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 : إسكان مستدام لمدن مستدامة
 ( 1(للدول النامية يإطار سياس

 ترجمة بتصرف
 أ.د. مضر خليل عمر
 

 ما هو السكن المستدام؟  1.1
.  الناس واألماكن السكن هو أحد تلك الظروف االجتماعية األساسية التي تحدد نوعية الحياة ورفاهية

ي في النسيج البيئ تضمينهايتم  ى جودة التصميمأين تقع المنازل ، ومدى جودة التصميم والبناء ، ومد
هي عوامل تؤثر ، بطريقة حقيقية جًدا ، على الحياة اليومية . و واالجتماعي والثقافي واالقتصادي للمجتمعات

جيال أل ةمادي ها هياكالكوننظًرا للعمر الطويل للمساكن  عليهم، والتي تؤثر تهم ورفاهي للناس وصحتهم وأمنهم
 . اإلسكان هو محور التنمية المستدامة. لذلك فإن  مستقبلالحاضر وال

. من ناحية ، يستهلك بناء وتشغيل المساكن  البيئةمع جزء من عالقات المجتمع اإلسكان هو أيضا 
لوث ت، و إنتاج النفايات)األرض ، والطاقة ، والمياه ، ومواد البناء( ، مع  الموارد الطبيعيةكميات كبيرة من 

ما ب . من ناحية أخرى ، يتعرض السكن نفسه لمجموعة متنوعة من اآلثار والمخاطر البيئية ، اءالمو الهواء
 . مةهامة للتنمية المستدا اابعادالجوانب هي ذه هو.  تغير المناخو بالكوارث الطبيعيةفي ذلك تلك المرتبطة 

من خالل سياسات  سكانتتم معالجة هذه الشبكة المعقدة من العالقات المتداخلة بين االستدامة واإل
سكان إلافي تطوير وشروط تحقيق االستدامة و هذه السياسات مجموعة من األساسيات د. تع اإلسكان المستدام

على البيئة  : التأثيرات ( ، مثلاالقتصاديةو الثقافيةو االجتماعيةو البيئية - األربعةأبعاد االستدامة )على طول 
األنشطة في مجال اإلسكان وعالقاتها باالقتصاد األوسع ؛ ة ؛ اقتصادي تهاونومروتغير المناخ ؛ متانة المنازل 
لمجتمعات وتأثيرات اإلسكان على التخفيف من حدة الفقر ، والتنمية االجتماعية ل النسيج الثقافي واالجتماعي

 . نوعية الحياة ، و
 ال أنه ال يلزم أن يكون كذلكعلى الرغم من أن اإلسكان المستدام يرتبط غالبًا بالثراء والرفاهية ، إ

ألة القدرة مسمعالجة . لذا فإن  المنازل المستدامة حقًا هي تلك التي تكون شاملة وبأسعار معقولة للجميع -لذلك 
. ومع ذلك ، فإن القدرة على تحمل  اإلسكان المستدام على تحمل التكاليف هي شرط ضروري للتحول نحو

ة المنازل مستدامة إذا كانت تخلق آثاًرا سلبي عدال يمكن  ى بأسعار معقولةالتكاليف ليست كافية ، ألن ما يسم
 ا. إن التوفيق بين القدرة على تحمل التكاليف وشروط االستدامة األخرى أمر الحياة االجتماعية على البيئة أو

 موحد ف في مفهوم. في هذا الدليل ، تمت مناقشة الرابط بين االستدامة والقدرة على تحمل التكالي ال بد منه
  . إلسكان المستدامل

خضر( ، يدعو هذا ل)أ في حين أن اإلسكان المستدام غالبًا ما يُنظر إليه من خالل توفير المواردو
اإلسكان المستدام ليس فقط كوحدات أو مجموعات من "المباني الخضراء"  –أكثر شموالً  االدليل إلى اتباع نهج

الستيطان النظم الحضرية / ا سكنية معززة اجتماعياً وصديقة للبيئة مدمجة في كممارسات ولكنالمكتفية ذاتيا ، 
 . والطبيعة متعددة األوجه لإلسكانالشمولي . هذا النهج هو الذي استلزمه منظور التنمية المستدامة  األوسع

ئم للجميع لمالاإلسكان المستدام الميسور التكلفة في هذا الصدد امتداداً الستراتيجية المأوى ا عدويمكن 
. كما يعني أيًضا  يعني أكثر من سقف فوق الرأس المأوى المالئم(: 60في جدول أعمال الموئل )الفقرة 

 االستقرار الهيكلي؛  من الحيازةألالكافي وإمكانية الوصول المادي األمن  مساحة كافية؛  خصوصية كافية
المياه رافق م، مثل إمدادات  ية التحتية األساسية المالئمةالبن ؛ اإلضاءة والتدفئة والتهوية الكافية؛  والموثوقية

وقع يسهل م المناسبة والعوامل المتعلقة بالصحة ؛ وكافية و الجودة البيئية؛  والصرف الصحي وإدارة النفايات
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 1الجدول  . بتكلفة معقولة : يجب أن تكون جميعها متاحة فيما يتعلق بالعمل والمرافق األساسية إليه الوصول
على طول األبعاد األربعة للتنمية  يوفر إطاًرا أكثر شموالً لسياسات اإلسكان المستدام ، والذي يتم تنظيمه

 . (واقتصادية( ومقاييس مكانية مختلفة )من وطني إلى منزلي المستدامة )البيئية ، واالجتماعية ، والثقافية ،
 

   معنى السكن في هذا الدليل
  : ابطتين لإلسكانيجب االعتراف بوظيفتين متر

المباني السكنية / المالجئ ، وتصميمها ، وصفاتها المادية ، وترتيبها في الفضاء ،  - اإلسكان كهيكل مادي •
 وتفاعالتها البيئية مع البيئة المادية ؛

، والتفاعالت االجتماعية األنشطة القائمة على اإلقامة ، طابعها ، الصفات  - اإلسكان كهيكل اجتماعي •
  . والمجتمع األوسعالمحلية جتماعية واالقتصادية في فضاء المجتمعات اال

بها في ، والتي يتم ترتي العالقاتمن  ، يمثل اإلسكان نظاًما اجتماعيًا وماديًامن خالل هاتين الوظيفتين 
البلدان( ووالمستوطنات والمناطق السكنية األحياء  على المستويات المكانية المختلفة )المنازل ، هنفسالوقت 

   . يتطلب تسلسالً هرميًا مطابقًا لتدخالت السياسة المحيطة بها ، وبالتالي ،
 

 الغرض من الدليل وهيكله  1.2
الغرض هو تقديم مقدمة  . هو الذي يشكل مناقشات هذا الدليل 1إن اإلطار الملخص في الجدول 

القدرات   ني هذا. نأمل أن يب اإلسكان المستداممفصلة فيما يتعلق بالجوانب والمفاهيم الرئيسية لتصميم وتنفيذ 
 النظام الحضري ، وبالتاليضمن كنظام داخل  أهمية اإلسكانويمكن أن تكون بمثابة أداة للدعوة للتواصل عن 

 . يجب أن يساعد الدليل على المستويين الوطني والمحلي تهاستداموااإلسكان لتطوير المدن  أهمية استدامة
المهندسين المعماريين ووكاالت  ذلك الممارسين والمهنيين اآلخرين في قطاع اإلسكان ،صناع القرار ، وك

التعاون الدولي والتنموي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي وأصحاب المصلحة اآلخرون 
  . في جهودهم لدعم توفير مساكن مستدامة ميسورة التكلفة

 الرئيسية المساكنتحديات . باقي الفصل األول ينظر في بعض  تيالتم تنظيم هذا الدليل على النحو ا
يا الفصول التالية تسلط الضوء على القضا . التي تواجه البلدان النامية ويوفر حالة أخرى لإلسكان المستدام

 ةماعياجت( ، 2)الفصل  ةبيئيأي  - نموذج االستدامة رباعي األبعاد الرئيسية التي يجب مراعاتها لإلسكان داخل
. من المهم 1الواردة في الجدول  ( ، على النحو التالي من اإلطار4)الفصل  اقتصادية( ، و3)الفصل  ثقافية و

 شيء مصطنع ويجب فهمه على أنه مساعدة في التنظيم والتأكيد التأكيد على أن التقسيم إلى هذه "األبعاد" هو
االستدامة من  كما تظهر . في الواقع، ن السياسات نفسهاالجوانب المختلفة للسياسات ، بدالً من التقسيم بيعلى 

الستدامة اقواعد بين المواد التي تغطيها  اكبير التداخالت والتآزر بين األبعاد األربعة ، سيكون هناك تداخال
 قكيفية تحقيبالحسبان الذي يأخذ  5. سيتم التأكيد على ذلك بشكل أكبر في الفصل  في بقية هذا الدليل المختلفة

س الختامي . الفصل الساد مقاربات شمولية التوازن بين أبعاد االستدامة فيما يتعلق بسياسة اإلسكان وتقديمها
  . يسلط الضوء على المبادئ األساسية المهمة لتقديم سياسة مستدامة

 
 تحديات اإلسكان في البلدان النامية  1.3

ن الحاجة إ التكلفة أمر شائع لجميع البلدان ، في حين أن التحدي المتمثل في توفير سكن مستدام ميسور
تشهد تحضًرا سريعًا ومستمًرا ،  التي . إلى سكن الئق ميسور التكلفة بشكل خاص في المناطق الناميةماسة 

 . يزيد التحضر من الطلب على والهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية مدفوًعا بالنمو السكاني
نتيجة  . التحتية والخدمات الحضرية ، والتي تكافح المدن من أجل مواجهتها ىتكلفة والبناإلسكان الميسور ال

 رسميةالات غير مستوطنال لذلك ، يرتبط النمو الحضري في آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية باألحياء الفقيرة و
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لتخطيط ، مع مراعاة ضئيلة ل ونهاالتحتية األساسية والصحية أو بد ىتم بناء المالجئ مع القليل من البنحيث ؛ 
 . الرسمي ولوائح البناء

 
 العشوائيات تحديا لالستدامة؟ دلماذا تع

سبة بالن على الرغم من أن العشوائيات والمناطق الحضرية غير الرسمية توفر آلية حاسمة للمسكن
 نسانية الخطيرةللعديد من فقراء المناطق الحضرية والمحرومين ، فهم يشكلون مجموعة من العوامل اإل

  : المشاكل البيئية لكل من األجيال الحالية والمستقبلية ، بما في ذلك
والمشاكل التي تهدد الحياة والمتعلقة بالصرف الصحي والتلوث )بما في ذلك تلوث الهواء  التدهور البيئي •

 .والماء من القمامة والصرف الصحي(
 .ية والفيضانات وسوء الصرف()االنهيارات األرض للمخاطر البيئيةالتعرض  •
السلوك المعادي  واألمراض واإلصابات المتعلقة بسوء البناء ، واالكتظاظ ، المخاطر الصحيةالمزيد من  •

 .للمجتمع والجريمة 
 .غير المنضبط والمتعارض الزحف العمراني •
 .وخارجة عن القانون ات غير رسميةياقتصاد •
 .ونية والضارةغير القان التحتية ىاتصاالت البن •

 هذه المشاكل ، على الرغم من أنها ال تقتصر على المناطق العشوائية ، تزيد من تفاقم نقاط ضعف
ات غالبًا ما تحتل العشوائي ، . وعالوة على ذلك ومحيطها هانفسالظروف المعيشية المحرومة بالفعل في المدن 

الشاغرة والمتاحة إلنشاء  معرضة للمخاطر اطنات وغيرها من المنازل ذات الدخل المنخفض مناطقووالمست
 . على سبيل المثال ، في المناطق الجبلية ، يتعرض الكثير منها لالنهيارات األرضية التي تحدث مساكن مؤقتة

في   2010  فجأة ويمكن أن يقتل المئات من السكان )كما هو الحال في والية ريو دي جانيرو في البرازيل في
يروبي األحياء الفقيرة في ن دتع المدن في إفريقيا ، مثل أكرا وكمباال والغوس ومابوتو و الهند وفي العديد من

تتفاقم فقط بسبب التقلبات  . هذه الشروط سوف((2007أيًضا عرضة للفيضانات بشكل شائع )ساترثويت ، 
   . المناخية المتزايدة

الناس ال يحصلون  من مليار 1.3اليوم  . هناك أيًضا تحديات تتعلق بالحصول على توفير الطاقة النظيفة
 . أكثر من نصف سكان وآسيا النامية يعيش معظمهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى -على الكهرباء 

 0.4مليار شخص( أو الفحم ) 1.7الكتلة الحيوية التقليدية ) -الوقود الصلب للطهي ى العالم النامي يعتمدون عل

ن استخدام الوقود الصلب الناتج ع(. كان تلوث الهواء الداخلي 2011الدولية ، الناس( )وكالة الطاقة  مليار
.  مزمنة أخرى اسبب أمراضيمليون حالة وفاة كل عام في جميع أنحاء العالم و 2ما يقرب من  مسؤوالً عن

اه يعامل الخطر هو أخطر قاتل بعد سوء التغذية وفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز ونقص المالهذا 
 . ويؤثر هذا بشكل غير متناسب على األسر الفقيرة وخاصة األطفال والصرف الصحي الصالحة للشرب

 .(2011والنساء الالئي يقضين وقتًا أطول في البيئة المنزلية )منظمة الصحة العالمية ، 
 ناكه الفقيرة والوصول إلى الطاقة ،السكنية حتى عندما تنجح الحكومات في مواجهة تحدي األحياء 

يجب بناؤها أو تجديدها الستيعاب  التي  ن الحجم الهائل لإلسكانعالتحديات ذات األهمية الكوكبية الناشئة 
. في الصين وحدها ، من المتوقع وجود  اإلسكان الحاليفي  السكان الجدد ومعالجة النقص وأوجه القصور

، وكذا  الهبأكم ةنى الحاليالمبلمقبل كمخزون سيتم بناؤها بحلول نهاية العقد ال نىامساحة أرضية جديدة للمب
د(. إذا لم يتم بناء مخزون المساكن المبنية حديثًا  2011اليوم )موئل األمم المتحدة ،  في الواليات المتحدة

تراكم عبء جديد ي االهتمام باالستدامة والكفاءة )بكل معاني هذه الكلمات( ، فسرعان مامع  بأقصى طاقته
في  . عالوة على ذلك ، مضاعفة التبذير االقتصادي وأوجه القصور االجتماعي ووالمناخ ،  كبير على البيئة

الواجبة لمبادئ االستدامة ، ضاعت فرصة أخرى  معطياتالفي  كل مرة يتم فيها تجديد المنزل بشكل كبير
 .  بصمتها البيئية لسنوات عديدة للحد



4 
 

  الفرص التي يتم تفويتها على أساس يومي
العشوائيات على مدى العقد الماضي  إلى أن العديد من المناطق النامية قد نجحت في إبطاء نموبالنظر 
وقد تراكم بالفعل لتحقيق هذه الغاية ، وهناك وعي متزايد  وهذا القدر الكبير من المعرفة والقدرة، أو نحو ذلك  

ي . حتى ف لتكلفة ومستدامةد الجسور بين أجندات ميسورة امتحول نحو تيجب أن  بأن سياسات اإلسكان
 الظروف والموارد أكثر صعوبة لمعالجة األحياء الفقيرة وتوسيع نطاقها بشكل مستدام دتع المناطق التي

حتضان ا لتغيير مفهوم اإلسكان إلىإلسكان ، كما هو الحال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، هناك حاجة ل
 ،فقط من خالل الحلول المستدامة  . استجابات اإلسكان واستدامة جميع أبعاد االستدامة لتصميم أكثر فعالية

الرفاه االجتماعي والمساواة ، النمو الحضري ، توفير اإلسكان ، الحصول  التوترات بين التنمية االقتصادية ،
 . يمكن التخفيف من الظروف البيئيةحينها على الطاقة النظيفة ، جودة الخدمات السكنية ، 

 
 اإلسكان المستدام؟لماذا   1.4

نوعية التنمية ، واإلشراف البيئي ، و يوفر اإلسكان المستدام مجموعة كبيرة من الفرص لتعزيز اقتصاد
لتحضر ا التخفيف من التقارب غير المستقر للمشاكل المتعلقة بالنمو السكاني ، و ،الحياة والمساواة االجتماعية 

 . خ ، وعدم الوصول إلى الطاقة المستدامة ، وعدم اليقين االقتصادي، واألحياء الفقيرة ، والفقر ، وتغير المنا
مع عها ممن النادر ، خاصة في البلدان النامية ، أن المجاالت االجتماعية والثقافية والبيئية يتم التعامل 

ي ف عادة ما يتم النظر . على سبيل المثال ، بأسعار معقولة الجوانب االقتصادية لإلسكان بطريقة متكاملة
أنماط )بما في ذلك تفضيالت الناس و اإلسكان على أساس التكلفة ، في حين أن القضايا البيئية واالجتماعية

الحياة والتطلعات الثقافية( ، باإلضافة إلى التأثيرات االقتصادية يُعتقد أنه يتم التعامل معها بشكل منفصل أو 
إلى تراكم نقاط الضعف وحاالت    إال   د االستدامة ال يؤديفإن تجاهل أحد أبعا. ومع ذلك ،  يتم تجاهلها تماًما

 . اإلسكان غير المستقرة
 "هناك ، على سبيل المثال ، فجوة كبيرة بين سياسات "اإلسكان العادي" وسياسة "اإلسكان الميسور

قراء ، ترقية الف. غالبًا ما توفر برامج إسكان الالجئين المزعومة لصالح  في عوالم متوازيةغالبا تتعايش  التي
تم بناء المنازل ي.  فقط بسبب اليأس والضرورةفيها األحياء الفقيرة ، وإسكان الالجئين في أماكن يعيش الناس 

التطورات ، بتكلفة زهيدة ، والمعزولة عن العمالة والخدمات  القياسية في "علبة الثقاب" بكميات كبيرة
البناء واد مغالبًا ما يعني التوفير في تكاليف .  المتنوعة لألسرالحضرية السائدة وال تلبي االحتياجات والقيم 

صيرة تجعل المساكن ق)بدالً من البحث عن بدائل مستدامة ميسورة التكلفة(  دون المستوى المطلوب هوتقنيات
ال توفر  )متالزمة منزل مريض(. عالوة على ذلك ، هذه صحية تسبب مشاكال، عالوة على أنها  العمر

حبس األسر في ممارسات مهدرة وتكاليف لكفاءة الطاقة والمياه ، مما يؤدي إلى  ةالواجب معطياتت الالمبادرا
. ال يجوز إعادة إنتاج الفصل بين البطالة والفقر إال في مثل هذه المواقع بدالً من حلها )الشكل  تشغيل باهظة

1.) 
 اإلسكان متاًحا بشكل أكبر لألسر ذات إذا تم التخطيط والبناء في إطار متكامل لالستدامة ، فلن يكون

ه نتائج إيجابية كون لتالدخل المنخفض فحسب ، بل يستجيب أيًضا الحتياجاتهم االجتماعية والثقافية المتنوعة و
إلى جانب ذلك  . وللبيئات المبنية والطبيعية  متعددة على الصحة البدنية والعقلية لألفراد وسالمتهم ، لالقتصاد

 . ذكي للحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرين ااستثمار ، مما يجعلها ل المستدامة لفترة أطولتصمد المناز، 
الضوء على القضايا الرئيسية التي يجب مراعاتها من أجل اإلسكان الميسور  تيةتسلط الفصول اال

 .1التكلفة ضمن نموذج االستدامة رباعي األبعاد وفقًا للجدول 
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 (1جدول )
 اقات لسياسات اإلسكان المستدامإطار متعدد النط 

 البعد
 المقياس الكبير 

 الوطني
  المقياس المتوسط

 المدينة -االقليم  
 المقياس الدقيق

 الجيرة -الحي السكني  

 البيئي

 اإلسكان لدعم 
اثر المناخ جهود تخفيف 

 مع التغييرات . والتكيف
 تعميم المساكن الخضراء

 .الممارسات واالبتكاراتو
 الطاقة والموارد كفاءةضمان 

 .في صناعة البناء
 معدمج اإلسكان القومي 
 أنظمة الطاقة

للمناطق السكنية  تحقيق موقع جيد وكثافة جيدة
 . والوصول إليها

 أرض مخدومة آمنة بيئيًا ، البنية االساسية
 .المواقع والمساحات خضراء
 حماية النظم البيئية و
 .التنوع البيولوجي

لحضرية المستدامة تعزيز البنية التحتية ا
 وغير اآلليةالعام النقل ، والمنخفضة الكربون 

 . التنقل وأنظمة الطاقة
 إدارة النفايات وإعادة التدوير.

