي استجابة سريعة من جميع استقرار الط

أصحاب المصلحة إلنعاش هذه البلدان وإعادة بنائها. من المهم أن نضع في اعتبارنا أن الدول العربية المتضررة من النزاع 

دية واالجتماعية والبيئية قبل النزاع. وقد أدت الصراعات التي اندلعت كانت تعاني بالفعل من العديد من التحديات االقتصا

على مدى العقد الماضي في جميع أنحاء المنطقة العربية إلى تفاقم حدة هذه التحديات. كما شهد العالم العديد من التحديات 

والحرب األوكرانية واآلثار المترتبة على العالمية الشديدة والمتعاقبة على مدى العقد الماضي بما في ذلك الجائحة العالمية 

تغير المناخ. وتبرز كل هذه التحديات حقيقة أن استراتيجيات إعادة بناء البلدان المتضررة من الصراع ال يمكن أن تقتصر 

 على مجرد العودة إلى وضع ما قبل الصراع. حتى اآلن، هناك أطر وإرشادات محدودة مصممة خصيًصا إلعادة بناء البلدان

 العربية بعد انتهاء النزاع. 

ال يوجد حل مناسب للجميع إلعادة اإلعمار المستدام للمدن العربية بعد انتهاء النزاع، نظًرا ألن كل مدينة لديها ثقافة فريدة 

وبيئة مختلفة، ودرجة حدة النزاع فيها متباينة والوصول إلى الموارد الطبيعية ايضا مختلف. ومع ذلك، أظهرت األدبيات 

( 2( ندرة المياه، )1ررة من النزاع تعاني من مشاكل بيئية متشابهة وكبيرة بما في ذلك )أن معظم البلدان العربية المتض

( سوء إدارة النفايات وتراكم كميات هائلة من نفايات البناء والهدم. ويضاف إلى كل هذه التحديات 3عدم استقرار الطاقة، )
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سابقًا )بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة، ومفهوم "إعادة  تم مناقشتهاتغير المناخ. تكشف النماذج والمفاهيم التي 

البناء بشكل أفضل" واستراتيجية موئل األمم المتحدة للتخطيط المستدام لألحياء( أنه للحصول على أي فرصة للنجاح، 

أن تركز على مواضيع  يجب أال تركز استراتيجيات ما بعد النزاع على إعادة اإلعمار المادي للبنية التحتية فحسب، بل يجب

( الطبيعة 4( المواد والنفايات، )3( المياه، )2( الطاقة وانبعاثات الكربون، )1االستدامة الرئيسية بما في ذلك: )

والتمويل.  المالي( االقتصاد 8( الثقافة، )7( الفرص االجتماعية واالقتصادية، )6( البيئات الصحية، )5واإليكولوجيا، )

وعات التي يتناولها كل نموذج ومفهوم تم عرضه سابقًا. وسيكفل ذلك إعادة بناء المدن والبلدان الموض 1يوضح الشكل 

التي يمكن أن تقلل من احتمال حدوث أي صدمات مستقبلية محتملة وأن تكون مرنةولديه القدرة على التكيف والصمود 

 بما يكفي لمواجهة أي أزمات في المستقبل. 

 

 مة الرئيسية التي تم تناولها في النماذج والمبادرات العالمية: مواضيع االستدا1الشكل 

ويحتاج التعافي من آثار الصراع إلى إجراءات طوارئ عاجلة، وخطط قصيرة األجل، وخطط طويلة األجل. وهناك خطوات 

روري أيًضا أساسية يتعين اتخاذها لضمان حل الصراعات والنزاعات حال كامال، ولضمان وجود استقرارا سياسي. من الض

أن نفهم أن تنفيذ النهج المتكامل والشامل لتحويل المدينة المتضررة من النزاع إلى مدينة مستدامة لن يكون ممكنًا دون 

والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمواطنين.  ،المدنيتعاون جميع أصحاب المصلحة، أي تعاون الحكومة والمجتمع 

 ستدامة التالية: ستركز هذه الورقة على مواضيع اال

 وتحسين نوعية الحياة  الرفاهتخطيط المدن والمجتمعات لتعزيز  .1
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( C & Dاستراتيجية جيدة إلدارة النفايات مع التركيز بشكل خاص على االستخدام الفعال لنفايات البناء والهدم ) .2

 اريخ المدنللحد من التلوث من هذه الكميات الهائلة من النفايات مع حماية الطابع المعماري وت

 ضمان توافر المياه واستدامتها .3

 توافر الطاقة واستدامتها .4

 

 : اإلطار المقترح إلعادة بناء المدن والمجتمعات المحلية المستدامة في مرحلة ما بعد النزاع في المنطقة العربية2الشكل 

 

 وجودة الحياة الرفاه .7

وكما نوقش باستفاضة من قبل، تواجه البلدان الخارجة من صراعات العديد من التحديات المعقدة والشديدة، بما في ذلك 

على سبيل المثال ال الحصر، تدمير البنية التحتية والمنازل، وتعطل الخدمات األساسية، وتشرد عدد كبير من المواطنين. 

راع هي المجتمعات المنكوبة التي تعاني من صدمات نفسية، ومشاكل صحية وأشد التحديات في البلدان الخارجة من الص

عديدة، ونقص التعليم وفرص العمل. وكل هذه التحديات الناجمة عن الصراعات تتطلب وضع استراتيجيات إلعادة اإلعمار 

السنوات األخيرة، نمت  وتحسين نوعية الحياة للجميع في المدن والمجتمعات المحلية. في الرفاهتركز على توفير  التي

من الحاجة إلى التخفيف من مشاكل الصحة العقلية والحد منها، ومن أجل رفع وتعزيز الحاالت النفسية ليس  الرفاهفكرة 

فقط لمنع األمراض العقلية في المستقبل، ولكن أيًضا لتعزيز الحياة الجيدة. كشفت العديد من الدراسات أن البيئة المبنية 

العاطفية السلبية، وخلق تفاعالت اجتماعية ورفاهية محتملة، وتفعيل  الخبراتمن خالل تقليل  الرفاهفي  يمكن أن تساهم

 

