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مقدمة

بتطبیقاإلسراعبغرضالمدنمعللتعاونواألكادیمیینالطالبتدعوعالمیةمسابقةالمدن"ابتكاروإعادة"الطالبمبادرةتعد
جداول أعمالھم الرامیة لحل مشكلة تغیر المناخ.

ینوونالتيالرئیسةالشوارعأوالسكنیةالمجمعاتأوالصغیرةاألحیاءفیھاالمشاركةالعالمیةالمدنحددتالمبادرة،ھذهأجلمن
منمتعددةتخصصاتذويطالبفرقبدعوة،C40المناخقیادةمدنمجموعةمعجنبإلىجنًباالمدن،قامتوإحیاءھا.تغییرھا

جمیع أنحاء العالم لتخیل مسار إلزالة الكربون من ھذه المناطق الحضریة وتحسین نوعیة الحیاة للمجتمعات المحلیة.

المتبعةوالقواعدلھا،الرئیسةالزمنیةواألطرالمسابقة،ھیكلعنمعلوماتاإلنترنتعلىالمتاحةالمسابقة""لوائحوثیقةتتضمن
وعملیات التقدیم، والمعاییر المستخدمة في التحكیم.

التيوالمقترحاتالعروضوتصمیمتخطیطعندلدعمھمالالزمةوالمشورةبالتوجیھاتالطالبتزویدإلىالوثیقةھذهتھدف
سیتقدمون بھا.

فرصة لألحیاء

الفرصلبعضموجزأدناهیوجدالمسابقة.ھذهعلیھتركزالذيالرئیسالھدفالمدینةداخلالموجودةالكبیرةالمناطقأواألحیاءتعد
وتصمیماتھمحلولھمستساھمكیففيالتفكیرالطالبعلىیجبإذاألحیاء؛مستوىعلىمناخیةإجراءاتالتخاذالسانحةالرئیسة

في تحسین األوضاع وتحقیق أفضل النتائج.

تتمتع األحیاء السكنیة بفرصة فریدة لرفع مستوى طموحاتھا واالستفادة من التوازن بین نطاق العمل وسرعة التصرف في األمور:

إلىالتصنیفعلىقائمنھجأو-واحدبنظاممقارنةالتكامل،منإضافیةفرصلرؤیةیكفيبماكبیرةاألحیاء●
قطاعات.

أوالتصمیمُنھجأوالمبتكرةالمدنسیاساتبجانبوالتجربةالمخاطرلتحملفرصةلتوفیریكفيبماصغیرةاألحیاء●
ترتیبات الشراكة قبل توسیع نطاقھا لتشمل المدینة بأكملھا.

فرصةھذایوفرجدیدة.مبادراتلتنفیذاالستثمارمنأقلمستوىعادًةاألحیاءمشاریعتتطلبالمدینة،بحجمبالمقارنة●
لتصمیم مشاریع "إثبات المبدأ" وإنجازھا، والتي یمكن أن تجذب تمویالت أكبر.

المجتمعاتاحتیاجاتوتلبیةالقراروصنعالتعاونفيالمحليالمجتمعإلشراكفرًصاالحينطاقعلىالعملیوفر●
المحلیة.

أمران ضروریان

علىتركزأماكنإنشاءوضرورةاالنبعاثاتمنالحدضرورةاألحیاء:فيالمناخيالعملأھمیةتؤكدانرئیسیتانضرورتانھناك
مشاریعتلبيأنیجبثمَّومنوثیًقا،ارتباًطاالركیزتانھاتانترتبطالمحلیة.المجتمعاتفيالحیاةجودةوتضمناألشخاصمصالح

الطالب كلتا الضرورتین داخل المسابقة.

ضرورة الحد من االنبعاثات
وبنائھااالنبعاثاتمنخفضةاألحیاءفيالنفایاتمنوالتخلصالمواصالتووسائلبالطاقةاإلمدادوأنظمةالمبانيتصمیمیتم

المبادراتویقودالحيیشجعذلك،إلىباإلضافةالصفر.إلىتصلوقدمنخفضةوُمجسدةتشغیلیةانبعاثاتتحققبطریقةوتشغیلھا
منلمزیداالنبعاثات""أنواعقسمراجعسكانھ.یستھلكھاالتيوالخدماتبالسلعالمرتبطةاالنبعاثاتمنالحدعلىتساعدالتي

التفاصیل.
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ضرورة إنشاء أماكن تركز على متطلبات األشخاص لضمان جودة الحیاة في المجتمعات المحلیة
والتكیفالبقاءوأنظمتھاالتجاریةوأنشطتھالسكانھایمكنحیاتھم.نوعیةوتحسنسكانھاحتیاجاتاالنبعاثاتمنخفضةاألحیاءتلبي

الحصولالسكانلجمیعیمكنلھا.یتعرضونالتيبالمناخالمرتبطةاآلثارأوالضغوطأوالصدماتعنالنظربصرفواالزدھار
وآمنةبالحیاةنابضةبیئةیوفرالحضريالعالمأنحینفيوشاملة،عادلةبطریقةوالعملوالتعلیمالخدماتمنواالستفادةالسلععلى

مدینة الخمسومالئمة للجمیع. ثمة أوجھ مشتركة بین العدید من ھذه التطلعات في نموذج "
".عشرة دقیقة

مدینة الخمس عشرة دقیقة

قصیرةرحلةخاللمنكلھا،یكنلمإناحتیاجاتھم،معظمتلبیةالجمیعفیھایستطیعالتيالمدینةدقیقةعشرةالخمسمدینةتمثل
إنھاالسكان.جمیعمنالرئیسةالراحةووسائلالخدماتإلىبسھولةالوصولویمكنھمالمنزلمناألقدامعلىسیًراأوبالدراجة

ومزدھرةخضراءالعامةأماكنھاأنكماومتصلة،"كاملة"لألشخاص،وصدیقةفیھاالعیشیسھلأحیاءمنتتكونمدینة
ویعززالمحلیةمناطقھممعالتواصلإعادةلألشخاصالنموذجھذایتیحاالنبعاثات.منخفضحیاةنمطلتبنيمجھزةوالمجتمعات

مصالحعلىتركزالتيالشوارعیعززالذياألمرالمدن،عبرالضروريغیرالسفرمنیقللأنھكماالمجتمع.بتكاتفالشعور
المدناستدامةمنیحسنالذياألمروالمناخیة،الصحیةالصدماتتحملعلىالقدرةویدعموالرفاھیة،الصحةویعززاألشخاص،

وحسن المعیشة بصفة عامة.
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  المبادئ العشرة لحي أخضر ومزدھر

القدرةوتعززاالنبعاثاتمنتحدبطریقةاألحیاءتصورإلعادةمبتكرةحلولإیجادإلىالمدن"ابتكاروإعادة"الطالبمسابقةتسعى
على تحمل آثار تغیُّر المناخ وتوفر جودة حیاة عالیة.

الوصولأجلمنمبادئ10وضعتمالضروریین،األمرینتحققالتيالحلولتطویرعلىومساعدتھمالطالبتوجیھفيللمساعدة
العمليالواقعفيالضرورییناألمرینتحقیقطریقةفھمعلىالطالبمساعدةإلىالنقاطھذهتھدفومزدھرة.خضراءأحیاءإلى

على نطاق الحي.

،المبادئلجمیعاالستجابةالطالبعلىیتعینالمقترحاتھم.كتابةأثناءفياعتبارھمفيالتصمیممبادئوضعالطالبعلىیجب
والحلولالعملخطةووضعأھدافھموتحدیدرؤیتھمتطویرأثناءفيالطالبتوجیھفيالمساعدةھوالمعلوماتمنالغرضلكن

فيوالسببالتصامیم،لُنھجاستجابتھمطریقةحولمعلوماتتقدیمالطالبعلىیجبذلك،معللموقع.یقترحونھاالتيالملموسة
إعطائھم األولویة لھا بالطریقة التي حددوھا.