 / ضمان كفاءة الطاقة ، الجزئي
 التوليد والمياه والموارد
البناء  التصميم األخضر ، باستخدام

 . والمواد المحليةالمستدام 
 الصرف الصحي ، ومنع المخاطر

 . والمواد الملوثة
 .االستخدام الميسور للموارد

 والتكيففي المنازل تحسين المرونة 
 

 االجتماعي

 الوفاء بالحق في كفاية
 فياإلسكان وتعزيز حق 

 .المدينة
ضمان بأسعار معقولة وكريمة 
 منازل مناسبة للجميع ومنها
 .المجموعات المحرومة

توفير السكن  و تطوير
 . االجتماعي

 االختيار واألمن فترة تعزيز
 

وضمان ثقة  تعزيز المجتمعات المتكاملة
  المجتمعات

 توفير المرافق المجتمعية ،
 . اإلزاحة منع الفصل و

 المناطق "المهملة" في  التجديد واالندماج
 .النسيج العمراني

ن مأوسع  في مناطق ضمان تكامل البنية التحتية
ق مناط رفع مستوى السكن غير الالئق والمساكن 

 العشوائيات

 تمكين الناس وضمان
 .المشاركة العامة

 ضمان الصحة والسالمة والرفاهية في
 .مساكنال

 خلق اإلحساس باالنتماء للمجتمع 
   اإلحساس بالمكان" والهوية"

 تلبية االحتياجات والرغبات الخاصة
السكن )بما في ذلك تلك المتعلقة ب

 .(بـالجنس والعمر والصحة
 نية التحتيةتوفير الوصول إلى الب

 واألماكن العامة

 \الثقافي 
 الحضاري

 تعزيز الروابط بين السكن
 ثقافيةالقائمة على المعرفة وال

 .اتياالقتصادو
 تعزيز التقليدية والشعبية

 والمعرفة المحلية )بما في ذلك
 الصلة بالموارد المستدامة
االستخدام وكفاءة الطاقة 

 .(تقنيات البناءو والمرونة
 الثقافي. حماية التراث

الجماليات  تعزيز اإلبداع الحضري والثقافة ،
 .والتنوع

تشكيل القيم والتقاليد واألعراف والسلوكيات )على 
 استخدام وإعادة سبيل المثال فيما يتعلق بالطاقة

 المكان( . التدوير والمعيشة المجتمعية وصيانة
حماية التراث السكني وألفة المدينة )على سبيل 

 ستبدال االجتماعي غير الضرورياال منع  المثال
 إعادة التطوير التحسين أو إكمال/

خطيط وت المستوطنات المستجيبة ثقافيا
 .المنزل وتصميمه

الجماليات والتنوع والتطور تحسين 
 .البيئة واإلقامةو الثقافي للمبنى

عبر  مساعدة اإلبداع المجتمعي )أي
وسائل الراحة ؛ الرياضة بأسعار 

 .الثقافية والترفيهية المرافق معقولة ،
المناطق  مساعدة الناس في االنتقال من
كن أو الس الريفية واألحياء الفقيرة الئقة

 السكن متعدد العائالت.

 االقتصادي

القدرات المؤسسية ألسواق 
تنمية  اإلسكان المستدامة و

 .اإلسكان
 توضيح إنتاجية اإلسكان

 .ضمن النظم االقتصادية الوطنية
من المساكن تحسين المعروض 

 والطلب الفعال ، واستقرار
 المساكن اسواق

 .تحسين خيارات التمويل السكني
تشجيع االبتكارات في مجال 

 .اإلسكان
 التحفيز التكنولوجي الضروري
 التطورات من أجل استدامة

 السكن.

 إدارة األنشطة االقتصادية و
 من خالل تعزيز اإلسكان
 .توفير أسواق اإلسكان

 تحتية الالزمةتوفير البنية ال
 .والخدمات األساسية لإلسكان
 .توفير أرض مخدومة لإلسكان

المجتمعات المحلية وصناعة  تعزيز ريادة أعمال
 .والمؤسسة البناء

 الترويج المحلي والتقليدي
 .مواد وتقنيات البناءل

 الحضريالتجديد  الترويج اإلقليمي و
 

ضمان القدرة على تحمل تكاليف السكن 
 .اعية مختلفةلمجموعات اجتم
مل لرفع إنتاجية الع توفير مساكن مناسبة

 .توظيفال ضمان تكامل المساكن مع ؛
 دعم االقتصاد المحلي
 .األنشطة والمشاريع

 تشجيع المالك الصغير و
 .إسكان المساعدة الذاتية

 .إدارة اإلسكان واعمال صيانة
تعزيز القدرة على الصمود والتحقق من 

 المنازل في المستقبل
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 المبحث الثاني

 إلسكانابيئة استدامة 

تهتم االستدامة البيئية لإلسكان بتأثيرات اإلسكان على البيئة وتغير المناخ ، فضالً عن تأثيرات البيئة 
 : . وبشكل أكثر تحديًدا ، هناك ثالثة أنواع من العالقات بين السكن والبيئة على السكن نفسه

 .بيئية مختلفة ، مثل مواد البناء والمياه والطاقة واألرض ايتطلب بناء المنزل وتشغيله موارد  -
األنشطة السكنية في المستوطنات البشرية لها تأثيرات بيئية مباشرة على المناطق المحلية من   -

  . حيث تلوث الهواء والماء والنفايات واألضرار التي تلحق بالنظم البيئية الطبيعية
لمخاطر بيئية متنوعة ، والتي قد تظهر بسبب األنشطة  تتعرض المنازل وسكانها أنفسهم أيًضا  -

البشرية )مثل تلوث الهواء والماء ، ونقص الصرف الصحي( ، بسبب عوامل طبيعية )مثل 
االنهيارات األرضية واألمراض المنقولة بالنواقل مثل المالريا( ، أو بسبب مجموعة عوامل 

 .طبيعية وعوامل من صنع اإلنسان )مثل تغير المناخ(
وبالتالي ، يوفر اإلسكان وسيلة مهمة لمعالجة الشواغل البيئية المحلية والعالمية فيما يتعلق بالصحة العامة 
والطاقة والمياه وكفاءة المواد وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإنتاج النفايات وإعادة تدويرها والتكيف مع 

دامة البيئية من أجل تحسين االست ستراتيجيات المقابلةاالتشمل .  المناخ وتدابير التخفيف من المخاطر البيئية
  : في اإلسكان ما يلي

ها والمياه غازات الدفيئة المرتبطة بالتقليل البصمات البيئية من المساكن من حيث الطاقة وانبعاثات  -
 واألراضي واستخدام المواد ، فضالً عن النفايات ؛

ة )بما في ذلك تحسين الصرف الصحي وتأثير ضمان السكن الصحي والبيئات المعيشية المحيط  -
 .الصحة العامة وتقليل التلوث(

 تعزيز المرونة والتكيف )متانة التصميم ، ومنع المخاطر ، والتخضير(.  -
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صمة فيما يتعلق بالب تيةالمشتركة اال معطياتيستعرض الجزء المتبقي من هذا الفصل المبادئ وال
 : البيئية ومرونة اإلسكان

  ة الكاملة للمنازلدورة الحيا -
 السكنية  الكثافة السكنية والتنقل الحضري في األحياء -
  التخفيف من المخاطر البيئية وتحسين المساحات الخضراء -
  كفاءة الطاقة والموارد -
  مواد وممارسات بناء مستدامة ميسورة التكلفة  -
 . دمج اإلسكان في البنية التحتية المجتمعية منخفضة الكربون  -
 

 ورة الحياة الكاملة للمباني السكنيةد  2.1
ته في بنائه وصيان يستهلك قطاع اإلسكان المعاصر كميات كبيرة من الطاقة النادرة والموارد األخرى

. لذلك ، من المحتمل أن تمثل أنشطة اإلسكان آليات رئيسية للتخطيط األفضل الستهالك الطاقة  واستخدامه
بقدر تعلق األمر بتنفيذ مشاريع اإلسكان ، من  . المناخ / التكيف معه والموارد ودعم جهود التخفيف من تغير

وبالتالي ، قد تتناول  .(2"من المهد إلى اللحد" )الجدول  -المهم النظر في دورة الحياة الكاملة للمنازل المعنية 
لبيئة المبنية ة ؛ جودة امرحلة التخطيط اختيار الموقع المخطط وتأثيره على البيئة المحلية ، واالرتباطات بالمدين

الطاقة والموارد  استخدام حسبان. يأخذ التصميم في ال ؛ خطر بيئي ؛ النقل العام والبنية التحتية المحلية ؛ كثافة
؛ المتانة تها إدارو ويتيح كفاءة الطاقة والمياه ؛ تدفئة / تبريد المناطق والتوليد الصغير ؛ المخلفات دةالمتجد

ر البيئية المعاييمع . يجب أن يدمج البناء معايير السالمة  من المستقبل ؛ إمكانية الترقيةوالمرونة ، والتحقق 
اختيار مواد التجديد ؛ تصميم موفر  حسبانينبغي أن يأخذ التجديد في ال . ؛ استخدام المواد المحلية المستدامة

 يتم اتخاذ قرار بشأن هدم أو الحياة ،. في المرحلة األخيرة من  اضطراب البيئة إدارة مخلفات البناء،  للطاقة
 . إعادة استخدام وإعادة تدوير مكونات المبنى

 
 ( 2جدول )

 .مصفوفة إرشادية لتقييم االستدامة البيئية

مرحلة دورة 
 حياة المنزل

 االستدامة البيئية معطياتأمثلة على 

مرحلة 
 التخطيط

ع المدينة. جودة البيئة المبنية المحلية ؛ االستخدام المختلط والكثافة ؛ متعدد تأثير الموقع المخطط على البيئة المحلية ؛ العالقات م
 المركز. البنية االساسية؛ النقل العام؛ مساحات خضراء؛ خطر بيئي

 تصميم المبنى
يد ع التولكفاءة المياه حسب التصميم ؛ دمج تدفئة المناطق م النظر في استخدام الطاقة والموارد المتجسدة ؛ تمكين الطاقة و

 الصغير ؛ إدارة النفايات المستدامة؛ األسطح الخضراء؛ المتانة والمرونة ؛ إثبات المستقبل؛ إمكانية الترقية. تشكيل أنماط الحياة

 .مواد محلية آمنة وصديقة للبيئة وبأسعار معقولة ؛ التقليل من التأثير البيئي من نشاط البناء البناء

 التشغيل
الهواء وجودة الهواء. التلوث من قبل السكان وتأثير التلوث المحلي على السكان ، واستخدام المياه وإدارة  أداء الطاقة؛ تكييف

 المياه ، واستعادة المياه ؛ راحة ونظافة المنازل. جودة وكفاءة الطاقة للبنية التحتية المحلية والنقل ؛ صيانة الممتلكات وإدارتها ؛
 .تخضير المنطقة األخطار الطبيعية إدارة النفايات وإعادة التدوير؛

 .اختيار مواد التجديد ؛ تصميم موفر للطاقة اضطراب البيئة إدارة مخلفات البناء التجديد

 .هدم أو إعادة استخدام ؛ إعادة تدوير مكونات البناء ؛ إدارة مخلفات البناء نهاية الحياة

 
 األشكال الحضرية والكثافة السكنية  .22

بشأن مشروع إسكان جديد ، خاصة على نطاق أوسع ، فقد يكون من المناسب البدء  اقرارإذا تم اتخاذ 
أن إلدراك  . هذا باختيار أفضل موقع لتحقيق أقصى قدر من االستدامةليس كثيًرا بالعمارة والتصميم ، ولكن 

طر خطير دامة لختتعرض التنمية المست.  الناس ال يعيشون فقط في منزل ، ولكن في حي ومستوطنة أو مدينة
 . من خالل تنظيم المدن حول "الزحف العمراني" وحركة السيارات الخاصة
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تتطلب  . النقل مستخدًما رئيسيًا للطاقة وانبعاثًا لثاني أكسيد الكربون ، فضالً عن الملوثات األخرى ديع
باء ة )المياه والغاز والكهرالمزيد من المناطق السكنية المتناثرة المزيد من األراضي والموارد والبنية التحتي

 ً . المناطق ذات الدخل  والطرق( وتؤدي إلى تفكك مساحة المدينة ، بما في ذلك المناطق المنفصلة اجتماعيا
لقريب ، ا المختلط المدمجة نسبيًا والمختلطة االستخدام ، والتي تدمج اإلسكان والعمل والمرافق والترفيه فيها

هل تتيح المدينة األكثر إحكاما أيًضا وصوالً أس.  مة لتقليل هذه اآلثار السلبيةيُعتقد أنه يشكل استراتيجية مه
وبأسعار معقولة للسكان ذوي الدخل المنخفض إلى الخدمات الحضرية وفرص العمل وإحساس أفضل بالتكامل 

 . والتماسك المجتمعي
ز تعدد المراكز أو التركي - في المناطق الحضرية الكبيرة ، يمكن أن يؤدي امتداد نهج المدينة المدمجة

تعني اإلستراتيجية أنه ، إذا كان ال  . الالمركزي إلى إعادة توجيه ضغوط التنمية إلى مراكز حضرية جديدة
لمخططين . لهذا ، يمكن ل فإن التطوير المحيطي يسير أيًضا بطريقة مختلطة االستخدام بحجم المدينةمفر منه ، 

حيث يتم ب،  ذات حجم كبير وتقع داخل أو بالقرب من المستوطنات القائمةمشاريع سكنية جديدة أن يتصوروا 
. يجب أن يقع التطوير بشكل مثالي بالقرب من نظام النقل العام اإلقليمي أو  تقليل مسافات السفر بالسيارة

، فإن  ك. ومع ذل أنه يمكن توفير مستويات عالية من إمكانية الوصول إلى وسائل النقل العام الحضري ، لذلك
 Banisterبناء شبكات طرق سريعة حرة التدفق من المرجح أن يشجع على التوسع في التنمية ومجتمع متماسك )

and Anable  ،2009.) 
 . برامج "التكثيف" مقبولة أو مرحب بها في سياق اجتماعي معينتكون ومع ذلك ، فليس دائًما أن 

هذه البرامج أن تواجه احتجاجات السكان وتخريبًا من مالك  في المناطق منخفضة الكثافة بالفعل ، يمكن لمثل
. لذلك ، من المهم منع االنغالق في أنماط الحياة منخفضة الكثافة عالية الكربون من البداية  األراضي األقوياء

 . مناطق حديثة البناء باستخدام أدوات التخطيط الحضري والتحكم في البناء بشكل فعال من أجل
 

  "الحي "المضغوطمدى كثافة 
كون . ومع ذلك ، يجب أن ت تشير الممارسات البيئية الجيدة إلى كثافات عالية معتدلة لألحياء المدمجة

لبيئي االزدحام االقتصادي وا اجتماعيًا ، ا. هناك مستوى تخلق الكثافة بعد الكثافة الفعلية مرتبطة بالسياق
تبط العديد من المناطق السكنية األكثر كثافة بالفقر ير. في بعض المناطق النامية ،  ويقوض االستدامة

. من المهم في مثل هذه الحاالت تقليل الكثافة فعليًا وإدخال مساحات عامة ومفتوحة وخضراء  واالكتظاظ
 . جديدة للترفيه والتسلية

 ءعالوة على ذلك ، فإن العقارات السكنية متعددة الطوابق المستخدمة إلعادة توطين سكان األحيا
بًا ما تحتاج التي غال يستخدم الفقراء منازلهم ألعمالهم غير الرسميةالفقيرة ليست مناسبة للكثير منهم ، حيث 

، بشكل عام ، فإن التصميم الحضري الجيد يخلق بيئة معيشية إلى الوصول إلى المستوى األرضي. ومع ذلك 
ل إلى المساحات الخضراء والبنية التحتية جذابة من خالل موازنة التطورات الكثيفة بشكل متنوع مع الوصو

دينة اندماج الم . تظهر العديد من البلدات والمدن األوروبية أن الحل األفضل يكمن في المالئمة والنقل الجيد
حيث تشتمل البيئة المبنية المدمجة نسبيًا على مجموعة متنوعة من الكثافات والتصاميم الخضراء المدمجة ، 
تشمل المهام  .(2004)االتحاد األوروبي ،  والبيئة الخضراء المظاهر االرضيةجيد مع وتحافظ على تماسك 

النقل  طوسائ دتع)من وإلى وبين المناطق السكنية(.  تشجيع المشي وركوب الدراجات والنقل العامذات الصلة 
 العام وسيلة مهمة للحد من االنبعاثات الناتجة عن السفر.