Planning of 

cities and 

communities to 

promote for 

Well -being and 

better quality of 

life 
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الصحة البدنية. يهدف هذا القسم إلى تقديم االستراتيجيات الممكنة التي يجب مراعاتها أثناء تخطيط المدن والمجتمعات 

 للجميع.  الرفاهلتقديم نوعية حياة أفضل وتعزيز 

من  COVID -19الزيادة المستمرة في حجم السكان والتوسع الحضري السريع المتداخل مع تأثير جائحة كوفيد جعلت 

تحسين جودة الحياة في البيئة المعمارية/ مرافق المباني قضية هامة يجب معالجتها في تخطيط المدن والمجتمعات. وقدمت 

وتصميم البيئة المعمارية ورفاهية الناس. البيئة المعمارية/ عدة دراسات استراتيجيات للربط بين استراتيجيات تخطيط 

االستراتيجيات  2البيئة المبنية تعني البيئة المادية التى يصنعها اإلنسان حيث يمارس الناس أنشطتهم. ويلخص الجدول 

 . الرفاهالمقترحة في األدبيات لتحقيق 

  رفاهال: االستراتيجيات التي تربط بين تخطيط المدن و2الجدول 

 المرجع االستراتيجيات

 [48] التمارين البدنية، التماسك االجتماعي المجتمعي، الوصول العادل إلى الغذاء الصحي 

 [49] المساحات المفتوحة والطبيعية والخضراء والتصميم الحضري الذي يعزز التفاعل االجتماعي واألمن

 [50] العاطفيةالعالقات االجتماعية والترفيه والصحة والتجربة 

 [51] المشاركة والتفاعل والوصول والهوية واألمن.

 

ومع ذلك، ال تتضمن أي من الدراسات المذكورة أعاله جميع االستراتيجيات، وال تتضمن بعض االستراتيجيات المحتملة 

ونوعية الحياة  الرفاهلمرحلة ما بعد النزاع في المنطقة العربية. وجدت العديد من الدراسات وجود عالقة بين جوانب 

والرضا وحياة ذات  الرفاهوالبيئة المعمارية. لذلك، يناقش هذا القسم أوالً جوانب مختلفة من الحياة التي يمكن أن تعزز 

جودة عالية من مراجعة األدبيات. وبعد ذلك، تُقترح استراتيجيات محتملة للنظر لوضعها فى اإلعتبار أثناء تخطيط المدن 

 ونوعية الحياة في البلدان العربية الخارجة من الصراع.  الرفاهمن أجل تحسين 

 وحياة ذات جودة عالية  الرفاهالجوانب التي تعزز  .7.1

 الصحة  .7.1.1

على الرغم من الجهود المبذولة والتقدم المحرز في قطاع الرعاية الصحية على مدى السنوات الماضية في البلدان العربية، 

٪ وأضرار جزئية بنسبة  16لتقدم المحرز. تسببت األزمة السورية في تدمير كامل بنسبة فقد أعاقت النزاعات في المنطقة ا

[. 53[. في اليمن، نصف مرافق الرعاية الصحية فقط تعمل بشكل كامل حالًيا ]52٪ من جميع المرافق الصحية ] 42

عاية الصحية لضمان وصول يفرض هذا الوضع ضغوًطا على الدول العربية للقيام باستثمارات ضخمة في قطاعات الر

الجميع إلى مرافق الرعاية الصحية. باإلضافة إلى االستثمار في قطاع الرعاية الصحية، فأن تصميم وتخطيط المدن 
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والمجتمعات التي تساهم في تحسين نوعية الحياة التي يمكن أن تساعد في منع العديد من المشاكل الصحية ال يقل أهمية 

 هدف إلى تحقيق إعادة اإلعمار المستدام. بالنسبة للبلدان التي ت

أفادت العديد من الدراسات أن البيئة المعمارية يمكن أن تؤثر على النشاط البدني من خالل تعزيز المشي وركوب الدراجات. 

[. 54،55المشي وركوب الدراجات أكثر حدوثاً في البيئات المدمجة التى تتميز بالكثافات العالية واالستخدامات المختلطة ]

كما أن سهولة الوصول إلى وسائل النقل العام بدالً من االعتماد على استخدام السيارات تعزز المشي من وإلى وسائل النقل 

[. وأظهرت العديد من الدراسات أيًضا أن تصاميم الشوارع 58-56العام وتساعد في الحفاظ على أنماط الحياة النشطة ]

 [.59،60األراضي المحاذية للشوارع يمكن أن تساهم في عادات المشي لسكان المدن ]الموجهة للمشاة وكذلك استخدامات 

كشفت العديد من الدراسات عن أدلة تربط بين نمط الحياة النشطة والمشي وركوب الدراجات، والحد من العديد من األمراض 

يمكن أن يساهم تقليل االعتماد على  [. أيًضا،61المزمنة بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ]

السيارات وتعزيز المشي وركوب الدراجات أيًضا في تقليل تلوث الهواء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يساهم بدوره 

 [. 62،63في تحسين نوعية الحياة للجميع وزيادة متوسط العمر المتوقع ]

 السكن والحي والرضا عن البيئة المعمارية  .7.1.2

األشخاص الذين يعيشون في البلدان المتضررة من النزاع من الصحة العقلية والسالمة النفسية الوخيمة بسبب يعاني 

التعرض للعنف المرتبط بالنزاع لفترة طويلة. يمكن أن يكون للبيئة المعمارية تأثير كبير على الصحة العقلية للناس. لذلك، 

ي تخطيط المدن والمجتمعات بعد انتهاء النزاع هو تعزيز الرضا عن الحياة فإن أحد العناصر الرئيسية التي يجب مراعاتها ف

[. ومن أكثر 64،65والسعادة. أفادت العديد من الدراسات أن الرضا عن السكن يساهم في الرضا عن الحياة والسعادة ]

( 3( مساحة داخلية كافية، )2( حجم مناسب، )1) -كما افادت العديد من التقارير-السمات التي تؤدي إلى الرضا عن السكن

( األسعار. باإلضافة إلى جودة المنزل نفسه، يمكن أن يوفر الحي المرتبط باإلسكان أيًضا 4وسائل الراحة/التجهيزات، و )

[. 66والوضع النفسي ] الرفاهالرضا ألنه يمكن أن يوفر مكاًنا آمنًا لألطفال للعب وتسهيل األنشطة اليومية وبالتالي تحسين 

لواقع، األحياء/ المناطق اآلمنة والشاملة تعزز التفاعل االجتماعي والسالمة للجميع للعب والعيش والعمل. لذلك، يرتبط في ا

الرضا عن الحي بإتاحة أنواع متنوعة من االستخدامات والمرافق، واتاحة وسائل النقل العام واتاحة مساحات خضراء 

الضوء على ضعف المدن والمجتمعات المكتظة بالسكان وغير  COVID -19[. ألقت أزمة 67،68صالحة لالستخدام ]

المخطط لها لمواجهة الوباء، مما يزيد من الضغط على ضرورة حدوث نقلة نوعية في التخطيط لتصميم المدن والمجتمعات. 