مالءمةاألكثرالمبادئتلكعلىالتركیزالفرقعلىیجبالمسابقة،لموضوعمناسبةتكونالتصمیممبادئجمیعأنحینفي
لتحقیقالراميالتغییرروحتحفیزمنالمحلیةوالمجتمعاتالمدینةستمّكنالتيالمبادئعلىالتركیزیجبالمثال،سبیلعلى.للموقع

مستقبل منخفض الكربون ومزدھر وقادر على تحمل آثار تغیر المناخ.

ھذهبدمجملزمةغیرالفرقلھا.الرئیسةاألداءومؤشراتالمحتملةالحلولتوفیریتمثمأوًال،التالیةالعشرةالمبادئتوضیحیتم
لتشجیعكدلیلاستخدامھاذلكمنبدًالینبغي).KPI(الرئیسةاألداءبمؤشراتمقارنًةحلولھاتقییمأوالتقدیماتفياألمثلة

الحلول المبتكرة وغیر المسبوقة والنموذجیة التي تتصدى للتحدیات التي تواجھھا المدن.
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الكاملةاألحیاء-1

إلىالوصولخاللھمنالسكانجمیعیستطیعاالستخداماتمتعددمدمجحينموذجتبنيعلىالمشروعیشجعأنیجبعامة:نظرة
متعددةالخططوضععلىھذایعتمدمنازلھم.منبالدراجةأواألقدامعلىسیًرامنھمقصیرةمسافةبعدعلىإلیھیحتاجونماكل

وجودالمشروعیدعمأنینبغيالواحد،الغرضذاتالمناطقمنبدًالالمباني.إلىووصوًالالمنطقةنطاقمنبدًءااالستخدامات
تشجیعخاللمنالشوارعفيالحیاةویبثالمحلياالقتصادیدعمأنینبغيكماالبشري".المستوى"علىاألنشطةفيمتوازنتنوع

الیوممنمختلفةأوقاتفيمتعددةألغراضالمساحاتاستخدامذلك،أمكنكلماینبغي،المؤقت.والتنشیطالنشطةاألرضیةالطوابق
فيالنشاطوتركیزجدیدةإنشاءاتإلىالحاجةمنحدأدنىإلىوالتقلیلالموجودة،األصولمناستفادةأقصىلتحقیقاألسبوعأو

المناطق القائمة.
المفاھیم الرئیسة وأمثلة علیھا

التحتیة للنقل مجدیةلجعل الخدمات المحلیة والبنىالدمج واالستخدام المتعدد
أمثلة على الحلول:

علىخاصةالسكنى،المجمعالمبنى/نفسفياالستخداماتمتعددةالمساحاتلدعمالمستھدفةاإلجراءاتووضعالتخطیطقواعدضبط●
مستوى الطابق األرضي.

تحقیقتتیحالتيحجًمااألصغرالسكنیةوالمجمعاتالكثافةمتوسطةللمشاریعاألولویةمنحیجبالجدیدة،البناءمشاریعإلىبالنسبة●
التفاعل بدرجة أكبر بین السكان.

التقارب والالمركزیة ھما األساس لجعل الخدمات ووسائل الراحة والحدائق الرئیسة قریبة من المكان الذي یعیش فیھ األشخاص
أمثلة على الحلول:

إنشاء مراكز اإلدارة المحلیة التي تجمع خدمات مختلفة في نفس المكان.●
استكشاف إمكانیة استخدام المراكز اللوجستیة صغیرة الحجم.●
لتلبیةتھدفوسیاساتقواعدیتبعونالذیناألساسینالتجزئةتجارمنمجموعةوتحدیدالرئیسةالمحلیةالشوارععلىاألنشطةتركیز●

احتیاجات مجتمع معین.

تفعیل دور الطوابق األرضیة لجعل الشوارع ممتعة وآمنة للسیر فیھا ودعم االقتصاد المحلي
أمثلة على الحلول:

المثال،سبیلعلىللمشاة.مریحةالشوارعوجعلاألرضیةالطوابقدورلتفعیلالمستھدفةاإلجراءاتووضعالتخطیطقواعدضبط●
فيالجدیدةالمبانيعلیھاتكونأنیجبالتيلالنخفاضاتاألدنىالحدأواألرضیةالطوابقالرتفاعاتاألدنىالحدزیادةیجب

الشارع، وإزالة مواقف السیارات من الشارع في مشاریع البناء التي تراعي حركة النقل وما إلى ذلك.

على مدار الیوم واألسبوعواستخدامھا ألغراض متعددةأماكن ومباٍن قابلة للتكیف
أمثلة على الحلول:

عملكمساحاتتوظیفھایتمالتيالمطاعمالمثال،سبیلعلىالیوم/األسبوع.مدارعلىاستخداماتبعدةتسمحمرنةمساحاتتصمیم●
المستخدمةوالمتنزھاتالعامة،الحدائقأواألسبوعنھایةعطلةأسواقفيالمستخدمةالمدارسوساحاتالیوم،مدارعلىمشتركة

للفعالیات الریاضیة غیر الرسمیة، والمكتبات المستخدمة لعقد الفعالیات الموسیقیة خارج ساعات العمل، وغیرھا.

لدعم موقع دینامیكي ومتطور بھویة قویةالتنشیط المؤقت
أمثلة على الحلول:

للتحویلالقابلةالمصغرةالحدائقأوالمؤقتةالمطاعمأوالمتاجرمثلاألجل""قصیرةخدماتالستضافةالشاغرةاألراضيقطعتحویل●
لنشاط آخر أو األنشطة الریاضیة أو الثقافیة، مع إعادة توزیع البنى بشكل دائم في مرحلة الحقة.

اقتراح عملیات مثل الدعوات للمشاریع أو المھرجانات التي تساعد على تطویر التنشیط المؤقت.●
مؤشرات األداء الرئیسة المحتمل استخدامھا لقیاس النجاح:

والمدرسةالصحیةالرعایةومرافقالطازجةلألغذیةمتجرأقربمنمیلُربعبعدعلىیقعونالذینالسكانمنالمئویةالنسبة●
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والمساحات الخضراء وما إلى ذلك.
توزیع ونسبة استخدامات األراضي المختلفة بالمتر المربع.●
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الكربونمنخفضوتنقلاألشخاصعلىمرتكزةشوارع-2

ویمكنالحيأنحاءجمیعفيالناسبھایتجولالتيالرئیسةالطریقةھوالدراجاتوركوبالمشيیكونأنیجبعامة:نظرة
المدینةمساحاتاستعادةتمثلالغرض.ھذامعیتناسبجیدبشكلالمصممةالحضریةوالخدماتالمساحاتخاللمنتشجیعھم

وتطویرالشارعفيالنباتيالغطاءوتشجیعللدراجات،ممراتوإنشاءاألرصفةتوسیعأجلمنالخاصةللمركباتالمخصصة
یتعّینوالمشي.الدراجاتلركوبومتعةأماًناأكثرطرقإلنشاءخاصبشكلمھمأمرالدراجاتوإصالحالسیاراتركنخدمات
المركباتمنوغیرھاالكھربائیة،والمركباتالمشتركة،والمركباتالعامة،النقلوسائلاستخدامتعزیزأیًضاالمشروععلى

منخفضة االنبعاثات، وذلك بھدف إثناء األشخاص عن استخدام وسائل النقل الفردیة التي تعمل بالوقود األحفوري.

المفاھیم الرئیسة وأمثلة علیھا

یجعل تصمیم شارع جید المشي وركوب الدراجات ھو الوضع األفضل للسكان
أمثلة على الحلول:

منتصففيسیرخطوطوتوفیرالطرق،علىالعثورسبلوتحسینالشوارع،لعبورالمخصصةاألماكنوزیادةاألرصفة،توسیع●
المجمعات السكانیة للمشي وركوب الدراجات وما إلى ذلك.

