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المجلس العالمي للأبنية الخضراء وشبكة الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا

يشجع المجلس العالمي للأبنية الخضراء على تحفيز البيئات المبنية المستدامة لكل فرد في كل مكان. ويعمل 
على تحويل قطاع البناء والتشييد في ثلاث مجالات إستراتيجية وهي: الإجراءات المتعلقة بالتغير المناخي، 

الصحة والرفاه، والموارد والتدوير.
نحن مجموعة عمل عالمية مكونة من أكثر من 70 مجلًسا للأبنية الخضراء. ولكوننا أعضاء في الاتفاق العالمي 

للأمم المتحدة، نعمل مع الشركات والمنظمات والحكومات لتحقيق مخرجات اتفاقية باريس وأهداف الأمم 
المتحدة العالمية للتنمية المستدامة. تقود شبكتنا قطاع البناء نحو بيئة مبنية خالية من الكربون وصحية وتتسم 

بالمساواة والصمود.
تتكون شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مجالس الأبنية الخضراء في الإمارات والأردن ومصر ولبنان 

والكويت والبحرين وفلسطين وقطر التي تعمل على توفير بيئات مبنية تحقق جودة حياة جيدة للناس.
 كما أنها تحد من الآثار السلبية على البيئة، وتحقق أقصى حد ممكن من الفوائد الاقتصادية.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

يعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أحد بنوك التنمية متعددة الجنسيات. تأسس في عام 1991 
للمساعدة على بناء عصر جديد بعد الحرب الباردة في وسط وشرق أوروبا، ووسع نطاق مهمته لتشمل شرق 

البحر المتوسط وآسيا الوسطى. لعب البنك دوًرا تاريخيًا وحقق خبرة فريدة في تعزيز التغيير في المنطقة 
وخارجها، مستثمًرا ما يقرب من 150 مليار يورو في أكثر من6,000 مشروع. ويلتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار 

والتنمية بتعزيز المضي قدًما نحو »اقتصادات السوق وتعزيز المبادرات الخاصة والريادية«. وقد كان ذلك هو 
مبدؤه الأساسي منذ إنشائه ومهمته للسنوات القادمة.

ويعمل البنك بدافع سياسات بيئية واجتماعية قوية والتزامات طموحة فيما يتعلق بالمناخ والاستدامة.
يعد تحول البنك إلى الاقتصاد الأخضر )2021-2025( توجًها جديًدا يساعد الاقتصادات في المناطق التي يعمل 

فيها البنك على بناء اقتصادات صديقة للبيئة وصامدة ومنخفضة الكربون. ومن خلال نهج التحول إلى الاقتصاد 
الأخضر الجديد، سيعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على زيادة التمويل الأخضر لأكثر من 50% من 
حجم التجارة العالمية السنوية بحلول عام 2025. ويهدف أيًضا إلى تحقيق انخفاض الصافي السنوي لانبعاثات 

الغازات الدفيئة إلى 25 مليون طن على الأقل على مدار خمس سنوات. 

موئل الأمم المتحدة

يعد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )موئل الأمم المتحدة( برنامًجا تابًعا للأمم المتحدة يعمل 
نحو تحقيق مستقبل حضري أفضل. رسالة موئل الأمم المتحدة هي تعزيز بناء مستوطنات بشرية مستدامة 

اجتماعيًا وبيئيًا وتوفير مأوى مناسب للجميع. ونحن نعمل مع شركاء لبناء مدن ومجتمعات شاملة وآمنة وتتميز 
بالصمود والاستدامة. وأيًضا لتعزيز التوسع الحضري كقوة دفع إيجابية للأفراد والمجتمعات، وللحد من عدم 

المساواة والتمييز والفقر.  ويتولى موئل الأمم المتحدة دوًرا قياديًا لرصد هدف التنمية المستدامة رقم 11 
الخاص بالمدن والمجتمعات المستدامة وأيًضا الخطة الحضرية الجديدة.

كلمة كريستينا جامبوا 
المدير التنفيذي للمجلس العالمي للأبنية الخضراء 

رسالة المجلس العالمي للأبنية الخضراء تهدف الى توفير بيئات مبنية مستدامة لكل فرد في أي مكان مع 
الأخذ في الاعتبار تنوع المباني والبنية التحتية في مختلف أنحاء العالم والمجتمعات التي تدعمها.

تعرضت المناطق الحضرية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أضرار واسعة النطاق بسبب 
الصراعات المستمرة، والتدهور البيئي، وتغيرات درجات الحرارة الشديدة، والإجهاد المائي.

ويجري بالفعل إعادة إعمار هذه البيئات المبنية، ولكن من المرجح أن يتم ذلك بدون دعم للاعتبارات البيئية. 
وسيؤدي ذلك إلى الحد من صمود البنية التحتية أمام التغيرات المناخية، وكذلك توقعات الاستقرار الاجتماعي 

والتعافي الاقتصادي.

وهذا ما يجعل إطار عمل إعادة الإعمار المستدام الخاص بالمجلس العالمي للأبنية الخضراء مهًما للغاية 
لوضع الاستدامة في المقدمة عند تحقيق إعادة الاعمار والتعافي للبيئة المبنية، وتحويل التحديات إلى فرص.

وقد مكننا البحث في التراث المحلي والمرجعيات الثقافية ودراسات الحالة المهمة من إعداد مجموعة من 
المبادئ وأطر العمل القابلة للتنفيذ، وذلك لتحقيق إعادة الإعمار المستدام للبيئة المبنية في المدن العربية.