باي التي تتمتع بحصة أعلى من النقل بالحافالت العامة والسكك الحديدية على سبيل المثال ، شهدت موم
هناك اتجاه  (Das and Parikh  ،2004) في الطاقة واالنبعاثات مقارنةً بدلهي ٪ 60في الضواحي انخفاًضا بنسبة 

ن تجعل مكن أي والتي –مثير لالهتمام العتماد وسائل "غير تقليدية" للنقل العام ، مثل طرق الحبال الجوية 
. تشمل األمثلة الكابالت المتروكة في ميديلين وكولومبيا وكاراكاس  المناطق السكنية البعيدة أكثر سهولة

وفنزويال ، باإلضافة إلى طريق الحبال الجزائري الذي يخدم مدينتي سكيكدة وتليسرن )موئل األمم المتحدة ، 
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ة في ريو دي الفقيرالسكنية األحياء  ول الحضري من بعضأ(. يتم بناء بنية تحتية مماثلة لتوفير الوص 2010
. تستخدم وسائل النقل هذه مواًدا وطاقة أقل ، كما أنها فعالة من حيث التكلفة نسبيًا للتركيب  جانيرو ، البرازيل

 . وغير ملوثة
 

 التخفيف من المخاطر البيئية وتحسين المساحات الخضراء  .2 3
االنتباه إلى المخاطر  لمشاريع السكنية ، من المهم إعطاء نظرة معمقةفي مرحلة التخطيط والتصميم ل

لبيئة الطبيعية ، مثل الفيضانات ، با  البيئية السياقية )الموجودة أو المحتملة( ، بما في ذلك تلك ذات الصلة
كونًا رئيسيًا هذه االعتبارات واإلجراءات ذات الصلة م د. تع واالنهيارات األرضية ، والزالزل ، وما إلى ذلك

 . الستراتيجية مرونة اإلسكان
تتمثل إحدى اإلستراتيجيات البسيطة للتخفيف من المخاطر البيئية ، مع حماية التنوع البيولوجي أيًضا 

. قد ية السكن وتحسين صحة ونوعية حياة السكان ، في ضمان شبكة جيدة من المساحات الخضراء في األحياء
ات المفتوحة والممرات المائية والحدائق واألراضي الحرجية والممرات تشمل الشبكة الخضراء المساح

ال تدعم الشبكة الخضراء العمليات البيئية الطبيعية فحسب  . الخضراء وموائل الحياة البرية وأشجار الشوارع
خ لمناالتكيف مع ا،  وهي مهمة لكليهما -، بل هي أيًضا جزء أساسي من استراتيجيات إدارة المناخ المحلية 

 . والتخفيف من حدته
 

 ؟المساحات الخضراء مهمة للتخفيف من حدة المخاطر الطبيعية وإدارة المناخ دلماذا تع
الغابات الحضرية واستعادة الموائل من بين أكثر الوسائل فعالية من حيث التكلفة لعزل الكربون  دتع

. تساعد زيادة كمية وحجم الغطاء  سطحي، فضالً عن جودة الهواء في المناطق الحضرية وإدارة الجريان ال
 الكربون كسيدثاني أ النباتي على تقليل كمية الملوثات في الغالف الجوي المنخفض ؛ كما يزيل الغطاء النباتي

. المناطق الخضراء لها تأثير تبريد وتخفف من موجات الحرارة  أثناء عملية التمثيل الضوئي ويطلق األكسجين
لمعتاد( وجزيرة الحرارة الحضرية )درجات حرارة أعلى في المناطق الحضرية منها )طقس أكثر حرارة من ا

اء عالوة على ذلك ، يقلل الغط . سلبية على صحة اإلنسان والتنوع البيولوجي اوكالهما له آثار -في الريف( 
.  ألنابيبف عبر االنباتي من جريان المياه السطحية ، وبالتالي يمنع تآكل التربة ويقلل من الحاجة إلى الصر

  كل هذه التأثيرات مهمة في سياق زيادة عدم اليقين المناخي والمخاطر المناخية وغيرها من المخاطر الطبيعية
تتمتع المدن ، حتى مع وجود كثافة عالية ، بإمكانية زيادة المساحات الخضراء والمفتوحة عن طريق 

كمتنزهات أو إعادة تطوير مدافن النفايات المغلقة كمناطق  نيةي، على سبيل المثال ، استعادة مواقع الحقول الب
. تتيح إعادة تدوير المواقع والمباني القاحلة والمهجورة فرصة لتنظيف المواقع الملوثة ، ومساعدة  خضراء

. تتضمن بعض األساليب "الجديدة" لتخضير المساكن ، على الرغم  البيئة والتجديد االجتماعي واالقتصادي
دران للمباني الفردية ، مثل تخضير األسطح والج تقليد طويل ، أيًضا دمج الغطاء النباتي في التصميممن وجود 

   . ، و "حدائق الجيب" ، وزراعة األشجار في األفنية
 

 األداء البيئي للمباني السكنية 2.4 
لطاقة انبعاثات فاءة اتكمن االهتمامات الرئيسية للتصميم المستدام للمباني السكنية في أدائها البيئي )ك
طقة العالقات مع المن ثاني أكسيد الكربون ؛ كفاءة استخدام المياه ؛ كفاءة المواد ؛ التلوث ؛ إدارة النفايات ؛

المجاورة( ، التأثير الصحي )جودة الهواء ، جودة المياه ، النظافة( ، راحة اإلنسان )جودة الحرارة المائية ، 
يتم النظر  . ية ، التحكم في الروائح( ، وكذلك مع توفير إدارة اإلسكان المناسبةجودة الصوت ، الجاذبية البصر

 .  أدناه في بعض العناصر الرئيسية لهذه القضايا
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 كفاءة الطاقة في السكن
إن توليد الطاقة هو المساهم الرئيسي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتغير المناخ ، كما أنه يؤدي 

لي الطلب التشغي . اإلسكان هو المسؤول عن ما يصل إلى ربع كال التلوث البيئي األخرىإلى العديد من أش
تُستخدم هذه الطاقة في تسخين  .العالمي على الطاقة )على الرغم من الطاقة المتجسدة المستخدمة في البناء(

يعد  . داخل المنازل وتبريد المساحات والمياه والطهي واإلضاءة وتشغيل األنشطة األخرى المستهلكة للطاقة
(. 3استخدام هذه الطاقة في الواقع شرًطا ضروريًا لدعم الحياة واألنشطة االجتماعية في المنازل )الجدول 

ومع ذلك ، كما نوقش أعاله ، ال يستطيع الماليين حتى الوصول إلى الطاقة النظيفة أو يكافحون من أجل 
ظاهرة "فقر الطاقة"(. تحسين كفاءة الطاقة واستخدام  إلىتوفيرها بكميات كافية بسبب التكلفة )مما يؤدي 

  . الطاقة المتجددة هو وسيلة لمعالجة هذه العقدة المعقدة من المشاكل البيئية واالجتماعية
 

 (3جدول )
 رفاهية.ال من الحد األدنى من المعايير لخدمات الطاقة المنزلية لدعم الالئق

 على األقل في الليلة على مستوى األسرةساعات  4لمدة  انارة كافية  االنارة

الطبخ وتسخين 
 المياه

لتر من الكيروسين أو الوقود  0.2كجم من غاز البترول المسال أو  0.04كجم من الفحم أو  0.3كجم من الوقود الخشبي أو  1
لكفاءة الدنيا لمواقد الوقود دقيقة لكل أسرة في اليوم ؛ أن تكون ا 30الحيوي للفرد يوميًا ، يستغرق الحصول عليها أقل من 

التركيزات السنوية من النار المكونة من ثالثة أحجار من حيث استخدام الوقود ؛ متوسط  ٪40الصلب المحّسنة أكبر بنسبة 
 25و  3ميكروغرام / م  15في المنازل ، بأهداف مؤقتة تبلغ  3ميكروغرام / م  10> (PM 2.5) للمواد الجسيمية

 ؛ 3ميكروغرام / م  35و  3ميكروغرام / م 

تدفئة فضاء 
 المنزل

 درجة مئوية 18الحد األدنى لدرجة حرارة الهواء الداخلي أثناء النهار هو 

تبريد فضاء 
 المنزل

 درجة مئوية ؛ 30أقصى درجة حرارة داخلية ظاهرية للهواء تبلغ 

تبريد المواد 
 القابلة للتلف

 مقارنة بما يسمح به التخزين المحيط ٪50للتلف بنسبة ال تقل عن يمكن لألسر أن تطيل عمر المنتجات القابلة 

المعلومات 
 واالتصاالت

 يمكن لألفراد توصيل المعلومات اإللكترونية من منازلهم ؛
 يمكن للناس الوصول إلى الوسائط اإللكترونية ذات الصلة بحياتهم ومعيشتهم في منازلهم

Source: Adapted from Practical Action, 2012:42. 

 
من المسلم به على نطاق واسع أن تكلفة االستثمار في كفاءة استخدام الخراطيم عادة ما تكون أقل من 

ا . يعني توفير الطاقة أيضً  المكاسب التي تحققت على مدى فترة متوسطة األجل من وفورات الطاقة الناتجة
فة سكني أحد أكثر اآلليات فعالية من حيث التكل. وهذا أيًضا يجعل القطاع ال تجنب توليد ثاني أكسيد الكربون

لتقليل الطلب على الطاقة وانبعاثات الكربون   . )في الواقع ، ربحية( للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
 :   (Golubchikov  ،2009) يمكن استخدامها من المباني السكنية ، مجموعة من الحلول

متبادلة للمباني في الفضاء ، وكذلك تحسين بياض الجدران تخطيط وتحسين االتجاه والعالقة ال  -
والسقف )بالطالء أو التخضير( ، من أجل االفادة من الفرص التي توفرها التدفئة السلبية واإلضاءة 

 والتظليل النشط ،
ران باالقت -الجدران ، والنوافذ ، واألبواب ، واألسقف  -عزل أفضل للعناصر الهيكلية للمنازل  -

 ة أفضل )يسمح بإبقاء المنازل أكثر دفئًا في فترات البرد وبرودة في الفترات الحارة( ،مع تهوي
 تركيب أجهزة موفرة للطاقة للتدفئة والتبريد والطبخ واإلضاءة والتهوية ، -
  رفع كفاءة مرافق إمداد المنازل بالكهرباء والغاز والمياه والتدفئة -
خدم المساكن )مثل تدفئة وتبريد المناطق على تطوير محطات طاقة محلية منخفضة الكربون ت  -

 ، وتوليد الكهرباء المتجددة( ، ةأساس توليد الحرارة والطاقة المشترك
 تجهيز المنازل بالكهرباء المتجددة أو منشآت توليد الحرارة )التوليد الصغير( ،  -
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 نازل ،تقليل مواد البناء كثيفة االستهالك للطاقة والتقنيات المستخدمة في بناء الم -
 من خالل قياس الطاقة والفوترة ،للتوفير في الطاقة تحفيز األسر   -
 ، أنشطة بناء القدرات لرفعها -
 . الوعي بأهمية توفير الطاقة وكيف يمكن تحقيقه -

 عطيات مهذه الحلول قابلة للتطبيق على حد سواء على كل من البيئات الباردة والدافئة ، على الرغم من أن ال
 ، يجب زيادة العزل الحراري. على سبيل المثال  على استخدام وأولوية تقنيات بناء معينةالمناخية تؤثر 

ومكاسب الطاقة الشمسية في المناخات الباردة ، في حين يتم إعطاء دور أكبر للتبريد السلبي والتظليل وأنفاق 
 . الرياح في المناخات األكثر حرارة

كبر في أ مناخات حيث توجد اختالفات موسمية ونهاًرا وليالتُستخدم الكتلة الحرارية المتزايدة في ال
مة في المناخات المدارية ذات ئدرجات الحرارة مثل المناخات القاحلة والباردة ، في حين أنها أقل مال

 االختالفات األقل في درجات الحرارة )لمزيد من التفاصيل حول التخطيط والبناء الموفر للطاقة منازل بها
ممارسات اإلسكان (  Going Green: A Handbook of Sustainable .2012 مناخية انظر الدليل التكميليال معطياتال

  .، موئل األمم المتحدة 
تتمتع العديد من الدول األوروبية ، خاصة تلك الموجودة في البيئات الباردة ، بخبرة كبيرة في المباني 

لغرفة المريحة عن طريق مكونات عالية الكفاءة ، مثل . يتم تحقيق درجة حرارة ا منخفضة الطاقة للغاية
مستويات عالية من عزل الجدران واألسقف والنوافذ ، واستعادة الحرارة أو البرودة من الهواء المعاد تدويره 

حرارة اإلنسان(. من أجل  ، واستخدام المصادر الداخلية للتدفئة )بما في ذلك األجهزة المنزلية الموجودة و
تخدام الطاقة ، قد يكون تصميم المباني مطلوبًا لتالئم الخصائص المحددة للموقع )من حيث المناخ تقليل اس

والغطاء النباتي والتضاريس والجيولوجيا ، باإلضافة إلى البيئة المبنية الحالية( واستخدام اإلضاءة السلبية 
 الطلب المتبقي على الطاقة للكهرباء أو . يمكن أن يأتي واإلضاءة والتظليل النشط ، واألجهزة الموفرة للطاقة

نظام التبريد أو الماء الساخن من المصادر التقليدية )الكهرباء والغاز وتدفئة المناطق( أو من مصادر مستقلة 
 .كما سيتم مناقشته أدناه( -)التوليد الصغير 

ات وحتى المجتمعمن حيث المبدأ ، يسمح الخروج من الحلول التكنولوجية بالفعل للمنازل الفردية 
تماًما مثل المناطق التي تفتقر إلى إمكانية الوصول  -بأكملها باالعتماد على الذات تماًما الحتياجاتهم من الطاقة 
حديثة تماًما . المدن الخالية من الطاقة والكربون حياة إلى مرافق الطاقة الحديثة ، ولكن على عكسها ، مع جودة 

هو مبين أدناه ، يتم تعزيز معايير االتحاد األوروبي ، على سبيل المثال ،  . كما هي بالفعل مستقبل واقعي
 . بشكل متزايد تحسبا لضرورة بناء جميع المباني الجديدة وفقًا لمعايير الطاقة الصفرية في المستقبل القريب

 
  جودة الهواء الداخلي في المنازل الموفرة للطاقة

لعالية في استخدام الطاقة بمستويات عالية من ضيق الهواء لوقف تتميز المنازل الحديثة ذات الكفاءة ا
انيكية . يشيع استخدام التهوية الميك إضافية لتهوية المنازل ا. هذا يتطلب تدابير فقدان الهواء الدافئ أو البارد

بدلها وتست. تعمل بالكهرباء وتستعيد الحرارة أو البرودة من الهواء المستخدم بالداخل  مع استعادة الحرارة
. ومع ذلك ، فإن تكلفة هذه األنظمة ال يمكن  راحةالتثبيت  بالهواء النقي القادم ، مما يوفر جودة هواء جيدة و

. ومع ذلك ، فليس من الضروري حتى الحصول على مستويات  تحملها بالنسبة للغالبية في البلدان النامية
التقليدية والكتلة الحرارية ، جنبًا إلى جنب مع أنظمة  . قد يكون االستخدام الواعي للمواد عالية من العزل

التهوية الطبيعية )مثل التهوية المتقاطعة التي تحركها الرياح أو تهوية المداخن( كافية لحماية المنزل من المناخ 
 بيعيطا يزال السماح للمنزل "بالتنفس" بشكل مالبارد أو الحار ولتقليل الطلب على الطاقة بشكل كبير ، بينما 

من الضروري أن تسود جودة الهواء الداخلي على اعتبارات الطاقة ، ألن التهوية غير . على أي حال ، 
خاصةً إذا تم استخدام "الطاقة القذرة" أو  - الكافية قد تلحق الضرر بالصحة أكثر بكثير من العزل السيئ
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نماذج والمراقبة ذات الصلة اعتبارات يجب أن تتضمن قوانين البناء وتصميمات ال . التدخين داخل المباني
   . جودة الهواء الداخلي إلى جانب الطاقة

 
 

 الطاقة المتجسدة )المدمجة(
ال ترجع كمية الطاقة المستخدمة في المباني خالل دورة حياتها الكاملة فقط إلى استهالكها المباشر 

خرسانة . يساهم تصنيع ال أثناء البناء والهدم للطاقة )الطاقة المستخدمة( ، ولكن أيًضا بسبب الطاقة المستخدمة
غالبًا ما يتم  . والصلب واستخراج المواد الخام ونقل مواد البناء في استخدام الطاقة والبصمة الكربونية للمبنى

ى عل  . بناء المباني التي يُزعم أنها "منخفضة الطاقة" دون مراعاة هذه األشكال "المجسدة" الستهالك الطاقة
من أنها تستهلك القليل من الطاقة التشغيلية ، إال أن طاقتها المجسدة تكون من هذا القبيل على مدار دورة الرغم 

اؤها من المباني بكفاءة تشغيلية منخفضة ولكن تم بن حياتها ، أن بصمتها الكربونية يمكن أن تظل أكبر من ذلك
 معطياتد اختيار المواد ونقلها من بين ال. يع بطريقة مستدامة وباستخدام مواد محلية ذات طاقة منخفضة

 . لكل من البناء والتجديد الرئيسية
 . يساعد تحليل العالقة بين الطاقة المتضمنة والطاقة المستخدمة على ضمان اختيار أفضل لمواد البناء

 برمجيات نمذجة الطاقة التي يمكن أن تساعدوهناك ، على سبيل المثال ، مجموعة متنوعة من أدوات 
في تحسين تصميم المبنى لتقليل الطلب على الطاقة )مع التحذير من أن جميع  دنيينالمهندسين المعماريين والم

النماذج لها قيودها الخاصة وال تتنبأ مطلقًا بمواقف الحياة الحقيقية(. يحتاج مصمم المنزل إلى فهم التأثير البيئي 
اد البناء ، وإمكانية تفكيك عناصر البناء للتجديد وإعادة لجميع جوانب المنزل ، بما في ذلك تكلفة تسليم مو

. تتمثل الطريقة المثلى لتوفير الطاقة المتجسدة )وتقليل التكلفة( في ضمان استمرار المباني السكنية  التدوير
 من خالل ، على سبيل المثال ، دمج الميزات من البداية لتقليل الحاجة إلى إصالحات وتعديالت -لفترة أطول 

. إحدى التقنيات التي تم تجربتها هي دمج المواد المحلية التقليدية المستدامة  مكلفة ومهدرة على المدى المتوسط
 .والمتينة في البناء الجاهز 

 
 كفاءة استخدام المياه

 يتعد كفاءة استخدام المياه في مواقع البناء وفي تصنيع مواد البناء وفي المنازل المكتملة عنصًرا حاسًما ف
تحقيق اإلسكان المستدام ، نظًرا الستنفاد موارد المياه العذبة على مستوى العالم ونقص إمدادات المياه العذبة 

 ً لفقيرة في الفقيرة واألحياء االسكنية . يقضي سكان المناطق  النظيفة في العديد من البيئات الصعبة اجتماعيا
من الوقت من حياتهم في جمع المياه من المصادر البعيدة ، العديد من المدن النامية ، وخاصة النساء ، الكثير 

عالية بشكل غير متناسب لموردي المياه الصالحة  افي حين يضطرون في كثير من األحيان إلى دفع مبالغ
 .  للشرب مقارنة مع مواطنيهم الذين يتمتعون بمياه مركزية

 
  ، إمدادات المياه

  : تيةالمياه عادة لألغراض اال فيما يتعلق بالمباني السكنية ، تستخدم
 ام ، غسيل المالبس ، الطبخ ، التنظيف ، الحدائق ، ستحمالا -
  . فاقد المياه بسبب التسربات -

 : بشكل شائع تيةيتم تنفيذ الممارسات المستدامة اال
 ، التقليل من الفاقد والتسربات المائية  -
 أنظمة تجميع مياه األمطار وذوبان الجليد ،  -
 خدام المياه ،إعادة است  -
 التركيبات الموفرة للمياه في المنازل ،  -
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 تقنيات غير مائية ومنخفضة التدفق ، -
 .تركيب أنظمة قياس المياه )لتحفيز توفير المياه(  -

قد تتراوح هذه األنظمة من عالية التطور وذات تقنية عالية إلى منخفضة التكلفة والتي يمكن أن تكون مناسبة 
الحياة وتخفيف مشاكل المياه للفقراء ، وكذلك لتخفيف العبء على أنظمة توفير  بشكل خاص لتحسين نوعية

خدام الفقيرة شديدة الكثافة ، يمكن استالسكنية على سبيل المثال ، حتى في مناطق األحياء  . المياه العذبة الحالية
أغراض منزلية متعددة ،  المزاريب لنقل مياه األمطار من أسطح المنازل إلى أوعية التخزين الستخدامها في

يمكن   .(Nissen-Petersen  ،1999 و Gould مثل) وإذا تم جمعها وتخزينها ومعالجتها بشكل صحيح ، للطهي
التقاط المياه المستخدمة ألغراض "أنظف" ثم استخدامها ألغراض "قذرة" ، وكذلك للري ، مما يسمح بإعادة 

تخدم المياه تُس المياه ن البلدان المتقدمة والنامية كميات كبيرة من. على سبيل المثال ، في كل م استخدام المياه
)ما يسمى "المياه  "العذبة لغسل المراحيض ، في حين أن هذه الوظيفة يمكن أن تؤديها "المياه المستعملة

