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  التطبيق  أهمية

 

 ،الكتابات والممارسات المتعلقة بتنظيم العمران

 االقتصاديوكذلك االنكماش ،واألعاصير

عدد من محاوالت  إلىوقد تعرض مصطلح المدينة المرنة 

تتكيف وتواجه كافة  التيتلك المدينة 

 اإلحصائيات أشارتحيث ، المدن 

ال تتميز  التيمما يجعل المدن ،

ومن هنا يتوجب ،بخصائص المرونة عرضة لمستوى عال من الخسائر البشرية واالقتصادية عند حدوث الكوارث 

 أويمكن من خاللها تحديد مدى مرونة المدينة 

  .والحضري المكانيتدمج مختلف قضايا المرونة ضمن عملية التخطيط 

مكونات نظام  أهمتتبلور ، والحضري

ويتميز هذا النظام بمجموعة من 

مميزات  أهمومن ،الخصائص مثل المرونة والتكامل والشمولية واالستخدام الكامل للموارد وسرعة االستجابة والقوة 

زدهار مهما كانت وظائفها واال أداء

  .عند التعرض للصدمات والكوارث المختلفة

لهذا الموضوع وجعله موضع بحث ودراسة 

 أهميةالتعرف على  إطار في ،والحضري

 التي،وهذا ما سنتعرف عليه ضمن محتويات هذه الورقة 

 إال وما التوفيق ،مستوى العرض ضمن برنامج هذا المؤتمر
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أهميةالمفهوم و ) Resilient City(المدينة المرنة 
  على المدن الليبية

  

  ابوسيف المودى عبد الحفيظ:المهندس

  العمرانيمصلحة التخطيط 
Email:elmoudi@hotmail.com 

الكتابات والممارسات المتعلقة بتنظيم العمران فيظهرت  التيمفهوم المدينة المرنة من المفاهيم الحديثة 

واألعاصيرالسيما بعد تواتر حدوث الكوارث الطبيعية  مثل الفيضانات والزالزل 

وقد تعرض مصطلح المدينة المرنة ،طالت كثير من المدن  التي

تلك المدينة  هيمجملها على أن المدينة المرنة  فيحاوالت وتؤكد تلك الم

  .هو متوقع وغير متوقع  وتكون جاهزة للتأقلم مع ما

 فيوقتنا الحاضر هو تركز السكان  فيهذا المفهوم  أهمية

،المدن  فيمن نصف سكان العالم يقطنون اليوم  أكثر

بخصائص المرونة عرضة لمستوى عال من الخسائر البشرية واالقتصادية عند حدوث الكوارث 

يمكن من خاللها تحديد مدى مرونة المدينة  التيامتالك المعرفة الضرورية لتحديد جملة من المؤشرات 

تدمج مختلف قضايا المرونة ضمن عملية التخطيط  أن ينبغيكما 

والحضري المكانيواعتبارات التخطيط ،وتقييم وضع المرونة ،من خالل المعرفة 

ويتميز هذا النظام بمجموعة من ،وتصميمية  إداريةذلك جوانب  إلى إلضافةبايشمل  الذي

الخصائص مثل المرونة والتكامل والشمولية واالستخدام الكامل للموارد وسرعة االستجابة والقوة 

أداء فيالمنطقة الحضرية قادرة على االستمرار  أوهذا النظام هو جعل المدينة 

عند التعرض للصدمات والكوارث المختلفة التعافيسرعة  إلى باإلضافة ،

لهذا الموضوع وجعله موضع بحث ودراسة  اختياري في أساسيالقد كان لميزات نظام المدينة المرنة دورا 

والحضري المكانيبهدف التعرف على جوانبه المختلفة السيما المتعلقة بالتخطيط 

وهذا ما سنتعرف عليه ضمن محتويات هذه الورقة ،تطبيقه على المدن الليبية لالستفادة من ميزاته المختلفة

مستوى العرض ضمن برنامج هذا المؤتمر إلىيرتقى  الذيبالشكل  إلبرازها 

المدينة المرنة 

  :الملخص

مفهوم المدينة المرنة من المفاهيم الحديثة 

السيما بعد تواتر حدوث الكوارث الطبيعية  مثل الفيضانات والزالزل 

التي، اإلرهابوحوادث 

وتؤكد تلك الم،التعريف 

وتكون جاهزة للتأقلم مع ما،التحديات والمحن 

أهميةومما يزيد من 

أكثرأن  إلىالسكانية 

بخصائص المرونة عرضة لمستوى عال من الخسائر البشرية واالقتصادية عند حدوث الكوارث 

امتالك المعرفة الضرورية لتحديد جملة من المؤشرات 

كما ‘المنطقة الحضرية 

من خالل المعرفة 

الذي،المدينة المرنة 

الخصائص مثل المرونة والتكامل والشمولية واالستخدام الكامل للموارد وسرعة االستجابة والقوة 

هذا النظام هو جعل المدينة 

،الضغوطات المزمنة

لقد كان لميزات نظام المدينة المرنة دورا 

بهدف التعرف على جوانبه المختلفة السيما المتعلقة بالتخطيط 

تطبيقه على المدن الليبية لالستفادة من ميزاته المختلفة

 يوفقني أنادعوا اهللا 

  .من عند اهللا
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Resilient City concept and importance of application 

The Second Engineering Conference: The Role of Engineering in Sustainable 

Development and State 

Eng.Abdulhafid A Elmoudi

Urban Planning Agency 

Email:elmoudi@hotmail.com

Summary 

The concept of resilient city is one of modern concepts that appeared in the 

writings and practices related to the organization of urbanization, especially after the 

occurrence of natural disasters such as floods, 

economic downturn and incidents of terrorism, which affected many cities, the term 

resilientcities been exposed to a number of attempts to identify, and These attempts 

in its entirety emphasizes that a resilient city 

challenges and tribulations, and be ready to adapt to what is expected and 

unexpected. 
What makes this term

population in cities, where population statistics indicate that

world population reside in cities

characteristics of resilience

during the event of disasters, Hence, the necessary knowledge is ne

determine a set of indicators from which to determine the 

urban area. The various resilience 

urban planning process. 
Through knowledge, assessment of resilience, and urban a

considerations, the most important components of the 

taking shape, which includes in addition 

system is characterized by a set of characteristics such as flexibility, 

comprehensiveness, full use of resources, responsiveness and power, among the 

most important features of this The system is to make the city or metropolitan area 

able to continue to function and flourish whatever the chronic stresses, in addit

to the speed of recovery when exposed to various shocks and disasters

The advantages of the 

of this subject and making it the subject of research and study in order to identify its 
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Resilient City concept and importance of application

On Libyan cities 
The Second Engineering Conference: The Role of Engineering in Sustainable 

Development and State Building, Zawiya 10-11/12/2019

Eng.Abdulhafid A Elmoudi 

Email:elmoudi@hotmail.com 

The concept of resilient city is one of modern concepts that appeared in the 

writings and practices related to the organization of urbanization, especially after the 

occurrence of natural disasters such as floods, earthquakes and hurricanes, as well as 

economic downturn and incidents of terrorism, which affected many cities, the term 

been exposed to a number of attempts to identify, and These attempts 

in its entirety emphasizes that a resilient city is that adapts and faces all the 

challenges and tribulations, and be ready to adapt to what is expected and 

What makes this term more important nowadays is the concentration of the 

population in cities, where population statistics indicate that more than half of the 

world population reside in citiestoday, which makes cities that do not have the 

resilience vulnerable to a high level of human and economic losses 

the event of disasters, Hence, the necessary knowledge is ne

determine a set of indicators from which to determine the resilience 

resilience issues should be integrated into the spatial and 

Through knowledge, assessment of resilience, and urban and spatial planning 

considerations, the most important components of the resilient city

, which includes in addition an administrative and design aspects, this 

system is characterized by a set of characteristics such as flexibility, 

comprehensiveness, full use of resources, responsiveness and power, among the 

most important features of this The system is to make the city or metropolitan area 

able to continue to function and flourish whatever the chronic stresses, in addit

to the speed of recovery when exposed to various shocks and disasters

The advantages of the resilient city system have been instrumental in my choice 

of this subject and making it the subject of research and study in order to identify its 

 

The Second Engineering Conference: The Role of Engineering in Sustainable 

11/12/2019 

The concept of resilient city is one of modern concepts that appeared in the 

writings and practices related to the organization of urbanization, especially after the 

earthquakes and hurricanes, as well as 

economic downturn and incidents of terrorism, which affected many cities, the term 

been exposed to a number of attempts to identify, and These attempts 

is that adapts and faces all the 

challenges and tribulations, and be ready to adapt to what is expected and 

the concentration of the 

more than half of the 

, which makes cities that do not have the 

vulnerable to a high level of human and economic losses 

the event of disasters, Hence, the necessary knowledge is needed to 

resilience of the city or 

issues should be integrated into the spatial and 

nd spatial planning 

resilient city System0are 

administrative and design aspects, this 

system is characterized by a set of characteristics such as flexibility, integration, 

comprehensiveness, full use of resources, responsiveness and power, among the 

most important features of this The system is to make the city or metropolitan area 

able to continue to function and flourish whatever the chronic stresses, in addition 

to the speed of recovery when exposed to various shocks and disasters. 
city system have been instrumental in my choice 

of this subject and making it the subject of research and study in order to identify its 
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various aspects, especially related to spatial and urban planning, 

the importance of its application to the Libyan cities to take advantage of its various 

advantages, and this is what we will identify within the contents of this paper, Which 

I pray to Allah to help me to highlight it in a way that lives up to the level of 

presentation within the program of this conference, and 

.  

الكتابات والممارسات المتعلقة بتنظيم العمران 

طالت  التي، االقتصاديوانتشار موجات الكساد 

كثير من مدن العالم لتبنى مفهوم وفكر 

اقدر من غيرها على مواجهة  هي

  .بعد تعرضها للكوارث والضغوطات المختلفة

عرف ثم الت،وتطور فكر المرونة  ،

منهجيات متعددة وصفية وتاريخية وتجريبية 

 ،مفهوم المرونة والمدينة المرنة: تشمل

المبادرات والتجارب الدولية و ، وممارساتها منذ نشأتها إلى اآلن

األوضاع و ،المرونة الحضرية إلىتطور الفكر التخطيطي عبر التاريخ المعاصر وصوال 

ونظام التخطيط العمراني  العمرانتبنى فكرة المرونة في تطوير 

 

 

2019المؤتمر الهندسي الثاني لنقابة المهن الهندسية بالزاوية 

229 

cts, especially related to spatial and urban planning, In recognition of 

the importance of its application to the Libyan cities to take advantage of its various 

, and this is what we will identify within the contents of this paper, Which 

to help me to highlight it in a way that lives up to the level of 

presentation within the program of this conference, and the success only from 

.  

  .مفهوم المرونة والمدينة المرنة

  .قياس المرونة الحضرية

  .تطور فكرة المرونة وممارساتها منذ نشأتها إلى اآلن

  .التجارب الدولية لتحقيق مرونة المدن

.المرونة الحضرية إلىتطور الفكر التخطيطي عبر التاريخ المعاصر وصوال 

  .الليبياألوضاع الراهنة للعمران والتخطيط العمراني 

  .الليبي العمرانيالعمران والتخطيط في تبنى فكرة المرونة 

 :الفكرة والمنهجية

الكتابات والممارسات المتعلقة بتنظيم العمران  فيظهرت  التيمفهوم المدينة المرنة من المفاهيم الحديثة 

وانتشار موجات الكساد ،  اإلرهابوحوادث ، السيما بعد تواتر حدوث الكوارث الطبيعية

كثير من مدن العالم لتبنى مفهوم وفكر  فيوكان من الواضح توجيه مسارات التنمية الحضرية 

هيتتمتع بخصائص المرونة  التيدلت النتائج على أن المدن 

بعد تعرضها للكوارث والضغوطات المختلفة الطبيعيوضعها  إلىالتحديات والعودة بسرعة 

ومن هنا كان الهدف من هذه الورقة هو توضيح مفهوم المرونة والمدينة المرنة

منهجيات متعددة وصفية وتاريخية وتجريبية  إتباعوقد اقتضى هذا الهدف ،التطبيق على المدن الليبية 

تشمل تحقيق الهدف إلىللوصول  أقسامة بعس إلىالبحثية 

وممارساتها منذ نشأتها إلى اآلنتطور فكرة المرونة و ،وقياس المرونة الحضرية 

تطور الفكر التخطيطي عبر التاريخ المعاصر وصوال و ، لتحقيق مرونة المدن

تبنى فكرة المرونة في تطوير وأهمية ، الراهنة للعمران والتخطيط العمراني الليبي

  .التاليالشكل  فيكما هو مبين 

In recognition of 

the importance of its application to the Libyan cities to take advantage of its various 

, and this is what we will identify within the contents of this paper, Which 

to help me to highlight it in a way that lives up to the level of 

success only from Allah. 

