
 وافٍ   ملخص
 

، یتطلب أشكاًال تكییفھا مع تأثیرات التغیرات المناخیة البنیة التحتیة، مع واھتراء المركزیة،أشكال إن معالجة المدن من 
قادرة على العمل عبر المجاالت االجتماعیة والبیئیة والتكنولوجیة. تعد ھذه الخبرة متعددة التخصصات  اتجدیدة من الخبر

مھمة بشكل خاص عند تنفیذ "البنیة التحتیة الخضراء" لتحویل البنى التحتیة الحالیة (مثل شبكات الصرف الصحي 
، دعا لھذا الغرض المطلوبة ولجمع الخبراتالمتطورة. واإلسكان والطرق والمناظر الطبیعیة) لتلبیة األھداف المجتمعیة 

الجیل القادم من قادة البنیة التحتیة ، ممثّلین ن خلفیات متنوعةفي بدایة حیاتھم المھنیة م مازالوا باحثًا ومھنیًا 54مشروعنا 
اء المرونة الحضریة كیفیة بنلنتعلّم بشكل جماعي لفحص ظروف تدریبنا وتطویرنا المھني بشكل نقدي، وكذلك  ،الخضراء

 :تساءلنالذلك فقد مع تنفیذ البنیة التحتیة الخضراء متعددة الوظائف. 

 

 ؟فیما بینھاغالبا  والمتنافسة ضراء لتلبیة االحتیاجات المتعددةكیف یمكننا االستفادة من البنیة التحتیة الخ •
 ؟وخبرات تستند ھذه األھدافنظر على أي وجھات وھ ھذا التحول؟ ما ھي أھداف المستقبل التي توجّ  •
 المناظر الطبیعیة غیر العادلة والملیئة بالمخاطر الیوم؟ أفرزتالتي  النُُّظم القدیمةل كیف نتحدى ونحوّ  •

من خالل المناقشات واألنشطة الموجھة عبر سلسلة من الندوات  ، بصفتنا مجموعة متعددة التخصصات،عملناوقد 
بنیة تحتیة خضراء أكثر شمولیة باستخدام إطار النظم االجتماعیة البیئیة والتكنولوجیة  التعلیمیة إلیجاد مسارات نحو نماذج

)SETS .( وذلك عبر رنا مبادئ لمعالجتھافي البنیة التحتیة الخضراء وطوّ  الحثیثةات حددنا التحدیّ لقد: 

 وصیانتھاوتصمیمھا وتنفیذھا  بدء البنیة التحتیة الخضراءالموروثات والنطاق والقوة ل حساب .1
 كمة المؤسسیة واألھداف وھیاكل القوى في التنفیذ واإلشراف على البنیة التحتیة الخضراءوْ تحدید الحَ  .2
وتصمیمھا  مجتمعات المركز ودمج مجموعة متنوعة من المعرفة المكانیة في بدء البنیة التحتیة الخضراء .3

 وتنفیذھا وصیانتھا
 والتكنولوجیة للبنیة التحتیة الخضراء على أساس الموارد عطاء األولویة للجوانب االجتماعیة والبیئیةإ .4
 ، والموروثات، وتحدید األھداف في المستقبلتكیفیة لمعالجة احتیاجات المجتمعاالستفادة من اإلدارة ال .5
المحاسبة لتغییر السیاقات و، ة وصیانة البنیة التحتیة الخضراءإنشاء مسارات شاملة نحو الملكیة المرن .6

 البیئیة والتكنولوجیةاالجتماعیة و

النظم موجودة داخل وبین أبعاد  محوریةعلى ثالث عملیات  التركیزكأساس لجمیع المبادئ من خالل  1رقم یعمل المبدأ 
د ھذه العملیات كیفیة فھم البنیة التحتیة الخضراء إلظھار البنیة التحتیة الخضراء. تحدّ االجتماعیة البیئیة والتكنولوجیة 

یتیح لنا فھم ھذه العملیات تقییم النتائج بشكل أكثر شمولیة ضمن إطار سرھا. وتنفیذھا وصیانتھا وكیفیة تطوّ وتصمیمھا 
 .النظم االجتماعیة البیئیة والتكنولوجیةعمل 

بل لھ ، المجتمعات) عاشتھ مختلف (أو تاریخ متعدد كما فحسب: لیس للمكان ومجتمعاتھ تاریخ الموروثات •
 مثل( وتنفیذھا التي یمكن أن تؤثر على عملیة تخطیط البنیة التحتیة الخضراءأیضا، وھ الخاصة وروثاتم

تواریخ تؤثر ھذه الموروثات ). قد تتضمن والتمییزاریة والعنصریة للتخطیط الحضري الموروثات االستعم
ت أھداف لما لدى المجتمعاف. كذلك ستقبلملمكان كما أن لبشكل كبیر على إحساس الناس بالمكان والرفاھیة. 