 .ب شوائأخرى كثيرة من المياه غير الملوثة والخالية من ال االرمادية"( ، ومياه األمطار المحصودة وأنواع
 40000. على سبيل المثال ، أكثر من  يمكن أن تكون اللوائح فعالة لتحسين إدارة المياه وإعادة تدويرها

شكل يتم قياسها تسليمها ب منزل في ملبورن ، أستراليا ، مطلوبة الستخدام المياه المعاد تدويرها من الفئة أ ،
مظاهر الل المراحيض وغسيل السيارات وسقي منفصل في أنبوب أرجواني مميز ، بدالً من مياه الشرب لغس

 (.OECD ،2010: 126الخارجية ) االرضية
يعد تلوث شبكات المياه الحالية بمياه الصرف الصحي والنفايات المنزلية مشكلة أخرى مستمرة في 

ًطا وثيقًا ترتبط الحلول هنا ارتبا  . العديد من المناطق الفقيرة ، والتي يجب معالجتها بجدية والوقاية منها
 .اه(نظر إدارة النفايات المنزلية وإعادة التدوير أدنيمرافق اإلدارة )و بتدابير تحسين الصرف الصحي والنفايات

صدد ، في هذا ال -مرحلة البناء  بالفعل في تهاونوعيعالوة على ذلك ، يمكن أيًضا توفير كل من كمية المياه 
التواصل مع عمال البناء لزيادة وعيهم بشأن استخدام المياه و يرهايجب أن تكون تدابير الحفاظ على المياه وتوف

تطلبات الحد ملقوانين البناء لإلسكان المستدام ينبغي أن يتبع تطوير التكنولوجيا المناسبة  . المراعي للبيئة
لى سبيل ع -األدنى من الكفاءة المعززة لبناء المساكن / تشييد المباني )مدمجة في ما يسمى "قوانين البناء"( 

 . المثال ، للطاقة والمياه وجودة الهواء ، فضالً عن السالمة البيئية للمواد المستخدمة والتقنية
ية . في الواقع ، تم العثور على قوانين البناء اإللزام قوانين البناء إلزامية في العديد من البلدان المتقدمة

 Levine ؛Laustsen ،2008)  للطاقة ء المباني ، بما في ذلكلتكون من بين أكثر اآلليات فعالية لضمان تحسين أدا

et al. ،2007).  االختصاص القضائي ويمكن تمييزها حسب أنواع  قد تكون هذه الرموز وطنية أو محلية
بالفعل للتحرك نحو متطلبات  (EU) على سبيل المثال ، يستعد االتحاد األوروبي . التنمية والظروف الجغرافية

ويطور معايير أداء الطاقة  2020ن الصفر من الطاقة" لجميع المباني الجديدة والمعدلة بحلول عام "ما يقرب م
 (. الفكرة هي أن المباني التي تستخدم فقط2010المقابلة للمباني ، أو قوانين بناء الطاقة )االتحاد األوروبي ، 

  . سوف يسمح القليل جدا من الطاقة للعمل
 

  رسات االستدامةبناء ومماالمواد   2.5
 . قليلة من مصادر الطاقة المتجددة القريبة أو تولدها بنفسهاطاقة يتعين على المباني الجديدة أن تأخذ 

من خالل قدرات التوليد المناسبة في الموقع واإلذن بالتدفق المزدوج للكهرباء بين المبنى والشبكة العامة ، 
ًضا ألنها تأخذ منه أو حتى تولد فائ من الكهرباء إلى الشبكة ستكون بعض المباني قادرة على إرسال أكبر قدر

 .)يُعرف ، على التوالي ، باسم صافي صفر للطاقة ومباني الطاقة اإلضافية(
 

   قوانين بناء الطاقة
هي قوانين البناء التي تنظم مختلف العناصر المتعلقة بالطاقة في مبنى جديد أو تم تجديده ، مثل 

لظروف ا لمبنى )مثل السعة الحرارية ، والعزل ، والتدفئة السلبية ، والجسور الحرارية( ؛التصميم الحراري ل
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المناخية الداخلية ونوعية الهواء ؛ أنظمة التدفئة والمياه الساخنة والتهوية والتبريد واإلضاءة ؛ وتصميم المبنى 
 . مختلفة . عادة ما تحدد معلمات مختلفة لمناطق مناخية اوتحديد المواقع وتوجيهه

ن متزايد للمباني السلبية ، الخالية مالتغلغل اللضمان  افي البلدان النامية أيًضا ، يمكن وضع أهداف
قد  . مع التحذير ، مع ذلك ، بعدم إدخال لوائح صارمة عالميًا بسرعة كبيرة -الطاقة ، والخالية من الكربون 

واألفراد البناة ، وبالتالي دفع هؤالء الناس إلى  غرتكون قوانين البناء الصارمة غير مجدية للمطورين األص
ا تزال الرموز اإللزامية نادرة في البلدان النامية ، خاصة بالنسبة م. في الواقع ،  الممارسات غير الرسمية

 على أي حال ، ينبغي دعم قوانين البناء بأدوات . للمباني السكنية ، وال يتم اتباعها في األماكن التي توجد فيها
 . أخرى ، بما في ذلك اإلعانات ، وبناء القدرات ، وتنمية المهارات القيادية

. كانت إحدى  يتم استخدام قوانين البناء الطوعية وأنظمة إصدار الشهادات لهذا الغرض أيًضا
التوصيات التي دعا إليها موئل األمم المتحدة لعقود قليلة هي وضع تصاميم نموذجية )غير إلزامية( للبناء 

يم . وقد تشمل هذه مجموعة من التصام الذاتي للفئات ذات الدخل المنخفض والتي يمكن فهمها وتنفيذها بسهولة
  د( 2011لمداخيل مختلفة ومواقع محددة ، وكلها تضمن كفاءة استخدام الطاقة والمياه )موئل األمم المتحدة ، 

  . ومات السكان المحليين في هذا الشأنقد تدعم مراكز المعل ُمخصص خصيًصا مجانًا أو بتكلفة منخفضة
 

 استدامة ممارسات بناء المساكن
قد تخلق عملية البناء الفعلية مشاكل بيئية هائلة ، بما في ذلك التلوث الضوضائي والهواء والغبار 

م بشكل د. غالبًا ما يتم إلقاء النفايات الناتجة عن أنشطة البناء واله والتلوث الضار من خالل النفايات السامة
غالبًا ما يحدث استخراج المواد الخام في   . غير قانوني في السدود ومجاري األنهار وأي مجوف متاحة
صناعة . يمكن أن ترتبط إزالة الغابات أيًضا ب المناطق الريفية ، مما يتسبب في تدهور األراضي والنظم البيئية
األحيان بشكل غير مستدام من غابات السكان مواد البناء ، حيث يتم الحصول على األخشاب في كثير من 

األصليين ، والتي ، بالنظر إلى الحد األدنى من الكتلة الحيوية وأنشطة استبدال النظام اإليكولوجي بعد ذلك ، 
 . المشاكل ذات الصلة تؤدي إلى تآكل التربة ، وتملح المجاري المائية ، وانخفاض هطول األمطار و

ات البناء المعيبة وغير الفعالة للخطر كالً من عمال البناء وسكان االستخدام يمكن أن تعرض مواد وتقني
. يجب أن تمنع صناعة بناء المساكن المستدامة استخدام مواد البناء والتشطيبات الضارة للمباني  النهائي

أيًضا األنشطة يجب أن تعزز ممارسات البناء  . السكنية ، والتي تشكل جزًءا كبيًرا من الحمل السام العالمي
السليمة واآلمنة في مواقع البناء ، خاصة فيما يتعلق بالحد من خسائر التربة السطحية والغطاء النباتي ، 

  . والتلوث بالغبار والضوضاء ، والتخزين اآلمن للمواد الكيميائية الضارة
 

  مواد البناء غير اآلمنة للصحة
في تشييد المباني ،  تيةضرورة تجنب المواد االتؤكد دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية على 

: األسبستوس ، وطالء الرصاص ، ومنتجات الخشب المضغوط المصنعة بمركبات  وأنشطة العزل واإلصالح
عضوية متطايرة )مثل الفورمالديهايد( ، والزرنيخ في األخشاب ، ومواد العزل التي تحتوي على الفورمالديهايد 

 (WHO  ،2011)  ي تحتوي على مواد مسرطنة للغدد الصماء، واأللواح الرغوية الت

 
 تقنيات ومواد بناء ميسورة التكلفة

ا تزال هناك إمكانات هائلة لتقنيات وممارسات البناء المستدام التي تتضمن مواد بيئية وصحية وآمنة م
القرن  ال ، جدول أعمالعلى سبيل المث)  جيد في هذا الصدد احتى لو كان هناك تقدم -وتقنيات صديقة للبيئة 

 - تكييف المبنى التقليدي( تقنيات   UNEP-IETC ،2002 و CIB نظريالبناء المستدام في البلدان النامية ؛  21
التي تتوافق مع الظروف المحلية ، وبأسعار معقولة ودائمة وموثوقة واألهم من ذلك ، وظيفي للحياة الحديثة 
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لى ع ، فإن المواد التقليدية المتاحة محليًا لها تأثير بيئي أقل بكثير على النقيض من ذلك . مهم بشكل خاص -
 . ويرجع ذلك أساًسا إلى انخفاض الطاقة المجسدة -مواد مثل الطوب والخرسانة والحديد 

كتل   : تتضمن بعض المواد المعروفة ذات التكلفة المعقولة ذات الطاقة المنخفضة ، على سبيل المثال
رتالندي بدائل لألسمنت البو الطوب اللبن أو اللصقات الترابية والجيرية ، واستخدام الرمادطينية مضغوطة من 

، وكذلك منتجات الكتلة الحيوية المحلية األخرى  ، القش ، الحجر المحلي ، المقطوع محليًا ، المنشور الخام
 UNEP-IETC  ،2002 و CIB) عمرةالمواد الخام لتصنيع مواد البناء الم )تفل ، قنب ، خيزران( ، والتي تستخدم

ومع ذلك ، فإن  كان هناك تجدد االهتمام في جميع أنحاء العالم ببناء األرض .(د 2011؛ موئل األمم المتحدة ، 
لقد  . معظم أنواع التربة ال تحتوي على مزيج من الطين والطمي والرمل المطلوب لصنع الطوب بشكل جيد

التربة الطبيعية المناسبة لصنع كتل ترابية مضغوطة ومستقرة ، وزادت وسعت تقنية التثبيت الحديثة نطاق 
 eathbag / sandbag . النوع المثير لالهتمام المستخدم في جنوب إفريقيا هو أيًضا إنشاءات من قوتها ومتانتها

لمياه ؛ ال يمكن أن تتصدع جدران األكياس الرملية ، وهي مقاومة للحريق ، وعوازل جيدة وتقاوم اختراق ا
قد تكون المعارف والتقنيات األصلية ال تقدر بثمن لتحسين القدرة التكيفية للمنازل .  (2009)رو وألكسندر ، 

دقيقة  حسابات. ومع ذلك ، يجب أن تكون هناك  عن طريق تحسين اإلنشاءات لمواجهة األخطار الطبيعية
تخدام مواد محلية منخفضة التكلفة ، ال سيما في لقوة التحمل والمرونة والمقاومة للمباني التي تم إنشاؤها باس

 . المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية
معينة لظروف مناخية معينة ومخاطر جغرافية قبل الدعوة إلى األساليب  ايجب تقييم مالءمة مواد

فادة من اللقد يكون الجمع بين المواد التقليدية والحديثة هو الطريقة المثلى و  . المحلية منخفضة التكلفة
 يتكرار نموذج للمنزل التقليدو. ال يمكن إلعادة دمج الممارسات والمواد األصلية ببساطة  "العالمين" األفضل

على الرغم من أن هذه التقنيات كانت  . . يجب أن يلتزم استخدامها بسياق المتطلبات والتكنولوجيا المعاصرة
ذه نه ال توجد ثقة كبيرة اليوم في الجدوى التقنية واالقتصادية لهمتجذرة بعمق في ثقافة المناطق المختلفة ، إال أ

طرق . عالوة على ذلك ، نشأت ال ويرجع ذلك جزئيًا إلى العديد من التطبيقات غير الصحيحة مؤخًرا -التقنيات 
إن التقنيات  ،  ها من الطراز القديمكونفي السياق الريفي ويتم إهمالها إلى حد كبير في المدن  التقليدية للبناء

إعادة  .(UNEP-IETC  ،2002 و CIB) في تقنيات أكثر استدامة التقليدية بمثابة نقطة انطالق للبحث واالبتكار
التدوير في صناعة البناء هناك حاجة في ممارسة إنتاج المباني والمواد ذات العمر االفتراضي الطويل ، والتي 

. توفر إعادة التدوير عدًدا من المزايا البيئية ،  كلفة بيئيةيمكن إعادة تدويرها ويمكن التخلص منها بأقل ت
استهالك الموارد الطبيعية ودفن النفايات ؛ توفير الطاقة في إنتاج المواد وبالتالي تقليل  خاصة من حيث تقليلها

 . التلوث ؛ وتوافر مواد أكثر متانة
المواد  دمج زات الدفيئة عن طريقغااليتم تقديم مساهمة كبيرة في توفير الطاقة وتجنب انبعاثات 

ومن خالل ابتكار أبنية جديدة  ( سابقمبنى المعاد استخدامها في المباني السكنية )على سبيل المثال من هدم 
قد تكون إعادة التدوير ممكنة للخشب والمعدن  . تكون مناسبة إلعادة التدوير في نهاية عمرها االفتراضي

من المواد المستخدمة من المهم بشكل واضح  رغم من السالمة الصحيةوالزجاج والحجر الجيري )على ال
ناء مبنى ب يمكن تجديد المباني ذات الهيكل األساسي الصلب باستخدام طاقة أقل مما كانت عليه في( .  التحقيق

ه ذحتى لو كانت ه -نسبة الطاقة المجسدة  جديد تماًما ، حيث يشتمل الهيكل والمغلف على مستوى عاٍل جًدا
 (.الوظيفة والموقع مقارنة بالمبنى الجديد المثالي االستراتيجية تتطلب بعض التنازالت )على سبيل المثال

 
 دمج اإلسكان في البنية التحتية المجتمعية المستدامة   .2.6

مة بالبنية التحتية الحضرية المالئ اكون مرتبطيالتوليد المشترك للطاقة وتدفئة المناطق يجب أن 
. يُنظر إلى أنظمة التدفئة والتبريد على نحو متزايد اليوم على أنها الخيار األكثر كفاءة  ضة الكربونوالمنخف

تع هذه األنظمة . تتم في استخدام الطاقة لتوفير المساحة وتسخين المياه في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان
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تجددة أو الحرارة والطاقة المشتركة هي بمزايا بيئية ومزايا أخرى كبيرة خاصة عندما تكون المصادر الم
د بالطاقة     . المزو ّ

حتى إذا كان التوليد المصغر يوفر مدخرات في التكلفة الجارية للطاقة ، فإن التكاليف األولية المرتفعة 
. إن تقديم المنح والقروض للسكان لالستثمار  تظل عائقاً خطيراً أمام استخدامها الفعال على مستوى األسرة

ي التوليد الصغري ، وإيجاد حوافز تمويلية أخرى )مثل األعالف الداخلية( ، أو تثبيت ذلك في تطوير المساكن ف
االجتماعية أو اإليجارية ذات التكلفة المعقولة على نطاق واسع ، لن يؤدي فقط إلى تحسين الوصول إلى الطاقة 

( 2012فير في تكاليف معيشتهم )براكتكال أكشن ، يساعد أيًضا السكان األكثر فقًرا على التو النظيفة ، ولكن
يجب توخي الحذر حتى اآلن بشأن موثوقية األنظمة وترتيب صيانتها وإصالحها ، بحيث ال تخسر األسر 

   . المال في الواقع في حالة حدوث أخطاء فنية
معة المجومع ذلك ، فإن الشبكات الصغيرة على مستوى المجتمع المحلي )شبكات توليد الكهرباء 

محليًا والمركزية( ، ال سيما في سياق البلدان النامية والمجتمعات النائية ، تساعد في تجنب التكلفة الرأسمالية 
ما تتيح الطاقة ك . على المستوى المحلي ، العالية المطلوبة للتوصيل بتوليد الطاقة الشبكية الوطنية وتوزيعها

 الصيانة ، وخلق الفرص للقوى العاملة المحلية مية والتوزيع والخضراء مشاركة الصناعات المحلية في التن
بكة . قد تكون الش تمثل حجًما جيًدا للشركات أو التعاونيات المحلية لتمويلها . مثل هذه األنشطة المجتمعية

 تشمل مزيًجا من مصادر الطاقة المختلفة لتحسين الموثوقية ، والجمع بين الطاقة الخضراء الصغيرة أيًضا
 .(ARE  ،2011) استخدام أنواع الوقود غير المتجددة ، مثل الديزل ، في ما يسمى بالشبكات الدقيقة الهجينةب
 

 إدارة النفايات المنزلية وإعادة التدوير
 . تتضمن إدارة النفايات يعد نظام إدارة النفايات المصمم جيًدا جزًءا ال يتجزأ من االستدامة البيئية

وهناك  ؟لماذا النفايات مهمة الستراتيجيات اإلسكان المستدام . معالجتها وإعادة تدويرهاجمع النفايات ونقلها و
 -: عدد من األسباب

التخلص غير المسؤول أو غير المنظم من النفايات مخاطر مختلفة على كل من صحة يخلق  -
 . السكان والبيئة الطبيعية ، بما في ذلك تلوث الهواء والمياه

 .ثقيالً على البنية التحتية الحضرية وتنطوي على تغيير استخدام األراضيالنفايات عبئاً تضع  -
يعد تحلل النفايات في مدافن النفايات أحد أهم العوامل المساهمة في انبعاثات غاز الميثان ، كما  -

 أن النفايات مسؤولة أيًضا عن انبعاثات الكربون في حالة حرقها ؛
ياة المنتجات ، والتي يستهلك إنتاجها المستمر موارد وطاقة النفايات في حد ذاتها هي نهاية دورة ح -

 قيّمة ؛
ؤدي على سبيل المثال ، قد ي -يمكن أن تؤدي النفايات إلى تضخيم اآلثار السلبية للمناخ المحلي  -

  . إلقاء النفايات الصلبة إلى سد قنوات الصرف والتسبب في حدوث فيضانات محلية
النفايات وإعادة التدوير بالقرب من المساكن مصحوبًا بجمع سهل وفعال  يجب أيًضا أن يكون توفير مرافق

 امةجيد الجودة ومساكن مستدسكني . هذه المرافق أساسية إلنشاء حي  للنفايات والمواد القابلة إلعادة التدوير
ية ومناخية رسات بيئمنع النفايات وإعادة التدوير والتسميد واستعادة الطاقة من النفايات المنزلية هي أيًضا مما .