ومع حلول عام 2022 ومرور 20 عاًما على تأسيس المجلس العالمي للأبنية الخضراء، لم نكن أبًدا في وضع 
أفضل لدعم مشروعات إعادة الإعمار على أرض الواقع والمضي قدًما في هذا الموضوع المهم في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها.

نتوجه بجزيل الشكر للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعمه للمشروع، وخاصة أليكس هادجيفانوفن 
وياسمين دغيدي في قسم البيئة والاستدامة بالبنك. ونشكر أيًضا شريكنا، موئل الأمم المتحدة، والعديد 

من الخبراء الفنيين الذين ساهموا في هذا العمل المهم. 
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واني هريرا مارتينيز، مدير قسم البيئة والاستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار 
والتنمية

تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمًوا سكانيًا وتوسًعا حضريًا سريعين. وتواجه أيًضا هجرة جماعية 
من المناطق الريفية إلى مدن ذات بنية تحتية حضرية متدهورة. كما أن تغير المناخ واسع النطاق يؤدي إلى 

التعجيل بالآثار السلبية للصراعات السياسية، والاضطراب الاقتصادي العالمي، واضطراب سلسلة الإمداد 
العالمية التي سببتها جائحة كوفيد-19. وتواجه دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاًعا سريًعا في درجات 
الحرارة العالمية، تعادل ضعف معدل الحرارة العالمي، كما أنها تمثل أكثر منطقة تواجه الإجهاد المائي في 

العالم. إننا في حاجة إلى بيئات حضرية يمكن أن تصمد أمام هذا الضغط.

وبدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبالشراكة مع موئل الأمم المتحدة، يمثل هذا الإطار تتويًجا 
لأكثر من عامين من المشاورات مع شبكة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ونتج عن ذلك مجموعة 

من المبادئ العملية والموجزة للتنمية الحضرية المستدامة، وإعادة إعمار البيئة المبنية وتجديدها في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بدأ إطار العمل بمجموعة من الإرشادات الفنية التفصيلية، وهو بذلك يمثل أفضل ممارسة دولية بشأن البنية 
التحتية الحضرية المستدامة. وتناغما مع أحكام السياسات البيئية والاجتماعية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار 
والتنمية فيما يتعلق بمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط التابعة للبنك، يمكن أن يحقق البنك الاستفادة من 

هذا الإطار في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط والتوسع إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

عرفان علي، الممثل الإقليمي لموئل الأمم المتحدة في الدول العربية

في العقد الماضي، كان الناس ينتقلون بشكل متزايد إلى المدن سعيًا وراء الفرص الاقتصادية طوًعا أو هربًا 
من الصراعات السياسية أو التغيرات المناخية غير المسبوقة والكوارث الطبيعية. والآن يسكن أكثر من نصف 

السكان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا )المدن العربية( في المدن، وهي نسبة من المتوقع تخطيها بحوالي 
70% بحلول عام 2050. ووفًقا للتقرير العالمي للهجرة، بلغ عدد المهاجرين )بما في ذلك اللاجئين المسجلين( 

المقيمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 40.8 مليون في عام 2020.

نواجه اليوم طلبًا هائلاً على الإسكان منخفض التكلفة، والخدمات الأساسية المناسبة، والحماية الاجتماعية. هذا 
بالإضافة إلى الحاجة المتزايدة إلى تعزيز صمود المدن وقدرتها على التكيف مع آثار تغير المناخ، وإعادة بناء 

البيئة الطبيعية والبنية التحتية المتضررة من النزاعات التي طال أمدها في المنطقة. 

تدعو خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى اتخاذ إجراءات متعلقة بالمناخ على مستوى المدينة، بينما أكدت 
خطة التوسع الحضري الجديدة على أهمية الهجرة الحضرية الفعالة. ويشمل ذلك الالتزامات الواضحة بتعزيز 

الصمود الحضري للحد من أخطار وآثار الكوارث وتأسيس شراكات مع العديد من أصحاب المصلحة لإيجاد 
حلول للتحديات البيئية.

ونحن في موئل الأمم المتحدة نؤمن بالفرصة التي تقدمها إعادة الإعمار لإعادة بناء مجتمعات أفضل وأكثر 
صداقة للبيئة. كما نقدر العمل الذي سنتمكن من تحقيقه مع المجلس العالمي للأبنية الخضراء لإعداد إطار 
عمل إعادة الإعمار المستدام لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط. ونأمل أن يساعد هذا الإطار على إثارة 

المزيد من النقاش والعمل بشأن تعميم الاعتبارات المناخية في مراحل مختلفة من التنمية المستدامة.

ونود أن نعبر عن شكرنا لشركائنا، المجلس العالمي للأبنية الخضراء، والخبراء الفنيين الموقرين لإسهاماتهم 
القيمة في صياغة إطار العمل. ونشكر أيًضا الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي للدعم المالي في ظل 

مشروع مرفق المناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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              تحويل التحديات إلى فرص:تحويل التحديات إلى فرص:
تعزيز البيئة المبنية في المنطقةتعزيز البيئة المبنية في المنطقة

ارتفاع الحرارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضعفي معدل المتوسط 
العالمي، كما أن هذه المنطقة هي الأشد احتياًجا للمياه في العالم

شهدت المنطقة في النصف الأخير من القرن الماضي تغيرات مناخية تتضمن موجات حرارة شديدة وفترات 
جفاف ممتدة، وفيضانات مفاجئة، وتآكل سواحل، وأعاصير.

