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 احببث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثبني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعبيل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انرابع (  2020كبنون االول  16-17

 

 انعالقة انتفبعهية بني انبيئة وانتنمية املستدامة 

 وانتخطيط نهمدن املستدامة
 عتاب يهسف كريم المهيبي أ.م.د.                              هاتف لفته الجبهري              أ.م.د.

 جامعة الكهفة/ كمية التربية لمبشات                                               كمية التربية االساسيةجامعة السثشى/ 

 السدتخمص

ان عمع البيئة ىػ العمع الحؼ ييتع بحساية السجتسع االنداني مغ التأثيخات الدمبية لمعػامل البيئية وحساية     
 البيئة السحمية والعالسية مغ االنذصة البذخية وتحديغ نػعية البيئة وارتباط ذلظ برحة وسالمة االندان.

ئييغ ىع بالزخورة يعتبخون ايكمػلػجييغ , وفي الحكيقة ان عمع البيئة وااليكػلػجي مرصمحان متخادفان , فالبي    
ان مغ ييتع ويختبط عسمو بالبيئة ىػ بيئي.  ان عمع البيئة ىػ التصبيق السعخفي مغ االختراصات الستعجدة 

(many disciplines) .لجراسة وادارة البيئة 

 جسيع تدعى عالسيا تػجيا بعج يساف واصبحت ، بالقريخة ليدت مجة مشح باالستجامة تشادؼ التي االفكار ضيخت
 ، اقترادية بيئية، كانت سػاء السعقجة السكانية لالنطسة الخئيدية التػجيات عكدت كػنيا لتحكيقو الستصػرة السجن

 في عجيجة سياسات وضيخت السدتجامة التشسية في العسل خالل مغ الحياة ونػعية االندان رفاه ، اجتساعية
 االيكػلػجية السجنو  الرحية والسجن الستزامة السجن ) ومشيا مدتجامة مجن بكػنيا اترفت السجن مع التعامل
 ىجف عمى يخكد مشيا كل نجج انشا اال االستجامة لفكخ االساسية االىجاف شياتيا في تحسل انياالخزخاء  والسجن
 االخخػ  االىجاف مغ اكثخ معيغ

وضع خصة  بيئيا  وشخق التحػل نحػ مبجأ الذخاكة البيئية والتقشيات الشطيفية  البيئة والسذاكل البيئية البحثتشاول 
تشاول التشسية السدتجامة واالستجامة وتحقيق االستجامة في البيئة  كية لتكيع حالة البيئة في العخاق, كحلظتذار 

 الدكشية والتخصيط السدتجام  

 السقدمة:
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 األمخ فان اليجف ىحا يتحقق وحتى العالع وحكػمات دول لسعطع الذاغل الذغل السدتجامة التشسية أصبحت 
 باليشجسة يدسى ما إشار في كمية واستخاتيجيات سياسات ضسغ الستاحة السػارد كل وتجشيج تعبئة يتصمب

 وأنذصتيا بيئة ال مجاالت أن حيث وثقافيا، واجتساعيا اقتراديا الذاممة التشسية دعع ثع ومغ الذاممة االقترادية
 اجتساعي مصمبا تسثل أنيا  ذلظ عمساءال مغ الكثيخ اىتسام مثار أصبحت ، السدتجامة بالتشسية وعالقتيا الستشػعة

 التػازن  عمى أساسا تقػم والتي البيئية لجػانبا لتذسلتشسػية السدتجامة ال القاعجة تػسيع يشبغي وعميو اقترادؼو 
 تشسػية معادلة وفق الثقافي و الحيػؼ  التشػع و البيئة حساية مع سختمفةال السذاريع و االستثسار ربطو  ، ألبيئي
 .واحجة
 :مذكمة الدراسةاوال: 
وفق  لتشسية السدتجامةلتحقيق اػششية الستخاتيجية واال الشاتجة مغ االنذصة البذخيةما السذاكل البيئية  .1

 والتخصيط السدتجام لمسجن. االستجامة في البيئة الدكشيةبيجف تحقيق  االمثل لمعسل البيئيالشسػذج 
 ثانيًا: فرضية البحث:

 وفق مختمف ىشالظ مذاكل بيئية ناتجة عغ االنذصة البذخية تختمف مابيغ الجول الستقجمة والشامية .1
 والتخصيط السدتجام لمسجن. االستجامة في البيئة الدكشيةلتحقيق التشسية السدتجامة و ستخاتيجيات الا

 ثالثُا: هدف البحث:
 الجول الستقجمة والشاميةفي السختمفة البيئية الشاتجة مغ االنذصة البذخية ييجف البحث الى دراسة السذاكل 

االستخاتيجية الػششية لتحقيق التشسية دراسة و والتحػل نحػ التقشيات الشطيفة بيئيُا ومعاييخ رصج التمػث البيئي 
والتخصيط السدتجام  االستجامة في البيئة الدكشيةالسدتجامة وفق الشسػذج االمثل لمعسل البيئي بيجف تحقيق 

 لمسجن.
 رابعُا: هيكمية البحث:

وشخق التحػل نحػ مبجأ الذخاكة البيئية والتقشيات  السبحث االول: البيئة والسذاكل البيئيةتشاول  السبحث االول:
كية لتكيع وضع خصة تذار والتحجيث السصمػب والشسػذج االمثل لمعسل البيئي ومعاييخ رصج التمػث  بيئيا  الشطيفية 

 .حالة البيئة في العخاق

وتحقيق في العسارة  وابعاد ومبادغ ومدتػيات االستجامةتشاول التشسية السدتجامة واالستجامة   السبحث الثاني:
  لمسجن.االستجامة في البيئة الدكشية والتخصيط السدتجام 

 السذاكل البيئية :السبحث االول: والبيئة و 
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السحيط بكل مايحتػيو مغ ىػاء ومياه وتخبة وفييا وماعمييا مغ كائشات حية وعالقات التفاعل  البيئة:. 1.1
 ( يػضح اىع السذاكل البيئة في العالع.1بيشيا. والججول )

 قجمة والشامية.الست جول( السذاكل البيئية الشاتجة مغ االنذصة البذخية السختمفة في ال1ججول )

 نبهيتال لذولا  قذهتالوت ذولال

 انتبج الغذاء -1

ربص١ش سزشار١غ١بد اٌضساعخ , االسّذح ,  -

 اٌّج١ذاد , اٌشٞ ٚاٌخضْ .

ربص١ش رخص١ص االساظٟ ٌضساعخ اٌحجٛة  -

 ٚاٌّشاعٟ  .

 رأوً اٌزشثخ ِٚشبوً اسزعّبي ا١ٌّبٖ  . -

ربص١ش سزشار١غ١بد اٌضساعخ , االسّذح ,  -

 اٌّج١ذاد , اٌشٞ ٚاٌخضْ .

ٚاالفبد ربص١ش أزشبس اٌحشبئش اٌعبسح  -

 اٌضساع١خ .

رذ٘ٛس اٌزشثخ ٚاٌزبوً ٚاٌٍّٛحخ , رغٍغً  -

 ا١ٌّبٖ .

رصحش االساظٟ إٌبرظ ِٓ اٌشعٟ اٌغبئش  -

. 

 ربصٟ ع١ٍّبد اٌحشق ٚاٌزٕظ١ف . -

 

 استعوبل الغبببث  -2

االصبس اٌج١ئ١خ ٌسزشار١غ١خ اٌضساعخ ٚاٌحصبد  -

 ٚاسزعّبي اٌغبثبد . 

 ج١ئ١خ ٌالِشاض ٚاالفبد اٌضساع١خ االصبس اٌ -

اٌزٕبلص ث١ٓ حّب٠خ اٌغبثبد وسىٓ , رشف١ٗ  -

 ٚث١ٓ اسزعّبي اٌغبثبد وّصذس ٌٍطبلخ .

 

 رذ١ِش اٌغبثبد . -

ظعف اداسح اٌغبثبد ِؤد٠خ اٌٝ اٌزغ١شاد  -

 غ١ش ِشغٛثخ فٟ رشو١جخ االعٕبط .

 

 

 نوط أستعوبل االرض  -3

ربص١ش س١بسبد رخص١ص االسض ٌٍّذْ ,  -

ِٛالع سِٟ ٚغّش اٌّخٍفبد , اٌضساعخ , 

 إٌمً , إٌّبغك اٌزشف١ٙ١خ ٚاٌطج١ع١خ .

ِشبوً االسز١طبْ ِع ِسز٠ٛبد اٌف١عبْ ,  -

 إٌّبغك اٌخطشح ع١ٌٛٛع١ب .

ارالف االسض ثسجت اٌصٕبعبد  -

االسزخشاع١خ )أبث١ت إٌفػ , إٌّبعُ , 

 ِغّعبد اٌفعالد ....( .

   اٌزبص١شاد ثع١ذح اٌّذٜ السزعّبالد االسض -

اٌىض١ف ربص١شاد االسز١طبْ اٌحعشٞ  -

 )االِشاض , اٌّغبسٞ , اٌزٍٛس ....( .