. على سبيل المثال ، في بعض البلدان المهتمة بالبيئة مثل السويد ،  جيدة ، مما يساعد على تحقيق االستدامة
  . من النفايات المنزلية كمكب للنفايات ٪20يتم إيداع أقل من 

دوير ن إعادة ت. يمك تتضمن إعادة تدوير النفايات المنزلية استخدام النفايات كمورد لمنتجات أخرى
ايات . يمكن استخدام النف المواد بما في ذلك الزجاج والورق والمعادن والبالستيك والمنسوجات واإللكترونيات

ومع ذلك  . القابلة للتحلل الحيوي )مثل نفايات المطبخ والحدائق ، وحمأة الصرف الصحي( في عملية التسميد
، فإن إعادة تدوير النفايات الحضرية وتحويلها إلى سماد يتطلب بنية تحتية بلدية فعالة لجمع هذه المواد وفرزها 

   . ومعالجتها
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 يمكن استخدام النفايات العضوية األخرى غير القابلة إلعادة التدوير كمورد لتوليد الطاقة ، فيما يلي
جارية تحظى بشعبية ت . عدد من التقنيات الوقود الحيوي من المحاصيلنفس التقنيات المستخدمة في إنتاج 

الوقود  . : الهضم الالهوائي للغاز الحيوي ؛ ترميد النفايات االنحالل الحراري للغاز التخليقي بالفعل ، مثل
ية ن. لقد أثبت توليد الغاز الحيوي بشكل خاص أنه تق ؛ واستخالص الحرارة من مياه الصرف . فحم الحيوي

 سية طاقة رخيصة وتناف بسيطة نسبيًا يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من السياقات والمقاييس إلنتاجها
 

 المبحث الثالث

 االستدامة االجتماعية والثقافية لإلسكان
يعد اإلسكان أمًرا بالغ األهمية لتلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية في المأوى ، ولكنه مهم أيًضا 

. يمكن التعبير عن االحتياجات االجتماعية لإلسكان في شكل تسلسل هرمي  ية االجتماعية للمجتمعاتللتنم
. على الرغم من أن سياسة اإلسكان تقليديًا تركز على تلبية االحتياجات االجتماعية 3معين كما في الشكل 

 سكانعين عليها أيًضا ضمان تحقيق اإلاألساسية ، مثل المنازل الميسورة التكلفة والالئقة والصحية ، إال أنه يت
الحتياجات االجتماعية الوسيطة مثل النقل والمرافق ، وكذلك االحتياجات النهائية لتنمية رأس المال البشري ل

 المحليةالتماسك والرفاهية في المجتمعات  واالجتماعي والقدرات )التعليم والمهارات والصحة والقيم( ،
جيدة ، والمشاركة ، واإلدماج واإلنصاف ، واألمن ، والشعور باالنتماء للمجتمع(. والمجتمع ككل )العالقات ال

 ة .والثقافي ةاالجتماعيأبعاد استدامة اإلسكان هذه التحديات من داخل  دتع
 

 
 

 ؟ماذا تعني االستدامة االجتماعية والثقافية لإلسكان
منة وصحية وجيدة النوعية وشاملة تتمحور االستدامة االجتماعية في اإلسكان حول إنشاء مساكن آ

ومتنوعة )حيازة مختلطة ودخل مختلط( ، ومناطق ومجتمعات سكنية آمنة وصحية ، والتي يتم دمجها جيًدا 
تأخذ االستدامة في  ا. ثقافي وطني حضري و اإلسكان جزء - في النظم االجتماعية المكانية األوسع نطاقًا

 والعادات والتقاليد ، فضالً عن أنماط حياة وسلوكيات السكان والمجتمعاتوجهات النظر والقيم الثقافية حسبان ال
 . ، وبالتالي دعم كرامة الحياة المجتمعية االكبر والمجتمع المحلية

نظًرا ألهمية اإلسكان بالنسبة الحتياجات اإلنسان وسبل عيشه ، يظل البعد االجتماعي لالستدامة هو 
ة واالقتصادية البيئية والثقافي معطياتالتي يجب على أساسها تقييم ال -رية حتى النقطة المحو -الشرط الرئيسي 
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. ومع ذلك ، يجب بذل كل جهد لضمان دمج البعد االجتماعي مع الظروف األوسع  ها وتطويرهاتوموازن
 (.1نظر الجدول يلإلسكان المستدام على النحو المعبر عنه في النهج الشامل رباعي األبعاد )

 : ء المتبقي من هذا الفصل هذه الجوانبيستعرض الجز
  وقدرته على الصمود  موقعهالقدرة على تحمل تكاليف السكن و -
  العدالة االجتماعية والمكانية في توفير اإلسكان المستدام -
  التمكين والمشاركة واإلدماج -
  البنية التحتية والمرافق االجتماعية -
  اإلسكان كاستراتيجيات تكيف للفقراء -
   . ن قابل للتكيف مع االحتياجات الحالية والمستقبليةإسكا   -
 

 وقدرته على الصمود موقعهالقدرة على تحمل تكاليف السكن و 3.1
ر عن ثروة بغض النظ -وميسور التكلفة للجميع  اسياسة إسكان توفير مأوى مناسب ةيكمن في صميم أي

الطلب  أيًضا في البلدان األكثر تقدًما ، يساهم عدم تلبية. في جميع البلدان النامية تقريبًا ، ولكن  الناس وتأثيرهم
كنية الساألحياء : الثانوية  خرجاتمن بين العديد من المو.  على اإلسكان في عدم التوازن في سوق اإلسكان

وعة مما يؤدي إلى مجم -الفقيرة ، ونقص البنية التحتية والصرف الصحي والطاقة النظيفة والمياه العذبة 
 . متنوعة من اآلثار االجتماعية والصحية السلبيةكبيرة و

كما تم التأكيد في هذا التقرير ، فإن القدرة على تحمل تكاليف السكن هي قضية خاصة تتقارب فيها 
رامج . يتم استخدام هذا التقارب في بعض الب األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية لالستدامة بشكل واضح

والقدرة على تحمل تكاليف اإلسكان ، كما هو  استهداف االستدامة هنفستي تحاول في الوقت األكثر تقدًما ، وال
كات الرائدة في العالم النامي للبرامج الشاملة التي تقودها االحال في المكسيك ، التي تعد اليوم واحدة من الشر
 . الحكومة من أجل اإلسكان المستدام الميسور التكلفة

أخرى من القدرة على تحمل التكاليف في فصل االستدامة االقتصادية ، حيث يتم النظر في جوانب 
 ليس مجرد آلية رعاية اجتماعية ، وليس "عبئًا" على اإلطالق أن اإلسكان الميسور التكلفةمن المهم توضيح 

. على قرفوسيلة للتنمية االقتصادية وأحد أهم الوسائل لحل المشاكل الهيكلية لل ولالقتصاد والحكومة ، بل ه
مأوى فإن اإلسكان الميسور يتعلق أيًضا بالرغم من الجوانب االقتصادية لتوفير المساكن الميسورة التكلفة ، 

تؤثر  . ليس فقط في مكان ميسور التكلفة ولكن أيًضا صحي وآمن وبيئي ومرن للعيش فيه يوفر للناس -كريم 
محيطة بها بشكل كبير على صحة الناس وسالمتهم العناصر الهيكلية وتصميم المساكن والبيئات السكنية ال

د ؛ هم "الجل منازل هي في الواقع امتدادات "بيولوجية" لألشخاص الذين يستخدمونهالفا.  ونوعية حياتهم
باإلضافة إلى الجلد البشري والمالبس ولديهم نفس وظائف الحماية والعزل والتنفس والتنظيم  -الثالث" 
 . د على "بشرة أولى" صحية ، كذلك هل تعتمد على منزل صحيأن الصحة تعتم.  والتواصل
 

 ؟هاعلي تعرفما هي جوانب الصحة والسالمة المعينة التي يجب ال
اطر . يمكن تجميع المزيد من المخ أن استخدام مواد البناء المختلفة يحدث فرقًا كبيًرا على صحة السكان

    : المتعلقة بجودة اإلسكان في مجموعات قليلة
مخاطر الفسيولوجية )الرطوبة والعفن والدخان والبرودة الزائدة أو الحرارة الزائدة والملوثات ال -

 المتعلقة بالبناء مثل األسبستوس واإلشعاع( ؛
 .المخاطر النفسية )األماكن المزدحمة وانعدام األمن وقلة الضوء أو كثرة الضوء والضوضاء( -
صرف الصحي وتلوث إمدادات المياه واألمراض المخاطر المرتبطة بالعدوى )نقص النظافة وال -

 .المعدية(
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المخاطر المتعلقة بالحوادث )السقوط على وبين المستويات وعلى الدرج ، والمخاطر الكهربائية  -
 ، والحرائق ، والحروق ، واالصطدامات ، والجروح ، واإلجهاد( ؛

 .لك تلوث الهواء(األخطار البيئية )االنهيارات األرضية ، الزالزل ، تسونامي ، وكذ -
ترتبط الحوادث المرتفعة للمشاكل الصحية الحادة والوفيات بالمساكن غير اآلمنة وغير المالئمة والبنية التحتية 

. يزيد االكتظاظ من انتشار األمراض ، حيث تنتشر العدوى بسهولة ؛  المادية ذات الصلة والخدمات العامة
 تحتية إلى التهابات شديدة )مثل أمراض اإلسهال التي تنتقليؤدي سوء الصرف الصحي بسبب ضعف البنية ال

. يرتبط السكن الذي يعاني من سوء التدفئة والرطوبة وسوء نوعية الهواء  عن طريق المياه واألغذية(
واالكتظاظ بمجموعة من األمراض الجسدية والعقلية ، بما في ذلك السل وأمراض الجهاز التنفسي والسرطان 

 . واالكتئاب والتوتر والقلق
عالوة على ذلك ، تحدد جودة المنازل مدى قدرتها على تحمل الصدمات والكوارث البيئية عندما تأتي 

تتعرض عوامل اإلسكان  . على حماية حياة وصحة األسر والمجتمعات بأكملها ا، وبالتالي ، مدى قدرته
لبناء الرسمية في المناطق المعرضة المستدام للخطر بسبب البناء المنخفض الجودة ، وانتهاكات قوانين ا

بالتأكيد ، تعد جودة اإلسكان وتحسين الصرف الصحي  . للكوارث ، واالفتقار إلى آليات مراقبة البناء أو إنفاذها
والقدرة على الصمود من بين األولويات الرئيسية لسياسات اإلسكان في جميع أنحاء العالم ، كما أنها تقود 

 مناخلايساهم استخدام ممارسات اإلسكان المستدامة والمواد البيئية وحماية  . كما لفقيرةبرامج تحسين األحياء ا
شراك إ . من األهمية بمكان أفضل للمباني السكنية في تحسين مرونة المنازل وحمايتها من المخاطر المختلفة

 المخاطر في مناطقهمالمجتمع في عمليات إدارة الكوارث والتخطيط ، بحيث يكون الناس على دراية جيدة ب
     . المخاطر على حياتهماثر وطرق تقليل 
 

 المكانية -العدالة االجتماعية   3.2
نها بالتأكيد . في حين أ لتنمية المستدامةعلى ايشكل تقسيم الدخل بين األغنياء والفقراء تهديدا كبيرا 

بير عنها بوضوح في التناقض بين مشكلة مجتمعية ، إال أن لها مظاهر مختلفة في الفضاء ، كما يتم التع
جوار األحياء اليهودية ")التي غالبًا ما تقع ب الفقيرة وتلك الموجودة فيالسكنية الظروف المعيشية في األحياء 

 . ظروف الفقر والتفرقة واالستبعاد والتهميشك بعضها البعض( ، ولكنها مرئية أيًضا في المناطق الحضرية
 ب( 2010. موئل األمم المتحدة ) هو واحد من أخطر التحديات لهذا القرنالحضري ر هذا االنقسام يجست

كانت بليغة في الدفاع عن "الحق في المدينة" ، كمنصة التخاذ إجراءات لتحقيق مدينة أكثر شموالً وإنصافاً 
  . واستدامة

الئق  نإن سياسات اإلسكان المستدام الميسور التكلفة ، والتي تعمل على تحسين الوصول إلى سك
وآمن وبيئي والتي تنطوي على درجة من إعادة توزيع الثروة والفرص لصالح الفئات المحرومة ، هي بالتأكيد 

 عن طريق إزالة المخاطر البيئية غير المتناسبة ،من بين األدوات الهامة لسد الفجوة االجتماعية وتعزيز العدالة 
عزز ي األخطار الداخلية والخارجية( ، واإلسكان المستدامالفئات االجتماعية الضعيفة )مثل التلوث و على صحة

 . أيًضا العدالة البيئية
لمكانية العدالة ا -يعد اإلسكان المستدام مهًما أيًضا لمعالجة االنقسام الحضري وتعزيز الحق في المدينة 

لسكان ، بغض النظر من خالل توفير بيئات سكنية مواتية لجميع ا ( - Soja  ،2010 ؛ 1973هارفي ، ) الفعالة
األماكن العامة وجميع  عن ثرواتهم أو أصلهم أو جنسهم ، يمكنهم الوصول إلى الخدمات األساسية والعامة ،

. في هذا الصدد ، يجب استكمال تلبية االحتياجات اإلنسانية  أنواع المزايا والفرص التي توفرها المدن للجميع
ق والخدمات والبنية التحتية الميسورة التكلفة والالئقة للفقراء )بما األساسية في المأوى من خالل توفير المراف

ليات مع منع عم -ومباشرة في المكان الذي يعيشون فيه  -العام( النقل في ذلك التعليم والرعاية الصحية و
 اإلخالء القسري والتحسين والتهجير.
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 يُنظر إلى، اذ  ك في متناول الجميع. غالبا ما يكون ذل مهمان أيًضاالسكنية تصميم وإدارة األحياء 
أفقر الفئات االجتماعية ومبنية في فيه   ستهدف الدولةتبرامج اإلسكان على أنها تطوير إسكان عام بحت 

من األهمية بمكان أن تتجاوز .  طارد هذه المواقعت وصمة عار اجتماعيةو تصميم مميز ومواقع منعزلة ؛ 
  . ر المزيد من المنازل ونحو توفير مناطق سكنية أفضلمبادرات اإلسكان الميسور مجرد توفي

التوزيع االجتماعي المكاني المتوازن والتنوع السكاني و تحقيق حيازة المساكن  :ما يهم أيضا هو 
 . قد يكون هذا إلزالة تمييز التصميم والتقسيم االستثنائي والبدء في خلط مختلف وتجنب الفصل واالستقطاب

وتجدر  . مكن ، على سبيل المثال ، خلط الشقق أو المنازل بين المؤجر اجتماعيًا أو المالك، بحيث ي اتالحياز
وسوق اإلسكان الخاص لتلبية احتياجات  اإلشارة في هذا الصدد إلى أن التركيز حصريًا على ملكية المنازل

 خرينوتميز ضد اآلط ميسورة التكلفة لمجموعات الدخل المرتفع والمتوسمحدودة اإلسكان يوفر فقط خيارات 
إذا كان هناك خيار سكن عبر أنواع مختلفة من  . سعارالأفي  خيارات الحيازة ، مما يؤدي إلى مضاربةفي 

  . مساكن إيجارية غير هادفة للربح ، يتم تحقيق بيئة أكثر تنافسية بينهما ة ويالحيازة ، بما في ذلك الحكوم
 

 التمكين والمشاركة والدمج .3 3
واالستدامة االجتماعية  "د ، ضمان تحقيق العدالة االجتماعية والمكانية و "الحق في المدينةبالتأكي

في مبادرات اإلسكان والتنمية الحضرية واالندماج االجتماعي والتفاعل  بشكل شامل يستلزم مشاركة موسعة
 دامة االجتماعية لإلسكانأن االست. من المهم أن نتذكر  حول حقوق المشاركة والفرص والمسؤوليات ، التمركز

ال تتعلق فقط بإنتاج منازل وبيئات ذات جودة أفضل ، ولكنها تتعلق أيًضا بتعزيز قدرة المجتمع ، وبناء الروابط 
 اشاركت والثقة بين القيادة المسؤولة والمواطنة وإشراك الناس في عملية بناء المدينة وإدراك حقهم في ذلك

 . واتخاذ القرارات
لحضرية : "التنمية ا على سبيل المثال ، فيما يتعلق بإسكان الفقراء في البلدان النامية وكما لوحظ ،

. أفضل الحلول  هي نتيجة قرارات وإجراءات تتخذها مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة العامة والخاصة
مع  شراكة ،لمشكالت الفقر واإلسكان الحضري هي تلك التي تعمل فيها مجموعة متنوعة من الفاعلين في 

عندما تقر الحكومات بأنها ال تستطيع حل المشكلة بمفردها ، ولكن فقط من .  كون الفقراء الفاعلين الرئيسيين
. إن أهم شيء يمكن أن تفعله الحكومات للمساعدة في حل مشاكل  خالل الشراكة ، عندها يبدأ العمل الفعال حقًا

أي مجموعة من المشاركة في عملية تقرير كيفية حل هذه  هو ضمان عدم استبعادالهجرة الحضرية واإلسكان 
ه حل هذ ال أحد مستثنى من فوائد التنمية الحضرية والموارد العامة المستثمرة فيها المشكالت ، وضمان

 (.2008a: 13وموئل األمم المتحدة ،  UNESCAP")المشكالت 
ه لي السيطرة على تشكيل بيئتيجب أن يمنح إشراك السكان في عمليات صنع القرار المجتمع المح

رفاهية التنفيذ الناجح و من المعيشية الخاصة والمشاركة في ملكية المبادرات الجديدة ، وبالتالي ضمان المزيد
. يمثل تمثيل الطيف الكامل لشرائح المجتمع ، بما في ذلك األقليات والفئات المهمشة ، أمًرا  أعلى لمستخدميها

. عالوة على ذلك ، يجب دمج المرأة  جتماعي وأيًضا التخفيف من النزاعات المحتملةحيويًا لمنع االستبعاد اال
ن . غالبًا ما يحتاج تمكي أنشطة تطوير اإلسكان لضمان التخطيط المراعي للنوع االجتماعي في جميع مراحل

  . تهمهم وإمكانياالمجتمع وشرائحه إلى العمل جنبًا إلى جنب مع بناء القدرات للناس لفهم حقوقهم ومسؤوليات
 

 البنية التحتية والمرافق االجتماعية 3.4
نية . يتعلق األمر أيًضا بالب كرامةوحفظ التنمية السكنية هي أكثر من مجرد بناء أبنية وتوفير مأوى 

التحتية الالئقة وكرامة الحياة المجتمعية من خالل فرص بيئة حضرية شاملة وبيئة اجتماعية وثقافية الئقة 
وجود بنية تحتية جيدة )النقل العام والمياه ومصادر الطاقة  تعتمد استدامة المناطق السكنية على وداعمة

إمكانية الوصول إلى الخدمات المجتمعية األساسية )المدارس والمتاجر والرعاية الصحية  واألماكن العامة( و
 عية األساسية في مرحلة مبكرة منللعائالت واألطفال(. يجب توفير المرافق االجتما ، ولكن أيًضا المرافق
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 وكذلك تطوير الروابط مع حياة المجتمعات الجديدة ، بحيث ال يضطر السكان إلى التنقل للوصول إليها ،
 Young Foundation ،2011  المكان الذي يعيشون فيه

ت عالوة على ذلك ، يجب أن تضمن المرافق العامة عدم اضطرار الناس إلى االعتماد على السيارا
استبعادهم بطريقة أخرى ، ولكن يمكنهم الوصول بسهولة إلى األماكن التي توجد بها الوظائف والخدمات يتم أو 

  .والمدنالسكنية . هذا في الواقع مطلب أساسي للحصول على أوراق االعتماد الخضراء لألحياء  الحضرية
ة من خالل تسهيل المشي وركوب الدراجات ، يمكن تشجيع أنماط الحياة الصحية واآلمنالسكنية داخل األحياء 
وسائل الراحة لممارسة الرياضة البدنية واالستجمام ، واألنشطة العائلية ، فضال عن وسائل  كوسيلة للنقل ،