  يات محتو قائمة ال

.الفكرة والمنهجية - 1

مفهوم المرونة والمدينة المرنة - 2

قياس المرونة الحضرية - 3

تطور فكرة المرونة وممارساتها منذ نشأتها إلى اآلن - 4

التجارب الدولية لتحقيق مرونة المدنالمبادرات و  - 5

تطور الفكر التخطيطي عبر التاريخ المعاصر وصوال - 6

األوضاع الراهنة للعمران والتخطيط العمراني  - 7

تبنى فكرة المرونة  أهمية - 8

الفكرة والمنهجية -1

مفهوم المدينة المرنة من المفاهيم الحديثة 

السيما بعد تواتر حدوث الكوارث الطبيعية،

وكان من الواضح توجيه مسارات التنمية الحضرية ،كثير من المدن 

دلت النتائج على أن المدن حيث ،المرونة 

التحديات والعودة بسرعة 

ومن هنا كان الهدف من هذه الورقة هو توضيح مفهوم المرونة والمدينة المرنة

التطبيق على المدن الليبية  أهمية على

البحثية ثم تقسيم الورقة ،

وقياس المرونة الحضرية 

لتحقيق مرونة المدن

الراهنة للعمران والتخطيط العمراني الليبي

كما هو مبين  في ليبيا
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بالعديد من المجاالت مثل علم  الكتابات والممارسات المتعلقة

السيما بعد تواتر حدوث الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزالزل 

 ،المناطق والمجتمعاتطالت كثير من 

من الكلمات التي باتت وهى ،تجعل من الصعب التنبؤ بالمستقبل 

ة ــــة والعمرانيـــة واالجتماعيــااليكولوجي

 ،فإن التحدي الذي تواجهه المدن والمناطق هو كيفية التعامل مع التغيير

وأصحاب المصلحة اآلخرين المشاركين في التنمية 

" Resilient" ترجمة لكلمة  هـــــي

تم االستعانة بعدد من معاجم و  ،)5

 .و التمدد أو الضغط
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  :مفهوم المرونة والمدينة المرنة

:  

الكتابات والممارسات المتعلقة فيظهرت  التيمن المفاهيم الحديثة 

السيما بعد تواتر حدوث الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزالزل  ،تنظيم العمرانالفيزياء والبيئة و 

طالت كثير من  التي، اإلرهابوحوادث  االقتصاديوكذلك االنكماش 

تجعل من الصعب التنبؤ بالمستقبل  التيازدياد حالة عدم اليقين 

االيكولوجي األنظمة العالقات المتبادلة بينبشكل واسع عند الحديث عن 

فإن التحدي الذي تواجهه المدن والمناطق هو كيفية التعامل مع التغيير ، عندما يصبح العالم أقل قابلية للتنبؤ

وأصحاب المصلحة اآلخرين المشاركين في التنمية  قد تساعد المناقشة حول المرونة صناع القرار والسكان

هـــــيوالمرونة ، )8()م2011مولر "(ي إيجاد الحل المناسبــالحضرية واإلقليمية ف

5(بمعنى االرتداد" resilio"الكلمة الالتينية  إلىترجع جذورها 

  :وذلك على النحو التالي لها اللغويالمعنى 

 " :Cambridge" قاموس كامبردج 

و التمدد أو الضغطأ الثنيبعد  االعتياديالقدرة على الرجوع السريع للشكل 

مفهوم المرونة والمدينة المرنة -2

:مفهوم المرونة: أوال

من المفاهيم الحديثة  المرونة

الفيزياء والبيئة و النفس و 

وكذلك االنكماش ،واألعاصير

ازدياد حالة عدم اليقين  إلى باإلضافة

بشكل واسع عند الحديث عن  تستعمل

عندما يصبح العالم أقل قابلية للتنبؤ"

قد تساعد المناقشة حول المرونة صناع القرار والسكانو 

الحضرية واإلقليمية ف

ترجع جذورها  االنجليزية التي

المعنى اللغة للتعرف على 

قاموس كامبردج  �

القدرة على الرجوع السريع للشكل  هي
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 .حالة سؤ الحظ أو التغيير

 والذي.أو التمدد أو الضغط لإلصابة

 ،ترجمتها تشمل فياللغة العربية فقد استعملت عدة مرادفات 

 فيلمرادف المرونة واستعماله  اختياري

اطلعت عليها  تتضمن مرادفة المرونة عند ترجمة 

وأخيرا الن  ،هذا الشأن تستعمل مرادف المرونة والصمود

 .اللغة العربية تستعمل مرادف المرونة

 ينتمي التيخر نتيجة اختالف التخصصات العلمية والمجاالت التطبيقية 

الذين يتعرضون التي تسمح لبعض الناس 

فإنهم يجدون  ، ويستنزف عزمهمالفشل 

قدرة النظام البيئي على الحفاظ على الخصائص 

 adaptive"دورة التكيف يستعمل 

االيكولوجية واالجتماعية  األنظمةتركز على ديناميكية 

، النمو والتطور :حالة توازن ولكنها تمر بأربع مراحل مميزة وهى

كما ،الصدمات المفاجئة أوات التدريجية 
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 " : Merriam-Webster" قاموس ميريام ويبستر 

حالة سؤ الحظ أو التغيير فييف كوسهولة الت التعافي إلىيميل  الذييوصف بالمرونة 

 " : Collins" قاموس كولينز 

لإلصابةقابل للتلف بسهولة عن طريق التعرض القوي وغير هو ال

  .الضارة األحداثبسهولة وسرعة من  التعافي

اللغة العربية فقد استعملت عدة مرادفات  إلى"  Resilient" وفيما يتعلق بترجمة كلمة 

اختياريويرجع  .االنثناء ،المطواعية ،اللدانة ،الرجوعية ،الليونة

اطلعت عليها  تتضمن مرادفة المرونة عند ترجمة  التـــي) عربي –انجليزي (هذه الورقة بسبب أن جل المعاجم 

هذا الشأن تستعمل مرادف المرونة والصمود فيكما أن اغلب الكتابات العربية ،"

اللغة العربية تستعمل مرادف المرونة إلىتعدها المؤسسات الدولية ويتم ترجمتها  التياغلب الكتب والبحوث 

خر نتيجة اختالف التخصصات العلمية والمجاالت التطبيقية هوم المرونة من باحث أل

التي تسمح لبعض الناس  الجودة الفائقة: يعرفها علماء النفس بأنها فمثال

الفشل  أن يتغلب عليهموبدًال من  ،أقوى من أي وقت مضى

قدرة النظام البيئي على الحفاظ على الخصائص  :اباعتبارهعرفها علماء البيئة يو ، )3(عدممن ال

يستعمل الكثير من العلماء نجد أن و  ،)2(الوظيفية األساسية في مواجهة االضطرابات

تركز على ديناميكية  التيوهى الدورة  ،من اجل توضيح المرونة

حالة توازن ولكنها تمر بأربع مراحل مميزة وهى أووليس لديها حالة مستقرة 

ات التدريجية نتيجة لسلسة من التغير  هيوهذه المراحل  ،والتجديد، 

.(  

قاموس ميريام ويبستر  �

يوصف بالمرونة 

قاموس كولينز  �

هو المرن الشيء ال

التعافييستطيع 

وفيما يتعلق بترجمة كلمة 

الليونة ،الصمود ،المرونة

هذه الورقة بسبب أن جل المعاجم 

" Resilient" كلمة 

اغلب الكتب والبحوث 

هوم المرونة من باحث ألمفواختلف 

فمثال، منهمكل  إليها

أقوى من أي وقت مضى لالنهيار بالعودة

من ال للنهوضطريقة 

الوظيفية األساسية في مواجهة االضطرابات

cycle" )10(، من اجل توضيح المرونة

وليس لديها حالة مستقرة ،واالقتصادية 

، واالنهيار، والحفاظ

).1(هو مبين بالشكل
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adaptive cycle " )10.(  

يوضح استجابة محتملة من خالل النمو الحفاظ واالنهيار 

هو  Bوالمنحنى Aوالفرق بين المنحنى 

يسقط بقدر لكنه يتعافى بسرعة وهو داللة على سرعات 

قد يكون ناتجا  أعلى أداءالنظام المنخفض بشكل اقل ويحقق 

 ،النباتات ،مثل المدينة األشياءوكذلك 

 ،المرونة المتعلقة بالعمران هذه الورقة هو

 ئهذا المقام بين المرونة كواحدة من مباد

قام من اجله  الذي، بالهدف الرئيسي

  :تعريفاتها بعض

سواء كانت  ، المدينة المرنة هي المدينة التي تقيم وتخطط وتعمل على االستعداد واالستجابة لجميع المخاطر

تكون المدن أكثر قدرة على حماية وتعزيز 

 .حياة الناس وتأمين مكاسب التنمية وتعزيز البيئة القابلة لالستثمار ودفع التغيير اإليجابي
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adaptive cycle" أربع مراحل دورة التكيف) : 1( رقم شكل

يوضح استجابة محتملة من خالل النمو الحفاظ واالنهيار  :Aالمنحنى  :منحنيات أربعةالشكل 

B:  والفرق بين المنحنى ، األداء فيمرونة ال يتراجع  أكثريظهر نظاما

 "robustness"،  والمنحنىC : يسقط بقدر لكنه يتعافى بسرعة وهو داللة على سرعات

النظام المنخفض بشكل اقل ويحقق  إلىيشير  :Dبينما المنحنى  ،مختلفة من االنتعاش

  .السياسات فيتغير  أوتطور النظام الطبيعي أو النظام 

 :" المرونة الحضرية" المدينة المرنة

وكذلك  األشخاصن المرونة صفة تطلق على أ أعالهيتضح مما ذكر 

هذه الورقة هو في األشياءتلك  يهمنا من الذي ،...الخ ،الكرة المطاطية

هذا المقام بين المرونة كواحدة من مباد فين نفرق ألنا  ينبغيو  ،الحضريةالمدينة والمناطق 

بالهدف الرئيسي اإلخاللرسمت دونما  التي األهدافمكانية تغيير 

بعض يلينستعرض فيما  التيوبين  المرونة الحضرية أو مرونة المدينة 

 :"  UN HABITAT" تعريف منظمة الهابيتات 

المدينة المرنة هي المدينة التي تقيم وتخطط وتعمل على االستعداد واالستجابة لجميع المخاطر

تكون المدن أكثر قدرة على حماية وتعزيز و  ، من خالل القيام بذلك. متوقعة أو غير متوقعة

حياة الناس وتأمين مكاسب التنمية وتعزيز البيئة القابلة لالستثمار ودفع التغيير اإليجابي

 " : ResilientCity.org" منظمة المدينة المرنة 

الشكل  فيوتظهر 

Bوالمنحنى ،والتجديد 

" تعبير على المتانة 

مختلفة من االنتعاش

النظام  فين التعلم ع

المدينة المرنة تعريف: ثانيا

يتضح مما ذكر 

الكرة المطاطية ،العضالت

المدينة والمناطق ب المتعلقة أي

مكانية تغيير إ"التخطيط بمعنى 

وبين  المرونة الحضرية أو مرونة المدينة " التخطيط 

  

تعريف منظمة الهابيتات  �

المدينة المرنة هي المدينة التي تقيم وتخطط وتعمل على االستعداد واالستجابة لجميع المخاطر

متوقعة أو غير متوقعة ، مفاجئة أو بطيئة

حياة الناس وتأمين مكاسب التنمية وتعزيز البيئة القابلة لالستثمار ودفع التغيير اإليجابي

منظمة المدينة المرنة  تعريف �
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للمساعدة في امتصاص الصدمات المستقبلية وتؤكد على أنظمتها 

وهياكلها االجتماعية واالقتصادية والتقنية بحيث تظل قادرة على الحفاظ على نفس الوظائف والهياكل واألنظمة 

المؤسسات والشركات والنظم داخل المدينة على البقاء والتكيف والنمو بغض النظر 

واالستعداد لها ،المستقبلية واستعادتها 

 .والنمو الشامل والرفاهة

التحليل  أسلوبتعريف للمرونة الحضرية باستخدام 

اإليكولوجية - الشبكات االجتماعيةمن 

المرجوة الوظائف  سرعة العودة إلي

القدرة على التكيف من النظم التي تحد 

من الصدمات واإلجهاد  نسق واسع

سياسات (مرونة الهيكل وتشمل:للمرونة الحضرية وهى

تعكس قدرة البنية التحتية واالقتصاد والمجتمع والحكومة 

ثم مرونة  ،)والحفاظ على االستقرار

ثم مرونة النظام  ،وفى مرحلة التحول

االستشعار والية الحساب والية التشغيل والية التغذية وهى تعمل مع بعضها وتجعل المدينة 

لغة الكمبيوتر  إلىمن خالل تجميع البيانات وتحويلها 
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للمساعدة في امتصاص الصدمات المستقبلية وتؤكد على أنظمتها المدينة المرنة هي التي طورت قدرات 

وهياكلها االجتماعية واالقتصادية والتقنية بحيث تظل قادرة على الحفاظ على نفس الوظائف والهياكل واألنظمة 

 .والهوية بشكل أساسي

 " : Resilient Cities 100" مدينة مرنة  100مؤسسة 

المؤسسات والشركات والنظم داخل المدينة على البقاء والتكيف والنمو بغض النظر قدرة األفراد والمجتمعات و 

 .عن أنواع الضغوط المزمنة والصدمات الحادة التي يتعرضون لها

 :" OECD" تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الدولية 

المستقبلية واستعادتها المدن المرنة هي المدن التي لديها القدرة على امتصاص الصدمات 

والرفاهةوهى تعزز التنمية المستدامة  ،)االقتصادية والبيئية واالجتماعية والمؤسسية

Sara Meerow, Joshua P. Newell :" 

تعريف للمرونة الحضرية باستخدام  25تم صياغة هذا التعريف بعد قيام الباحثان بدراسة عدد 

co-citation analysis  ")13(،  وهو على النحو التالي:  

من  تشير المرونة الحضرية إلى قدرة النظام الحضري وكل ما يتعلق به

سرعة العودة إليأو الزمنية والمكانية للمحافظة على  عبر المقاييسالفنية المكونة 

النظم التي تحد  والى سرعة تحويل  ، للتكيف مع التغيير ، مواجهة االضطراب

.  