دلیًال مھًما لما یجب أن یكون علیھ  وھو ما یصبح، أن یكون علیھ ھذا المستقبل وما یجب أن یكون علیھیمكن 
 .وتعویضھ دور البنیة التحتیة الخضراء في معالجة الظلم

 
المناظر  : یجب أن یأخذ تنفیذ البنیة التحتیة الخضراء في االعتبار المقاییس الموجودة فيروابطالمقاییس وال •

، ًءا من شبكة من المساحات الخضراءتعد التدخالت الفردیة في الحي جزفمثال الطبیعیة التي یتم تضمینھا فیھا. 
ال یتجزأ من شبكة أكبر من  اجزءً  تعتبر، والتي لمدینةوالتي تقع داخل مستجمعات میاه واسعة على مستوى ا

من التسلسالت الھرمیة  استخدامات األراضي. وبالتالي فإن تدخالت البنیة التحتیة الخضراء المحلیة ھي جزء
 ، والتي تتمیز بوصالت عبر النطاق، والتي یجب أخذھا في االعتبار في عملیة التخطیط الشامل.المتداخلة

 
. یتم تضمین مشاریع المختلفة لتنظیم والمؤسساتامقاییس ، مثل ةا مھمّ تلعب المقاییس االجتماعیة أیًضا أدوارً 

یضات متداخلة غالبا، بما في ذلك الھیئات المجتمعیة، البنیة التحتیة الخضراء في الھیاكل المؤسسیة مع تفو
 إضافة إلى مجموعة متنوعة منحتى الوكاالت الوطنیة، ، ووإدارات التخطیط البلدي، وسلطات المقاطعات



. یمكن أن یكون المشھد المؤسسي المبني اجتماعیاً والذي یؤثر على اختالف مستویاتھامجموعات المصالح 
، ویمكن أن یكون ھناك تطابق خاطئ معقداً  تھا أمراوإدار ھاوتنفیذالبنیة التحتیة الخضراء على عملیة تخطیط 

 التي تتم إدارتھا.یئیة والتكنولوجیة النظم االجتماعیة الببین مقیاس اإلدارة ومقیاس (مقاییس) عملیات 
 

: تعمل البنیة التحتیة الخضراء كبنیة اجتماعیة حیة تتشكل من قبل المجتمعات المحلیة التي تشكل جزًءا الطاقة •
الذین قد یتأثرون  األطراف المؤثرةھناك العدید من  ا. في أي مشروع بنیة تحتیة خضراءمنھا وتشكلھا بدورھ

، ومن ن األفراد إلى اإلدارات الحكومیة، بدًءا من المقیمیع البنیة التحتیة الخضراءي مشاریأو یشاركون ف
غیر متجانسین إلى حد كبیر، ویتسم األطراف المؤثرة مجموعات المصالح المحلیة إلى المنظمات العالمیة. 

تدرك عملیات البنیة  صنع القرار في إطار عملیة البنیة التحتیة الخضراء بعالقات القوة وعدم التناسق. یجب أن
 التحتیة الخضراء بنشاط وأن تعمل على تصحیح التفاوتات الراسخة في السلطة.

الخطوات األولى نحو فھم متى ولماذا قد تكون البنیة التحتیة  حیث تصف مجتمعةیُبني كل مبدأ على ھذه العملیات الثالث. 
تحقیق مفاھیم وقدرات جدیدة للتدخل في تشكیل  یمكنناأنھ  نعتقدنحن الخضراء حالً مناسبًا ألنظمة حضریة أكثر مرونة. 

من خالل بناء شبكة من األشخاص تمتد عبر المواقع والثقافات والخلفیات  مكان البنیة التحتیة الخضراء في المستقبل
 رمستممن خالل التعاون الونأمل نقد المبادئ المعروضة ھنا. على الحوار وعلى . نحن نشجع والتخصصات والقطاعات

 في تعزیز تحوالت البنیة التحتیة الخضراء كنظم اجتماعیة وبیئیة وتكنولوجیة متكاملة.
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