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إدارة التنمية املستدامة للمدن
Managing the sustainable development of cities
امللخص
نســتعرض يف هــذا البحــث موضــوع التنميــة املســتدامة وتعريفاهتــا املختلفــة وتطــور الفكــر املســتدام للمــدن
ومواصفــات املدينــة املســتدامة واملبــادئ العامــة للتنميــة املســتدامة ودور السياســات التخطيطيــة الشــاملة
مبختلــف مســتوايهتا اإلقليميــة والوطنيــة واحملليــة وعالقتهــا مبفهــوم التنميــة املســتدامة للمجتمعــات العمرانيــة
،وكيفيــة إدارة التنميــة املســتدامة للمــدن األمــر الــذي اســتحوذ علــى اهتمــام العــامل منــذ أن طــرح يف مؤمتــر األمــم
املتحــدة للبيئــة واإلنســان يف اســتكهومل عــام 1972م وال خيفــى علــى أحــد أن البيئــة والعمـران أصبحــا مــن أهــم
التحــدايت الــي تواجــه عاملنــا اليــوم ،وبعــد أعـوام مــن الدراســات الــي أجريــت علــى مؤمتــر اســتكهومل انتهــت
اللجنــة الدوليــة للبيئــة والتنميــة برائســة الســيدة برونتالنــد مــن وضــع تقريــر نشــر بعنـوان “مســتقبلنا املشــرك”،
يــرى ضــرورة إتبــاع أمنــاط بديلــة للتنميــة لتحقيــق مــا يســمى ابلتنميــة املســتدامة ،وقــد احــدث ذلــك نقلــة نوعيــة
يف مفهــوم العالقــة بــن التنميــة مــن جهــة واالعتبــارات البيئيــة مــن جهــة أخــرى ،كاســتجابة طبيعيــة لتنامــي
الوعــي البيئــي العاملــي.
ويهــدف البحــث إىل حتقيــق جمموعــة مــن األهــداف املهمــة يف شــخصية املدينــة العمرانيــة وتكــون مرتبطــة
ابلرؤيــة املســتقبلية وابلرســالة ،وتتميــز ابلواقعيــة وهــي كالتــايل:
· إحــداث تغيــر مســتمر ومناســب يف احتياجــات اجملتمــع وأولوايتــه وحتســن مســتوى البيئــة العمرانيــة واالرتقــاء
ابملناطــق العشـوائية مبــا حيقــق رفــع مســتوى معيشــة الســكان وتوفــر فــرص العمــل املناســبة هلــم.
· أن تكــون املدينــة رائــدة يف جمــال األنشــطة الثقافيــة والتعليميــة والبحــث العلمــي وتوفــر اخلدمــات مبــا يتناســب
مــع املعــدالت القياســية الــي حتقــق كفــاءة تقــدمي تلــك اخلدمــات.
· احلفاظ على املناطق البيئية املتميزة واستغالهلا يف جمال األنشطة التعليمية والرتفيهية والسياحية.
· حتويــل املدينــة إىل مركــز متميــز لألنشــطة االقتصاديــة وزايدة إمكانيــات االســتثمار والش ـراكة مــع القطــاع
اخلــاص واجلمعيــات األهليــة ومؤسســات اجملتمــع املــدين.
· حتسني مستوى التنسيق بني خمتلف اجلهات العامة يف جمال التنمية احلضرية.
· تطويــر السياســات والتش ـريعات املنظمــة للعم ـران حبيــث تتســم ابلوضــوح والشــفافية وحتديــد املعوقــات
واملشــاكل اخلاصــة إبدارة التنميــة املســتدامة للمــدن.
كلمات الفهرس:
· الفكر املستدام للمدن ،معايري االستدامة ،الرؤية املستقبلية ،اهليالكل اإلدارية.
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Abstract:
In this research we review the subject of sustainable development
and its various definitions, the evolution of the ideology of cities
sustainability and the sustainable city specifications, the general
principles of sustainable development, the role of comprehensive
planning policies at all regional, national and local aspects and their
relationship to the concept of sustainable development for urban
communities, and how to manage the sustainable development of cities.
The subject received the world’s attention since its introduction in
the United Nations Conference on the human and the environment in
Stockholm in 1972.
It is no secret that the environment and urbanism became one of
the most important challenges facing the world today. After years of
studies on Stockholm Conference, the International Committee for
Environment and Development, chaired by Mrs. Brundtland published
a report entitled “Our Common Future”, that recommended alternative
development patterns to achieve the so-called sustainable development.
That shift in the concept of the relationship between development and
environmental considerations came as a natural response to the growing
environmental awareness globally.
The research aims to achieve important objectives in the city’s
urban character linked to the future vision and message, and relates to
reality as follows :