Robin Leichenk) "12: ( 

نسق واسعقدرة مدينة أو نظام حضري على تحمل : يلييعرف المرونة الحضرية كما 

Qiu Baoxng" للمرونة الحضرية وهى أساسيةأن هناك ثالث اعتبارات

تعكس قدرة البنية التحتية واالقتصاد والمجتمع والحكومة  التيالحكومة الفنية واالقتصادية واالجتماعية والحكومية 

والحفاظ على االستقرار االجتماعيوالتغير  االقتصاديالكوارث الطبيعية واالنهيار 

وفى مرحلة التحول التعافيمرحلة الصمود وفى مرحلة  فيتجعل المدينة مرنة 

االستشعار والية الحساب والية التشغيل والية التغذية وهى تعمل مع بعضها وتجعل المدينة  

من خالل تجميع البيانات وتحويلها  اريتماتاللوغقادرة على توقع الكوارث والمخاطر بمساعدة 

 ).11(من اجل تطوير حلول االستجابة

المدينة المرنة هي التي طورت قدرات 

وهياكلها االجتماعية واالقتصادية والتقنية بحيث تظل قادرة على الحفاظ على نفس الوظائف والهياكل واألنظمة 

والهوية بشكل أساسي

مؤسسة  تعريف �

قدرة األفراد والمجتمعات و 

عن أنواع الضغوط المزمنة والصدمات الحادة التي يتعرضون لها

تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الدولية  �

المدن المرنة هي المدن التي لديها القدرة على امتصاص الصدمات 

االقتصادية والبيئية واالجتماعية والمؤسسية(

Sara Meerow, Joshua P. Newell" تعريف  �

تم صياغة هذا التعريف بعد قيام الباحثان بدراسة عدد 

 "citation analysis 

تشير المرونة الحضرية إلى قدرة النظام الحضري وكل ما يتعلق به

الفنية المكونة -واالجتماعية

مواجهة االضطراب عند

.الحالية أو المستقبلية

Robin Leichenk" عريف ت �

يعرف المرونة الحضرية كما 

  .والضغوطات

Qiu Baoxng"ويرى 

الحكومة الفنية واالقتصادية واالجتماعية والحكومية 

الكوارث الطبيعية واالنهيار  إلىلالستجابة 

تجعل المدينة مرنة  التيالعمليات 

 آليةتتكون من  التي

قادرة على توقع الكوارث والمخاطر بمساعدة 

من اجل تطوير حلول االستجابة
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والمرونة ، والمرونة النفسية الشخصية

يسمح  إطاروذلك ضمن ،ية نة البنية التحت

من خالل  ،قابلية تحويل النظم الحضرية واألنظمة الفرعية

يمكن استكشاف هذه القدرات عبر الزمان والمكان وتحليلها من أجل تحسين قدرة المدينة 

 ).7)(2(الشكل رقم

وعلى الرغم من عدم وجود تعريف محدد للمرونة الحضرية مما يجعلها تكتسي شيئا من الغموض كما يقول 

ومن  ).6(بعض الباحثين إال أنها تضل بين مختلف التعريفات سمة إيجابية تسهم في التنمية المستدامة للمدن

مفهوم الى هذه التعريفات وغيرها فإنني أميل بحكم تخصصي في تنظيم العمران إلى استخدام 

 

  لمرونة الحضرية

يمكننا  كيف ذاإ، ليس من السهل تمثيلها كميا

 باتخاذوحينما نقوم  ،و ال؟أو تلك تتميز بخصائص المرونة 

 أخربمعنى المتعلقة بتحسين المرونة كيف نعرف ونحدد إذا كنا قد اقتربنا من هدف المرونة أم ال؟

تتضمن  التيت طيف واسع من البحوث والدراسات 

:  

  :للمرونة الحضرية وهى

  .ذكية ومرنة للتغيير
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والمرونة النفسية الشخصية،مفهوم المرونة هو يشمل المرونة االجتماعية  أنوهناك من يرى 

نة البنية التحتومرو ،والمرونة االيكولوجية ،والمرونة الهندسية 

قابلية تحويل النظم الحضرية واألنظمة الفرعية وف قدرات رد الفعل واالنتعاش والتكيف 

يمكن استكشاف هذه القدرات عبر الزمان والمكان وتحليلها من أجل تحسين قدرة المدينة و تصور مرونة المدينة 

الشكل رقم فيكما هو مبين ، بطريقة عادلةعالية و للمواطنين بجودة على تقديم الخدمات 

وعلى الرغم من عدم وجود تعريف محدد للمرونة الحضرية مما يجعلها تكتسي شيئا من الغموض كما يقول 

بعض الباحثين إال أنها تضل بين مختلف التعريفات سمة إيجابية تسهم في التنمية المستدامة للمدن

ى هذه التعريفات وغيرها فإنني أميل بحكم تخصصي في تنظيم العمران إلى استخدام 

 

لمرونة الحضريةلمنظور متعدد التخصصات ):2(شكل رقم 

 :قياس المرونة الحضرية

ليس من السهل تمثيلها كميا" "normativeمفهوم المرونة الحضرية ذو طبيعة معيارية 

و تلك تتميز بخصائص المرونة أن هذه المدينة أقياس المرونة الحضرية ومعرفة 

المتعلقة بتحسين المرونة كيف نعرف ونحدد إذا كنا قد اقتربنا من هدف المرونة أم ال؟

ت طيف واسع من البحوث والدراسات هذا الصدد ظهر  فيتحقيق المرونة ؟  في

:بعضها يلينستعرض فيما  ،تقيس المرونة التيالعديد من المقاييس والمؤشرات 

 :المؤشرات البريطانية

للمرونة الحضرية وهى أسسوتشمل خمسة  معهد المعايير البريطانيتم تطويرها من قبل 

ذكية ومرنة للتغيير: متكيفة -           .الحياة للجميع  جودةتماسك المجتمع و 

وهناك من يرى 

والمرونة الهندسية ،االقتصادية 

ف قدرات رد الفعل واالنتعاش والتكيف استكشبا

تصور مرونة المدينة 

على تقديم الخدمات 

وعلى الرغم من عدم وجود تعريف محدد للمرونة الحضرية مما يجعلها تكتسي شيئا من الغموض كما يقول 

بعض الباحثين إال أنها تضل بين مختلف التعريفات سمة إيجابية تسهم في التنمية المستدامة للمدن

ى هذه التعريفات وغيرها فإنني أميل بحكم تخصصي في تنظيم العمران إلى استخدام عل إطالعيخالل 

 .متعدد التخصصات

قياس المرونة الحضرية -3

مفهوم المرونة الحضرية ذو طبيعة معيارية 

قياس المرونة الحضرية ومعرفة 

المتعلقة بتحسين المرونة كيف نعرف ونحدد إذا كنا قد اقتربنا من هدف المرونة أم ال؟ اإلجراءات

فيكيف نقيس النجاح 

العديد من المقاييس والمؤشرات 

المؤشرات البريطانية -

تم تطويرها من قبل 

تماسك المجتمع و : شاملة -
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  .حل مشاكل متعددة، العمل معا

وعدد من المؤسسات ، مؤسسة روكفلر

تم تصميم الفهرس لتمكين المدن من قياس ومراقبة 

مرور بتشخيص نقاط القوة والضعف وقياس األداء النسبي 

 52هدًفا و  12منظمة حول أربعة أبعاد و 

منظمة من هذه الورقة ضمن موضوع 

  

  مؤشر مرونة المدينة

الكتابات المتعلقة بالصحة النفسية 

 حيث،العديد من المجاالت البيئية والطبية واالجتماعية والتخطيطية

 "Crawford Holling"وبعد ذلك استعمله 

البيئية على الحفاظ على خصائص الوظائف 

المرونة ،من المرونة  نم بالتمييز بين نوعي

 التيوالمرونة االيكولوجية الديناميكية 

االجتماعية  األنظمةذلك نظرية  ثم ظهرت بعد
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العمل معا: متكاملة -     .قوية ضد الصدمات والضغوط المحددة 

 .والتحسين المستمر ،البرهان  ، التعلم

 ":City Resilience Index"  مؤشر مرونة المدينة

مؤسسة روكفلر و"Arup" التعاون بين شركة تطوير مؤشر مرونة المدينة نتيجة 

تم تصميم الفهرس لتمكين المدن من قياس ومراقبة ،وكذلك مشاركة العديد من المدن  ،ذات العالقة

تشخيص نقاط القوة والضعف وقياس األداء النسبي  من خالل مرونتهاالعوامل المتعددة التي تساهم في 

منظمة حول أربعة أبعاد و  ، صياغة شاملة لمرونة المدينة الفهرس

من هذه الورقة ضمن موضوع ) 5(القسم  فيسيتم ذكرها تفصيال ،)3(الشكل رقم  فيكما هو مبين 

مؤشر مرونة المدينةالشكل العام ل) : 3(شكل رقم 

  :المرونة وممارساتها منذ نشأتها إلى اآلن

الكتابات المتعلقة بالصحة النفسية  فيالعشرين  نمنذ ظهور مفهوم المرونة ألول مرة خالل خمسينيات القر 

العديد من المجاالت البيئية والطبية واالجتماعية والتخطيطية فيوالى وقتنا الحاضر فقد استعمل المفهوم 

وبعد ذلك استعمله ،الفيزياء ثم علم النفس  في األمر ئباد فياستعمل مفهوم المرونة 

البيئية على الحفاظ على خصائص الوظائف  األنظمةقدرة  هيإن المرونة  :فى علم البيئة قائال

م بالتمييز بين نوعي1996ثم قام بعد ذلك عام ،مواجهة االضطراب 

والمرونة االيكولوجية الديناميكية ،حالته السابقة  إلىقدرة النظام على االرتداد  إلى إشارة

ثم ظهرت بعد، عند االضطراب األساسيةتركز على الحفاظ على الوظائف 

قوية ضد الصدمات والضغوط المحددة : متينة -

التعلم: ةعاكس -

مؤشر مرونة المدينة -

تطوير مؤشر مرونة المدينة نتيجة تم 

ذات العالقة األخرى

العوامل المتعددة التي تساهم في 

الفهرس يوفر بذلكو ،الوقت

كما هو مبين ،مؤشًرا

  .مدينة مرنة 100

المرونة وممارساتها منذ نشأتها إلى اآلنتطور فكرة  -4

منذ ظهور مفهوم المرونة ألول مرة خالل خمسينيات القر 

والى وقتنا الحاضر فقد استعمل المفهوم 

استعمل مفهوم المرونة 

فى علم البيئة قائال م1973عام 

مواجهة االضطراب  في األساسية

إشارة فيالهندسية الثابتة 

تركز على الحفاظ على الوظائف 
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التخصصات  أصحابعلى يد مجموعة من العلماء 

قد خضعت  مفاهيم المرونةبأن  الحضري

 :وهى مسار من أربع مراحل ضمن

، ثالثًا. مرونة النظام كمفهوم في العلوم االجتماعية

تراكمت مجموعة ، الصددفي هذا 

بدأت أدبيات ، رابعا. حول المرونة االجتماعية واالقتصادية والبيئية لألنظمة الحضرية

مع تحول في التركيز من التعامل مع المخاطر البيئية 

Ayda Eraydin & Tuna Tasan

Godschalk " يليوفيما ، 2003عام 

John Bowlby." 

 .البيئية األنظمة

 ". UNISDER"المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 

UNDRR". 

الزراعة يبدأ الحديث عن  فيوالقطاع الخاص السيما 

 .مدينة مرنة 100مؤسسة 

كافة المجاالت السيما المتعلقة بهذا البحث ذات قيمة عالية 

مرونة المدن تأسست العديد من المنظمات والمؤسسات والمراكز 
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SES, Social-Ecological Systems " على يد مجموعة من العلماء

الحضريالتخطيط  فيكتاب فكر المرونة  فيونستشهد هنا بما ذكر 

ضمنالتخطيط و لتعديل كبير في السنوات األخيرة بعد دمجها في العلوم االجتماعية 

مرونة النظام كمفهوم في العلوم االجتماعية وزبر ، ثانياً . الكتاباتالمرونة كمفهوم بيئي في 

في هذا و  ،للتدقيق) تصاديةبيئية واجتماعية واق(مرونة المدن كنظم حضرية 

حول المرونة االجتماعية واالقتصادية والبيئية لألنظمة الحضرية 

مع تحول في التركيز من التعامل مع المخاطر البيئية ، المرنة المدنالتخطيط الحضري في البحث عن مبادئ 

-Ayda Eraydin & Tuna Tasan(، لية ينظر إلى مرونة النظام الحضري ككلإلى نهج أكثر شمو 

Godschalk" مرنة ألول مرة من قبلالوتم إدخال مفهوم المدن 

  :والممارسات المتعلقة بفكر المرونة األحداثألهم  التاريخي

John Bowlby" كتابات  فيعلم النفس  فيمفهوم المرونة  إلى إشارةول 

األنظمة فيعن المرونة واالستقرار "Crawford Holling" كتابات 

 .المتحدة األممالمعدة من قبل  األلفية أهداف

 ". Resilience Alliance"تأسيس تحالف المرونة 

المتحدة للحد من مخاطر الكوارث  األممعمل هيوغو بقيادة مكتب  أطار

 ).RIMA(وضع مقياس مؤشرات المرونة 

UNDRR"  أطلقها التيتستعد  مدينتي،حملة جعل المدن مرنة 

 .مدينة مرنة 100على مؤسسة  اإلعالن

والقطاع الخاص السيما ،المرونة  أجندة فيالهجرة تصبح مكونا 

 ". ARUP"من قبل " CRF"عمل المرونة  إطاروتأسيس 

 ".USAID" تأسيس مركز المرونة من قبل 

 ".ARUP" تأسيس مؤشرات مرونة المدينة عن طريق 

مؤسسة ل سنويوتقرير نصف ،تأسيس مركز ستوكهولم للمرونة 

 :التجارب الدولية لتحقيق مرونة المدن

كافة المجاالت السيما المتعلقة بهذا البحث ذات قيمة عالية  فيتضل التجربة والخبرة العالمية المتراكمة 

مرونة المدن تأسست العديد من المنظمات والمؤسسات والمراكز  إطاروضمن ، منها نظريا وعمليا

Systems" االيكولوجيـــــة

ونستشهد هنا بما ذكر  ،المختلفة

لتعديل كبير في السنوات األخيرة بعد دمجها في العلوم االجتماعية 

المرونة كمفهوم بيئي في  ورظه ، أوالً 

مرونة المدن كنظم حضرية خضوع 

 الكتاباتواسعة من 

التخطيط الحضري في البحث عن مبادئ 

إلى نهج أكثر شمو 

Kok,2013()1(، وتم إدخال مفهوم المدن

التاريخينستعرض التتابع 

ول أ: 1950عام  •

كتابات : 1973عام  •

أهداف: 1995عام  •

تأسيس تحالف المرونة : 1999عام  •

أطار: 2005عام  •

وضع مقياس مؤشرات المرونة : 2008عام  •

حملة جعل المدن مرنة : 2010عام  •

اإلعالن: 2013عام  •

الهجرة تصبح مكونا : 2014عام  •

وتأسيس ،المرونة 

تأسيس مركز المرونة من قبل :2015عام  •

تأسيس مؤشرات مرونة المدينة عن طريق :2016عام  •

تأسيس مركز ستوكهولم للمرونة : 2018عام  •

التجارب الدولية لتحقيق مرونة المدنالمبادرات و  -5

تضل التجربة والخبرة العالمية المتراكمة 

منها نظريا وعمليالالستفادة ،
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ووضعت اطر العمل المختلفة لتحقيق المرنة ضمن 