إنشاء حارات مخصصة للدراجات وتوفیر مسارات جدیدة لركوب الدراجات أو روابط إلى المسارات الحالیة.●
استخدام تصامیم الشوارع وتخطیطھا والمواد المستخدمة فیھا لتعزیز حق الطریق للمشاة وراكبي الدراجات.●
فرض قیود على سرعة السیارات.●

تطویر الخدمات والشراكات لدعم المشاة وراكبي الدراجات
أمثلة على الحلول:

توفیر مواقف آمنة لركن السیارات وخدمات إصالح للدراجات واالستثمار في خطط مشاركة الدراجات وتأجیرھا بأسعار معقولة.●
وشراءوالمشاة،الدراجاتلراكبيمالیةحوافزتقدیممثلالنشطة،العملرحالتإلىالتحوللتشجیعالتجاریةالشركاتمعالتعاون●

الدراجات المشتركة (الكھربائیة) وتوفیر مرافق نھایة الرحالت (مثل االستحمام ومرافق تغییر المالبس والخزائن).

تطبیق مفاھیم التحضر التكتیكي إللھام السكان
أمثلة على الحلول:

األنشطةفيمنھاواالستفادةالصیففصلوخاللاألسبوعنھایةعطالتفيمؤقتبشكلللسیاراتالمخصصةالمساحاتاستعادة●
الترفیھیة أو الریاضیة أو الثقافیة.

القابلةالمطلیةاألرضیةوالعالماتالشوارع،ألثاثالمؤقتوالتركیباالجتماعیة،والتفاعالتالعالقاتیدعمالذيالتصمیمتعزیز●
للعكس، ومزارعي األشجار المتنقلین، وغیرھا.

استعادة ساحات المدینة من المركبات الخاصة لتحسین السفر النشط وتطویر استخدامات جدیدة
أمثلة على الحلول:

الطالبتوصیلأوقاتفيالمدارسشوارعفيالمركباتمرورحركةعلىمؤقتةقیودفرضبھدفالمدرسیة""الشوارعتطویر●
واستالمھم.

تقلیل جاذبیة وسھولة القیادة إلى المدینة من خالل خفض عدد مواقف السیارات المتوفرة.●
اللوجستیةالمراكزأوالبیاناتمراكزأوالمستودعاتمثلأخرىالستخداماتالمدینةفيالسیاراتمواقفمباٍنتوظیفإعادة●

الحضریة وتحویل مواقف السیارات السطحیة إلى مواقف قصیرة األجل أو حارات للدراجات أو محاور لوجستیة صغیرة.

كوسیلة أخیرة للتنقل.بنیة تحتیة مشتركة أو خاصة ذات صافي انبعاثات كربونیة صفري
أمثلة على الحلول:

توفیر مواقف للسیارات الكھربائیة، ومنافذ للسیارات التي تعمل بالطاقة الشمسیة ونقاط لشحنھا.●
تقدیم مخطط مستحدث لتأجیر السیارات الكھربائیة.●
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توفیر مناطق منخفضة االنبعاثات داخل األحیاء.●

مؤشرات األداء الرئیسة المحتمل استخدامھا لقیاس النجاح:
عدد أماكن ركن الدراجات على جانب الشارع لكل ساكن.●
عدد الكیلومترات أو األمیال من حارات الدراجات المتصلة والمنفصلة في جمیع أنحاء المنطقة.●
النسبة المئویة لألماكن العامة المخصصة للمشاة وراكبي الدراجات فحسب.●
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ومتصلةذكیةأماكن-3

معوالرقمیةالفعلیةالروابطتعزیزالضروريمنفإنھمحلًیا،حیاةنمطیتیحأنیجبالمشروعأنمنالرغمعلىعامة:نظرة
التحتیةوالبنیةالعامالنقلوسائلوتجدیدوتوسیعإلنشاءالفرصةالحينطاقعلىالمشاریعتوفروخارجھا.المدینةمنأخرىأجزاء
منالسفرتقلیلھوذلكمنالھدفمرونة.أكثرعملممارساتباتباعوتسمحواالقتصادياالجتماعيالتواصلتعززالتيالرقمیة
والذكیةالرقمیةللُنھجیمكنمتطور.عامنقلنظامخاللمنالطویلةالرحالتوجودةسھولةوتحسینالمتقدمةالرقمیةالحلولخالل

أیًضا أن تلعب دوًرا ھاًما في تحسین كفاءة حلول البنیة التحتیة، على سبیل المثال من خالل تحسین أنظمة النقل واستھالك الطاقة.

المفاھیم الرئیسة وأمثلة علیھا

الطویلة الضروریةللرحالتیمكن الوصول إلیھ بأسعار معقولةنظام نقل عام
أمثلة على الحلول:

توفیر روابط جدیدة لمواقف ومحطات النقل الحالیة.●
الحافالتمثلالصغیرةالنقلحلولاالعتبارفيالوضعمعاألكبر،النقلمراكزوإلىالحيداخلجدیدةعامنقلخطوطتطویر●

الكھربائیة.

من األشخاص للعمل عن ُبعد وبأسالیب تتسم بالمرونةإلتاحة الفرصة لعدد أكبرتطویر البنیة التحتیة الرقمیة
أمثلة على الحلول:

خدماتتكونأنیضمنالذياألمرالعامة،األماكنوفيالرئیسةالعامالنقلمساراتفيوالمجانیةالسریعةفايالوايخدمةتوفیر●
االتصاالت السریعة میسورة التكلفة لجمیع السكان.

إزالة الحواجز التنظیمیة التي تعوق بناء وتخطیط البنیة التحتیة لالتصاالت السریعة في المباني السكنیة الحالیة.●

الرحالت غیر الضروریةلتقلیلالتحول لألنظمة الرقمیة في المرافق والخدمات
أمثلة على الحلول:

حاجةوتقلیلاإلنترنتعبروالقدراتالخدماتلتعزیزوالحكومیةالمجتمعیةالھیئاتوكذلكالمحلیةللشركاتالفنيالدعمتقدیم●
تقدمالتيوالمكتباتاإلنترنت)،عبررقمي(معرفالمواطن"سجالتملف"المثال،سبیلعلىالفعلیة.المواقعزیارةإلىاألشخاص

الكتب اإللكترونیة والتجدیدات عبر اإلنترنت، وخدمات "النقر والتحصیل" لتجار التجزئة المحلیین وما إلى ذلك.

اتباع ُنھج رقمیة وذكیة لتحسین الرحالت بأشكال متعددة
أمثلة على الحلول:

استخدام تقنیات الھواتف الذكیة لتحسین وسائل النقل العام وجعلھا أكثر جاذبیة لالستخدام من خالل ضمان سھولة عملیات الدفع.●
مثلأخرىوسائطمعوالتكاملالكربون،ومنخفضةكفاءةاألكثراألشكالمتعددةالمساراتوتوصیلالحیة،النقلتحدیثاتتوفیر●

مخططات التنقل الجزئي الصغیرة.

مؤشرات األداء الرئیسة المحتمل استخدامھا لقیاس النجاح:
النسبة المئویة لعدد المساكن الموجودة على ُبعد ُربع میل من وسائل النقل العام.●
النسبة المئویة لعدد السكان الذین یعملون من المنزل یوم واحد على األقل في األسبوع.●
٪50أنإلىاألوروبيلالتحادالرقمیةاألجندةتشیرالمثال،سبیلعلىبھا،والموثوقالسریعةاالتصاالتخدماتإلىالوصول●

.2020عامبحلولمیجابایت100إلىتصلبسرعاتاالتصالإمكانیاتإلىالوصولیمكنھمأوروباسكانمن

للجمیعمناسبمكان-4
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حیاةجودةمنأیًضایرفعأنینبغيبلفحسب،الدفیئةغازاتانبعاثاتوآثارأسبابمعالجةإلىالمشروعیھدفأالینبغي
االحتیاجاتمنواسعةمجموعةتلبيالتيمعقولةوبأسعارالمتنوعةالراحةووسائلالمنازلتشملأنینبغيالمحلیة.المجتمعات

ینبغيالترابط.تعزیزالمھممنالمناخ،تغیرآلثارتحمًالأكثرمجتمعاتلبناءالصحیة.والحیاةالرفاھیةتعزیزوكذلكوالدخل
تطویرفيالمصلحةوأصحابالمحليالمجتمعإشراكإنالمناخي.للعملاإلیجابیةلآلثارالعادلالتوزیعتعززأنالجدیدةللتدخالت

المشاریع المحلیة أمر أساس النخراط الناس في منطقتھم المحلیة ودعم االنتقال إلى تغییر السلوك.