االسزغالي غ١ش إٌّظُ ص١ِٕبً ٌٍّٛاد غ١ش  -

 اٌّزغذدح .

االصبس اٌج١ئ١خ إٌبرغخ ِٓ رغضئخ االسض  -

 ثّٛعت أظّخ اٌز١ٍّه .

اٌزٛسع فٟ إٌّبغك غ١ش اٌّعشٚفخ ِؤد٠خ  -

  اٌٝ ٔمً االِشاض ٚاالعٕبط اٌعبسح .

 انتبج واستعوبل الطبقت  -4

اسزٕضاف ِغز٠بد اٌزشثخ ٚرذ٘ٛس٘ب ثسجت  -ّبي اٌىض١ف ٌٍطبلخ ِٓ خالي ِعب١٠ش االسزع -
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ِع١ش١خ عب١ٌخ االسزعّبي ٌٍطبلخ ٚاٌفشً فٟ 

 رى١١ف اسب١ٌت رشش١ذ اٌطبلخ .

االصبس اٌج١ئ١خ إٌبرغخ ِٓ سزشار١غ١بد  -

 االٔزبط , اٌخضْ ٚاالٔزمبي .

اٌّخبغش اٌج١ئ١خ ٌجعط اٌّصبدس اٌغذ٠ذح  -

ٌٍطبلخ )ا٠ٌٕٚٛخ ِضال ( ٚاٌفغٛح اٌض١ِٕخ 

اٌّصبدس اٌّحسٕخ ٌزحس١ٓ ٚرط٠ٛش 

 )اٌشّس١خ ِضال ( .

 

اسزخذاَ اٌفحُ اٌخشجٟ ٚاٌفعالد اٌح٠ٛ١خ 

 وٛلٛد .

االصبس اٌّزعٍمخ ِٓ ص٠بدح رغ١ٙض اٌطبلخ  -

ٌذعُ اٌّسز٠ٛبد اٌّزضا٠ذح ِٓ االٔزبط 

 اٌصٕبعٟ ٚاٌضساعٟ .

عذَ اٌزم١ذ ٚاالٌزضاَ ثّعب١٠ش اسزٙالن  -

 ثبٔٛاعٙب اٌّخزٍفخ .اٌطبلخ 

 

 تجهيز الويبه  -5

 االصبس اٌج١ئ١خ إٌبرغخ ِٓ خضْ ا١ٌّبٖ . -

االصبس اٌمص١شح اٌّذٜ ٚاٌجع١ذح اٌّذٜ  -

 ٌزغ١شاد إٌّبخ . 

 

صعٛثبد رٛف١ش ا١ٌّبٖ ثبٌى١ّخ ٚإٌٛع١خ  -

 اٌعشٚس٠خ ٌالسىبْ اٌحعشٞ .

 ِشبوً رغ١ٙض ا١ٌّبٖ اٌش٠ف١خ . -

اٌزٟ اٌزبص١شاد اٌسٍج١خ الٔظّخ اٌشٞ  -

رزعّٓ االِشاض ٚرغ١شاد فٟ ٔس١ظ 

 اٌزشثخ .

 ربص١شاد اٌف١عبٔبد .  -

 

 التلىث وتصزيف الوخلفبث  -6

 اٌٙٛاء 

ربص١ش اٌٍّٛصبد عٍٝ اٌصحخ , اٌعمبساد ,  -

 أزبط اٌغزاء .

 ظٙٛس اٌى١ّ١بئ١بد اٌّعمذح . -

 أزمبي االِشاض ٚاٌّج١ذاد . -

 اصبس اٌزٍٛس إٌبرظ ِٓ أّبغ اٌّشٚس . -

 اٌحشاس٠خ ٌّحطبد اٌطبلخ .اٌزبص١شاد  -

 عٙٛد رحذ٠ش ربص١شاد إٌّبخ . -

االشعبعبد ٚاٌزبص١شاد عٍٝ غجمخ االٚصْٚ  -

. 

اسزٕضاف اٌطبلخ اٌشّس١خ ثبٌٍّٛصبد  -

 اٌذلبئم١خ .

 ا١ٌّبٖ 

رٍٛس ِٓ خالي اٌّخٍفبد اٌصٕبع١خ  -

 ٚاٌجٍذ٠خ ) اٌّذْ ( .

رٍٛس االٔٙبس اٌشئ١س١خ ثبٌّغبسٞ ٚا١ٌّبٖ  -

ٕبغك راد االٔزبط اٌضساع١خ ِزعّٕخ اٌّ

 اٌح١ٛأٟ اٌىض١ف .

 اٌزٍٛس اٌحشاٞ ِٓ ِحطبد اٌطبلخ . -

 ِشبوً اٌزٍٛس ٚاٌّغبسٞ فٟ اٌّذْ . -

اْ ِشبوً رٍٛس اٌٙٛاء ٚا١ٌّب ٖ ٚاالسض  -

رضداد ثض٠بدح ع١ٍّخ اٌزحعش ٚاٌزص١ٕع 

ٚعبدح رحذس ِشبوً خبصخ ثسجت عذَ 

 وفب٠خ رٕظ١ُ اٌٛلذ ٚاٌزحع١شاد .
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رٍٛس ِخبصْ ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ ثسجت  -

رصش٠ف اٌٍّٛصبد ٚاٌطّش غ١ش اٌصح١ح 

 ٌٍّخٍفبد .

رٍٛس اٌجحش ثبٌض٠ٛد ِٚخبغش رصش٠ف  -

 اٌّخٍفبد .

 االسض 

 اٌزبوً غ١ش اٌّس١طش ع١ٍٗ . -

 اصبس ِٛالع رغ١ّع اٌّخٍفبد ٚغّش٘ب . -

صشف غ١ش اٌّسؤٚي ِٓ لجً اٌّٛاغ١ٕٓ اٌز -

. 

 ٔعٛحبد ِٓ اٌّخٍفبد اٌخطشح اٌّذفٛٔخ . -

  

 الحيبة االجتوبعيت  -7

 ِشبوً وضبفخ اٌسىبْ . -

 اٌعٛظبء . -

اصبس اٌسٍٛن االعزّبعٟ ٚافع١ٍخ اٌّسزٍٙه  -

. 

 

ِشبوً اٌٙغشح ٚاالسز١طبْ اٌحعشٞ  -

 اٌىض١ف .

 رٕبلص سىبْ اٌش٠ف . -

 

 ٓ.١اٌّصذس: اٌجبحض

الجػانب البيئة لرشع القخار التخصيصي لعجد مغ البمجان الشامية تحاول ان تفرل بيغ ان االنطسة الحالية 
واالجتساعية ـــ االقترادية ضسغ السدتػيات السختمفة لمدياسة والتخصيط واالدارة. ان ىحا يؤثخ عمى فعاليات 
وانذصة الجولة والييئات واالفخاد ولو تزسيشات ميسة في كفاءة واستسخارية التشسية لحلظ فان تعجيل  او حتى اعادة 

وفقا  لمطخوف الخاصة بالبمج ىػ ما يشبغي فعمو اذا اريج وضع البيئة  تذكيل عسمية صشع القخار بذكل اساسي.
والتشسية في مخكد القخار التخصيصي وبذكل مؤثخ وبسا يؤدؼ الى انجاز التكامل التام ليحه العػامل في كل 

 .(1)السدتػيات التخصيصية

 (AGENDA21)ػاحج والعذخيغ وما نتج عشو مغ ججول اعسال القخن ال لسؤتسخ ريػ ) قسة االرض( واستشادا    
والتشسية في صشع القخار , حيث تزسغ ىحا البخنامج مجسػعة مغ االنذصة  تع وضع بخنامج لتكامل البيئة

االدارة , وان ىحه االنذصة يشبغي و الستعمقة بخصػات تكامل البيئة والتشسية في مدتػيات الدياسة , التخصيط 
انجازىا مغ قبل الحكػمات وحدب خرػصية كل بمج بالتشديق مع السشطسات العالسية ذات العالقة كبخنامج 

 وغيخىا وتتزسغ ىحه االنذصة مايأتي: (UNDP)وبخنامج االمع الستحجة  (UNDP)االمع الستحجة لمبيئة 
                                                           

1
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 صشع القرار: . أ
عسميات صشع القخار النجاز التقجم في تكامل االشكاليات االقترادية يشبغي عمى الحكػمات ان تحدغ 

واالجتساعية والبيئية ضسغ اشار التشسية , بحيث يجعميا كفػءة اقتراديا  عادلة ومدؤولة اجتساعيا  
 ورفيقو بالبيئة.