· Continuous and suitable change in the needs and priorities of society
and improvement of the urban environment and the upgrading of slum
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areas in order to raise the standards of living of the population and
employment.
· The city has to be a leading example in the field of cultural and
educational activities, scientific research and provision of services
commensurate with the standard efficient provision of those services.
· Maintenance of distinct ecological zones and exploiting them in
educational, recreational and tourist activities.
· Transforming the city into an excellence center of economic activities
and increasing the possibilities of investment and partnership with the
private sector and civil society.
· Improving coordination between the various public bodies in the area
of urban development.
· Developing the policies and legislation for Urbanism in terms of clarity
with identifying the constraints related to the sustainable development
department.
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-1املقدمــة:
إن املــدن هــي مراكــز األفــكار والتجــارة والثقافــة والعلــم والتنميــة ويوجــد العديــد مــن التحــدايت الــي تقــف يف
طريــق تنميــة املــدن علــى حنــو يســتمر معــه إجيــاد فــرص عمــل وحتقيــق الرخــاء مــع عــدمإجهــاد األرض واملـوارد.
وتشــمل التحــدايت املشــركة املتعلقــة ابملــدن االكتظــاظ ابلســكان ،وعــدم توافــر أم ـوال لتقــدمي اخلدمــات
األساســية ،ونقــص اإلســكان الالئــق ،وتدهــور البنيــة التحتيــة .ومــن املمكــن التغلــب علــى هــذهالتحــدايت الــي
تواجههــا املــدن بطــرق تتيــح لتلــك املــدن مواصلــة االنتعــاش والنمــو ،مــع حتســينها وااتحــة اخلدمــات األساســية
للجميــع.
وحــى اآلن يعيــش  ٪54مــن ســكان العــامل يف مناطــق حضريــة ،وتشــر التوقعــات إىل أن هــذا التوجــه آخــذ يف
الـزايدة حــى عــام  )1( .2050ويواجــه خمططــو املــدن ،واجملتمــع املــدين ،وصانعــو السياســات حتــدايت إنشــاء
مــدن مســتدامة ،صحيــة ،ذكيــة ،خضـراء ،قابلــة للتكيــف ،شــاملة ،منتجــة ،آمنــة ،مرنــة ،متأقلمــة حبيــث تقــوى
علــى جماهبــة الكـوارث .وهــذه ليســت ســوى بعــض مــن اخلصائــص الــي مــن شــأهنا أن تســاعد املراكــز احلضريــة
علــى االزدهــار يف ظــل الـزايدات الســكانية ،وتزايــد التجمعــات غــر النظاميــة ،والتلــوث والتدهــور البيئــي ،الــذي
غالبــا مــا يقــرن بســوء اإلدارة ونقــص توفــر اخلدمــات.
ويف هــذا الصــدد ،تقــوم بعــض املــدن يف أحنــاء العــامل بــدور رايدي ،وتســاعد جمتمــع التنميــة علــى وضــع تصــور
لنمــاذج بديلــة ،كمــا تركــز علــى تشــييد مــدن صديقــة للبيئــة وتتبــى هــذه اإلضــاءة التفكــر املبتكــر يف جمــال
التخطيــط والتصميــم احلضــري ،والتكنولوجيــا احلضريــة؛ لتســليط الضــوء علــى بعــض احللــول املتطــورة ،الــي تغــر
مــن رؤيــة العــامل للمــدن(.)2
وأمــام هــذا الطــرح تتبلــور معــامل إشــكالية هــذا البحــث وهــي كالتــايل :ماهــي خمتلــف اجلوانــب املتعلقــة ابلتنميــة
املســتدامة؟ وأيــن موقــع مصطلــح التنميــة املســتدامة ضمــن املخططــات التنمويــة؟ ومــا هــي معوقــات ادارةالتنميــة
املستدامة للمدن مع وضع اسرتاتيجية إلدارة التنمية املستدامة وكيفية تطوير السياسات واألنظمةالتخطيطية
لتتواكــب مــع مفاهيــم التنميــة املســتدامة.
1- United Nations World Urbanization Prospects: the 2014 revision, highlights(  UN
Department of Economic and Social Affairs
 -2قاســيمي ،اســيا قاســيمي ،التنمية املســتدامة بني احلق يف اســتغالل املوارد الطبيعية واملســؤولية عن محاية البيئة مع االشــارة اىل التجربة اجلزائرية اســيا قاســيمي جامعة البويرة (اجلزائر )2012حبث
منشور
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-2منهجية البحث:
يعتمد البحث على عدة طرق أساسية وهي كالتايل- :
املنهج االستقرائي :يتمثل يف دراسة تعريفات التنمية املستدامة وأمهيتها. املنهــج التحليلــي املقــارن :يشــتمل علــى الســرد التارخيــي واســتعراض تطــور التنميــة املســتدامةواجتاهاهتــا والتحليــل املقــارن بــن أســاليب التنميــة املســتدامة وجتــارب بعــض الــدول للخــروج مبعايــر املــدن
املســتدامة لالســتفادة منهــا يف إعــداد إدارة التنميــة املســتدامة للمــدن.

-3أمه ـ ـ ــية البحث:
تنبثــق أمهيــة البحــث مــن خــال اجيــاد بيئــة عمرانيــة جيــدة مــن خــال تعزيــز وتنميــة بنــاء قــدرات اجملتمــع
1
للقيــام حاضـراً ومســتقبالً ،أبدوار اختــاذ القـرارات والوصــول إىل التنميــة املســتدامة يف إدارة املــدن».
ولتحقيــق التنميــة املســتدامة ينبغــي حتقيــق الشـراكة اجملتمعيــة مــن خــال إاتحــة الفرصــة للمجتمــع احمللـ�ي
للقيــام بــدور فعــال يف مجيــع مراحــل التنميــة يف اجلوانــب التخطيطيــة والعمرانيــة واالقتصاديــة واالجتماعيـ�ة
واإلداريــة ،مــن حيــث املشــاركة يف اختــاذ القـرارات التخطيطيــة ومتابعــة إجـراءات التخطيــط ويف مراحــل وأعمـ�ال
2
التنفيــذ واملتابعــة والتقييــم

-4تطور الفكر املستدام للمدن:
بــدأ البحــث والتفكــر يف املــدن املســتدامة يف مثانينيــات القــرن العشـرين ،لكــن تعبــر االســتدامة اســتُخدم
يف تســعينياته ،بعــد أن طرحتــه اللجنــة العامليــة املعنيــة ابلبيئــة والتنميــة3 .وبــرز الــدور احلاســم الــذي تلعبــه األبعــاد
البيئيــة واالجتماعيــة لألنشــطة االقتصاديــة البشـرية يف خلــق عــامل أفضــل خــال مؤمتــر قمــة األرض يف ريــو يف
عــام .41992
ويف أواخر التســعينيات ،اقرتح ديفيد ســاتريثويت خصائص املدينةالناجحة5وقال ديفيد :إن أي مدينة
 -3رحيــان ،رميــان حممــد رحيــان ،تنميــة اجملتمعــات اجلديــدة – التمكــن كأداة فاعلــة يف عمليــات التنميــة احلضريــة املســتدامة ،رســالة دكتــوراه ،كليــة اهلندســة،
جامعــة القاهــرة2002 ،ص243
4 -André Sorensen Towards Sustainable Cities( Ash gate Publishing، university of Toronto،
canada, 2014، p5
5-Eva Charvekwieiz Transitions to sustainable production and consumption: concepts، policies، and actions (Shaker Publishing، Maastricht, 2001، p3
5-David Satterthwaite Sustainable cities and cities that contribute to sustainable development( ?Urban Studies، Paper received in fnal form، April 1997p7
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ينبغــي أن تكفــل حيــاة صحيــة وبيئــات للعمــل ،وتوفــر بنيــة حتتيــة للخدمــات األساســية ،واســتمر تعريــف املــدن
ـكارا عــن كيفيــة اســتخدام املـوارد يف الوقــت احلاضــر دون
املســتدامة يف التطــور بعــد التســعينيات ،متضمنًــا أفـ ً
املســاس بتوافرهــا يف املســتقبل .1واقــرح بعضهــم أنــه جيــب علــى مجيــع املــدن تلبيــة احتياجــات ســكاهنا لتصــر
مســتدامة .2وميكــن تصنيــف املناطــق ابعتبارهــا حضريــة علــى أســاس جتــاوز الســكان عــددا معينًــا ،أو مــن خــال
الكثافــات الســكانية أو مــن خــال نســب التوظيــف ،أو وجــود اخلدمــات احلضريــة األساســية مثــل شــبكات
3
امليــاه والكهـرابء واملرافــق التعليميــة والصحيــة.
مث شــرعت املناقشــات حــول االســتدامة والتخطيــط وتيســر املعيشــة يف املــدن مــن خــال توفــر أنظمــة
نقــل يف متنــاول اجلميــع .4وهبــذا صــارت تعريفــات الشــكل احلضــري أكثــر تفصي ـاً ،وتشــر إىل مســاحات
مزدمحــة ،وصغــرة ،ومتعــددة االســتخدامات ،يف إطــار متكامــل مــن وســائل النقــل العــام والسياســات البيئيــة
واإلدارة .5وخالل مؤمتر ( URBAN21يوليو  )2000عُرفت االستدامة احلضرية أبهنا” حتسني نوعية
احليــاة يف املدينــة ،مبــا يف ذلــك اجلوانــب البيئيــة والثقافيــة والسياســية واملؤسســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة ،دون
أن تــرك عبئًــا علــى األجيــال املقبلــة.“6واآلن ومــع تطويــر جــدول أعمــال مــا بعــد عــام  2015ليحــل حمــل
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــةُ ،تــرى مباحثــات؛ لتأمــن مــكان للغايــة املعنيــة ابلتنميــة احلضريــة يف أهــداف التنميــة
املســتدامة والــي مــن شــأهنا كفالــة حســن ختطيــط مــدن خضـراء ،ومنتجــة ،وآمنــة ،وصحيــة.

-5تعريف املدن املستدامة:
مــع تبـ ّـي العديــد مــن دول العــامل ملفهــوم التنميــة املســتدامة ،ظهــر مفهــوم «املــدن املســتدامة»
Sustainable Citiesالــذي اندى إبجيــاد شــكل جديــد مــن املــدن الــي حتقــق النمــو االقتصــادي مــن
خــال قاعــدة اقتصاديــة ال تســتنفذ امل ـوارد الطبيعيــة ابالســتخدام غــر الرشــيد.
& 2- Herbert Girardet Cities people planet: liveable cities for a sustainable world (John Wiley
Sons Ltd UK, 2004,p105

2-Jorge Hardoy and others Environmental problems in an urbanizing world (Earthscan Publications, 2001,p235

3-United Nations The state of the world’s children 2012: children in an urban world (UN Children’s Fund, 2012,p61

4-Timothy Elkin and others Reviving the city: towards sustainable urban development

(Friends of the Earth, 1991,p83
5--Elizabeth Williams and others (Eds) A compact city: a sustainable urban form A pape r
presented to th e Housin g Studies A ssociation Sprin g Conferen ce, Housing, Environment
and Sustain ability, University of York, 18/19 April 2001,p4.
6-P. Anastasiadis and G. Metaxas Sustainable city and risk management (1st WIETE Annual
Conference on Engineering and Technology Education. Pattaya, Thailand, 2010
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كمــا أن املدينــة املســتدامة أساس ـاً هــي مدينــة خض ـراء صديقــة للبيئــة ،تت ـوازن فيهــا الطاقــة عــن طريـ�ق
رفــع كفــاءة إســتخدام املـوارد ،وحتقيــق احلــد األدىن مــن املخرجــات امللوثــة ،حــى يتســى للنظــام البيئــي جتديـ�د
1
نفســه ،ومنــع التلــوث بتقليــل املخلفــات الــي ميكــن للطبيعــة اســتقباهلا.

-6مواصفات املدينة املستدامة:
· هي املدينة اليت تقوم ابستخدام مصادر الطاقة املتجددة ،مثل طاقة الرايح ،والطاقة الشمسية.
· تستخدم وسائل خمتلفة لتلطيف اجلو يف املناطق املفتوحة مثل زراعة األشجار وختفيف األلوان السطحية،
وزايدة املســطحات اخلض ـراء واملائيــة مبــا يعــادل مــا ال يقــل عــن  ٪20مــن مســاحة املدينــة واســتخدام نظــام
2
التهويــة الطبيعيــة يف املبــاين .
· توفري وسائل النقل العام وزايدة طرق املشاة وتقليل االعتماد على السيارات للحد من اإلنبعااثت احلرارية
والكربونيــة .وحتــل حمــل الســيارات اخلاصــة الــي يتــم إنشــاء مواقــف لصفهــا علــى أطـراف املدينــة وهــذا يتطلــب
أيضـاً هنجــا خمتلفــا جــذراي لتخطيــط شــبكات الطــرق.
· إتبــاع سياســات متطــورة لتســهيل الوصــول خلدمــات الرتفيــه والعمــل بشــكل أفضــل إىل جانــب إجيــاد ظـ�روف
عمــل ومعيشــة أكثــر راحــة.

-7جتارب املدن املستدامة:
مــن الضــروري التعــرف علــى التجــارب الدوليــة لألخــذ ابألســباب والــدروس املســتفادة الــي دفعــت
العديــد مــن الــدول ألن تكــون مــن أفضــل الــدول للعيــش فيهــا اعتمــادا علــى عــدد مــن الظــروف املعيشــية الــي
حتقــق ذلــك.
ويوضــح تقريــر وحــدة املعلومــات االقتصاديــة التابعــة ملؤسســة «اإليكونوميســت»
الربيطانيــة الســنوي لعــام The Economist Intelligence 2013
 Unit’s livability Surveyتصنيــف أفضــل مــدن العــامل للعيــش فيهــا ،حيــث
أييت هــذا التقريــر نتيجــة تقييــم الظــروف املعيشــية يف  140دولــة حــول العــامل مــن خــال
تعيــن التصنيــف يف مخــس فئــات رئيســية هــي :االســتقرار ،والرعايــة الصحيــة ،والثقافــة
&1- Herbert Girardet Cities people planet: liveable cities for a sustainable world( John Wiley
Sons Ltd UK, 2004,p105
2- Jorge Hardoy and others Environmental problems in an urbanizing world( Earthscan
Publications, 2001,p235
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والبيئــة ،والتعليــم ،والبنيــة التحتيــة ،والــي تنقســم اىل عــدد مــن الفئــات الفرعيــة علــى
النحــو التــايل:1
· االســتقرار( :كلمــا قلــت نســب حــدوث العناصــر التاليــة ،زادت جــودة العيــش ابملــدن):
انتشار اجلرائم الصغرية -انتشار جرائم العنف -خطر الصراع العسكري واالرهاب-خطر االضطراابت.· الرعايــة الصحيــة :توفــر الرعايــة الصحيــة اخلاصــة والعامــة -جــودة مــا يتــم تقدميــه مــن الرعايــة الصحيــة
اخلاصــة والعامــة -توفــر جهــود مكافحــة املخــدرات.
· الثقافــة والبيئــة :املنــاخ والرطوبــة ودرجــة احل ـرارة وقلــة القيــود االجتماعيــة والدينيــة-أو ارتفــاع مســتوى
الرقابة لتقليل الفساد بشكل عام -ارتفاع مستوى األنشطة الرايضية والثقافة والرتفيه.
· التعليــم  :توفــر التعليــم وارتفــاع مســتوى جــودة التعليــم اخلــاص واحلكومــي -حتســن مؤشـرات التعليــم العــام
للمواطنني.
· البنيــة التحتيــة :النقــل :جـ�ودة شـ�بكة الطـ�رق والنقـ�ل العـ�ام -ارتفـ�اع نوعيـ�ة الروابـ�ط اإلقليميـ�ة والدوليـ�ة
-املرافــق :حتســن جــودة توفــر الطاقة-حتســن جــودة توفــر امليــاه -حتســن جــودة البنيــة التحتيــة لالتصــاالت.