[69 .] 
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تماعي، مما يؤدي إلى أظهرت الدراسات أدلة على أن إتاحة وسائل النقل العام يساهم في زيادة الحراك والتفاعل االج

[. أظهرت الدراسات أيًضا، أن إتاحة المساحات الخضراء والطبيعة والنباتات يقلل من اإلجهاد 70انخفاض االكتئاب ]

 [. 71العاطفية/ الصحة النفسية ] الرفاهواإلرهاق الذهنى ويحسن الشعور باألمان، مما يعزز 

ة االجتماعية، حيث ال تتمتع جميع األحياء بإمكانية الوصول إلى نفس تعاني العديد من البلدان العربية من عدم المساوا

[. باإلضافة إلى ذلك، 72نوعية الحياة ووسائل الراحة، مما يؤدي عادة إلى انخفاض الشعور بالرضا عن الحي السكني ]

نظام النقل بسبب الوصول يواجه األشخاص ذوو اإلعاقة في العديد من البلدان العربية عوائق مادية في األماكن العامة و

[، "اإلعاقة 73إلى الدرج، واألرصفة العالية، والمداخل الضيقة، وما إلى ذلك. وفًقا للنموذج البيولوجي النفسي االجتماعي ]

هي نتيجة للعناصر المجتمعية والبيئية التي تمنع الفرد )الذي يعاني من حالة صحية( من التفاعل بشكل كامل مع بيئته 

وفي هذا السياق، يمكن أن تكون المدن سيئة التخطيط والتصميم سببا رئيسيا في إعاقة الفرد عن المشاركة  المحيطه ".

 الكاملة في المجتمع. لذلك، من الضروري أن يتم تصميم جميع المدن واألحياء لتكون دامجة للجميع. 

  الرفاهالتراث و .7.1.3

في والطبيعي وتاريخها الذي تضرر. وقد أثبتت مجموعة متزايدة من والعديد من المدن المتأثرة بالصراع غنية بتراثها الثقا

[، الذي أنتجته إنجلترا التاريخية نيابة عن منتدى البيئة 74. التراث والمجتمع ]الرفاهاألدلة أنها يمكن أن تساهم في 

بالقرب منه يساهم في التاريخي كجزء من سلسلة أهمية التراث الخاصة بهم، وجدوا أن المشاركة مع التراث أو العيش 

زيادة الرضا عن الحياة ونوعية الحياة. سلط البحث الضوء على اآلثار العالجية للمناظر الطبيعية التاريخية والمساحات 

"الزرقاء" و "الخضراء" )مثل القنوات واألنهار والحدائق التاريخية(، وأهمية الهوية المشتركة واالتصال. باإلضافة إلى 

على التراث وإعادة بناء المدن التاريخية لن يساهم فقط في رفاهية الناس، بل سيكون أيًضا مصدر دخل  ذلك، فإن الحفاظ

 للمدينة من السياحة. 

 العمل والتعليم  .7.1.4

تعد فرص العمل والتعليم والرضا من أهم جوانب الحياة. في العديد من البلدان العربية، وخاصة البلدان النامية منها، يميل 

غادرة ديارهم وبلدهم للعثور على وظيفة جيدة أو فرصة تعليمية. باإلضافة إلى ذلك، فإن إحدى الطرق لجذب الناس إلى م

العدد الكبير من األشخاص الذين هاجروا من البلدان العربية المتأثرة بالصراع هي توفير فرص العمل والتعليم التي 

سات، أن المدن األكثر كثافة النابضة بالحياة تتيح الوصول إلى ستشجعهم على العودة إلى بلدهم األصلي. وفقًا لبعض الدرا
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السلع والخدمات، وتيسر التفاعل اليومي، وتجذب المواهب، وتسهل/تيسر ريادة األعمال، وتتيح الحراك االجتماعي 

 [. 75،76واالقتصادي ]

 ونوعية الحياة الرفاهاالستراتيجيات المقترحة لتحسين  .7.2

مرحلة ما بعد النزاعات من العديد من التحديات المعقدة، ويمكن أن يؤثر اعتماد تخطيط سليم للمدن تعاني الدول العربية في 

في مرحلة مبكرة من عملية إعادة اإلعمار على الرضا العام ورفاهية مساكن المدن باإلضافة إلى توفير نوعية حياة أفضل. 

( النقل. الجوانب الرئيسية 2( استخدام األراضي، و )1ية الذكر: )لذلك، يتناول اإلطار المقترح مكونات البيئة المعمارية تال

( 3( الشعور بالرضا عن األحياء والمدن و )2( الصحة واإلسكان و )1الثالثة للحياة التي تمت مناقشتها أعاله )وهى )

 للجميع على النحو التالي: ونوعية الحياة  الرفاهالعمل والتعليم( ألقت الضوء على االستراتيجيات السبع المحتملة لتحسين 

 توفير استخدامات متنوعة سهلة ومتاحة .1

 توفير أماكن عامة يسهل الوصول إليها وشاملة/دامجة اجتماعيًا .2

 دمج الطبيعة الحضرية بأشكال مختلفة )المساحات الخضراء والنباتات وما إلى ذلك( .3

 الحفاظ على ثقافة/تاريخ المدينةتطوير المباني واألماكن العامة المبهجة من الناحية الجمالية مع  .4

 تحسين المواصالت العامة  .5

الترويج للمشي وركوب الدراجات )تنفيذ طرق المشاة؛ تقييد حركة السيارات ومواقف السيارات إلى أقصى حد  .6