االنذصة  عمى البمجان ان تصػر اولػياتيا الخاصة شبقا  لدياساتيا وخصصيا وبخامجيا الػششية مغ خاللو 
 االتية:
  ضسان تكامل االعتبارات االقترادية واالجتساعية والبيئية في صشع القخار بكل السدتػيات وفي

 .كل الػزارات 
  اختيار اشار عسل سياسي مذكل وششيا  يعكذ السشطػر البعيج السجػ ومشيج تذابظ القصاعات

 كأساس لمقخارات.
  الدياسات والخصط ) اقتراديو واجتساعية وبيئية ( تشديق لوششيا  انذاء الصخق والػسائل السقخه

 متزسشة االجخاءات الخسسية والسيدانية.
  مخاقبة وتقييع عسمية التشسية بذكل مشطع وانذاء عسمية مخاجعة دورية لحالة تشسية السػارد البذخية

 والػاقع االقترادؼ واالجتساعي وحالة البيئة والسػارد الصبيعية.
 سبية لتصبيقات البيئة في الدياسات والخصط االقترادية القصاعية.ضسان الذفافية والسحا 
  استالم وجيات نطخ ىحه الذخائح ضسان سيػلة وصػل السعمػمات لذخائح السجتسع وتدييل

 والدساح بسذاركة كفػءة.
 انظسة التخطيط واالدارة: . ب

التحميل السدتخجمة السشاد السشاد مشيج متكامل لرشع القخار فأنو يتصمب تحديغ أنطسة البيانات وشخق 
عسميات صشع القخار لحلظ فانو يشبغي عمى الحكػمات وبالتشديق مع السشطسات العالسية ان تكيع حالة 
انطستيا التخصيصية واالدارية حيثسا كان مشاسبا  وتحجيث وتعديد الخصػات لتدييل تكامل االعتبارات 

كان ضخوريا , ان عمى البمجان ان تصػر اولػياتيا  االجتساعية واالقترادية واالشكاليات البيئية حيثسا
 شبقا  لدياساتيا وخصصيا وبخامجيا الػششية النجاز االنذصة االتية:

  تحديغ استخجام البيانات والسعمػمات في كل مخاحل التخصيط واالدارة , بحيث يكػن االستخجام
 مشطسا  ومتدامشا  لمبيانات االجتساعية واالقترادية والبيئية.



 

 

 

 

 

319 
 

 احببث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثبني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعبيل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انرابع (  2020كبنون االول  16-17

 

 تيار خصػات تحميمية لتقجيخ متدامغ الثار القخارات تتزسغ االثار ضسغ وبيغ السجاالت اخ
االقترادية واالجتساعية والبيئية. ىحه الخصػات يشبغي ان تػسع الى ما قبل مدتػػ السذخوع اؼ 

 الى مدتػػ الدياسات والخصط والبخامج.
 االىجاف وتسكغ مغ تالفي  و تدسح باعتبارات تعجداختيار مشاىج تخصيصية متكاممة ومخن

التغيخات السصمػبة , ان ىحه السشاىج تديل تكامل مكػنات البيئة مثل اليػاء , السياه , االرض , 
والسػارد الصبيعية االخخػ كسشيج السشصقة الستكاممة ومشيج التخصيط االيكمػلػجي لتذكيل 

 االرض.
 بيئية كأنطسة السعيذة السدتجامة ) اختيار اشخ ستخاتيجية تدسح بتكامل االىجاف التشسػية وال

 التشسية الحزخية ( والتشسية الخيفية وغيخىا.
  انذاء اشار عام الستعساالت االرض والتخصيط العسخاني تصػر ضسشو خصط قصاعية

متخررو وتفريميو ) كالسشاشق السحسية والدراعية والغابات والسدتقخات البذخية والتشسية 
 الخيفية(.

  ة متكاممة بذكل خاص الدارة السػارد الصبيعية.اختيار انطسة ادار 
  اختيار مشاىج متكاممة لمتشسية السدتجامة بيغ البمجان الستجاورة تتزسغ مشاشق االنتقال عبخ

 الحجود.
 .)استخجام ادوات الدياسة ) التذخيعية والتشطيسية واالقترادية كادوات لمتخصيط واالدارة 
 الى السدتػيات الجنيا. تحػيل السدؤوليات التخصيصية االدارية 
  انذاء الخصػات لتزسيغ السجتسعات السحمية في التخصيط االحتسالي لمحػادث البيئية

 والرشاعية وادامة تبادل السعمػمات بذكل مفتػح عغ السخاشخ السحمية.

 جـ. البيانات والسعمهمات:

التشسية السدتجامة مغ خالل ان تصػر البمجان انطسة لسخاقبة وتقييع التقجم الحاصل نحػ انجاز  يسكغ  
 اختيار مؤشخات تكيذ التغيخات عبخ االبعاد االقترادية , االجتساعية والبيئية.

 وطشية لمتشسية السدتدامة: استراتيجية بشاءد. 
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يشبغي عمى الحكػمات وبالتشديق مع السشطسات العالسية حيثسا كان مشاسب , ان تختار ستخاتيجية وششية  
في مؤتسخ ريػ وبذكل خاص ججول اعسال القخن الػاحج  الستخحةمدتشجة عمى القخارات لمتشسية السدتجامة 

والعذخيغ. ان ىحه الدتخاتيجية تبشى وتشدق بيغ مختمف الدياسات والخصط القصاعية , االقترادية , 
االجتساعية , واالقترادية والبيئية العاممة في البمج. ان الخبخة الشاتجة مغ العسل السقجمة لمسؤتسخ 

السقجمة لمسؤتسخ ستخاتيجيات الحفاظ الػششية , والخصط  الػششيةيخ الػششية التخصيصي الحالي كالتقار 
متشسية السدتجامة السذتقة وششيا  , ان البيئية , يشبغي ان تدتخجم بذكل كامل وتشدق ضسغ ستخاتيجية ل

رد اىجافيا يشبغي ان تكػن لزسان السدؤولية االجتساعية لمتشسية االقترادية في نفذ الػقت حساية السػا
القادمة ان ىحه الدتخاتيجية يشبغي ان تصػر مغ خالل اوسع مذاركة مسكشة , وان تدتشج  لألجيالالبيئية 

 عمى التقييع لمحالة والسبادرات الخاىشة.

 التحهل نحه مبدأ الذراكة البيئية: :1:1

ة عغ البيئة السحمية. ان السذاركة العامة في عسمية التخصيط وصشع القخار البيئي تداىع في اعصاء صػرة واقعي 
وتختمف ىحه السذاركة مغ بمج الى اخخ. ولقج قامت عجة حكػمات باتخاذ الخصػات الستعجدة لمدساح لمسػاششيغ 
لمتعبيخ عغ اراءىع في الدياسات والسذاريع البيئية قبل اتخاذ القخارات بذأنيا. وال يػجج بخنامج محجد عغ 

كة بسا يتالئع والتخكيبة السػجػدة مغ السػاششيغ , وتيجف السذاركة السػضػع , فمكل حالة يػضع بخنامج السذار 
 العامة الى :

 تحديغ القخارات البيئية التي تؤثخ عمى السجتسع والبيئة. . أ
 اعصاء فخصة لمسػاششيغ لمتعبيخ عغ انفديع وسساع اراءىع في بيئتيع. . ب
 تقجيخ القبػل العام لمدياسات البيئية ومذاريعيع. . ت
 الستبايشة لمسػاششيغ عغ الدياسات البيئية ومذاريعيع. اآلراءمشاقذة  . ث
 تصػيخ االتراالت بأتجاىيغ بيغ صانعي الدياسات البيئية وبيغ السػاششيغ مغ خالل: . ج

 .تعخيف االىتسام والكيع البيئية لمسجتسع 
 .االعالن عغ الدياسات والسذاريع البيئية 
 .التجاول بالبجائل واالثار البيئية 
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مشصقة ميسا اختمف مكياسيا السكاني , يتكػن مغ مجاميع متعجدة , وىع مؤثخيغ عمى البيئة  ان السجتسع في اؼ
البيئة تجعميع شخكاء في الجيػد السبحولة لحسايتيا وبالتالي فيع شخكاء البيئة. ومتأثخيغ بيا وشخاكتيع في ممكية 

 ويسكغ تجسيعيع ضسغ عجة مجاميع بيئية فاعمة وكسا يأتي :

  واالساتحة الجامعييغ والتخبػيػن.السثقفػن 
 .الرشاعيػن والدراعيػن والخجميػن 
 .السخاجع ورجال الجيغ 
 .شيػخ العذائخ ووجياء السجتسع 
 .مدؤولي االحداب الػششية والجيشية 
 .مجراء دوائخ الجولة 
 .مدؤولي الجسعيات والسشطسات غيخ الحكػمية ومشطسات السجتسع السجني 
  واالقتراديػن وغيخىع.االشباء والسيشجسػن 

ان ىحه السجاميع الفاعمة تذسل السعشييغ بالسجسػعة والػسط االجتساعي الحؼ يؤثخون فيو , وان ادوار ىحه 
السجاميع تختمف مغ مجتسع الخخ ومغ بمج الخخ , ولكغ يسكغ القػل بان جيػد ىحه السجاميع الفاعمة قج 

 تتبمػر في واحج او اكثخ مغ السحاور االتية: 

الجيػد التي تخمي الى زيادة الػعي البيئي لجسيع شخائح السجتسع , وذلظ مغ خالل تشسية  سحهر االول:ال
 الػعي البيئي بػسائل متعجدة.