لهوائية اأو بالدراجة  . إذا كان لدى السكان فرصة للتنقل بأمان سيًرا على األقدام الراحة للمعاقين وكبار السن
   . مفيد للصحة والتماسك المحلي والبيئة بية ونوعية الحياة في المناطق ، هو كذلك، فهذا يحسن جاذ

 
 كيف نضمن توفير بنية تحتية مناسبة؟

 . ومع ذلك ، تواجه العديد من األماكن من األفضل تخطيط البنية التحتية والقدرات منذ بداية التطوير
. من ناحية  اتالتطورمن  سكان الجديد في الوقت المناسبتحديات في تأمين توفير البنية التحتية المالئمة لإل
قائم مما يزيد من استنزاف بنيته  سكني داخل حي اتم بناؤه ، هناك حاالت شائعة لحشو المساكن الجديدة

ي . من ناحية أخرى ، قد تنطو التحتية الحالية ويسبب انقطاًعا متكرًرا في إمدادات المياه أو الكهرباء أو الغاز
كل في المناطق السكنية الجديدة الكبيرة على تأخيرات كبيرة في توفير البنية التحتية ، مما يؤدي إلى المشا

طرق فعالة "مجتمعات معزولة" مع نقص في الوصول إلى المياه والغاز والمرافق األخرى ، فضالً عن 
 .  وسائل النقل العاملضمان 

وإقامة  لتحتيةالبنية ا خطط مناسب بما في ذلك تطويريتم توفير البنية التحتية األساسية في الوقت ال
. يتم أيًضا تسهيل تقديم خدمات جوار أفضل من ات الخدممقدمي  شراكة فاعلة وتعاون بين الهيئات العامة و

للسلطات المحلية للتخطيط االستراتيجي وتقديم خدمات محلية أفضل ومن خالل  خالل منح المزيد من القوة
    . إشراك السكان ومشاركتهم في صنع القرار ذي الصلةو النشطةاألنشطة المحلية 

التي تزيد من رضا السكان والشعور ،  يمثل الحي السكني المصمم جيًدا بيئة معيشية أكثر جاذبية
 اه. العالقات االجتماعية الجيدة لها آثار باالنتماء ، وتزيد من روح المجتمع ويشجع التفاعالت االجتماعية

ناس على إذا كان ال -صحة ، ولكن أيًضا على المرونة االقتصادية واإلنتاجية الو الجسديةالبنية على  يجابيةاإل
اتصال أفضل ببعضهم البعض ، فإنهم يشاركون األخبار والمعرفة والمهارات ويساعدون بعضهم البعض 

ضمام االنويرة وإنشاء من رعاية األطفال إلى تقديم القروض الصغ -للتعامل مع مختلف التحديات اليومية 
  . فعاليات المختلفةلل

من المهم تعزيز الحياة االجتماعية والثقافية للمجتمعات المحلية من خالل تحسين الجماليات والتنوع 
والتطور الثقافي للبيئة المبنية ، ومساعدة اإلبداع المجتمعي )أي من خالل وسائل الراحة ، والمراكز المجتمعية 

تراث المدن لمرافق الرياضية والثقافية والترفيهية ذات األسعار المعقولة( ، وحماية اإلسكان ، والتدريب ، وال
كاملة( وبواسطة عدد من ممارسات التطوير الأو إعادة  والتعريف بها )مثل منع النزوح االجتماعي ، والتحسين

قل( قد تشمل عية والبنية التحتية للنالتصميم والمجتمعية األخرى ، والتي )باإلضافة إلى البنية التحتية االجتما
  . 4تلك على النحو المبين في الجدول 
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 : دعم التنشئة االجتماعية للمجتمع.4الجدول 

 ممارسات المجتمع مبنيةالبيئة ال

 مشاريع مجتمعية مشتركة لتشجيع التواصل بين األجيال مناطق اإلسكان المختلط اجتماعيا
 والخلط بين المجموعات

 إدارة المجتمع المحلي اكز اجتماعيةمر

المناطق تخطيطات صديقة لألشخاص )مثل المناطق الخالية من السيارات و
(المضاءة جيًدا  

 

 السكني األمن التطوعي ومراقبة الحي

 الفعاليات واالحتفاالت الثقافية المجتمعية الشعور بالهوية المحليةو تصميم معماري مميز أو المظهر االرضي

)مثل المجموعات النسائية ، خاصةالسكنية شبكات األحياء  يالت الدينيةالتسه  
 ، دوائر مجالسة األطفال( الخاصة  نوادي االهتمامات

 وثقجمع التاريخ الشفوي المحلي والم المكتبات المحلية والمتاحف

ألماكن العامة والتجمعية )مثل المساحات المفتوحة ،ا  
 ( الحدائق والمقاعد

ن المجتمع )مثل القمامة لجمع التبرعاتأحداث تحسي  
 (قطف وزرع

 مرافق التسوق والترفيه )بما في ذلك
 (األسواق والمقاهي والحانات

الخدمات الجماعية )مثل االتحادات االئتمانية وتعاونيات رعاية 
 (األطفال

 مرافق رياضية ومالعب وألعاب ميسورة التكلفة
 المساحات ومناطق البستنة المجتمعية

 مسابقات الرياضية المجتمعية وأنشطة البستنةال

Source: Adapted from Young Foundation, 2011. 

 
 اإلقامة كاستراتيجيات للتكيف 3. 5

في حين أن جميع الفئات االجتماعية لديها مستوى أعلى من الرضا في حياتها إذا شعرت أنها مندمجة 
 ات االجتماعية أكثر أهمية بالنسبة للفئات الفقيرة والمحرومةبشكل مناسب في الهياكل المجتمعية ، فإن الشبك

وقتهم  والمهمشة التي ال تستطيع دائًما تحمل تكاليف الخدمات المدفوعة ، ولكنها على استعداد للمشاركة مع
ومهاراتهم وخبراتهم ومواردهم المادية من أجل مواجهة التحديات والضغوط المختلفة التي يواجهونها في 

  .   م اليوميةحياته
قد يكون سكان األحياء الفقيرة على وجه الخصوص فقراء نقديًا ، لكن لديهم مرونة ملحوظة وسعة 

،  بما في ذلك "شبكات األمان" العائلية ، والتضامن -حيلة متأصلة في البيئات االجتماعية لمجتمعاتهم المحلية 
غير توظيف ال، واألهم من ذلك ، والخبرة فة وإمكانيات تعلم المهارات من بعضهم البعض وتبادل المعر

ليات الفقيرة يوفر آالسكنية عالوة على ذلك ، فإن الجمع بين الهياكل االجتماعية والمادية لألحياء  . الرسمي
على سبيل المثال ، القرب من الوظائف واألسواق ، والمرونة لتوسيع المالجئ باستخدام عملهم  -دعم إضافية 

ة أو األنشط ، ات تنفيذ أنشطة العمل المنزلية على مستوى األرض )مثل التجارة ، خدماتالخاص ، وإمكاني
 ( .الزراعية الصغيرة

إن عدم االنتباه إلى هذه "البيئة االجتماعية" هو سبب فشل العديد من برامج إعادة توطين األحياء 
ر ، على ن غالبًا باالستياء منها )كما ظهلماذا يشعر السكاتفسير و، النجاح عملية الفقيرة الكبيرة في السكنية 

سبيل المثال ، في االحتجاجات التي دامت ضد إعادة تأهيل دارافي في مومباي ، الهند ، أكبر حي فقير في 
على وجه الخصوص ، قد تكون العقارات الشاهقة متعددة العائالت ، والتي يتم بناؤها غالبًا إلعادة .آسيا(

اصة إذا كان خ -ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا على الفقراء للتكيف معها  رة ، صعبوطين سكان األحياء الفقيت
. يبيع الكثير منهم منازلهم بأسعار منخفضة جًدا أو  يتعين أيًضا دفع إيجارات وفواتير خدمات عامة أعلى

 يًا ، إال أن هذا الوضع. على الرغم من أن هذا قد يساعدهم مال يؤجرونها ألثرياء ويعودون إلى األحياء الفقيرة
. لذلك ، يجب مناقشة الجوانب االجتماعية والثقافية بجدية عند محاولة تحسين الظروف المعيشية  غير مستدام

 .  لسكان األحياء الفقيرة
الفقيرة ، في كل من السياقات النامية والمتقدمة ، هناك حاجة إلعادة التفكير السكنية خارج األحياء 

ة التطوير والتجديد الحضري السابقة )التي أدت إلى التحسين وتشريد السكان األصليين في ممارسات إعاد
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افظ والتدخالت الحساسة التي من شأنها أن تح وتكثيف السخط والصراع الطبقي( وتغييرها نحو أكثر انتقائية
معات ب تعطيل المجتعلى الهيكل الحضري الحالي )والذي غالبًا ما يكون له أيًضا قيمة تراثية عالية( ويتجن

 تها . ونوعي القائمة ورأس مالها االجتماعي ، مع االستمرار في تحسين ظروف حياتهم
اعدة تصميمها للمسالقدرات المرتبطة بالثقافة مهم  عالوة على ذلك ، فإن عدًدا من استراتيجيات بناء

  : في االنتقال نحو اإلسكان والمعيشة المستدامين
السلوكيات المستدامة )على سبيل المثال فيما يتعلق باستخدام الطاقة وإعادة دعم القيم والمعايير و -

 التدوير والحياة المجتمعية وصيانة األماكن وفهم فوائد التكنولوجيا الخضراء( ؛
مساعدة المهاجرين على االنتقال من المناطق الريفية واألحياء الفقيرة إلى اإلسكان الحضري  -

 متعدد األسر ؛الرسمي وخاصة إلى اإلسكان 
تطوير المعارف التقليدية واألصلية والمحلية )بما في ذلك ذات الصلة باالستخدام المستدام للموارد  -

 .وكفاءة الطاقة وتقنيات البناء المرنة(
 

 مساكن قابلة للتكيف لتلبية االحتياجات الحالية والمستقبلية  3.6
ك جات المختلفة والمتغيرة للسكان ، بما في ذلك أولئيجب أن يكون السكن أيًضا مرنًا ومستجيبًا لالحتيا

المرتبطين بمجموعات كبار السن ، واألشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة ، وكذلك مع األطفال 
. اليوم ، على سبيل المثال ، معظم المنازل واألماكن السكنية ليست مرنة بما يكفي لتلبية احتياجات  والنساء

يمكن أن يضمن تصميم المنزل الوصول عن طريق الكراسي المتحركة ، بحيث يمكن  . المجموعة المسنة
. في بعض األحيان ، تكون المساعدة المستهدفة ضرورية  مع تقدمهم في العمر هنفسللناس البقاء في المنزل 

كفي ي لتحسين اإلسكان لهذه المجموعات بحيث ال يحتاجون إلى تغيير منازلهم ألنها تصبح غير مرنة بما
 . وتشكل تحديًا لهم للعيش فيها

يجب أن يراعي تخطيط وتصميم المساكن نوع الجنس ، مع االعتراف بأن المرأة في معظم الثقافات 
. على سبيل المثال ، نقص المرافق المنزلية )مثل المياه والمراحيض  تهتم بالحياة المنزلية والعائالت

ة إلى السير في األحياء غير اآلمنة للوصول إلى هذه المرافق )التي واالستحمام( في المناطق العشوائية والحاج
جعل تمن العمل  ا تزال تفتقر إلى الكرامة والخصوصية واألمن( باإلضافة إلى الخدمات األخرى واألماكنمقد 

. إن توفير مرافق تراعي نوع الجنس بالقرب من المنازل ، وتحسين تصميم  النساء عرضة للعنف واالغتصاب
تحسين  . أمن الشوارع وتوفير وسائل النقل العام والبنية التحتية للطرق يمكن أن يخفف من هذه المشاكلو

. يجب إشراك كل من النساء  لألنشطة والفرص األخرى الوصول إلى الماء يحرر وقت النساء على الفور
 . جاتهم بشكل صحيحوالمجتمعات بشكل عام في جميع مراحل أنشطة تطوير اإلسكان لضمان تلبية احتيا

لية لتلبية االحتياجات المستقب السكنية من المهم أيًضا السماح بالمرونة في تصميم المنازل واألحياء
من أجل "،  Young Foundation (2011: 43) . كما ذكرت ، على سبيل المثال ، مؤسسة قدر االحتياجات الحالية

لنهج ا لطات التخطيط تجنب" التخطيط الرئيسي "الصارمالسماح للمجتمعات الجديدة باالزدهار ، يجب على س
ة الغموض درج . بدالً من ذلك ، يجب أن تسمح الخطط الرئيسية بامتداد الذي يسعى إلى إنشاء مخطط للمستقبل

وعدم اليقين واالنفتاح على التغيير ، مع االعتراف بأن المجتمع الجديد سوف يتطور بشكل أفضل إذا ُسمح له 
د بعض . يمكن أن يساعد تجدي يناميكيًا وأن يتطور بطرق ال يستطيع المخططون التنبؤ بها تماًما "بأن يكون د

 .التصاميم العامة وتقنيات البناء للمساكن في تحقيق مرونة أفضل في اإلقامة ، فضالً عن تحسين األداء البيئي
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 المبحث الرابع

 قتصادية للسكنالستدامة االا
صادي الستدامة اإلسكان من مجموعة متنوعة من الوظائف االقتصادية واآلثار ينبثق البعد االقت

   : المترتبة على نظام اإلسكان ، مثل
اإلسكان والبنية التحتية ذات الصلة من بين األصول الرأسمالية من صنع اإلنسان األكثر قيمة  -

  ودائمة
  يوفر السكن األساس لرفاهية اإلنسان وإنتاجية العمل والتنقل -
اإلسكان جزء مهم من نفقات األسرة واإلنفاق العام ، وإذا كان ال يمكن تحمله ، فإنه يخلق العديد  -

  من المشاكل االجتماعية واالقتصادية
بناء المساكن ، وخدمات اإلسكان واألسواق العقارية هي من بين األنشطة االقتصادية والتوظيفية  -

  الرئيسية
  ة وريادة األعمالاإلسكان هو منصة لألنشطة المنزلي -
 . اإلسكان هو جزء من التدفقات االقتصادية للموارد الطبيعية والطاقة -

إن اإلسكان الميسور هو أحد األصول اإلنتاجية التي لها مساهمات مهمة في الرفاهية الوطنية والتنمية 
ين العوامل ذات الصلة من ب يعد اإلسكان الالئق الميسور التكلفة والبنية التحتية. عالوة على ذلك ،  االقتصادية

القتصادية ، وبالتالي فهي مفتاح التنمية ا الرئيسية التي تجعل األماكن المحلية أكثر جاذبية وشمولية وتنافسية
. في الواقع ، األماكن التي تعاني من الحرمان من السكن لديها احتماالت  المستدامة على المستوى المحلي أيًضا

ر غالبًا ما ينتهي األم ة واالستثمارات ، في حين أن األماكن ذات األسعار المرتفعةضئيلة لجذب العمال المهر
ات محلية يباإلسكان إلى أن تكون محاطة باألحياء الفقيرة ويخلق توترات اجتماعية خطيرة وضغوًطا واقتصاد

ف بها فة غير معترومع ذلك ، تظل جميع هذه اآلثار االقتصادية لإلسكان الميسور التكل دون المستوى األمثل
 .  إلى حد كبير في استراتيجيات النمو الوطنية في البلدان النامية

يُنظر إلى اإلسكان الميسور في المقام األول على أنه أداة للرعاية االجتماعية )للتخفيف من حدة الفقر 
 .(Tibaijuka  ،2009) التنمية االقتصاديةب ، وتعزيز العدالة ، وضمان حقوق اإلسكان( ، وليس كنظام للنهوض

ا تزال هناك حاجة قوية للتعبير عن اإلسكان مفي حين أن حتمية الرفاهية االجتماعية هي بالتأكيد ساحقة ، 
يستعرض الجزء المتبقي من هذا الفصل   .الميسور التكلفة على طول خطوط االستدامة االقتصادية أيًضا

ليها سياسات اإلسكان الميسور المستدام في البلدان النامية التي يجب أن تو تيةالجوانب االقتصادية الهامة اال
   : (1نظر أيًضا الجدول ياهتماًما خاًصا )

  القدرة على تحمل تكاليف المعروض من المساكن -
  ضمان أسواق اإلسكان المتوازنة من خالل خيارات الحيازة المعقولة -
  االعتراف ببناء اإلسكان الميسور التكلفة كمصدر للتوظيف -
  مساعدة الشركات من المنزل -
   تعبئة المدخرات والتمويل المحلي   -
 

 القدرة على تحمل تكاليف المعروض من المساكن 4.1 
اضحة واستراتيجيات و اتحتاج سياسة زيادة المعروض من المساكن الميسورة التكلفة إلى تحديد أهداف

. على الرغم من عدم وجود  اإلسكان الحالية تستند إلى تقييم سليم لالحتياجات واالتجاهات وقدرات موارد
 : عالمية ، فإن االستراتيجيات الشائعة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف اإلسكان تشمل حلوال

 . لوائح وحوافز أسواق البناء والعقارات -
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  تقديم اإلعانات وأنواع أخرى من مساعدات اإلسكان -
  مالية بديلة تطوير سوق الرهن العقاري بأسعار معقولة وأنظمة -
  توفير األراضي العامة والبنية التحتية لمشاريع اإلسكان -
  بناء مساكن عامة وحوافز لبرامج إسكان مجتمعية وتعاونية وغير ربحية وإيجارية -
  تنظيم وتحفيز تحسين المساكن المبنية ذاتيا -
 تعديل قوانين وأنظمة وإجراءات البناء لتقليل تكاليف االلتزام بالسكن -
بين الحكومة المحلية والمركزية والشركات الخاصة وأصحاب المصلحة اآلخرين لتحقيق  شراكات -

  مشاريع اإلسكان في المجتمعات المحلية
   . تعزيز صناعة بناء المساكن وأسواق مواد البناء بأسعار معقولة -

سورة التكلفة مساكن الميمن المهم ، في سياق اإلسكان المستدام ، استكمال التدابير التقليدية لتحسين توفير ال
بيئية واستخدام المواد والعمالة المحلية ال للطاقة التوليد الجزئي باإلمكانيات التي توفرها كفاءة الطاقة والمياه ،

)كما تمت مناقشته في فصول االستدامة البيئية واالستدامة االجتماعية والثقافية(. على سبيل المثال ، أثبت 
 أوروبا وأمريكا الشمالية أنه وسيلة فعالة ليس فقط لتجديد المنازل ، ولكن أيًضاتحسين العزل الحراري في 

 Golubchikov) "تقليل "فقر الطاقة" للعديد من الفقراء الذين يواجهون معضلة تهدد حياتهم بين "األكل والتدفئة

الطموحة لصالح  تُستخدم بعض عناصر اإلسكان األخضر في برامج اإلسكان  .(Boardman  ،2010 ؛ 2009، 
  . تأجير المساكن الفقراء في أمريكا الالتينية ، بما في ذلك ملكية المنازل والشؤون االجتماعية

 
 أسواق اإلسكان المتوازنة واختيار الحيازة بأسعار معقولة  4.2

في حين أن سوق اإلسكان هو محرك مهم لالقتصاد األوسع ، فإن العرض والطلب غير المتوازن 
ة '' من آثاًرا مضاعف "والقدرة المحدودة على تحمل التكاليف تخلق أسواقًا غير صحية لإلسكان تولد لإلسكان 