وإلى جانب تغير المناخ، شهدت المنطقة أيًضا توسًعا حضريًا سريًعا وزيادة في الاضطرابات المدنية والصراعات 
وتدهور البنية التحتية. وفي وجود كل هذه العوامل، أدت هذه الأزمات إلى هجرة جماعية واضطرابات 

اجتماعية واقتصادية على نطاق أوسع في العديد من الدول.

ويمكن تصنيف أسباب هذه الكوارث إلى ثلاث فئات:

وسواء كانت أسباب هذه الكوارث ذات جذور اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية، فكلها تتشارك في التحديات 
المماثلة نسبيًا التي تتراوح بين وجود لاجئين، ونقص في الملاجئ المؤقتة إلى انتشار تلوث المياه والحطام 

وضعف الحوكمة. ويدعم ذلك كله الأثر المدمر على البيئة المبنية والمجتمعات.

المناخالمناخ

ضرب إعصار شاهين عمان في 
عام 2021، نتج عنه إلحاق الضرر 

بأكثر من 1,000 منزل.

العوامل البشريةالعوامل البشرية

كان انفجار ميناء بيروت الذي 
وقع في عام 2020 أكبر انفجار 

غير نووي في التاريخ.

الحروب والصراعاتالحروب والصراعات

أدت الصراعات في سوريا وليبيا 
واليمن والعراق وفلسطين 

وجنوب الصحراء الكبرى إلى 
دمار شامل للمستوطنات 

البشرية وتدهور للأنظمة البيئية.
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إطار العمل
 لإعادة الإعمار المستدام

لمنطقة جنوب وشرق
البحر المتوسط 

ما هو  إعادة الإعمار المستدام؟إعادة الإعمار المستدام؟
“هو إعادة البناء على المدى الطويل والمتوسط والتجديد المستدام للبنى 

التحتية والخدمات ومرافق الإسكان وسبل العيش المطلوبة للمجتمع المتضرر 
من كارثة. ويتحقق ذلك من خلال التوافق مع مبادئ التنمية المستدامة و”إعادة 

البناء على نحو أفضل”، وذلك لتجنب خطر الكوارث أو الحد منها.”- الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، 2016.

 

لماذا نحتاج إلى إطار عمل؟ نحتاج إلى إطار عمل؟
ييوفر إطار عمل إعادة الإعمار المستدام مجموعة أدوات لإعادة البناء على نحو وفر إطار عمل إعادة الإعمار المستدام مجموعة أدوات لإعادة البناء على نحو 

أفضل من خلال بيئة حضرية مستدامة.أفضل من خلال بيئة حضرية مستدامة.

إنه يضم الخبرات المحلية والدولية لتحقيق إعادة الإعمار الذي يساهم في إنشاء مجتمعات صحية، ذات موارد 
مستدامة، وصامدة أمام التغير المناخي في المناطق التي تتعرض إلى كوارث طبيعية وصراعات.

وييسر إطار العمل إعادة إعمار الأماكن التي تتوافق مع مبادئ التنمية المستدامة وإعادة البناء على نحو 
أفضل مكملاً بذلك خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، والخطة الحضرية الجديدة، وإطار 

ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث، واتفاقية باريس، وغيرها من الخطط العالمية.

تعّرِف إستراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من مخاطر الكوارث “إعادة البناء على نحو أفضل” على أنها:

“استخدام مراحل النهوض وإعادة التأهيل والإعمار ما بعد الكارثة لزيادة صمود الدول والمجتمعات. ويتحقق 
ذلك من خلال دمج تدابير الحد من خطر الكوارث في ترميم البنية التحتية والنظم الاجتماعية وإعادة إحياء سبل 

العيش والاقتصادات والبيئة.” 1

هذا الإطار لا يقترح حلاً واحًدا للبيئة المبنية. وقد تم إعداده لإلقاء الضوء على القضايا والتوجهات والأساليب 
الرئيسية، ويقترح حلولاً مكرسة لأطر عمل المجلس العالمي للأبنية الخضراء للصحة والسلامة2 ودورة الحياة 
الكاملة للكربون3، وأيًضا السياسات البيئية والاجتماعية التي ينتهجها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 

ومتطلبات الأداء المقابلة4.

يمثل هذا الإطار وثيقة عمل تقدم اعتبارات وإرشادات قابلة للتنفيذ، وتتناول المشهد البيئي والاجتماعي 
والاقتصادي المتغير لإعادة الإعمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أن المبادئ الواردة هنا 

مصحوبة بمجموعة من الموارد المفيدة والغنية بالمعلومات لرفع وعي وقدرة أصحاب المصلحة الرئيسيين 
لتحسين اتخاذ القرار وتصميم المشروعات وتقييمها.

توفر الإرشادات والمقترحات الفرصة لجمع الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والبناء، وشركاء التنمية لإعادة 
التفكير في طرق العمل سويًا لمواصلة العلاقات الإنسانية والتنموية والسلام في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا التي تدعمها بيئة مبنية مستدامة.

1  إستراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث، إعادة البناء على نحو أفضل في النهوض وإعادة التأهيل والإعمار )سويسرا، 2017(

worldgbc.org 2  إطار الصحة والرفاه| المجلس العالمي للأبنية الخضراء

)worldgbc.org( 3  تقديم دورة حياة خالية من الكربون | المجلس العالمي للأبنية الخضراء

4  السياسة البيئية والاجتماعية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، 2019: 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html    
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 المرحلة 1

التقييم
والإعداد

من هى  الفئات المستهدفة من إطار العمل؟الفئات المستهدفة من إطار العمل؟
في حين أن الهدف الأساسي من إطار العمل هو الاستجابة لتحديات إعادة إعمار البيئة 

المبنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن هذا الإطار يمكن تطبيقه على 
مواقف أخرى مشابهة في جميع أنحاء العالم. 