عض هذه التجارب وسيتم استعراض ب

UNDRR " تهدف إلى و ، م2010عام

 و،دعم التنمية الحضرية المستدامة من خالل تعزيز أنشطة المرونة وزيادة فهم المستوى المحلي لمخاطر الكوارث

تسعى إلى تحقيق مجتمعات حضرية مرنة ومستدامة من خالل حث الحكومات المحلية على اتخاذ إجراءات 

جعل المدن قادرة على الصمود ثالثة 

لبلديات وقادة الحكومات رؤساء اوهى تستهدف 

تدعو الحملة أيضًا المجتمع و  ، إلى جانب رؤساء البلديات وقادة الحكومات المحلية

فضًال عن السلطات الوطنية ومجموعات المجتمع إلى تطوير حلول 

مدينة  4301عدد وقد التحق بهذه الحملة 

 أكثرالحملة دليل قيادات الحكومات المحلية لجعل المدن 

  

  غالف دليل حملة جعل المدن مرنة
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ووضعت اطر العمل المختلفة لتحقيق المرنة ضمن  ،الفنية لقياس مرونة المدن األساليبواستعملت العديد من 

وسيتم استعراض ب ،وعقدت الكثير من المؤتمرات والندوات حلقات النقاش

 :تستعد  مدينتي،حملة جعل المدن مرنة 

UNDRR" المتحدة للحد من مخاطر الكوارث  األمممكتب  أطلقها

دعم التنمية الحضرية المستدامة من خالل تعزيز أنشطة المرونة وزيادة فهم المستوى المحلي لمخاطر الكوارث

تسعى إلى تحقيق مجتمعات حضرية مرنة ومستدامة من خالل حث الحكومات المحلية على اتخاذ إجراءات 

جعل المدن قادرة على الصمود ثالثة و . وبناء شراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين لتحقيق ذلك

وهى تستهدف ، ويمكن تحقيقها من خالل بناء شراكات طويلة األمد

إلى جانب رؤساء البلديات وقادة الحكومات المحلية. المحلية في المدن والبلدات

فضًال عن السلطات الوطنية ومجموعات المجتمع إلى تطوير حلول  ،المدني والمخططين والمهنيين الحضريين

وقد التحق بهذه الحملة  ،للحد من مخاطر الكوارث ت المحليةمبتكرة والمشاركة مع الحكوما

الحملة دليل قيادات الحكومات المحلية لجعل المدن  وأصدرت،م2019 أكتوبر 7تاريخ 

  .ى مجابهة الكوارث

غالف دليل حملة جعل المدن مرنة:)4(شكل رقم 

واستعملت العديد من ،

وعقدت الكثير من المؤتمرات والندوات حلقات النقاش ،الحضرية األنظمة

  :التاليلنحو على ا

حملة جعل المدن مرنة  •

أطلقهاوهى حملة 

دعم التنمية الحضرية المستدامة من خالل تعزيز أنشطة المرونة وزيادة فهم المستوى المحلي لمخاطر الكوارث

تسعى إلى تحقيق مجتمعات حضرية مرنة ومستدامة من خالل حث الحكومات المحلية على اتخاذ إجراءات 

وبناء شراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين لتحقيق ذلك، فورية

ويمكن تحقيقها من خالل بناء شراكات طويلة األمد، أضعاف

المحلية في المدن والبلدات

المدني والمخططين والمهنيين الحضريين

مبتكرة والمشاركة مع الحكوما

تاريخ منذ انطالقها حتى 

ى مجابهة الكوارثـــقدرة عل



  م2019
 

هات عملية ويتضمن الدليل  توجي،)

سس لتمكين المدن من مجابهة الكوارث وهى على النحو 

نين والمجتمع المدني والتحالفات واط

 .ر الكوارث واالستعداد لها

ل خذات الد واألسرل ز انالم ألصحاب

  .ار التي يواجهونهطلالستثمار في الحد من المخا

ر واستخدامها طوٕاعداد تقييم  المخا

طط المدينة لمجابهة الكوارث متاحة 

السيول وتعديلها عند  جارىر مثل م

 .كالحاجة إلى ذلت المرافق كلما دع

 كوكذل .األراضيستخدامات الومبادئ التخطيط السليم 

 .ممكنا كالعشوائية كلما كان ذل

  .ر الكوارث في المدارس والمجتمعات المحلية
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)4(شكل رقم من اجل دعم السياسات العامة وصنع القرارات ذات العالقة 

سس لتمكين المدن من مجابهة الكوارث وهى على النحو أوتعتمد الحملة على عشرة .اإلجراءات

 :اإلداريالمؤسسي و 

واطمنها على أساس مشاركة الم والحدالمخاطر تنظيم والتنسيق لفهم 

ر الكوارث واالستعداد لهاطوضمان أن جميع اإلدارات تتفهم دورها في الحد من مخا

: 

ألصحاب زفار الكوارث وتقديم حو طانية مخصصة للحد من مخا

لالستثمار في الحد من المخا مالعاص وللمجتمعات المحلية والقطاع الخا

 

وٕاعداد تقييم  المخا. ر وقابلية التضررطنات  المتعلقة بالمخااوجود تحديث مستمر للبي

طط المدينة لمجابهة الكوارث متاحة خالمعلومات و   هكأساس لخطط   وقرارات التنمية الحضرية  وضمان أن هذ

 .هامناقشتها بأكمل  مقد ت

 :البنية التحتية حماية وتطوير وتقوية

ر مثل مطعليها للحد من المخاظ وجود استثمار إلقامة البنية التحتية والحفا

 . خالمنا رغيي

 :التعليم و الصحة، المنشآت الحيوية

المرافق كلما دعه تقييم سالمة جميع المدارس والمرافق الصحية ورفع مستويات هذ

 :األراضيلوائح البناء و تخطيط استعماالت 

ومبادئ التخطيط السليم  ،رطتطبيق وتنفيذ واقعي للوائح البناء المقاومة للمخا

العشوائية كلما كان ذل األحياءوتطوير  ،ضل المنخفخنين من ذوي الداطتحديد أراضي آمنة للمو 

 :والتوعية العامة 

ر الكوارث في المدارس والمجتمعات المحليةطعلى الحد من مخا بضمان وجود برامج للتعليم والتدري

من اجل دعم السياسات العامة وصنع القرارات ذات العالقة و 

اإلجراءاتلفهم واتخاذ 

  :التالي

المؤسسي و  اإلطار -

تنظيم والتنسيق لفهم الوجود 

وضمان أن جميع اإلدارات تتفهم دورها في الحد من مخا،المحلية 

:التمويل والموارد -

انية مخصصة للحد من مخاز وجود مي

وللمجتمعات المحلية والقطاع الخا ضالمنخف

 :تقييم المخاطر -

وجود تحديث مستمر للبي

كأساس لخطط   وقرارات التنمية الحضرية  وضمان أن هذ

قد ت هلكل السكان وأن

حماية وتطوير وتقوية -

وجود استثمار إلقامة البنية التحتية والحفا

غييالحاجة للتكيف مع ت

المنشآت الحيوية حماية -

تقييم سالمة جميع المدارس والمرافق الصحية ورفع مستويات هذ

لوائح البناء و تخطيط استعماالت  -

تطبيق وتنفيذ واقعي للوائح البناء المقاومة للمخا

تحديد أراضي آمنة للمو 

 التعليم والتدريب -

ضمان وجود برامج للتعليم والتدري
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يرها من غالطبيعية للتخفيف من آثار الفيضانات والعواصف و 

ل البناء على الممارسات الجيدة للحد 

وضع نظم اإلنذار المبكر وتوفير قدرات إدارة الطوارئ في المدينة  وٕاجراء تدريبات االستعداد للجمهور بشكل 

مع تقديم  األعمارأساسي في عملية إعادة 

 كفي ذل ولمنظماتهم المجتمعية من أجل التصميم وتنفيذ المتطلبات والمساعدات لالستجابة المالئمة بما

تتكون من خمس مراحل كما هو  

  األساسيةالخطوات 

  .الوعيوزيادة  المؤسسي اإلطار

  .الفاعلة األطرافاالتفاق مع 

  .تخطيط وتنفيذ العملية

  .التعرف على مخاطر المدينة

  .تقييم للمخاطر

  .تحليل البيئة المحلية والجهات الفاعلة

  .تقرير التقييم

  .واألهدافتحديد الرؤية 

  .تحديد البرامج والمشاريع

  .المؤسسيالطابع 

  .التنفيذ و تعبئة الموارد

  .ضمان المشاركة الواسعة

  .مراقبة ومتابعة وتقييم الخطة

  .نشر وتعزيز الخطة

 حملة جعل المدن مرنة
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 :ةينظم البيئحماية البيئة وتعزيز ال

الطبيعية للتخفيف من آثار الفيضانات والعواصف و  زحماية النظم البيئية الطبيعية والحواج

ل البناء على الممارسات الجيدة للحد خالمن   خير المناغالتكيف مع تو عرضة لها  كالتي تكون  مدينت

 :واالستجابةالمبكر  واإلنذارفاعلية االستعداد 

وضع نظم اإلنذار المبكر وتوفير قدرات إدارة الطوارئ في المدينة  وٕاجراء تدريبات االستعداد للجمهور بشكل 

 :وٕاعادة بناء المجتمعات

أساسي في عملية إعادة  كوأن ذل،جود ضمانات لتلبية احتياجات الناجين بعد أي كارثة

ولمنظماتهم المجتمعية من أجل التصميم وتنفيذ المتطلبات والمساعدات لالستجابة المالئمة بما

  . شالعي بوسبل كس

 التي،التخطيط االستراتيجي  آليةالعشرة من خالل  األساسيات

  .)1(موضح بالجدول رقم 

  عنوان المرحلة

اإلطار إعداد  .ةاألساسات  العشر    يقلتطبد واإلعدا ميالتنظ

االتفاق مع 

تخطيط وتنفيذ العملية

التعرف على مخاطر المدينة  م مخاطر المدينةييص وتقيتشخ

تقييم للمخاطر إجراء

تحليل البيئة المحلية والجهات الفاعلة

تقرير التقييم إعداد

تحديد الرؤية   المجابهة  يرة علقادخطة عمل لمدينة آمنة و   ضعو 

تحديد البرامج والمشاريع

الطابع  إضفاء

التنفيذ و تعبئة الموارد  الخطة يذتنف

ضمان المشاركة الواسعة

مراقبة ومتابعة وتقييم الخطة  بة والمتابعةقار الم

نشر وتعزيز الخطة

حملة جعل المدن مرنةبالعشرة  األساسياتتطبيق  ):1(رقم  جدول

حماية البيئة وتعزيز ال -

حماية النظم البيئية الطبيعية والحواج

التي تكون  مدينت األخطار

 .طرمن المخا

فاعلية االستعداد  -
وضع نظم اإلنذار المبكر وتوفير قدرات إدارة الطوارئ في المدينة  وٕاجراء تدريبات االستعداد للجمهور بشكل 

 .منتظم

وٕاعادة بناء المجتمعات التعافي -
جود ضمانات لتلبية احتياجات الناجين بعد أي كارثةو 

ولمنظماتهم المجتمعية من أجل التصميم وتنفيذ المتطلبات والمساعدات لالستجابة المالئمة بما الدعم لهم

وسبل كس لز إعادة بناء المنا

األساسياتويتم تطبيق 

موضح بالجدول رقم 

  المرحلة

  األولىالمرحلة 

  الثانية المرحلة

  الثالثة المرحلة

  الرابعة المرحلة

  الخامسة المرحلة
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 من وأكثرالمتحدة للحد من الكوارث 

نحو المزيد من  التركيز يلحو تحل جديدة و 

 وتخطيط العمل المحلي ورصد التقدم المحرز في المدن

تحسين الوصول إلى المعلومات وموارد المعرفة واألدوات الالزمة للتعامل بفعالية مع آثار األخطار 

شاملة  إستراتيجيةنظرة عامة حول االستراتيجيات واإلجراءات الرئيسية كجزء من 

مرونة  أكثربهدف مساعدة مدن العالم لتصبح 

ال تشمل الزالزل  التيالمرونة  مفهوم

، بعد يومالتي تضعف نسيج المدينة يومًيا 

نقص  كذلكو  ،مستوطنالعنف ال وأعمال

حيث تم  ،طلب 1000ثم وصل عدد الطلبات الى

بالتعاون مع عمل المدينة المرنة  إطار

 فيتجعلها قادرة على التكيف واالستمرار 

عمل  إطار إن، تنهار أمام االضطرابات والمحن

االقتصاد  ،الصحة والصالح العام

محركات " أقساممن ثالث  األبعادويتكون كل بعد من تلك 

محركات  تفاصيل) 2(يبين الجدول رقم 

  مالحظات

  .المأوى، الطاقة، الصحيالصرف 

 التوظيفسياسة ، التدريب، األعمالالوصول لالستثمارات 
  

والعيادات وسيارات ، توفير االختصاصيين والخطط

االجتماعية  العالقاتبالهوية المحلية و 
تعزيز ميزات التراث الثقافي المحلي ،
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المتحدة للحد من الكوارث  األممكتب مم صدر الدليل المحدث بالمشاركة بين 201

حل جديدة و امر  إدخال الدليل المحدث يتضمنو  ،)14(مدينة متميزة وشريك

وتخطيط العمل المحلي ورصد التقدم المحرز في المدن، والتعلم والتعاون من مدينة إلى أخرى

تحسين الوصول إلى المعلومات وموارد المعرفة واألدوات الالزمة للتعامل بفعالية مع آثار األخطار 

نظرة عامة حول االستراتيجيات واإلجراءات الرئيسية كجزء من  وتوفير الطبيعية وتغير المناخ

  .للتنمية الحضرية المستدامة

 :مدينة مرنة

بهدف مساعدة مدن العالم لتصبح  ،م2013نظمة من قبل مؤسسة روكفلر عام 

مفهومتدعم اعتماد وٕادماج وهى ،أمام التغيرات الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية 

