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سجزّجط 0202
استدامة البناء في شمال دارفور
هقذهت
ػٍ ٝاٌطغُ ِٓ اال٘زّبَ ف ٟوض١ط ِٓ األح١بْ ثّؼب١٠ط االسزساِخِ ،ضً اذز١بض اٌّٛاز
ٚرىٌٕٛٛع١بد اٌجٕبء ،فّٓ اٌّ ُٙأ٠ؼب رسضط ِؼب١٠ط االسزساِخ فِ ٟطحٍخ اٌزظُّ١
ِٚطحٍخ ِب لجً اٌزرط١ؾ.
هزحلت هب قبل التصوين ِٓ :اٌّ ُٙأْ رشبضن عّ١غ أطحبة اٌّظٍحخ ،ثّب ف ٟشٌه
إٌسبء .اسزرساَ إٌٙظ اٌزشبضو١خٕ٠ ،جغ ٟإشطان أطحبة اٌّظٍحخ ؽٛاي فزطح
اٌّشطٚع ثأوٍّٗ ،ثّب ف ٟشٌه ٚػغ ِؤشطاد ٌٍططس ٚاٌزمٌ ُ١١زحس٠س اٌزمسَ ٚا٢صبض
ٚاٌج١ئ١خ االعزّبػ١خ.
هزحلت التخطيط :ثسء ِطحٍخ اٌزرط١ؾ ِٓ ذالي إعطاء ػٍّ١بد اٌزم ُ١١اٌج١ئٌٍّٛ ٟالغ
ٌزحس٠س و١ف١خ حّب٠خ إٌجبربد اٌحبٌ١خ ٚغ١ط٘ب ِٓ اطٛي اٌّٛاضز اٌطج١ؼ١خ ٚاٌمٛ١ز
اٌّٛعٛزح .ف ٟشّبي زاضفٛض ِٓ ،اٌّ ُٙثشىً ذبص رم ُ١١رٛافط اٌّ١بٖ ٚذ١بضاد
اٌطبلخ اٌز ٟال رس ُٙف ٟاالسزرساَ غ١ط اٌّسزساَ ٌٍّٕزغبد اٌرشج١خٚ .ف ٟوض١ط ِٓ
اٌحبالد ،لس ٠ى ِٓ ْٛاٌّف١س إزضاط ٔظُ حظبز ِ١بٖ األِطبض أ ٚاٌّٛالس شاد اٌىفبءح
ف ٟاسزٙالن اٌٛلٛز .وصٌه رأوس ِٓ رحس٠س ٚإزضاط األّٔبؽ اٌّؼّبض٠خ اٌزمٍ١س٠خ،
ٚاٌمٛأ ٓ١اٌّحٍ١خ ٚأفؼً اٌّّبضسبد فِ ٟغبي اٌجٕبء ٚاإلزاضح ٌٍّٕطمخ٠ .غت أْ
٠حسز اٌزرط١ؾ اٌّىبٔ ٟاٌسٍ ُ١إِىبٔ١خ اٌٛطٛي إٌ ٝاٌر١بضاد اٌطج١خ ٚاٌزؼٍ١ّ١خ
اٌمط٠جخ ٚسجً اٌؼ١ش ٔٚظبَ اٌظطف اٌظحٌ ٟزٍج١خ االحز١بعبدٚ ،إٌفب٠بد اٌظٍجخ