المفاھیم الرئیسة وأمثلة علیھا

الخدمات واألماكن التي یحتاجونھاحتى یتمكن الجمیع من الوصول إلىتعزیز إشراك الجمیع
أمثلة على الحلول:

االجتماعیةوالخلفیاتوالسناالجتماعيالنوعناحیةمنالحسبانفيالفئاتكلتضعالتيوالبدیلةالمبتكرةالمعیشیةللترتیباتالترویج●
مثل اإلسكان االجتماعي والحیاة المشتركة بین األجیال وإسكان الطالب واإلسكان التعاوني والتشاركي.

توفیر الخدمات االجتماعیة في األحیاء مثل ریاض األطفال، وكذلك المتاجر المحلیة لألسر ذات الدخل المنخفض وما إلى ذلك.●

أكثر تحمًال آلثار تغیر المناخلمعالجة الشعور بالوحدة وبناء مجتمعاتتعزیز الترابط
أمثلة على الحلول:

األخرىالمحیطةواألماكنالخارجیةاألنشطةمنوغیرھاالمشتركةالحدائقمثلالعام/الجماعيلالستخداممخصصةمساحاتتطویر●
التجمعونقاطللمعارضومساحاتللمعلوماتمنصاتبمثابةتكونأنیمكنالتيالمواطنین""أكشاكمثلوالعملالمنزلبخالف

لألعمال التطوعیة وأماكن للمنظمات المجتمعیة مخصصة الستضافة الفعالیات المحلیة.
الھواءفيالترفیھیةواألنشطةالریاضیةالممارساتوتسھیلاالجتماعيالتفاعللتعزیزالشوارعأثاثوتوفیرالعامةاألماكنتصمیم●

الطلق.

الھدف الرامي للتوزیع العادل لآلثار اإلیجابیة الناجمة عن العمل المناخي
أمثلة على الحلول:

تتسببقدالمثال،سبیل(علىضعًفااألكثرالسكانیةالفئاتعلىخاصةالمقصودةغیرالعواقبلتجنبالمناخيالعملآثاررصد●
التكالیف األولیة الكبیرة في تحمیل أعباء إضافیة على العمالء ذوي الدخل المنخفض).

األكثروالسفراألنظفوالھواءالطاقةفواتیرانخفاضمثلإیجابیةنتائجلتحقیقحافًزاتمثلأنیمكنالتيالبیئیةالمبادراتتفضیل●
أماًنا والمزید من الفرص االقتصادیة.

حیھم، واالستجابة الحتیاجاتھم ودعم التحول نحو تغییر السلوك.لتفاعل األشخاص مع،برامج المشاركة المجتمعیة النشطة
أمثلة على الحلول:

تعزیز العملیات التشاركیة لتحدید احتیاجات المجتمع المحلي.●
عملیاتمنوغیرھاالرادیوأوالمحلیةوالتطبیقاتالعامة،واالجتماعاتللسكان،نقاشوحلقاتالمصلحة،ألصحابخرائطرسم●

المشاركة المجتمعیة للتفاعل مع أكبر عدد ممكن من السكان، بما في ذلك الفئات "التي یصعب الوصول إلیھا".
االستكشافيوالمشيوالمنتدیاتالشارعفيلعرضھاالقابلةالفنونخاللمنالموقعإلىاالھتماملجذبكوسیلةالثقافةعلىالتأكید●

والتحضر التكتیكي واالستغالل المؤقت لألماكن.
أوالتشاركیةالمیزانیةأوالسكنیةالوحداتشاغليتدریبمثلمبادراتخاللمنالمناخیةباإلجراءاتیتعلقفیماالمواطنینتمكین●

جمعیات المواطنین المھتمین بالمناخ.

مؤشرات األداء الرئیسة المحتمل استخدامھا لقیاس النجاح:
النسبة المئویة للمقیمین في مساكن بأسعار معقولة.●
النسبة المئویة لعدد السكان الذین یشعرون بالتواصل وتوفر الدعم في األحیاء.●
عدد المشاركین في فعالیات التشاور والمشاركة المجتمعیة.●
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النظیفالبناء-5

المبانيببناءالمرتبطةاالنبعاثاتإلىیشیروالذيالُمجسدة،الكربونانبعاثاتمنالحدھوالمسابقةأھدافأحدإنعامة:نظرة
یؤديأنیجبالصدد،ھذافيالصالحیة.انتھاءوجوانبوالھدموالصیانةوالتجمیعوالنقلالموادمثلبھایتعلقوماالتحتیةوالبنیة

تتطلعأنیجبالجدیدة.اإلنشاءاتفيالنظرقبلتحدیثھاأوتخصیصھاوإعادةالقائمة،المبنیةاألصولتحسینإلىأوًالالمشروع
البناءموادواختیارالمواداستخدامإعادةطریقعنالتصمیمخیاراتخاللمنجدیدةموادإلىالحاجةتقلیلإلىالجدیدةاإلنشاءات

ذات االنبعاثات الُمجسدة المنخفضة.

المفاھیم الرئیسة وأمثلة علیھا

تحقیق أقصى استفادة من األصول الموجودة
أمثلة على الحلول:

إعادة توظیف المباني القائمة وتحدیثھا بدًال من القیام بإنشاءات جدیدة.●
أوالتوسعاتمراعاةثماالستخدام،ضعفوتجنبالمتاحةالفراغاتالستغاللالمبانيتطویرأولویاتلتحدیدفرصعنالبحث●

التعدیالت أو التجدیدات لتجنب الحاجة إلى الھدم وإعادة البناء مرة أخرى.

إلىاالحتیاجلتقلیلالفعالالبناءإلىوالسعيالقرارصنععملیةإلثراءالصالحیةبانتھاءالمرتبطةاالنبعاثاتبیاناتاستخدام
المواد كثیفة الكربون

أمثلة على الحلول:

والموادالكربونمنبدًالاألحیائيالمنشأذاتالموادمنغیرھاأوالخشبمثلالكربونمنخفضةموادأوتدویرھاُمعادمواداستخدام●
كثیفة االستھالك للطاقة.

أوالنقل)،انبعاثات(تقلیلالمحليَمنشئھابفضلالدفیئة)(غازاتالحرارياالحتباسغازاتانبعاثاتتقللالتياإلنشاءاتمواداختیار●
الموّردین الذین یستخدمون الكتلة األحیائیة أو النفایات لتولید الطاقة الالزمة إلنتاج المواد المطلوبة.

منالكثیرعادًةتتطلبالتيالسفليالطابقمستویاتتقلیلالمثالسبیل(علىالمواداستخداممنتقللبطریقةوتجمعاتھاالمبانيتصمیم●
الخرسانة).

االستعانة بتصامیم "طویلة العمر وقابلة للتغییر" لتعزیز االستخدام المرن وتسھیل إعادة استخدام المواد وتفكیكھا
أمثلة على الحلول:

إلىتحویلھایمكنالتيالمكاتبالمثال،سبیل(علىالمرنوالتصمیمالوحداتتحسینخاللمنللمبانيالمستقبليالتعدیلتمكین●
مساكن).

إلىوتحویلھامنھاالتخلصیتمالتيالمواردوتدویراستخدامھا،إعادةبغرضصالحیتھاانتھاءبعدتفكیكھاالمحتملالمواداستخدام●
مواد خام، والحد من ھدر مواد اإلنشاء، وإعادة تدویر النفایات.

االستخدامإلعادةالقابلةالبناءموادتخزینخاللھامنیمكنوالتيالبناء"موادتدویر"مراكزأوالتدویر"إعادة"مستودعاتدمج●
وإتاحتھا للمشاریع الجدیدة.

تقلیل انبعاثات وسائل النقل في أثناء مراحل البناء
أمثلة على الحلول:

المحلیة،المواقعمعالتسلیمعملیاتوتنسیقالطرق،وتحسینالتسلیم،عملیاتمنالحدبغرضللمشتریاتالتخطیطعملیةتولي●
المركباتقیادةعلىالمشغلینوتدریبالتباطؤ،عدمسیاسةوتطبیقاإلنشاءات،مركباتفيُبعدعنللتحكممعلوماتیةأنظمةووضع

البیئیة واستخدام مركبات األساطیل النظیفة، ورصد المسافات المقطوعة واالنبعاثات، وغیر ذلك.

مؤشرات األداء الرئیسة المحتمل استخدامھا لقیاس النجاح:
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النسبة المئویة من المباني التي یتم تغییر الغرض من استخدامھا أو تحدیثھا في التطویر (مقارنة بالمباني الجدیدة تماًما).●
النسبة المئویة للمواد المعاد تدویرھا المستخدمة في البناء.●
النسبة المئویة (أو كمیة) مواد اإلنشاءات المنخفضة الكربون المستخدمة في البناء (مثل الخشب).●
نالكربونأكسیدثانيغازانبعاثاتقیاسخاللمناإلنشاءاتلمرحلةالكربونیةالبصمة● الكربونأكسیدثانيغازانبعاثاتأوبالطُّ

ن في المتر المربع. بالطُّ
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والمبانيالمتجددةالطاقة-6

إلىالحضریة،األحیاءفيالدفیئةغازاتانبعاثمصادرأكبرمنواحدةالمبانيتستھلكھاالتيالطاقةتشكلأنیمكنعامة:نظرة
تحافظالتيالتصمیممبادئاعتمادخاللمنالمبانيانبعاثاتتقلیلإلىالكربونمنخفضةاألحیاءتحتاجللنقل.التحتیةالبنیةجانب
إمداداتمنالكربونوإزالةالمنطقةمستوىعلىالكفاءةعالیةللطاقةالتحتیةالبنیةفيواالستثمارالمباني،داخلالحرارةدرجةعلى

.الطاقة

الشبكاتأنإلىغالًباالسببیعوداألحیاء.مستوىعلىمحدوًداالطاقةمنإمداداتھاعلىالمدنُتحدثھالذيالتأثیریكونأنیمكن
قد-المبانينطاقعلىحتىأواألحیاءفيسواء-محلًیاالمتجددةالطاقةإلنتاجفرصعنالبحثفإنذلك،ومعالحي،خارجتدار
والبنیةالعامةواألماكناألحیاءمبانيوتشغیلتصمیمفيمرتفعةأولویةالطاقةاستخدامكفاءةتحتلكبیر.تأثیرإحداثإلىیؤدي

ووضعصفري،كربونیةانبعاثاتبصافيبالعملالحيداخلالجدیدةالمبانيجمیعمطالبةفيالطموحالھدفیتمثلالتحتیة.
استراتیجیة لتسریع وتیرة تحدیث المباني القائمة.

المفاھیم الرئیسة وأمثلة علیھا

تقلیل الطلب على الطاقة
أمثلة على الحلول:

التبریدمتطلباتتقلیلفيوالریاحالشمسإلىواالتجاهوالتضاریسالمبانيتجمعاتمساعدةطریقةفياألحیاءمستوىعلىالتفكیر●
والتدفئة.

نةمواصفاتخاللمنالطاقةمتطلباتمنحدألدنىالتقلیلالمباني،مستوىعلى● المناخيالتصمیموتحسینالبناء،لمكوناتمحسَّ
ضوءمنالقصوىواالستفادةالحرارة،انتقالوخفضالھواء،وإحكامالحراریة،الكتلةوتحسینالظالل،مناالستفادةوتحقیقالحیوي
یعادلھا،ماأوالداخلیةالحرارةدرجاتعلىتحافظالتيالمنازلتصمیمومعاییرالحرارة،درجاتمنترفعالالتيوالتھویةالنھار،

واستخدام أنظمة التدفئة والتھویة والتبرید واإلضاءة واألجھزة المنزلیة الموفرة للطاقة، وغیر ذلك.

االستثمار في البنیة التحتیة للطاقة
أمثلة على الحلول:

منالمھدرةالحرارةالحتجازفرصعنالبحثاألنابیب.توصیالتجمیععزلضمانخاللمنالتدفئةشبكاتفيالخسائرتقلیل●
مصادر مثل طرد حرارة المبرد أو التھویة المستخلصة من القطارات تحت األرض.

بغرضاألحفوري،بالوقودتعملالتيالمولداتمنبدًالالبطاریات،مثلاستخدامھا،تعزیزأوالطاقةتخزینأنظمةفياالستثمار●
المساعدة في إدارة متطلبات الطاقة وزیادة استھالك الطاقة المتجددة میدانًیا.

إزالة الكربون من إمدادات الطاقة
أمثلة على الحلول:

بعضعلىبھاالخاصةالمعداتتركیبتفویضأوالشمسیة،واأللواحالریاحطاقةمثلالمحلیةالمتجددةالطاقةتولیدفياالستثمار●
المباني.

تصمیم المباني وتوجیھھا على مستوى األحیاء لتحقیق أقصى قدر من التعرض للسقف الشمسي.●
تمكین بیع الطاقة الزائدة إلى الشبكة.●

مؤشرات األداء الرئیسة المحتمل استخدامھا لقیاس النجاح:
سعة التخزین (میجا وات في الساعة).●
النسبة المئویة لعدد المباني التي تتضمن معاییر الحفاظ على درجات حرارة معتدلة داخل المباني.●
البصمة الكربونیة الستھالك الطاقة من خالل قیاس انبعاثات غاز ثاني أكسید الكربون بالكیلو في المتر المربع طوال السنة.●
النسبة المئویة للطاقة المتجددة المستھلكة، حسب المصدر والنوع مثل استخدام الطاقة الشمسیة في تولید الكھرباء والتدفئة والتبرید.●
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تدویرھاالمعادالموارد-7

خاللمنالمواردعلىالحفاظإلىالخطياالستھالكمنالصلبة،والنفایاتالمیاهوخاصةالموارد،إدارةتنتقلأنینبغيعامة:نظرة
التدویر،اقتصادإلىكاملبشكللالنتقالالفرصةاألحیاءنطاقعلىالعملیوفربكفاءة.الموارداستخدامعلىوالتشجیعتدویرھا
التعاونلتعزیزفرصةاألصغرالنطاقیوفركماالالزمة.التحتیةالبنیةتوفیرخاللمنالتدویروإعادةاالستخدامإعادةنطاقوتوسیع

بین الشركات المحلیة والسكان إلعادة استخدام المواد والنفایات حسب المنتجات.

لمواجھة آثار نقص المیاه أو حاالت الجفاف، یتعین على األحیاء السعي لخفض الطلب على المیاه وإدارة استخدام المیاه باستدامة.

إصالحإمكانیةیعززالذياألمراألغذیة،وفائضالواحداالستخدامذاتالموادمنالمناطقتقللقدالصلبة،النفایاتإنتاجمنللحد
فضالتالخصوصوجھعلىالمصدر،فيالمخلفاتفرزعملیةتطبیقاالعتبارفيیضعواأنینبغيكماتدویرھا.وإعادةالسلع

الطعام وغیرھا من المواد العضویة.

المفاھیم الرئیسة وأمثلة علیھا

تجنب النفایات غیر الضروریة لضمان عدم تخطي اإلمدادات الطبیعیة
أمثلة على الحلول:

دعم شاغلي الوحدات السكنیة في شراء سلع أقل واستخدام سلع "معدومة النفایات" بفضل وجود موّردین محلیین محددین.●
إنشاء مناطق خالیة من البالستیك والتعاون مع الشركات لتفعیل برامج إعادة استخدام األكواب أو الحاویات الخاصة باألطعمة الجاھزة.●
المشاركة مع المدارس أو المراكز المجتمعیة لتفعیل برامج إصالح المالبس أو المعدات المنزلیة واالستفادة منھا.●

الحد من استھالك الموارد وإنتاج النفایات
أمثلة على الحلول:

تركیب توصیالت موفرة للمیاه في المرافق العامة وترخیص أو دعم مثل ھذه التركیبات في المشاریع الخاصة.●
میاهواحتجازالمستعملة،المنزلیةالمیاهاستخدامإعادةالمثالسبیلعلىالتحتیة،والبنىوالمبانيالمساحاتفيالتدویرمبادئترسیخ●

األمطار.
تعزیز استخدام السماد العضوي في الموقع والحدائق المجتمعیة وأماكن إنتاج الخضراوات لالستھالك المحلي.●

توسیع نطاق إعادة االستخدام وإعادة التدویر للمساعدة في الحد من االنبعاثات التشغیلیة والُمجسدة
أمثلة على الحلول:

إنشاء مساحات إلعادة التدویر ومواقع لتبادل المواد.●
تصمیم المباني بطریقة تمكنھا من أن تكون مرنة وقابلة للتكیف، وتطیل عمرھا.●
استخدام قواعد التخطیط وقوانین البناء للسماح باالستفادة من میاه الصرف الصحي في االستخدامات غیر الصالحة للشرب.●
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المناختغیرآثارتحملعلىوالقدرةالحضریةوالطبیعةالخضراءالمساحات-8

المناختغیرآثارتحملعلىالقدرةودعموالبدنیةالعقلیةالرفاھیةلتحسینضروریةالواسعةالخضراءالمساحاتتعدعامة:نظرة
ھواألساسالھدفیكونأنیجبالصحیة.والتربةالكربونوعزلالتلقیحمثلاإلیكولوجیةاألنظمةوخدماتالبیولوجيوالتنوع
عالیةمفتوحةخضراءمساحةإلىالدراجةطریقعنأواألقدامعلىسیًرادقیقة15خاللالوصولبإمكانیةالسكانجمیعتزوید

كماالحضریةالمساحةجودةتحسینعلىاألمرھذایساعداألحیاء.أنحاءجمیعفيالخضراءالمساحاتكمیةزیادةمعالجودة،
المساحاتأیًضاتساعدأنیمكنوتدفئتھا.المبانيلتبریدالالزمةالطاقةوتقلیلالحرارةجزیرةتأثیرمنالتخفیففيأیًضایساعد

الخضراء المنتجة مثل الحدائق الحضریة في زیادة الوعي بفوائد األغذیة الموسمیة الطازجة واإلنتاج المحلي.

المفاھیم الرئیسة وأمثلة علیھا

ضمان الوصول العادل إلى المساحات الخضراء عالیة الجودة
أمثلة على الحلول:

منازلھم.مندقیقة15غضونفيالخضراءالمساحاتإلىالسكانجمیعوصولضمانأساسعلىاألراضياستخدامتخصیص●
االستثمار في الحدائق المصغرة القابلة لالستخدام في نشاط آخر لتحویل المناطق المھملة الصغیرة المفتوحة إلى مساحات خضراء.●
شابة،عائالتتضمالتيالمناطقفيالمالعبالمثالسبیلعلىالمستخدمین،احتیاجاتمعالخضراءالمساحاتتصمیممطابقة●

والمناطق الخضراء المسطحة واألقرب في مجتمعات كبار السن، والمرافق الریاضیة التي تتوافق مع الثقافات المحلیة.

زراعة النباتات في األماكن العامة والمباني
أمثلة على الحلول:

تخصیص مساحات الطرق وممرات المشاة لزراعة النباتات في الشوارع.●
المبانيتكونعندمابالنباتاتالمعینةالمساحةذاتالعامةاألماكنأوالجدرانأواألسطحجمیعزراعةلضمانمحلیةلوائحتطبیق●

قادرة على ھذه األمر من الناحیة الھیكلیة.
اختیار المزروعات األصلیة ومجموعة واسعة من النباتات الستعادة النظم اإلیكولوجیة ودعم التنوع البیولوجي.●

تبني حلول قائمة على الطبیعة من أجل التكیف مع تغیر المناخ
أمثلة على الحلول:

استبدال األسطح القابلة لنفاذ المیاه بحدائق أمطار لالستفادة من میاه األمطار.●
التدخالتمنغیرھاأوالھواءتكییفإلىالحاجةوتقلیلالحرارةموجاتمنللحدوالزرقاءالخضراءالتحتیةللبنیةمساحةتخصیص●

.كثیفة االستھالك للطاقة في المناخات الحارة
المانغروفأشجارأوالتآكل،ظاھرةمكافحةفيللمساعدةاألنھارحافةمثلاإلیكولوجيالنظامخدماتلحمایةالتخطیطقواعداستخدام●

على طول الحواف الساحلیة للتخفیف من حدة العواصف.

تعزیز الزراعة الحضریة وإنتاج األغذیة/المحاصیل المحلیة
أمثلة على الحلول:

تخصیص األراضي إلنتاج الغذاء، واستخدام المناطق ذات التربة المنتجة.●
ر).● تعزیز أنشطة إنتاج الغذاء ذات القیمة المضافة میدانًیا (تحویل المواد الغذائیة األولیة إلى منتج مكرَّ
التشجیع على إنتاج األغذیة العضویة للحد من استخدام األسمدة االصطناعیة.●
التعاون مع الشركات والمجتمعات المحلیة لتورید المنتجات الغذائیة المحلیة أو المنتجة میدانًیا.●

الحفاظ على التنوع البیولوجي
أمثلة على الحلول:

زیادة المساحات الخضراء والممرات المائیة.●
واالحتفاظإلیھا،روابطأوالبریةللحیاةممراتوإنشاءاألصلیة،النباتیةاألنواعوزراعةالُملقِّحة،لألشجارالمراعیةالزراعةإدخال●

بالكائنات الحیة البالغة، وغیر ذلك.
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مؤشرات األداء الرئیسة المحتمل استخدامھا لقیاس النجاح:
عدد األشجار المزروعة في أثناء تنفیذ المشروع.●
النسبة المئویة لمساحة المنطقة (بالمتر المربع) المسموح بنفاذ المیاه إلیھا.●
النسبة المئویة لمساحة المنطقة (بالمتر المربع) المخصصة للزراعة الحضریة.●
أواألقدامعلى(سیًرادقیقة15خاللالجودةعالیةمفتوحةخضراءمساحةإلىالوصولیمكنھمالذینالسكانلعددالمئویةالنسبة●

عن طریق الدراجات).
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المستدامةالمعیشة-9

والشركات.السكانبینالمستدامواالستھالكالمستدامةالحیاةأنماطتعزیزفياألحیاءوتشغیلتصمیمیساعدأنیمكنعامة:نظرة
مناإللكترونیة)والمعداتوالمالبسالغذاء(مثلوالخدماتالسلعباستھالكالمرتبطةتلكاالستھالكعلىالقائمةاالنبعاثاتتعد

تخصیصبھایتمالتيوالطریقةتوفیرھا،یتمالتيوالمرافقالشوارع،تصمیمبھایتمالتيللطرقیمكنالمناطق.إحدىسكان
جاذبیةأكثرجعلھاالمثال،سبیلعلىالسلوك.أنماطتغییرتعزیزخاللمناالستھالكعلىالقائمةاالنبعاثاتمنتحدأناألراضي
منالمستفیدَمنفيالتفكیرالضروريمنبذلك.القیامبأھمیةالوعيزیادةمعمستدام،بشكلللعیشوأسھلمعقولةبأسعارومتوفرة

التدخالت لضمان أن یكون نمط الحیاة المستدام في متناول الجمیع.

المفاھیم الرئیسة وأمثلة علیھا

التكامل بین البنیة التحتیة والمرافق بھدف تعزیز أنماط الحیاة المستدامة
أمثلة على الحلول:

تركیب أدوات تخزین الدراجات وإصالحھا في األماكن العامة والمباني.●
المستدامةاالستھالكعاداتتعززالتيوالمتاجراألحیان،بعضفيالمستخدمةالمعداتمثلوتجمیعھاالسلعلمشاركةمراكزدمج●

مثل مخازن النفایات ذات االنبعاثات الصفریة وما إلى ذلك.
اللوجستیةوالخدماتالمستدامالشحنلتسھیلوكذلكالعضوي،والسمادالنفایاتوفرزجمعلدعموتكاملھاالتحتیةالبنیةتصمیم●

الحضریة.

تشجیع األماكن المشتركة ومشاركة الخدمات التي تعزز تجمیع الموارد ونھج التدویر
أمثلة على الحلول:

تشجیع األماكن المشتركة التي تسمح لتجار التجزئة والحرفیین بتجربة مواردھم وتجمیعھا.●
بأنفسنااألشیاءتصنیعوتشجیعالمعداتشراءإلىالحاجةلتقلیلالعاملالستخدامالتصنیعوورشالخشبیةاألعمالاستودیوھاتفتح●

وقابلیة إصالحھا.
تسھیل الوصول إلى مرافق الدراجات المشتركة والدرجات الصغیرة.●
واستضافةالمستعملة،السلعأسواقمثلالعامةالفعالیاتعقد–االعتبارفيمتعددةاستخداماتوضعمعالعامةاألماكنتصمیم●

محطات إعادة االستخدام المتنقلة لتبادل العناصر وما إلى ذلك.

تكامل أسالیب اإلنتاج المستدام وتجارة السلع
أمثلة على الحلول:

التجزئةتجاروتحفیزالمزارعین،ألسواقومفتوحةمشتركةأماكنوإنشاءالحضریة،والزراعةالمحليالغذائياإلنتاجتشجیع●
والمطاعم على بیع/إعداد األغذیة المستدامة والمحلیة، والتخطیط إلنشاء مراكز نفایات الطعام مع مرافق التخزین.

التعاون مع الشركات المحلیة لتحفیز نھج عدم وجود نفایات أو إعادة التدویر ودعم اإلنتاج المحلي وتشجیع االقتصاد المحلي.●
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األخضراالقتصاد-10

فرصإیجادإلىالمشروعیسعىأنینبغيواقتصادًیا.واجتماعًیابیئًیایزدھرأنیمكنالذيالحيالناجحالحيیمثلعامة:نظرة
آثارتحملعلىاإلیكولوجیةالنظمقدرةفيالمتمثلةالبیئیةاالعتباراتمراعاةمعاألجلطویلازدھاروتحقیقللبیئةصدیقةعمل
وتوفیرللبیئة؛صدیقةووظائفجدیدةمھاراتالكتسابالتنمیةعملیةباستخدامذلكتحقیقیمكنالموارد.استخداموكفاءةالمناختغیر

األكبروالعمالللشبابوخاصةالمھارات،مستوىورفعالتدریبفرصوتعزیزالمستدامة؛األعماللدعمالتحتیةوالبنیةالمساحات
سًنا.

المفاھیم الرئیسة وأمثلة علیھا

استخدام عملیة التطویر الكتساب مھارات جدیدة ووظائف خضراء
أمثلة على الحلول:

لتحملالرامیةوالترقیاتالكھربائي،للشحنالتحتیةالبنیةوتركیبتعزیزه،أوالتحدیثيالعزللفرضوالبناءالتخطیطقوانیناستخدام●
الفیضانات من أجل رفع مھارات السكان وتعزیز ریادة األعمال عبر ھذه المھارات.

العمل مع الشركات المحلیة في األحیاء لتوفیر فرص التدریب والتمرس في المھن الصناعیة.●
والخاصالعامالشراءوفرصالشبكي،التواصلوفرصاألعمال،حاضناتوبرامجالناشئة،لألعمالاستثماراتتوفیرفيالتفكیر●

السریعة التتبع الرامیة لتعزیز تنمیة األنشطة التجاریة المستدامة، وغیر ذلك.

توفیر األماكن والبنیة التحتیة الالزمة لدعم األنشطة التجاریة الخضراء والشركات الناشئة
أمثلة على الحلول:

زیادة التواصل واالبتكار وانفتاح الشركات الخضراء الموجودة بالمناطق الصغیرة على أسواق أوسع.●
توفیر أماكن عمل مشتركة/مرنة/میسورة التكلفة/خضراء، ومعدات/ورش تصنیع مشتركة، وغیرھا.●
تطویر برامج لحاضنات األعمال، وفرص التواصل الشبكي، وفرص الشراء العام والخاص السریعة التتبع، وغیر ذلك.●
عملیاتكفاءةلتحسیناألشیاء)وإنترنتفايالوايوشبكاتالضوئیةاأللیاف(شبكاتالرقمیةالتحتیةالبنیةشبكاتوتعزیزتطویر●

التشغیل والحد من استھالك الطاقة.

مؤشرات األداء الرئیسة المحتمل استخدامھا لقیاس النجاح:
عدد األنشطة التجاریة الخضراء الجدیدة، مقسمة حسب النوع.●
الوظائف الخضراء الجدیدة الناشئة، مقسمة حسب التركیبة السكانیة والنوع.●
PlanوLEEDوBREEAMمثلاالستدامةاعتمادجھاتمنالمعتمدةوالمبانيالشركاتعدد● BوSBTis.
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أنواع االنبعاثات والتخطیط لخفض االنبعاثات

تصمیماتھمتطویرعندمراعاتھاالطالبعلىیجبالتياالنبعاثاتمنالمختلفةاألنواعالتوجیھاتھذهمنالثانيالقسمیعرض
وبعض اإلرشادات حول طریقة وضع خطط العمل وتحدید أولویاتھا لتحقیق نتائج منخفضة الكربون.

أنواع االنبعاثات

االنبعاثات،لفھممختلفةطرقتوجدالحضریة.المنطقةانبعاثاتمنالحدإلىالمسابقةھذهداخلموجودمشروعكلیطمحأنیجب
الفرقتقومأنالمتوقعمنواستھالكیة.وُمجسدةتشغیلیةانبعاثاتإلىتصنیفھاھيمحددةفئاتتحتإلدراجھاواحدةطریقةثمةلكن

بتطویر تصامیم تعمل على الحد من االنبعاثات عبر جمیع الفئات الثالث.

واألماكنالمباني،فيالمستخدمةالطاقةعنالناجمةاالنبعاثاتتشملالحي.حیاةطوالتحدثالتيتلكالتشغیلیةاالنبعاثاتتمثل
ألغراضسنوي.أساسعلىالتشغیلیةاالنبعاثاتقیاسیتمالنفایات.معالجةعنالناشئةاالنبعاثاتأووالنقل،اإلضاءةمثلالعامة

صافيإلىوالوصول2030عامبحلول٪50بنسبةالتشغیلیةاالنبعاثاتخفضیتطلبباریساتفاقیةمعالتوافقفإنمرجعیة،
.2050عامبحلولصفريكربونیةانبعاثات

التحدیثیة،والتعدیالتالجدیدةاإلنشاءاتمنھاالحي،داخلموجودةإنشاءاتأيعنالناتجةاالنبعاثاتتلكالُمجسدةاالنبعاثاتتمثل
الصیانةأعمالعلىعالوةوتجمیعھاونقلھاوتصنیعھاالمواداستخراجعنالناجمةاالنبعاثاتتشملالتحتیة.والبنىالمبانيمنلكل

فإنسنوًیا،قیاسھاویتمباستمرارتحدثالتيالتشغیلیةاالنبعاثاتعكسعلىالتحتیة.والبنیةللمبانياالفتراضيالعمرونھایة
اإلنشاءاتجمیعتستوفيأنعلىالنصیجبالُمجسدة،االنبعاثاتلقیاسواحدة.لمرةتقعأحداثعنناتجةتكونالُمجسدةاالنبعاثات
).LCA(الحیاةدورةتحلیالتمتطلبات

لجمیعاألقلعلى٪50بنسبةالُمجسدةاالنبعاثاتتقلیلC40بمدنالخاصالنظیفة""اإلنشاءاتإعالنیتطلبمرجعیة،ألغراض
جمیعمناألقلعلى٪50بنسبةالُمجسدةاالنبعاثاتمنوالحد؛2030عامبحلولالرئیسةالتحدیثیةوالتعدیالتالجدیدةالمباني
.2030عامبحلولالتحتیةالبنیةمشاریع

مناإللكترونیة)والمعداتوالمالبسالغذاء(مثلوالخدماتالسلعباستھالكالمرتبطةتلكاالستھالكعلىالقائمةاالنبعاثاتتمثل
القطنوحصادزراعةعنالناتجةالدفیئةغازاتانبعاثاتالمناخيتأثیرهیشملكمثال.الجینزمنبنطاًاللنأخذالمناطق.إحدىسكان

أوالشاحناتأوالسفنوانبعاثاتمًعا،أجزائھخیاطةیتمحیثالمصنعمنالمنبعثالكربونأكسیدثانيوغازالنسیج،فيالمستخدم
شراءتمالذيالمتجرفياإلضاءةأوالتبریدأوالتدفئةعنالناتجةاالنبعاثاتأیًضاتأثیرهیشملالمتجر.إلىتنقلھالتيالطائرات
یشیرمرجعیة،ألغراضحیاتھ.مدارعلىوتجفیفھبغسلھالنھائيالمستھلكقیاممنالمنبعثالكربونأكسیدثانيوغازمنھالجینز
تنخفضأنیجبالمناخ،انھیارلتجنبأنھإلىمئویة،درجة1.5عالمفيالحضرياالستھالكمستقبل؛ArupوC40مدنتقریر

االنبعاثاتأنإلىالتقدیراتتشیرذلك،لتحقیق.2030عامبحلولالنصفإلىالعالميالحضرياالستھالكعنالناتجةاالنبعاثات
تحتاجنفسھ،الوقتفيالمقبلة.العشرالسنواتخاللالثلثینبمقدارتنخفضأنیجبالدخلمرتفعةالمدنفياالستھالكعنالناتجة

االقتصادات سریعة النمو إلى تبني أنماط استھالك مستدامة في مرحلة نموھا.

وضع الخطط لتحقیق نتائج منخفضة الكربون

منالحدعلىھذایركزالكربون.منخفضالھرميالتسلسلاتباععلىالفرقتشجیعیتماالنبعاثات،منللحدإجراءاتوضععند
انبعاثات الكربون "من المصدر" قبل شراء ائتمانات الكربون (التعویض/المبادلة) للتعویض عن األثر السلبي لعملیات التنمیة.

االنبعاثاتتجنبعلىكبیربشكلتركزالتيالكربونمنخفضةالعملخطةأولویاتوتحددالتصمیمعلىنظرةالفرقتلقيأنیجب
الراميالھرميللتسلسلاستخدامھاطریقةوصفعلىالفرقتشجیعیتموالتعویض.للتحویلخیاراتعنالبحثقبلمنھا،والحد

لخفض الكربون عند وضع خطة العمل وتحدید أولویاتھا.

التسلسل الھرمي لخفض الكربون
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االنبعاثاتمنللحدالھرميالتسلسل:1رقمالشكل

ركوبممراتفياالستثماریساعدأنیمكنالمثال،سبیلعلىاألول.المقامفياالنبعاثاتإنتاجمنعنھجیأتيأنینبغيالتجنب:
فيالسیاراتباستخدامالمرتبطةاالنبعاثاتإنتاجمنبدًالالدراجات،ركوبعلىالناستشجیعفيللمشاةالتحتیةوالبنیةالدراجات

االنتقاالت.

بالنھجمقارنةالناتجة،االنبعاثاتمنتحدالتيالتدخالتوتطویرتصمیمھواالنبعاثاتلخفضالھرميالتسلسلفيالتاليالنھجالحد:
استیرادبجانبتشغیلھاإیقافتمالتيالمواقعمنالواردةالمواداستخدامفيذلكیتمثلقدالمثال،سبیلعلىالتقلیدي.أوالقیاسي

المواد عند القیام بأعمال اإلنشاءات الجدیدة. ھذا من شأنھ أن یحد من الكمیة اإلجمالیة لالنبعاثات الُمجسدة.

المتجددةالطاقةمصادرتبنيوتشجیعتمكینإلىالعملخطةتسعىأنینبغيمنھا،والحداالنبعاثاتتجنببعدالتحویل:
ھجینةحافالتإلىبالدیزلتعملالتيالحافالتأساطیلتحویلالمدینةتختارقدالمثال،سبیلعلىالكربون.منخفضةوالتكنولوجیات

.LEDبمصابیحالحالیةالشوارعأضواءاستبدالأوكھربائیة،حافالتأو

للتعویضبرامجتنفیذأوالكربونالحتجازالتحقیقخیاراتالكربونلخفضالھرميالتسلسلفياألخیرالنھجیتضمنالتعویض:
منمباشربشكلیحدالألنھالھرميالتسلسلفياألخیرالعنصرھذایمثلالمنطقة.تنتجھاالتيمنھامفرالالتياالنبعاثاتعن

االنبعاثات المنتجة في المنطقة.

تحدید أولویات خطط العمل

المكاسبإلىباإلضافةوموازنتھ،الكربونانبعاثاتبشأنإجراءكلتأثیرفيالنظرُیفضلاتخاذه،یجبإجراءأفضلتحدیدعند
المشتركة األعم والمفاضالت مثل قابلیة العیش والقدرة على تحمل آثار تغیر المناخ. 

لبعضتفضیلھمسببوصففيیرغبونقدذلكمعاإلجراءات،منھاالحدتمالتياالنبعاثاتحسابالفرقمنیتوقعال
اإلجراءات على إجراءات أخرى على أساس انبعاثات الكربون.

فيالمذكورةالتوجیھاتتكونفقدالمتخذة،لإلجراءاتنتیجةمنھاالحدتمالتياالنبعاثاتكمیةعلىالتعرففيترغبونكنتمإذا
منالحدعملیاتتقدیریمكنكذلك،منبدًالالصدد.ھذافيمفیدةالمجتمعنطاقعلىالدفیئةغازاتلمستودعاتالعامالبروتوكول
مواقفعلىالدراجاتمواقففياالستثمارالمثالسبیل(علىآخرنشاطعلىمعیننشاطباختیارالمرتبطةالمحتملةاالنبعاثات
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المكافئةالكمیةتحدیدفيمساعدتكمنالدفیئةغازاتمعادالتحاسبةمثلاإلنترنتعلىمتاحةحاسبةآلةتتمكنقدالسیارات.
ما).منطقةمنسیارة1000بإزالةالمرتبطةاالنبعاثات(مثلاإلجراءاتبھذهالمرتبطةلالنبعاثات

إعطاءعلىالقرارصناعیساعدأنیمكنالجمھوربھایھتمالتينطاًقااألوسعبالقضایاالمناخيللعملالمشتركةالمكاسبربطإن
نوعیةمثلنطاًقااألوسعالنتائجھذهعلىالمختلفةلإلجراءاتالمحتملالتأثیروصففيترغبقدالكربون.إزالةلخیاراتاألولویة

الحیاة وقابلیة العیش والمساواة والقدرة على تحمل آثار تغیر المناخ.
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