يشارك العديد من أصحاب المصلحة في عملية إعادة الإعمار الحضري ويقودونها، إلا 
أنهم يختلفون على حسب الوضع المحلي الذي ُيستخدم فيه إطار العمل. فكل منهم لديه 

أولويات واحتياجات مختلفة، لذا يبدأ إطار العمل بتقييم الأولويات. ويوجه هذا التقييم 
أصحاب المصلحة المختلفين إلى تحقيق أكثر النتائج تأثيًرا، مما يضمن تناول التعافي من 

هذه الكوارث بشكل متكامل من أجل نتائج مستدامة ومرنة.

كيف نستخدم إطار العمل؟ نستخدم إطار العمل؟
الإرشادات الواردة في إطار العمل قابلة للاستخدام من قبل أصحاب المصلحة المختلفين. 

فلكل موضوع فرعي مقصد شامل مقترن بالعديد من الإستراتيجيات الموصى بها والتي 
يتم توسيع نطاقها بشكل أكبر من خلال الأطر الزمنية الرئيسية في دورة حياة البيئة المبنية:

ويمكن تحديد أصحاب المصلحة ومستخدمي هذه الإرشادات فيما يلي، على ويمكن تحديد أصحاب المصلحة ومستخدمي هذه الإرشادات فيما يلي، على 
سبيل المثال لا الحصر: سبيل المثال لا الحصر: 

التشغيل 
والصيانة 

التنفيذ 
والبناء

التخطيط 
والتصميم

 المرحلة 4 المرحلة 3 المرحلة 2

لكل موضوع العديد من الأدوات والمراجع الموصى بها، إلى جانب التوافق مع أطر عمل المجلس العالمي 
للأبنية الخضراء وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

إن إطار العمل لا يخوض في التفاصيل الفنية الدقيقة ولا يتضمن ترتيبًا هرميًا في تناول الموضوعات بسبب 
خصوصية السياقات المختلفة. ومن المهم النظر إلى إطار العمل كخارطة طريق، حيث يعود الأمر إلى أصحاب 

المصلحة المعنيين بإجراء التعديلات اللازمة، وتحديد الأولويات ذات الصلة والمراجع المحلية، والتوافق مع 
أدوات التقييم المحلية وقوانين البناء. 

بالتركيز على البيئة المبنية، توضح الأقسام التالية ما يلي:

فرص إعادة إعمار بيئة مبنية تتسم بالصمود بعد التعافي من الكارثة.  •

الشروط الأساسية التي يجب توافرها حتى يكون تنفيذ الإطار أكثر فعالية.  •

المبادئ الحاكمة لجميع عناصر الإطار. )وهي مجموعة من الأسس المهمة لتكامل إطار العمل، ويجب    •
            الحفاظ عليها طوال التنفيذ(

كيفية استخدام إطار العمل في مختلف مراحل دورة حياة البناء.  •

كيفية تحديد الأولويات المحلية بعد الأزمة.   •

أصحاب    المصلحة

المتبرعون الدوليون 
والمحليون

الجهات العامة، والحكومات 
المركزية والمحلية

القطاع الخاص:المعماريون، والمهندسون 
والشركات المصنعة، والموردون

والمستشارون 

المنظمات غير الحكومية الدولية 
والمحلية، والمؤسسات
الأكاديمية، والجمعيات المهنية

المجتمعات المحلية

1

2 5

3 4
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فرص لإعادة إعمار بيئة مبنية تتسم بالصمود
لبناء مجتمعات أكثر صمودًا، يتمحور إطار عمل إعادة الإعمار المستدام للبيئات المبنية حول

ستة موضوعات تتناول الكوارث كفرص. يوضح الإطار كيف يمكن لإعادة الإعمار الحضري المستدام للبيئة 
الطبيعية أن يستعيد رفاه المجتمعات، ويعمل على إعادة إحياء سبل العيش، ودعم الحياة الاجتماعية والثقافية

القدرة على تحمل التغيرات 
البيئية والمناخية
 )الصمود البيئي والمناخي(

الصمود الاجتماعي 
والاقتصادي المتكامل

التنقل المستدام

استخدام 
الموارد بكفاءة

التراث

الصحة والرفاه

إطار عمل إعادة 
الإعمار المستدام

ض
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مياه
ال

استخدام الموارد بكفاءةاستخدام الموارد بكفاءة1
القدرة على تحمل التغيرات البيئية والمناخيةالقدرة على تحمل التغيرات البيئية والمناخية2بيئة طبيعية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد والنمو المستدام والصمود البيئي.

 )الصمود البيئي والمناخي)

تعزيز التخطيط المتكامل طويل المدى لزيادة قابلية المجتمعات للتكيف مع الآثار 
الضارة لتغير المناخ.

• تحقيق الصمود البيئي للبنى التحتية، وتعزيز صحة المجتمع ورفاهته.

• توفير مساحات تلبي احتياجات السكان وتستوعب أنشطتهم اليومية مع تقليل الأثر 
البيئي السلبي لإعادة الإعمار. 

• استخدام فرص إعادة الإعمار لبناء بنية تحتية للطاقة المستدامة للمباني والمدن ككل.

• ضمان الاستخدام السليم لمصادر الطاقة المتاحة، ويشمل ذلك تحسين الطلب على 
الطاقة والأداء من خلال الأساليب السلبية )الطبيعية( والفعالة.