 ممكن(

 توفير فرص العمل والتعليم .7

وستؤدي هذه االستراتيجيات إلى تحسين نوعية الحياة للجميع، والحد من المشاكل الصحية، وتحقيق فوائد اقتصادية، 

 والحفاظ على البيئة. 
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 : االستراتيجيات المقترحة للرفاهية ونوعية الحياة3الشكل 

 االستخدام الفعال للنفايات  .8

لبلدان العربية في دمار واسع النطاق، وبالتالي، أدت إلى توليد كميات كما نوقش باستفاضة، تسببت النزاعات السابقة في ا

(. فمعظم هذه البلدان كانت تعاني بالفعل من سوء إدارة النفايات قبل نشوب C & Dهائلة من نفايات البناء والهدم )

النفايات. وفًقا لـ  النزاعات، وأدت النزاعات إلى تفاقم الوضع ألن الحكومة لم تكن قادرة على تقديم خدمات جمع

Lauritzen [77] فإن أحد أهم تحديات االستجابة للكوارث هو إدارة نفايات ،C & D من المستحيل تجنب توليد النفايات .

أثناء النزاع، وبالتالي يظل تقليل النفايات عن طريق إعادة االستخدام أو إعادة التدوير االستراتيجية الرئيسية إلدارة 

الًبا ما تكون نفايات البناء والهدم الناتجة أثناء النزاعات مختلطة بالنفايات الخطرة واألنسجة البشرية [. غ78النفايات ]

في البلدان العربية وخلطها مع نفايات البلدية والتخلص منها معًا،  C & Dوالدم. عادة ما يتم جمع نفايات البناء والهدم 

[. ولذلك، ال بد من وضع إطار أكثر استدامة إلدارة نفايات 79ادة التدوير ]وهذه الممارسة تثقل كاهل القدرة على الجمع وإع

 مخلفات الهدم والبناء في البلدان العربية في مرحلة ما بعد النزاع. 

 عوائق وفوائد اإلدارة المستدامة لنفايات مخلفات الهدم والبناء  .8.1

لمناطق المتضررة. التحدي الرئيسي لنفايات الهدم وتؤدي الصراعات إلى توليد وتراكم كميات هائلة من النفايات في ا

والبناء في ما بعد النزاعات هو أن هذه الكميات الكبيرة من نفايات الهدم والبناء عادة ما يتم خلطها مع النفايات الخطرة 
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نفايات الهدم  التي تجعل عملية الجمع والفصل والتنظيف صعبة. حددت العديد من الدراسات العديد من العوائق أمام إدارة

 [: 33في البلدان بعد النزاعات والكوارث بما في ذلك ] C & Dوالبناء 

الوقت لجمع الكمية الكبيرة من المخلفات ونقلها إلى مصانع ومواقع إعادة التدوير واالستعادة ثم نقل المواد  •

 المعاد تدويرها مرة أخرى إلى موقع البناء 

 فايات ما بعد النزاع عدم وجود متخصصين ومعدات متخصصة في ن •

 عدم القدرة على فصل المواد ماديًا •

 عدم وعي العاملين في مجال إعادة اإلعمار بأهمية استخدام المواد المعاد تدويرها في عملية إعادة اإلعمار •

 نقص المعرفة والدراية بممارسات إعادة التدوير المناسبة.  •

 البناءعدم وجود سلطة واضحة مسؤولة عن إدارة نفايات  •

 عدم توفر مواقع التخلص من النفايات  •

على الرغم من كل هذه العوائق، فإن إدارة نفايات الهدم والبناء في مرحلة ما بعد النزاع هي جانب مهم من االستجابة 

في  واالنتعاش/التعافى في المنطقة المتضررة من النزاع للحد من العديد من المشاكل البيئية. وتمكن العديد من البلدان

مرحلة ما بعد الكوارث من االستفادة من إعادة تدوير نفايات الهدم والبناء. على سبيل المثال ، اوضحت احداث زلزال 

[ ، العديد من 84[ ، وبيروت ]82،83[ ، وتايالند وسريالنكا ]80،81] 1994نورثريدج في الواليات المتحدة في عام 

 ما في ذلك: الفوائد البيئية واالقتصادية واالجتماعية ب

 تقليل المساحة الالزمة لدفن النفايات  •

الحد من تلوث الهواء الناجم عن النفايات المتروكة في الشوارع أو مكبات التفريغ المفتوحة وكذلك الحد من  •

 االنبعاثات الناتجة عن نقل المواد الخام للبناء 

 خلق أنواع جديدة من فرص العمل  •

 الحفاظ على الموارد الطبيعية •

لمثل، تتيح إدارة النفايات فرصة للبلدان الخارجة من صراعات لخلق "وظائف خضراء "، وتعزيز كفاءة استخدام وبا

 الموارد، والحد من التلوث الناجم عن تراكم نفايات الهدم والبناء. 

 استراتيجيات إلدارة نفايات الهدم والبناء مرحلة ما بعد النزاع .8.2

من إطار إدارة نفايات الكوارث ، الذي ُعرض في وقت سابق ، بما في ذلك موقع اماكن  ويتناول هذا الفرع المرحلة الثانية

التخلص من النفايات ، وجمع النفايات ، والنقل وأنشطة إعادة استخدام/إعادة تدوير. تتطلب إدارة نفايات الهدم والبناء في 

 . 4البلدان العربية تبني الخطوات التالية الموضحة في الشكل 

 التطهير/ اإلخالء والسالمة في حاالت الطوارئ أعمال  .8.2.1

الخطوة األولى واألهم في إدارة نفايات الهدم والبناء بعد النزاع هي إزالة النفايات لتمهيد الطريق لخدمات الطوارئ، وإنقاذ 

 أرواح الناس وتنفيذ عمليات اإلغاثة دون هوادة. 
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تلوث الواسع النطاق في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك وجود الذخائر ويعاني العديد من البلدان المتضررة من النزاع من ال

المتروكة والذخائر غير المنفجرة. لذلك، من الضروري أن تقوم وحدات وتكنولوجيات متخصصة فى التخلص من القنابل 

ات إلعادة استخدامها أو إعادة بإزالة النفايات بعد انتهاء النزاع قبل القيام بأي نشاط في عملية البناء أو عملية جمع النفاي

 تدويرها. 