الجيػد التي تخمي الى مخاقبة الػاقع البيئي والعسل عمى مشع االنذصة التي تؤثخ عمى البيئة  السحهر الثاني:
 ىحه االنذصة عمى البيئة. او تحجيج ىحه االنذصة او تقميل أثار

الجيػد التي تخمي الى تحػيل االىتسامات والكيع البيئية لمسجتسع والسشصقة الي سياسات  السحهر الثالث:
 ومغ ثع تتخشح مشيا السذاريع البيئية . ويعج ىحا السحػر خصػة متقجمة ومتصػرة. وخصط بيئية

 التحهل نحه التقشيات الشظيفة بيئيًا: :1:1

 بالتقشيات الشطيفة بيئيا  ثالثة ىي :يقرج 
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التقشيات التي تقػم بسعالجة الفزالت الغازية والدائمة والرمبة التي تشتج عغ الرشاعات كػحجات معالجة  اواًل:
 السياه ووحجات الديصخة عمى الغازات ) مخحمة الدبيعشات والثسانيشات مغ القخن الساضي (.

في شخائق االنتاج التقميجية كأدخال الحداسات واجيدة السخاقبة وتعجيل شخائق  التقشيات التي تتصمب تعجيال   ثانيًا:
االنتاج بذكل يخفس مغ السخمفات الغازية والدائمة والسػاد الرمبة وتقمل مغ اليجر في السػاد االولية ) مخحمة 

 التدعيشات مغ القخن العذخيغ (.

بػاسصة االغذية , الصاقة الذسدية , والشاتػتكشمػجي ) مخحمة التقشيات الحجيثة والستقجمة كتقشيات الفرل  ثالثًا:
 نياية التدعيشات مغ القخن العذخيغ وبجاية القخن الػاحج والعذخيغ (.

تعتسج ىحه التقشيات بذكل عام عمى تعجد اختراصاتيا لقج تصػر استخجام التقشيات الشػع االول بدخعة كبيخة    
غ القخن الدابق وذلظ لحل السذاكل االتية مغ السخمفات الرشاعة التي خالل عقجؼ الدبيعيات والثسانيشات م

 واجييا الرشاعيػن والسؤسدات الػششية , وساعجت ىحه التقشيات في حل الكثيخ مغ ىحه السذاكل.

مة ان التقشيات الشطيفة بيئيا  تتعمق بالبيئية السحيصة مباشخة , لحلظ فأن استيخاد ىحه التقشيات مغ الجول الستقج  
يحتاج الى عسمية تػشيغ ليحه التقشيات بسا يتالئع مع البيئات السحيصة ونػعية السػاد االولية وغيخ ذلظ مغ 
العػامل. ان عسمية التػشيغ ىحه تحتاج الى بخامج بحثية وتصػيخية يقع تشفيحىا عمى عاتق مخاكد البحػث القائسة 

خاصة بالرشاعة الشطيفة بيئيا  وتػشيغ التقشيات الػارد  , ويجب عمى ىحه السخاكد ان تتزسغ بخامج بحػثيا بخامج
 الييا ضسغ اشار بيئتيا.

تأخخ استعسال التقشيات الشطيفة بيئيا  بدبب عجم قجرتيا عمى مشافدة التقشيات السدتعسمة  وسػريا في العخاق  
حاليا  , وذلظ ألسباب اقترادية خاصة بسا يتعمق باالستثسارات االساسية وتصبيق شخق حداب تكاليف ال تأخح 

 بالحدبان الزخر البيئي وتكاليف اصالح ىحا الزخر في حداب تكاليف السشتج.

فػائج اقترادية اصبح ػل نحػ استعسال التقشيات الشطيفة بيئيا  لتقميل االثار البيئية والحرػل عمى حالت ان   
ىجفا  اساسيا  في دراسة عالقة التفاعل الستبادلة بيغ الرشاعة والبيئة , وكحلظ ىػ الحال في دراسة عالقة التفاعل 

 كان والبيئة , الصاقة والبيئة وىكحا.الستبادل بيغ الدراعة والبيئة , الشقل والبيئة , االس

قج  وسػريا ان استخاتيجية استعسال التقشيات الشطيفة بيئيا  التي يسكغ وضعيا لتحقيق ىحه االىجاف في العخاق  
 تتسثل بالشقاط اآلتية:
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يشبغي عجم نقل ىحه التقشيات الشطيفة بذكل غيخ مجروس مغ الجول الستقجمة بدبب تعمق ىحه التقشيات  . أ
 كثيخا  بالبيئة السحيصة . 

يشبغي وضع ستخاتيجيات بحث وتصػيخ خاصة لمرشاعات الشفصية والكيسيائية واالسسشتية والدجاجية  . ب
 قشيات القجيسة في ىحه الرشاعات مغ أثار عمى البيئة.والصاقة باتجاه التقشيات الشطيفة بيئيا  لسا تدببو الت

 ان استيخاد التقشيات الشطيفة يشبغي ان يخزع لعسمية تػشيغ ومالئسة. . ت
 تصػيخ نطع مخاقبة تخاقب االثخ البيئي الشاتج مغ استعسال التقشيات الشطيفة بيئيا . . ث
 الشطيفة بيئيا .انذاء ادارات مخكدية تداعج في عسمية التػشغ السالئسة لمتقشيات  . ج
 تجعيع العالقة مع السشطسات الجولية التي تداعج كثيخا  في عسميات استعسال وتػشيغ التقشيات الشطيفة. . ح
الحرػل عمى معمػمات دقيقة وكاممة حػل االثار البيئية الستعسال التقشيات العادية لسقارنتيا مع  . خ

 نطيخاتيا في حالة استعسال التقشيات االحجث.

 صد التمهث والتحديث السطمهب:معايير ر  :4:1

يعج رصج التمػث مغ السدتمدمات االساسية لمديصخة عمى التمػث , ويقرج بو الكياسات الستكخرة لتخاكيد   
السمػثات لغخض مالحطة أؼ تغييخ يحرل في فتخة زمشية محجدة , وفي مجػ اضيق يدتخجم مرصمح الخصج 

الى بعس السعاييخ او لتخسيغ مجػ فاعمية بعس مقاييذ  لػصف الكياسات السشتطسة لسدتػيات التمػث ندبة
 الديصخة.

تجخؼ عسميات الخصج لغخض الحرػل عمى معمػمات حػل السدتػػ الحالي لبعس السمػثات الخصخة في    
الفزالت السرخوفة الى البيئة او السػجػدة في اليػاء او في السياه او التخاب او في اجدام الحيػانات والشباتات 

ندان. وتداعج السعمػمات السعمػمات السدتحرل عمييا عمى تحريغ مدتػػ التمػث ومخاقبة مقجار االرتفاع واال
. يسكغ التػصل الى بعس التخسيشات واالنخفاض في مدتػيات السمػثات الخصخة ومقاييذ الديصخة السدتخجمة

 نػاع مغ ىحه السعاييخ.عغ مقارنة نتائج قياسات الخصج مع بعس السعاييخ الكياسية. وىشاك اربعة ا

وتعبخ ىحه السعاييخ عغ الحج االقرى مغ السػاد الرمبة والدائمة والغازية التي تصخح  معايير االنبعاث: . أ
 الى البيئة.

وتعبخ عغ السدتػيات السدسػحة لتخاكسات الفزالت والتي يجب عجم تجاوزىا في  السعايير البايهلهجية: . ب
 الشطام البايػلػجي مثل تخاكيد الدئبق في االسساك.
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وتعبخ عغ مدتػػ السمػثات التي يدتػجب عجم تجاوزىا ندبة الى السشتجات  السعايير االنتاجية: . ت
بة السزافات الى السػاد الغحائية او الرشاعية , مثل محتػػ البشديغ مغ مخكبات الخصاص او ند

 السػاصفات التي تحجد الخرائز الترسيسية لمسشتجات مثل مدتػػ الزػضاء في الديارات.
وتعبخ عغ السدتػيات القرػػ مغ التمػث والتي يجب عجم تجاوزىا في مشصقة او  معايير نهعية البيئة: . ث

 وسط معيغ.

مسية الستػفخة والتأثيخات الدخيخية واالضخار التي تريب ويسكغ التػصل الى وضع معاييخ مغ الشتائج الع
اندجة الجدع نتيجة لتعخضيا لشػع محجد مغ السمػثات. وبعج اتسام ىحه الكياسات تةضع قيسة السعيار عشج 
مدتػػ معيغ يسشع االضخار بالرحة نتيجة لمتعخض الى التخاكيد السػجػدة فعال  والتخاكيد البعيجة مغ 

 السمػثات.