• تحقيق الحد الأقصى للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في تلبية المتطلبات 
التشغيلية مع ضمان الأداء الأمثل.

عند تشغيل أنظمة الطاقة ومراقبتها، وذلك للحد من: الانبعاثات الكلية، وتكاليف التشغيل، 
والاعتماد على الوقود الأحفوري.

• ضمان الاستخدام الأمثل لموارد المياه المتاحة وحمايتها. ويشمل ذلك ترشيد الطلب 
على المياه العذبة، وحماية موارد المياه الطبيعية. بالإضافة إلى تحقيق الحد الأقصى 

لإعادة استخدام المياه، وإدارة عمليات استخدام المياه لإنقاذ المياه العذبة من النضوب 
على المدى الطويل.

• ضمان استخدام المواد المحلية بكفاءة وخفض الطلب على المواد الخام.

• تقييم نهج دورة الحياة نحو التعامل مع المواد المتاحة حاليًا، وخاصة فيما يتعلق 
بإعادة الإعمار. ويتم ذلك من خلال استكشاف إستراتيجيات تستفيد من الحطام 

والمخلفات، كما تقلل من النفايات، وتحولها عن مدافنها.

مواد
ال

ض
األر

• إجراء تقييم دقيق وتفصيلي للجودة البيئية للمنطقة، وتحديد خطة أعمال الإصلاح 
المطلوبة والشروط الأساسية للتخطيط والتصميم. 

البيئة 
طبيعية

ال

• دمج إستراتيجيات تجنب حدة تغير المناخ- في عمليات إعادة الإعمار المستدام، مع 
الأخذ في الاعتبار دورة حياة المشروع.

• توفير أدوات رصد وتقييم متعددة المستويات للحد من الغازات الدفيئة واستنفاد 
طبقة الأوزون.

• تجنب أنشطة إعادة الإعمار التي قد تساهم في تغير المناخ، مع تحديد أفضل 
الممارسات لإعادة الإعمار في هذا الصدد.

حدة 
ب 

جن
ت

خ
منا

تغير ال
• منع أو الحد من أثر التغير المناخي على البيئة الطبيعية والمبنية والمجتمعية، وذلك 

عن طريق تخطيط وتنفيذ التدخلات القانونية والمادية والاجتماعية والاقتصادية )بما 
في ذلك الصحة النفسية والرفاه(. 

ع 
ف م

التكي
خ

منا
تغير ال

طاقة
ال
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الصمود الاجتماعي والاقتصادي المتكاملالصمود الاجتماعي والاقتصادي المتكامل4
ضمان حصول المكونات الاجتماعية على نفس الأهمية المعطاة إلى المكونات 

الأخرى، وإعادة بنائها ودعمها بطريق تسهل فرص النمو الاقتصادي وصمود 
المجتمع.

التنقل المستدامالتنقل المستدام3
ضمان حرية التنقل لجميع أفراد المجتمع بطريقة صحية ومراعية للبيئة.

• تمكين وتوجيه المخططين والمصممين نحو إعادة بناء شبكة تنقل مستدامة.

• تشجيع التحول نحو وسائل مواصلات نظيفة وصديقة للبيئة.

• تحسين كفاءة وسائل ومرافق المواصلات الحالية.

• الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والضوضاء الناتجة عن المواصلات.

• التوعية بأهمية أنظمة المواصلات الصديقة للبيئة.

• رفع مستوى الوعي بأهمية أنظمة المواصلات الصديقة للبيئة.

• توفير بنية تحتية آمنة وفي المتناول لخدمات النقل والمواصلات. ويجب أيًضا أن توفر العدالة 
الاجتماعية لجميع مستخدميها.

• تشجيع التحول إلى مواصلات نظيفة وصديقة للبيئة، والمساعدة على تقليل انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون.

• يمكن أن تعزز هذه الإستراتيجيات أنماط حياة أكثر صحة واستدامة من خلال إتاحة مسارات. 

• تقييم وتحسين الصمود الاجتماعي للمدن بعد الصراعات والكوارث، واقتراح أساليب 
للاستفادة من الصمود المجتمعي للمدينة أثناء عملية إعادة الإعمار.

• تنظيم أمور أصحاب المصلحة المعنيين وأولوياتهم فيما يتعلق بتطوير المدينة 
والإسكان، وتقييم قدرتهم على دعم عملية إعادة الإعمار الحضري.

• تمكين المدن والمجتمعات من الاستفادة من الصمود الاجتماعي القوي، والاستفادة 
من الوحدة المجتمعية في تحقيق المزيد من الأولويات الحضرية المستدامة

• تقديم إرشادات للتنفيذ الفعال اقتصاديًا والناجح لممارسات إعادة الإعمار الحضري 
المستدام في المدن ما بعد الأزمات. ويتم ذلك عن طريق دراسة التنفيذ على مراحل 

وفًقا لأولويات المجتمع والتأكيد على الشفافية.

• اقتراح مبادرات للتدريب والتعليم فيما بعد الأزمات بهدف إعادة الإعمار الحضري 
المستدام. وقد تتكون هذه المبادرات من كل من التعليم المدرسي للأطفال والبالغين، 

وحملات التوعية العامة.
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التراثالتراث6
الحفاظ على ارتباط قوي بالتراث الحضري للمنطقة، ويمثل ذلك الثراء التاريخي 
والمعرفي للمنطقة. ويعد ذلك مهًما لضمان تحقيق الانتماء والرفاه المجتمعية.