ٚاٌظطف اٌظح١ِٚ ٟبٖ اٌظطف اٌظح .ٟػٍ ٝسج ً١اٌّضبي  ،لس رىٔ ْٛظُ فظً
اٌّ١بٖ اٌطِبز٠خ ِٕبسجخ.
اعتببراث االستذاهت الزئيسيت
اػزجبضاد أذطِّٙ ٜخ السزساِخ اٌجٕبء فِٕ ٟبخ حبض عبف ٚإٌظُ اإل٠ىٌٛٛع١خ
اٌٙشخِ ،ضً ٚال٠خ شّبي زاضفٛض: ٟ٘ٚ ،
الوىاد الخبم:
 رفؼ ً١اٌّٛاز اٌّحٍ١خ اٌّسزساِخ غ١ط اٌحطع١خ (أظط ٌٍحظٛي ػٍِ ٝؼٍِٛبد
أوضط ػٓ طٕغ وزً اٌجٕبء ِٓ اٌزطثخ اٌّسزمطح).
 إػبزح اسزرساَ أ ٚإػبزح رس٠ٚط اٌّٛاز اٌّٛعٛزح.
 اٌحس ِٓ وّ١خ اٌّٛاز اٌالظِخ.
النفبيبث
 إػبزح اسزرساَ  ٚإػبزح رس٠ٚط ِرٍفبد اٌجٕبء.
 اسزرساَ ِٕزغبد شاد رؼجئخ ٚرغٍ١ف ِحسٚزح.
 رغٕت اٌّٛاز اٌسبِخ ،ػٍ ٝسج ً١اٌّضبي ِبزح األسجسذٚ ،اٌجحش ػٓ ؽطق
اٌزرٍض إٌّبسجخ ِٓ وبفخ اٌّٛاز غ١ط اٌظبٌحخ ٌالسزؼّبي.
 رغٕت إ٘ساض اٌّبء أصٕبء ػٍّ١خ اٌجٕبء ،ػٍ ٝسج ً١اٌّضبي اٌجحش ػٓ ؽطق ٌغّغ
اٌّبء اٌّزسطة ِٓ طٕبث١ط السزرساِٗ ف ٟأِبوٓ أذط.ٜ
نقل الحزارة
 رمٍٔ ً١سجخ اٌّسبحخ اٌسطح١خ ٌحغُ اٌّجٕ.ٝ
 ظ٠بزح ظا٠ٚخ سمف ٌزمٍ ً١اٌزؼطع ٌإلشؼبع اٌّجبشط.
 رع٠ٚس اٌسمف ثبٌشطفبد ٚٚػغ إٌجبربد اٌّحٍ١خ فِ ٟىبْ اسزطار١غِ ٟؼطع
ٌٍظً ٚاٌز٠ٛٙخ.
 اسزرساَ األٌٛاْ اٌرف١فخ ٚاٌّٛاز اٌربَ اٌظٍجخ ٌألِبوٓ اٌربضع١خ ٌٍّسىٓ.
البيئبث الذاخليت
 رزؼّٓ فزحبد ٚاسؼخ ،ػٍ ٝسج ً١اٌّضبي إٌٛافصٌ ،زسفك اٌٛٙاء ٌٚىٓ رأوس ِٓ
أٔٙب ِحّ١خ ِٓ اٌّطط ٚاإلشؼبع ٚاٌحشطاد.
 فظً ِٕبؽك اٌّطجد ػٓ حظبئط اٌحٛ١أبد ٚاٌّطاح١غ.