لمكائشات الحية السختمفة وتخاكع مغ الديل وضع السعاييخ الكياسية بدبب تغيخ االستجابة الفدمجية ليذ  
السمػثات في اندجة الجدع. وقج تحجث التأثيخات الزارة في فتخة قريخة أو شػيمة مغ الػقت تبعا  لمتأثيخات 

ية بالشدبة لمحيػانات تحت ضخوف الجاخمية لمجدع وسخعة تخاكع السمػثات. قج يسكغ تحجيج السعاييخ الكياس
بيئية مختمفة , ولكغ تبقى ىشاك العجيج مغ االمػر غيخ السؤكجة عشج تحجيج مدتػياتيا بالشدبة لالندان. 
وعميو اليسكغ وضع معاييخ قياسية مصمقة والبج مغ اعادة الشطخ فييا باستسخار واجخاء التغيخات والتعجيالت 

بخة. وعميو فأن قيع السعاييخ الكياسية يعبخ عشيا بسثابة قيع مقتخحة في وحدب ما يدتجج مغ السعمػمات والخ
بخيصانيا , عمى سبيل السثال يتع اجخاء مدح ورصج شامل مغ قبل عجد مغ االقدام والسكاتب الحكػمية حيث 
يذتخك في وضع قيع لمسعاييخ الكياسية حػالي سبعيغ جية أو مؤسدة والتي تخزع الى خسدة وزارات 

 .مختمفة

مثل تمػث اليػاء وتمػث السياه ومغ خررة توقج تجخػ بعس السدػحات مغ قبل بعس الجيات الس  
الػاضح ان الخصج عسمية معقجة ومتجاخمة , لحلظ البج مغ ان تتأكج السجاميع السذخفة عمى العسمية بأن 

السػجػدة فعال  مشياج الخصج يشطع بذكل عمسي لمحرػل عمى السعمػمات السفيجة عغ مدتػيات التمػث 
 وعمى االتجاىات البعيجة السجػ.

 الشسهذج االمثل لمعسل البيئي: :5:1
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يتكػن الشسػذج االمثل لمعسل البيئي مغ ثالثة مجاميع وضيفية مغ االنذصة , اثشان مشيا اساسية واالخخػ   
 (.2سانجة وكسا يأتي , شكل )

 االنذطة االساسية: وتتزسن: . أ

 السجسػعة االولى: انذصة التقييع البيئي:    

يقرج بيحا االنذصة اعجاد الجراسات االولية عغ السذاكل البيئية السختمفة التي تػاجو البمج أو العالع والشاتجة      
عغ مختمف الفعاليات واالنذصة الرشاعية والدراعية والحزخية والخجمية االخخػ , يتع فييا تذخيز اكثخ 

تأثيخا  بالبيئة مغ حيث تأثيخىا في عشاصخ الصبيعة ) اليػاء , السياه , التخبة ...الخ( مع عخض لكل ما  الفعاليات
 تصخحة ىحه االنذصة وتأثيخه عمى االندان بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ.

وىػ عسمية مخكبة تتكػن مغ الخصج والبحث  (UNEP )والتقييع البيئي عخفو بخنامج االمع الستحجة لمبيئة   
 وتبادل السعمػمات والسخاجعة والتقييع:

  فأنطسة الخصج(Moniforing) .تػلج باستسخار معمػمات عغ حالة البيئة 
  والبحثResearch).يصػر فيسشا لمعسميات البيئية ويسكغ مغ تخجسة البيانات البيئية ) 
  وتبادل السعمػمات(Information Exchange)  ضخورة شبيعية اذا ما اردنا لفػائج الخصج والبحث أن

 يشاليا الجسيع.
  والسخاجعة(Auditing)  عسمية تحميمية تسكغ مغ تحجيج السذاكل والتعخف عمى الفجػات في السعخفة

 والفيع الحؼ يجب أن يديجه البحث او الخصج.
  والتقييع(Evaluation)  صج والبحث وىي في الحكيقة الشتاج عسمية بشائية تذسل تخجسة وربط نتائج الخ

االخيخ لعسمية التقييع البيئي الحؼ ىػ أحج مجخالت الدياسة والػضائف التخصيصية لالدارة البيئية التي 
 تذكل السجسػعات الثانية مغ االنذصة االساسية.

 السجسهعة الثانية: أنذطة االدارة البيئية:

التحكع ) مغ خالل التذخيعات ( وتػجيو ) مغ خالل الخصط ادارة البيئة وانسا تعشي عسمية تعشي  وىي ال 
والدياسات العامة ( لجسيع االنذصة البذخية التي تعتسج عمى مػارد البيئة والتي ليا تأثيخ عمييا وبسا فييا 

 االنذصة التي تدتيجف حساية وتحديغ البيئة. وعسمية التشفيح تذكل الشذاط السيع في انذصة ادارة البيئية .
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 وتتزسغ السجسػعة الثالثة مغ االنذصة وىي: ذصة الدانجة:اآلن . ب
  الػعي العام(Public Assistance). 
  السداعجة التقشية(Technical Assistance). 
  التجريبTraining) .) 
  التعميعEducation).) 

يح ما مصمػب فالػعي العام يجعل السجتسع يعخف لساذا يجب أن تحسى البيئة , والسداعجة التقشية تسكغ مغ تشف
في العسل البيئي , والتجريب يديج مغ مدتػػ القجرات والسيارات لمعامميغ في السجال البيئي , والتعميع يعصي 

  القاعجة االساسية لمفيع والبحث والتصػيخ في مجال العسل البيئي.
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 Basic Activities  سبسيتاألاالنشطت 

 Monitoringالزصذ 

 Researchالبحج 

 Informationتببدل الوعلىهبث      

 Auditingالوزاجعت 

 Evaluationالتقيين 

 البيئية االدارة أنشطة
Environmental Management Activities 

.                                 

 Implementation   التنفيذ

   

                                               التخطيط                              التشريع
Planning                        Legislation 

                                                                       

 (3ِغّٛعخ )

( 
عخ

ّٛ
غ

ِ
2) 

( 
عخ

ّٛ
غ

ِ
1) 

 

 Supp0rting Activities السبئذة االنشطت

 الىعي العبم

Public Awareness 

 

 الوسبعذة التقنيت

Technical Assistance 

 

 التذريب

Training 

 

 التعلين

Education 

 أٔشطخ اٌزم١١ُ اٌج١ئٟ

Environmental 

Assessment 

Activities 

 

  Basic Activities االنشطة االساسية 
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 غيالسرجر: الباحث

 ( الشسػذج االمثل لمعسل البيئي3) الذكل
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 :وسهريا . تقييم حالة البيئة في العراق8

بفتخات تجىػر متتابعة ولقج أوضحت قدع مغ الجراسات والبحػث العمسية الخاصة  وسػريا مخت بيئية العخاق  
بالبيئة جػانبا  مغ ىحا التجىػر وال زالت الجػانب االكثخ تجىػرا  غيخ واضحة وغيخ مكيسة لحج االن , مسا جعل 

لكبخ حجع ىحه السيسة  عسمية تقييع الػاقع البيئي مدالة ال يسكغ تخصييا في أؼ عسل بيئي في ىحا البمج ونطخا  
ومحجودية امكانات وزارة البيئة ومؤسداتيا الحالية فأنو البج مغ تفعيل دور الذخاكات مع جيات مختمفة النجاز 

 ىحه السيسة كالجامعات والسشطسات الجولية والسحمية السيتسة بالبيئة.

تداىع في العسل البيئي السباشخ  وحتى تكػن الجامعات مخاكد لمتشػيخ البيئي ) بحػث ودراسات ( وكحلظ حتى  
) ادارة واستذارات ( ضسغ الحيد السكاني الحؼ يؤثخ فيو , قج يكػن مغ السفيج وضع السقتخحات اآلتية ضسغ 

 خصة تذاركية لتقييع حالة البيئة في العخاق:

والجامعات والسشطسات الجولية والسحمية وجيات أخخػ تكػن البيئة تذكيل مجمذ تشديقي بيغ وزارة  . أ
 ىجفيا االساسي التقييع البيئي لمبمج. (Action Plan)ميستو وضع خصة عسل 

تذتخك الجامعات حدب مػاقعيا الجغخافية مع دوائخ البيئة والجوائخ ذات العالقة وبذكل متكامل ومتخابط  . ب
 ة العسميات واالستذارات السيجانية في مجال التقييع البيئي.مع بعزيا في انجاز البحػث والجراسات وادار 

وبالتشديق مع وزارة البيئة واخخػ  (UNDP)واليػنجب  (UNEP)قيام السشطسات الجولية كاليػنيب  . ت
بتصػيخ السختبخات ومتصمبات التقييذ البيئي في دوائخ البيئة والجامعات مغ خالب التسػيل والتجريب 

 وبشاء القجرات.
 لجامعات بتػجيو مذاريع الجراسات العميا وخصصيا البحثية نحػ التقييع الػاقع البيئي لمبمج.قيام ا . ث
 لتشديق العسل والجيػد وتدييل تشفيح الخصػات أعاله يسكغ استخجام مفيػم االقاليع البيئية. . ج

 السبحث الثاني: التشسية السدتدامة واالستدامة:

 بحقػق  السداس بجون  لخاىشةا السجتسع حاجات االعتبار بعيغ تأخح التي التشسية ىي التشسية السدتدامة::1:1
 ( يػضح السفيػم العام لمتشسية السدتجامة.2والذكل ).2باحتياجاتيع الػفاء في القادمة األجيال

 
                                                           

2
بعة االولى , .عبدالصاحب ناجً رشٌد البغدادي , هاتف لفته الجبوري, التخطٌط والتنمٌة الرٌفٌة , دار الصادق للطباعة والنشر , العراق , بابل , الط 