 تحديد موقع مناسب للتخلص من النفايات  .8.2.2

يتطلب جمع النفايات إلعادة استخدامها أو إعادة تدويرها أن يتم تجميع المواد أوالً في نقاط محددة لفصلها و/أو إعادة 

ك موقع في وسط كاتماندو مفتوًحا الستخدامه ، تم تر2015تدويرها. على سبيل المثال، بعد زلزال نيبال الذي حدث في عام 

[. إن وجود منطقة يمكن الوصول إليها ومجاورة ألعمال إعادة اإلعمار 85كمكان لعمليات اإلنقاذ الطارئ خالل كارثة ]

حيث يتم تجميع المواد و/أو فرزها و/أو إعادة استخدامها سيقلل بشكل كبير من تكلفة نقل النفايات وإعادة تدويرها 

لتخلص منها. وجدت الدراسات أن إعادة التدوير في الموقع أو بالقرب منه يمكن أن يقلل من تكلفة المشروع إلى حوالي وا

 [. 85٪ من إعادة البناء باستخدام مواد جديدة ] 50إلى  40

 اعادة االستخدام و اعادة التدوير  .8.2.3

سوف تتطلب إعادة بناء جميع المدن المتضررة في البلدان العربية بعد انتهاء النزاع كميات هائلة من مواد البناء الجديدة. 

على سبيل المثال، من المعلوم أنه إذا كانت مدينة حلب القديمة بحاجة إلى إعادة بناء، فسوف تتطلب ما يقرب من سبعة 

[. يجدر الذكر انه تم تطبيق فكرة استخدام نفايات الهدم والبناء 85في سوريا ]أضعاف الناتج السنوي لجميع المحاجر 

المعاد تدويرها على نطاق واسع في صناعات البناء في الواليات المتحدة وأوروبا. بدأت التطبيقات األولى بعد الحرب 

[. وقد ساعد هذا في إزالة 86طوب ]العالمية الثانية حيث تم استخدام "الحطام" من المباني المدمرة إلنتاج وتصنيع ال

[. 86األنقاض من المدن المدمرة وتلبية الطلب الهائل على مواد البناء إلعادة بناء المدن األلمانية التي اصابها الدمار ]

وعلى الرغم من ذلك، ال تزال هذه الممارسة المتمثلة في استخدام المواد المعاد تدويرها في صناعة البناء محدودة في 

 ظم البلدان العربية. مع

 مكب النفايات .8.2.4

[. وللتغلب على 87عادة، بعد احداث النزاعات الكبيرة، ما يتجاوز حجم النفايات المتولدة القدرة المتاحة للتخلص منها ]

د هذه التحديات، يجب أن يكون دفن النفايات هو الخيار األخير للنفايات المتولدة بعد انتهاء النزاع وأن يقتصر على الموا

 التي يصعب إعادة تدويرها فقط. 
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لتنفيذ هذه الخطوات األربع المذكورة أعاله )التطهير/ اإلخالء في حاالت الطوارئ وأعمال السالمة، وتحديد موقع مناسب 

للتخلص من النفايات، وإعادة االستخدام وإعادة التدوير، ودفن النفايات( يلزم تعاون جميع أصحاب المصلحة. يجب على 

ومجتمع األعمال والمؤسسات األكاديمية ومراكز البحث والمنظمات الدولية التعاون لتطوير حلول قابلة للتنفيذ  الحكومة

 تتناسب مع كل بلد وكل منطقة. 

 

 : إغالق حلقة نفايات الهدم والبناء في البلدان العربية المتضررة من النزاع4الشكل 

 ضمان توافر المياه واستدامتها .9

للمياه دور مصيري ومهم في االستخدام اليومي وكذلك في قطاعي الزراعة والصناعة. وأدت الزيادة السريعة في حجم 

السكان والتحضر والتصنيع والحاجة الملحة إلى األمن الغذائي إلى ندرة المياه. ويضاف إلى هذا النقص في المياه الدمار 

التحتية إلدارة المياه في البلدان العربية التي مزقتها الصراعات. يمكن أن الهائل الذي لحق بالهياكل األساسية والبنية 
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يؤدي عدم المساواة في الوصول إلى موارد المياه العذبة وسوء إدارتها إلى انعدام األمن المائي والغذائي باإلضافة إلى 

تخدام الفعال للمياه هو أساس [. لذلك، فإن وضع استراتيجيات لضمان االس88،89خلق مخاطر نشوب صراعات محتملة ]

 المدن الشاملة واآلمنة والمرنة القادرة على التكيف والصمود. 

 ندرة المياه في البلدان المتضررة من النزاع .9.1

ولالعتراف بالدور الحيوي للمياه في إعادة بناء المدن المستدامة، من المهم أوالً فهم التداخل بين المياه والصراع. تمت 

 [: 90( الذي أوضح فيه إن المياه تعتبر على النحو التالي ]Gleickضوع بدقة من خالل عمل جليك )دراسة هذا المو

 المياه هي سبب النزاع عندما يتم الوصول إلى المياه بشكل غير متكافئ •

المياه هي سالح الصراع عندما تستخدم موارد المياه كأداة في الصراع العنيف عن طريق على سبيل المثال  •

 بالبنية التحتية أو تلويث موارد المياه أو حجب إمدادات المياه  التالعب

 المياه هي سبب النزاع عندما تدمير أو إضرار موارد المياه أو أنظمة المياه بشكل متعمد أو بطريقة متعمدة  •

ني السريع وفقا وتضاف إلى هذه المشاكل في المناطق المتأثرة بالصراعات تحديات عالمية أخرى، بما في ذلك النمو السكا

مع نمو العالم، ومع نمو السكان، ينمو االقتصاد، ويزداد الطلب على المياه، ويزداد احتمال ” Gleick ([90])لما ذكره 

[ عوامل أخرى يمكن أن تؤدي إلى 91،92حددت دراسات أخرى ] أن تؤدي ندرة المياه إلى صراعات بشكل أو بآخر".