الصحة والرفاهالصحة والرفاه5
تناول كل جوانب رفاه المجتمع، وخاصة ما بعد الأزمات من خلال 

التخطيط الحضري.

• تحقيق الحد الأقصى من فرص الوصول إلى الآثار قبل إعادة الإعمار، والتنقيب عن 
الآثار بدون تعريض عملية إعادة الإعمار للخطر.

• دمج الآثار الموجودة حاليًا والنتائج الأثرية المحتملة في أي سيناريو أو خطة رئيسية 
لإعادة الإعمار عن طريق تطبيق مبادئ اليونسكو التي تحمي الآثار من التنمية 

الحضرية غير المنظمة.

• منع أعمال إعادة الإعمار من إلحاق الضرر بالمواقع الأثرية. 

• تقديم مجموعة شاملة من البيانات الكمية والنوعية التي تسترشد بها توصيات 
وعمليات حماية ودمج التراث العمراني وأهميته الثقافية في خطط إعادة الإعمار.

• تصميم إطار عمل للتنمية يوازن بين المحافظة على التراث العمراني واحتياجات 
إعادة الإعمار والنمو الاجتماعي والثقافي. 

• توفير المساحات والخدمات والأنشطة التي يتم فيها تعزيز وتنمية حيوية الإنسان ورفاهته. 
نظًرا لأن الرفاه الاجتماعية والنفسية هما من نتائج التخطيط والتصميم الحضري الجيد. فهناك 

العديد من المبادئ العامة التي يمكن مراعاتها وتطبيقها ضمن الجهود الرامية إلى إعادة 
التعمير الحضري فيما بعد الأزمات لهذا الغرض.

• تقديم تدابير التخطيط والإدارة المتكاملة للسلامة والتخفيف من حدة الكوارث أو منعها على 
مدار دورة حياة عملية إعادة إعمار المدن مع الحفاظ على رفاه أصحاب المصلحة.

• دراسة التدابير الفعالة التي تعطي الأولوية لسلامة جميع أصحاب المصلحة في كافة 
مستويات التنمية.

• التشجيع على رفاه السكان عن طريق ضمان الراحة الحرارية والبصرية والسمعية والشمية. 
وتشجيع 

ممارسات نمط الحياة الصحية التي تتضمن جودة المأكل والمشرب والتواصل الاجتماعي.

• تناول التخفيف من التلوث والوقاية منه من خلال نهج تصميم شامل ومتكامل ومتعدد 
التخصصات. 

والإسهاب في تفاصيل الحفاظ على جودة الهواء والماء والتربة للحد من المخاطر الصحية.

• تحقيق الحماية المثلى من التلوث الذي يشمل أيًضا حماية رفاه الإنسان، وضع إستراتيجيات 
للتخفيف من حدة مصادر أخرى للتلوث مثل الضوضاء والضوء.
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عادة ما تكون هناك احتياجات فورية ملحة بعد الأزمات. 
ويتطلب أيضاً نهج إعادة الإعمار المستدام الفهم المبكر 

للاحتياجات طويلة ومتوسطة المدى. تحدد الأسئلة 
التالية الأولويات في استخدام موضوعات إطار العمل 

وإستراتيجياته.

تحديد الأولويات
إجراء على 

المدى الطويل
إجراء على المدى 

المتوسط
إجراء 
فوري الأسئلة الموضوع الفرعي لموضوع

لا جزئيًا نعم هل تأثرت الموارد المائية والبنية التحتية بهذه الأزمة؟ المياه

كفاءة استخدام الموارد
منخفضة متوسطة مرتفعة

ما كمية النفايات والحطام؟ المواد

لا جزئيًا نعم هل هناك اضطراب في سلسة الإمداد بالمواد اللازمة لعملية إعادة الإعمار؟ المواد

نعم جزئيًا لا هل موارد وشبكات الطاقة صالحة للتشغيل؟ الطاقة

نعم جزئيًا  لا هل المواقع المتضررة جاهزة لإعادة الإعمار؟ الأرض

القدرة على تحمل التغير 
البيئي والمناخي

نعم جزئيًا لا هل يوجد تقييم للجودة البيئية للمنطقة؟ البيئة

نعم جزئيًا لا هل توجد خطة طويلة المدى للتخفيف من حدة تغير المناخ؟ تجنب حدة 
تغير المناخ

نعم لا هل توجد خطة للتكيف مع آثار تغير المناخ؟ التكيف مع 
تغير المناخ

نعم جزئيًا لا هل تتوفر أساليب تنقل صديقة للبيئة؟ التنقل
التنقل المستدام

نعم جزئيًا لا هل توجد بنية تحتية للمشاة في المنطقة؟ البنية التحتية 
للمشاة

نعم جزئيًا لا هل توجد خطة واضحة لتعاون أصحاب المصلحة في المجتمع؟ الصمود 
الاجتماعي

الصمود الاجتماعي 
والاقتصادي المتكامل

لا جزئيًا نعم هل هناك مشكلات اقتصادية وتمويلية؟ الصمود 
الاقتصادي

منخفضة متوسطة مرتفعة ما الحاجة إلى مبادرات تدريبية وتعليمية؟ التعليم

نعم جزئيًا لا هل تتحقق قدرة الإنسان على البقاء في المنطقة المتضررة؟ أدوات تحقيق 
الرفاه

نعمالصحة والرفاه آمنة جزئيًا لا هل تعد كل مراحل التنمية آمنة لأصحاب المصلحة؟ الأمان