 , ص2323
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 ( السفيػم العام لمتشسية السدتجامة2الذكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 غيالسرجر: الباحث

 هنظىهت

 البيئت

 الطبيعيت

Natural 

Environment     

System 

 البيئت هنظىهت 

 -االجتوبعيت 

 االقتصبديت

Socio – 

 Economic 

Environment 

 االنسان وفعالياته 

 ِٕطمخ رعظ١ُ اال٘ذاف ٌٍّٕظِٛز١ٓ ِّضٍخ ٌسزشار١غ١بد اٌز١ّٕخ اٌّسزذاِخ
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 مفههم االستدامة :  :2:2

يشصمـق مفيػم االستجامة مـغ نطخية اندانية تجعػ الى االىتسام بسدتقبل االندان، ومغ ثع الحفـاظ عمـى البيئـة 
التـي تعصـي االستسخارية لإلندانية بيجف انجاز االسـتجامة البيئية واالجتساعية واالقترادية وبالتالي تعديـد 

 فـي الحاضخ والسدتقبل.  الحياة بالصخيقة التي تدسح لألخخيغ سـج احتياجاتيع
والـشطع التكشػلػجية واالقترادية مع خرػصية ) االيكػلػجيـة)كسا تعخف بانيـا تعامل الشطع الحاتيـة الصبيعيـة 

 السكان في خمـق نــديج حـزخؼ او مبشـى متكيــف مــع بيئـة السحيط
لتـػازن فيـي مشيج ييجف الى السػازنة بـيغ ان فكخة االستجامة الخئيـدية قائسة عمى الحفاظ عمى التػازن واعادة ا

  .(3)التـأثيخات االقتـرادية والبيئية االن وفي السدتقبل
كسا تتصمب تحقيق تػازن بيغ عػامـل البيئـة واالعتبـارات االجتساعيـة واالقترادية وىحا االمخ يتحقق في 

 تصبيقات كثيخة تسثـل العسارة أحجىا
 أبعاد االستدامة : :2:2:2

ــزسغ التشسيـة الســدتجامة ابعادا متعجدة، تتـجاخل فيسا بيشيا ويسكغ لمتخكيد عمى معالجتيا احخاز تقجم تت 
 :4ممسـػس في تحقيق اىجاف االسـتجامة ويسكغ االشـارة الى ثالثـة ابعاد حاسسة متفاعمة ىي

   البعج البيئي والـحؼ ييـتع بتحقيـق التـػازن االيكػلػجي والحفاظ عمى البيئة سػاء الصبيعية مشيا او
  .السذيجة 

  البعج االجتساعي والحؼ ييتع بتحقيـق التسكـيغ االجتساعي و االستجخارية لسختمف السجتسعـات
 االندانية

 وزيـادة االنتاجيــة وتحقيـق كفاءة االداء  البعج االقترادؼ والحؼ ييتع بتحقيـق التصـػر االقتــرادؼ
 .االقترادؼ 

 مبادئ االستدامة :: 2:2:2
تسثل مبادػ االستجامة االسذ الجػىخية التـي تـدتشج عمييــا العسـارة الســدتجامة والتـي تشــجرج تحت مدسياتيا  

 جامة.الخئيدية جسيع التفاصيل والسجاالت والتعخيفـات التي تتشاول العسارة السدت

                                                           
3
/ اٌلول/ 28المستدامة ومفارقة الخلود , المؤتمر المعماري االردنً الثانً , العمارة والبٌئة نحو عمارة بٌئٌة مستدامة, .سعاد عبدعلً مهدي , العمارة  

 .273, ص2333
4
 2332عماري, الم تمارا ابراهٌم النداوي, ظاهرة االٌكولوجٌا واالستدامة فً العمارة , رسالة ماجستٌر غٌر منشورة , جامعة بغداد, كلٌة الهندسة , القسم 
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ييجف االشـار الشطـخؼ لسبادغ االستجامة الى مداعجة السرسسيغ لمبحث عغ حمػل اكثخ مشيا تدويجىع 
بسجسػعة مغ الحمػل الجاىدة ذلظ الن كل مذكمة تتصمب حمػال ترسيسية خاصة بيا نابعـة مـغ تشػع الطخوف 

والسشاخ والسجتسـع ،آخـحيغ بشطخ االعتبار البيئية والحزارية التي تؤثخ عمـى كـل مبشى تبعا الختالف السػقع 
 :السبادغ األساسية لالستجامة وىي

مبجا تخشيج السػارد والحؼ يعشي بتقميـل اسـتيالك السػارد واعادة االستخجام وتجويخ السػارد الصبيعيـة الـى   :اوال 
 .مجخالت مػارد السدكغ والتي تجخل في عسمية البشاء 

 .وتأثيخىا عمى البيئة دورة حياة السبشى الـحؼ يـػفخ مشيجية لتحميل عسمية البشاءمبجا الترسيع وفق  :ثانيا 

مبجا الترسيع االنداني والحؼ يخكد عمى تحقيق بيئة مخيحة صحية لإلندان مغ خالل تبـادل التأثيخ  :ثالثا
  .بـيغ االندان والبيئة الصبيعية

 مدتهيات االستدامة في العسارة :: 2:2:2
ت االستجامة في العسارة شأنيا شـأن بقيـة السجاالت التشسػية االخخػ، وتذيخ الجراسات الى تعجدت مدتػيا

 :امكانية تقديع نطام االستجامة في مجال العسل السعسـارؼ الـى مدتػييغ ىي
الحؼ يتعامل مـع السقيـاس الخاص بو مغ خالل جػانب البيئة الفيديائية والصبيعيـة  :اوال: السدتهى الحزري 

 ى جانب خجمات البشى التحتية.ال
ان عسمية بشاء البيئة وتحقيق صيغ االستجامة ذات صمة مباشخة بالسرسع  :ثانيا: مدتهى السبشـى السشفـرد

مــدتػياتيا ومتكاممـة عبـخ الحزخؼ وبسخصط السجن، وان تكامل العسـل ما بيغ السدتػييغ سيشتج بيئة مـرسسة 
 وصـػال الـى السبشـى وفزاءاتو السختمفة. الــى الػحجة الحزخيةالستجرجة مــغ مقيــاس السجيشــة 

ويتحجد اىتسام البحث الحالي باالستجامة عمى السـدتػػ الحزخؼ، فالتػقعات السدتقبمية لشدب الشسػ الدكاني  
اج تزع التحجؼ الحزخؼ في مقجمة السذاكل التي تػاجو الـجول الشامية فيعيغ عمييا زيادة قـجرتيا عمـى انتـ

وادارة قػاعجىا الحزارية مغ اليياكـل االرتكازية والخـجمات والدكغ في ضل ضخوف صعبة مع تشاقز السػارد 
 .مقارنة بالحاجات

 السدتدام :  خطيطالتاالستدامة الحزرية و  :2:2:2
وتصـػر ان االحتياجات الػضيفية لمسجن والتجسعـات الحـزخية تتغيخ غالبا بسخور الدمغ مع تغيـخ الـدكان   

السجتسع، لحا فان مغ السيع في اؼ خصة تشسيـة بعيـجة السجػ مخاعاة مذكمة تغيخ استخجام الفزاء وما يخافقيـا 
مغ اعتبارات والحل االمثل ليحا االمخ يطيخ مغ خـالل التعامل مع الفزاءات ذات االستخجام الستعجد التي 

ـل تمظ الستغيخات لتحقيق التػافـق السـدتسخ تستمظ خرائز فزائية ومخونة عالية تؤىميا الستيعاب مث
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لالحتياجـات الستغيخة ونطع العسخان مع متصمبات االجيال القادمة فـي مػاجية احتياجاتيع وىحا ما تيجف الية 
 .التشسية الحزخية

كسا ان السطاىخ الػضيفية التـي تحسميا الفزاءات ضسغ السشطػمة الحزخية تتأثخ بذكل مباشخ بسدتػػ   
شطيع الفزائي لمسشطػمة مـغ حيـث العالقات الفزائية مػضعيا  وشسػليا ، وان مـغ االمـػر السيسة في الت

تصبيق االستجامة الحزخية الحفاظ عمى فاعمية عالية لمفزاء ضسغ السشطػمة بحيث يكتـدب الفـزاء درجة 
غ خالليا مع السحيط لخمـق عالية مغ السخونة تؤىمو لتقبل انساط مختمفة مـغ صيغ االستعساالت يتػاكب م

الحـزخؼ السـدتجام  خصيطعشج ما حجد مبادغ الت Barton‐(‐بيئة حزخية مدتجامة وىحا ما ذىب اليو)بػرتغ
 وىي:
 .زيادة االكتفاء الحاتي 
 .ترسيع وحجة الجيخة 
 .تمبية احتياجات االنـدان وتحقيـق االىـجاف االجتساعية والبيئية 
 زخؼ الستحػر حػل الصاقة الفاعمة وتخصـيط شـبكة الشقـل والسػصالت.الترسيع والتشطيع الفزائي الح 
 .التشطيع الفزائي لذبكة الـدابمة والفـزاءات السفتػحة 
 .تخصيط )شارع السدتقبل( كفـزاء عام حيـث يسثل االجتساعي لمحي 
 .استخاتيجيات السخكد استخجام الصاقة والسػاد 

 
الحـزخؼ السدتخجم بثالث عشاصخ رئيدية تؤثخ فـي تخكيـب  اسذ التشطيع الفزائي (Barton) كسا ويحجد

 اؼ نديج حزخؼ وىي:
 ( امكانية الػصػل(accessibility 
 ( التقاربproximity ) 
  .انجماج الػضائف(functional mix) 

ولتحقيق التشطيع الفـزائي عمـى مـدتػػ االسـتجامة الحزخية يجب دراسة السرفػفة الحزخية لكي تتػافـق مع 
 كاالتي:( Williamsاالحتياجات السحميـة والثقافيـة واالجتساعيـة التـي يحجده )

 تحقيق فزاءات حزخية متعجدة لمتفاعالت االندانية واالجتساعية واعصاء الحيػية لػحجة الجيخة. .1
 تحقيق االرتباط واالحداس بالسكان مغ خالل ترسيع الفزاءات. .2
 ضي مسـا يشسي العائج االجتساعي واالقترادؼ والبيئي.التكامل مع االنذصة وفي استعساالت االرا .3
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 التكامل في شخق الدابمة السذاة. .4
 التخكيد عمى الشقل العام مع االخح بشطـخ االعتبـار الشقل الخاص. .5
 التسازج والتكامل بـيغ القـيع والسبـادغ التقميجيـة واالحتياجات السعاصخة. .6
 .االمثـل السدتقبمية لمحياةتحقيق اىجاف االستجامة وجعميا الـدياسة . 7

 االستدامة في البيئة الدكشية : :2:2:2
تؤثخ الخرائز االيجابية او الدمبية لمبيئة الدكشية بذكل واضح عمى تحقيق خصط التشسية السدتجيسة كػنيـا 

 تذكل غالبية الشديج الحزخؼ لمسجن.
تتبـع التشطيع الفزائي ذو الشسط  ومغ ىحا السشصمـق يجب العشاية بتحديغ البيئة الدكيشة خرػصا التي

الذبكي الحؼ يعاني مغ نقـز الفزاءات العامة والثانػية والسداحات الخـزخاء فـي التجسعات الدكشية مسا 
تػاجج الدكان في الفزاءات العامة والسذتخكة نادرا ، مسا يؤدؼ الى ضعف  يقمل مغ حخكة السـذاة ويجعـل

صيف السشاخ وتقميل قمل مغ السداحات الخزخاء التي تداعج عمى تمالعالقات االجتساعية بيغ الدكان وي
  تمػث اليػاء. 

كسا يشتج عغ تغييخ استعسال االرض مغ الدكشي الى التجارؼ او االدارؼ عجم االستفادة مغ البشى التحتية 
خالل  ومغ عشاصخ السخافـق والخجمات االخخػ لرالح الدكان كسا يجفع بالسجن الـى التػسع والتسجد مغ

االستسخار في انذاء تجسعـات سكشية ججيجة عمى االشخاف بتكـاليف باىزو لتـػفيخ الخجمات والسخافق وايرال 
البشية التحتية والتػسـع فـي نطام الشقل مسا يؤدؼ الى زيادة استشداف السػارد االولية واستيالك السػارد واستخجام 

 الػقػد وتمػث البيئة الدكشية.
 دامة في البيئة الدكشيةتحقيق االست 2-2

 الترسيم االنداني: : 2:2:2
)ىػ السبجأ الثالـث مـغ مبـادغ العسارة السدتجامة( وىـػ االكثخ اىسية بالشدبة لمترسيع السدتجام بيشسا يتعامل 
كـل مغ مبجأ تخشيج السػارد والترسيع وفق دورة حياة السبشى مع كفاءة االداء البيئي لمسبشى والحفاظ عمى 

 السػارد عمى مجػ دورة حياة السبشى والسـػاد. 
جا التـرسيع االنداني مغ أحج اىجاف االستجامة الحتخام حياة ووجػد الكائشات الحية التي تحيا في يشبـع مبـ

 نفذ البيئة. 
ان التعسق فـي فيع مبجا الترسيع االنداني يؤكج انو يتجاخل بعسـق مـع الحاجـ ـة لمحفــاظ عمــى عشاصــخ 

 دان القجرة عمى البقاءالحؼ يسشح االن( البيئي  ) سمــدمة الشطــام االيكػلػجي
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تيجف اسـتخاتيجيات الترسيع االنداني الى تعديد تبادل الػجػد بيغ  استراتيجيات الترسيم االنداني::2:2:2
 العسـارة والبيئة مغ جية وشاغمييا مغ جيـة اخـخػ.

لسباشخة يتـزسغ الترسيع االنداني ثالث استخاتيجيات كل واحجة تتعامـل مع أحج السجاالت ذات العالقة ا 
 باإلندان الذاغل لمسبشى السدتجام، الحؼ يػفخ بيئة داخمية ثانػية لإلندان فديائيا ونفديا وىي كاالتي: 

تيـجف ىـحه االستخاتيجية الى تقميل تأثيخ البيئة ضسغ نطاميا السحمي : الحفاظ عمى الظروف الطبيعية اوال:
 االيكػلػجي. .

مغ اىع مبادغ السبشى السـدتجام تػفيخ بيئة مخيحة لإلندان حيث البج لمتـرسيع مـغ ان  ثانيا: راحة االندان:
 يفخز البيئة السالئسة لمعير والعسل مسا يؤدؼ الى رفـع الكفاءة االدائية ويقمل الزغػط.

كبخ ىـجف استخاتيجية الترسيع الحزخؼ وتخصيط السػقـع تحقيـق أ الترسيم الحزري وتخطيط السهقـع:ثالثا: 
التكـػيغ الجغخافي و  استفادة مغ السػارد الصبيعية في السػقع كسـرادر الصاقة الستججدة ومكػنـات السػقع

الشباتات )فـي تـرسيع السبشى وتدكيط الكتمة مع الحفاظ عمى الشطام  –الساء  –التخبة  –االيكػلػجي 
 االيكػلػجي لمسػقع عمى مـجػ دورة حيـاة السبشـى. 

سختبصة باستخاتيجية الترسيع الحزخؼ وتخصيط السػقع تحقق االستجامة عمى نصاق اوسع مغ ان الػسـائل ال
الترسيع السـدتجام لمسبشى او الدكغ بذكل مشفرل حيث يسكغ لػحجة الجيخة والتجسعات الدكشية واالقاليع 

السياه لتػفيخ بيئة سكشية التشطيع الفزائي السخصط بانتطام مغ تقميل الحاجة لمصاقة و  الجغخافيـة االسـتفادة مـغ
 وحزخية خالية مـغ التمـػث ومتػافقة مع الصبيعة مغ خالل:

ان ال تتسحػر  شبغيالشقل والسػاصالت العامة: ان تخصيط السجن او وحجة الجيخة التي تتػافق مع البيئة ي .1
تخصيصيا حػل السػاصالت الخاصة بـل حـػل مبجأ السػاصـالت العامة ومسخات السذاة وعجم التػجـو نحـػ 
التخصـيط الحزخؼ السستج لتذجيع اعادة تصػيخ السػقع السػجـػد اصال واعادة استخجام االبشية السذيجة 

تكامـل نطـع السػاصالت العامة مع نطع حخكة واعادة تأىيميا لتالئع مع استخجامات ججيجة وبـذكل يـدسح ب
 الشقل السػجـػدة فـي التجسع الدكشي.

فالعسـارة السـدتجامة عمـى مـدتػػ الترسيع الحزخؼ البج ان ترسع استشادا  الى مبجأ تذجيع استخجام 
ت السػاصالت العامة عػضا  عـغ االف وسـائل الشقل الخاصة حيث ان زيادة االعتساد عمى السػاصـال

الخاصة يؤدؼ الى امتجاد التجسعـات الحـزخية عمـى حداب الفزاءات والسداحات الخزخاء إلنذاء الصـخق 
 .الصائفة الالحفػرية غيخ الستججدةومػاقف الديارات مسا يؤدؼ الى زيادة التمـػث اليـػاء واستشداف 
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متجسعات الدكشية الـى تصـػيخ تجعػ التػجييات الحجيثة لمتصػيخ السدتجام ل التطهير الستعدد االستخدام: .2
متعـجد االستعسال الحؼ يذجع عمى التجاخل مـا بـيغ الفـزاءات الدكشية التجارية واالدارية والتخفييية مسا 
يسـشح االنـدان فخصة خيار الدكغ بالقخب مغ اماكغ عسميع وتدػقيع مسا يزفي احداسا متدايجا  بػحجة 

لزػاحي االعتيادية كسا انيا تخمق فعاليات لسـجة أربع وعذخون الجيخة واالنتسـاء لمسجتسـع أكثخ مغ ا
 ساعة.