 ضررة من النزاع؛ الموضحة أدناه: تفاقم ندرة المياه في البلدان المت

 تلوث المياه بسبب التلوث بالمتفجرات والمواد البرازية وخاصة بسبب كثرة النازحين من المنازل •

المياه المهدرة بسبب التسرب بسبب تلف البنية التحتية للمياه باإلضافة إلى عدم وجود صيانة دورية للبنية  •

 التحتية للمياه بسبب ارتفاع التكاليف

 الستراتيجيات المقترحة الستخدام المياه بكفاءة ا .9.2

ويتطلب التصدي لتحديات المياه والهشاشة االستجابة الفورية الحتياجات الناس األساسية، فضال عن اتباع نهج طويلة 

ياه، األجل إلعادة البناء على نحو أفضل. يتطلب هذا األخير استراتيجيات يجب أن تركز على توفير حلول للحفاظ على الم

 . 5والطرق البديلة لتوليد المياه واإلدارة الفعالة للمياه التي تمت مناقشتها بشكل شامل أدناه وفي الشكل 

 استراتيجيات الحفاظ على المياه .9.2.1

النهج األول، عند إعادة بناء مدينة، الستخدام المياه بكفاءة يجب أن يكون مرتبًطا بتقليل استهالك المياه والطلب عليها مع 

ة االحتياجات األساسية للناس. وهذا يتطلب تنفيذ استراتيجيات على مستوى تخطيط المدينة وكذلك على مستوى المبنى. تلبي

٪ من النفايات السائلة  30٪ من استهالك المياه العذبة وتوليد  30قطاع البناء والتشييد على مستوى العالم مسؤول عن 

 ما يلي: [. االستراتيجيات المقترحة للتنفيذ هي ك47]
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 استخدام النباتات المحلية والنباتات منخفضة استهالك المياه فى تحسين المناظر الطبيعية المروية  •

 تصميم أنظمة ري فعالة مثل الري بالتنقيط  •

 تصميم وإنشاء شبكات توزيع المياه بكفاءة لتقليل التسرب والصيانة المنتظمة  •

الة ذات التدفق المنخفض والتدفق المنخفض للغاية على تركيب تركيبات السباكة واألجهزة/المعدات الفع •

 مستوى المباني 

وباإلضافة إلى ذلك، من المهم جدا االستثمار في التعليم وحمالت التثقيف والتوعية لرفع وعى الناس من أجل تغيير الثقافة 

 والسلوك في مجال استهالك المياه في المنطقة العربية. 

 المياهاستراتيجيات توليد/ إنتاج  .9.2.2

والنهج الثاني الذي يسمح باالستخدام الكفء للمياه في إعادة إعمار المدن هو تنفيذ حلول يمكن أن تعزز توليد/ انتاج 

 المياه. وتشمل االستراتيجيات المقترحة ما يلي: 

 ( للسماح بتسرب المياه وإعادة تغذية المياه الجوفية bioswalesاستخدام السواتل الحيوية ) •

تصميم وبناء نظام تجميع مياه األمطار لجمع مياه األمطار إلعادة استخدامها في ري المساحات الخضراء/  •

 المناظر الطبيعية 

تصميم وإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي لجمع مياه الصرف الصحي من المباني والمدن إلعادة  •

 استخدامها ألغراض الري 

ه الرمادية على مستوى المبنى لجمع المياه الرمادية من المراحيض تصميم وبناء محطات معالجة الميا •

وحمامات اإلستحمام وكذلك تكثيف المياه من أنظمة تكييف الهواء إلعادة استخدامها للري أو تنظيف 

 ( flushingالمراحيض )

 مياه شرب نظيفة تصميم وإنشاء محطة لتحلية المياه، ال سيما في البلدان التي لديها مناطق ساحلية، إلنتاج  •

 استراتيجيات إدارة المياه  .9.2.3

والنهج الثالث الستخدام المياه بكفاءة هو الرصد والمتابعة المستمرة لشبكات المياه والبنية التحتية ويمكن القيام بذلك من 

المثال،  ( لشبكات المياه. بالنسبة للري على سبيلSCADAخالل تصميم وتنفيذ نظم التحكم اإلشرافي وتحصيل البيانات )

( لتغيير إمدادات المياه بناًء على الرطوبة النسبية ودرجة SCADAيمكن تصميم نظام التحكم اإلشرافي وتحصيل البيانات )

الحرارة المحيطة. كما يمكن تركيب العدادات على شبكات المياه المدمجة مع أنظمة سكادا إلدارة واكتشاف التسربات في 

لن يساعد تركيب هذه األنظمة الذكية في مراقبة استهالك المياه فحسب، بل سيساعد أيًضا الشبكة لتجنب المياه المهدرة. 

في جمع بيانات نمط استهالك المياه فى المناطق المختلفة. يمكن بعد ذلك لصانعي القرار تحليل هذه البيانات واستخدامها 

 اإليجابي.  لمراجعة السياسات في مجاالت معينة لتعزيز التغيير الثقافي والسلوكي

 

 



 49 من 32 صفحة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 من 33 صفحة
 

 

 : االستراتيجيات المقترحة لضمان توافر المياه واستدامتها5الشكل 

 

 

 

 

 

 



 49 من 34 صفحة
 

 توافر الطاقة واستدامتها .10

وعلى غرار المياه، تؤدي الطاقة دورا رئيسيا في تنمية البلدان في جميع القطاعات، وتتعرض البنية التحتية األساسية 

 Access to energy is againلتدمير واسع النطاق خالل الصراع. هناك تحديات عالمية تواجة الحصول على الطاقة. 

faced by global challengesفي تنمية المناطق العربية لعقود من الزمن. لقد كان النفط دائما  . كانت الطاقة أساسية

المصدر الرئيسي للطاقة، ومع ذلك فإن استخدام الطاقة غير المتجددة من مصادر الوقود األحفوري يسهم في االنبعاثات 

بح من الضروري تطوير الكبيرة واالحترار العالمي. لذلك، من أجل صياغة مسارات تنمية جديدة في المنطقة العربية، أص

 استراتيجيات الطاقة المستدامة على نطاق المدن وعلى نطاق المباني. 