الرسائل الرئيسية
 اسزرساَ إٌٙظ اٌمبئُ ػٍ ٝاٌّشبضوخ ٚػّبْ أْ عّ١غ أطحبة
اٌّظٍحخ ،ثّب ف ٟشٌه إٌسبء٠ ،شبضو ْٛف ٟررط١ؾ اٌّشبض٠غ
ٚرٕف١ص٘ب.
ٚ ػغ ِؤشطاد ٌططس ٚرم ُ١١اٌزمسَ اٌّحطظ ٚاألصبض اٌج١ئ١خ
ٚاالعزّبػ١خ.
 إعطاء رمّ١١بد اٌج١ئ١خ ٌٍّٛالغ ٌزحس٠س اٌّٛاضز اٌطج١ؼ١خ اٌّحزٍّخ
ٚاٌمٛ١ز ،ػٍ ٝسج ً١اٌّضبي ٚطٛي اٌّ١بٖ.
 اٌزؼطف ػٍ ٝاٌططظ اٌّؼّبض٠خ اٌزمٍ١س٠خ ٚزِغٙب ف ٟذطؾ
اٌّشطٚع.
 ف ُٙاٌمٛأ ٓ١اٌّحٍ١خ ٚاٌّؼب١٠ط ٚأفؼً اٌّّبضسبد فِ ٟغبي
اٌجٕبء ٚاإلزاضح.
 ف ُٙإِىبٔ١خ اٌٛطٛي إٌ ٝاٌّٛلغ إٌ ٝاٌّطافك اٌالظِخ ،ػٍٝ
سج ً١اٌّضبي اٌّسزشف١بد ٚاٌّساضغ.
 رٛف١ط ططف طحِ ٟالئُ ِٚسزساَٚ ،إٌفب٠بد اٌظٍجخ ٚأٔظّخ
اٌظطف اٌظح١ِٚ ،ٟبٖ اٌظطف اٌظح.ٟ
 إزضاط اٌزىٌٕٛٛع١بد اٌز ٟرسػُ اٌطبلخ ٚاالحز١بعبد ِٓ اٌّ١بٖ
ٌالسزؼّبي إٌّعٌ.ٟ
 حّب٠خ إٌجبربد اٌّحٍ١خ ٚإػبفزٙب حست االلزؼبء ،إٌِٛ ٝلغ
اٌّشطٚع ٚرظبِ ُ١اٌجٕبء.
 رفؼ ً١اٌّٛاز اٌّحٍ١خ اٌّسزساِخٚ ،رط٠ٛط سجً اٌؼ١ش اٌّحٍ١خ،
ػٍ ٝسج ً١اٌّضبي ِشطٚػبد طٕبػخ وزً اٌجٕبء ِٓ رطثخ
ِسزمطح.
 رٕف١ص رساث١ط ٌٍحس ِٓ ِرٍفبد اٌجٕبء ٚاٌّٛاز اٌسّ١خ.
 رظّ ُ١اٌّالعئ اٌز ٟرمًٍ ِٓ ِؼسي أزمبي اٌحطاضح.
 أشبء اٌّالعئ اٌز ٟرؼعظ ث١ئبد ِغٍمخ طح١خ.
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مزيد من القراءات والمصادر
صناعة كتل بناء من تربة األرض متوازنة ومضغوطة في السودان
(الٌونسكو )0220
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001282/12
8236e.pdf
كتل بناء من الطين متوازنة ومتماسكة :تقنيات التربة المناسبة في
أوغندا (برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرٌة )0222
http://www.sheltercentre.org/sites/default/files/27
36_alt.pdf
الوببدئ التىجيهيت لألنشطت البيئيت الصغيزة في أفزيقيب  :التصوين
البيئي السلين لتخطيط وتنفيذ األنشطت اإلنسبنيت واإلنوبئيت (اٌٛوبٌخ
األِط٠ى١خ ٌٍزّٕ١خ اٌس١ٌٚخ .)6441
http://www.afr-sd.org/publications/18ngo.pdf
اعبدة اعوبر اإلسكبى بعذ النزاعبث والكىارث (معهد التنمٌة الخارجٌة
)0222
http://www.odihpn.org/documents/networkpaper0
43.pdf
التكنىلىجيب وإعبدة اإلعوبر بعذ الكىارث وسبل العيش اآلهنت
(براكتٌكال أكشن )0222
http://www.abuhrc.org/Publications/Working%20Pa
per%2015.pdf
دليل االسكان األيكولوجي للمناطق المدارية (برنامج األمم المتحدة
للبٌئة )0222
http://www.rrcap.unep.org/ecohouse/200508/ecohouse%20guidelines_261106_for%20review.
pdf