نعم جزئيًا لا هل تؤخذ الراحة في الاعتبار لتحقيق رفاه الإقامةالافراد؟ الراحة

لا جزئيًا نعم هل توجد مشكلات تلوث عالية الخطورة؟ التلوث

لا متضررة جزئيًا نعم هل توجد مواقع أثرية متضررة؟ الآثار
التراث

لا متضرر جزئيًا نعم هل يوجد تراث عمراني متضرر للمنطقة؟ التراث
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التفكير التاكملي 

شمولية أصحاب المصلحة

نهج دورة الحياة الاكملة

االعتبارات واألولويات الثقافية 

يعد نهج التفكير التكاملي هو ركيزة هذا الإطار. وتشجع هذه العملية أفراد فريق المشروع على استكشاف أنظمة التصميم 
والبناء والتشغيل العملية والمستدامة، مع التركيز على دمج العلاقات المتبادلة بين الأنظمة من أجل استخلاص حلول مبتكرة 

والوصول إلى تطوير متكامل.

من الأهمية بمكان ضمان وتحديد مجموعات شاملة لأصحاب المصلحة، وخاصة القدرات والمواهب والخبرات المحلية. ويقدم 
كل موضوع في إطار العمل قائمة منفصلة لأصحاب المصلحة المعنيين بالموضوع والمجال. فيجب على القراء ملاحظة أن 
قوائم أصحاب المصلحة في كل فصل تقدم اقتراًحا لأصحاب المصلحة الذين يجب تعيينهم لكل مشروع. وُيترك لقادة فرق 

المشروع أمر تحديد القائمة النهائية بناًء على الاولويات المحلية

ومن أجل تنفيذ عملية ناجحة ومتكاملة، فكل موضوع في إطار العمل يقدم قائمة محددة من الإستراتيجيات يمكن لقادة فريق 
المشروع وأصحاب المصلحة تنفيذها لتمكين مشروعهم من تحقيق النجاح على المدى القصير والطويل. ويتم تشجيع أصحاب 

المصلحة في المشروع على إضافة قائمة من الإستراتيجيات واتباع أساليب وتقنيات أخرى قابلة للتطبيق على السياق.

إن الهدف هو ضمان الاستخدام البيئي السليم للمواد المستخدمة في البناء عن طريق الحد من أثرها على البيئة والإنسان 
طوال دورة حياة عملية البناء. ويتم ذلك مع الحفاظ على الأداء والوظيفة والجدوى الاقتصادية لعملية التطوير المستهدفة.

ومن أجل التنفيذ السليم والحكيم لنهج تصميم تقييم دورة الحياة الكاملة، يجب معالجة التحديات التالية في مرحلة مبكرة من 
عملية التخطيط:

1. توفير البيانات المحلية ومعلومات عن سلاسل الإمداد.
2. التطبيق الفعال لفكر دورة الحياة على الاستثمارات.

3. التخطيط المتكامل لسلسلة الإمداد والمشتريات.

من خلال التمثيل الشامل والعادل لأصحاب المصلحة المحليين، يتضح أنه من الضروري تخطيط وتحديد الاعتبارات 
والأولويات الثقافية.

 تعكس هذه الاعتبارات هوية المجتمع المحلي وتعزز إحساسه بالملكية والانتماء إلى مشروع إعادة الإعمار. 

المبادئ الحاكمةالشروط الأساسية
تعتبر المبادئ الحاكمة التالية مهمة  لتكامل إطار العمل، ويجب الحفاظ عليها طوال التنفيذ:تم تحديد العناصر التالية كمتطلبات مهمة يجب توفرها قبل تنفيذ إطار العمل:

1
يعد الأمن والأمان والموئل من 

المخاوف الرئيسية للمجتمعات التي 
عانت من الصدمات والصراعات.  كما 
تمثل بيئة ملموسة تهم جميع أصحاب 

المصلحة وتؤثر عليهم بشكل مباشر. 
وعلى هذا النحو، يعد الأمن والأمان 
في البيئة العمرانية قضية مركزية، 

وأيًضا فرصة لتحسين حياة أفراد 
المجتمع وضمان

سلام دائم.

وفي حالة إعادة الإعمار بعد الصراع، 
يجب أن تتم الجهود الرامية لإعادة 
البناء بعد التوصل إلى حل مرٍض 

للنزاع. ويجب أن ُينهي أصحاب 
المصلحة المعنيين النزاع عند 

بدء التخطيط لعملية إعادة البناء 
وتصميمها وتنفيذها. ومع ذلك، نظًرا 

لأن الأوضاع بعد الصراعات تكون 
معقدة، يجب تصميم الأنظمة لتكون 
قادرة على الصمود أمام الصراعات 

المستقبلية المحتملة.

الحوكمة2وقف العنف

تم تصميم هذا الإطار ليتناول الجوانب 

العمرانية من عملية إعادة الإعمار، إلا أن 

الحوكمة الجيدة مهمة للتنفيذ الناجح لهذه 

العملية. وفي أوضاع ما بعد الصراعات، 

تكون الحوكمة ضعيفة بسبب نقص 

الموارد والخبرة. وبالتالي، يجب إعداد آلية 

موازية

لتشغيل ورصد عملية الحوكمة، مع 

الأخذ في الاعتبار مختلف فئات المجتمع 

وأصحاب المصلحة.

ولكي تتم إعادة البناء المستدام، يجب 

أن يكون هناك سلطة إدارية عاملة تكون 

بمثابة الحماية الرئيسية للمجتمع والإدارة 

اليومية للأعمال، سواء بعد الكوارث أو في 

مرحلة إعادة الإعمار.