ان تصػيخ السشاشق الدكشية البج ان يأخح بشطخ االعتبـار التجانذ االجتساعي كفخص العسـل، نػعيـة ومـدتػػ 
، وكيفية السجارس، الخـجمات الـزخورية التـدػق واالنـذصة التجارية واالنذصة التجارية، الفعاليات التخفييية

 الػصػل الى العسل والتي بسجسميـا تـذكل مجتسعـات مدتجامة ذات اكتفاء ذاتي مسا يقمل الحاجة الى اسـتخجام
 . البيئي السػاصالت وبالتالي التقميل مغ استيالك الػقػد والتمػث

سعاييخ االنـدانية السـدتجام لمتجسعات الدكشية بيجف الى احتخام ال خصيطاعتساد حخكة السذاة )الـدابمة(: التـ .3
فكخة الترسيع عمى حخكة السذاة بالجرجـة االولـى ثـع  والحفاظ عمى البيئة عشج الترسيع لحا ال بج مـغ اعتسـاد

 شخات الكيخبائيـة والـدخيعةاوسائط السػاصالت الرجيقة لمبيئة ثع تأتي السػاصـالت العامة مثل الحافالت الق
دعى الى تحقيق السبادغ الخيخة فـي البيئـة الدكشية السدتجامة التي توالستخو اما الديارة الخاصة فتاتي ا

 التالية: 
 كثافة سكانية عالية واستخجام متعجد لمفزاءات. .1
 التقاشعات(. –الحجائق  –اسـتغالل الفـزاءات السفتػحـة )الـذػارع  .2
 التكامل بيغ استخجام االرض وتخصيط الشقل. .3

سدتجام تـجعػ لتبشـي مفيػم وحجة الجيخة السدتجامة وىي تجسع سكشي لحا فأن التػجييات الحجيثة لمدكغ ال
يعتسـج في تذكيمو عمى ابعاد االستجامة بيئيا واجتساعيا واقتراديا وذلظ إلقامة بيئة سكشية مدتجامة والتـي 
تأخح بشطـخ االعتبار، فخص العسل، نػعيـة ومـدتػػ السـجارس، الخجمات الزخورية، التدػق، واالنـذصة 
التجاريـة، الفعاليات التخفييية وكيفية الػصػل الى امـاكغ العسـل والتي بسجسميا تذكل مجتسعـات سـكشية 

 مـدتجامة ذات اكتفاء ذاتي. 
 (3شكل )

 كيف تتحقق االستجامة يػضحشكل  

 



 

 

 

 

 

337 
 

 احببث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثبني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعبيل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انرابع (  2020كبنون االول  16-17

 

راحت االوسبن

انىقم و انمواصالث االمتاالستفبدة مه انظروف انطبيعيت

اعتمبد حركت انمشبةانتصميم انحضري و تخطيط انموقع

انتطوير انمتعذد االسخذام

وحذة 

انجيرة

انتصميم 

اإلوسبوي تتحقق 

االستذامت 

في انبيئت 

انسكىيت 

مه خالل :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غيالسرجر: الباحث

 
 لمسدن السدتدام التخطيط:3:1

 العالع شاقة أرباع ثالثة تدتيمظ فيي الرشاعية، البزائع أكثخ واستيالك إنتاج مكان ىي اليػم السجن إن
 تحقيق بأىسية نادت التي األصػات مغ العجيج عمت ىشا ومغ ,األرض تمػث أرباع ثالثة األقل عمى وتدبب

 .السجن استجامة
 كػكبشا في التفكيخ نبجأ أن بج ال أنو فكخة   ( Kenneth Boulding ) االقترادؼ  ناقر 1996 عام في

 لمشباتات  الحياة تعصي التي الذسدية الصاقة سػػ  شيء يجخميا ال مشتيية بسرادر مغمق نطام _ فزاء كسخكبة
 يسكغ التي الستججدة والصاقة واألمصار الخياح يشتج الحؼ اليػمي الصاقة مرجر فالذسذ األوكدجيغ وتعصي

 الثقافية األىجاف تمبية إلى تحتاج السجن أن في تتمخز السدتجامة السجن فكخة إن البيئة تمػيث دون  استيالكيا
 مع ومتجاوب معقج ديشاميكي تشطيع فيي. والفيديائية االقترادية تمظ جانب إلى واالجتساعية والبيئية والدياسية

 : يمي مسا كل السجيشة تحقق أن تتزسغ فيي األوجو متعجدة مجن ىي السدتجامة السجن أن كساخات. الستغي
 عادل بذكل واألمل والرحة والتعميع والسأوػ  والصعام العجالة فييا تتػزع : عادلة السجيشة تكػن  أن .1

 .بالحكػمة فييا الجسيع يذتخك كسا الجسيع عمى
 .والخوح الخيال فييا والحجائق والعسارة الفغ يحخك:  يمةجس يشةمج .2
 .والتجارب اآلفاق مػسعة بدخعة يخاتلمتغ تتجاوب : مبتكخة مجيشة .3
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 والبشية السباني وفييا السبشي الجدء مع الحجائق فييا وتتػازن  البيئية اآلثار مغ تقمل : بيئية ةيشمج .4
 .فعال بذكل السرادر وتدتخجم آمشة يةحتالت

 .والكتخونيا الػجو وجو السعمػمات تبادل ويتع والسخونة التجسع تذجيع يتع حيث :التػاصل سيمة مجيشة .5
 وتديج راتالسجاو  ضسغ السجتسعات وتكامل السجيشة أشخاف تحسي . التسخكد وكثيخة مشجمجة مجيشة .6

 .والتجاور التقارب
  العامة الحياة وتغحؼ واإلليام الحخكة فييا الستشػعة، الستقاشعة الشذاشات تخمق . متشػعة مجيشة .7

 .الحيػية
 : اإلتية البخامج مغ كل إلى مدتجامة مجن تكػيغ بخامج ترشيف ويسكغ

 الدامة السػاد عمى لمديصخة والكياسات الصاقة عمى السحافطة فييا بسا الصبيعية البيئة عمى السحافطة  .1
 .واليػاء الساء عمى تؤثخ التي السمػثات وعمى

 والسخكبات الصخق  كريانة وصيانتيا متانتيا بتحديغ عسخىا وٕاشالة السبشية البيئة عمى السحافطة  .2
 .األنقاض أو الحصام كبشاء االستخجام إعادة إلى إضافة
قخارات  كل فييا بسا الصبيعية البيئة عمى يقع الحؼ الزغط لتحديغ السبشية البيئة تذكيل إعادة  .3

 الحزخية. والسػاصالت االراضي استعساالت
 : مغ كل في السجن استجامة تحقيق سياسات تتمخز حيغ في

 في يكػنػن  فالحيغ الخجمة ومػقع تتشاسب بسجفػعات البمجية لمخجمات السجفػعات معجل استبجال  .1
 .كمفة أقل خجمات ذات أماكغ في يدكشػن  الحيغ مغ أكثخ يجفعػا عالية خجمات مػاقع

 التحديشات قيسة مغ واإلعفاءالذخائية  قيستيا عمى تعتسج األرض عمى فخدية ضخائب فخض  .2
 .الكثافة زيادة لتذجيع
 . تحػيمية صشاعة إلى القسامة مذكمة وتحػيل كسرجر الفزالت إلى الشطخ  .3

 :ومشيا والعذخيغ الػاحج القخن  مجن استجامة بتحقيق الستعمقة االستخيتيجيات مغ عجدقتخاح ا يسكغ كسا
 .السدتقبمييغ الدكان وشمبات الخاصة الدكان شمبات السجيشة مشتجات تمبي أن .1
 .السذاكل لحل والتعاون  السذاركة انتياج .2
 .الدكشية واالحتياجات األعسال في التغيخ لتػاكب السػجػدة السجتسع اجداء تذكيل إعادة .3
 .الخجمات وتػجيو واالترال الدفخ شخق  في أوسع خيارات الدكان ليجج البجائل تػفيخ .4
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 عغ تعارض أو تشاقس مرجر وليذ قػة مرجر التشػع يكػن  بحيث الستشػعة الدكان مرالح تمبية .5
 السجن أن وٕاقشاعيع ، الدػق  ومتصمبات تتػافق حتى األعسال ومشاشق السجاورات تذكيل إعادة شخيق
 والتػسع السشاشق في الزغط مغ التقميل يسكغ الصخيقة بيحه . ورغباتيع صحتيع عمى تحافع أن يسكشيا
 لمبشية اإلقميسية التكاليف وتقميل والدراعة السفتػحة الفخاغات عمى اإلبقاء السسكغ مغ أنو كسا لمخارج
 .العامة والخجمات التحتية

 حل ومخونة قػة مع تتشاسب وىي محجدة نتيجة وليدت شخيقة ىي االستجامة أن القػل يسكغ ذلظ عمى بشاء
 أكثخ سياسية عسمية أساسي بذكل االستجامة أن كسا. محجدة نتائج نحػ التػجيو مغ أكثخ السكان في السذكمة

 وٕاعجاد لتعخيف السقامة التراميع غياب في يقع لالستجامة األعطع والحاجد تقشية أو ترسيسية مذكمة مشيا
 . محميا االستجامة مسارسة وتجييد

 
 