الدليل السريع لصناعة كتل بناء متوازنة من التربة

(الٌونسكو

 ،0220برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرٌة )0222

تستخدم تقنٌات البناء القائم على التربة فً  38فً المائة من المبانً فً
المناطق الحضرٌة و  48فً المائة من المبانً فً المناطق الرٌفٌة فً
السودان.
مزايا التربة









ذات سعر مقبول.
سهلة االستخدام.
مناسبة لصنع معظم اجزاء المبنى.
ٌمكن صناعة كتل البناء محلٌا ،وهو ما ٌعزز سبل العٌش.
مقاومة للحرائق.
تساعد على توازن درجة الحرارة الداخلٌة.
مدخالت الطاقة منخفضة بالنسبة للصناعة.
مناسبة بٌئٌا ومادة متاحةٌ ،مكن أن تقلل من تأثٌر البناء على
موارد الخشب.

الطريقة االساسية لصنع كتل البناء (الطوب)






تشييد نموذج لمنزل بدون خشب (براكتٌكال أكشن .)0222
http://practicalaction.org/practicalanswers/product
_info.php?cPath=27_67&products_id=403&attrib=1

شجىخ ثطٚاوذ ِٕ٘ ٟظّخ ث١ئ١خ غ١ط حى١ِٛخ رزرص ِٓ س٠ٛسطا ِمطاً
ٌٙبٙ٠ .سف ػٍّٕب إٌِ ٝسبػسح اٌّغزّؼبد اٌؼؼ١فخ ػٍ ٝرحسٓ١
لسضرٙب ػٍِ ٝمبِٚخ اٌىٛاضس ٚ ،رغ١ط إٌّبخ ٚاألظِبد اإلٔسبٔ١خ ،
ِٓ ذالي اإلزاضح اٌج١ئ١خ اٌّسزساِخٚ .رُ عّغ ٘صٖ اٌّصوطح اإلػالِ١خ
ف ٟإؽبض ِشطٚع " رؼع٠ع اٌزٛػ١خ اٌج١ئ١خ ٚثٕبء اٌمسضاد اإلزاض٠خ
ٌؼٍّ١بد ِغّٛػخ اٌؼًّ اٌّسزساِخ ف ٟاٌسٛزاْ" ،اٌص ٞرٌّٗٛ
اٌّؼٔٛخ اٌّس١ح١خ.
لإلتصال:
جادة الفرٌد كورتوت  2د CH-1260 ،نٌون  ،سوٌسرا
+41 22 362 5384
email: info@proactnetwork.org
www.proactnetwork.org
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اختبار التربة لمالءمة لالستخدام :تقٌٌم خصائص الترسٌب
واإلنكماش وتحدٌد الكمٌات المتاحة من التربة.
اختٌار المادة المثبتة واإلضافات األخرى :عادة ما ٌكون
االسمنت والجٌر والقش والروث متوفرة محلٌا.
تدرٌب المجتمع على اسالٌب صنع كتل البناء وكٌفٌة استخدام
األالت :هناك انواع عدٌدة تتراوح ما بٌن الٌدوي ومحركات
الضغط ،ومن المهم أن ٌشارك المجتمع فً تحدٌد اآللة األكثر
مناسبة إلحتٌاجاتهم.
إزالة التربة السطحٌة ثم البدأ فٌتراكم التربة لصنع المبانً:
للمشارٌع الصغٌرة الحجم ،ستكون هناك حاجة لما ٌقرب من
 0088م التربة كل عام لمعظم أنواع آالت صنع المبانً
بافتراض أن المنزل ذات الطابق الواحد ذات ٌ m208تطلب
 0888كتلة.
غربلة التربة وتركها كً تجف تماما.
مزج المادة المثبتة باستخدام مادة مثبتة مناسبة لنسبة التربة :
 3 -0فً المائة من الجٌر الرطب أو األسمنت هو المعٌار
العادي.
المزج فً المٌاه كما هو محدد ومناسب لذلك.
وضع الخلٌط فً الماكٌنه وضغطه.
إزالة الكتل وجمعها كً تجف :قد تستغرق هذه المعالجة
حوالً أربعة أسابٌع.
تأكد دائما من نوعٌة الكتل المصنعة وتعدٌل العملٌة على النحو
المطلوب.