التمويل3

يجب أن يتوفر التمويل الكافي أثناء مرحلة 

التخطيط والتنفيذ. ويمكن أن تتحكم 

الممارسات المحاسبية السليمة في 

التكاليف الأولية الكبيرة غير المتوقعة. 

وتضمن عائًدا مجديًا على الاستثمار 

على المدى الطويل - من الناحية المالية 

والبيئية، ومن خلال تحسين الرفاه 

للمجتمع. ويجب أن تكون الشفافية 

والمساءلة شرًطا أساسيًا.
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Further developments الدعوة إلى التنفيذ
الاستفادة من قوة إطار العمل

يمكن استخدام إطار العمل بطرق متنوعة مخصصة لاستخدام أصحاب المصلحة المختلفين 
خلال دورة حياة البناء. فيما يلي بعض نقاط الانطلاق الموصى بها:

1. استخدم إطار العمل على نحو استباقي؛ اتبع المبادئ في كل مشروعات التصميم والتشغيل والإدارة.

2. استخدم إطار العمل بشكل تفاعلي؛ ارجع إلى مبادئ إطار العمل لضمان التقييم الدقيق لتحديات إعادة 
الإعمار، ولتوجيه جهود إعادة البناء الأولية واللاحقة.

3. ترتيب الأولويات بشكل فعال؛ اعتبر جميع مبادئ الإطار العام كمكونات أساسية لنهج شامل للتنمية 
المستدامة، ولكن رتب أولويات التعامل مع التحديات بما يتناسب مع الاحتياجات البيئية والمجتمعية 

والاقتصادية.

حالات استخدام إطار العمل:
مصدر تعليمي: توفر النسخة الرقمية الكاملة من إطار العمل )المتاحة على الموقع الإلكتروني:

)worldgbc. org/reconstruction-framework( معلومات تفصيلية عن كل موضوع من الموضوعات، 
والمبادئ الفرعية المتضمنة. وتم إنشاء مكتبة موارد بالاستشارة مع اعضاء المجلس العالمي للأبنية الخضراء، 

بما في ذلك إنشاء أدوات تقييم يمكن تحديثها بمرور الوقت.

قائمة مرجعية للتقييم والتخطيط: يمكن استخدام المبادئ الفرعية لإطار العمل كقائمة مرجعية لفرق 
التصميم في مراحل مبكرة من تخطيط المشروع وأثناء التنفيذ. ويتم ذلك لضمان معالجة اعتبارات إعادة 

الإعمار المستدام للمشروعات التي يتم تنفيذها على نطاق المجتمع.

أداة دعم: يمكن تحليل إستراتيجيات إطار العمل من قبل صانعي السياسات لمواءمتها مع اشتراطات البناء 
والتشييد والتخطيط الحضري، وقوانين ومعايير التصميم، ولتسليط الضوء على الفجوات المحتملة فيما يتعلق 

بإعادة الإعمار المستدام.

نقطة الانطلاق للتصنيف: يمكن أن يكون إطار العمل بمثابة نقطة الانطلاق لأدوات التصنيف المحلية الشاملة 
التي توفر التحقق من صحة تنفيذ طرف ثالث لإستراتيجيات إعادة الإعمار المستدام مقابل المعايير القياسية.

مزيد من التطوير

 يفخر المجلس العالمي للأبنية الخضراء بدعم التوسع في نطاق إعادة الإعمار 
المستدام. ومع ذلك، فإن هذا العمل لم ينته بعد. يمكن أن تشتمل الخطوات التالية 

لتبني إطار العمل لإعادة الإعمار المستدام بشكل موسع ما يلي:

• إعطاء الأولوية للاعتبارات المحلية وتحديد أولويات إعادة الإعمار حسب السياق.
• توثيق ونشر دراسات الحالة المحلية والأدوات المستخدمة وأفضل الممارسات.

• توسيع نطاق إستراتيجيات إطار العمل لتغطية المرحلة التشغيلية لتتماشى مع أهداف الاستدامة 
طويلة المدى.  
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 لإعداد مبادئ مناسبة جغرافًيا
 وإطار عمل قابل للتنفيذ

 لإعادة الإعمار المستدام للبيئة
 الحضرية في المدن العربية،

 تم البحث في التجارب
 السابقة والممارسات الثقافية

 المحلية والأمثلة الملهمة
 القابلة للمواءمة.

شكر وتقدير
يود المجلس العالمي للأبنية الخضراء أن يشكر الخبراء المتخصصين 

والمنظمات التالية لخبراتهم ومشاركتهم في عملية الاستشارة الموسعة التي 
أدت إلى هذا النتاج القيم.

الخبراء المتخصصونالخبراء المتخصصون

أحمد الموسى     

أميرة أيوب

إيمان عبد الصبور

حموده يوسف

راشد الناسعة

روبا حناوي

د. سمير أبو عيشة

د. عادل عساف

غازي مجالي

لويز لامبرت

ماريان خان

محمد عصفور

هالة يوسف

هناء علم الدين

هنينج تومسون

ياسر عبد الناصر

الجهات الممولةالجهات الممولة

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

)EBRD( والتنمية

الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي 

)SIDA( الدولي

غازي مجالي

الشريكالشريك

المكتب الإقليمي للدول العربية لموئل الأمم المتحدة

مجالس الأبنية الخضراءمجالس الأبنية الخضراء

المجلس اللبناني للأبنية الخضراء

المجلس الأردني للأبنية الخضراء

المجلس المصري للأبنية الخضراء 

المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء


