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Foreword

سيجنح الغالبية العظمى من البرش إىل العيش يف املدن يف املستقبل حيث 

أظهرت توقعات األمم املتحدة أنه سيعيش ما يقرب من خمس ونصف مليار 

شخص يف املدن بحلول عام 2035 وسينعكس الجزء األكرب من هذه الزيادة يف 

عدد سكان املدن )%96( يف مناطق رشق آسيا وجنوب آسيا وأفريقيا وتحمل 

هذه الزيادة الهائل يف طياتها فرص وتحديات عىل حد سواء. حيث سُيسهم 

هذا النمو الرسيع إذا مل يتم التخطيط له يف زيادة عدد املترضرين من 

الكوارث واألمراض واآلثار املرتتبة عىل التغريات املناخية وغريها من املخاطر 

التي تواجه سكان املدن.   فضًل عن أنه سيتحمل الفقراء يف املدن النصيب األكرب من هذه التبعات نظرًا إىل أنهم 

يجنحون إىل العيش يف مناطق ذات موارد محدودة وتكتنفها مخاطر شديدة لحامية أنفسهم. 

ويف الوقت نفسه، هناك مناطق أخرى يغلب عليها التمدد الحرضي كأمريكا اللتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا 

وأمريكا الشاملية تواجه الواقع اليومي الذي تشهده املناطق الحرضية من كوارث كالفيضانات والجفاف ودرجة الحرارة 

العالية مام يؤكد عىل رضورة اتخاذ تدابري لتعزيز القدرة عىل التكييف املستدام يف مواجهة هذه التغريات املناخية.

وُتعد املدن منهًل للفرص والثقافة واالبتكار واملوارد.  وُيسهم تضافر الجهود بني املجتمعات املحلية واملجتمع املدين 

والصليب األحمر والهلل األحمر والقطاع الخاص والحكومات املحلية واألوساط األكادميية يف تعزيز التنمية الحرضية 

املستدامة والخرضاء والشاملة.  

وتهدف مجموعة العمل يف املناطق الحرضية إىل دعم املجتمع املدين، وخاصة متطوعي الصليب األحمر والهلل األحمر 

وفروعهام يف املناطق الحرضية عىل تعزيز القدرة عىل التكيف والتأقلم يف مجتمعاتهم املحلية من خلل مجموعة من 

األنشطة السهلة ومنخفضة التكلفة التي يقومون بها األفراد بأنفسهم.  وميكن للمتطوعني تقديم الدعم يف هذه األنشطة 

من خلل تنظيم املوارد الحالية والشبكات واملجتمعات املحلية.  وتقدم هذه املجموعة التي تتألف من سبع وحدات 

أفكارًا لتعزيز قدرة املجتمعات املحلية الحرضية عىل التكيف والتأقلم من خلل الحلول التي تعتمد عىل الطبيعة وسبل 

االتصال املبتكرة والزراعة يف املناطق الحرضية وآليات التحذير املبكر واإلجراءات العاجلة، وغريها من التدابري. 

التوسع الحرضي ما هو إال عملية تحول  تهدف إىل تشجيع تقاسم رأس املال االجتامعي والرتاث الثقايف والرثوات الطبيعية 

ويبدأ الطريق نحو تحقيق التوسع الحرضي املستدام باتخاذ إجراءات شاملة وقابلة للقياس عىل املستوى املحيل.  

جاغان تشاباجني 

- األمني العام للتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهلل األحمر
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احلضري العمل  أدوات  مقدمة عن مجموعة 

مجموعة أدوات العمل الحرضي عبارة عن دليل بدء رسيع منخفض التكلفة ميكنك تنفيذه بنفسك ألنشطة قدرة 

املناطق الحرضية عىل الصمود التي بدورها ستزيد من رؤية املنظامت املجتمعية املحلية ومشاركتها يف القضايا 

واملشكلت الحرضية. ,يتطلب القيام باألنشطة الواردة يف مجموعة األدوات القليل من التمويل أو ال يتطلب أي 

متويل عىل اإلطلق؛ فهي تعترب مهام ومرشوعات قصرية املدى؛ كام أنها تستخدم الشبكات واملهارات املوجودة.

يتمثل الجمهور الرئييس للدليل يف كل من فروع الجمعية الوطنية للصليب األحمر والهلل األحمر واملنظامت 

املجتمعية املحلية املوجودة بشكل أسايس يف املناطق الحرضية. ويهتم املستخدم بتوسيع وجود املنظمة التابع 

لها يف املدينة ويبحث عن أفكار ألنشطة بسيطة ومنخفضة لقدرة املناطق الحرضية عىل الصمود الحرضية 

بحيث ميكنه تنفيذها باستخدام املوارد املوجودة واملحدودة يف كثري من األحيان. ونحن نفرتض يف ذلك أن 

املستخدم لديه إمكانية الوصول إىل املتطوعني، واملعرفة األساسية عن مدينته فضًل عن املعرفة التامة باملفاهيم 

األساسية مثل: أساليب املشاركة املجتمعية، وإدارة الكوارث، واإلسعافات األولية، وصحة املجتمع.

تحتوي مجموعة األدوات عىل مقدمة خفيفة عن املفاهيم الحرضية، تليها سلسلة من ست وحدات حول ما ييل: 

التواصل اإلبداعي، والحلول القامئة عىل الطبيعة، واملياه والرصف الصحي والنظافة العامة، والزراعة الحرضية، 

والصحة والسلمة والرفاهية، واإلنذار املبكر واإلجراء املبكر، واملدن الصالحة للعيش بها. وتتضمن كل وحدة نظرة 

عامة موجزة حول املفاهيم، وسلسلة من األنشطة، ودراسات حالة موجزة، باإلضافة إىل ارتباط عاملي. وميكن 

تنفيذ األنشطة مًعا، أو كل نشاط عىل حدة.

تهدف مجموعة األدوات هذه إىل زيادة نطاق أنشطة قدرة املناطق الحرضية عىل الصمود التي تنفذها فروع 

الجمعية الوطنية واملنظامت املجتمعية املحلية باستخدام املوارد والقدرات املتاحة. كام ميكن أن تكون مبثابة 

أساس لبناء رشاكات مع الجهات الفاعلة واملنظامت األخرى يف املجال الحرضي؛ ويف بعض الحاالت، قد توفر األساس 

للتمويل املستقبيل ملرشوعات قدرة املناطق الحرضية عىل الصمود.
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احلضرية القضايا  عن  مقدمة 

تعترب املساحات الحرضية فريدة من نوعها بسبب كثافتها السكانية العالية وكذلك 

لوجود مجموعة من النظم املعقدة واملرتابطة فيام بينها بداخل هذه املساحات. لذا، 

فمن املهم فهم النظام الحرضي وفهم كيفية عمله.

تضاعف عدد سكان املدن الكربى - املراكز الحرضية عالية الكثافة 

السكانية التي ال يقل عدد سكانها عن 50000 نسمة - إىل أكرث من 

الضعف عىل مدار األربعني عاًما املاضية، ليصل إجاميل عدد سكانها 

إىل 3.5 مليار نسمة بحلول عام 2015. ويف ظل التوقعات بأن يعيش 

ا، سيصل  2.1 مليار شخص آخر يف مدن ومناطق شبه كثيفة سكانًي

 عدد سكان املناطق الحرضية يف العامل إىل 5.6 مليار نسمة 

)62 باملائة( بحلول عام 2050. وحسب تقديرات األمم املتحدة، سوف 

ترتكز نسبة 90 باملائة من النمو السكاين باملناطق الحرضية يف املدن 

الصغرية واملتوسطة الحجم يف البلدان النامية يف آسيا وإفريقيا. ينظر 

كثري من الناس إىل املدن عىل أنها مراكز للفرص ومحركات النمو، ومن 

ثم ينتقلون للعيش هناك عىل الرغم من املخاطر القامئة.

إن النمو الحرضي الرسيع وغري املخطط له يعمل عىل زيادة عدد 

األشخاص املعرضني لآلثار السلبية الناجمة عن تغري املناخ والكوارث 

الطبيعية. وملا كانت العديد من كربى مدن العامل تقع يف دلتا 

األنهار، فهي عرضة بشكل كبري للفيضانات واملخاطر األخرى نتيجة 

للستخدام الواسع لألسطح غري املنفذة وزيادة استخراج املياه 

الجوفية وتدمري البيئة الطبيعية. هذا ومن املتوقع أن تزداد خلل 

العقود القادمة حدة اآلثار الناجمة عن تغري املناخ، كزيادة هطول 

األمطار، وعرام العواصف، والفيضانات، وموجات الحر، وتأثريات 

الجزر الحرارية الحرضية. ومن املتوقع كذلك حدوث آثار أطول 

أمًدا، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر.

يف هذه الوحدة، نتعلم كيفية تحديد املخاطر املتعلقة بتغري املناخ 

يف املدن وتخطيط النظم الحرضية. وتهدف هذه الوحدة للمساعدة 

يف تحديد كيفية تأثري تغري املناخ والصدمات األخرى عىل مرونة 

وقدرة نظم املدن واملجتمعات التي تعتمد عليها عىل الصمود.

ارتباط عاملي

وعىل الصعيد العاملي، تتخذ حكومات املدن/البلديات زمام املبادرة 

وتتعاون كشبكات متعددة املدن - مثل C40 Cities ومنظمة 

الحكومات املحلية من أجل االستدامة )ICLEI( - إلنشاء مدن 

مستدامة خالية من الكربون. كام ميكن للجمعيات الوطنية 

االستفادة من أدوارها املساعدة؛ من خلل العمل مع الحكومات 

املحلية، واملساهمة يف الجهود املبذولة عىل مستوى املدن لتحدي 

وتنفيذ حلول مجتمعية لتغري املناخ.
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احلضري العمل  أدوات  عن مجموعة  مقدمة 

حتديد اخملاطر املتعلقة باملناخ في مدينتي

إن فهم املخاطر املتعلقة باملناخ يف مدينتك هو الخطوة األوىل نحو إدارة تلك املخاطر. 

يهدف هذا النشاط إىل تشجيع املوظفني واملتطوعني عىل تحديد املخاطر املتعلقة باملناخ 

والعوائق التي تحول دون مرونة املجتمع يف مدينتهم أو منطقتهم أو حيهم وقدرته عىل 

الصمود )بناًء عىل حجم املدينة(.

اخلطوات

شّكل مجموعات تضم من 4 إىل 6 أشخاص، ووّفر خريطة مطبوعة للمدينة لكل مجموعة. ثم وّزع 10 إىل 15 ورقة   .1
ملحظات الصقة عىل كل مشارك.

اطلب من كل مجموعة أن تناقش املخاطر التي تواجهها املجتمعات يف أجزاء مختلفة من املدينة   .2
وتكتبها عىل أوراق امللحظات اللصقة. ثم الصق أوراق امللحظات هذه عىل خريطة املدينة، كام هو 

موضح أدناه )15 دقيقة(. الحظ أين تؤثر املخاطر نفسها عىل الناس يف جميع أنحاء املدينة - فهذه 

املخاطر متثل تهديدات عىل مستوى املدينة.

اطلب من كل مجموعة تحديد أهم ثلثة مخاطر تتعلق بتغري املناخ؛ ومناقشة ما إذا كانت هذه املخاطر متثل   .3
ا؛ وتسجيل ذلك عىل أوراق امللحظات اللصقة الخاصة  ا معيًن تهديدات عىل مستوى املدينة أم تخص موقًعا جغرافًي

بها. وقد يكون من املفيد التفكري يف املناظر الطبيعية املحيطة باملدينة )مثل الدلتا، مستجمعات املياه الجبلية، 

السهول الفيضية، حوض النهر، إلخ( فيام يتعلق مبخاطر املناخ. )15 دقيقة(.

اطلب من املجموعات دمج املخاطر املحددة يف خريطة واحدة. فّكر يف الجمع بني املخاطر وفًقا لحجمها ونطاقها   .4
)مثلً: األرسة والحي واملجتمع وما إىل ذلك(.

حدد املناطق التي تتمركز فيها املخاطر من خلل وضع دائرة حول كل منها، واطلب من املشاركني التفكري فيام إذا   .5
كانت هذه املخاطر ذات صلة ببعضها وملاذا. )5 دقائق(.

ِصف نتائج النشاط يف تقرير من صفحة إىل صفحتني والذي قد ميثل نقطة البداية لتحليل أكرث تفصيًل ملخاطر   .6
املناخ يهدف إىل تحسني مرونة املجتمعات الحرضية وقدرتها عىل الصمود أمام املناخ املتغري.

+الوقت

 40 دقيقة

+مستوى الصعوبة

 منخفضة

+املوارد

� خرائط املدينة

� ورق امللحظات اللصقة

 أقلم متييز )ماركر( ملونة مختلفة

+املشاركون

  املوظفون واملتطوعون الذين يعيشون يف 

املدينة

+عدد املشاركني

 8 أشخاص عىل األقل
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احلضري العمل  أدوات  عن مجموعة  مقدمة 

حتديد اجملتمعات األكثر عرضًة للمخاطر

يعد تحديد املجتمعات األكرث عرضة للمخاطر أمرًا بالغ األهمية لفهم وضع مدينتك واملقيمني 

 بها الذين قد يحتاجون إىل أكرب قدر من املساعدة أثناء األزمات.

يساعد هذا النشاط يف تحديد املجتمعات األكرث عرضًة يف املدينة ملختلف أنواع الصدمات. ويركز 

النشاط عىل املجموعات املتجانسة )مجموعات األشخاص ذوي االهتاممات/الخربات والتجارب 

املشرتكة(؛ وتشمل األمثلة املعلمني وسائقي القطارات وأصحاب الهممر )ذوي اإلعاقة( واألشخاص 

الذين يعيشون يف مناطق سكنية عشوائية واألشخاص الذين يذهبون إىل العمل ويعودون منه 

بالسيارة وما إىل ذلك. وميكن للفرد أن ينتمي إىل العديد من املجموعات املتجانسة، سواء بشكل 

رسمي أو غري رسمي.

اخلطوات

ا لوضع املفاهيم. قد يكون هذا الفريق هو فريق مرشوعك أو ممثلني عن رشكاء رئيسيني أو  شّكل فريًق  .1  .1
مجموعة تركيز مجتمعية.

اطلب من كل شخص أن يقوم بشكل فردي بإعداد قامئة بكل املجموعات املتجانسة التي يعرفها يف املدينة.   .2
وللمساعدة يف ذلك، فّكر يف مهن األشخاص وأنشطتهم اليومية وتنقلهم واهتامماتهم، مثلً.

اطلب من املشاركني تشكيل مجموعات من ثلثة أشخاص ملشاركة ودمج املجموعات املتجانسة التي قاموا   .3
بإدراجها. اطلب من الفرق النظر فيام إذا كانت هناك أي مجموعات متجانسة مفقودة، خاصة تلك األكرث عرضة 

ملخاطر وصدمات املناخ، وإضافتها إىل القامئة.

اطلب من كل الفرق تقييم ما إذا كانت كل مجموعة متجانسة لديها قابلية تعرض »عالية« أو »متوسطة« أو   .4
»منخفضة« ملخاطر محددة، مثل الفيضانات أو درجات الحرارة الشديدة.

اطلب من الفرق مشاركة كيفية تصنيفها للمجموعات املتجانسة املختلفة بشكل عام. واعقد مناقشة حول:  .5
a. االختلفات بني الفرق

b. املجموعات املتجانسة التي مل ُتذَكر سوى مرة واحدة فقط.

من خلل العمل يف املجموعات الصغرية نفسها، اطلب من املشاركني أن يصفوا صدمة سابقة )كاالضطرابات املدنية   .5
ا سابًقا متعلًقا بتغري املناخ أدى إىل تعطل أحد نظم املدينة. أ وقوع زلزال( أو حدًث

وبشكل عام، حدد املجموعات املتجانسة األكرث تأثرًا وعرضة، وبالتايل األولوية القصوى ألنشطة االستعداد.  .6

+الوقت

 50 دقيقة

+مستوى الصعوبة

 منخفضة

+املوارد

 ورق، أقلم

+املشاركون

 املتطوعون واملوظفون

+عدد املشاركني

 6 أشخاص عىل األقل
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تخطيط النظم احلضرية

تتكون املدن من نظم معقدة للغاية مثل األسواق والشبكات االجتامعية والبيئات املنشأة، 

 وتشمل املنازل واملباين والطرق والبنية التحتية األخرى.

وترتبط البنية التحتية الحرضية ارتباًطا وثيًقا بجميع نظم املدينة. وعندما تفشل البنية التحتية 

يف تحقيق ذلك، فإنها تعمل عىل تقويض األعامل التجارية واألسواق املحلية والخدمات كالنقل 

 وإمداد الكهرباء والتعليم.

يف هذا النشاط نتعلم كيفية تخطيط البنية التحتية والنظم الحرضية. وسنناقش أيًضا كيفية 

تأثري تغري املناخ والصدمات األخرى عىل مرونة وقدرة هذه النظم واملجتمعات التي تعتمد عليها 

عىل الصمود. كام سنستكشف كيف ميكنك استخدام هذا التحليل لتخطيط اإلجراءات التي تزيد 

من قدرة البنية التحتية والنظم الحرضية عىل الصمود يف مواجهة تغري املناخ والصدمات األخرى.

اخلطوات

شّكل مجموعات من 4 إىل 6 أشخاص. ستقوم كل مجموعة إما برسم خريطة للمدينة أو ستبارش عملها من خريطة   .1
موجودة بالفعل.

اطلب من أعضاء كل مجموعة تحديد الخدمات التي يستخدمونها يف حياتهم اليومية، كالكهرباء/الغاز واملياه   .2
والنقل العام والرعاية الصحية والتعليم وغريها، ثم إضافتها إىل الخريطة. فكر يف كيفية ارتباط كل خدمة من هذه 

الخدمات بأحد نظم املدينة؛ عىل سبيل املثال متثل كٌل من الكهرباء/ الغاز واملياه جزًءا من نظام املرافق؛ ومتثل 

القطارات والحافلت أيًضا جزًءا من نظام النقل.

اطلب من املشاركني رسم كل نظام عىل الخريطة بلون مختلف.  .3

اجمع كل املشاركني مًعا يف مجموعة كبرية ملناقشة ما ييل:  .4
a. ما هي أوجه الشبه واالختلف بني خرائط كل مجموعة؟

b. كيف ترتابط النظم املختلفة فيام بينها؟
c.  هل أغفلوا أي خدمات )فاملوانئ واملطارات وشبكات الطرق والكباري وسلسل اإلمداد الغذايئ وشبكات الواي 

فاي العامة والبنوك مهمة أيًضا(؟

من خلل العمل يف املجموعات الصغرية نفسها، اطلب من املشاركني أن يصفوا صدمة سابقة )كاالضطرابات املدنية   .5
ا سابًقا متعلًقا بتغري املناخ أدى إىل تعطل أحد نظم املدينة. أ وقوع زلزال( أو حدًث

اطلب من املجموعات مناقشة اإلجراءات التي من شأنها أن تقلل من آثار الصدمات واألحداث املتعلقة بتغري املناخ   .6
عىل البنية التحتية والخدمات، مثل:

a.  إدخال مرافق الرصف الصحي واملياه املحلية، وخاصًة يف مناطق السكن واألحياء العشوائية )العشوائيات(
b. تنفيذ مشاريع إعادة التشجري لتوسيع/استعادة املساحات الخرضاء

c. تنظيم األنشطة املحلية للتوعية البيئية/لتنظيف البيئة.

+الوقت

 40 دقيقة

+مستوى الصعوبة

 منخفضة

+املوارد

� قطع ورق كبرية

 أقلم ماركر بألوان مختلفة

+املشاركون

 املوظفون واملتطوعون

+عدد املشاركني

 6 أشخاص عىل األقل

احلضري العمل  أدوات  عن مجموعة  مقدمة 
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احلضري العمل  أدوات  عن مجموعة  مقدمة 

بناء الشراكات

ُيعد بناء الرشاكات طريقة ممتازة لتوسيع أثر املبادرة من خلل االستفادة من الدعم العيني 

 الذي يقدمه األشخاص واملؤسسات ذات املهارات واملوارد التكميلية.

استخدم هذا النشاط لتوجيهك نحو وضع رؤية وتحديد الرشكاء املحتملني ملبادرتك. سيساعدك 

أيًضا عىل بدء عملية التوظيف.

اخلطوات

حدد املبادرة. وقم بصياغة رؤية موجزة ملا ستحققه هذه املبادرة. واطلق لذهنك العنان - فالرؤى املحددة   .1
ا. والجريئة والواقعية هي األكرث إلهاًم

حدد جميع املوارد اللزمة لتحقيق رؤيتك. وأدرجها مبصطلحات محددة مثل املهارات ووقت األشخاص واملنتجات   .2
والتغطية اإلعلمية وما إىل ذلك، بدالً من األموال.

حدد املوارد التي ميكنك تقدميها للرشاكة. وعليك أن تتحىل بالتفكري اإلسرتاتيجي - ركز عىل أكرب قيمة مضافة لديك.  .3

حدد املوارد ذات األولوية القصوى التي تحتاجها من الرشكاء للبدء يف املبادرة. فّكر بطريقة إبداعية - قد يكون   .4
الرشكاء الذين مل تعمل معهم من قبل قادرين عىل املساهمة بأهم املوارد الناقصة يف مبادرتك.

وحدد األسباب وراء إمكانية اهتامم الرشكاء املحتملني مببادرتك. وقد يتناسق ذلك بشكل مبارش مع رؤيتك أو   .5
يتداخل معها بشكل غري مبارش. وعليك أن تستخدم ذلك لصياغة حجة مقنعة لكل رشيك محتمل.

ن ُيحتمل انضاممه بالدرجة األكرب. شارك رؤيتك؛ وملاذا ُيعترب هذا الشخص  قابل كل رشيك محتمل عىل حدة، بدًءا مبَ  .6
رشيًكا محتمًل مهاًم؛ وكيف تساهم املبادرة يف تحقيق أهدافه؛ واملساهمة الفريدة التي تأمل أن يتمكن من 

تقدميها هذ الرشيك؛ والرشكاء واملوارد التي تم تأكيدها بالفعل، مبا يف ذلك مواردك الخاصة.

ابدأ العمل. اجمع الرشكاء املؤكدين مًعا لتعريفهم ببعضهم البعض؛ وارسم طرق العمل كرشاكة؛ ثم اتفق عىل   .7
أساليب وطرق االتصال واتخاذ القرارات ووتريتها؛ واحرص عىل وجود فهم مشرتك لدى كل فرد لدور اآلخر يف املبادرة؛ 

ثم قم بدعوة الرشكاء لتحديد تفاصيل املبادرة والخطوات األوىل. كام ميكنك أيًضا استخدام هذا الوقت لتحديد 

رشكاء إضافيني قد يتمكن فريقك الجديد من إرشاكهم أثناء توسيع نطاق مبادرتك يف جميع أنحاء املدينة.

+الوقت

 60 دقيقة للجتامع األويل

+مستوى الصعوبة

 متوسطة

+املوارد

 ورقة وقلم

+املشاركون

 الفريق األسايس

+عدد املشاركني

 من شخص إىل 6 أشخاص
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دراسة احلالة

تخطيط نظم مدينة لوجنفيل، في فانواتو

أجرت جمعية الصليب األحمر بفانواتو )VRCS( تقيياًم 

ا لوضع خطة  للمخاطر عىل مستوى املدينة وأجرت متريًن

عمل يف العاصمة لوجنفيل. وقد شارك العديد من الجهات 

املعنية املختلفة مبا يف ذلك البلدية والوكاالت الحكومية 

املحلية ومنظامت املجتمع املدين واألعامل التجارية 

املحلية/الوطنية. وقد تم دعم تخطيط النظم من خلل 

تحليل البيانات الثانوية مام زاد من وعي الجهات املعنية 

بنقاط الضعف باملناطق الحرضية وعّزز ثقة فرع الجمعية 

للمشاركة يف القضايا واملشكلت الحرضية.

كام ساعد التقييم عىل مستوى املدينة الجمعية عىل 

تحقيق ما ييل:

   زيادة الوعي داخل الحكومة املحلية والوكاالت الحكومية 
واملنظامت غري الحكومية بنقاط الضعف بالنظم 

واملناطق الحرضية باإلضافة إىل القدرة عىل رؤية املدينة 

من منظور النظم.

14

VANUATU RED CROSS VOLUNTEER WITH THE WATER TANK SET UP TO IMPROVE WATER AND SANITATION IN 

LUGANVILLE (Photo: American Red Cross) 

فانواتو في  لوجنفيل،  مدينة  نظم  تخطيط 

   تحسني قدرة الجمعية عىل مستوى الفرع املحيل 
واملستوى الوطني، مبا يف ذلك تحسني املهارات وزيادة 

الثقة للمشاركة مع الرشكاء الخارجيني؛ وزيادة الرؤية 

والوضوح؛ فضًل عن توفري قاعدة قوية ومدربة جيًدا من 

املتطوعني.

   تكرار مجموعة أدوات قييم املخاطر، التي تم استخدام 
أقسام منها وتعديلها من ِقبل املنظامت األخرى 

للمساعدة يف التخطيط.

   دعم الحكومة املحلية يف وضع إجراءات تشغيل قياسية 
للستجابة يف مواجهة الكوارث.

   تقليل نقاط الضعف - عىل سبيل املثال اإلجراء املتخذ يف 
التخطيط للتأهب للكوارث، أال وهو تنظيف املصارف.
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دراسة احلالة

إقامة شراكات في مشروع زويا مافوريكو/راماني هوريا للصمود في وجه الفيضانات في تنزانيا

 تتعرض دار السلم للفيضانات بشكل منتظم وقد شهدت 

العديد من أحداث الفيضانات الكارثية يف السنوات العرشة 

املاضية. وقد أنشأ املرشوع فرًقا محلية للتأهب للكوارث 

واالستجابة لها والتي تقود عملية تحديد أولويات إجراءات 

الصمود يف وجه الفيضانات بالتنسيق مع السلطات 

البلدية. ومن أجل القيام بذلك، تطلب األمر بناء رشاكات 

عىل املستويني املؤسيس واملجتمعي، وهو ما ميثل محور 

تركيز دراسة الحالة هذه. كان املرشوع عبارة عن رشاكة بني 

أكرث من 10 رشكاء مؤسسيني شملوا الصليب األحمر والبنك 

الدويل والجامعات وخدمة األرصاد الجوية مبدينة دار السلم 

وغريها. وقد أدى كل رشيك دورًا فريًدا شّكل أهمية يف 

تنفيذ املرشوع.

15

احلضري العمل  أدوات  عن مجموعة  مقدمة 

واألهم من ذلك، أن املرشوع دخل يف رشاكة مع املجتمع 

بطرق عديدة لدرجة أن املجتمع تبنى املرشوع عىل أنه 

مرشوع خاص به. فقد عمل املرشوع عىل رفع زيادة الوعي 

بكارثة الفيضانات بني املجتمعات املترضرة، كام أرشك 

الطلب املحليني يف تخطيط مجتمعهم ورسم خرائط له. 

قام املرشوع كذلك بتعليم الطلب كيفية استخدام أدوات 

جمع البيانات وتزويد البيانات يف »خريطة الشوارع 

املفتوحة«، التي ستساعد يف اإلبلغ بالتأهب للفيضانات. 

ولقد أنتجوا من خلل إجراء هذه العملية حلوالً أكرث 

واقعية وتقبلها املجتمع.

الفيضان الذي ضرب جسر جانغواني 
2017 في 26 أكتوبر 

داودي فوفويج - البنك الدويل
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الزراعة احلضرية

ا بسيطة وعملية لتشجيع الزراعة والحلول القامئة عىل  تقدم هذه الوحدة طرًق

الطبيعة من خلل الحدائق الحرضية، والتي تحول املناطق الحرضية الكثيفة بالسكان 

الجامدة والجافة إىل مساحات خرضاء متعددة الوظائف.

ا  تعد الحدائق الحرضية من العنارص املفيدة بيئًيا واجتامعًي

ا. ففي املدارس، تشجع هذه الحدائق عىل معرفة  واقتصادًي

معلومات عن البيئة واملناخ والزراعة والغذاء والتغذية. ويف األحياء، 

تزيد هذه الحدائق من إمكانية الوصول إىل الفواكه والخرضوات 

املزروعة محلًيا وبأسعار معقولة، مع تقليل النفايات والفضلت 

من خلل التسميد. ويف املتنزهات وغريها من املساحات الخرضاء 

املشرتكة، تكون هذه الحدائق مبثابة أماكن للستجامم والتواصل 

االجتامعي لتعزيز الصحة والرفاهية؛ كام أنها تزيد من املشاركة 

املدنية والتامسك االجتامعي داخل املجتمع.

كام تستطيع الحدائق تغيري املساحات الحرضية علوة عىل أنها 

تساعد عىل تحسني جودة الهواء والرتبة واملناخ املحيل الحرضي. 

كام أنها تساعد عىل تنظيم الجريان السطحي للمياه، وتكون 

مبثابة أماكن تربيد منعشة ميكن أن يقصدها الناس وأشكال الحياة 

ا من حرارة الجو. لذا، تشجع الوحدة استخدام طرق  الربية هرًب

مبتكرة لتحويل املساحات الحرضية من اللون الرمادي إىل اللون 

األخرض )مثل حدائق األسطح أو الحدائق الرأسية(؛ وإيجاد 

استخدامات بديلة للمساحات الشاغرة أو املهجورة. وتصبح 

الحدائق الحرضية متعددة الوظائف ومستدامة إذا تم منحها 

الدرجة املناسبة من االهتامم والرعاية. وميكن ألي شخص املشاركة 

يف أنشطة البستنة الحرضية البسيطة.

تحتوي هذه الوحدة عىل إسرتاتيجيات وأنشطة من شأنها أن تزيد 

الوعي وتدعم تطوير أنواع مختلفة من الحدائق الحرضية، وفًقا 

للبيئة املحلية واملوارد املتاحة.

ارتباط عاملي

تعزز الحدائق الحرضية العمل التطوعي والتعاون، مع استغلل 

الفوائد البيئية واالجتامعية واالقتصادية.

وهي طريقة رائعة لتحسني األمن الغذايئ من خلل زيادة 

إمكانية الحصول عىل األطعمة املغذية يف املنزل واملدارس مبا 

يتامىش مع الهدف 2 من أهداف التنمية املستدامة أال وهو: 

»القضاء عىل الجوع وتوفري األمن الغذايئ والتغذية املحّسنة 

وتعزيز الزراعة املستدامة«؛ وعىل وجه الخصوص الغاية 2.1: 

»القضاء عىل الجوع وضامن حصول الجميع، وال سيام الفقراء 

والفئات الضعيفة، مبن فيهم الرّضع، عىل ما يكفيهم من الغذاء 

املأمون واملغّذي طوال العام بحلول عام 2030«.

تقرب الحدائق الحرضية الطبيعة من الناس وتعزز الحلول القامئة 

عىل الطبيعة مبا يتامىش مع الهدف 13 من أهداف التنمية املستدامة 

أال وهو: »اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآثاره«؛ أو 

الغاية 13.1 عىل وجه الخصوص: »تعزيز املرونة والقدرة عىل الصمود 

يف مواجهة األخطار املرتبطة باملناخ والكوارث الطبيعية يف جميع 

البلدان، وتعزيز القدرة عىل التكيف مع تلك األخطار«.
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جاردن بينجو

تم تصميم اللعبة لألطفال والشباب لتشجيعهم عىل تناول طعام أفضل واختيار األطعمة 

 الصحية، مع تزويدهم مبعلومات عن نظم الغذاء والزراعة.

يعتمد نشاط جاردن بينجو عىل لعبة Bingo الكلسيكية التي يشطب فيها كل العب األرقام 

ا. أما يف نشاط جاردن بينجو،  املوجودة يف بطاقته عندما يختارها موزع بطاقات اللعبة عشوائًي

فيتم تبديل األرقام املوجودة عىل »بطاقات اللعبني« بصور الفواكه والخرضوات. يقرأ موزع 

بطاقات اللعبة أوصاف منتجات الحديقة هذه من »بطاقات تريفيا« املوجودة معه وكل العب 

يشطبها يف قامئته. وتتمثل طريقة تحقيق الفوز يف شطب كل الفواكه والخرضوات الخاصة بك 

قبل أي شخص آخر. وتستهدف هذه اللعبة األطفال والشباب وميكن أن تتضمن أكرب قدر من 

املعلومات حسب الحاجة. كام ميكن أن تكون بديًل ممتًعا لتعلم األمن الغذايئ والتغذية والزراعة 

داخل الفصول الدراسية.

اخلطوات

ا للعب. قد يشمل هذا النشاط أندية ما بعد الدوام الدرايس أو أندية الشباب يف مجتمعك. وال  حدد تاريًخا ووقًت  .1
يوجد نطاق عمري محدد ولكن تأكد من تصميم بطاقات اللعبني وبطاقات تريفيا وفًقا لعمر مجموعة املشاركني 

أو السنة الدراسية لهم.

صمم واطبع بطاقات اللعبني مع وضع صور مختلفة للفواكه والخرضاوات عليها.  .2

ا للفواكه والخرضاوات لوضعها يف بطاقات تريفيا. استخدم قطعة ورق منفصلة لكل نوع من الفواكه  اكتب أوصاًف  .3
أو الخرضاوات حتى تتمكن من سحبها واحدة تلو األخرى من السلة أو الوعاء. واكتب أكرب قدر ممكن من 

املعلومات لزيادة وعي اللعبني بالزراعة واألمن الغذايئ والتغذية.

وزع بطاقات اللعبني واتفق معهم عىل منط إكامل اللعبة )عىل سبيل املثال، عن طريق شطب الفواكه والخرضوات   .4
يف صف رأيس أو أفقي أو قطري، أو عن طريق البحث عن جميع العنارص املوجودة يف بطاقة اللعب(.

اسحب بطاقات تريفيا واحدة تلو األخرى. يقوم املشاركون بإيجاد الصورة املطابقة ومتييزها عىل بطاقة اللعب   .5
الخاصة بهم. ويفوز يف اللعبة أول شخص يقوم بتمييز الصور بشكل صحيح بالنمط املناسب.

+الوقت

�  10 دقائق )اللعبة الفعلية(

يوم واحد )اإلعداد والتنسيق(

+مستوى الصعوبة

 متوسطة

+املوارد

  بطاقات اللعبني )يتم تصميمها وطباعتها 

قبل بدء اللعبة(

  بطاقات تريفيا )مطوية وموضوعة يف 

سلة/وعاء(

+املشاركون

 تلميذ املدارس

  أندية ما بعد الدوام الدرايس وأندية 

الشباب

 أفراد املجتمع

 املتطوعون

+عدد املشاركني

 10 أشخاص أو أكرث
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إقامة حديقة

يحول هذا املرشوع املجتمعي املساحات الشاغرة أو غري املستغلة إىل مصدر للغذاء أو الدخل )أو 

 كليهام(؛ ويزيد الوعي بالبستنة والزراعة؛ ويقوي الروابط داخل املجتمع.

يشجع هذا النشاط املجتمعات عىل تصميم وبناء الحدائق الحرضية يف املساحات الخرضاء 

باملجتمع أو مزارع األفنية الخلفية أو ملعب املدارس. وتوفر املشاركة للمدارس وأندية ما بعد 

الدوام الدرايس وأندية الشباب واملتطوعني واملجموعات األخرى فرصة للعمل مًعا يف مرشوع إقامة 

حديقة والذي سيفيد املجتمع ألنه ميثل مصدرًا للطعام املغذي و/أو الدخل اإلضايف. وتعزز 

املشاركة أيًضا مهارات البستنة لدى املشاركني مع تحسني معرفتهم بالزراعة الحرضية وتغري املناخ 

والبيئة واألمن الغذايئ والتغذية.

اخلطوات

نّسق مع السلطات املحلية لتحديد مساحة مناسبة لحديقة حرضية )عىل سبيل املثال، قطعة أرض عامة   .1
شاغرة، أو قطعة أرض خاصة، أو مزرعة يف فناء خلفي، أو ملعب مدرسة(. واطلب ترصيًحا لتحويل هذه 

املساحة إىل حديقة. تأكد من أن املنطقة آمنة وميكن الوصول إليها وقريبة من مصدر للمياه وتحصل عىل ما 

يكفي من ضوء الشمس.

أرشك أفراد املجتمع يف تصميم الحديقة )مثل القادة وأصحاب األعامل التجارية واملعلمني واآلباء واألطفال(. واخرت   .2
النباتات بناًء عىل نوع الرتبة والوقت من العام، أو حتى بناًء عىل كتاب القصص أو الوصفات املفضلة لألطفال. 

واسترش البستانيني ذوي الخربة إذا لزم األمر.

بعد رشاء البذور والنباتات واملواد واألدوات، رتب يوًما لتجهيز األرض وزراعة الحديقة. وأرشك املجتمع بأكمله.   .3
وسّهل نقل املعرفة املتعلقة بالبستنة بني األجيال من خلل تشجيع كبار السن والشباب عىل العمل مًعا.

ا لري النباتات، وإزالة األعشاب الضارة، والتنظيف، والصيانة. ومرة  ابتكر خطة لصيانة الحديقة، وضع جدوالً زمنًي  .4
أخرى، أرشك املجتمع بأكمله.

شّجع أفراد املجتمع عىل استخدام الحديقة كمصدر للغذاء. ورّتب يوًما للحصاد وتقاسم املحصول. وقم ببيع أي   .5
محصول فائض لتحقيق دخل بهدف الحفاظ عىل الحديقة/توسيعها.

+الوقت

  أسبوع إىل أسبوعني )الزراعة األولية(

+مستوى الصعوبة

 متوسطة

+املوارد

  أدوات البستنة )مجرفة، ومدّمة، ومعزقة، 

ومقص، إلخ(

 ُطحلب ُخثي أو سامد

 بذور للزراعة

+املشاركون

 تلميذ املدارس

  أندية ما بعد الدوام الدرايس وأندية الشباب

 أفراد املجتمع

 املتطوعون

+عدد املشاركني

 10 أشخاص أو أكرث
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)Jenga( أيربان جينجا

يشجع هذا النشاط البستنة الحرضية حيث تكون املساحة محدودة. كام يحول املساحات غري 

 املستغلة أو الخفية حول املنزل أو املبنى إىل مساحة خرضاء مبتكرة.

وتأخذ الحديقة شكل برج، عىل غرار هيكل الكتل املرتاصة يف لعبة Jenga. تتسم الحدائق الرأسية 

بأنها سهلة البناء وميكن صيانتها بشكل عميل. إذ تستخدم هذه الحدائق تعريشات خشبية أو 

ا متينة، ويتم ترتيب النباتات بحيث تنمو لألعىل بدالً من أن تنمو  أعمدة حجرية أو جدراًن

 للخارج، وبالتايل، فإن الحديقة الرأسية تشغل مساحة أقل من الحديقة التقليدية.

يشمل النشاط العمل يف رشاكة مع ُملك املباين و/أو السلطات املحلية إلنشاء حدائق رأسية؛ 

وتحويل األماكن الحرضية إىل مساحات خرضاء، مام يساعد عىل تحسني جودة الهواء والرتبة 

واملناخ املحيل الحرضي.

اخلطوات

نّسق مع أصحاب املباين والسلطات املحلية لتحديد مساحة مناسبة لحديقة رأسية )عىل سبيل املثال،   .1
سطح مبنى، أو قطعة أرض شاغرة أو غري مستغلة، أو فناء خلفي، أو ممر، أو مساحة أخرى مجاورة 

للمنازل أو املباين(. تأكد من أن املنطقة آمنة وميكن الوصول إليها وقريبة من مصدر للمياه وتحصل عىل 

ا مع علب أو أوعية أو أحواض للنباتات.  ما يكفي من ضوء الشمس وميكن أن تستوعب هيكًل رأسًي

واطلب اإلذن لبناء الحديقة الرأسية.

صّمم وخّطط الحديقة الرأسية مع أصحاب املبنى والسكان الذين يعيشون يف املكان الذي تخطط لبناء   .2
ا. وعليك أن تراعي أيًضا مقدار الرتبة واملياه وضوء الشمس الذي  الحديقة فيه. واخرت النباتات التي تنمو رأسًي

تحتاج إليه هذه النباتات. واسترش البستانيني ذوي الخربة إذا لزم األمر.

ا لبناء الهيكل الرأيس وزراعة الحديقة. وأرشك سكان  بعد رشاء البذور والنباتات واملواد واألدوات، رتب يوًم  .3
ا يف إنشاء الحديقة الرأسية. ا إذا كان ذلك مناسًب املبنى بأكمله، واملجتمع األوسع نطاًق

ا لري النباتات، وإزالة األعشاب الضارة، والتنظيف،  ابتكر خطة لصيانة الحديقة، وضع جدوالً زمنًي  .4
ا من خلل  ا إذا كان ذلك مناسًب والصيانة. وقم مجدًدا بإرشاك سكان املبنى بأكمله، واملجتمع األوسع نطاًق

توزيع املهام عليهم.

شجع املشاركني عىل استخدام الحديقة الرأسية كمصدر للغذاء. ورّتب يوًما للحصاد وتقاسم املحصول.  .5

+الوقت

  أسبوع إىل أسبوعني )الزراعة األولية(

+مستوى الصعوبة

 متوسطة

+املوارد

  علب مصنوعة من القصدير أو أوعية 

فخارية أو أحواض النباتات الخشبية

  تعريشة )أو أي إطار رأيس آخر( أو 

أكياس معاد تدويرها أو أكياس 

أسمنت قابلة للتحلل الحيوي

  أدوات البستنة )مجرفة، ومدّمة، 

ومعزقة، ومقص، إلخ(

 سامد أو تربة زراعية

 بذور للزراعة

+املشاركون

 تلميذ املدارس

  أندية ما بعد الدوام الدرايس وأندية 

الشباب

 أفراد املجتمع

 املتطوعون

+عدد املشاركني

 10 أشخاص أو أكرث
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جاردن هنت

ا  يزيد هذا النشاط املمتع من معرفة املشاركني باألمن الغذايئ والتغذية، والنباتات املزروعة محلًي

 والزراعة، وفوائد الحدائق الحرضية واملساحات الخرضاء األخرى.

لعبة جاردن هنت هي لعبة تتضمن التجول يف حديقة حرضية أو متنزه عام للتعرف عىل 

النباتات بناًء عىل أوصاف خصائصها وأماكن نشأتها. وقد تم تصميم هذه اللعبة البسيطة 

ألطفال املدارس باإلضافة إىل أندية ما بعد املدرسة وأندية الشباب واملتطوعني. ومن خلل مامرسة 

لعبة جاردن هنت، يعرف الشباب املزيد عن ثقافة طعامهم وأهمية املساحات الخرضاء لصحتهم 

ورفاهيتهم. وميكن تصميم اللعبة بحيث تتضمن كبار السن و/أو خرباء البستنة يف املجتمع 

ملشاركة معارفهم مع الشباب.

اخلطوات

ا لخصائص كل نبات ومكان نشأته. ثم أدخل البطاقات يف صناديق النباتات  أنشئ بطاقات أدلة تتضمن وصًف  .1
املقابلة وقم بإزالة امللصقات املكتوب عليها أسامء النباتات. واسترش البستانيني ذوي الخربة إذا لزم األمر.

إذا كانت املجموعة كبرية، قم بتشكيل أزواج من اللعبني أو رّتبهم يف فرق صغرية. وزود كل العب أو زوج   .2
أو فريق بورقة إجابة تحتوي عىل أوصاف النباتات، وبجانب كل من هذه األوصاف مساحة فارغة حيث 

ميكن للعبني كتابة أسامء النباتات املقابلة بها.

اطلب من اللعبني التجول يف الحديقة أو املتنزه وتحديد النباتات بناًء عىل بطاقات األدلة التي   .3
تم وضعها يف الصناديق.

وبعد 15 دقيقة، اجمع اللعبني أو األزواج أو الفرق مًعا وتحقق من إجاباتهم، بحيث يكون الفائز هو من   .4
كانت أجوبته صحيحة.

اسأل اللعبني عن األشياء الجديدة التي تعلموها وعن أفكارهم للمساعدة يف الحفاظ عىل الحديقة.  .5

+الوقت

  30 دقيقة )اللعبة الفعلية مع جمع 

املعلومات(

 يوم واحد )اإلعداد والتنسيق(

+مستوى الصعوبة

 متوسطة

+املوارد

 بطاقات أدلة

 ورق إجابة

+املشاركون

 تلميذ املدارس

  أندية ما بعد الدوام الدرايس وأندية 

الشباب

 املتطوعون

+عدد املشاركني

 10 أشخاص أو أكرث
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دراسة احلالة

احلدائق احلضرية باستخدام األكياس مبدينة كيبيرا

يف منطقة كيبريا السكنية العشوائية يف نريويب، حيث يسود 

انعدام األمن الغذايئ واملساحة محدودة، وجد السكان 

طريقة مبتكرة للقيام بأعامل الزراعة الحرضية، أال وهي 

إنشاء الحدائق الرأسية باستخدام األكياس املعاد تدويرها أو 

أكياس األسمنت القابلة للتحلل الحيوي. ويستخدم هذه 

الطريقة أكرث من 1000 مزارع - معظمهم من النساء - 

لزراعة الخرضوات مثل الكرنب والسبانخ والبصل والطامطم 

إلطعام أرسهم وتعزيز دخلهم.

ويوفر املرشوع لسكان كيبريا مصدرًا لألطعمة املغذية دون 

الحاجة إىل الرشاء من السوق، ويزيد من استخدام األسطح 

وغريها من املساحات غري املستغلة للعمل كمزارع صغرية 

الحجم. لقد بدأ هذا املرشوع منظمة سوليداريتي 

إنرتناسيونال غري الحكومية الفرنسية، التي وّفرت 

للمزارعني الشتلت والتدريب اللزم. كام ُدعمت أيًضا هذه 

املبادرة من ِقبل االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر 

والهلل األحمر من خلل توفري بذور الخرضوات 

الستخدامها يف املزارع.

الزراعة احلضرية

كانت البستنة الرأسية باستخدام السلل املعلقة بالفعل 

هي مامرسة محلية منترشة؛ ولكنها أصبحت أكرث استدامة 

بدمجها مع الطرق والتكنولوجيات الحديثة - عىل سبيل 

املثال، استخدام األكياس املعاد تدويرها أو أكياس األسمنت 

القابلة للتحلل الحيوي؛ وإضافة عمود مركزي من الحجارة 

قبل ملء الكيس/الحقيبة بالرتاب )للسامح للنباتات بالنمو 

من األعىل ومن الجوانب(؛ مع وضع سامد من نفايات 

املطبخ واملواد العضوية األخرى؛ وزراعة الخرضوات 

املوسمية مع املحاصيل البقولية. ويتم الحصول عىل املياه 

ا أو املياه املستعملة املنزلية. من اآلبار املحفورة يدوًي

لقد ساعد املرشوع عىل تقوية الروابط االجتامعية داخل 

املجتمع، وخاصًة بني املشاركني الرئيسيني من الشباب والنساء 

وكبار السن. إن هؤالء املزارعني يتشاركون املهارات واإلنتاج من 

املحاصيل، وكذلك الفرصة لدعم أرسهم وتعزيز دخلهم.

مدير مركز ستارا 
لإلنقاذ ومدرسة ستارا 

فريد أونريو يروي 
اخلضروات املزروعة في 

أكياس في حديقة 
املدرسة باملاء 
 باتريك مايويو /

موقع إيكو نيوز أفريقيا 

لألخبار

 املصادر:

https://books.google.com/books?id=R4TCBgAAQBAJ&pg=PA112&lpg=PA112&dq=%22red+cross%22+urban+farming+garden&source=bl&ots=ITzNexPZIV&sig=ACfU3U0Ppo0rrkHZBJdrYsx62TJFkk-D7g&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiDo-PigfDoAhUOg3IEHXr8D1oQ6AEwDnoECAwQMw#v=onepage&q=%22red%20cross%22%20urban%20farming%20garden&f=false
https://en.wikipedia.org/wiki/Jenga
http://www.new-ag.info/en/focus/focusItem.php?a=1742
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دراسة احلالة

عملية إعادة التدوير: من نفايات إلى سماد إلى حدائق مجتمعية

الزراعة احلضرية

طالب من مدرسة »سون وان أمبنني« يضعون السماد على األوراق واألغصان بعد انتهاء اليوم الدراسي 
في جزيرة لومبوك، إندونيسيا.  يضع األطفال السماد ويزرعون الفطر ويعتنون بحديقة األعشاب 

ويشاركون في األنشطة األخرى التي تسهم في حتسني احلياة الصحية وحماية البيئة.  وفي مسعى 
لتعزيز التعلم عن البيئة وإصالح النظم اإليكولوجية على طول السواحل اإلندونيسية، تُعيد منظمة 
الصليب األحمر األمريكي تطبيق برنامج التسميد في املدرسة املذكورة آنًفا في الفصول الدراسية في 

املناطق الريفية واحلضرية.   
جينيل إييل/منظمة الصليب األحمر األمرييك

عملت جمعية الصليب األحمر اإلندونيسية )التي ُتسمى 

Indonesia Palang Merah أو PMI( يف جاكرتا، 

بإندونيسيا مع الحكومة املحلية والوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية/مكتب املساعدات الخارجية األمريكية يف 

حاالت الكوارث والصليب األحمر األمرييك يف مرشوع 

متعدد الجوانب.

وكأولوية لهذا املرشوع، بدأت املبادرة يف التصدي ملشكلة 

الفيضانات املتكررة يف املدينة من خلل تنظيف األنهار 

والقنوات واملصارف املسدودة. كام أنها أيًضا أدخلت مرافق 

إعادة التدوير والتسميد )التحويل إىل سامد(، األمر الذي 

يقلل من النفايات. وأقامت املبادرة كذلك حدائق منزلية 

رأسية وعضوية، مام أدى إىل زيادة وصول السكان إىل 

األطعمة املغذية وكذلك تعزيز دخلهم عن طريق بيع 

فائض محصول الحدائق والسامد يف األسواق الجديدة.

وطوال مدة املرشوع، كان مكتب الزراعة املحيل موجوًدا 

لتقديم املساعدة الفنية يف إنشاء الحدائق املنزلية الرأسية 

والعضوية. كام تعاونت املبادرة مع املتنزهات العامة 

ورشكات القطاع الخاص إليجاد فرص جديدة لبيع السامد 

وفائض الفواكه والخرضوات.

 املصادر:

صحيفة الوقائع لرشكة يو يب إس: 

الحد من مخاطر الفيضانات 

واملخاطر الصحية البيئية من خالل 

إدارة النفايات الصلبة املجتمعية: 

مركز إعادة التدوير والتسميد، 

الخاص بالصليب األحمر األمرييك.
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املياه والصرف الصحي والنظافة العامة في املناطق احلضرية

املياه والرصف الصحي رضوريان للحياة وهام من حقوق اإلنسان األساسية. وميكن للمامرسات 

الفعالة يف قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة العامة أن تحول املدينة إىل مكان أكرث 

استدامة وحيوية وصحة وملءمة لألطفال وأكرث قدرة عىل الصمود يف وجه املخاطر.

يشري مخترص )WASH( باللغة اإلنجليزية إىل املياه والرصف الصحي 

والنظافة العامة؛ ويعتمد كل عامل من هذه العوامل الثلثة عىل 

وجود اآلخر. فبدون مرافق املياه والرصف الصحي والنظافة العامة 

الكافية، ميكن أن تنترش وتتفىش األمراض املنقولة باملياه )مثل 

اإلسهال والكولريا والتيفود(، كام ميكن أن تنترش وتتفىش األمراض 

املنقولة بالنواقل أيًضا )مثل امللريا وحمى الدنك والحمى الصفراء( 

وميكن أن تقل الخدمات الصحية األساسية. وتؤدي زيادة تقلب املناخ 

إىل تفيش األمراض املنقولة باملياه والنواقل، مام يؤدي إىل وجود 

مخاوف تتعلق بالصحة العامة. ومن األهمية مبكان إعطاء األولوية 

لحصول الناس عىل املياه النظيفة والرصف الصحي اآلمن ومنحهم 

القدرة عىل مامرسة النظافة العامة اآلمنة.

ا ما ُينظر إىل املياه والرصف الصحي والنظافة العامة عىل أنها  غالًب

توفري مرافق وتقنيات البنية التحتية، خاصة يف املناطق الحرضية. 

ومع ذلك، بدون زيادة وعي الناس بالنظافة العامة الجيدة وتغيري 

سلوكهم )عىل سبيل املثال، ميكن أن تنقل األيدي الفريوسات 

والبكترييا والطفيليات ومسببات األمراض األخرى إىل الجسم، لذا فإن 

غسل اليدين جيًدا يعد من االحتياطات اللزمة(، ال ميكن أن يؤدي 

توفري مرافق املياه والرصف الصحي والنظافة العامة مبفرده إىل تقليل 

معدل انتشار املرض واالعتلل والوفيات.

ا ما يكون الفقراء الذين يعيشون يف املناطق الحرضية وسكان  وغالًب

العشوائيات هم األكرث عرضة لألمراض بسبب عدم كفاية أو عدم 

وجود مرافق املياه والرصف الصحي والنظافة العامة. ولذلك، من 

األهمية مبكان إيلء اهتامم خاص لهذه املناطق.

ارتباط عاملي

ترتبط أنشطة هذه الوحدة مبختلف املبادئ والعمليات العاملية. عىل 

سبيل املثال، يشجع فصل النفايات عند املصدر عمليات إعادة 

التدوير ويسهم يف االقتصادات الدائرية للمدن، والتي تسعى إىل 

تعظيم استخدام املوارد من خلل املبادئ الثلثة املتمثلة يف تقليل 

النفايات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها.

إن العمل عىل الحفاظ عىل صحة وسلمة ونظافة عامل الرصف 

الصحي يف املناطق الحرضية يضمن حقوقهم األساسية من حيث 

الصحة والسلمة املهنية. وُيعد غسل اليدين بشكل جيد ومنتظم 

باملاء والصابون إجراًء بسيًطا ميكن للجميع اتخاذه لحامية أنفسهم 

من العدوى البكتريية والفريوسية، مثل كوفيد19-. وميكن أن يؤدي 

تجميع مياه األمطار إىل زيادة موارد املياه الحالية كعنرص من عنارص 

اإلدارة املتكاملة واللمركزية ملوارد املياه.

تسهم اإلجراءات يف إطار برامج املياه والرصف الصحي والنظافة 

العامة أيًضا بشكل مبارش يف أهداف التنمية املستدامة التالية: 

الهدف 11: املدن واملجتمعات املستدامة؛ والهدف 6: املياه النظيفة 

 والرصف الصحي؛ والهدف 13: العمل بشأن تغري املناخ؛ والهدف

3: الصحة الجيدة والرفاه؛ والهدف 12: االستهلك واإلنتاج املسؤوالن؛ 

 والهدف 1: القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان؛ والهدف 

8: العمل اللئق ومنو االقتصاد.
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+الوقت

  يعتمد عىل حجم ونطاق املبادرة: قد 

يستغرق املرشوع التجريبي للحي من 3 

إىل 6 أشهر، بينام قد يستغرق املخطط 

عىل مستوى املدينة من سنتني إىل 3 

سنوات أو أكرث.

+مستوى الصعوبة

 متوسطة

+املوارد

  مواد اإلعلم والتثقيف واالتصال )مثل 

امللصقات والنرشات وما إىل ذلك(

  جوائز )ميداليات أو شهادات أو أي يشء 

رمزي يف البيئة املحلية(

+املشاركون

  موظفو املدينة و/أو مقدمو الخدمة/

املقاولون التابعون للقطاع الخاص 

املسؤولون عن إدارة النفايات الصلبة يف 

املدينة

  جمعيات السكان أو األحياء

  األرس

  املتطوعون

  مجموعات الشباب والنساء

  ممثل/قائد املجتمع

  جمعيات األعامل

  املدارس

  وسائل اإلعلم

+عدد املشاركني

  ما يقرب من 4-5 متطوعني )حسب حجم 

ونطاق املبادرة( والجهات املعنية االخرى

املياه والصرف الصحي والنظافة العامة في املناطق احلضرية

مسابقة فصل النفايات املنزلية

يعد فصل النفايات عند مصدرها إجراًء بسيًطا من إجراءات إعادة التدوير، ولكنه جزء مهم من 

أي نظام إلدارة النفايات الصلبة. وميكن فصل النفايات إىل فئتني عىل األقل، هام: النفايات القابلة 

للتحلل الحيوي )مثل نفايات املطبخ( والنفايات غري القابلة للتحلل الحيوي )مثل البلستيك(. 

وقد تكون الجوائز وسيلة فعالة لتحفيز األرس عىل فصل النفايات ومشاركة أفضل املامرسات.

اخلطوات

كوِّن رشاكة بني الحكومة املحلية وجامعي النفايات من القطاع الخاص والجهات املعنية الرئيسية األخرى.  .1

ا لفصل نفايات املنازل عند املصدر/ رفع مستوى إعادة التدوير/ وتقليل كمية النفايات الصلبة التي يتم  ضع هدًف  .2
التخلص منها.

الخطة:  .3 
حدد املنطقة التي ستتم فيها املبادرة  - 

حدد أدوار كل جهة من الجهات املعنية  - 

حدد جامعي النفايات يف املنطقة املستهدفة  - 

-  وجّهز اإلعلم والتثقيف واالتصال لزيادة وعي األرس بهذه املسألة وتغيري سلوكها عندما يتعلق األمر بفصل 

النفايات وإعادة التدوير

ثم حدد الجوائز التي سيتم منحها ألفضل األرس أداًء  -  

أطلق املبادرة يف فعالية يحرضها القادة املحليون وكبار الشخصيات اآلخرين ووسائل اإلعلم. وكرر رسائل املبادرة   .4
حول الحد من النفايات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها وكذلك الحاجة امللحة لتقليل كمية النفايات التي يتم 

التخلص منها. وقم باإلعلن عن الجائزة وأي حوافز أخرى والجدول الزمني املقرر.

راقب التقدم الذي ُتحرزه األرس كل 10-8 أسابيع. ثم حدد األرسة األفضل يف إعادة التدوير بناًء عىل طريقة فصلها   .5
للنفايات عند جمعها، وبالتايل، وصول كمية أقل من النفايات املختلطة إىل موقع التخلص من النفايات.

نّظم حفًل لتوزيع الجوائز يف األسبوع  14-12بحضور القادة وكبار الشخصيات املحليني.  .6

وّسع نطاق املبادرة لتمتد إىل أجزاء أخرى من املدينة.  .7
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+الوقت

  4-6 أشهر عىل األقل

+مستوى الصعوبة

 مرتفعة

+املوارد

  مواد اإلعلم والتثقيف واالتصال )مثل 

امللصقات والنرشات وما إىل ذلك(

  متطوعون ذوو خربة يف تنسيق إنتاج 

مواد زيادة الوعي وتغيري السلوك و/أو 

وضع إسرتاتيجية تواصل

+املشاركون

  عامل الرصف الصحي

 الحكومة املحلية

 املتطوعون

  املشغلون/املقاولون من القطاع الخاص 

)إذا تم االستعانة بهم لتنفيذ خدمة 

الرصف الصحي(

 منظامت املجتمع املدين

 وسائل اإلعلم،

 مصّنعو امللبس الواقية ومعدات 

السلمة األخرى

+عدد املشاركني

 14- 16 متطوًعا

التغيير السلوكي لعمال الصرف الصحي

تم تصميم هذا النشاط لتمكني عامل الرصف الصحي من خلل إعادة التأكيد عىل أهمية 

استخدام امللبس الواقية ومعدات السلمة األخرى؛ ورشح أهمية غسل اليدين بشكل جيد 

 ومنتظم؛ وتشجيعهم عىل الحصول عىل تغطية تأمينية صحية.

يتعامل عامل الرصف الصحي مع املراحيض العامة وشبكة الرصف واملجاري فضًل عن صيانة 

أغطية بالوعات الرصف وكذلك إدارة النفايات الصلبة. وميكن أن يؤدي العمل يف هذه البيئات 

ا قد ُيفيض للوفاة. ومن ثم، تم تصميم النشاط التايل  الخطرة إىل مشكلت صحية حادة وأحياًن

ملساعدة عامل الرصف الصحي عىل إدراك أهمية ارتداء امللبس الواقية وغسل/تعقيم أيديهم 

بشكل جيد ومنتظم. وسيتعني عىل الجمعيات الوطنية أن تطلب االلتزام وأن تحصل عىل 

الترصيحات اللزمة من الحكومة املحلية يف وقت مبكر من العملية.

اخلطوات

تعاون مع املنظامت غري الحكومية املحلية والجمعيات العاملية والنقابات إلنشاء مرشوع. اطلب مشاركة مقدمي   .1
الخدمات والحكومات املحلية وحتى الوزارات الوطنية للمصادقة عىل املبادرة وإضفاء الطابع الرسمي عليها ورمبا 

متويلها. وميكن أن تشمل األنشطة زيادة الوعي بني العاملني يف مجال الرصف الصحي بأهمية غسل اليدين و/أو 

توزيع امللبس الواقية وغريها من معدات السلمة.

قم بإجراء تحليل للوضع لتحديد العنارص املفقودة يف معرفة عامل الرصف الصحي ومجموعة أدواتهم. ضع هدًفا   .2
شامًل وأهداًفا وغايات مرحلية ألنشطة زيادة الوعي وتغيري السلوك.

اطلب مشاركة مقدمي الخدمات والحكومات املحلية وحتى الوزارات الوطنية للمصادقة عىل املبادرة وإضفاء   .3
الطابع الرسمي عليها ورمبا متويلها.

أطلق املبادرة ونظم االجتامع األول لعامل الرصف الصحي لرشح أهمية غسل اليدين بشكل جيد ومنتظم، وإذا لزم   .4
األمر، قم بتزويدهم بامللبس الواقية وغريها من معدات السلمة. ميكنك أن تعرض فيلاًم قصريًا يوضح آثار 

مامرسات الصحة والسلمة والنظافة العامة غري السليمة. وشجع املشاركني عىل مشاركة خرباتهم كجزء من 

التدريب. واختتم االجتامع بأن تطلب منهم وصف كيف ميكن أن تتغري أفكارهم وسلوكهم نتيجة للفعالية.

وسّلم املبادرة إىل الحكومة املحلية ألجل التخطيط والتنفيذ واملراقبة يف املستقبل.  .5

املياه والصرف الصحي والنظافة العامة في املناطق احلضرية
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+الوقت

   4-6 أشهر عىل األقل، حسب الحجم 

والنطاق

+مستوى الصعوبة

 مرتفعة

+املوارد

  شبكة خشنة ملنع مرور املخلفات 

 والقاذورات

  مزاريب - صفائح حديدية مجلفنة 

عادية، أو مواسري من البويل فينيل 

كلوريد مقطوعة إىل أنبوبني عىل شكل 

نصف دائرة، أو جذوع الخيزران أو 

ا إىل نصفني التنبول مقطوعة رأسًي

  مواسري - مواسري من البويل فينيل 

كلوريد أو الحديد املجلفن لنقل املياه 

إىل صهاريج التخزين.

  سدادة أو صامم لتفريغ موجة 

املطر األوىل

 

  أداة الفلرتة - حاوية مغطاة بشبكة 

ومليئة بالرمل والحىص لفلرتة مياه 

األمطار

نظم جتميع مياه األمطار من فوق األسطح

تتسبب محصلة آثار التوسع الحرضي املستمر وتغري املناخ يف حدوث أزمات مائية يف املدن. ومن 

ثم ميكن أن يؤدي تركيب نظم تجميع مياه األمطار إىل زيادة موارد املياه الحالية خلل فرتات 

 الجفاف وإبطاء الجريان السطحي ملياه األمطار خلل فرتات األمطار.

وميكن للسكان استخدام مياه األمطار للتنظيف والغسيل والبستنة )ولكن ليس للرشب(. يساعد 

تجميع مياه األمطار عىل تحقيق اللمركزية يف نظام املياه، مع تقليل الطلب عىل املياه من 

رشكات املرافق. إن إيجاد مساحة مشرتكة داخل املجتمع، كسطح مبنى لرتكيب نظام تجميع مياه 

 األمطار، سيشجع امللكية والصيانة وسيساعد عىل تعزيز التامسك والتلحم املجتمعي.

تتمثل املكونات األربعة الرئيسية لنظام تجميع مياه األمطار يف مستجمعات املياه، والنقل، 

والفلرتة، والتخزين. مستجمع املياه هو املكان الذي يتم فيه جمع مياه األمطار؛ ميكن بعد ذلك 

نقل املياه من خلل مزراب. وستزيل عملية الفلرتة بعض األوساخ من مياه األمطار؛ والتي ميكن 

حفظها بعد ذلك يف صهريج تخزين تحت األرض أو خزان مياه جاهز - حسب ملءمة املوقع.

اخلطوات

كّون رشاكة مع السلطة املحلية؛ ورّتب لزيارة نظام موجود بالفعل لتجميع مياه األمطار و/أو ِصف كيف تساعد   .1
املبادرة يف تحقيق اللمركزية يف نظام املياه وتقليل الطلب عىل املياه من رشكات املرافق.

اجمع معلومات عن موقع مستجمع املياه. عىل سبيل املثال: الحجم اإلجاميل للمياه التي سيتم تجميعها =   .2
مساحة األرض × معامل الجريان السطحي × ارتفاع هطول األمطار. يعتمد معامل الجريان السطحي عىل سطح 

مواقع مستجمعات املياه )مثًل، بالنسبة ألسطح املباين يساوي هذا املعامل 0.75 - 0.95(.

حدد موقع مستجمع املياه الذي سيتم فيه تجميع مياه األمطار: كلام كربت منطقة تجميع املياه، زاد حجم مياه   .3
األمطار املجمعة. ميكن أن تكون املساحات املجتمعية املدارس واملباين الحكومية ودور العبادة. وعليك أن ُترشك 

أعضاء املجتمع يف العثور عىل املوقع املناسب.
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  مخرج أو صامم مثبت يف قاع حاوية 

الفلرتة

  صهريج تخزين - مصنوع من الخرسانة 

املسلحة أو األسمنت املسلح أو األحجار أو 

البويل إيثيلني أو ألواح الحديد املجلفن

+املشاركون

  موظفو املدينة

 جمعيات السكان أو األحياء

 األرس

 مجموعات الشباب والنساء

 ممثل/قائد املجتمع

 املدارس

 جمعيات األعامل

 البّناؤون والسباكون

 وسائل اإلعلم

+عدد املشاركني

  20-25 شخًصأ )مبا يف ذلك املتطوعني 

والجهات املعنية والفنيني وما إىل ذلك(

استرش أيًضا أعضاء املجتمع حول تصميم النظام؛ عىل سبيل املثال، ما إذا كان يجب أن يكون هناك صهريج تخزين   .4
تحت األرض أو خزان مياه فوالذي جاهز، بناًء عىل مدى ملءمة املوقع. وكقاعدة عملية، متثل نسبة 5 باملائة من 

األمطار املتساقطة السنوية املتاحة نقطة انطلق جيدة لحساب حجم صهريج التخزين املطلوب.

قم بإنشاء نظام لتجميع مياه األمطار باستخدام التقنيات واملواد املحلية. قّلل التكاليف إىل الحد األدىن من خلل   .5
إرشاك أفراد املجتمع ذوي املهارات املناسبة يف تحديد املصادر وجمع املكونات.

اتفق ووكل مهام أنشطة التشغيل والصيانة ألفراد من املجتمع. عىل سبيل املثال، إذا مل يتم تنظيف املزاريب   .6
بانتظام ومل تتم تغطية صهريج التخزين بشكل سليم، فسيتم تشجيع البعوض عىل التكاثر.
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+الوقت

   20-30 دقيقة لكل جلسة

+مستوى الصعوبة

 منخفضة

+املوارد

  مواد اإلعلم والتثقيف واالتصال 

)مثل امللصقات والنرشات 

والرسوم الكاريكاتورية ومقاطع 

الفيديو وما إىل ذلك(

  صابون

  املاء وأحواض الغسيل

+املشاركون

  تلميذ املدارس واملعلمون 

واملوظفون من غري املعلمني

  املتطوعون

  وسائل اإلعلم

  موظفو املدينة

  مقدمو خدمات املرافق

  العلمات التجارية أو الرشكات 

املصنعة للصابون

+عدد املشاركني

� 20-25 شخًصا بحد أقىص لكل جلسة 

)بناًء عىل مرافق الغسيل يف املدرسة(

ورش عمل غسل اليدين في املدارس

ميكن أن تنقل األيدي الفريوسات والبكترييا والطفيليات ومسببات األمراض األخرى إىل الجسم، 

مام يؤدي إىل اإلصابة بأمراض مثل الكولريا والدوسنتاريا والتهاب الكبد الوبايئ أ والتيفود. إن خط 

 الدفاع األول هو غسل اليدين بشكل جيد ومنتظم باملاء والصابون ملدة 20 ثانية عىل األقل.

وتؤدي مامرسات املياه والرصف الصحي والنظافة العامة الفعالة يف املدارس إىل أن يكون تلميذ 

املدارس أكرث صحة وأفضل أداًء. وتعترب مامرسة غسل اليدين باملاء والصابون - قبل تناول الطعام 

ا بسيًطا للغاية ميكن للمدارس اتباعه بسهولة لتوفري بيئة  أو بعد استخدام املرحاض - إجراًء وقائًي

أكرث صحة. كام ُتعد املدارس املكان املثايل لألطفال لتعلم أمناط جديدة من السلوك إىل جانب 

تعلمهم الرسمي. ويعد تلميذ املدارس أيًضا سفراء مهمني ينقلون رسالتنا حيث يأخذون التعلم 

معهم إىل املنزل إىل والديهم.

اخلطوات

حدد املدرسة التي ستقام فيها ورشة العمل. واحصل عىل إذن من هيئة التعليم املحلية ومن املدرسة ومديرها.   .1
واتفقوا مًعا عىل الجدول الزمني لورش العمل.

حدد الرسائل التي يجب توصيلها من خلل ورش العمل، مثل كيفية غسل اليدين باملاء والصابون ومتى يتم ذلك،   .2
والطرق التي ميكن ألطفال املدارس من خللها إرشاك والديهم يف املنزل يف القيام بذلك. صمم ملصقات تعليمية 

وضعها بالقرب من أحواض غسيل األيدي باملدرسة ويف مواضع إسرتاتيجية أخرى يف مختلف أنحاء املدرسة.

ا وأي أنشطة لألطفال. نّظم ورشة العمل األوىل؛ ونّظم عرًضا تقدميًي  .3

درِّب اثنني من املعلمني عىل األقل أو مسؤويل النادي الصحي املدريس لتيسري وتنظيم ورش العمل املستقبلية.   .4
وعليك أن تريهام طريقة غسل اليدين وكيفية نقل هذه الرسائل املهمة من خلل األطفال إىل والديهم. وسّلم 

مسؤولية تنظيم ورش العمل وعقدها للمعلمني/مسؤويل النادي الصحي.

فكر يف إرشاك العلمات التجارية املنتجة للصابون ورشكات مرافق املياه والسلطات املحلية ووسائل اإلعلم. إذ ميكن   .5
أن يساعد ذلك يف تكرار ورشة العمل يف مدارس أخرى بحيث تصبح عملية مستمرة.
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Case study

املياه والصرف الصحي والنظافة العامة في املناطق احلضرية

دراسة احلالة

23، في  رقم  املنطقة  آسيا( في  في جنوب  نفايات  مشروع SUNYA )نحو معدل صفر 
كوميباتور، بالهند

يف عام 2011، شاركت هيئة بلدية مدينة كوميباتور - الواقعة يف 

جنوب الهند - يف مرشوع SUNYA )نحو معدل صفر نفايات يف 

جنوب آسيا(، بدعم من االتحاد األورويب. وكان هدف املرشوع 

هو تعزيز املبادئ الثلثة املتمثلة يف تقليل النفايات وإعادة 

استخدامها وإعادة تدويرها ضمن نظام إدارة النفايات الصلبة 

الخاص بالبلدية.

وبالتعاون مع املجلس الدويل للمبادرات البيئية املحلية بجنوب 

آسيا )ICLEI(: الحكومات املحلية من أجل االستدامة، يف جنوب 

ا إىل جنب مع  آسيا - أحد رشكاء التنفيذ األساسيني - جنًب

املنظامت غري الحكومية املحلية، أدخلت هيئة بلدية مدينة 

كوميباتور عملية فصل النفايات الصلبة عند املصدر يف املنطقة 

رقم 23 كمرشوع تجريبي. وقام جامعو النفايات بنقل النفايات 

الرطبة إىل مصنع التسميد الدودي )الفريمي كمبوست( الذي 

أنشأته هيئة بلدية مدينة كوميباتور )التسميد الدودي هو 

عملية تحلل تنتج السامد العضوي باستخدام الديدان(. ويف 

الوقت نفسه، قام جامعو النفايات بتسليم النفايات القابلة 

إلعادة التدوير إىل رشكة إعادة تدوير خاصة والتي دفعت لهم 

قيمة هذه املواد.

وبالتزامن مع ذلك، أطلقت هيئة بلدية مدينة كوميباتور حملة 

لزيادة التوعية وتغيري السلوك والتي تشجع فصل النفايات 

الصلبة عند املصدر. كام فرضت الهيئة عقوبات عىل األرس التي 

مل تفصل نفاياتها. ولتشجيع وتحفيز السكان، قام العمدة 

واملفوض بالهيئة مبنح الشهادات والشاالت لألرس األفضل أداًء 

)وكان مجموعها 60 أرسة(. كام قاما مبنح عملة ذهبية وزنها 

جرام ألفضل جامعي النفايات أداًء، بناًء عىل كمية املواد القابلة 

إلعادة التدوير التي تم تسليمها إىل الرشكة الخاصة والحجم 

األصغر للنفايات املختلطة التي تم تسليمها إىل مصنع التسميد 

الدودي.

ا تكرار املبادرة يف املزيد من املناطق يف كوميباتور  ويجري حالًي

ويف مدن هندية أخرى مثل أودايبور وسيليجوري وجيسلمري 

وكيشانجار. كام تم دمج املبادرة يف برنامج الهند النظيف - وهو 

برنامج رائد لحكومة الهند.

الهند SUNYA في كوميباتور،  إطار مشروع  جمع النفايات الصلبة التي مت فصلها من أمام األبواب في املنطقة رقم 23 في 
املجلس الدويل للمبادرات البيئية املحلية بجنوب آسيا - الحكومات املحلية من أجل االستدامة، جنوب آسيا
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Case study

املياه والصرف الصحي والنظافة العامة في املناطق احلضرية

دراسة احلالة

حتسني تدابير الصحة والسالمة لعمال الصرف الصحي في وجادوجو، ببوركينا فاسو

يف واجادوجو، ببوركينا فاسو، يتم إفراغ املراحيض البرئية 

ا. مثة عدد قليل من  وخزانات الرصف الصحي بشكل عام يدوًي

شاحنات التفريغ اآللية للقيام بهذا العمل، ولكن عمرها يف 

الغالب أكرث من 20 عاًما وغري فعالة. ويف حني أن الشاحنات 

قادرة عىل إزالة النفايات السائلة، تبقى الرواسب الطينية 

ا. وهذه املهنة هي مهنة غري  السميكة التي يجب إزالتها يدوًي

رسمية وغري منظمة، يعمل فيها بشكل أسايس رجال فوق سن 

األربعني وشباب عاطلون عن العمل.

وقد أطلقت رابطة املفرغني اليدويني )ABASE(، بالرشاكة 

مع الحكومة املحلية واملنظامت غري الحكومية ووزارة 

املياه والرصف الصحي يف بوركينا فاسو، مبادرة لتحسني 

صحة وسلمة عامل الرصف الصحي من خلل برنامج 

لزيادة الوعي. وقد حققت الرابطة ذلك من خلل تحديد 

ا يف املدينة والذين تم تدريبهم عىل تدابري  25 مفرًغا يدوًي

الصحة والنظافة والسلمة املحسنة. كام قامت رابطة 

املفرغني اليدويني أيًضا بتطعيم املفرغني اليدويني 

وتزويدهم مبلبس واقية حديثة ومعدات حديثة لتفريغ 

املراحيض وخزانات الرصف الصحي. وتواصل الرابطة 

الضغط عىل مسؤويل املدينة يف وجادوجو ألجل إصلح 

النظام بشكل أكرب لتحسني تدابري الصحة والسلمة املهنية 

لهؤالء العامل األساسيني.

ويف عام 2017، تم تقدير رابطة املفرغني اليدويني 

ا من قبل وزارة املياه والرصف  واالعرتاف بها رسمًي

الصحي لعملها االستباقي والناجح يف وجادوجو 

.)Réseau de professionnels juniors 2017(

ثالثة عمال نظافة من واغادوغو، بوركينا فاسو ينالون قسًطا من الراحة 
منظمة ووتر آيد/باسيل أودراوغو
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Case study

املياه والصرف الصحي والنظافة العامة في املناطق احلضرية

دراسة احلالة

دراسة احلالة: حتسني ممارسات املياه والصرف الصحي والنظافة العامة في منطقة توندو 
السكنية العشوائية في مانيال، بالفلبني

قدم الصليب األحمر الفلبيني، بالتعاون مع الصليب األحمر 

الهولندي، مامرسات ومرافق املياه والرصف الصحي والنظافة 

العامة املحسنة يف منطقة بارانجاي 101 السكنية العشوائية، 

بتوندو يف مانيل، بالفلبني. وقد شاركت يف ذلك أيًضا مدرستان 

متجاورتان تستوعبان مًعا حوايل 5000 طفل داخل املجتمع. 

كانت هذه املنطقة تعاين من حاالت اإلسهال والكولريا والتيفود 

األكرث حدة يف مانيل، علوة عىل أن وصول سكانها البالغ عددهم 

10500 نسمة إىل خدمات الرصف الصحي كان محدوًدا. وقد 

هدفت املبادرة إىل زيادة قدرة الناس عىل الصمود وتعزيز 

صحتهم من خلل تحسني وصولهم إىل املياه الصالحة للرشب 

والرصف الصحي األسايس.

وتضمنت طرق التواصل املبتكرة الرسم الجداري وكتابة 

األغاين ومسابقات إعادة التدوير. وبالنسبة للمدارس، أعّد 

الفريق مواد اإلعلم والتثقيف واالتصال، واستخدم لعب 

األدوار لزيادة الوعي بأهمية النظافة الجيدة وتشجيع 

التغيريات يف السلوك بني أطفال املدارس. وشملت األنشطة 

األخرى حملة عن صحة الفم وحملة توعية بحمى الدنك. 

كام تم االحتفال باليوم العاملي لغسل اليدين واليوم 

العاملي لدورات املياه يف املدارس واملجتمع. باإلضافة إىل 

ذلك، أنشأ الفريق أيًضا محطة مياه مشرتكة مع رشكة مياه 

محلية لتسهيل الوصول إىل مياه رشب آمنة. وتم تجديد 

دورات مياه املدارس وتحسني إمدادات املياه للمدارس.

هذا وقد تم إنشاء جمعية بارانجاي للمياه والرصف الصحي 

للحفاظ عىل مرافق املياه والرصف الصحي والنظافة العامة 

وتدريب املتطوعني. وبشكل جوهري، دّعم قادة بارانجاي 

املبادرة أيًضا؛ بينام لعب املتطوعون مبجال الصحة يف املجتمع 

دورًا مهاًم يف نجاح املرشوع. وال تزال مامرسات الرصف الصحي 

والنظافة العامة املحسنة مستمرة يف املناطق السكنية 

العشوائية، والتي تتلقى اآلن دعاًم لبناء القدرات ودعاًم لألعامل 

الناشئة من خلل برنامج لتحسني سبل العيش.

توندو  برنامج غسل اليدين مع أطفال باراجناي 101 في 
يديره موظفون ومتطوعون في الصليب األحمر الفلبيني. 

 الصليب األحمر الفلبيني
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احللول القائمة على الطبيعة

ا إلنشاء مدن أكرث ملءمة للعيش بها  تعد الحلول القامئة عىل الطبيعة أمرًا محورًي

ا. وهي توفر فوائد ومزايا  وصامدة أمام التغريات املناخية وصحية ومتنوعة بيولوجًي

متعددة، مبا يف ذلك تقليل تعرض سكان املدن ملخاطر املناخ، مع تعزيز جامل 

املدينة وتوفري مجموعة من خدمات النظام اإليكولوجي.

الحلول القامئة عىل الطبيعة هي إجراءات تستفيد من الطبيعة 

وتعززها للمساعدة يف مواجهة التحديات املجتمعية والتصدي لها. 

ومن املمكن أن تكون هذه الحلول عبارة عن نظم إيكولوجية أو 

مساحات ُمعدة ومصممة لتستفيد من العمليات الطبيعية بهدف 

دعم رفاهية اإلنسان. وميكن أن ترتاوح من األرايض الرطبة والغابات 

)النظم اإليكولوجية( إىل حدائق مياه األمطار املصممة واألسقف أو 

الجدران الزرقاء والخرضاء.

يجب أن يهدف استخدام أي مساحة بشكل جيد إىل تقديم خدمات 

ومنافع متعددة - خاصًة عندما يتعلق األمر باملساحات املحدودة 

املتاحة يف املدينة. وتحقق الحلول القامئة عىل الطبيعة ذلك بطرق 

مختلفة، عىل سبيل املثال، بالحامية من الفيضانات والجفاف؛ 

وتقليل تأثري الجزر الحرارية الحرضية؛ وتحسني جودة الهواء؛ وتقليل 

نفقات الرعاية الصحية. ويف الوقت نفسه، تعزز هذه الحلول جامل 

املدينة؛ وتحسن التامسك والتلحم االجتامعي؛ كام تعزز الحركة 

والتنقل الخايل من الكربون، مثل عمل مسارات للميش وركوب 

الدراجات يف الحدائق العامة. وميكن أن تزيد الحلول القامئة عىل 

الطبيعة من قيمة املمتلكات املحيطة والدخل الرضيبي الحكومي 

)املحيل( ذي الصلة.

كام ميكن للحلول القامئة عىل الطبيعة أن تخلق ظروًفا معيشية 

آمنة وصحية وممتعة للناس والطبيعة، بدًءا من مستوى املدينة 

بأكملها إىل مستوى الشارع واألرسة.
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ارتباط عاملي

ميكن أن تكون الحلول القامئة عىل الطبيعة جزًءا من 

التخطيط )املحيل والوطني( وكذلك رفع التقارير املتعلقة 

باالتفاقيات الدولية بشأن:

التنمية املستدامة - هدفا التنمية املستدامة 11 و13  

  تغري املناخ: اتفاقية باريس 2015؛ حوار تاالنوا - مساعدة البلدان 

ا بحلول عام 2020،  عىل تنفيذ وتعزيز مساهامتها املحددة وطنًي

مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

  ملتقى رؤساء البلديات - التعهد بالحد من انبعاثات 

غازات االحتباس الحراري، وتتبع التقدم املحرز واالستعداد 

آلثار تغري املناخ

  التنوع البيولوجي - أهداف أيتيش للتنوع البيولوجي من اتفاقية 

التنوع البيولوجي

  األرايض الرطبة - اتفاقية رامسار )بشأن األرايض الرطبة ذات 

األهمية الدولية(؛ مدن األرايض الرطبة املعتمدة

الحد من مخاطر الكوارث - إطار سنداي  

الصحة - منظمة الصحة العاملية  

  وعضوية شبكات املدن، مثل مجلس الدويل للمبادرات البيئية 

املحلية بجنوب آسيا - الحكومات املحلية من أجل االستدامة؛ 

املدن األربعني )C40( - مجموعة دولية لقيادة املناخ؛ وشبكة 

املدن العاملية الصامدة أمام تغري املناخ - حامية املجتمعات 

األكرث عرضة للمخاطر من تغري املناخ وغريه من املشكلت 

والتحديات املادية واالجتامعية واالقتصادية الحرضية.

قد تتمكن الحكومة املحلية والوزارات الوطنية من متويل مبادرات 

الحلول القامئة عىل الطبيعة من امليزانيات املحلية والوطنية. وبدالً 

من ذلك، قد تكون املنظامت غري الحكومية )الدولية( قادرة عىل 

املساعدة يف البحث عن متربعني غري مؤسسيني. وميكن توجيه 

مقرتحات املرشوعات األكرب عرب الوزارات الوطنية إىل منظومة األمم 

املتحدة )مثل برنامج األمم املتحدة للبيئة أو برنامج األمم املتحدة 

اإلمنايئ( واملؤسسات املالية ذات الصلة مثل صندوق املناخ األخرض أو 

البنك الدويل أو بنوك التنمية اإلقليمية.
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+الوقت

 أسبوع واحد عىل األقل

+مستوى الصعوبة

 مرتفعة

+املوارد

  املواقع: حدائق، أرصفة، ملعب مدارس، 

مواقف سيارات، شوارع، ميادين

 معاول، ومطارق ثقيلة
 سامد أو تربة سطحية

  بذور وشتلت من األشجار املحلية 
وأشجار الفاكهة وشجريات أو 

أعشاب أو زهور

 مرشة زرع أو خرطوم أو مرذاذ
  هواتف محمولة مزودة بكامريات 

التقاط صور/فيديو

  حسابات وسائل التواصل االجتامعي 
)إنشاء هاشتاج(

  خطابات إىل املسؤولني ووكاالت األمم 
املتحدة واملنظامت غري الحكومية

+املشاركون

� أصحاب املنازل

� قادة املجتمع

� الشباب

� املدارس

  الحكومة املحلية: العمدة وممثلو 

السلطة املحلية

� الرعاة: مراكز الحدائق، وتجار الجملة
� سفراء للحملة

� وسائل اإلعلم

  وكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري 

الحكومية

+عدد املشاركني

 اثنان فأكرث

عملية كسر احلجارة

ميكن أن يؤدي إزالة األسطح املرصوفة يف املدن وزراعة أنواع مختلفة من الفواكه أو األعشاب إىل 

عكس اآلثار السلبية للتوسع الحرضي عىل صحة الناس والتنوع البيولوجي واألمن املايئ، وتقليل 

 تأثري الجزر الحرارية الحرضية.

عملية كرس الحجارة هي حملة ميكنك تنظيمها يف مدينتك أو منطقتك. وهي تركز عىل تبديل 

بلط الرصف أو البلط اإلسمنتي أو األسطح األسفلتية غري الرضورية برقع من النباتات واألشجار 

الخرضاء املورقة. فهذا من شأنه أن يقلل من جريان مياه األمطار، والحرارة الشديدة وتلوث الهواء، 

مع زيادة مساحة املوائل الصغرية ذات التنوع البيولوجي، والظل، واألعشاب )الطبية( أو 

 املحاصيل الصغرية )القزمية(.

وقبل أن تبدأ، من الرضوري الحصول عىل األذونات والتصاريح اللزمة؛ واملوافقة مسبًقا عىل إزالة 

هذه األسطح غري املنفذة؛ والتأكد من أن القيام بذلك لن يسبب مشكلت غري متوقعة يف 

مدينتك )مثل نظم الرصف الصحي املغمورة(. 

اخلطوات

ابدأ حملة عىل وسائل التواصل االجتامعي للمدارس واملجتمع األوسع للعثور عىل أبطال - وخاصة من الشباب   .1
- للمشاركة يف العملية.

حدد أول قطعة أرض للحديقة واحصل عىل التصاريح اللزمة، قبل انتزاع بلط الرصف أو البلط اإلسمنتي أو   .2
األسطح األسفلتية وإحلل أشجار محلية وزهور وأعشاب محلها األنواع. قم بالرتويج عىل وسائل التواصل 

االجتامعية - أنشئ هاشتاج وأضف فيها األطراف املعنية املحتملة.

أطلق الحملة من خلل دعم األرس املحلية يف »كرس الحجارة« حول منازلهم. وشجع املدارس واملباين العامة عىل   .3
»تخضري« أجزاء من مواقف السيارات أو امللعب. وأرشك الحكومة املحلية أيًضا يف تحديد املساحات املجتمعية 

والشوارع التي ميكن تحويلها إىل رقع زراعية.

وميكنك تحقيق اإللهام بالعمل عىل نطاق أوسع من خلل الفعاليات والرعاية. وميكن تنفيذ ذلك، عىل سبيل املثال،   .4
من خلل مطالبة إحدى الرشكات بتوفري النباتات للمدارس املحلية؛ أو االحتفال بإزالة أول 100 مرت من بلط الرصف 

أو البلط اإلسمنتي أو األسفلت أو زراعة أول 100 مرت من األشجار.

تعاون مع الجامعات لتوثيق معدالت االنخفاض يف الحرارة وجريان مياه األمطار باإلضافة إىل التحسينات يف التنوع   .5
البيولوجي وجودة الهواء نتيجة للحملة. وادُع القادة املحليني واملنظامت غري الحكومية الدولية ووكاالت األمم 

املتحدة لزيارة املوقع )املواقع(.

احللول القائمة على الطبيعة
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+الوقت

  من يومني إىل خمسة أيام: يوم إىل 4 أيام 

للتحضري، ويوم واحد للعمل

+مستوى الصعوبة

 متوسطة

+املوارد

حسب النشاط:

  قفازات البستنة واألحذية املطاطية 

وأكياس القاممة واملجارف/املعاول 

والقشاشات )املدمات( وعربات اليد 

ألنشطة التنظيف

  شتلت األشجار واملجارف والسامد/الرتبة 

السطحية وقفازات البستنة وعربات اليد 

لزراعة األشجار

  مكرب الصوت واللفتات واإلعلنات الخاصة 

بالدعوات

  الهواتف املحمولة املزودة بكامريات 

التقاط الصور/الفيديو وحسابات وسائل 

التواصل االجتامعي لتعبئة وحشد 

اآلخرين للحفاظ عىل الطبيعة

+املشاركون

 أفراد املجتمع

 املدارس
  موظفون من املنظامت غري الحكومية 

ومنظامت املجتمع املدين

 متطوعون آخرون

+عدد املشاركني

 10 فأكرث

تعبئة اجملتمعات وحشد جهودها للحفاظ على 

الطبيعة

تعاين الطبيعة الحرضية من انتهاك البيئة املبنية؛ عدم وجود صيانة؛ علوة عىل تراكم 

النفايات والتلوثات األخرى. وإذا تدهورت الطبيعة الحرضية، فلن تتمكن من توفري خدمات 

النظام البيئي اإليكولوجي الحيوية لسكان املدينة وبالتايل سيؤثر ذلك بشكل سلبي عىل 

 سكانها وعىل الحياة الربية.

تعد تعبئة املجتمعات وحشد جهودها للمشاركة يف أنشطة اليوم الواحد للحفاظ عىل 

الطبيعة طريقة رائعة إلحداث تأثري إيجايب يف املدينة. وتشمل األنشطة إزالة القاممة من 

املتنزهات أو حول البحريات؛ أو زراعة األشجار؛ أو إعادة فتح قنوات املياه املسدودة؛ أو التظاهر 

للمطالبة بحامية الطبيعة الحرضية الواقعة يف ظل التهديد الناجم عن التنمية والتطوير.

اخلطوات

قابل ممثلني من املجتمع ملعرفة األماكن التي تتعرض فيها الطبيعة للخطر. وأرشك املنظامت غري الحكومية   .1
املحلية املعنية بالتنمية البيئية واالجتامعية وكذلك املنظامت املجتمعية التي قد ترغب يف تقديم دعمها. وحدد 

ا )منسقني( لوسائل التواصل )االجتامعي( واملواد والتعبئة وحشد الجهود. هدًفا مشرتًكا وعنّي منسًق

ا وال يتعارض مع الفعاليات  ا يكون فيه املشاركون متاحني، والذي سيولد اهتامًما إعلمًي حدد تاريًخا اسرتاتيجًي  .2
املحلية األخرى واسعة النطاق. ضع قامئة باملدخلت املطلوبة وقّسم املهام عىل الفريق املشرتك. ووّزع النرشات 

الدعائية يف جميع أنحاء املجتمع وعىل اإلنرتنت.

نّظم يوم النشاط وخّطط له، بدًءا من زيارة املوقع مع أعضاء الفريق املشرتك. ومبساعدتهم، فّكر يف املشكلت   .3
املحتملة التي ميكن أن تؤثر عىل الفعالية )مثل الطقس واالختناقات املرورية وإرضابات وسائل النقل(. واتخذ 

اإلجراءات املناسبة للتخفيف من حدة هذه املشكلت.

نّفذ النشاط وانرش التحديثات عىل وسائل التواصل االجتامعي. ويف حالة تكرار النشاط، اتفق عىل من سيتوىل   .4
القيادة وسيحتفظ باملواد/سيوفرها وما إىل ذلك.

احللول القائمة على الطبيعة
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+الوقت

 يومان

+مستوى الصعوبة

 متوسطة

+املوارد

  منزل أو وحدة تجارية/صناعية مع 

حديقة أو مساحة خرضاء

 مجارف

 عربة يد

 أنبوب ملياه األمطار

 صخور وحجارة وحىص وزلط

 سامد ورمل

 نشارة الخشب

  نباتات معمرة وزهور وشجريات محلية

+املشاركون

 أصحاب املنازل/الرشكات

 املدارس
 املباين العامة ذات الحدائق

  الوحدات التجارية/الصناعية ذات 
املساحات الخرضاء

 املستشفيات

+عدد املشاركني

 ثلثة فأكرث

حدائق مياه األمطار

ميكن أن ميثل التشبع باملياه مشكلة ألصحاب العقارات. إذ ميكن أن يؤدي أيًضا إىل 

فيضانات يف املناطق الحرضية بسبب نظم الرصف املغمورة. ومن ثم، ميكن أن تساعد 

حدائق مياه األمطار يف ترشيح مياه األمطار وتخفيف الضغط عىل نظم الرصف وتجميل 

 حديقتك ودعم التنوع البيولوجي.

حديقة مياه األمطار هي حديقة من الشجريات املحلية، والنباتات املعمرة والزهور 

املزروعة يف منخفض صغري، يتشكل عامًة عىل منحدر طبيعي. ويتم تصميم حدائق مياه 

األمطار لجمع وتنقية وتصفية جريان مياه األمطار وميكن تركيبها يف املنازل أو الوحدات 

التجارية / الصناعية. وتساعد حدائق مياه األمطار عىل منع الفيضانات والجفاف ألنها 

تخفف الضغط عىل نظام الرصف الحرضي وتعيد شحن املياه الجوفية. وميكن أن تكون 

أيًضا موطًنا صغريًا للتنوع البيولوجي وتجميل البيئة املبنية.

اخلطوات

يجب تحديد حديقة مياه األمطار عند أدىن نقطة يف العقار؛ 2.5 مرت األقل من أساسات املبنى؛ ويجب   .1
تجنب جميع خطوط املرافق العامة. وليك تبدو حدائق مياه األمطار طبيعية، عادة ما تكون مستديرة أو 

منحنية ومساحتها ال تقل عن 2-3 م 2. ويكون الوضع املثايل عندما تغطي حديقة مياه األمطار 20 باملائة 

من املساحة اإلجاملية التي سترصف فيها.

قم بإزالة أي بلط رصف أو بلط خرساين أو أسطح أسفلت وأي أعشاب ضارة. ثم احفر حفرة مبقدار   .2
15-30 سم يف الرتبة متبًعا خط حديقة مياه األمطار. قم بتكويم الرتبة املحفورة، وتأكد من أن حوافها 

مائلة ومستديرة بشكل صحيح.

أعد توجيه األنبوب السفيل املوجود باملبنى إىل حديقة مياه األمطار، مع التأكد من وجود مخرج ألي تدفق زائد من   .3
مياه األمطار يف مجرى الترصيف الرئييس. ضع الحجارة عند النقطة التي تدخل فيها مياه األمطار إىل الحديقة 

لتقليل التدفق. وامأل الحفرة املحفورة، حيث يدخل األنبوب السفيل إىل حديقة مياه األمطار، بالسامد والرمل 

لزيادة الرتشيح. واستخدم الحىص أو الحجارة أو الزلط كطبقة علوية لحدائق مياه األمطار من أجل الرتشيح.

ازرع النباتات املعمرة املحلية والزهور والشجريات يف حدائق مياه األمطار. واخرت األنواع التي تجذب ناقلت اللقاح   .4
)النحل، الفراشات( ومفرتسات البعوض )حرشات اليعسوب(. وعليك أن تستشري خبريًا بشأن النوع املناسب من 

النباتات التي ينبغي استخدامها يف حدائق مياه األمطار الخاصة بك. ويجب أن تضع يف اعتبارك حجم النباتات 

مكتملة النمو باإلضافة إىل موقعها - عىل سبيل املثال، ضع النباتات التي تتحمل املاء يف املنتصف. ونظرًا ألن 

النباتات الصغرية تكون هشة يف السنة األوىل، فتأكد من أن مستويات املياه أكرث انخفاًضا يف الحديقة لتبدأ الزراعة.

قم بصيانة حدائق مياه األمطار بشكل متكرر عن طريق إزالة األعشاب الضارة أو االنسدادات.ولعدم تشجيع   .5
األعشاب الضارة عىل النمو وتقليل التبخر، ضع الحجارة أو الحىص أو الزلط يف املنتصف وأضف طبقة مقدارها 

5-10 سم من نشارة الخشب. ونظرًا ألن النباتات الصغرية تكون هشة يف السنة األوىل، فتأكد من أن مستويات املياه 

أكرث انخفاًضا يف الحديقة لتبدأ الزراعة.
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+الوقت

 أسبوع فأكرث

+مستوى الصعوبة

 مرتفعة

+املوارد

  خرائط للمدينة

  تقارير عن التنوع البيولوجي الحايل يف 

املدينة

  املجارف، وشتلت األشجار، والبذور، 

والسامد/الرتبة، وأصص/حاويات الزرع 

)ستعتمد املوارد عىل تدابري الحلول 

املختارة القامئة عىل الطبيعة(

  تصاريح من الحكومة املحلية

+املشاركون

  متطوعون وممثلون من منظامت 

مجتمعية

  املنظامت غري الحكومية/منظامت 
املجتمع املدين

  الحكومة املحلية )إدارة البيئة أو 
الحدائق، إدارة التخطيط الحرضي(

  وزارة البيئة
  الحديقة )الحدائق( النباتية

  مراكز الحدائق وتجار الجملة أو الرعاة 
اآلخرون

+عدد املشاركني

 5 فأكرث

املمرات الزرقاء واخلضراء

يف املدن، هناك العديد من املساحات الخرضاء والزرقاء )العامة( ولكنها منفصلة عن 

بعضها البعض. إن ربط هذه املساحات وإنشاء ممرات بينها يضاعف الفوائد التي تعود 

 عىل الناس والتنوع البيولوجي من أجل مدينة أكرث صلحية للعيش فيها.

تجمع املمرات الزرقاء والخرضاء بني مختلف الحلول القامئة عىل الطبيعة، مثل القنوات 

الحيوية )bioswales( )نظم الرصف الصحي املغطاة بالنباتات(، والجداول، واملتنزهات، 

والشوارع املكسوة باألشجار وحدائق مياه األمطار، وكذلك الجدران الزرقاء والخرضاء 

واألسطح واألرصفة. وتشكل كل هذه التدابري مًعا شبكة ميكن أن تتدفق عربها املياه 

الزائدة، ويزدهر عن طريقها التنوع البيولوجي، بل ميكن للناس االسرتخاء أو امليش أو 

ركوب الدراجات من خللها. وقد ثبت أن هذه الشبكات تزيد من قابلية العيش يف 

املدينة إىل جانب زيادة قدرتها عىل الصمود يف وجه التغريات املناخية.

اخلطوات

قم بتخمني حالة الحلول القامئة عىل الطبيعة الحالية مثل الحدائق واألرايض الرطبة الحرضية واألسطح   .1
الخرضاء والشوارع املكسوة باألشجار. وقم بتعليمها ومتييزها عىل الخريطة وأضف سياًقا مهاًم مثل 

مناطق الفيضانات والجزر الحرارية الحرضية والتنوع البيولوجي.

قم بتحليل الخريطة لتحديد الروابط والوصلت املفقودة التي من شأنها أن تساعد يف أن تتدفق املياه   .2
الزائدة، وأن يزدهر التنوع البيولوجي، وأن يسرتخي الناس أو ميشوا أو يركبوا الدراجات خللها. وقم بزيارة 

هذه املواقع مع الرشكاء الرئيسيني لوضع تصور للتدابري اللزمة إلنشاء الوصلت والروابط.

صّمم شبكة متصلة ومرتابطة جيًدا. ثم، حدد املدخلت والفوائد بالنسبة لكل حل من الحلول القامئة   .3
عىل الطبيعة. عليك أيًضا أن ترتب أولويات املرشوعات وأن تحصل عىل التصاريح اللزمة.

ابدأ بالتدابري منخفضة التكلفة التي من شأنها أن ُتنشئ وصلت وروابط رسيعة وسهلة التنفيذ، مثل   .4
تغطية الجدران بالنباتات املعلقة؛ وتركيب سطح أخرض يف محطة الحافلة.

شّجع السكان املحليني عىل املشاركة والبدء يف مرشوعات أكرث طموًحا. قم بتحديث خطة عملك   .5
باإلنجازات وشاركها مع السلطات املحلية والوزارات الوطنية واملنظامت الدولية للحصول عىل الدعم 

واملوافقة واألذونات. ضع يف اعتبارك تركيب لوحة معلومات يف كل موقع حتى يتمكن الزوار من معرفة 

املزيد عن مبادرة املمرات.

احللول القائمة على الطبيعة



41

+الوقت

 أسبوعني عىل األقل

+مستوى الصعوبة

 مرتفعة

+املوارد

  معلومات عن األرصاد الجوية 

والهيدرولوجيا املحلية

  التحقق من ملكية األرايض

  ترصيح، إذا لزم األمر

  حفار

  عربة يد

  رسم تخطيطي لتصميم الوادي

  معدات امللعب

  أنابيب/مواسري

  رصف طريق للميش والجري وركوب 

الدراجات

  مقاعد

  أضواء الشوارع

  أغطية غرف التفتيش/بالوعات الرصف

  بذور النباتات واألعشاب

+املشاركون

  قادة وأعضاء املجتمع

  موظفون من منظامت املجتمع املدين
  مهندس

  منسق مناظر طبيعية
   متطوعون آخرون

+عدد املشاركني

 خمسة أو أكرث

أودية احلي

ميكن أن يؤدي بناء واٍد يف منطقتك إىل تغيري أماكن عامة مهجورة وغري مستغلة؛ 

وتحويلها من مناطق مشكلت )مثل التشبع باملياه وتراكم النفايات وانتشار البعوض( إىل 

 حل للسلمة من الفيضانات وإعادة شحن املياه الجوفية واالستخدام االجتامعي.

الوادي عبارة عن أرض رطبة موسمية متتلئ مبياه األمطار خلل موسم الرياح املوسمية أو 

موسم األمطار. ويف حني أن منشأها ريفي )كانت األودية موجودة يف األصل يف صحراء 

إفريقيا والجزيرة العربية(، فقد تم االعتامد عليها كحلول قامئة عىل الطبيعة يف املدن 

لتحويل وتأخري مياه األمطار مبا يحول دون دخولها يف نظام الرصف الحرضي وإغراقه. 

توفر هذه النظم اإليكولوجية الصغرية الحامية من الفيضانات، وتعمل كمرافق ترفيهية 

)عىل سبيل املثال ميكن أن تحتوي عىل ملعب لألطفال، ومسارات للميش والجري أو 

ركوب الدراجات، ومقاعد للجلوس وإضاءة الشوارع من أجل السلمة(، ودعم الزراعة 

الحرضية )عىل سبيل املثال، ميكن ري املحاصيل باستخدام مياه األمطار التي يتم 

تجميعها يف الوادي(.

اخلطوات

ا يف الحي الذي تعيش فيه يتعرض للتشبع باملياه بشكل متكرر. ابحث عن مالك األرض وتعرف  حدد مكاًن  .1
عىل لوائح التخطيط املحلية. اكتشف ما إذا كان التمويل الحكومي املحيل/ الوطني متاًحا ملرشوعك يف 

إطار تخطيط الحد من مخاطر الكوارث.

حدد أعضاء املجتمع املتمتعني بالخربة يف التصميم والتنوع البيولوجي واألنشطة الرتفيهية. وقد يتم سد   .2
أي فجوات يف املهارات عن طريق الدعم املجاين املقدم من الوكاالت الحكومية أو الرشكات. وعليك أن 

ُترشك جهات التخطيط التابعة للبلدية لتحديد حجم الوادي وشكله وسعة تخزينه. ثم قم بتصميم 

الوادي مبا يف ذلك أي منشآت مثل املمرات واملقاعد والصناديق ومعدات امللعب.

احشد جهود املجتمع إلزالة الرصيف وحفر الرتبة إلنشاء الوادي. استخدم الرتاب الناتج عن الحفر لرفع   .3
امللعب. وتأكد من وجود مخرج ألي تدفق زائد من مياه األمطار يف مجرى الترصيف الرئييس. وعليك أن 

تضع الصخور عند مدخل املياه ومخرجها لتقليل رسعتها ومنعها من دفق وجرف النباتات باستمرار. امأل 

الوادي مبواد ترشيح مثل الرمل والرتاب والزلط والحىص والحجارة.

ازرع يف أنحاء الوادي مجموعة متنوعة من النباتات املحلية املقاومة للامء وذات الجذور القوية. قم   .4
بتثبيت السامت األخرى )كاملسارات، واملقاعد، والصناديق، ومعدات امللعب، وأضواء الشوارع التي تعمل 

بالطاقة الشمسية، ولوح يعرض أسامء الجهات الراعية للمرشوع (.

ا مع دعوة قادة املجتمع ووسائل اإلعلم املحلية. اتفق عىل املجموعة أو املنظمة التي  م حفًل افتتاحًي نظِّ  .5
ستكون مسؤولة عن صيانة الوادي.
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Case study

احللول القائمة على الطبيعة

دراسة احلالة

هولندا  ،)Operatie Steenbreek( أوبريتي ستينبريك

أوبريتي ستينربيك )Operatie Steenbreek( هي حملة 

لتخضري املساحات الحرضية يف هولندا. ويشارك يف هذه 

الحملة أكرث من 150 رشيًكا مبا يف ذلك املقاطعات والبلديات 

ومجالس املياه ورشكات اإلسكان واملنظامت غري الحكومية 

والرشكات. وتعمل الحملة عىل تبديل األرصفة غري الرضورية يف 

األماكن الخاصة والعامة مبجموعة متنوعة من املساحات 

الخرضاء، وذلك مبساعدة السكان املحليني واألعامل التجارية. 

وهذا من شأنه أن يساعد املدن عىل التكيف مع تغري املناخ، 

وتقليل الحرارة الشديدة، وتحسني التنوع البيولوجي، وتعزيز 

رفاهية سكان املدن.

الفكرة من وراء هذه املبادرة هي تشجيع السكان املحليني 

عىل إزالة بلط الرصف أو البلط اإلسمنتي أو األسطح 

األسفلتية من حدائقهم/ ساحاتهم الخلفية وتبديل هذه 

األسطح غري املنفذة باألعشاب والنباتات واألشجار لتحسني 

الرصف وزيادة التنوع البيولوجي.

ومن خلل استخدام أحد تطبيقات بالهاتف املحمول، يتم 

تقديم املشورة للسكان وإتاحة الفرصة لهم لتبادل النباتات 

مع الجريان. وتعمل مجموعات الرتكيز عىل تجميع السكان 

مًعا للقاء بعضهم البعض وقياس نجاح حدائقهم/ مساحاتهم 

الخرضاء الجديدة كنوع من مدى علم املواطن. ُتطِلق املبادرة 

عىل هذا النموذج من العلوم اسم BIMBY )التنوع البيولوجي 

 Beumer and Martensيف فنايئ الخلفي(، وفًقا ملا يقوله

التنوع البيولوجي يف فنايئ الخلفي: نحو إطار عمل ملشاركة 

املواطنني يف استكشاف التنوع البيولوجي وخدمات النظام 

https://pimmartens. اإليكولوجي يف عمل الحدائق السكنية

info/wp-content/uploads/2011/01/Beumer-Martens-

.online-first-public-2014.pdf(

من العوامل الرئيسية يف نجاح حملة أوبريتي ستينربيك 

)Operatie Steenbreek( وجود شبكة قوية ومنظمة بشكل 

جيد من املتطوعني والسفراء واملنشورات عىل وسائل التواصل 

االجتامعي ودعم الحكومة املحلية. وقد عينت الحملة 

»سفراء ملبادرات الحلول القامئة عىل الطبيعة« لتبادل املعرفة 

مع السكان وتشجيع مشاركتهم. واشرتكت العديد من 

البلديات يف الحملة وقامت بتمويل األنشطة املحلية القامئة 

عىل متويلت السكان، وكانت غالبية التدابري التي تم تقدميها 

ذات ميزانية منخفضة.

يحاول سكان املنطقة تنظيف 
احلديقة األمامية من احلجارة 

 ويندي باكر

 www.steenbreek.nl للحصول على مزيد من املعلومات، يُرجى زيارة املوقع 
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دراسة احلالة

املمرات اخلضراء في ميديلني، بكولومبيا

أتعد املمرات الثلثني الخرضاء يف ميديلني )املمرات الخرضاء( - 

التي تم إنشاؤها يف عام 2016 - شبكة مرتابطة من املساحات 

الخرضاء املنترشة يف جميع أنحاء ثاين أكرب مدينة يف كولومبيا. 

تربط هذه املبادرة الطموحة بني املساحات الخرضاء يف املدينة، 

وتحسن التنوع البيولوجي الحرضي، فضًل عن أنها تقلل من 

تأثري الجزر الحرارية الحرضية، ومتتص التلوث وتحجز كمية 

كبرية من ثاين أكسيد الكربون. ُيظهر مرشوع املمرات الخرضاء 

كيف ميكن للحلول املتكاملة القامئة عىل الطبيعة - كزراعة 

األشجار يف املناطق الحرضية عىل نطاق واسع - أن يكون لها 

آثار بعيدة املدى عىل البيئة املحلية والعاملية، فضًل عن 

تحسني حياة سكان املدن ورفاهيتهم بشكل كبري.

فبعد 50 عاًما من التطور الحرضي الرسيع، بدأت ميديلني 

تعاين من تأثري الجزر الحرارية الحرضية الشديد ولتصحيح 

 »Greener Medellín for You« ذلك، نفذت املدينة برنامج

)مدينة ميديلني أكرث اخرضارًا من أجلك( ملدة ثلث سنوات 

- فغريت بشكل كبري من نهجها يف التعامل مع التصميم 

الحرضي. ويف إطار مبادرة بيزو الكولومبية التي بلغت 

ا  قيمتها 16.3 مليون، أعطت حديقة ميدلني النباتية تدريًب

لسكان املناطق املحرومة من املدينة ليك يصبحوا خرباء 

البستنة والزراعة يف املدينة. ثم ساعد هؤالء املتطوعون يف 

زراعة 8,800 شجرة ونخلة يف املمرات الثلثني التي تغطي 

اآلن مساحة 65 هكتارًا. ويف أحد طرق املدينة املزدحمة، تم 

زرع 596 نخلة وشجرة باإلضافة إىل أكرث من 90 ألف نوع 

من النباتات الصغرية.

وتوفر املمرات الخرضاء ملدينة ميديلني مجموعة من خدمات 

النظام اإليكولوجي: خفض متوسط درجة حرارة املدينة مبقدار 

2 درجة مئوية؛ والتمكني من امتصاص الكربون عن طريق 

زراعة النباتات؛ والتقاط الجسيامت )PM2.5( لتحسني جودة 

الهواء؛ وزيادة التنوع البيولوجي الحرضي من خلل املزيد من 

موائل أكرث ملمئة للحياة الربية. وتوضح هذه النتائج سبب 

زيادة شعبية الحلول القامئة عىل الطبيعة برسعة يف مجال 

التصميم الحرضي املستدام.

وينص الترشيع الكولومبي عىل رضورة استثامر جزء من 

ميزانية كل مدينة يف مرشوعات يختارها الجمهور من خلل 

التصويت الدميقراطي. وقد تم التصويت عىل مبادرة املمرات 

الخرضاء من قبل سكان ميديلني؛ التي فازت يف عام 2019 

بجائزة أشدين املرموقة للتربيد بواسطة الطبيعة.

منذ عام 2016، أنشأت 
مدينة ميديلني 30 طريًقا 

متقاطًعا من املساحات 
اخلضراء في جميع 

أنحائها وحصلت على 
جائزة أشدن جلمال 

الطبيعة لعام 2019.   
 هيئة التعاون واالستثامر يف 

ميديلني

https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Cities100-  :ملزيد من املعلومات، يُرجى زيارة املوقع  

Medellin-s-interconnected-green-corridors?language=en_US
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مدن صاحلة للعيش بها

ميكن أن يتسبب التوسع الحرضي الرسيع يف ضغوط بيئية لها آثار سلبية 

عىل صحة اإلنسان ورفاهيته. ويعد تقييم قابلية املعيشة يف املدينة 

وتحسينها طريقة مهمة لتحسني نوعية حياة الناس.

وقد ظهر مفهوم الصلحية للعيش كعنرص مهم يف التخطيط 

الحرضي والتنمية ووضع السياسات املتعلقة بالتوسع الحرضي. 

وميكن دمج هذا املفهوم داخل النظم واملباين الحرضية لتعزيز 

رفاهية سكان املدن، مع تقليل اآلثار البيئية التي تتعرض لها املدينة. 

واألمر يتطلب نهًجا منسًقا ويضم جهات معنية متعددة إلنشاء 

مدينة صالحة للعيش بها.

وال يوجد تعريف واحد للمدن »الصالحة للعيش بها«. غري أن بعض 

املبادئ املشرتكة تشمل ما ييل:

 الهواء النظيف

 الوصول إىل املساحات الخرضاء والطبيعة الحرضية

  آمنة للميش أو ركوب الدراجات أو استخدام وسائل النقل 

العام

 املساكن ميسورة التكلفة

 األماكن العامة الخالية من القاممة

 مساحات عامة ملمئة ومناطق لعب لألطفال

 آمنة للسكان، مبا يف ذلك منع الجرمية بشكل أفضل

 الشعور باالنتامء للمجتمع والتامسك االجتامعي يف األحياء

  مرافق رعاية صحية وتعليمية ميسورة التكلفة وعالية 

الجودة

 األنشطة الثقافية

تعتمد مبادئ املدينة الصالحة للعيش بها بشكل كبري عىل السياق 

والبيئة املحيطة - وبالتايل فإن ما يشكل مدينة صالحة للعيش بها 

يختلف من مدينة إىل أخرى، اعتامًدا عىل أولويات قادتها وسكانها.

ارتباط عاملي

ومن ثم، يرتبط مفهوم املدن الصالحة للعيش بها بشكل مبارش 

بالعديد من املبادئ العاملية للتطوير الحرضي، مثل املدن 

املستدامة واملدن السعيدة والصحية واملدن الصامدة يف وجه 

املخاطر. كام ترتبط جوانب معينة من املدن الصالحة للعيش بها 

أيًضا بعمليات عاملية أوسع. تدعم العديد من األنشطة يف هذه 

الوحدة التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من حدة آثاره، وعىل 

سبيل املثال: تعمل األيام الخالية من السيارات عىل خفض ثاين 

أكسيد الكربون واالنبعاثات األخرى؛ ويعمل رسم وتلوين حارات 

املشاة واملستخدمني اآلخرين عىل تشجيع امليش وأشكال النقل غري 

اآللية؛ ويشجع نشاط التحويل الشامل لألماكن عىل إعادة تدوير 

النفايات ويساهم يف االقتصاد الدائري الذي يهدف إىل القضاء عىل 

النفايات واالستخدام املستمر للموارد.

ويقف وراء جميع هذه التدابري األشخاص الذين يتخذون 

اإلجراءات اللزمة واآلخرون الذين تحسنت حياتهم نتيجة لذلك. 

وعىل سبيل املثال، تجمع مهرجانات األحياء مجموعات مختلفة 

من الناس مًعا من خلل األنشطة الرتفيهية والتبادل الثقايف، مام 

يساهم يف إيجاد مجتمعات سعيدة وصحية - وهو مؤرش رئييس 

ملدينة صالحة للعيش بها.
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»الحد من األثر البيئي السلبي الفردي للمدن، مبا يف ذلك عن طريق 

إيلء اهتامم خاص لنوعية الهواء«؛ والهدف 11.7: »توفري سبل 

استفادة الجميع من مساحات خرضاء وأماكن عامة«. كام أنها تسهم 

يف الهدف 3 من أهداف التنمية املستدامة: »ضامن متّتع الجميع 

بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف جميع األعامر«؛ وعىل وجه 

الخصوص، الغاية 3.6: »خفض عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن 

حوادث املرور إىل النصف«. باإلضافة إىل ذلك، تساهم هذه األنشطة 

يف التزامات أي بلد باتفاقية باريس لعام 2015.

وتعترب املدن الصالحة للعيش بها ذات صلة أيًضا بالعديد من 

القضايا الشاملة املتداخلة عىل نطاق عاملي، مثل الخطة الحرضية 

الجديدة وأهداف التنمية املستدامة )SDGs(. وعىل سبيل املثال، 

ترتبط هذه األنشطة مبارشًة بالهدف 11 من أهداف التنمية 

املستدامة: »جعل املدن واملستوطنات البرشية شاملة للجميع وآمنة 

وقادرة عىل الصمود ومستدامة«. وهي ذات صلة عىل وجه الخصوص 

بالغاية 11.3: »تعزيز التوسع الحرضي الشامل للجميع واملستدام، 

والقدرة عىل تخطيط وإدارة املستوطنات البرشية يف جميع البلدان 

عىل نحو قائم عىل املشاركة ومتكامل ومستدام«؛ والغاية 11.6: 
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+الوقت

 من أسابيع إىل شهور، حسب النطاق.

+مستوى الصعوبة

 مرتفعة

+املوارد

ا؛    تعتمد عىل املوارد املتاحة محلًي

ومساهمة الجهات املعنية؛ والتصميم 

الذي يتم تنفيذه.

+املشاركون

  مسؤولو املدينة املتحمسون

  السكان - األطفال، والشباب، واآلباء، 

والنساء، وكبار السن

  املتطوعون

  ممثل/قائد املجتمع

  األعامل التجارية املحلية

  املدارس

  منظامت املجتمع املدين

  الحرفيون املحليون

  الفنيون املحليون )عامل البناء والسباكة 

والكهرباء(

  القادة الدينيون

  وسائل اإلعلم

+عدد املشاركني

  ما يقرب من 4-5 متطوعني وجهات معنية 

)حسب حجم ونطاق املبادرة(. 

التحويل الشامل لألماكن في املساحات احلضرية

ميكن أن تعمل عملية التحويل الشامل لألماكن )Placemaking( عىل تحويل مساحة حرضية 

مهملة وال يتم االعتناء بها إىل مكان عام جذاب - وهي عنرص أسايس يف جعل املدينة مستدامة 

 وتساهم أيًضا يف سعادة ورفاهية السكان املحليني.

»ُيلهم التحويل الشامل لألماكن األشخاص إلعادة تصور وإعادة تخطيط املساحات العامة بشكل 

جامعي باعتبارها قلب كل مجتمع«1. من خلل عملية التحويل الشامل لألماكن، ميكن استخدام 

مساحة حرضية غري مستغلة من قبل السكان املحليني للجتامع واالسرتخاء إىل جانب إقامة 

األنشطة الرتفيهية والثقافية. وترتاوح أمثلة ذلك من اإلجراء البسيط املتمثل يف تركيب مقعد يف 

زاوية شارع مزدحم إىل تحويل قطعة أرض كبرية فارغة إىل ملعب لألطفال. كام أنها تساعد عىل 

تحسني التامسك والتلحم االجتامعي وتعزيز القيمة الجاملية للمنطقة. ومن املهم أن تكون 

العملية مدفوعة باملجتمع وأن تكون قامئة عىل املشاركة وشاملة وخلقة ومرنة وديناميكية 

 وجامعة للتخصصات.

ا ومنخفضة التكلفة إىل جانب املهارات  وميكن تحويل املكان باستخدام املوارد املتاحة محلًي

والتكنولوجيات املحلية؛ عىل سبيل املثال، عن طريق صنع مقعد من الخشب الفائض.

اخلطوات

حدد املوقع - فكر يف أي أماكن عامة غري مستخدمة أو مباٍن خالية يف الحي من أجل مرشوع التحويل   .1
الشامل لألماكن.

احصل عىل التفويض والتصاريح اللزمة من السلطة املحلية. انقل رسالتك بوضوح، مبا يف ذلك هدف مرشوع   .2
التحويل الشامل لألماكن ومراحله األساسية باإلضافة إىل الوقت واملساعدة واملوارد األخرى املطلوبة. سيساعد هذا 

يف الحصول عىل موافقة السلطة املحلية.

حدد الجهات املعنية الرئيسية، مثل الرشكات املحلية وُملك املباين؛ وشجعهم واحشدهم يف مرشوعك.  .3

وعليكم أن تزوروا املوقع مًعا كفريق املرشوع. وميكنك حتى تنظيم ورشة عمل يف املوقع البتكار األفكار   .4
والتصميامت األولية.

قم بإجراء مترين لتخطيط املوارد - َمن املتاح للمساعدة، ومباذا ميكنه املساهمة، وأين ومتى؟ وعىل سبيل املثال، قد   .5
تفضل بعض الجهات املعنية تقديم الدعم العيني لك، بينام قد يرغب اآلخرون يف تقديم تربع مايل. راجع املفهوم 

وفًقا لذلك وضع خطة للتنفيذ.

ا جيًدا للبدء حيث  حدد موعد لبدء مرشوع التحويل الشامل لألماكن - تعد عطلة نهاية األسبوع وقًت  .6
يتواجد الكثري من األشخاص.

ا بعد أسبوعني إىل 3 أسابيع؛ وعّدل خطة التنفيذ إذا لزم األمر. وعليك أن تقّيم تقدمك رسمًي  .7

مبجرد االنتهاء، سّلم مرشوع التحويل الشامل لألماكن إىل السلطة املحلية لتشغيله وصيانته باستمرار، أو قم   .8
بتشكيل مجموعة مجتمعية لتتوىل مسؤولية املرشوع.

مدن صاحلة للعيش بها

https://www.pps.org/category/placemaking
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+الوقت

 فعالية ملدة يوم كامل، مرة يف السنة

+مستوى الصعوبة

 متوسطة

+املوارد

  تعتمد عىل حجم ونطاق املهرجان.

+املشاركون

  مسؤولو املدينة املتحمسون

  السكان - األطفال، والشباب، واآلباء، 

والنساء، وكبار السن

  املتطوعون

  ممثل/قائد املجتمع،

  منظامت املجتمع املدين

  وسائل اإلعلم

+عدد املشاركني

  ما ال يقل عن 15-10 متطوًعا 

ملهرجان يضم 100-80 شخص 

)بناًء عىل الحجم وال نطاق( 

مهرجانات األحياء

متنح املهرجانات السكان املحليني الفرصة ملعرفة وتقييم بعضهم البعض، مام يخلق االنسجام 

والتلحم االجتامعي. كام أنها تسهل األنشطة الرتفيهية والتبادل الثقايف، ويف نهاية املطاف، 

 الشعور باالنتامء للمجتمع.

ميثل وجود املجتمعات السعيدة والصحية أحد املؤرشات الرئيسية للمدينة الصالحة للعيش بها. 

 فمن العنارص الرئيسية ملجتمع سعيد وصحي التامسك االجتامعي والثقايف.

ا. وميكن أن تشمل املهرجانات  يجب تحديد حجم ونطاق املهرجان من خلل املوارد املتاحة محلًي

أسواق السلع املستعملة واألنشطة العائلية واملوسيقى الحية وأكشاك األطعمة واملرشوبات، عىل 

سبيل املثال. وهذا سيجعل املهرجان نابًضا بالحياة وسيخلق أيًضا فرًصا لكسب الرزق ألصحاب 

أكشاك البيع. وعند التفكري يف موقع املهرجان، من املهم ضامن الوصول العادل ملختلف الثقافات 

واألعراق وكذلك املجموعات االجتامعية واالقتصادية وأصحاب الهمم.

اخلطوات

حدد الحي الذي تخطط إلقامة املهرجان فيه. وشارك الفكرة مع أفراد املجتمع املحيل؛ وحّمس   .1
الجميع وشجعهم عىل املشاركة.

ضعوا مًعا خطة أولية للمهرجان بحيث تضمن مشاركة جميع الفئات االجتامعية؛ وقرر ما إذا كان   .2
سيكون له موضوع وأية رسائل رئيسية.

اعرض الخطة األولية عىل السلطة املحلية للحصول عىل ترصيحها وإذنها. وقم أيًضا بإرشاك أي   .3
جمعية من جمعيات الحي.

ومبجرد أن تحصل عىل اإلذن، شّكل لجنة تنظيمية وضع خطة عمل مفصلة. قم بدمج أنشطة ورشكاء متنوعني،   .4
كوسائل اإلعلم، للرتويج للمهرجان.

وعليك تفويض املسؤوليات ألعضاء اللجنة التنظيمية؛ واجتمع معهم بانتظام لإلبلغ عن التقدم املحرز وتحديث   .5
خطة العمل؛ وابدأ يف التواصل مع أصحاب أكشاك البيع واملتطوعني املحتملني.

اجعل رسائل املهرجان عن االنسجام والتامسك االجتامعي. ورّوج للمهرجان عرب وسائل التواصل   .6
االجتامعي/وسائل اإلعلم املحلية.

افتتح املهرجان بكلمة ترحيبية يلقيها ساكن محيل رفيع املستوى.  .7

وبعد انتهاء الفعالية، احصل عىل تعليقات وملحظات أعضاء اللجنة التنظيمية، والسكان املحليني، وأصحاب   .8
أكشاك البيع، ورواد املهرجان ليستفيد منها َمن يقوم بتنظيم فعاليات مستقبلية.

مدن صاحلة للعيش بها
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+الوقت

ا ا أو شهرًي  أسبوعًي

+مستوى الصعوبة

 مرتفعة

+املوارد

  الفتات إلغلق الشوارع

+املشاركون

  املتطوعون

 سكان املدينة

 وسائل اإلعلم

 العمدة

 منظامت املجتمع املدين

 رشكاء األعامل

 مدربو اللياقة البدنية

+عدد املشاركني

  أكرث من 10، حسب الحجم والنطاق 

أيام خالية من السيارات

إن األيام الخالية من السيارات تشكل طريقة إبداعية لزيادة مساحة األماكن العامة الصالحة 

 للستخدام، وخلق شعور باالنتامء للمجتمع وتعزيز الحياة الصحية.

األيام الخالية من السيارات هي مامرسة إغلق شوارع معينة يف إحدى املدن يف يوم واحد يف 

األسبوع، حتى يتمكن الناس، عىل سبيل املثال، من استخدامها لركوب الدراجات والجري وامليش 

واالسرتخاء والتواصل االجتامعي وما إىل ذلك. وتشجع فعاليات األيام الخالية من السيارات أمناط 

الحياة الصحية والنشطة وتقلل تلوث الهواء وتزيد من متاسك املجتمع وتلحمه. يختلف نطاق 

إغلق الشوارع من مدينة إىل أخرى. عىل سبيل املثال ُتغلق بوجوتا يف كولومبيا 120 كيلومرتًا من 

شوارع املدينة كل يوم أحد ويف جميع أيام العطل الرسمية؛ يف حني تعقد مدينة جاكرتا يف 

ا من السيارات كل يوم أحد من الساعة 6 صباًحا حتى 11 صباًحا عىل  إندونيسيا، يوًما خالًي

العديد من الطرق الرئيسية يف املدينة.

اخلطوات

حدد الرشكاء الرئيسيني اللزمني إلعداد يوم خاٍل من السيارات، مبا يف ذلك املسؤولني الحكوميني املحليني الذين   .1
لديهم سلطة إغلق الشوارع يف املدينة.

ثم حدد الشوارع، مع مراعاة إمكانية وصول السكان املحليني وإبقاء الطرق الرئيسية مفتوحة لخدمات الطوارئ.  .2

خّطط لفتح فعالية اليوم الخايل من السيارات لراكبي الدراجات واملتزلجني والعدائني من خلل تطويق طريق   .3
طويل لهؤالء املستخدمني رسيعي الحركة. وقم بإنشاء مناطق منفصلة لألنشطة األخرى مثل دروس اللياقة البدنية 

املجانية، وأماكن الجلوس املؤقتة يف املقاهي ومناطق لعب األطفال )مثل امللعب الرميل أو حامم السباحة الضحل(.

قم باإلعلن عن اليوم الخايل من السيارات من خلل وسائل اإلعلم املحلية حتى يتمكن سكان املدينة من   .4
التخطيط للمشاركة وميكن لسائقي السيارات التخطيط والرتتيب التخاذ طرق بديلة.

تأكد من وجود الفتات كافية يف هذا اليوم حتى ال يتوه املشاة يف مسار الدراجات أو العكس؛ واستعن مبرشفني   .5
متطوعني لتوجيه الناس واإلجابة عن أسئلتهم؛ وشارك صورًا ومقاطع فيديو ألشخاص يستمتعون باليوم الخايل من 

السيارات؛ وقم بإجراء استبيان لرضا املستخدمني؛ واستخدم النتائج لتحديد ما إذا كان يجب أن يكون هذا اليوم 

فعالية تتكرر بشكل دوري يف املدينة.

مدن صاحلة للعيش بها
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+الوقت

 3-5 أيام

+مستوى الصعوبة

 متوسطة

+املوارد

  علب الرسم والتلوين

  فرش الرسم والتلوين

  خرق للتنظيف

  املكانس

+املشاركون

  املتطوعون

  قادة املجتمع

  الفنانون

  املجموعات املدرسية

+عدد املشاركني

  10 أشخاص عىل األقل 

رسم وتلوين حارات املشاة واملستخدمني اآلخرين

يؤدي رسم وتلوين الحارات املخصصة للمشاة واملستخدمني اآلخرين إىل إنشاء تخطيط واضح 

يسمح لهم بعبور الشوارع بأمان وشغفل املساحات التي كانت لتتعدى عليها السيارات 

 واملركبات األخرى لوال ذلك.

يف العديد من املدن، تزداد الخطورة عىل املشاة وراكبي الدراجات ومستخدمي وسائل النقل غري 

اآللية عند عبور تقاطعات الطرق املزدحمة. وميكن أن يساعد إظهار حارات املشاة وغريها بوضوح 

يف الحفاظ عىل سلمة الجميع وتحسني إمكانية التنقل يف جميع أنحاء املدينة. كام تجلب 

علمات الحارات األلوان والحيوية واالهتامم إىل شوارع املدينة.

اخلطوات

حدد األماكن التي من شأنها زيادة السلمة عند إنشاء حارات للمشاة/مستخدمي املركبات غري اآللية عن طريق   .1
إبعادهم عن السيارات وحركة املرور األخرى.

واحصل عىل ترصيح السلطة املحلية للمرشوع قبل إرشاك مجموعات املجتمع املحيل والفنانني واملدارس وغريهم.   .2
واعقد املشاورات املجتمعية حول املكان الذي ينبغي رسم وتلوين الحارات فيه مع طلب أفكار للتصميم.

بناًء عىل امللحظات، أنِه التصميم وابحث عن متطوعني للمساعدة يف الرسم والتلوين.  .3

ا، قد يلزم أن يكون هذا يف وقت متأخر جًدا  ا لرسم وتلوين الحارات. وبالنسبة إىل الشوارع األكرث ازدحاًم نّظم وقًت  .4
من الليل أو يف الصباح الباكر عندما تكون حركة املرور أقل. ضع يف اعتبارك إقران هذا النشاط بيوم خاٍل من 

السيارات.

ا للقيام بالرسم والتلوين. اشرِت جميع املواد وأنشئ فرًق  .5

واطلب من الرشطة أو إحدى مجموعات املجتمعات املحلية املساعدة يف إغلق املنطقة أثناء الرسم والتلوين. تأكد   .6
من وجود شخص واحد عىل األقل يراقب حركة املرور القادمة.

قم بتعيني فنان رئييس لرسم التصميم عىل الرصيف وتوجيه اآلخرين إىل ما يجب القيام به. وقد يستغرق إكامل   .7
الرسم والتلوين عدة أيام.

مدن صاحلة للعيش بها
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دراسة احلالة

مموفرا بليس في أكرا، غانا

أمموفرا بليس عبارة عن قطعة أرض مساحتها 1.5 فدان يف 

حي دزورولو يف أكرا، غانا، والتي يتم تحويلها لألطفال 

والشباب كمكان آمن للعب والتعلم. تعني كلمة مموفرا يف 

أكان »األطفال«؛ واملبادرة مدعومة من ِقَبل مؤسسة مموفرا 

- وهي منظمة غري حكومية مقرها غانا تسعى إىل إثراء 

حياة األطفال من خلل التفاعل اإلبداعي مع بيئاتهم 

الثقافية واملادية.

وتشهد أكرا توسًعا حرضًيا رسيًعا ولديها سكان من الشباب، 

ومع ذلك هناك القليل من األماكن العامة اآلمنة والتي 

يسهل الوصول إليها. وبإدراك ذلك، نظمت مؤسسة مموفرا 

مؤمترًا يف عام 2012 قام بتوعية وتحفيز املهندسني املعامريني 

واملهندسني املدنيني والفنانني واملعلمني املحليني وكذلك قادة 

املجتمع والشباب إلعادة تقييم الحدائق الحرضية الصديقة 

لألطفال يف أكرا وتنشيطها. وتم تطوير مفهوم مموفرا بليس 

يف هذا الوقت.

وتعد االستفادة للجميع وإعادة استخدام املواد املحلية والنهج 

»األخف واألرسع واألرخص« كلها مبادئ يتم تطبيقها يف 

الحديقة من قبل مؤسسة مموفرا والجهات املعنية املحلية. 

كام تستضيف مموفرا بليس التي وصفتها املؤسسة بأنها 

»مخترب أخرض«، فعاليات تعليمية وتغيريات سلوكية لألطفال 

حول تغري املناخ مامرسات املياه والرصف الصحي والنظافة 

العامة والبستنة والتامرين الرياضية واملزيد. كام تستوعب 

املساحة معارض العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

)STEM(، والربامج التعليمية البيئية التي تبعث رسائل 

حيوية مثل أهمية األشجار للتعامل مع تلوث الهواء، وخفض 

درجة حرارة الهواء، والصحة العقلية. إن الرتكيز عىل الرفاهية 

العامة هو أحد العوامل الحاسمة التي شجعت السكان 

املحليني عىل املشاركة يف هذه العملية، وتحويل املوقع غري 

املستغل إىل مساحة عامة حيوية وجذابة.

وال يزال العمل قيد التنفيذ، وقد أصبح املتنزه ساحة اختبار 

فريدة للتعلم من خلل اللعب الحيس واالجتامعي والبدين. 

وتدعم مموفرا بليس الرتاث الثقايف والطبيعي لغانا كام ُتظهر 

حلوالً عملية لتحقيق قدرة املناطق الحرضية عىل الصمود يف 

وجه املخاطر. ويتم تكرار منوذج مموفرا بليس يف األماكن 

العامة األخرى يف املدينة، وتشمل األسواق وأفنية املدارس 

وحدائق األحياء.

واليوم أصبح عمل مؤسسة مموفرا وغريها من املنظامت ذات 

التفكري املامثل أكرث أهمية. وقد أبرزت جائحة كوفيد 19- يف 

جميع أنحاء العامل أهمية الحفاظ عىل املساحات الخارجية 

لضامن التفاعل االجتامعي الصحي، وخاصة يف املدن. وتتمتع 

مؤسسة مموفرا بدعم جهات أخرى منها برنامج االمم 

املتحدة للمستوطنات البرشية؛ وهيلث بريدج - برنامج املدن 

الصالحة للعيش بها يف كندا؛ ومرشوع املساحات العامة 

)Project for Public Spaces( - منظمة غري ربحية تتخذ من 

نيويورك مقرًا لها؛ ومؤسسة برنارد فان لري - خرباء يف تنمية 

الطفولة املبكرة يف هولندا.

تعقد مجموعة دعم ذوي االحتياجات اخلاصة حصة التمارين في 
الهواء الطلق لآلباء في متنزه مموفرا بليس   

مؤسسة مموفرا

مدن صاحلة للعيش بها



52



53

اإلنذار املبكر واإلجراء املبكر

إن تحويل اإلنذارات املبكرة إىل إجراءات استباقية ستفيد يف تحديد 

احتاملية وشدة املخاطر. كام توفر اإلنذارات املبكرة مهلة كافية التخاذ 

اإلجراءات اللزمة إلنقاذ حياة املجتمعات وأصولها وسبل عيشها.

تقرتح هذه الوحدة مجموعة من األنشطة التي تساعد املجتمعات 

األكرث ضعًفا وتعرًضا للمخاطر عىل فهم واستخدام معلومات الطقس 

بشكل أكرث فاعلية وكفاءة، مام يتيح لهم إمكانية اتخاذ إجراءات 

مبكرة للحد من املخاطر وتعظيم الفرص. وتشكل هذه األنشطة مًعا 

نهج »اإلنذار املبكر واإلجراء املبكر«.

يدور نشاط »فهم معلومات الطقس« حول مساعدة الناس عىل فهم 

الطقس وفهم آثاره يف مجتمعهم واالتصال بخدمة األرصاد الجوية 

الوطنية للحصول عىل التوقعات.

يعترب نشاط »تخطيط شبكات االتصال املجتمعية« طريقة سهلة 

لتحديد تدفق االتصاالت داخل املجتمع، والتي ميكن أن تدعم تطوير 

نظم االتصال املناسبة عىل مستوى املجتمع.

يركز نشاط »تصميم نظام اتصال« عىل نرش املعلومات. وهو عبارة 

عن دليل مفصل خطوة بخطوة حول تنفيذ نظام )نظم( االتصال 

لرتتيب ومتابعة الرسائل األساسية برسعة داخل املجتمع.