 ستخدام الطاقة بكفاءة الستراتيجيات المقترحة الا .10.1

 [، والذي يعتمد على نهجين رئيسيين على النحو التالي: 93.94أفضل ممارسة لتخطيط الطاقة هي هرم الطاقة ]

 دامها للحد من استخدام الطاقة الحفاظ على الطاقة وإعادة استخ .1

 االنتقال نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة  .2

 . 6سيتم مناقشة هذه األساليب بشكل شامل أدناه وسيتم توضيحها في الشكل 

 استراتيجيات الحفاظ على الطاقة  .10.1.1

يذ خيار التخطيط الحضري يجب أن تبدأ استراتيجيات الحفاظ على الطاقة في مرحلة التخطيط والتصميم للمدن لضمان تنف

األمثل الذي يسهل تطبيق استراتيجيات الحفاظ على الطاقة على مستوى البناية داخل المدينة. في الوقت الحاضر، أصبح 

من الممكن ليس فقط تطوير نماذج الطاقة على مستوى البناء ولكن أيًضا تطوير نماذج الطاقة على مستوى المدينة الختبار 

ة لتحسين أداء الطاقة في المدينة بأكملها وكذلك مراعاة عوامل مهمة مثل تأثير الجزر الحرارية سيناريوهات مختلف

[. ينتج تأثير الجزر الحرارية الحضرية من البيئة المبنية )المباني والطرق والبنية التحتية( التي تمتص 95،96الحضرية ]

ات الخضراء المحيطة. وهذا يسبب زيادة عامة في درجات الحرارة من الشمس وتعيد إطالق هذه الحرارة أكثر من المساح

الحرارة المحيطة. لذلك، من الضروري تخطيط المدن للحد من تأثير الجزر الحرارية الحضرية مع التركيز على ما يلي 

[97 ]–  

ة دراسة الهندسة الحضرية، في الواقع أظهرت الدراسات أن االرتفاع والمسافة بين المباني يؤثر على كمي •

 اإلشعاع التي تتلقاها البنية التحتية الحضرية وتنبعث منها

الحد من الحرارة البشرية المنشأ أو الحرارة المنبعثة من مصدر من صنع اإلنسان مثل السيارات ومكيفات الهواء  •

 والمرافق الصناعية 

يعية الخضراء لسقف السماح بالمزيد من المساحات الخضراء على مستوى المدينة وكذلك تشجيع المناظر الطب •

 المبنى. 
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بالتركيز على تنفيذ االستراتيجيات التي يمكن أن تقلل من تأثير الجزر الحرارية الحضرية، سيساعد هذا في تقليل درجة 

 الحرارة المحيطة والتي بدورها ستساعد في تقليل الطاقة المستخدمة للتبريد في جميع أنحاء المدينة. 

[. على الرغم من أنه من المفترض على 47٪ من استهالك الطاقة ] 36مسؤول عالميًا عن قطاع البناء والتشييد هو ال

نطاق واسع أن اإلضاءة هي جوهر الطلب على الطاقة في المباني، إال أن معظم الطاقة التى تستخدمها المباني في الشرق 

 . HVAC( [98](األوسط تكون من أجل أنظمة التهوية والتكييف 

تدفئة والتبريد بشكل كبير بالطقس الخارجي واإلشعاعات الشمسية القادمة من الشمس وتنقل إلى المبنى من تتأثر أحمال ال

خالل الجدران والنوافذ. وبالتالي، هناك العديد من االستراتيجيات السلبية للحد من اكتساب الحرارة من إشعاعات الشمس. 

المناطق المظللة )باألشجار و/أو الهياكل المحيطة األخرى و/أو  خالل مرحلة التصميم األولي، تخطيط مواقع المباني في

الظالل المعمارية( يسمح للمباني أن تظل أكثر برودة. أيًضا، يمكن أن يؤدي اختيار مواد ذات قدرة منخفضة على توصيل 

ئة المطلوبة في المبنى الحرارة للجدران والنوافذ والسقف إلى جانب تحسين وجهة المبنى إلى تقليل أحمال التبريد/التدف

 بشكل عام بشكل كبير. 

باإلضافة إلى ذلك، هناك العديد من األنظمة الميكانيكية التي يمكن اختيارها لتقليل الطاقة المستخدمة للتبريد و/أو التدفئة، 

ف بناًء على اإلشغال ( تثبيت أنظمة التبريد/التدفئة المتغيرة التي يمكن أن تختل1بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: )

( تثبيت أنظمة استعادة الحرارة إلعادة استخدام الهواء المستنفد من المبنى لتبريد الهواء النقي 2بدالً من األنظمة الثابتة، )

 use of demand control( استخدام تهوية التحكم في الطلب 3من الهواء الخارجي قبل إدخاله في نظام التكييف، )

ventilation,، (4) ( ،استخدام 5استخدام أنظمة تبريد الماء بدالً من أنظمة تبريد الهواء خاصة في المشاريع الكبيرة )

 موفر الهواء لتوفير التبريد الحر عندما تكون درجة الحرارة الخارجية مناسبة. 

 إنتاج الطاقة المتجددة .10.1.2

لقد بذلت جهود كثيرة لالستعاضة عن مصادر الطاقة التقليدية غير المتجددة بمصادر متجددة. تستقبل المنطقة العربية أكبر 

مستويات اإلشعاع الشمسي في العالم؛ وبالتالي، فإن تسخير جزء صغير من هذا يمكن أن يلبي الطلب على الطاقة في 

اقة الشمسية كمصدر للطاقة ال يزال محدودا في المنطقة. هناك حاجة مطلقة المنطقة بأكملها. ومع ذلك، فإن استخدام الط

لالستثمار في محطات الطاقة الشمسية واسعة النطاق والبنية التحتية المتوافقه على مستوى المدينة. وكذلك تعزيز استخدام 

خاليا شمسية كهروضوئية على الطاقة الشمسية، كمصدر للطاقة على مستوى البناء. وتشمل بعض أمثلة التنفيذ بناء 
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سطح أو جدران مبنى إلمداد الطاقة وتسخين المياه. ومع ذلك، فإن تطبيقها في المنطقة العربية ال يزال غير مشجع بسبب 

 محدودية توافر الموردين، والصيانة المستمرة المطلوبة، ونقص الوعي والتسويق. 