التي تضعف نسيج المدينة يومًيا  اتأيًضا الضغوطتشمل ولكن  ،فقطوالحرائق والفيضانات وما إلى ذلك 

وأعمالنظام النقل العام المفرط أو غير الفعال؛ و  ارتفاع معدالت البطالة

  .ين

ثم وصل عدد الطلبات الى ،2013مدينة نهاية عام  32بدأ العمل بهذه المنظمة بعدد 

إطاروقد قدمت هذه المؤسسة  ،مدينة لتصبح ضمن عضوية هذه المنظمة

تجعلها قادرة على التكيف واالستمرار  التييستهدف بيان خصائص وقدرة المدينة  الذي

تنهار أمام االضطرابات والمحن التييميز المدينة المرنة من تلك  الذي وبيان ما

الصحة والصالح العام:وهى أبعاد أربعةللمدينة ضمن  األساسية األنظمةالمدينة المرنة يصف 

ويتكون كل بعد من تلك  .واإلستراتيجيةالقيادة  ،البنية التحتية والبيئة

يبين الجدول رقم و ،ونتها تتخذها المدن لتحسين مر  التي اإلجراءاتتعكس 

  .عمل المدينة المرنة

  محركات التغيير

  

الصرف ، المياه، الطعام  .األساسيةاستيفاء االحتياجات 

الوصول لالستثمارات   .دعم سبل العيش والتوظيف
  .التطوير، العادلة

توفير االختصاصيين والخطط  .ضمان خدمات الصحة العامة
  .اإلسعاف

بالهوية المحلية و بناء الشعور   .تعزيز المجتمعات المتماسكة والمشتركة
،اآلمنة  واألمكنة

2017وفى عام 

مدينة متميزة وشريك 100

والتعلم والتعاون من مدينة إلى أخرى، الدعم للتنفيذ

تحسين الوصول إلى المعلومات وموارد المعرفة واألدوات الالزمة للتعامل بفعالية مع آثار األخطار  إلىوالدعوة 

الطبيعية وتغير المناخ

للتنمية الحضرية المستدامة

مدينة مرنة 100منظمة  •

نظمة من قبل مؤسسة روكفلر عام هذه الم أنشئت

أمام التغيرات الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية 

والحرائق والفيضانات وما إلى ذلك 

ارتفاع معدالت البطالةمثل 

ينالغذاء والمياه المزمن

بدأ العمل بهذه المنظمة بعدد 

مدينة لتصبح ضمن عضوية هذه المنظمة 100

الذي ،"ARUP"مؤسسة 

وبيان ما ،وجه التحديات

المدينة المرنة يصف 

البنية التحتية والبيئة ،واالجتماع

تعكس  التي ،"التغيير

عمل المدينة المرنة إطارالتغيير ضمن 

  العمل إطار إبعاد

  
  

  الصحة والصالح العام
  
  

  
  



  م2019
 

الشامل ؛ وتشجيع التنوع الثقافي مع تشجيع التسامح 
  .واالستعداد لقبول الثقافات األخرى

 - يمة للجر  ةيشمل الشرطة العادلة والشفافة والرادع
وكذلك إنفاذ القوانين مثل  ، وخاصة في أوقات األزمات

  

ويشمل ذلك الحكم الرشيد والتكامل مع االقتصاد اإلقليمي 
  .والعالمي وتدابير لجذب االستثمار

ويشمل ذلك النظم الطبيعية مثل األراضي الرطبة والكثبان 
الرملية أو البنية التحتية المبنية مثل الجدران البحرية أو 

ويشمل ذلك تصميم بنية تحتية مادية مثل الطرق 
والجسور لمقاومة الفيضانات حتى يتمكن الناس من 

. إدارة النظام البيئي إلدارة مخاطر الفيضانات
وخطط الطوارئ التي يمكن أن تنسق المطارات لتعمل 

  .بحيث يمكن رفع اإلغاثة والخروج منها أثناء األزمة

ويشمل ذلك شبكات المعلومات واالتصاالت وكذلك الحركة 
  .النقل متعدد الوسائطالمادية من خالل نظام 

 ، واالتصال عبر القطاعات ، ينطوي على قيادة قوية
  .واتخاذ القرارات القائمة على األدلة

التواصل بين  ، يشمل الوصول إلى المعلومات والتعليم
الرصد المناسب في  ، نقل المعرفة ، الحكومة والجمهور

  .يشمل استراتيجيات وخطط المدينة

 عمل المدينة المرنة

تلك األنظمة بطريقة تشغل  أن ينبغي

 "CRF"عمل المدينة المرنة  إطاروضمن 

، الوفرة، المتانة، الدمج، الشمولية، 

  ).3(رقم الجدول  فيالمبينة 
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الشامل ؛ وتشجيع التنوع الثقافي مع تشجيع التسامح 
واالستعداد لقبول الثقافات األخرى

ضمان االستقرار االجتماعي واألمن 
  .والعدالة

يشمل الشرطة العادلة والشفافة والرادع
وخاصة في أوقات األزمات

  .القوانين واللوائح

ويشمل ذلك الحكم الرشيد والتكامل مع االقتصاد اإلقليمي   .تعزيز الرخاء االقتصادي
والعالمي وتدابير لجذب االستثمار

  

توفير وتعزيز األصول الوقائية الطبيعية 
  .واالصطناعية

ويشمل ذلك النظم الطبيعية مثل األراضي الرطبة والكثبان 
الرملية أو البنية التحتية المبنية مثل الجدران البحرية أو 

  .السدود

ويشمل ذلك تصميم بنية تحتية مادية مثل الطرق   .ضمان استمرارية الخدمات الحرجة
والجسور لمقاومة الفيضانات حتى يتمكن الناس من 

إدارة النظام البيئي إلدارة مخاطر الفيضانات و ، الءاإلخ
وخطط الطوارئ التي يمكن أن تنسق المطارات لتعمل 

بحيث يمكن رفع اإلغاثة والخروج منها أثناء األزمة

ويشمل ذلك شبكات المعلومات واالتصاالت وكذلك الحركة   .توفير االتصاالت الموثوقة والتنقل
المادية من خالل نظام 

  

ينطوي على قيادة قوية  .تعزيز القيادة واإلدارة الفعالة
واتخاذ القرارات القائمة على األدلة

تمكين مجموعة واسعة من أصحاب 
  .المصلحة

يشمل الوصول إلى المعلومات والتعليم
الحكومة والجمهور

  .الوقت المناسب

يشمل استراتيجيات وخطط المدينة  .تعزيز التخطيط طويل األجل والمتكامل

عمل المدينة المرنة إطار التغيير فيمحركات تفاصيل  ):2(رقم  جدول

ينبغيحيث  ، .المدينة ال يكفيفهم أنظمة فإن من أجل بناء مرونة المدينة 

وضمن . الصدمات والتكيف معها بشكل أكثر سهولة أماممكنها من الصمود 

، سعة الحيلة، االنعكاسية: أن تتميز بعدد سبع مميزات وهى

المبينة  المعانيالعمل على  إطاروثيقة  فيوتدل هذه الصفات كما هو مبين 

  
  

  االقتصاد واالجتماع

  
  
  
  
  

  .البنية التحتية والبيئة

  
  
  

  .واإلستراتيجيةالقيادة 

جدول

من أجل بناء مرونة المدينة و 

مكنها من الصمود ت

أن تتميز بعدد سبع مميزات وهى ينبغيفأن المدينة 

وتدل هذه الصفات كما هو مبين .الليونة

  

  

  

  



  م2019
 

الذين يتصفون األفراد والمؤسسات و .
. المعايير والسلوكيات وفًقا لذلك وتعديل

  .عمليات التخطيط العاكسة أكثر قدرة على االستجابة للظروف المتغيرة

فراد والمؤسسات ذوو الحيلة التعرف على طرق بديلة الستخدام الموارد في أوقات األزمات من أجل 
على الرغم من أن األسر في مدن الوادي األوسط في 

أن هذه الخدمة غالبًا ما تتوقف بعد إال  
  .تحتفظ العديد من األسر بآبار لمواصلة توفير المياه

لخلق شعور " العديد من المقاعد على الطاولة
سيمّكن اإلنذار المبكر الوصول إلى  ، على سبيل المثال

  .كل شخص معرض للخطر األشخاص من حماية أنفسهم وتقليل الخسائر في األرواح والممتلكات

الموارد تجمع العمليات المتكاملة بين األنظمة والمؤسسات ويمكنها أيًضا تحفيز الفوائد اإلضافية عند تقاسم 
ُتمكن خطط المدن المتكاملة  ، على سبيل المثال

المدينة من التعامل مع قضايا متعددة التخصصات مثل تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث أو االستجابة 

وآمًنا وغير متناسب مع ،الفشل ب التنبؤ
عندما يتم تجاوز عتبات  يلن تفشل البنية التحتية الوقائية القوية بشكل كارث

يعاب االضطرابات الناجمة عن الضغوط الشديدة 
على سبيل . ويشمل التنوع حيث توجد طرق متعددة لتحقيق حاجة معينة

توفر أنظمة الطاقة التي تتضمن التكرار مسارات توصيل متعددة يمكنها استيعاب الزيادات في الطلب أو 

. إلى الرغبة والقدرة على اعتماد استراتيجيات بديلة استجابة للظروف المتغيرة أو األزمات المفاجئة
بما في ذلك التعرف على الممارسات  ، يمكن جعل األنظمة أكثر مرونة من خالل إدخال تقنيات أو معارف جديدة

قد تعيد المدن نشر الحافالت العامة لإلجالء في حاالت 

  عمل المدينة المرنة

، بانكوك،  األقصر، برشلونة، أبابا

 وأسبابهاولكل مدينة من تلك المدن قصتها 

  .هذه المنظمة 
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  المعنى

.أوقات األزماتالقدرة على التعلم من الماضي والتصرف في تعني 
وتعديل ، القرارات المستقبلية الستقراءالخبرة السابقة  باالنعكاسية يستعملون

عمليات التخطيط العاكسة أكثر قدرة على االستجابة للظروف المتغيرة ، على سبيل المثال

فراد والمؤسسات ذوو الحيلة التعرف على طرق بديلة الستخدام الموارد في أوقات األزمات من أجل يستطيع األ
على الرغم من أن األسر في مدن الوادي األوسط في  ، على سبيل المثال. تلبية احتياجاتهم أو تحقيق أهدافهم

 ، تشيلي تستخدم المياه التي توفرها الشبكات البلدية على أساس يومي
تحتفظ العديد من األسر بآبار لمواصلة توفير المياه ، واستجابة لذلك. الزالزل القوية

العديد من المقاعد على الطاولة"تؤكد العمليات الشاملة على الحاجة إلى مشاورات واسعة و 
على سبيل المثال. ناء مرونة المدينةبالملكية المشتركة أو رؤية مشتركة لب

كل شخص معرض للخطر األشخاص من حماية أنفسهم وتقليل الخسائر في األرواح والممتلكات

تجمع العمليات المتكاملة بين األنظمة والمؤسسات ويمكنها أيًضا تحفيز الفوائد اإلضافية عند تقاسم 
على سبيل المثال. وتمكين الجهات الفاعلة من العمل مًعا لتحقيق غايات أكبر

المدينة من التعامل مع قضايا متعددة التخصصات مثل تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث أو االستجابة 
  .للطوارئ من خالل التنسيق

التنبؤمصمم جيًدا ومبني ومدار ويتضمن توفير ما يضمن  المتينالتصميم 
لن تفشل البنية التحتية الوقائية القوية بشكل كارث ، على سبيل المثال. السبب

  .التصميم

يعاب االضطرابات الناجمة عن الضغوط الشديدة إلى السعة االحتياطية التي تم إنشاؤها عن عمد الست تشير الوفرة
ويشمل التنوع حيث توجد طرق متعددة لتحقيق حاجة معينة. أو زيادة الطلب أو حدث خارجي

توفر أنظمة الطاقة التي تتضمن التكرار مسارات توصيل متعددة يمكنها استيعاب الزيادات في الطلب أو  ، المثال
  .تعطل شبكات اإلمداد

إلى الرغبة والقدرة على اعتماد استراتيجيات بديلة استجابة للظروف المتغيرة أو األزمات المفاجئة الليونةتشير 
يمكن جعل األنظمة أكثر مرونة من خالل إدخال تقنيات أو معارف جديدة

قد تعيد المدن نشر الحافالت العامة لإلجالء في حاالت  ، في أوقات األزمات ، على سبيل المثال. التقليدية
  .الطوارئ

عمل المدينة المرنة إطار فيمميزات المدينة المرنة  ):3(رقم  جدول

أبابا أديس، شيكاغو، أثينا، عمان،تحصلت على العضوية  

ولكل مدينة من تلك المدن قصتها .باريس، روما، ملبورن، كيوتو، نيروبي، جاكرتا

هذه المنظمة  إلى واالنضمامالبحث عن كيفية تحقيق المرونة الحضرية 

  الصفة

تعني   االنعكاسية
باالنعكاسية يستعملون

على سبيل المثال

يستطيع األ  سعة الحيلة
تلبية احتياجاتهم أو تحقيق أهدافهم

تشيلي تستخدم المياه التي توفرها الشبكات البلدية على أساس يومي
الزالزل القوية

تؤكد العمليات الشاملة على الحاجة إلى مشاورات واسعة و   الشمولية
بالملكية المشتركة أو رؤية مشتركة لب

كل شخص معرض للخطر األشخاص من حماية أنفسهم وتقليل الخسائر في األرواح والممتلكات

تجمع العمليات المتكاملة بين األنظمة والمؤسسات ويمكنها أيًضا تحفيز الفوائد اإلضافية عند تقاسم   التكامل
وتمكين الجهات الفاعلة من العمل مًعا لتحقيق غايات أكبر

المدينة من التعامل مع قضايا متعددة التخصصات مثل تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث أو االستجابة 
للطوارئ من خالل التنسيق

التصميم   المتانة
السبب

التصميم

تشير الوفرة  الوفرة
أو زيادة الطلب أو حدث خارجي

المثال
تعطل شبكات اإلمداد

تشير   لليونةا
يمكن جعل األنظمة أكثر مرونة من خالل إدخال تقنيات أو معارف جديدة

التقليدية
الطوارئ

  