ويوفر نشاط »مراكز التربيد« إرشادات حول كيفية استخدام املعدات 

املتوفرة بسهولة لدعم أفراد املجتمع يف أيام الحر الشديد.

ارتباط عاملي

تساعد األنشطة يف هذه الوحدة املجتمعات واملجموعات األكرث 

تأثرًا باملخاطر عىل الوصول إىل معلومات الطقس وفهمها 

والترصف وفًقا لها من خلل تسهيل الفهم وزيادة أهميتها عىل 

املستوى املحيل. وتتضمن الوحدة سلسلة من األنشطة املصممة 

لتحسني توصيل املعلومات املهمة إىل السكان، باستخدام القنوات 

والجهات الفاعلة املوجودة بالفعل داخل املجتمع. ترتبط هذه 

األنشطة مجتمعًة بالهدف 13 من أهداف التنمية املستدامة: 

»اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآثاره« وال سيام 

الغاية 13.1: »تعزيز املرونة والقدرة عىل الصمود يف مواجهة 

األخطار املرتبطة باملناخ والكوارث الطبيعية يف جميع البلدان«، 

ا إىل جنب مع الغاية 13.3: »تحسني التعليم وإذكاء الوعي  جنًب

والقدرات البرشية واملؤسسية للتخفيف من تغري املناخ، والتكيف 

معه، والحد من أثره واإلنذار املبكر به«.

ومن خلل تسهيل الوصول إىل معلومات الطقس وفهمها 

واستخدامها، فإن هذه األنشطة تدعم أيًضا وبشكل مبارش الهدف 

G-5 من »إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث« الذي يدعو إىل 

زيادة »عدد البلدان التي لديها معلومات وتقييم ملخاطر الكوارث 

ميكن الوصول إليها ومفهومة وقابلة للستخدام وذات صلة متاحة 

للناس عىل املستويني الوطني واملحيل«.
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+الوقت

 حوايل 6 ساعات

+مستوى الصعوبة

 متوسطة

+املوارد

  مكان

  الهاتف الذيك أو الكمبيوتر املحمول أو 

الراديو أو التلفزيون أو أي جهاز )أجهزة( 

آخر للوصول إىل تنبؤات الطقس اليومية 

أو األسبوعية عىل اإلنرتنت

  الورق واألقلم الحرب / األقلم الرصاص أو 

أجهزة التسجيل الصويت / السمعي 

البرصي )إذا كانت متوفرة ومقبولة لدى 

املشاركني( لتسجيل املناقشات

  أقلم شمع أو طباشري أو أقلم ملونة / 

أقلم رصاص

+املشاركون

  قادة املجتمع

  السكان املحليون

  أفراد املجتمع اآلخرون

  ممثلون من سلطة الحكومة املحلية

  ممثلون من خدمة األرصاد الجوية 

الوطنية

+عدد املشاركني

 30–10 مشارًكا 

فهم معلومات الطقس

يؤدي فهم كيفية إدراك الناس للطقس وفهم آثاره إىل زيادة الوعي بتأثريات الطقس عىل الحياة 

 اليومية للمجتمعات واالستعداد لها.

يحتاج األشخاص املعرضون ملخاطر الطقس شديدة التأثري - مثل هطول األمطار الغزيرة 

والعواصف االستوائية أو الجفاف - إىل معرفة متى ستحدث هذه املخاطر وكيف ستؤثر عليهم. . 

ميكن للسكان املحليني وصف حجم أي رضر أو اضطراب أو أي آثار أخرى قد تنجم عن توقعات 

الظروف، خاصًة يف حاالت تكرار الطقس. وميكن أن تساعد مشاركة التوقعات أفراد املجتمع يف 

اتخاذ اإلجراءات املناسبة.

اخلطوات

اسأل القادة املحليني والسكان عن نوع الطقس الذي يؤثر عىل مجتمعهم بشكل أكرث خطورة. قم بتعيني مجموعة   .1
من األشخاص الذين لديهم مصلحة قامئة يف معرفة كيفية تأثري الطقس عىل سبل عيشهم )مثل املزارعني والصيادين 

ورجال األعامل وما إىل ذلك(

كمجموعة، حددوا مخاطر الطقس الرئيسية التي تؤثر عىل املجتمع، مثل هطول األمطار الغزيرة ودرجات الحرارة   .2
املرتفعة والرياح الشديدة. ابدأ مبناقشة حاالت الطقس األكرث تأثريًا التي حدثت مؤخرًا وكذلك يف املايض، قبل أن 

تطلب من املشاركني التصويت عىل املخاطر األكرث تأثريًا. )30 دقيقة بحد أدىن(

بعد ذلك، ضع قامئة باآلثار التي نجمت عن هذه املخاطر، والتي ميكن أن تختلف من حدث إىل آخر، عىل سبيل   .3
املثال، ميكن أن يؤدي هطول األمطار الغزيرة إىل فيضانات بسيطة يف مرة واحدة؛ ولكن، يف املرة التالية، ميكن أن 

يؤدي إىل فيضانات كبرية تجرف معها املاشية وحتى املنازل. رّتب القامئة من اآلثار »البسيطة« إىل اآلثار »الكربى«.

ابحث عن توقع يومي أو أسبوعي عرب اإلنرتنت يوفر معلومات الطقس املحلية التي تشمل مجتمعك. وقد يتم نرش   .4
ذلك من قبل خدمة األرصاد الجوية الوطنية أو رشكة طقس تابعة للقطاع الخاص. )ساعة واحدة بحد أدىن(

ناقش اإلجراءات التي قد يتخذها أفراد املجتمع ألنواع مختلفة من التوقعات. عىل سبيل املثال، إذا كان من املتوقع   .5
حدوث موجة جفاف فقد يكون هذا هو الوقت املناسب لزراعة املحاصيل أو تشييد املباين.

راقب التوقعات بانتظام وتيّقظ وانتبه دوًما الحتامل حدوث طقس شديد التأثري قد يؤثر عىل املجتمع. شارك   .6
معلومات الطقس مع أفراد املجتمع حتى يتمكن الجميع من اتخاذ قرارات يف الوقت املناسب لتلبية احتياجاتهم.

اإلنذار املبكر واإلجراء املبكر
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+الوقت

ا  10 أيام 15- يوًم

+مستوى الصعوبة

 متوسطة

+املوارد

  مكان

  الورق واألقلم الحرب / األقلم الرصاص أو 

أجهزة التسجيل الصويت / السمعي 

البرصي )إذا كانت متوفرة ومقبولة لدى 

املشاركني( لتسجيل املناقشات

  قطع ورق كبرية لرسم الجهات الفاعلة 

والوصلت

  أقلم ملونة و/أو ورق لتلوين الجهات 

الفاعلة املختلفة

  أدوات املسح

+املشاركون

  قادة املجتمع

  السكان

  أفراد املجتمع اآلخرون

  الوسطاء الذين يدعمون املجتمع 

مثل املنظامت غري الحكومية 

واملنظامت املجتمعية

  وسائل اإلعلم عىل مستوى املدينة 

واإلعلم املحيل

  صناع القرار يف املناطق الحرضية مثل 

مجلس املدينة

  مقدمو الخدمات للمجتمع، مثل إدارة 

)إدارات( املياه والرصف الصحي

  مقدمو خدمات املعلومات

+عدد املشاركني

  لفريق األسايس املكون من 3 أشخاص بحد 

أقىص عىل دراية باملجتمع لقيادة النشاط

  5-3موظفي إحصاء إلجراء70-100  

مسح أرسي

  مجموعات يصل عددها إىل 10 أشخاص 

إلجراء املناقشات

تخطيط شبكات االتصال اجملتمعي

إن فهم الطريقة التي تتدفق بها املعلومات داخل املجتمع أمر بالغ األهمية لتخطيط نرش 

املعلومات املهمة يف املستقبل. ومع ذلك، نادرًا ما يتم تحديد معلومات استخبارية مفصلة عن 

 قنوات االتصال واملؤثرين الرئيسيني وحاجبي املعلومات.

يوفر تخطيط تدفق املعلومات أساًسا لفهم النظام اإليكولوجي األوسع للمعلومات يف املدينة. 

فهو يسجل طريقة تدفق املعلومات بني أفراد املجتمع، من خلل قنوات وتنسيقات مختلفة. كام 

ميكن لهذا التمرين تحديد العوائق يف تدفق املعلومات؛ وإصلح هذه العوائق ميكن أن يحسن 

القدرة عىل الصمود أمام تغريات املناخ عىل املستوى املحيل. وميكن أن يساعد أيًضا يف تحديد 

األفراد أو املجموعات التي تتمتع بنفوذ وتأثري كبري داخل املجتمع باإلضافة إىل أولئك الذين 

ميكنهم مد جسور التواصل لتحسني إمكانية وصول املجتمع إىل املعلومات املهمة.

اخلطوات

قم بتشكيل مجموعة من أفراد املجتمع ملناقشة كيفية وصولهم إىل املعلومات العامة واملعلومات املتعلقة باملناخ   .1
باإلضافة إىل الوسائط والتنسيقات املفضلة لديهم، مع مناقشة أي تحديات تقف يف وجه تلقي املعلومات. ناقش 

أيًضا نوع اإلجراءات التي يتخذونها بعد تلقي املعلومات واملدة التي يستغرقها إكامل كل إجراء.

راقب املنطقة املحلية لتحديد البنية التحتية للتصاالت )مثل إذاعة املجتمع( وفهم الدور الذي قد تلعبه الخدمات   .2
املحلية أو املباين العامة يف مشاركة املعلومات.

قم بإجراء مقابلت غري رسمية مع وسائل اإلعلم املحلية وصناع القرار ومقدمي البيانات لجمع معرفة متعمقة   .3
باحتياجاتهم من املعلومات وتفضيلتهم. سيشري هذا أيًضا إىل كيفية إيصال املعلومات وكذلك كيفية مشاركتها 

ومتى يتم ذلك، إىل جانب التنسيقات املختلفة املستخدمة والتصورات للتحديات الرئيسية.

باستخدام كل املعلومات التي تم جمعها، قم بتخطيط النظام اإليكولوجي للمعلومات املحلية. وعىل وجه   .4
الخصوص، حدد الجهات الفاعلة والقنوات الخاصة املعنية مبعلومات الطقس. وقد يكون من املفيد وضع رموز 

لونية ألنواع الجهات الفاعلة املختلفة )مثل مقدمي املعلومات والوسطاء ومستلمي املعلومات(. وعند رسمك 

للشبكة، فكر يف طرق التأكيد عىل القنوات األكرث شعبية وفاعلية، وطرق تحديد الجهات الفاعلة التي تضيف قيمة 

إىل املعلومات التي تشاركها.
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+الوقت

 أسبوعان

+مستوى الصعوبة

 متوسطة

+املوارد

  مكان

  الورق واألقلم الحرب / األقلم الرصاص أو 

أجهزة التسجيل الصويت / السمعي 

البرصي )إذا كانت متوفرة ومقبولة لدى 

املشاركني( لتسجيل املناقشات

+املشاركون

  قادة املجتمع

  حراس قنوات االتصال - وسائل التواصل 

االجتامعي، واإلذاعة املحلية، ومدراء 

املدارس، وغريهم.

  الجهات املعنية األخرى - التي تتلقى 

الرسالة أو تنقلها أو تستخدم املعلومات

+عدد املشاركني

30  

تصميم نظام اتصاالت

يستخدم نظام االتصال الفعال القنوات واألدوات التي متكن من تسلسل وترتيب 

املعلومات املهمة برسعة داخل املجتمع. وميكن تنفيذ هذه النظم بأقل تكلفة باستخدام 

 املوارد املوجودة مسبًقا.

تصميم نظام اتصال متعدد القنوات ملساعدة املجتمعات عىل مشاركة الرسائل املهمة 

برسعة. ويجب أن يستند هذا إىل الطرق التي يتبعها السكان املحليون بالفعل يف مشاركة 

املعلومات يف املجتمع. وقد تتضمن هذه األساليب الرتتيب والتتابع - حيث مترر مجموعة 

من املستلمني الرسالة إىل مجموعة أخرى؛ والتدريب - حيث يتعلم األشخاص الرئيسيون 

كيفية نقل الرسائل من خلل القنوات املختارة ؛ وإبداء امللحظات والتعليقات - حيث 

يقوم جميع مستخدمي نظام االتصال باإلبلغ عام يعمل بشكل جيد وحيثام تكون هناك 

حاجة إىل إجراء تحسينات.

اخلطوات

حدد القنوات األكرث فاعلية للتصال. واعقد اجتامًعا للممثلني املحليني ملعرفة كيفية مشاركة األشخاص للمعلومات   .1
ا. قد  ًي املوثوقة وجمع امللحظات والتعليقات )اإليجابية أو السلبية( حول قنوات االتصال التي يستخدمونها حال

تصل بعض القنوات إىل قطاعات معينة من السكان بشكل أكرث فاعلية من غريها، أي أن كبار السن قد يستخدمون 

الرسائل القصرية؛ يف حني قد يفضل الشباب تطبيقات املراسلة االجتامعية مثل واتساب.

حدد حراس كل قناة. إذا قررت استخدام املدارس للتواصل مع األطفال وأولياء أمورهم، فستحتاج إىل كسب تعاون   .2
مديري املدارس. وإذا كنت ترغب يف تعميم الرسائل من خلل صفحة املدرسة عىل فيسبوك أو مجموعة واتساب، 

عىل سبيل املثال، فستحتاج أيًضا إىل االتصال باملسؤول.

حاول أن تكسب تعاون الحراس اآلخرين لقنوات االتصال املحلية. ارشح ما تريد تحقيقه. اطلب منهم مترير رسائل   .3
الطقس املهمة وتقديم امللحظات والتعليقات الواردة من املستلمني.

قم بإجراء االختبار واملراجعة. انرش رسالة اختبارية ملعرفة مدى جودة عمل نظام االتصال. وقم بإجراء أي   .4
تعديلت رضورية.

راقب امللحظات التعليقات الواردة من املستلمني والحراس لتعديل رسائلك وتحسينها. وعليك أن تسعى بنشاط   .5
للحصول عىل امللحظات حول جميع جوانب الرسالة، مبا يف ذلك املحتوى والشكل واللغة والتوقيت وما إىل ذلك. 

وناقش امللحظات مع القادة املحليني / ممثيل املجتمع ومقدمي املعلومات وحراس القنوات واتفق عىل إجراءات 

واضحة ملعالجة أي ملحظات سلبية يتم تلقيها.
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+الوقت

 5 ساعات

+مستوى الصعوبة

 متوسطة

+املوارد

  مكان )بناء أو حافلة أو خيمة أو حتى 

شجرة ظليلة(

  قطع كبرية من الورق واألقلم لعمل 

ملصقات

  مرطبات )ماء أو شاي األعشاب أو عصري 

فواكه(

  مناشف صغرية

  مراوح أو رشاشات مياه أو وحدة تكييف 

إذا كان متاًحا

+املشاركون

  املتطوعون

  أفراد املجتمع

  تلميذ املدارس

مراكز التبريد

تعترب مراكز التربيد أماكن ميكن للناس فيها الراحة واالسرتخاء خلل فرتات الحرارة الشديدة. وهي 

أيضا أماكن ميكن أن يتعرف فيها الناس أيًضا عىل مخاطر الحرارة ويحددوا علمات وأعراض 

إصابتهم أو إصابة اآلخرين باإلجهاد الحراري. ومتثل مراكز التربيد إجراًء منقًذا للحياة يف 

 املجتمعات التي تعاين من موجة حر.

ميكن أن تكون الحرارة خطرية وميكن أن يتأثر بها أي شخص. لذا، تعد مراكز التربيد طريقة جيدة 

لتجنب الحرارة، ويتم استخدامها من قبل الركاب والعاملني يف الهواء الطلق وكبار السن - أي 

شخص يتعرض لدرجات حرارة عالية جًدا ومعرض لخطر اإلجهاد الحراري. وكإجراء مبكر، فإن 

مراكز التربيد سهلة التنفيذ ومنخفضة التكلفة.

اخلطوات

تحقق من توقعات الطقس وخاصة أي تحذيرات خاصة بالطقس بانتظام للستعداد لفرتات الحرارة الشديدة.  .1

ا ألفراد املجتمع الذين قد يعانون من اإلجهاد الحراري مثل مكاتب  ا يسهل الوصول إليه وملمئً حدد موقًعا مناسًب  .2
الصليب األحمر أو املباين العامة أو األماكن التي يوفرها القطاع الخاص. وميكنك أيًضا التفكري يف إمكانية التنقل 

والحركة للوصول إىل املزيد من األشخاص باستخدام حافلت أو خيام مربدة. وميكن أن يؤدي العمل مع الحكومة 

املحلية والرشكاء اآلخرين إىل تقليل تكاليف إنشاء مركز التربيد.

جّهز املركز بأجهزة التربيد مثل املظلت أو املراوح أو بخاخات املاء البارد أو وحدات تكييف الهواء. وتأكد من دوران   .3
الهواء جيًدا لديك.

تحضري املرطبات للزوار - ماء بارد أو شاي أعشاب أو عصري فواكه، عىل سبيل املثال. كام أن توفري املناشف املبللة   .4
يعد طريقة جيدة للتخفيف من الحرارة.

قم بإعداد الفتات أو نرشات عن أخطار الحرارة. واستخدم الرسومات للمساعدة يف الوصول وفهم الرسالة. وارشح   .5
املخاطر للزوار.

شارك خرباتك مع املتطوعني وأفراد املجتمع الذين زاروا مركز التربيد إلجراء أي تعديلت / تحسينات يف املرة التالية   .6
التي تقوم فيها باإلعداد عند توقعات الطقس شديد الحرارة.
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دراسة احلالة

تطوير بيانات تأثير الطقس والنصائح القابلة للتنفيذ املالئمة محلًيا 
في مدينة دار السالم بتنزانيا

يحتاج األشخاص املعرضون لطقس شديد التأثري إىل معرفة 

ا ما يستخدم خرباء األرصاد الجوية  وقت حدوثه. لكن غالًب

مصطلحات فنية يصعب فهمها. ونتيجة لذلك، ال يستطيع 

األشخاص استخدام تنبؤات الطقس التخاذ اإلجراءات الوقائية. 

باإلضافة إىل ذلك، يريد الناس معرفة كيف سيؤثر الطقس 

عىل منطقتهم عىل وجه التحديد، حتى يتمكنوا من اتخاذ 

اإلجراء األكرث فاعلية يف ضوء التنبؤات الخاصة مبنطقتهم.

تتمثل إحدى طرق حل هذه املشكلة يف جعل تنبؤات الطقس 

ا - من حيث املصطلحات واللغة وأوصاف  أكرث ملمئة محلًي

التأثري )التأثريات( املحلية.

ُعقدت حلقات عمل مع الجهات املعنية املحلية يف منطقة 

كيغوغو العشوائية يف مدينة دار السلم بتنزانيا، إلعداد 

سلسلة من بيانات تأثري الطقس والرسائل اإلرشادية للسكان 

املحليني يف شكل دليل مرجعي. ويرسد الدليل - املكتوب 

باللغة السواحيلية - جميع األحوال الجوية التي تستخدمها 

هيئة األرصاد الجوية يف تنزانيا يف تنبؤاتها، باإلضافة إىل وصف 

ا لكل حالة من حاالت الطقس. ملئم محلًي

يف بيانات تأثري الطقس، يتم تحويل تنبؤات »ما سيكون عليه 

الطقس« إىل معلومات ملمئة محلًيا حول »ما سيفعله 

الطقس«. فهذه البيانات تصف أي رضر أو تعطل محتمل، 

باإلضافة إىل التأثريات األخرى التي قد تنجم عن التنبؤ 

بظروف الطقس. وميكن للرسائل اإلرشادية - التي وضعتها 

املجتمعات عىل أساس بيانات تأثري الطقس - أن تساعد الناس 

عىل االستجابة بشكل أكرث فعالية لظروف الطقس املحلية.

يستخدم قادة املجتمع وغريهم هذا الدليل لتفسري تنبؤات 

الطقس التي يتلقونها من حيث كيفية تأثري الطقس عىل 

منطقتهم وما هي اإلجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها 

بالنظر إىل جغرافية املنطقة. فعىل سبيل املثال، قد تواجه 

املنازل املبنية عىل جانب أحد األنهار حالة الطقس نفسها 

بشكل مختلف عن املنازل املبنية بجانب التل. وإىل جانب 

نرش تنبؤات الطقس يف جميع أنحاء املجتمع، فإن بيانات 

وإرشادات تأثري الطقس اإلضافية تساعد سكان منطقة 

كيجوجو العشوائية عىل فهم كيف ميكن أن يؤثر الطقس 

عليهم وما هي اإلجراءات التي ينبغي عليهم اتخاذها.

ورشة عمل مع اجلهات املعنية 
احمللية في أحد املستوطنات 

غير الرسمية في كيغو   
مركز املبادرات املجتمعية 
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دراسة احلالة

دراسة احلالة: تنمية الوعي باخملاطر من خالل العمل املشترك )DARAJA( وتصميم 
نظام تواصل مجتمعي بشأن الطقس في نيروبي عاصمة كينيا

لبناء نظام تواصل فّعال خاص بالطقس ألحد املجتمعات يف 

نريويب عاصمة كينيا، تم االنتهاء أوالً من عمل تخطيط واٍف 

لنظام املعلومات البيئي القائم. وقد أظهر هذا التخطيط 

ا لتلبية احتياجات  القنوات التي يستخدمها السكان حالًي

التواصل املختلفة، وتحديًدا معلومات الطقس.

بعد ذلك، عملت الجهات املحلية املعنية - مبا يف ذلك إدارة 

األرصاد الجوية يف كينيا والسكان املحليون - مًعا لتصميم 

نظام تواصل ملئم محلًيا خاص بالطقس. وبدالً من تقديم 

قنوات جديدة متاًما، أصبحت القنوات التي كانت ُتستخدم يف 

ذلك الوقت ــ مثل اإلذاعة املحلية؛ وصفحة الفيسبوك 

ملجموعة محلية؛ ومجموعات واتساب من مختلف الجهات 

املعنية املحلية؛ ونظام شجرة الرسائل إلرسال الرسائل القصرية 

ا.  ــ مبثابة نظام تواصل لنرش تنبؤات الطقس امللمئة محلًي

وكانت ميزة ذلك أن الناس كانوا بالفعل عىل دراية بهذه 

التقنيات ومعتادين عىل استخدامها، مام يجعل استيعاب 

معلومات الطقس أسهل؛ وبذلك، تم إنشاء نظام تواصل 

مجتمعي شامل يصل إىل ما يقرب من 500,000 ساكن.