 ات االزدهار و الصدفةي( وتؤدي إلى ما يُعرف باسم " اقتصاد2006خالل االقتصاد والنظام المالي )بيري ، 
اليف اإلسكان يؤدي إلى . وفي هذا السياق على وجه الخصوص ، فإن السعي وراء القدرة على تحمل تك

    . تحسين الصحة العامة لالقتصاد
 

 ؟لماذا تخلق ملكية المنازل مشاكل لالقتصاد
هناك مشاكل خاصة مع سياسات االقتصاد الكلي التي تفضل بشكل مفرط أسواق اإلسكان الخاصة 

ي ظل ظروف النمو . ف ركيز المفرط على ملكية المنازل يساهم في تقلبات السوقلتفا . وامتالك المنازل
في أنشطة الرهن العقاري قد يؤدي إلى "نوبة ائتمانية" وطفرة في أسعار  اسريع ااالقتصادي ، هناك توسع

بية" مع "حقوق ملكية سل افي ظل االنكماش االقتصادي ، تنخفض أسعار المساكن ويُترك العديد منه . العقارات
عقاري المتبقي(. نظًرا ألن العديد من األشخاص ذوي الدخل )تنخفض قيمة ممتلكاتهم إلى أقل من مبلغ الرهن ال

المنخفض يجدون أنفسهم أيًضا غير قادرين على سداد التزاماتهم االئتمانية خالل هذه الفترة ، فقد تم استعادة 
 ،. كل هذا يعزز عدم المساواة االجتماعية  منازلهم وفقدوا رأس مالهم المتراكم بالفعل في االستثمار العقاري

 سداد الرهون العقارية والدخول . عالوة على ذلك ، عندما يتم تقييد دخول األغلبية يؤدي أيًضا إلى التشرد و
يتقلص ، مع عواقب سلبية على الطلب الكلي في االقتصاد ، مما  المنزلية المتاحة للسلع والخدمات األخرى
  . يزيد من تعزيز المشاكل االقتصادية العامة

ات المتقدمة ذات معدالت ملكية المنازل المنخفضة )مثل سويسرا وفرنسا وألمانيا يادلم تشهد االقتص
يل المثال ، على سب . والنمسا والسويد( نفس تقلب أسعار المساكن مثل البلدان ذات معدالت ملكية أعلى بكثير

ساكن ، والتي كانت في أسعار الم ٪2.5، شهدت المملكة المتحدة زيادة سنوية بنسبة  2001و  1971بين عامي 
، وفي ألمانيا كان صفًرا ، وفي السويد  ٪0.8؛ كان المعدل في فرنسا  ٪1.1األوروبي البالغ أعلى من المتوسط 

 .(Maclennan and O’Sullivan ،2011) ٪1انخفض بنسبة 
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جات االعرض المهيمن للقطاع الخاص ، المدعوم بمعدالت ملكية عالية للمنازل ، يلبي في الغالب احتي
 الطبقة العليا من سوق اإلسكان ، مما يؤدي إلى تفاقم أوضاع اإلسكان واالقتصاد والفقر في العديد من البلدان

على الرغم من   - ا يزال تأجير المساكن خياًرا مهمالً للسياسات في البلدان الناميةم. على العكس من ذلك ، 
أن نسبة السكان في  . ليوم وسيعيشون في المستقبلأن هذا هو المكان الذي يعيش فيه معظم سكان الحضر ا

 . المساكن المؤجرة تميل إلى أن تكون أعلى بكثير في المدن الكبيرة )والمتنامية( منها في البلدان المقابلة لها
يشير هذا إلى الحاجة إلى بذل جهود متضافرة لتحسين الخيارات العامة والخاصة غير الهادفة للربح 

؛ لجنة األمم المتحدة  2003نظر: موئل األمم المتحدة ، ياإليجار )لمزيد من التفاصيل و لإلسكان الميسور
 2011ج ؛ موئل األمم المتحدة ،  2008االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ وموئل األمم المتحدة ، 

ليس  -فترات الحيازة  باختصار ، هناك حاجة إلى توفير خيارات اإلسكان الميسور التكلفة عبر جميع .ب(
لتخفيف "ضغوط اإلسكان" لألسر ذات االحتياجات المختلفة ولضمان اختيار حيازة  -فقط ملكية المنازل 

  . مناسب وتنافسي ومرون
 

 بناء منزل مستدام ميسور التكلفة كمصدر للتوظيف  4.3
كني ما يشكل البناء الس. على سبيل المثال ،  من أهم الوظائف االقتصادية لإلسكان صالته بالتوظيف

إن المساكن األقل تكلفة  .(Tibaijuka  ،2009) ات الناميةيمن إجمالي القوى العاملة في االقتصاد ٪ 10و  7بين 
بشكل خاص هي التي لها روابط كبيرة مع خلق فرص العمل ، ال سيما في سياق المناطق األكثر فقراً ، حيث 

. أن المساكن األقل تكلفة  ص عمل للعمالة غير الماهرة والماهرةيوفر إنتاج المساكن منخفضة التكلفة فر
 -يرة الشركات الصغ . اإلسكان الميسور أيضا يحفز تنمية تتطلب عمالة أكثر بكثير من المساكن الفاخرة

المقاولون من الباطن ، الذين في سياق البلدان النامية من المرجح أن يوظفوا الفقراء المحليين والعمالة غير 
 . الرسمية

والتي  ، ةوعالي ةمنخفضا تكنولوجيبين  امناسب اومع ذلك ، تحتاج مبادئ االستدامة إلى إيجاد توازن
في حين أن أنشطة التكنولوجيا    . من المحتمل أن تكون خاصة بالسياق االجتماعي واالقتصادي لمناطق معينة

ال للعمالة باالستخدام غير الفع عادةأيًضا تتميز منخفضة التكلفة متاحة محليًا ، فهي  االمنخفضة تتضمن موارد
. ومع ذلك ، فإن التكنولوجيا العالية تتضمن استثماًرا رأسماليًا كبيًرا  والمواد ومخرجات منخفضة الجودة

ومكونات استيراد عالية ، وتأثيًرا محدوًدا على العمالة المحلية ، ومخرجات باهظة الثمن ، فضالً عن تكلفة 
. على سبيل المثال ، عبر البلدان األفريقية ، يتم استيراد ما يصل  وما يرتبط بها من طاقة متجسدةنقل عالية 

 .(Tibaijuka  ،2009) من مواد البناء ٪60إلى 
يبدو أن التقنيات الوسيطة منخفضة التكلفة هي التي تبدو فعالة بشكل خاص من حيث االستدامة والتأثير 

. هي منخفضة التكلفة ، صغيرة الحجم ، سهلة االستخدام ؛ استخدام  النامية على التوظيف في معظم البلدان
أيًضا متوسطة  (. تتطلب تقنيات 2002؛ موئل األمم المتحدة ،  2009الموارد المحلية ومواد البناء )تيباجوكا ، 

ك رجيًا ، وكذلوالتي يمكن توفيرها خا -خبرة معينة وهذا يفتح مجااًل إضافيًا للتدريب وتنمية المهارات 
اقتصادية وتوظيفية وتدريبية خاصة تتعلق باستخدام مواد  اهناك فرص . مشاركتها بين المجتمعات المحلية

. يمكن أن تكون التكنولوجيا المستدامة منصة لتوظيف  وتقنيات البناء المستدامة / الخضراء المنتجة محليًا
  . وتدريب العمال وتوحيد المجتمعات

ء الذات بالنسبة للعديد من الفقراء هو الخيار الوحيد )بخالف التأجير( ، فإن أساليب حتى لو كان بنا
خاصة عندما يمكن دعم  -المساعدة الذاتية )"اإلنصاف في العمل"( توفر وسيلة لتمكين المجتمع المحلي 

،  م المتحدةمتخصصون )موئل األم األساليب المحلية والمزيد ُمحسَّن بمدخالت من تصميم مستدام ذي خبرة
قد يؤدي تطوير مواد وتقنيات البناء المستدامة المحلية أيًضا إلى تعزيز صناعات البيع بالتجزئة  .د( 2011

أن التأثيرات المباشرة وغير المباشرة قد تمتد إلى ما هو أبعد من هذا . يعني  واالستشارات المرتبطة بها
التحديثي  والتعديل وة على ذلك ، إعادة التأهيل واالرتقاء. عال صناعة البناء ، ويكون لها تأثير مضاعف حقيقي



27 
 

، وهو أمر ضروري لتحسين األداء البيئي للمنازل في العديد من المناطق ، يعتمد أيًضا على مشاريع مكثفة 
 (.Golubchikov  ،2009العمالة والمنفذة محليًا ويمكن أن تحفز التوظيف )

 
 ن المنزلالتعرف على المشاريع القائمة م  4.4

ع في البلدان النامية مساكنها كمواقتستخدم العديد من األسر الحضرية ذات الدخل المنخفض والمتوسط 
مهمة   (HBEs) ظاهرة الشركات المنزلية د. تع إلنتاج األشياء والقيام بالتجارة وتقديم خدمات أخرى -عمل 

ب صغيرة التي تتخذ من المنزل مقرا لها أسالي. تستخدم المؤسسات ال التوظيف للغاية لتوليد الدخل وتوفير
ائف للعمالة وظ المحلية للتوظيف الذاتي ألصحابها وتقديم المزيدالسكنية  والعمل داخل األحياء  كثيفة العمالة

 .(2006؛ موئل األمم المتحدة ،  1993المحلية )تيبل ، 
ها في القطاع غير الرسمي ويتم المنزل غالبًا ما تجد نفس فيعلى الرغم من أن األنشطة التي تتم 

التعامل معها في كثير من األحيان باألعمال العدائية في السياسات الحكومية ، إال أنه من األكثر فعالية 
األسوأ و . إضفاء الطابع الرسمي عليها بشكل تدريجي بدالً من تجاهلها أو اإلضرار بها ب هااالعتراف بها ودعم

لجنة األمم المتحدة  )على حياة النساء ، اللواتي يشكلن غالبية العمال يؤثر ذلك بشكل خاص ،  من ذلك
أ( في سياق ترقية األحياء الفقيرة  2008االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ وموئل األمم المتحدة ، 

 امهم للمساكنأو إعادة تطويرها ، من المهم مراعاة احتياجات العمالة الذاتية لذوي الدخل المنخفض واستخد
. يجب أن ينعكس ذلك في تصميم المساكن الداخلية المناسبة وعدد  فقط كإقامة ، ولكن أيًضا كمكان عمل

 . الطوابق وتخطيطات الشوارع
لمساعدة . من خالل ا يمكن أيًضا ربط الكيانات التجارية الصغيرة جًدا باالقتصاد األخضر بشكل مباشر

في إنتاج مواد بناء مستدامة أو تقنيات خضراء  HBE ناسبة ، قد تشارك إمكاناتالمالية والتدريبية والفنية الم
منخفضة التكلفة ، على سبيل المثال ، أنظمة تجميع مياه األمطار أو مكونات المباني الجاهزة للتصميمات 

واب(. ات األبالبالط وألواح السقف وإطار يلقي الحزم واألعمدة واألكوام والسقف -الموحدة )على سبيل المثال 
عالوة على ذلك ، إذا كان باإلمكان إشراك كيانات التعليم العالي وأصحاب المشاريع المحليين في إنتاج كامل 

تأثير دائم لصناعة بناء المنازل ذات  لمساكن المستدامة الجاهزة ، فإن هذا سيجعلها مفيدة بشكل خاصل
سبيل  . على لفعل ، خاصة في المناطق الغنية بالخشب. صناعة البناء الجاهز لها تقليد طويل با المستدامة

المثال ، اشتهرت بالي في إندونيسيا بتحقيق نجاحات معينة في تصدير المنازل الجاهزة ، على الرغم من أن 
   . إلى حد ما المجموعات الغنية وكانت عرضة للتغيرات في االقتصاد العالمي هذه الصناعة قد استهدفت

 
 ت والتمويل المحليحشد المدخرا  4.5

بالنظر إلى أن البلدان النامية لديها موارد مالية محدودة لإلسكان والبنية التحتية ذات الصلة ، فمن 
(. قد تشمل مصادر تمويل 2005األهمية بمكان لإلسكان المستدام تحديد الحلول المالية )موئل األمم المتحدة ، 

مويل والت عانات ، والتمويل األصغر ، وتحويالت المهاجرين ،اإلسكان تمويل الرهن العقاري التقليدي ، واإل
تشير الكثير من األدلة إلى أن التمويل الرسمي التقليدي )مثل تمويل الرهن   .(Tibaijuka  ،2009) غير الرسمي

 العقاري( غير مناسب إلى حد كبير )ال يمكن تحمله وال يمكن الوصول إليه( للفقراء ، في حين أن المستويات
 العالية من الدعم لتحقيق القدرة على تحمل التكاليف )أي اإلعانات على جانب العرض( غير مستدامة

(UNESCAP   ، ب 2008وموئل األمم المتحدة).  البلدان تستكشف طرقًا مختلفة بعض في هذه الحالة ، كانت
 .( لخطط تمويل اإلسكان البديلة

مالئًما لعملية البناء اإلضافية التي تتبناها  (HMF) كانالتمويل األصغر لإلس دعلى سبيل المثال ، يع
عندما يُنظر إلى المنزل على أنه عملية مستمرة بطيئة للبناء والتحسين بدالً من كونه  -العديد من األسر الفقيرة 

  Tibaijuka)  أيًضا على فهم أكثر دقة لالحتياجات المالية لألسر ذات الدخل المنخفض HMF يعتمد . منتًجا نهائيًا
على ممارسات التمويل غير الرسمية البحتة ، فقد تكون  HMF ومع ذلك ، عندما يعتمد نموذج  .(164 :2009
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تمثل ت  . تقاضي مصالح عالية وتتسم بالوحشية مع من ال يدفعون -مفرطة في االستغالل وحتى إجرامية 
لرسمية على الرغم من ذلك ، على سبيل إحدى الممارسات الجيدة في الجمع بين الممارسات الرسمية وغير ا

ال تعرف منظمة المجتمع  . من خالل إدارة قاعدتهم المالية الخاصة ، المثال ، ترتيبات القروض المجتمعية
احتياجات أعضائها بشكل أفضل فحسب ، بل توفر لألشخاص آلية بسيطة ومنتظمة لبناء مهارات اإلدارة 

  . دلةالجماعية والتعاون والمساعدة المتبا
من الضروري أيًضا تطوير بنية تحتية مالية سليمة لتكنولوجيا اإلسكان البيئي / األخضر ، ولتكنولوجيا 

ويشمل ذلك نظاًما شفافًا لإلعانات والمنح والقروض وبرامج    . خضراء جديدة لتأسيس مكانتها السوقية
ف امة )مثل الصناديق الدوارة(. يجب أن تستهداالستثمار العام والتأجير ، باإلضافة إلى مصادر التمويل المستد

 هذه األدوات أصحاب المصلحة المناسبين ، بما في ذلك المالك والمستأجرين والبناة ومنتجي التكنولوجيا و
،  Golubchikov) . يجب تنظيم المعلومات حول هذه األدوات المالية بحيث يسهل الوصول إليها تجار التجزئة

لصلة ونشر التكنولوجيا ذات ا يتم تطويرها للمساعدة في تمويل تحسينات كفاءة الطاقة صناعة محددة.  .(2009
تساعد هذه في تمويل وتنسيق تدابير كفاءة الطاقة والحصول  .(ESCOs) بما في ذلك شركات خدمات الطاقة
يكون أيًضا ذا . يستخدم هذا النموذج عادةً في القطاع الصناعي ، ولكنه قد  على أرباح من مدخرات عمالئها

 . أداء الطاقة لمخزون المساكن الذي تديره شركات إدارة اإلسكان األكبر فائدة لتمويل تحسينات
 

 المبحث الخامس

 تقديم مقاربات شمولية
 

 توازن عبر أبعاد االستدامة   5.1
، بحيث أنه  نبين تحسين األبعاد المختلفة لالستدامة في اإلسكامتبادلة إيجابية  ابالتأكيد ، هناك روابط

لنأخذ في  . في بعض األحيان ال يمكن تقسيم التدابير بسهولة إلى فئات بيئية أو اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية
   : ، على سبيل المثال ، بعض األمثلة على التعددية عبر األبعاد البيئية واالقتصادية حسبانال
 -لوقت نفسه فرصة لرفع االستدامة االقتصادية تحويل مخزون المساكن نحو االستدامة البيئية هو في ا -

 توفير الطاقة والمياه والمواد التي تقدمها
  اإلسكان األخضر يعني توفير مدخرات اقتصادية للمقيمين والمجتمع بشكل عام  -
  المتانة المادية والوظيفية وتعزيز عمر المنازل مصدر قلق رئيسي آخر للبناء المستدام -
   استخدام مواد ومكونات أكثر متانة  حسبانالمستدام منظوًرا طويل األجل ويأخذ في اليأخذ تصميم المساكن   -

  تكاليف ورسوم الخدمة في المستقبل الحاجة الى مما سيؤدي إلى تقليل 
  اآلثار الجانبية اإليجابية لمشاريع التعديل التحديثي للطاقة يمكن أن تشمل تحسين جماليات المباني -
مما يؤدي إلى مستويات أعلى من ، حرارية ورطوبة داخلية أفضل  اظروفتوفر عزل أفضل للضوضاء  -

  الراحة في المعيشة والصحة )وبالتالي إنتاجية العمالة( 
  دورات أطول من التجديد واإلصالحو  فضالً عن معدالت أقل من البلى والتمزق  -
    وتشكيل العفنالرطوبة والصدأ من يمنع التعرض المنخفض لتقلبات الظروف الخارجية  -
  . هذه العوامل مجتمعة لها أيًضا تأثيرات مفيدة على قيمة العقارات -

ن أعلى الرغم من أن هذه األمثلة مشجعة ، و ال تتوقف التقارير المتعلقة بالسياسات أبًدا عن التأكيد على 
  . ، فمن المهم الحفاظ على منظور واقعي االستدامة هي حل متعدد المكاسب

لوصول إلى هدف االستدامة من عقبات خطيرة ، ألنه بدالً من سيناريوهات المكاسب المتعددة ال يخلو ا
  .(Marcuse  ،1998: 111) ، فإنه غالبًا ما ينطوي على الصراع والجدال ، وقضايا السلطة وإعادة توزيع الثروة

ى جاهين متعاكسين وتنطوي علقد تعمل االستدامة البيئية والعدالة االجتماعية ، على سبيل المثال ، في ات
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قة قد تقوض معايير أداء الطا. كما نوقش أعاله ،  تضارب حقيقي في المصالح بين مختلف أصحاب المصلحة
 .  الصارمة القدرة على تحمل التكاليف أو جودة الهواء الداخلي والصحة ؛ الموجهة من حيث التكلفة

ية قد ال تكون البيوت الصحتماسك االجتماعي ؛ قد تكون مشاريع اإلسكان ضارة بالبيئة والصحة وال
إلى جانب ذلك ، قد تنطوي المشاريع المصممة لضمان   . بالضرورة صديقة للمزيج االجتماعي أو المناخ

وافقة م االستدامة الشاملة على مشاكل سياسية تتعلق بالوصول إلى األرض أو البنية التحتية الرئيسية أو ضمان
 . السكان المحليين

ى الرغم من أنه من الضروري التركيز على توازن متعدد المكاسب عبر أبعاد االستدامة ، فمن عل
. ستكون الحلول دائًما محددة لمبادرات معينة وسياقات اجتماعية  المهم عدم تجاهل ضرورات المقايضات

 ادرة أخرى من أجلكنقطة عامة أثناء تصميم أو تقييم مشروع أو برنامج أو مب.    وثقافية ومشاهد سياسية
 اعيةأن نبدأ مباشرة من القدرة على تحمل التكاليف االجتماإلسكان المستدام الميسور التكلفة ، قد يكون من المفيد 

 : التي يجب طرحها فيما يتعلق بهذا ، على سبيل المثال  بعض األسئلة. قد تكون  وجهات نظر العدالة، 
 من الذي سيستفيد من المشروع؟  -
 ع لصالح الفقراء؟ هل المشرو -
 صل إلى الفقراء جدا؟يهل س -
 المكانية؟ -هل يضمن المشروع العدالة االجتماعية ويمنع عدم المساواة االجتماعية   -
هل يعطي األولوية لالستهالك الجماعي )مثل الخدمات العامة ، واألماكن العامة ، والمهارات العامة( أم  -

باستخدام السيارات ، والمجتمعات المغلقة ، والمضاربات يركز على االستهالك النخبوي )مثل التنقل 
 العقارية(؟

 ؟ما هي اآلثار االجتماعية األوسع للمشروع -
إذا كان مشروع اإلسكان يلبي متطلبات القدرة على تحمل التكاليف الضرورية ، فإنه يحتاج أيًضا إلى النظر 

 7. كتوضيح ، يقدم الجدول  ته في هذا الدليلفيه عبر مجموعة من قيود االستدامة األخرى ، كما تمت مناقش
مثاالً على نوع األسئلة التي يمكن النظر فيها فيما يتعلق بالمشاريع االفتراضية التي تسعى إلى دمج اإلسكان 

هذه األسئلة ليست شاملة وقد تم تقديمها هنا  ، . بالتاكيد الميسور التكلفة مع جوانب مختلفة من االستدامة
. كقاعدة عامة ، سيؤدي البناء على مشاركة أوسع ألصحاب المصلحة واألصوات إلى ضمان  للتوضيح فقط

 . توافق آراء أوسع وأكثر استدامة
 

 األبعاد متعددةأمثلة على اعتبارات االستدامة :  7جدول 

 المشاريع
 االعتبارات \المعطيات 

 االقتصادية الثقافية االجتماعية البيئية

 فاعلية الطاقة
تكون آمنة للصحة هل س
؟ المحليةالبيئة و  

االحتياجات ل تنص علىه  
المتنوعة لمختلف االجتماعية  
 ؟ مجموعاتال

كفاءة الطاقة ل ميزةه  
؟ العمل سهلة  

 هل يشمل
؟ المحلية المواد والتقنية  

تطوير االسكان 
 لاليجار

هل تشمل فضاءات 
 خضراء ؟

 هل تسمح بالخلط االجتماعي ؟
ثقافية والعادات ال تمدهل تع  

؟ سكانال توقعات  
النقل العام  اعتمد هل

وظائف ؟الإلى  والوصول  

الحفاظ على 
 الموروث

مدى كفاءة الماء 
 والطاقة ؟

هل تؤثر على تماسك المجتمع 
 ؟

هل تحمي السكان الحاليين من 
 االزاحة ؟

 مدى االمكانية المالية ؟

ترقية االحياء 
 السكنية الفقيرة

هل ستكون مرنة مع 
 رات المناخية ؟التغي

هل تشمل الخدمات االجتماعية 
 : تعليم وصحة ؟

هل تشمل فرص التحسين 
 الثقافي ؟

ثمرين تهل تهتم بالمس
 المحليين ؟

اسكان اجتماعي 
 جديد

هل تؤثر سلبا على 
 البيئة المحلية ؟

هل اعتمدت ضمن خطة 
 متكاملة للمدينة و خدماتها ؟

هل تعزز العادات والتقاليد 
 ة المعيشة ؟المحلية وطريق

هل سيكون السكن متوفرا 
 للمستفيدين منه ؟

Source: UN-Habitat 

 



30 
 

 استخدم أداة التخطيط المكاني بشكل أكثر فعالية  5.2
 

يعد التخطيط المكاني مناسبًا لجميع قطاعات االقتصاد الحضري وهو أساسي لتنظيم ودمج مختلف 
. تعد المدن ذات التقاليد العريقة في التخطيط  وحدةالقطاعات واألنظمة الحضرية في استراتيجية مكانية م

القوي الستخدام األراضي والمواصالت العامة واستراتيجيات المساحات الخضراء من بين أكثر المدن صحة 
دنمارك في ال وأمانًا في العالم ، بما في ذلك بورتالند في الواليات المتحدة وفانكوفر في كندا وكوبنهاغن

 .(2011نيا وملبورن في أستراليا )برنامج األمم المتحدة للبيئة ، وميونيخ في ألما
كان اإلسكان والتخطيط مرتبطين بشكل جيد لتعزيز برامج اإلسكان الفعالة في المناطق الحضرية 

 أصبح اإلسكان معتمداً على السوق بدالً .  والريفية ، ولكن خالل العقود القليلة الماضية ، ضعفت هذه العالقة
يكون مدفوعاً بالخطة ، مع عدد من اآلثار السلبية التي تظهر في نقص األراضي المخصصة لإلسكان من أن 

)نقص المساكن في المراكز الحضرية المتنامية والمساكن  ، والزحف العمراني ، وسوق اإلسكان غير المتوازن
  . ت الخضراء ، إلخالمهجورة في المناطق المتدهورة( ، واإلسكان الجامد التمايز ، تقلص المساحا

ساس ، من خالل توفير اإلح التخطيط المكاني يظل أداة رئيسية لتعزيز االستدامة الشاملة لإلسكانلكن 
 باستراتيجيات التنمية وإعادة التطوير والمزيد من التحسينات في مناطق مختلفة الحجم )من مناطق إلى أحياء

اءة الطاقة األداء البيئي وكف مكن أن يحسن التماسك االجتماعي ،. ي ( ، بما في ذلك ترقية األحياء الفقيرةسكنية
ديد على سبيل المثال ، في الع .لمشاريع اإلسكان مع المساعدة أيًضا في جهود التخفيف والتكيف مع المناخ 

من األماكن في غرب وشمال أوروبا ، يتم تحقيق إمكانات التخطيط الحضري من خالل بناء "أحياء اقتصادية" 
في هلسنكي ، فنلندا ؛ فوبان وريسلفيلد في  Viiki في ستوكهولم ، السويد ؛ Hammarby Sjöstad يدة ، مثلجد

 في  Leidsche Rijn كرونسبيرغ في هانوفر ، ألمانيا ؛ فيستيربرو في كوبنهاغن ، الدنمارك ؛ فرايبورغ و
 .(OECD  ،2010) في بيدنجتون ، المملكة المتحدة BedZED أوتريخت ، هولندا ، و

أن القرارات المتعلقة باستخدام األراضي والتخطيط الحضري لها تأثيرات تستمر لعقود المهم هو 
يث يتم تحديد ، ح تخلق أنماط استخدام األراضي والبنية التحتية المعينة بصمة طويلة للمستقبل.  وحتى قرون

ت في أنماط حياة اي، والتي قد تحبس االقتصاداالستثمارات المستقبلية مسبقًا من خالل البنية التحتية الحالية 
. يعد التخطيط المكاني مهًما لمنع االنغالق في ظروف عالية الكربون أو معرضة للمخاطر  غير مستدامة

 .والتي قد تكون باهظة الثمن أو من المستحيل تغييرها الحقًا 
 

 تطوير اإلسكان والمرونة في البناء   5.3
ناخ والقدرة على الصمود أيًضا من بين التدابير المهمة لتحسين استدامة يعد تحسين التكيف مع الم

. في الواقع ، بسبب تغير المناخ ، اعتماًدا على موقعها ، تتعرض المجتمعات بشكل متزايد لموجات  اإلسكان
ر حوكذلك ارتفاع مستوى سطح الب  . العواصف والفيضانات ، حرائق الغابات ، الحرارة الشديدة ؛ الجفاف

اهر . قد تنطوي هذه المظ )في المناطق الساحلية( ؛ وغيرها من المخاطر الجيومورفولوجية التي يسببها المناخ
لموائل ، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف ل على تكلفة كبيرة على صحة اإلنسان ورأس المال المادي والطبيعي

 . ادة التوطين أو حل النزاعاتالعامة والخاصة المرتبطة بالمساعدة أو إعادة التأهيل أو إع
 بلتصميم مقاوم للمستق تطوير المساكن الكبيرة الختبار قوة المناخ ودمجهامشروع يجب أن يخضع 

تغلب . لل . قد ال تكون الحلول السابقة المصممة لمناخ الماضي ذات صلة في ظل حاالت عدم اليقين الجديدة
أن تدعم الحلول االستثمارية الجديدة الرئيسية وجهود  على أوجه عدم اليقين المتأصلة في تغير المناخ ، يجب

( الضوء على 2010)البنك الدولي ،  2010. يسلط تقرير التنمية في العالم  بناء القدرات العامة المرونة والتنويع
  : لمثل هذه االستراتيجيات عدد من المبادئ المهمة

ن تغير المناخ )مثل تحسين كفاءة إجراءات "ال تندم" من شأنها أن توفر فوائد بغض النظر ع -
  الطاقة والمياه في اإلسكان( 
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خيارات قابلة للعكس ومرنة للحفاظ على إمكانية اتخاذ قرارات خاطئة عند أدنى مستوى ممكن  -
)على سبيل المثال ، يمكن تخفيف التخطيط التقييدي للمناطق الساحلية ، في حين أن التراجع 

  كن أن تكون الفيضانات أو الحماية الزائدة مكلفة للغاية( يم القسري من هذه المناطق بسبب
هوامش األمان أو التكرار )على سبيل المثال ، دفع التكاليف اإلضافية الهامشية لبناء منزل أكثر  -

  قوة ، أو توسيع شبكات األمان للفئات الضعيفة( 
رية البديلة في ت التنمية الحضالتخطيط طويل األمد القائم على تحليل السيناريو وتقييم استراتيجيا  -

  إطار مجموعة من السيناريوهات المستقبلية المحتملة
 التصميم والتنفيذ التشاركي على أساس المعرفة المحلية حول الموجود -
 . ملكية االستراتيجية من قبل المستفيدينالوتعزيز  -

تجاهات معينة ، يتم في حين أن توقع الصدمات الخارجية أمر حيوي لتحديد أولويات مجاالت أو ا
تحديد الضعف العام للمجتمعات في نهاية المطاف من خالل عدد من العوامل الهيكلية التي ال يمكن تغييرها 

. مخزون رأسمالي متداعي وغير فعال ؛ المباني المبنية في غياب أو في انتهاك ألنظمة  بين عشية وضحاها
قطاب االست ، ؛ عدم المساواة االجتماعية خدمات عامة متخلفة البناء ؛ أنظمة الهندسة الحضرية سيئة الصيانة ؛

. يجب أن تتراكم المرونة بهذا المعنى بشكل تدريجي  . كلها عوامل تترك المجتمعات معرضة بشدة والحرمان
 .(Golubchikov  ،2011وهادف وتدريجي من خالل تحسين جودة الرفاهية االجتماعية ومخزون اإلسكان )

 
 ضل الممارساتتعميم أف  .5.4

على الصعيد العالمي وعلى الصعيد الوطني ، هناك العديد من األمثلة الجيدة التي تحقق نتائج مثيرة 
لالهتمام لإلسكان المستدام الميسور التكلفة ، على الرغم من أنها تركز في كثير من األحيان على بعض جوانب 

لتحدي الحقيقي في كيفية الجمع بين أفضل جوانب هذه يكمن ا.  االستدامة أو تكون محدودة للغاية في التوعية
 . . بشكل عام ، يمكن تحديد نهجين لإلسكان المستدام الممارسات وتعميمها

هو نهج "من أعلى إلى أسفل" )مركزي( ، والذي يعتمد على المبادرات والسياسات الحكومية والشراكات  األول 
 .  متعددة األطراف

لى أعلى" )ال مركزي( يعتمد على جهود المبادرات الصغيرة والمتفرقة من قبل هو نهج "من أسفل إ اآلخرو
 األفراد والجماعات )بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمجتمعات والشركات(. 

  نطاق محدود   - كالهما له قيود عملية مهمةكالهما مهم لممارسات اإلسكان المستدام ، على الرغم من أن 
من احتياجات المستخدمين النهائية في حالة اتباع نهج من  يع التصاعدية وفهم محدود عادةً في حالة المشار
يمكن استخدام كال النهجين لتشكيل التركيز على  كيف بشكل تخطيطي 5. يوضح الشكل   أعلى إلى أسفل
 رئيسية. اتمعطيهي  كال السيناريوهين ، طول العمر ، قابلية التكرار وقابلية التوسع . في التنمية المستدامة
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 المبحث السادس

 المبادئ األساسية لتسليم السياسات المستدامة
. يجب تعديل ممارسات 6النهج العام لتحقيق سياسة اإلسكان المستدام الميسور التكلفة مبين في الشكل 

ساهمة في الم، و وقت واحدتحسين سبل عيش الناس في  :عبر أبعاد االستدامة  اإلسكان لتحقيق فوائد متعددة
ألخيرة على . وتعتمد ا يتمثل أحد الجوانب الحاسمة في تقديم السياسات المستدامة ، بيئةال تعزيز، واالقتصاد 

كلها و -رؤية استراتيجية ومؤسسات داعمة ، وتعاون أصحاب المصلحة المتعددين ، ومصادر تمويل مستدامة 
ذات صلة بجميع مستويات مشاريع وبرامج اإلسكان  االتيةالمبادئ  . تمدعومة بالتنظيم المناسب وبناء القدرا

  . المجتمعي المحلي من المستوى الوطني إلى المستوى -المستدام الميسور التكلفة 
 

: من الضروري أن تكون مبادرات اإلسكان المستدام مدعومة بقيادة واضحة وقوية وإرادة  القيادة وااللتزام
راتيجي من المهم أن التفكير االستف دء التغييرات الحرجة ، يكون ذلك على وجه الخصوص. عندما يتم ب سياسية

. داخل الوحدات التنظيمية الحكومية الخاصة ، يجب تكليفها بمسؤولية تنسيق مبادرات  والقيادة القوية موجودة
 بل هو أيضا  . السياساتاإلسكان المستدام الميسور التكلفة ، والتي سيكون لها تفويض كاف فيما يتعلق بهذه 

 . مهم إلقامة التنسيق بين مختلف السلطات ذات الصلة
: لكي يصبح اإلسكان المستدام حقًا سياسة طويلة األجل  إضفاء الطابع المؤسسي على اإلسكان المستدام

 ومستدامة ، يجب أن يتم إضفاء الطابع المؤسسي عليه بالكامل في الهياكل والممارسات الحكومية وغير
ح األفكار يجب أن تصب . اإلسكان المستدام وأن يصبح مستقالً عن التغييرات في الحكومةالحكومية ذات الصلة 

القطاعات غير الحكومية والخاصة ، وكذلك األوساط  جزًءا من الخطاب السياسي وعمل الحكومة ،فيه 
 نية وأساس تشريعي قوي ، وإصالح. ولكي يحدث هذا تدريجيًا ، يجب إدخال استراتيجية إسكان وط األكاديمية

  . هياكل الحوكمة ، وإطالق برامج االستثمار والبحوث والتدريب االستراتيجية
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جب ي يجب أن يرتكز الحكم الرشيد على رؤية واضحة واستراتيجيات وخطط عمل :التعاون متعدد األطراف

ا في ذلك بين مختلف المستويات صياغتها وتنفيذها من خالل التعاون مع العديد من أصحاب المصلحة ، بم
. المشاورات  الحكومية واإلدارات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المحلي

يمكن أن تؤدي المشاركة  . استراتيجيات ومشاريع اإلسكان المستدام الواسعة والمفتوحة ضرورية لتطوير
  . والتعاون أيًضا إلى فقدان الخبرة الفنية

تعد المشاركة المحلية والمستخدم النهائي ضرورية لفهم احتياجات المجتمع وتفضيالته  :المشاركة المجتمعية
. تضمن مشاركة ملكية  معرفة المجتمع المحلي حول تحديات المناخمدى ، باإلضافة إلى التعرف على 

 المشاريع أيضا على. يجب  أفضل المشروع مع المجتمع المحلي والمستخدمين النهائيين قابليته للتطبيق بشكل
  . احترام الثقافة والتقاليد المحلية

االجتماعية والثقافية  المعطيات \ يتطلب التحدي المتمثل في دمج االعتبارات :النهج الخاصة بالسياق
 اإلداريةوواالقتصادية والبيئية المتنافسة المحتملة في اإلسكان المستدام التعاون والتكامل عبر الحدود القطاعية 

تختلف المشاكل من مكان إلى آخر ، لذا يجب  . حلول محلية دقيقة ، بناًء على سياقات اجتماعية ومادية محددة
 محلية  .  أن تكون االستجابات

وهذا ينطوي على تثقيف الجمهور حول الفوائد المتعددة لإلسكان المستدام والمباني الخضراء  :بناء القدرات
ية لمختلف الفئات وأسواق العمل الكتساب المهارات الالزمة ؛ تجميع وتقاسم أفضل ؛ تطوير برامج تعليم

  . الممارسات في بنك المعلومات ؛ الترويج للمشاريع النموذجية ودراسات الحالة
من المهم حشد الموارد المالية لتنفيذ سياسات ومشاريع اإلسكان المستدام ، بما في ذلك من  :التعبئة المالية

لمشاركة مع الشراكات بين القطاعين العام والخاص ، والقطاع الخاص ، والدعوة مع المنظمات خالل ا
   . الحكومية

يجب بذل جهد خاص لتحديد ، وعند الضرورة ، استعادة طرق مستدامة  :مواد وتقنيات محلية منخفضة التكلفة
يسورة ليب الحديثة لتوفير منازل ممنخفضة التكلفة لبناء المنازل ، والتي ينبغي دمجها بشكل أكبر مع األسا

 . . يجب أن يتضمن تطوير المواد والتقنيات الجديدة عنصًرا قويًا مناصًرا للفقراء التكلفة ومرنة
 

 : سياسة اسكان مستدام 6جدول 

 االسكان المستدام

 االزدهار الناس بيئة

 السكن في الطبيعة
 والبيئة المحلية

 اإلسكان كسائق افيةوالثقإلسكان ساحة للعدالة االجتماعية المكانية ا
 النمو االقتصادي

 لحمايةنظام اإلسكان 
 البيئات الطبيعية ، استخدم 

 بحكمة والتخفيف و الطبيعةالموارد 
 التكيف مع تغير المناخ

 نظام إسكان يضمن للجميع
 حق الوصول إلى سعر معقول الئق

 لعيش فيهامرغوب  في مكان

 ظام اإلسكان لدعمن
 ستجابة وقوي وسريع اال

 وياتللمست اقتصاد تنافسي محلي ،
 اإلقليمية والوطنية

 

 البيئية االقتصادية و االجتماعية و اتتقييم البصم

 اإلعداد المؤسسي والقانوني والتنظيمي المناسب •
 إدارة متعددة المستويات ومتعددة أصحاب المصلحة والتعاون عبر القطاعات •

 استراتيجيات التنمية المستدامةوان كجزء من استراتيجيات التنمية الوطنية ، اإلسك •
 واستراتيجيات الحد من الفقر

 : استراتيجيات اإلسكان ، وأنظمة البناء ، والتخطيط المكاني ، وتوفير األراضي ، والتمويل ، األدوات •
 بناء القدرات

 المراقبة والتنفيذ أو السياسات والمشاريع• 

 
 