 التيومن المدن 

جاكرتا، غالسكو، داالس

البحث عن كيفية تحقيق المرونة الحضرية  إلىدفعتها  التي

  

  



  م2019
 

 ،م2009في عام . التزام قوي لبناء المرونة الحضرية

استناًدا إلى مشاركة أصحاب المصلحة 

لبطالة ا مثل المختلفة التي عانت منها في الماضي

أو سداد مدفوعات الرهن ، زيادة عدد األشخاص غير القادرين على العثور على منازل

 وشكل ضغطا على، على الهياكل االجتماعية

شل في البنية التحتية بما في ذلك فقدان 

فرًقا شاملة للقدرة على المدينة  في

تعزز لوخلق مشاريع  ،بدأت المدينة في مواجهة تحديات التلوث

 فيوساهمت كل الجهود نحو تحقيق المرونة 

التحتية  البنيفي توفير بها كمدينة نموذجية 

مدن شريكة تشارك في برنامج تحديد 

 100مؤسسة روكفلر كواحدة من تم اختيار برشلونة من قبل 

وهو منصب ُمنح لتلك المدن التي أبدت التزاما في بناء قدراتها الخاصة للتغلب 

المزدهرة تواجه  اإلقليميةعمان المركز السياسي والثقافي والتجاري لألردن وذات القوة االقتصادية 

مثل استضافة موجات من الالجئين الذين فروا من 

وشكلوا ضغط على البنية التحتية للمدينة وقدرتها على تقديم 

حدوث فيضانات في المناطق المنخفضة 

والتأثير على المدارس  ، تتسبب األخيرة في شل المدينة

  :وهي أساسيةوهى تتكون من خمسة محاور 

  .مدينة متحدة وفخورة
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 :مجال المرونة الحضرية  فيخبرة مدينة برشلونة 

التزام قوي لبناء المرونة الحضرية ولديهابرشلونة واحدة من المدن الكبرى في أوروبا 

استناًدا إلى مشاركة أصحاب المصلحة  ،أطلقت برنامًجا متكامًال يركز على إدارة مخاطر الكوارث ومنع الفشل

المختلفة التي عانت منها في الماضي للمخاطراستجابًة وذلك  ،ومجموعات العمل عبر اإلدارات

زيادة عدد األشخاص غير القادرين على العثور على منازل فيساهمت 

على الهياكل االجتماعية مما اثر ،أو شراء المرافق مثل المياه والكهرباء والغاز

شل في البنية التحتية بما في ذلك فقدان عدًدا من حاالت الفمواجهة المدينة ل إلى إضافة، تماسك األسرة التقليدي

في المسئولونأنشأ ونتيجة لذلك ،خطوط النقل الرئيسية وانقطاع كبير في الطاقة

بدأت المدينة في مواجهة تحديات التلوث و،لتحليل الصدمات والرد بجهد منسق

وساهمت كل الجهود نحو تحقيق المرونة ،في الميناء يوتقلل من استخدام الوقود األحفور 

بها كمدينة نموذجية " UNISDR"  مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

مدن شريكة تشارك في برنامج تحديد  عشرةتم اختيار المدينة كواحدة من أول كما ، 2013

تم اختيار برشلونة من قبل  وأخيرا،"CRPP"مالمح المدن لموئل األمم المتحدة 

وهو منصب ُمنح لتلك المدن التي أبدت التزاما في بناء قدراتها الخاصة للتغلب  ، المرنة المدن

  .على صدمات وضغوط بيئة حضرية متزايدة التعقيد

  :مجال المرونة الحضرية  في عمان

عمان المركز السياسي والثقافي والتجاري لألردن وذات القوة االقتصادية 

مثل استضافة موجات من الالجئين الذين فروا من ، حديات وتتعرض للعديد من الضغوطات

وشكلوا ضغط على البنية التحتية للمدينة وقدرتها على تقديم ،النزاعات اإلقليمية على مدار العقدين الماضيين 

حدوث فيضانات في المناطق المنخفضة  إلىتؤدي  لتيااألمطار الغزيرة  إلى باإلضافة، 

تتسبب األخيرة في شل المدينة التيالعواصف الثلجية الخطيرة  إلى

  .والنقل وشبكة الكهرباء

وهى تتكون من خمسة محاور ،المتعلقة بالمرونة  إستراتيجيتها

مدينة متحدة وفخورة  -  .مدينة استباقية بيئًيا -               .دينة متكاملة وذكية

    .مدينة صغيرة ومتساوية-        .مدينة مبتكرة وفريدة من نوعها

خبرة مدينة برشلونة  •

برشلونة واحدة من المدن الكبرى في أوروبا تعد 

أطلقت برنامًجا متكامًال يركز على إدارة مخاطر الكوارث ومنع الفشل

ومجموعات العمل عبر اإلدارات

ساهمت  التيالمرتفعة 

أو شراء المرافق مثل المياه والكهرباء والغاز ،العقاري

تماسك األسرة التقليدي

خطوط النقل الرئيسية وانقطاع كبير في الطاقة

لتحليل الصدمات والرد بجهد منسق المرونة

وتقلل من استخدام الوقود األحفور  ،الطاقات المتجددة

مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارثاعترف 

2013والخدمات في عام 

مالمح المدن لموئل األمم المتحدة 

المدنشبكة ضمن  مدينة

على صدمات وضغوط بيئة حضرية متزايدة التعقيد

عمانخبرة مدينة  •

عمان المركز السياسي والثقافي والتجاري لألردن وذات القوة االقتصادية  تعتبر مدينة

حديات وتتعرض للعديد من الضغوطاتالعديد من الت

النزاعات اإلقليمية على مدار العقدين الماضيين 

، الخدمات األساسية

إلىوالتعرض  ،بالمدينة

والنقل وشبكة الكهرباء

إستراتيجيتهاعمان  أعدتوقد 

دينة متكاملة وذكيةم  -

مدينة مبتكرة وفريدة من نوعها  -
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الشاملة بمشاركة واسعة من جميع أصحاب المصلحة من القطاعين العام 

والشباب واألوساط األكاديمية وغيرهم ممن اجتمعوا 

وتتناول هذه اإلستراتيجية تحويل التحديات إلى 

 :المرونة الحضرية

 الجميلة والمدينة والمدينة ،الحدائقية

ثم فكرة ،عملية باعتباره التخطيط 

 األساسي الهدف كان العشرين القرن

 نأ إدراك إلي للمدينة المختلفة الجوانب

 أسس 1975 عام وفي ،بينها 

 تسعي التي المحاوالت ضمن من 

  

 خالل من أوروباو  أمريكا في تتبلور

 (pattern  language)ونظريات

 communicative( التواصلي 

communicative( على ذلك في استنادا 

 حركة العشرين القرن نهاية في ا ظهرت

 من العام االهتمام استقطبت التي 

 التنقل أوقاتو  ،الضواحي مرور وازدحام

 حركة تشجيع مع ،بعضها من بالقرب

ن الواحد والعشريومع بداية القرن  

ة البيئية ـــــــفكرة المدين وأصبحت ،

ن أو تكاد أ المدن حول العالمن ـــالعديد م

استعمل مفهوم المرونة بكثافة ضمن كتابات وممارسات 

ئية واالقتصادية المتنوعة ذات الطبيعة البي
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الشاملة بمشاركة واسعة من جميع أصحاب المصلحة من القطاعين العام  اإلستراتيجية تطوير هذه

والشباب واألوساط األكاديمية وغيرهم ممن اجتمعوا ، المجتمع المدني المحلية والدوليةومنظمات 

وتتناول هذه اإلستراتيجية تحويل التحديات إلى . لمناقشة مستقبل المدينة ورسم خريطة طريق تستند إلى إمكاناتها

  .فرص لتطوير عمان بالجميع وضمان رفاهية الشعب حاليا وفى المستقبل

المرونة الحضرية إلى المعاصر وصوالر التخطيطي عبر التاريخ 

الحدائقية كالمدن ،للنماذج الحضرية مختلفة أفكارظهرت  ،العشرين

 عن )Patrick Geddes(باترك جيدز وأفكار الشعاعية

القرن منتصف  وفي ،)Clarence Perry( بيريالمجاورة السكنية لكالرنس 

الجوانب بين للترابط المتزايد االعتراف أدى حيث ،الشمولية

 فيما للعالقة وفقا تصمم نأ يجب واإلسكان والنقل 

Richard Register (أمريكا في البيئية المدن حركة وآخرين، 

  .االجتماعية واالختالفات البيئي كالتدهور ،التحضر الهائل

تتبلور الجديد التحضر أفكار بدأتمن القرن العشرين  والثمانينيات

Leon Krier( ونظريات ،األوروبية المدينة بناء إعادة يــف

 التخطيط نظرية سعن إن جوديث أعلنت م1995 وفي عام

communicative( تواصلي ،تفاعلي نشاطالحضري التخطيط  باعتبار

Theory of Communicative Action(، ا ظهرتمك

 (new urbanism) يـــــــــــالذك النمو أو) (smart growth، 

وازدحام الحضري التوسع ضد تقف والتي ،الضواحي لتنمية 

بالقرب والتسوق والعمل المنزل يجعل جديدا أساسا الحركة هذه

 ،المختلفة السكن أنواع وتخلط الجماعي النقل نقاط حول التنمية

،ةـــواستراتيجيات جديدة لتخطيط المدينة المستدام أفكارقدم مخططو المدن 

العديد م إليههدفا وصلت  وأصبحت، ي ارض الواقعــــحقيقة عل

استعمل مفهوم المرونة بكثافة ضمن كتابات وممارسات ،الواحد والعشرين القرن منوالثاني  

المتنوعة ذات الطبيعة البي لألخطارنظرا لما تتعرض له المدن وبشكل متزايد ،

تطوير هذهوقد تم 

ومنظمات ، والخاص

لمناقشة مستقبل المدينة ورسم خريطة طريق تستند إلى إمكاناتها

فرص لتطوير عمان بالجميع وضمان رفاهية الشعب حاليا وفى المستقبل

ر التخطيطي عبر التاريخ تطور الفك -6

العشرين القرن في بداية

الشعاعية والمدينة الواسعة

المجاورة السكنية لكالرنس 

الشمولية هو المدن لتخطيط

 األرض استعماالت

Richard Register(ريتشاردريجستر

التحضر الهائل تأثيرات تخفيف إلي

والثمانينيات السبعينيات خالل

Leon Krier(أفكار رؤbو

وفي عام، الكسندرلكريستوف

planning( باعتبار

Theory of Communicative Action(هابر ماس نظرية

(new urbanismالجديد التحضر

 البديلة نظرتها خالل

هذه أقرت وقد ،الطويلة

التنمية وتعزز المشاة

قدم مخططو المدن 

)eco-city  (حقيقة عل

  .إليهتصل 

 األول ينالعقد خالل

نظرا لما تتعرض له المدن وبشكل متزايد ، الحضريالتخطيط 
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 فيوينطوي دمج مفهوم المرونة  ،من نصف سكان العالم

يعتمد على فهم  الذيفي  التكيي

إن  ،بة والتقييم وصناعة السيناريوهات

وتحويل  ،دمج المرونة في التخطيط والسياسات الحضرية قد يضمن معالجة القضايا الحضرية بكفاءة أكبر

تضمين  إلىوتسعى الدول والبلديات والمدن اليوم 

المناطق  فيخصائص للتخطيط لدعم المرونة 

" Fleischhaure"ثم قام  ،والتعاون

 تأدوااستعمال  أهميةتخطيطية سلطت الضوء على 

 األسسوتلك ،تقود التنمية العمرانية باتجاه المرونة 

 .المناخيبالتغير 

 

 .الحد من المخاطر المحتملة

تقود تشجع وتدعم المرونة  التيبتقديم الخصائص 

التخطيط  فيالتعاون والتواصل  أهمية

الخبراء والسياسات  أحكام إلىتؤكد على عملية التواصل من أجل الوصول 

وقد ،ع القرار التخطيط نكأساس لعملية ص

وذلك على النحو هذا المجال خالل السنوات الماضية 
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من نصف سكان العالم أكثر الن تأويأ أصبحتن المدن أسيما 

التكييوالتوجه نحو النهج " التنبؤ والوقاية"على االبتعاد نهج  

بة والتقييم وصناعة السيناريوهاتويتضمن عمليات تفاعلية منتظمة للمراق ،التعقيدات وعدم اليقين

دمج المرونة في التخطيط والسياسات الحضرية قد يضمن معالجة القضايا الحضرية بكفاءة أكبر

وتسعى الدول والبلديات والمدن اليوم  .)4(أهداف االستدامة إلى إجراءات تخلق بيئات حضرية مرنة

 .مفهوم المرونة لنظمها التخطيطية بشكل مكثف

Godschalk " خصائص للتخطيط لدعم المرونة  7بعدد ، )10(م 2003عام

والتعاون ،والترابط، والقوة ،الذاتية واإلدارة ،والكفاءة ،والتنوع، التكرار

تخطيطية سلطت الضوء على  أسس أربعةم بتطوير تلك الخصائص ضمن 

تقود التنمية العمرانية باتجاه المرونة  التيالعملية  واإلجراءات األهدافالتخطيط من اجل تطوير 

بالتغير  المتعلقةالحفاظ على المناطق الخالية من التنمية والمعرضة للتهديدات 

 .وفقا لشدة وتواتر المخاطر أراضىتأسيس قرارات استعماالت 

 .باإللزامالقانوني" zoning"والتنطيق  األراضيربط مخططات استعماالت 

الحد من المخاطر المحتملة فيتكون قادرة على المساهمة  لكي

بتقديم الخصائص " Davoudi & Stranger"م قام كل من 

أهميةوجميعها تبين  ،والتعددية، والتواصلية ،والطارئة، واالنعكاسية

تؤكد على عملية التواصل من أجل الوصول  التيبالدراسات 

كأساس لعملية ص خصائص 6 باقتراحم 2014عام "Pei Wen"ثم تولى 

هذا المجال خالل السنوات الماضية  فيوضعها العلماء  التي الدراساتاستخلصها من مجموعة 

  ).4(الجدول رقم 

سيما ال ،واالجتماعية

 الحضريالتخطيط 

التعقيدات وعدم اليقين واستيعاب

دمج المرونة في التخطيط والسياسات الحضرية قد يضمن معالجة القضايا الحضرية بكفاءة أكبر

أهداف االستدامة إلى إجراءات تخلق بيئات حضرية مرنة

مفهوم المرونة لنظمها التخطيطية بشكل مكثف

Godschalk"لقد تقدم 

التكرار :الحضرية وهى

م بتطوير تلك الخصائص ضمن 2008عام 

التخطيط من اجل تطوير 

  :التاليعلى النحو 

الحفاظ على المناطق الخالية من التنمية والمعرضة للتهديدات  -

تأسيس قرارات استعماالت  -

ربط مخططات استعماالت  -

لكيتشجيع التنمية  -

م قام كل من 2009وفى عام 

واالنعكاسية، الليونة :وهي

بالدراسات  أيضاكما تتعلق ،

ثم تولى ،بشكل شفاف

استخلصها من مجموعة 

الجدول رقم  فيالمبين 
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للبيئة يساعد على أخذ القدرة على فهم والحفاظ على الظروف الحالية 

، التوازن الديناميكي بين البشر والطبيعة في االعتبار عند التخطيط

القائمة بالصورة الصحيحة واختيار  

مثل مرافق  ، اإلجراءات العملية التي يتم اتخاذها لتقييم األوضاع الحالية

تحديد المخاطر  وفحص االتجاهات والتهديدات المستقبلية 

تقييم ما إذا  لتشمو ،القصير والطويل

كانت الدراسات العلمية للمخاطر المستقبلية يتم أخذها في االعتبار عند 

التواصل على هذا اتخاذ القرارات وكيف يمكن استضافة التعاون و 

يمكن البدء في استراتيجيات التخطيط إلدارة أو 

إعادة توزيع الموارد من الوضع الحالي بحيث تصبح االضطرابات 

يعتمد تقييم هذه الخاصية على تجارب الماضي والقدرة على اتخاذ القرار 

 ويتم تطوير،عامل مع ظروف مماثلة في المستقبل

.  

يرتبط  و تقييم القدرة على بدء أهداف أو رؤى للتطور المكاني

 ، ارتباًطا وثيًقا بمصالح الجهات الفاعلة المشاركة في صنع السياسات

  .والقيادة الحكومية 

الحوكمة التي يمكن ) ومورد(قوة  تقييم

  .استخدامها لتوجيه التطوير المكاني لتحقيق األهداف اإلنمائية

في صنع مشاركة للتقيس التعاون بين الجهات الفاعلة 

 و،)مثل المنظمات غير الحكومية(تشمل األفراد والمنظمات 

يمكن أن يشاركوا في عمليات التخطيط الرسمية أو بطريقة غير رسمية 

  

  توضيحات خصائص عملية اتخاذ القرار التخطيطي
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  التوضيحات

القدرة على فهم والحفاظ على الظروف الحالية  .اخذ الوضع القائم باالعتبار

التوازن الديناميكي بين البشر والطبيعة في االعتبار عند التخطيط

 لالعتباراتيتطلب فهم صناع القرار 

اإلجراءات العملية التي يتم اتخاذها لتقييم األوضاع الحالية

  .مراقبة الفيضانات

فحص االتجاهات والتهديدات المستقبلية تتضمن فهم و  .لتهديدات المستقبلية

القصير والطويل المدىالمستقبلية وشكوكها على 

كانت الدراسات العلمية للمخاطر المستقبلية يتم أخذها في االعتبار عند 

اتخاذ القرارات وكيف يمكن استضافة التعاون و 

يمكن البدء في استراتيجيات التخطيط إلدارة أو  ، وبالتالي ،؟األساس

إعادة توزيع الموارد من الوضع الحالي بحيث تصبح االضطرابات 

  .المحتملة أقل حدة

يعتمد تقييم هذه الخاصية على تجارب الماضي والقدرة على اتخاذ القرار  .التعلم من الخبرة السابقة

عامل مع ظروف مماثلة في المستقبلالمعرفة للت الستخدام

.هذا اإلطار باستمرار وبشكل تدريجي

تقييم القدرة على بدء أهداف أو رؤى للتطور المكاني تشمل

ارتباًطا وثيًقا بمصالح الجهات الفاعلة المشاركة في صنع السياسات

والقيادة الحكومية  ، والوعي باالضطرابات المحتملة

تقييم أساس هذه الخاصية علىتقوم 

استخدامها لتوجيه التطوير المكاني لتحقيق األهداف اإلنمائية

تقيس التعاون بين الجهات الفاعلة  هذه الخاصية

تشمل األفراد والمنظمات و ،السياسات

يمكن أن يشاركوا في عمليات التخطيط الرسمية أو بطريقة غير رسمية 

  .أكثر من خالل الضغط أو االحتجاج

توضيحات خصائص عملية اتخاذ القرار التخطيطي) :4(جدول رقم 

  

  الخصائص

اخذ الوضع القائم باالعتبار

لتهديدات المستقبليةدراسة االتجاهات وا

التعلم من الخبرة السابقة

 .األهدافوضع 

 .اإلجراءاتبدء 

 .الجمهور إشراك

جدول رقم 
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التي تستخدمها الدول من اجل خلق بيئة عمرانية الئقة ضمن التجمعات 

باإلضافة الى مواجهة التحديات غير 

 ،اقتصادية ،ديموغرافية ،بيئية( 

العالم نظام تخطيط  فيلكل دولة و  

ويشمل نظام التخطيط العمراني القوانين واللوائح 

وتنظيم ، والمؤسسات ذات االختصاص

 ،والئحته التنفيذية ،م2001لسنة  3

الالئحة التنفيذية المهام المتعلقة  إليها

كما  راح تعديل التشريعات ذات العالقة

  .لها العديد من المهام التنفيذية والمتابعة

ستوى المحلي والم اإلقليميستويات تخطيطية وهى المستوى الوطني والمستوى 

ها مرة المخططات مرة كل عشرين سنة وتسمي الجيل التخطيطي ثم يتم تحديث

ن هناك أمن خالل متابعة التطورات الحضرية التي تشهدها اغلب المدن 

هذه المخططات لم يعد لها فاعلية علي ارض 

ن هناك غموض أكما ،مما يتطلب الكثير من الجهود لتطوير نظام تخطيطي فعال علي ارض الواقع 

هذا النظام مؤسس على منهج  أن 

ولم يتم تحديثه ،كان سائدا خالل سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين 

  .والمرونة الحضرية ،المستدام العمراني

السمات المميزة للعمران في اغلب المدن الليبية السيما 

حيث تجاوزت المدن حدود  ،هو التوسع الحضري غير القانوني وغير المخطط

ق العمرانية اغلبها عشوائي وظهرت مساحات كبيرة من المناط

هذا الواقع العمراني بمستقبل مقلق وغير امن من مختلف 

للمدن له العديد من  األفقين التوسع الحضري 

فما بالك عندما يكون ذلك ،ألنه توجه حضري غير مستدام 

ن مساحة التوسع الحضري غير أحينما نعلم 
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 :العمراني الليبياألوضاع الراهنة للعمران والتخطيط 

التي تستخدمها الدول من اجل خلق بيئة عمرانية الئقة ضمن التجمعات  األداةيعتبر نظام التخطيط العمراني 

باإلضافة الى مواجهة التحديات غير ،والتغلب على المشكالت الحضرية ، )القرى،المدن  

 في وقتنا الحاضرالمسبوقة التي تواجهها هذه التجمعات السكانية 

 ،والمرونة وتعزيز النمو العمراني المستداموتحقيق التنمية المستدامة 

ويشمل نظام التخطيط العمراني القوانين واللوائح ، يتفق مع ظروفها السياسية واالقتصادية واالجتماعية

والمؤسسات ذات االختصاص،وطريقة اإلعداد والتنفيذ  ،المخططات وأنواعومستويات 

3لقانون رقم الليبي ليخضع نظام التخطيط العمراني و  ،مهنة التخطيط العمراني

إليها أوكلتتعتبر مصلحة التخطيط العمراني هي جهة االختصاص التي 

راح تعديل التشريعات ذات العالقةالمخططات وتعديلها واقت إعدادبما فيها ،بتنفيذ قانون التخطيط العمراني 

لها العديد من المهام التنفيذية والمتابعة أوكل أخرىفي تنفيذ القانون جهات 

ستويات تخطيطية وهى المستوى الوطني والمستوى م أربعةللتخطيط العمراني 

المخططات مرة كل عشرين سنة وتسمي الجيل التخطيطي ثم يتم تحديث إعداديتم و ،والقرى

من خالل متابعة التطورات الحضرية التي تشهدها اغلب المدن يالحظ و .كل خمس سنوات عند اللزوم 

هذه المخططات لم يعد لها فاعلية علي ارض  أنمما يدل على ،المعتمدة والواقع  الحضريةفجوة بين المخططات 

مما يتطلب الكثير من الجهود لتطوير نظام تخطيطي فعال علي ارض الواقع 

 ضاأيومما يالحظ ،م 2011تشريعية حيث صدرت بعد عام 

كان سائدا خالل سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين  الذي العقالنيالتخطيط الشامل والتخطيط 

العمرانيوتطويره بما يتفق ومتطلبات مناهج التخطيط المتطورة السيما التخطيط 

السمات المميزة للعمران في اغلب المدن الليبية السيما  أهممن وفيما يتعلق باألوضاع الراهنة للعمران فإن 

هو التوسع الحضري غير القانوني وغير المخطط األخيرةخالل العشرين سنة 

وظهرت مساحات كبيرة من المناط، أريافما حولها من  إلي

هذا الواقع العمراني بمستقبل مقلق وغير امن من مختلف  ينذرو  ،وبعضها ذو تقاسيم منظمة ولكنها غير قانونية

ن التوسع الحضري أحيث ،الجوانب الطبيعية والبيئية واالجتماعية واالقتصادية 

ألنه توجه حضري غير مستدام ،الرسمي  إطاره الحضرية حينما يكون في

حينما نعلم  األهميةيكون شديد  واألمر،التوسع الحضري عشوائيا وغير مخطط 

األوضاع الراهنة للعمران والتخطيط  -7

يعتبر نظام التخطيط العمراني 

،الحواضر(السكانية 

المسبوقة التي تواجهها هذه التجمعات السكانية 

وتحقيق التنمية المستدامة ،)اجتماعية

يتفق مع ظروفها السياسية واالقتصادية واالجتماعية عمراني

ومستويات  ،المنظمة للعمران

مهنة التخطيط العمراني

تعتبر مصلحة التخطيط العمراني هي جهة االختصاص التي حيث 

بتنفيذ قانون التخطيط العمراني 

في تنفيذ القانون جهات يشاركها 

للتخطيط العمراني 

والقرىومستوى المدن 

كل خمس سنوات عند اللزوم 

فجوة بين المخططات 

مما يتطلب الكثير من الجهود لتطوير نظام تخطيطي فعال علي ارض الواقع ،الواقع 

تشريعية حيث صدرت بعد عام ضمن العناصر ال

التخطيط الشامل والتخطيط 

وتطويره بما يتفق ومتطلبات مناهج التخطيط المتطورة السيما التخطيط 

وفيما يتعلق باألوضاع الراهنة للعمران فإن 

خالل العشرين سنة 

إلي الحضريالتخطيط 

وبعضها ذو تقاسيم منظمة ولكنها غير قانونية

الجوانب الطبيعية والبيئية واالجتماعية واالقتصادية 

الحضرية حينما يكون في اإلشكاليات

التوسع الحضري عشوائيا وغير مخطط 
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مما  ،الرسمي في مدن طرابلس وبنغازي والزاوية وغريان على سبيل المثال تفوق مساحة المناطق المخططة

ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات التعليم العالي 

ذلك يمكننا تحديد جملة من الصدمات 

  :الليبية مستقبال

 .األمطارالفيضانات الناتجة عن سقوط 

الصدمات والضغوطات وكانت الهشاشة واضحة المعالم فى مواجهتها 

وكذلك انقطاع ، والعزيزيةودرنة وسرت 

حدث بمدينة غات خالل صيف  

الصدمات إن كل تلك  ،وبنغازيلمدن الكبيرة مثل طرابلس 

الحضرية فى مواجهة تلك التحديات 

وتطور النموذج التخطيطي باتجاه ،

 في قناعة بأن التوجه نحو مفهوم وفكر المرونة

نسبة التحضر  حيث أنتفضيال  األكثر

الصدمات المفاجئة الكوارث و وفى ذات الوقت زاد معدل 

 ،تكون العواقب وخيمة والخسائر فادحة

قادرة على العودة بكفاءة وسرعة  المدن

فيضانات الناتجة عن سقوط ال أنوال شك 

غرق ما نسبته  إلى وأديم 2019

فالفيضان كان مفاجئا وليس له سابقة 

 المياه  غمرتقد و ،ملم سنويا  10

حسبان  فيلم يقع هذا الفيضان ،نسمة من سكان المدينة
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الرسمي في مدن طرابلس وبنغازي والزاوية وغريان على سبيل المثال تفوق مساحة المناطق المخططة

ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات التعليم العالي التخطيط  وأجهزةالحكومة قبل من جهود مشتركة 

ذلك يمكننا تحديد جملة من الصدمات  إلى إضافة،ووضع الحلول المناسبةتسليط الضوء علي هذه الظاهرة 

الليبية مستقبالقد تتعرض لها المدن  أوتواجهها حاليا  التيالمفاجئة والضغوطات المستمرة 

الفيضانات الناتجة عن سقوط  -                 .اإلرهابالحروب وحوادث 

  .نقص المياه -                  .التحتية البنيانهيار شبكات 

  .القانونيالبناء غير  -             .األساسيةتدنى مستوى الخدمات 

 .المرورياالزدحام  -     .نقص المعروض من الوحدات السكانية

الصدمات والضغوطات وكانت الهشاشة واضحة المعالم فى مواجهتها هذه المدن الليبية  كثير من

ودرنة وسرت  بنغازيمصراته والزاوية وطرابلس و  فيمثل الحرب 

 الذي وأخرهاعدة مناطق  أغرقت التيالكهرباء والتزود بالمياه والفيضانات 

لمدن الكبيرة مثل طرابلس تعانى منه ا الذي المرورياالزدحام 

الحضرية فى مواجهة تلك التحديات  األنظمةالفعال لزيادة قدرة وفاعلية  األسلوب إلىتحتم التوجه 

  .منها  والتعافي

  :التخطيط العمراني في ليبيا العمران و فيتبنى فكرة المرونة 

،وبعض التجارب الدولية المتعلقة بها،ال شك أن استعراض مفهوم المرونة 

قناعة بأن التوجه نحو مفهوم وفكر المرونة إلىيوصلنا ،ليبيا فيللعمران  الحاليوالوضع ،

األكثرفالحياة الحضرية قد غدت ،ال مفر منه  أصبحبل  ،

وفى ذات الوقت زاد معدل  ،عدد السكان  إجماليمن % 80

تكون العواقب وخيمة والخسائر فادحةمنها كبيرة ال بالمدن السيماوالكوارث عندما تحل ،والضغوطات المستمرة

المدنيجعل  الذيالعمل المتكامل  إطارفكر المرونة ومفهومها 

وال شك ،وضعها قبل الكارثة وقادرة على مواجهة التحديات والضغوطات

2019بشكل غير مسبوق  خالل شهر يوليو عام  األمطاركميات كبيرة من مياه 

فالفيضان كان مفاجئا وليس له سابقة  ،التوجه نحو مفهوم المرونة أهميةمثال قريب على  من المدينة لهو

10ز معدل سقوط المطر فيها مدينة ال يتجاو  فيالتاريخ المعاصر 

نسمة من سكان المدينة 20000على عدد  وأثرتالبيوت  

الرسمي في مدن طرابلس وبنغازي والزاوية وغريان على سبيل المثال تفوق مساحة المناطق المخططة

جهود مشتركة ستوجب ي

تسليط الضوء علي هذه الظاهرة ل

المفاجئة والضغوطات المستمرة 

الحروب وحوادث  -

انهيار شبكات  -

تدنى مستوى الخدمات  -

نقص المعروض من الوحدات السكانية -

كثير منولقد عاشت 

مثل الحرب ،منها  والتعافي

الكهرباء والتزود بالمياه والفيضانات 

االزدحام و  ،م2019

تحتم التوجه  والضغوطات

والتعافيواالستعداد لها 

تبنى فكرة المرونة  أهمية -8

ال شك أن استعراض مفهوم المرونة 

،االستدامة والمرونة 

،اختياريلم يعد  ليبيا

80ليبيا تتجاوز  في

والضغوطات المستمرة

فكر المرونة ومفهومها  فينجد  وبالتالي

وضعها قبل الكارثة وقادرة على مواجهة التحديات والضغوطات إلى

كميات كبيرة من مياه 

من المدينة لهو% 80

التاريخ المعاصر  فيمماثلة 

 إلىالشوارع ودخلت 
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مساحات لم يخطر ببال  فيوتم توطين المنطقة الحضرية 

ويمكننا التعرف من الشكل ،مدينة غات مدينة منكوبة

 إعادة إلىالحاجة  أمس فيهذه المدينة اليوم 

الطبيعية من نوع  األخطارمل مع 

نهج  إتباعدفع المدينة نحو المرونة الحضرية من خالل 

  م2019فيضان  

دن الليبية تتمتع المطلوبة لجعل الم

عمليات  مختلف قطاعات المجتمع السيما

 .وتعزيز الهياكل ذات االختصاص

وتكون ،الدعوة لعقد ورشة عمل أو ندوة وطنية تطرح فيها جميع المسائل المتعلقة بالمرونة الحضرية 

 .الحاليمن اجل تقييم وضع المرونة 

مفهوم المرونة ضمن عملية التخطيط 

 .التشريعات تنص عليها
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وتم توطين المنطقة الحضرية ،جميع المخططات العمرانية المعدة لهذه المدينة 

مدينة غات مدينة منكوبة وأعلنت،األياميوم من  فيانه ستغمرها المياه 

هذه المدينة اليوم  أنوال شك  ،غمرتها المياه التيعلى اتساع نطاق المناطق 

مل مع سياسات واستراتيجيات التعا إدماجمخطط المدينة بشكل يضمن 

دفع المدينة نحو المرونة الحضرية من خالل  إلى إضافة،الفيضانات ضمن المخطط العام من جهة

  .وفكر المرونة من قبل سلطات المدينة المختصة

  

 أثناءغمرتها المياه بمدينة غات  التيالمناطق ):5(شكل رقم 

المطلوبة لجعل الم األساسيةالخطوات  فيالتفكير  إلىوبتكون هذه القناعة لدينا توجهنا 

  :التاليوهى على النحو 

مختلف قطاعات المجتمع السيما فيالمرونة  إدماجكافة التشريعات الضرورية من اجل 

وتعزيز الهياكل ذات االختصاص،المستويات الوطنية والمحلية على كافة 

 :يليما  تكوين لجنة عليا للمرونة على مستوى البالد تتولى

الدعوة لعقد ورشة عمل أو ندوة وطنية تطرح فيها جميع المسائل المتعلقة بالمرونة الحضرية 

 .المشاركة مفتوحة للجميع

من اجل تقييم وضع المرونة  وٕاجراء المسوحبلديات تكوين لجان فرعية على مستوى ال

 .اطر العمل ومؤشرات المرونة الحضرية

 .واليات التنفيذ أولوياتالمرونة وتحديد  إستراتيجية

مفهوم المرونة ضمن عملية التخطيط  إدماج العمرانيتتولى وزارة الحكم المحلى والبلديات ومصلحة التخطيط 

تنص عليها التيوالمخططات المكانية والعمرانية وفقا لالختصاصات 

جميع المخططات العمرانية المعدة لهذه المدينة 

انه ستغمرها المياه المخططين 

على اتساع نطاق المناطق ) 5(رقم 

مخطط المدينة بشكل يضمن  فيالنظر 

الفيضانات ضمن المخطط العام من جهة

وفكر المرونة من قبل سلطات المدينة المختصة

شكل رقم 

وبتكون هذه القناعة لدينا توجهنا 

وهى على النحو ،بخصائص المرونة

كافة التشريعات الضرورية من اجل  إصدار �

على كافة التنمية العمرانية 

تكوين لجنة عليا للمرونة على مستوى البالد تتولى �

o  الدعوة لعقد ورشة عمل أو ندوة وطنية تطرح فيها جميع المسائل المتعلقة بالمرونة الحضرية

المشاركة مفتوحة للجميع

o تكوين لجان فرعية على مستوى ال

o  اطر العمل ومؤشرات المرونة الحضرية إعداد

o  إستراتيجيةصياغة

تتولى وزارة الحكم المحلى والبلديات ومصلحة التخطيط  �

والمخططات المكانية والعمرانية وفقا لالختصاصات  العمراني



  م2019
 

لهذه الورقة يتحتم تحديد ) 2(القسم رقم 

  :وهى امأقسكل تخصص ويمكننا دمجها ضمن ثالثة 

 .االقتصادي

 ٕانو ،والكبيرة  األهميةمن المواضيع ذات 

ستكون من المهام الملقاة على عاتق مصلحة التخطيط 

  .العمرانيران والتخطيط 

1- Ayda Eraydin & Tuna Tasan

Springer Science + Business Media Dordrecht 2013.

2- CrawfordHolling. Resilience and stability of ecological systems. Annual 

Review of Ecology and Systematics, 1973.

3- Courtney Ackerman, what is Resilience and Why is It Important to Bounce 

Back? 2019. 

4- Jayawardena HMIDP, Marjorie van Roon, Stephen Knight

Planning: An Innovative Approach in Dealing with Urban Vulnerabiliti

Adaptation to Prioritize Opportunities for Uncertain Urban Futures.2014.
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القسم رقم  فيالمذكور  منظور متعدد التخصصات للمرونة الحضرية

كل تخصص ويمكننا دمجها ضمن ثالثة  فيالمطلوبة  واإلجراءاتالسياسات واالستراتيجيات 

 .ذات العالقة بالمخاطر الطبيعية واإلجراءاتالسياسات واالستراتيجيات 

 .باإلرهابذات العالقة  واإلجراءاتالسياسات واالستراتيجيات 

االقتصاديذات العالقة باالنهيار والركود  واإلجراءاتالسياسات واالستراتيجيات 

من المواضيع ذات  العمرانين تضمين مفهوم المرونة لنظام وعملية التخطيط 

ستكون من المهام الملقاة على عاتق مصلحة التخطيط و  تحتويها هذه الورقة أنمن  أطولتفاصيل هذا الموضوع 

ران والتخطيط الباحثين المهتمين بشؤون العم أيضاوال استثنى ،وكذلك البلديات 

  العشرة بحملة جعل المدن مرنة األساسياتتطبيق 

  عمل المدينة المرنة إطار التغيير فيتفاصيل محركات 

  عمل المدينة المرنة إطار فيمميزات المدينة المرنة 

  اتخاذ القرار التخطيطيتوضيحات خصائص عملية 

  ". adaptive cycle" أربع مراحل دورة التكيف 

  منظور متعدد التخصصات للمرونة الحضرية

  .الشكل العام لمؤشر مرونة المدينة

  غالف دليل حملة جعل المدن مرنة

  م2019فيضان  أثناءغمرتها المياه بمدينة غات  التيالمناطق 

Ayda Eraydin & Tuna Tasan-Kok, Resilience thinking in urban 

Science + Business Media Dordrecht 2013. 

CrawfordHolling. Resilience and stability of ecological systems. Annual 

Ecology and Systematics, 1973. 

Courtney Ackerman, what is Resilience and Why is It Important to Bounce 

Jayawardena HMIDP, Marjorie van Roon, Stephen Knight-Lenihan,Resilience 

Planning: An Innovative Approach in Dealing with Urban Vulnerabiliti

Adaptation to Prioritize Opportunities for Uncertain Urban Futures.2014.

منظور متعدد التخصصات للمرونة الحضريةوضمن ال

السياسات واالستراتيجيات 

السياسات واالستراتيجيات  -

السياسات واالستراتيجيات  -

السياسات واالستراتيجيات  -

ن تضمين مفهوم المرونة لنظام وعملية التخطيط أوال شك 

تفاصيل هذا الموضوع 

وكذلك البلديات  العمراني

  : قائمة الجداول

تطبيق ): 1(جدول رقم 

تفاصيل محركات ):2(جدول رقم 

مميزات المدينة المرنة ):3(جدول رقم 

توضيحات خصائص عملية ) :4(جدول رقم 

  : األشكالقائمة 

أربع مراحل دورة التكيف ) : 1(رقم شكل 

منظور متعدد التخصصات للمرونة الحضرية):2(شكل رقم 

الشكل العام لمؤشر مرونة المدينة): 3(شكل رقم 

غالف دليل حملة جعل المدن مرنة):4(شكل رقم 

المناطق ):5(شكل رقم 

  : المراجع 
Kok, Resilience thinking in urban planning, 

CrawfordHolling. Resilience and stability of ecological systems. Annual 

Courtney Ackerman, what is Resilience and Why is It Important to Bounce 

Lenihan,Resilience 

Planning: An Innovative Approach in Dealing with Urban Vulnerabilities and 

Adaptation to Prioritize Opportunities for Uncertain Urban Futures.2014. 
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5- Klein, R. J. T., Nicholls, R. J., & Thomalla, F. Resilience to natural hazards,2004.

6- Liang Wang, Xiaolong Xue, Yuanxin Zhang and Xiaowei Luo,Exploring the 

Emerging Evolution Tr

Analysis,2018. 

7- Lorenzo Chelleri and Marta Olazabal,Multidisciplinary perspectives on urban 

resilience,1st edition

,2012. 

8- Muller, Bernhard. Urban and Regional Resilience: A New Catchword or a 

Consistent Concept for Research and Practice. German Annual of Spatial 

Research and Policy 2010

9- Niki frantzeskaki, Urban resilience, a concept for co

future ,2016. 

10- Pei-Wen, spatial planning and urban resilience in the context of flood 

risk,2014. 

11- Qui Baoxing, Resilient urban design methods and principles,2018.

12- Robin Leichenko.Climate change and urban resilience

13- Sara Meerow, Joshua P. Newell, Melissa Stults,Defining urban resilience: 

Areview2015. 

14- UNISDR, how to Make Cities More Resilient a 

Government Leaders,2017.
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Klein, R. J. T., Nicholls, R. J., & Thomalla, F. Resilience to natural hazards,2004.

Liang Wang, Xiaolong Xue, Yuanxin Zhang and Xiaowei Luo,Exploring the 

Emerging Evolution Trends of Urban Resilience Research by Scientometric 

Lorenzo Chelleri and Marta Olazabal,Multidisciplinary perspectives on urban 

resilience,1st edition 

Muller, Bernhard. Urban and Regional Resilience: A New Catchword or a 

cept for Research and Practice. German Annual of Spatial 

Research and Policy 2010. 
Niki frantzeskaki, Urban resilience, a concept for co-creating cities of the 

Wen, spatial planning and urban resilience in the context of flood 

Qui Baoxing, Resilient urban design methods and principles,2018.

Climate change and urban resilience،2011. 

Sara Meerow, Joshua P. Newell, Melissa Stults,Defining urban resilience: 

UNISDR, how to Make Cities More Resilient a Handbook for Local 

Government Leaders,2017. 

Klein, R. J. T., Nicholls, R. J., & Thomalla, F. Resilience to natural hazards,2004. 

Liang Wang, Xiaolong Xue, Yuanxin Zhang and Xiaowei Luo,Exploring the 

ends of Urban Resilience Research by Scientometric 

Lorenzo Chelleri and Marta Olazabal,Multidisciplinary perspectives on urban 

Muller, Bernhard. Urban and Regional Resilience: A New Catchword or a 

cept for Research and Practice. German Annual of Spatial 

creating cities of the 

Wen, spatial planning and urban resilience in the context of flood 

Qui Baoxing, Resilient urban design methods and principles,2018. 

Sara Meerow, Joshua P. Newell, Melissa Stults,Defining urban resilience:  

Handbook for Local 

  

  

  