األهم من ذلك هو أن نظام االتصال ذو اتجاهني؛ حيث يتم 

نرش املعلومات للسكان وإرسال التعليقات الواردة من 

السكان إىل إدارة األرصاد الجوية يف كينيا. كام يتم وضع 

معلومات الطقس الواردة من إدارة األرصاد الجوية يف كينيا يف 

سياق بيانات التأثري املحيل، مام يضيف قيمة للتنبؤ ويجعله 

ا وقابل للتنفيذ. ا محلًي ملمئً

عىل سبيل املثال، ينرش نظام شجرة الرسائل معلومات 

الطقس برسعة وسهولة داخل املجتمع من خلل الرسائل 

القصرية. ويبدأ هذا األمر مبجموعة من املستلمني الذين تم 

تدريبهم عىل نقل الرسالة إىل مجموعة أخرى، إلخ. وقد تم 

تدريب األشخاص الرئيسيني عىل فهم الرسائل وتفسريها 

ونقلها عرب جميع القنوات املستخدمة.

اجتماع تعيني القادة  
مبادرة كونكوي للتصميم 
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التواصل اإلبداعي

طرق التواصل اإلبداعية ميكن أن تساعد يف إيصال رسالتك يف املناطق الحرضية، التي يتعرض 

فيها األشخاص بشكل متكرر السرتاتيجيات التواصل االحرتافية مثل الحملت اإلعلنية. ويف 

مثل هذه األماكن، ستساعد طرق التواصل اإلبداعية أو غري املتوقعة عىل إبراز رسالتك.

تصف هذه الوحدة بعض الطرق التي ميكنك من خللها استخدام 

التواصل اإلبداعي لزيادة الوعي باملشكلت الحرضية، حيث متتلئ 

املساحات الحرضية باإللهام اإلبداعي؛ وهنا، نتشارك بعض األفكار 

اإلبداعية التي تستفيد من هذه املساحات.

وال يقترص التواصل اإلبداعية عىل مجرد نقل الرسائل املهمة إىل 

جمهور أوسع، بل ميكن أن يساعد يف توليد شعور باالنتامء ووجود 

هدف مشرتك لدى مجموعة املتطوعني والرشكاء املشاركني يف العمل 

الحرضي. باإلضافة إىل ذلك، ميكنه تحقيق استفادة من مجموعة من 

املهارات عرب مجموعة متنوعة من املجتمعات؛ وتوفري مدخل 

للمجموعات املحلية للنخراط واملشاركة بنشاط يف املراسلة 

الحرضية.

تشرتك هذه الوحدة يف أربع طرق إبداعية للتواصل: الفن الحرضي 

والتجمعات املفاجئة - للرتويج للرسائل املهمة؛ التوسع الحرضي 

التكتييك - لتوضيح ما هو ممكن؛ والرسوم الكاريكاتورية - للتعمق 

أكرث يف املوضوعات املهمة.

ارتباط عاملي

تعترب االتصاالت اإلبداعية أداة رائعة للتواصل مع عمليات السياسة 

العاملية والتأثري فيها. وإذا تم توثيق اإلجراءات املحلية بشكل فعال 

من خلل الفيديو والصور ودراسات الحالة فيمكن أن تكون أمثلة 

قوية وجذابة للنشاط الحرضي للنهوض بأهداف التنمية املستدامة 

أو جدول األعامل الحرضي الجديد أو اتفاقية باريس 2015.

وقد يكون العمل املنسق عرب عدة مدن داخل بلدك أو عرب 

الحدود له تأثري أكرب من خلل جذب جمهور كبري ورمبا عاملي.
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+الوقت

 من أسبوع إىل أسبوعني

+مستوى الصعوبة

 منخفض - متوسط

+املوارد

  املتطوعون

 مواد الرسم والتلوين

 فرش الرسم والتلوين

+املشاركون

  الفنانون

  املتطوعون

  وسائل اإلعلم

عدد املشاركني

ا  15-5 مشارًك

الفن احلضري

الفن الحرضي هو طريقة إبداعية وملهمة لتوصيل الرسائل الرئيسية و/أو إحياء منطقة 

 داخل املجتمع.

يجمع الفن الحرضي بني األشخاص البتكار وإبداع التصميامت مثل اللوحات الجدارية 

والفسيفساء واملنحوتات. ومن خلل تصميم وابتكار قطعة فنية، ميكن لألشخاص مشاركة 

رؤى جديدة حول املدينة، وتجديد مساحاتها بألوان نابضة بالحياة وإيصال الرسائل 

الرئيسية حول مواضيع مثل الثقافة أو الصحة أو حتى تغري املناخ أو الكوارث الطبيعية. 

كام أن الفن الحرضي ميكن أن يلهم األشخاص ويزيد من إرشاق حياة سكان املدن فضًل 

 عن أنه يعزز املساواة واالندماج.

يحدد هذا النشاط الخطوات الرئيسية التي يجب اتخاذها يف مرشوعات الفن الحرضي يف 

مجتمعك.

اخلطوات

ميكن للسلطات املحلية واملجموعات املجتمعية واتحادات األحياء واملدارس والفنانني املساعدة يف صياغة األفكار   .1
الخاصة بالتصميم وتحديد املوارد، مبا يف ذلك املتطوعني واملواد. ولتقليل التكاليف إىل الحد األدىن، فكر يف سؤال 

ا. املورّدين املحليني عام إذا كان بإمكانهم توفري املواد عينًي

فّكر يف املساحات غري املستغلة يف املدينة، لكن تتم مشاهدتها بشكل متكرر. وضع يف اعتبارك املساحات الثابتة   .2
مثل املباين الحكومية واملساحات املتنقلة مثل حافلت املدينة. وحدد املساحات، واحصل عىل التصاريح واألذونات 

الرضورية، ووافق عىل املوضوع أو الرسالة. وارسم تصميم الرتكيب الفني واعرض طريقة تحويل املساحة وتغيريها. 

 وشارك التصميم واملفهوم مع كل شخص مشارك.

ميكن للفن العام تحويل املساحات غري املستغلة، والتي قد تنجم ألسباب جاملية أو وظيفية أو ألسباب تتعلق 

بالجرمية عىل سبيل املثال. إذا اتبعت هذا النهج، فقد ترغب يف التفكري يف الجمع بني مرشوع الفن الحرضي ونشاط 

التحويل الشامل لألماكن، انظر صفحة ]رقم[.

وميكنك تعيني متطوعني والتخطيط لكيفية إنشاء قطعة فنية - قد يستغرق األمر بضعة أيام أو أسبوعني إلنهاء   .3
العمل، وذلك حسب حجم املرشوع والطقس وعدد األشخاص املشاركني.

عليك أن تتحىل باإلبداع! ضع يف اعتبارك سلمة املتطوعني إذا كانوا يعملون يف مناطق خارجية مكشوفة، أو يف   .4
أماكن مرتفعة أو يستخدمون أدوات حادة أو يعملون يف منطقة غري آمنة / غري مضاءة يف املدينة. وانرش أنباء 

 التقدم امُلحرز عىل وسائل التواصل االجتامعي وأرشك وسائل اإلعلم املحلية.

إذا كانت لديك ميزانية أكرب، ميكنك أيًضا الرتتيب لعرض مطبوعات العمل الفني الحرضي عىل لوحات إعلنية عىل 

طول طرق النقل العام )مثل مفارق الطرق الرئيسية ومحطات القطار الرئيسية( أو يف أماكن أخرى ظاهرة للغاية.

التواصل اإلبداعي
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+الوقت

 متغري

+مستوى الصعوبة

 منخفضة إىل متوسطة

+املوارد

 حسب النشاط

+املشاركون

  املتطوعون

 اوميكن أن يشمل املشاركون أيًضا:

  ارشكاء األعامل

  امنظامت املجتمع املدين

  اوسائل اإلعلم

عدد املشاركني

ا  30–10 مشارًك

التوسع احلضري التكتيكي

يستخدم سكان املدن يف جميع أنحاء العامل مرشوعات قصرية األجل وقابلة للتعديل لتحقيق 

 أهداف طويلة األجل تتعلق بسلمة الشوارع واستخدام األماكن العامة وغري ذلك.

ويدور »التوسع الحرصي التكتييك«، كام هو معروف، حول العمل. وهو يشري إىل نهج يقوم عىل 

املدن و/أو املؤسسات و/أو املواطنني ملواجهة التحديات يف البيئة املبنية، باستخدام تدخلت قصرية 

املدى ومنخفضة التكلفة وقابلة للتوسيع بهدف تحفيز التغيري طويل املدى. ومن أمثلة ذلك 

ا إىل مقهى، ورسم وتلوين ممرات مشاة يف منطقة مزدحمة  تحويل موقف سيارات مهجور مؤقًت

باملرور، ووضع النباتات يف أوعية »لتخضري« وتشجري أحد األرصفة؛ وفتح متاجر مؤقتة يف منطقة 

ليس بها خدمات كافية - وغري ذلك الكثري.

اخلطوات

ا وفّكر يف األفكار  استكشف تحديات البيئة املبنية يف مدينتك وأدرج تلك التي ترغب يف معالجتها. واخرت تحدًي  .1
اإلبداعية التي توضح كيفية التغلب عىل هذ التحدي من خلل إجراء تغيريات مؤقتة. عىل سبيل املثال، قد يختار 

حي بحاجة إىل انتعاش اقتصادي إظهار أنه إمكانية حيويته ونشاطه من خلل املتاجر واملقاهي املؤقتة؛ أو ميكن 

تحويل حديقة غري مستغلة من خلل وضع ألعاب بالحجم الطبيعي، مثل الشطرنج أو لعبة الداما أو الجنجا، 

لتلعبها العائلت. الخيارات ال حرص لها.

قم بتعيني رشكاء مناسبني لدعم نشاطك. وميكن أن يكون من ضمنهم سلطات محلية، و/أو منظامت مجتمع مدين   .2
ا التفكري يف كيفية استقطاب رشكاء ميكنهم تقديم  و/أو مجموعات مجتمعية. ولتقليل التكاليف، يجدر دامئً

مساهامت عينية.

ا، أو موقف سيارات، أو رصيًفا، أو أي منطقة أخرى يف  ا، أو ميداًن خّطط للحدث مع الرشكاء. وحدد مربًعا سكنًي  .3
املدينة ميكن تنفيذ هذه التغيريات املؤقتة فيها. واحصل عىل التصاريح واألذونات اللزمة. وحدد مدة تطبيق 

التغيريات )عادة من يوم إىل 7 أيام(؛ وضع قامئة باملهام التي يلزم إكاملها وخصصها للفريق.

اتخذ اإلجراءات ووّثق التقدم امُلحرز. وشارك صورًا ومقاطع فيديو ألشخاص يتفاعلون يف املكان الجديد بعد تغيريه.   .4
وقم بدعوة املسؤولني املحليني لرؤية املكان بأنفسهم.

فكر جيًدا مع الرشكاء يف النتيجة. وفكر أيًضا يف كيفية العمل مع املجتمع والسلطات املحلية إلجراء املزيد من   .5
التغيريات الدامئة التي تتغلب عىل التحديات التي حددتها.

التواصل اإلبداعي
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+الوقت

ا  2 أيام 3- يوًم

+مستوى الصعوبة

 متوسطة

+املوارد

  النقل إىل موقع التجمع املفاجئ

  االدعائم املستخدمة يف أداء التجمع 

املفاجئ

  اكامريات/هواتف محمولة اللتقاط صور 

وتصوير مقاطع الفيديو

+املشاركون

  املتطوعون

  املجموعات املدرسية

  املجموعات املجتمعية

عدد املشاركني

  15 أشخاص عىل األقل

التجمعات املفاجئة

ا أثناء  ميكن استخدام التجمعات املفاجئة كأداة لزيادة الوعي بقضايا مثل البقاء آمًن

 موجة حر أو أهمية غسل اليدين بانتظام.

التجمع املفاجئ هو عمل يتم تنسيقه بشكل عشوايئ عىل ما يبدو حيث تتجمع 

مجموعة كبرية من الناس يف مكان عام ويقومون بالتمثيل لفرتة وجيزة ثم يتفرقون. 

ويهدف التجمع املفاجئ إىل جذب انتباه الجمهور بطريقة مسلية ونقل رسالة معينة 

مثل كيفية الحفاظ عىل سلمتك أثناء الجو الحار.

اخلطوات

كوِّن مجموعة من املتطوعني من إحدى مدارس الفنون األدائية املحلية أو من مجموعة مدرسة أو مجتمعية. ثم   .1
حدد مكان التجمع املفاجئ بناًء عىل األشخاص الذين يحتاجون إىل سامع رسالتك، ومكان تواجد هؤالء األشخاص 

عادًة يف املدينة. عىل سبيل املثال، إذا كان الباعة عىل قارعة الطريق معرضني للحر، فقد تختار عقد تجمع مفاجئ 

يف منطقة سوق مزدحمة. وميكنك تحديد مواقع متعددة إذا كان لديك متسع من الوقت وعدد كاٍف من املتطوعني.

ناقش أهم ثلث رسائل رئيسية تريد توصيلها. عىل سبيل املثال، ميكن أن تشمل النقاط املهمة املتعلقة مبوجات   .2
الحر الشديد ما ييل: املخاطر )مثل أن تكون موجات الحر قاتلة(، وتدابري الحامية الذاتية )مثل حامية نفسك بالبقاء 

يف املنزل خلل أشد أوقات اليوم حرارة(؛ وإبلغ الجمهور بوجود تهديد وشيك )مثل بداية موجة الحر يوم السبت(.

استخدم نقاط القوة اإلبداعية للمجموعة إليجاد طريقة لنقل هذه الرسائل إىل الجمهور املحيل والتواصل معه.   .3
عىل سبيل املثال، هل أحد املتطوعني جيد يف تخطيط تصميم الرقص؟ هل ضمن أفراد املجموعة مطرب 

موهوب؟ أو هل يجيد أحد أفرادها تأليف الشعر؟ تتضمن األفكار األخرى أخذ لحن أغنية مشهورة واستبدال 

كلامتها برسائلك الرئيسية؛ أو ميكنك ربط عبارات معينة بحركة رقص معينة. عليك أن تتحىل باإلبداع! اجمع 

أي مواد أو دعائم قد تحتاجها يف عرضك.

وتدرب باستمرار!  .4

تواجد يف املوقع قبل 15 دقيقة عىل األقل من عرضك وخطط لكيفية تفريق املوجودين برصانة بعد ذلك. تذكر   .5
إحضار املاء وقبعات الشمس وأي رضوريات أخرى معك لضامن سلمة املتطوعني.

نفذ العرض! حان وقت التألق اآلن. فالتجمع املفاجئ الناجح سيجذب حشًدا كبريًا من الناس وتغطية واسعة عىل   .6
وسائل التواصل االجتامعي/وسائل اإلعلم املحلية.

فكر يف التجربة. فكر يف طرق لتحسني أو توسيع عروض التجمعات املفاجئة يف املستقبل.  .7

التواصل اإلبداعي
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االستعانة برسم كاريكاتوري

الرسم الكاريكاتوري هو طريقة لطيفة الستكشاف املوضوعات الصعبة، والكشف عن الحقائق 

 واألمور الحساسة األساسية.

يف هذا النشاط، نتعلم كيفية استخدام رسم كاريكاتوري للتعمق يف موضوع مهم. يتضمن هذا 

النشاط ابتكار رسوم كاريكاتورية وتحسينها يف الوقت الفعيل مبساعدة رسام كاريكاتري واستخدام 

تعليقات الجمهور وملحظاته لتسجيل األفكار والرؤى. ومن املمكن أن تصل الرسوم 

الكاريكاتورية إىل جوهر األمر بطريقة بسيطة وملفتة للنظر.

اخلطوات

حدد موضوًعا مهاًم بالنسبة ملجتمعك الحرضي. ميكن أن تختار أي موضوع يتعلق باملسائل الحرضية، مثل إنشاء   .1
ا يف املدينة. مدينة صحية وصالحة للعيش بها أو البقاء آمًن

ا فرصة املشاركة. واطلب من رسام الكاريكاتري إنشاء مسودات أولية تركز عىل التحديات  امنح رسام كاريكاتري محلًي  .2
والفرص املتعلقة باملوضوع.

ابحث عن مكان إلقامة هذه الفعالية واحجزه؛ وقم بدعوة عدد محدود من األشخاص للنضامم إىل الفعالية؛   .3
وزوده باملواد اللزمة.

قّدم املوضوع الفتتاح هذه الفعالية وشّجع الناس عىل التفكري. وابدأ الفعالية، رمبا عن طريق دعوة املتحدثني   .4
ملشاركة تجاربهم حول املوضوع و/أو مطالبة كل فرد يف الجمهور باملساهمة بفكرة واحدة.

اعرض املسودات األولية للرسوم الكاريكاتورية قبل تشجيع املشاركني عىل مشاهدتها ومشاركة تجاربهم أو رؤاهم   .5
املتعلقة بالرسوم الكاريكاتورية مع اآلخرين.

بعد ذلك، قم بدعوة املشاركني للنضامم إىل جلسة عامة ومشاركة وتبادل أفكارهم حول الرسوم الكاريكاتورية.   .6
ويف الوقت نفسه، اطلب من رسام الكاريكاتري تعديل املسودات األولية يف الوقت الفعيل بناًء عىل ملحظات 

الجمهور وتعليقاته.

شارك الرسوم الكاريكاتورية النهائية مع الجمهور. واطلب منهم التفكري بإيجاز فيام تعلموه. ثم وّجه الشكر   .7
ا إىل رسام الكاريكاتري واملشاركني قبل اختتام الفعالية. رسمًي

اعرض الرسوم الكاريكاتورية يف مكان عام، مثل بهو/صالة استقبال مبنى حكومي أو مركز مجتمعي، وادُع األشخاص   .8
ملشاركة آرائهم.

التواصل اإلبداعي

+الوقت

 90 دقيقة

+مستوى الصعوبة

 مرتفعة

+املوارد

  برنامج مؤمترات الفيديو )إذا كان 

ا( النشاط افرتاضًي

  التقدير الرسمي لرسام )رسامي( 

الكاريكاتري أو منحه مقابل مادي

  ورق

  أقلم ماركر

  ورق ملحظات الصق

  أقلم

+املشاركون

  رسام )رسامو( الكاريكاتري

 أفراد املجتمع املهتمون باملوضوع

 العاملون

عدد املشاركني 

 30-10 بشكل مثايل
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دراسة احلالة

دراسة احلالة: التوسع احلضري التكتيكي فيما يتعلق مبوجات احلر في لوساكا، زامبيا

تم التخطيط ملرشوع توسع حرضي تكتييك وتنفيذه يف لوساكا 

بزامبيا مع عدد من الرشكاء: العملية الشعبية لإلسكان 

والفقر يف زامبيا؛ وجامعة زامبيا؛ وبرنامج FRACTAL - وهو 

برنامج بحث دويل لزيادة قدرة مدن الجنوب األفريقي عىل 

الصمود أمام تغري املناخ ؛ جمعية الصليب األحمر يف زامبيا؛ 

واتحاد شباب زامبيا؛ ومجلس مدينة لوساكا.

باستخدام دليل موجات الحر للمدن ومواد الحملة التي وضعها 

الرشكاء ومركز املناخ التابع للصليب األحمر والهلل األحمر، كان 

الهدف من التوسع الحرضي التكتييك هو زيادة الوعي مبخاطر 

الحرارة الشديدة يف لوساكا باإلضافة إىل اإلجراءات الحاسمة 

اللزمة للحد من آثارها عىل صحة اإلنسان.

تضمن التوسع الحرضي التكتييك: وضع مقاعد ومظلت 

شاطئ وأجهزة تدليك باردة لألقدام للامرة، مبا يف ذلك توفري 

املعلومات األساسية حول موجات الحر وكيفية البقاء بأمان 

خلل فرتات الحرارة الشديدة؛ وعرض لقرع الطبول والرقص 

الشعبيني لجذب الجمهور وتوفري أجواء احتفالية؛ وعرض 

مرسحي يف الهواء الطلق حول مخاطر موجات الحر يف املدن 

واألسباب وراء أهمية االستعداد واتخاذ اإلجراءات أثناء مثل 

هذا الحدث؛ وإلقاء اتحاد شباب زامبيا للشعر، مع تسليط 

الضوء عىل الرسائل الرئيسية الواردة يف دليل موجات الحر 

للمدن؛ واألمن للتأكد من أن جميع املشاركني يف أمان يف 

جميع األوقات.

احلدث
أقيم الحدث يف 28 نوفمرب 2019 يف منطقة السوق يف مجمع 

جورج - وهو منطقة سكنية عشوائية يف لوساكا. وقد 

استقطب قرع الطبول والرقص الشعبي الذي يؤديه اتحاد 

شباب زامبيا حشًدا كبريًا؛ كام القت العروض املرسحية يف 

ا. وتجمع العديد  الهواء الطلق وعروض الشعر استقباالً حسًن

من األشخاص حول الكرايس وأجهزة تدليك األقدام بينام رشح 

املتطوعون اإلجراءات التي يجب عىل الناس اتخاذها أثناء 

موجة الحر باملدينة.

أفراد من اجملتمع احمللي 
يجتمعون حول 

محطات التبريد في 
لوساكا، زامبيا  

بيتينا كويل 

 https://vimeo.com/386715673 :اتبع هذا الرابط ملشاهدة مقطع فيديو
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Cartoon on the left: Norma Mardi

Cartoon on the right: Irene Coletto

دراسة احلالة

الرسوم الكاريكاتورية الستكشاف القضايا احلضرية املعقدة والتحول

ميكن أن تكون الرسومات الكاريكاتورية مضحكة، وميكن أن 

تجعلنا نتوقف ونفكر بشكل نقدي. عىل هذا النحو، ميكن أن 

تساعد هذه الرسومات يف تبسيط القضايا املعقدة ووضع 

التحديات يف بؤرة الرتكيز.

قام فريق مرشوع يركز عىل التكيف التحوييل والصمود 

بإعداد رسم كاريكاتوري يف يوليو 2020 الستكشاف 

األسئلة التالية:

 ما هو التدخل عىل مستوى النظام؟

  كيف يكون املجتمع محور جهودنا الخاصة بالصمود أمام 

تغري املناخ؟

 كيف نساعد يف االبتعاد عن طرق التفكري قصرية املدى؟

متت دعوة مجموعة من املمثلني اإلقليميني للمشاركة 

من منطقة أندلسية اإلسبانية، ومنطقة آكيتني 

الجديدة الفرنسية، ومنطقة دولوميت اإليطالية، 

ومنطقة جلسكو االسكتلندية.

وقد أثريت أسئلة كمشكلت خلل املناقشة حول مكان رسم 

حدود نظام؛ وكيفية الترصف يف يشء محري مثل »التحول«؛ 

وكيفية إحداث تغيري طويل األمد ودائم عىل الرغم من القيود 

املفروضة عىل التخطيط وسياسات الدورة االنتخابية 

وتخطيطها األقرص أمًدا.

شارك ثلثة من رسامي الكاريكاتري، وركزوا عىل جوهر املناقشة 

وعكسوا الخيوط الرئيسية للحجج عىل املشاركني يف رسومهم 

الكاريكاتورية. ثم أتيحت للمشاركني الفرصة القرتاح تغيريات 

بينام قام رسامو الكاريكاتري بتعديل رسوماتهم يف نفس الوقت. 

وقد نتج عن ذلك صياغة مشرتكة للتحديات األساسية التي 

ميكن استخدامها اآلن كمرجع، علوة عىل مشاركة وإثبات أهمية 

التغيريات الجذرية نحو التحول الهادف.

اإلنذار املبكر واإلجراء املبكر
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