در مستدام للطاقة ألكثر المجتمعات ضعفا. وفي البلدان المتأثرة ومن التحديات األخرى في المنطقة العربية توفير مص

بالصراعات، ُشرد العديد من الناس من ديارهم وال يمكنهم الحصول على مصدر طاقة ميسور التكلفة. في هذا السياق، 

اجات المجتمعات قامت وكاالت األمم المتحدة بتنفيذ بعض المبادرات لبناء حلول شمسية صغيرة وال مركزية لتلبية احتي

 [. 8النازحة المحلية في دول مثل اليمن ]

يتم إنتاج الغاز ( مصدر هام آخر من مصادر الطاقة المتجددة ينطبق في بيئة البلدان العربية. biomassوالكتلة األحيائية )

ا في ذلك قش األرز وقش الحيوي من خالل التخمير الالهوائي للمواد العضوية القائمة على الكربون مثل بقايا النباتات بم

القمح وقش الشعير وسيقان القطن المطحونة وسيقان الذرة في ظل بيئة خاضعة للرقابة. في عملية التخمير الالهوائي، 

تتحلل البكتيريا أو تهضم المواد العضوية في غياب األكسجين إلنتاج الغاز الحيوي. الغاز الحيوي هو خليط من الميثان 

 3مميجا جول/ 24–21. الميثان هو المكون المسؤول بشكل رئيسي عن قيمة حرارية نموذجية تبلغ وثاني أكسيد الكربون

[. والغاز الحيوي مصدر طاقة نظيف وفعال ومتجدد يمكن استخدامه كبديل للغاز 99] 3مكيلو وات ساعة/ 6أو حوالي 

مترمكعب من الغاز الحيوي  1.0الطبيعي أو الغاز النفطي المسال خاصة بالنسبة للمجتمعات الريفية. محتوى الطاقة البالغ 

[. غالًبا ما يستخدم 100من الغاز الطبيعي ] عبمترمك 0.97لتر من اإليثانول، أو  1.7لتر من البنزين، أو  1.1النقي يساوي 

 الغاز الحيوي للطهي أو التدفئة أو اإلضاءة أو توليد الكهرباء. 

 الرصد/ المتابعة واإلدارة  .10.1.3

 SCADAالمتابعة واإلدارة من الجوانب الهامة في قطاع الطاقة. من الضروري تركيب عدادات ذكية مدمجة مع نظام 

اإلضافة إلى جمع البيانات التي يمكن أن تساعد صانعي السياسات على اتخاذ قرار بشأن دعم لمراقبة استخدام الطاقة ب

 الطاقة. 
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 : االستراتيجيات المقترحة لضمان توافر الطاقة واستدامتها 6الشكل 

 

 السياسات والتدابير الالزمة لتحقيق التنمية المستدامة والعادلة .11

تي اندلعت في المنطقة العربية خالل العقود الماضية تسببت في تحديات شديدة وعلى الرغم من أن الصراعات المدمرة ال

ومعقدة، فإنها تتيح اآلن فرصا إلعادة البناء بشكل أفضل. ويهدف اإلطار المقترح إلى إعادة بناء مدن ومجتمعات محلية 

دمات المستقبلية بسبب االتجاهات مستدامة في مرحلة ما بعد النزاع في المنطقة العربية تكون قادرة على استيعاب الص

العالمية الضخمة. كما أن هذا اإلطار يعزز النمو االقتصادي، مع تعزيز رفاهية اإلنسان ونوعية الحياة مع الحفاظ على 

ً دون تعاون جميع أصحاب  البيئة والموارد الطبيعية وحمايتها. ولكن، تنفيذ االستراتيجيات المقترحة لن يكون ممكنا

 فيما يلي مجموعة أولية من التوصيات لدور كل منهم: المصلحة، و

 دور الحكومة: .1

 

إنشاء حوكمة قوية ألنشطة إعادة اإلعمار عبر سلسلة القيمة الكاملة الخاصة بها )السياسات واللوائح والتخطيط  •

 والتمويل والتنفيذ والمراقبة(.
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 11و  7و  6و  3أهداف التنمية المستدامة اعتماد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مع التركيز بشكل خاص على  •

 13و  12و 

فرض السياسات والمعايير وبناء أنظمة التقييم لدعم صناعة البناء في تحولها البيئي والمستدام )التصميم  •

 والمنتجات(. 

 ذلك. وضع وتنفيذ لوائح وطنية لمراقبة استهالك وإنتاج الطاقة والمياه واالنبعاثات وتوليد النفايات، وما إلى •

إدخال الحوافز والتخفيضات الضريبية ونهج التسويق لتعزيز تنفيذ االستراتيجيات المستدامة في عملية إعادة  •

 اإلعمار

العمل على تنفيذ أنشطة التوعية وبرامج التدريب على الحمالت لجميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المستهلكين  •

 والمنتجين والحكومات. 

جمع البيانات من البنية التحتية والمباني الرئيسية للسماح بتطوير حلول أفضل وفعالة بناء نظام رصد وتقييم ل •

في البيئة العربية، وكذلك مراقبة التقدم وتقييم األثر في هذا المجال )والذي يمكن تنفيذه من خالل تطوير طرق 

مختلفة وبناء قاعدة بيانات محكومة ميسورة التكلفة لقياس جميع البيانات المطلوبة من البنية التحتية والمباني ال

 بشكل جيد(. 

 

 دور المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية: .2

  

المساعدة في تطوير القدرات في قطاع البناء )مثل برامج التدريب والمساعدة الفنية حول المباني الخضراء  •

 ذلك(.والمدن الذكية واستراتيجيات إعادة البناء بشكل أفضل وما إلى 

 بناء شبكة لتبادل المعلومات وقصص النجاح ودراسات الحالة من الدول األخرى. •

 نقل أحدث التقنيات في هذا المجال وبناء القدرات في الدولة. •

 تمويل الفجوات في النظام البيئي حسب األفضلية ودرجة التخصص •

 

 دور المطورين والمقاولين والموردين والمصممين التقنيين: .3

  

 ر في تحسين كفاءة المعدات واألنظمة. االستثما •

 تطوير األدوات والممارسات لتنفيذ الممارسات المستدامة في جميع جوانب المباني والمدن والمجتمعات.  •

 

 دور الشعب: .4

 أن يكون على دراية بتأثير السلوك الفردي على االستدامة الشاملة للمدن في المستقبل.  •
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