1-7جتربة مدينة ملبورن – أسرتاليا
هــي عاصمــة واليــة فيكتــوراي ،واثين أكــر املــدن يف أسـراليا ،ويقــدر عــدد ســكاهنا بنحــو  4.07مليــون
نســمة ،ويشــكل ســكاهنا  %66تقريبًــا مــن ســكان فيكتــوراي ،وتبلــغ مســاحة مدينــة ملبــورن حنــو  8806كــم2
وتصــل مســاحة منطقتهــا احلضريــة إىل 6100كــم ،2حيــث متتــد الضواحــي الشــمالية والغربيــة بعيــداً عــن مركــز
املدينــة بنحــو 20كــم ،ومتتــد الضواحــي شــرقًا إىل 40كــم ،ويصــل أقصــى امتــداد هلــا ابجلنــوب الشــرقي إىل
 50كــم.
ـنوي مبعــدل  30ألــف نســمة ،ويعيــش حنــو  2500نســمة مــن الســكان
ويزيــد عــدد ســكان ملبــورن سـ ً
األصليــن يف املدينــة ،وثلــث الســكان املهاجريــن إىل املدينــة منــذ عــام 1945م هــم مــن بريطانيــا وإيرلنــدا ،أمــا
بقيــة املهاجريــن فمــن بقيــة أقطــار أورواب ودول جنــوب شــرقي آســيا .ويف ملبــورن مــا يزيــد علــى  600مدرســة
ابتدائية و 170مدرســة اثنوية حكومية إضافة إىل العديد من املدارس اخلاصة .وهناك ســبع جامعات و16
كليــة وبعــض الكليــات التقنيــة املتقدمــة.
1-United

Nations The state of the world’s children 2012: children in an urban world( UN
Children’s Fund, 2012,p61
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كمــا تعــد ملبــورن املركــز اإلداري والتجــاري لواليــة فكتــوراي ،وتضــم  % 30مــن مصانــع أسـراليا ،وهــي
املينــاء الرئيســي ومركــز املواصــات لواليــة فكتــوراي ،ويقــع يف منطقــة ملبــورن احلضريــة مــا يزيــد علــى 8000
مصنــع ،منهــا الصناعــات الثقيلــة ومصــايف النفــط ابلقــرب مــن مرافــق املينــاء ،وتنتشــر الصناعــات الصغــرة عنــد
أطـراف املدينــة.
ويتــم النقــل داخــل املدينــة ،ويف الضواحــي ابلقطــارات الكهرابئيــة ،مــن خــال مــا يزيــد علــى  100قاطــرة
ـنوي ،وتعمــل احلافــات اخلاصــة علــى  240خطًــا ،وترتبــط املدينــة ابلضواحــي
تنقــل حنــو  70مليــون راكــب سـ ً
بشــبكة مــن خطــوط القطــارات الكهرابئيــة الــي تســر حتــت األرض .أمــا ابلنســبة للنقــل اجلــوي فقــد افتتــح
املطــار الــدويل ســنة 1970م وتبلــغ مســاحته  2140هكتـ ًـارا ويبعــد عــن املدينــة حنــو 20كــم.
ويُعــد مينــاء ملبــورن مــن أكــر موانــئ الشــحن يف أس ـراليا ،ويعمــل يف املينــاء  4000عامــل خيدمــون
ـنوي ،ويصــدر حنــو ســتة ماليــن طــن ،معظمهــا مــن املنتجــات األوليــة ،ويبلــغ وزن الـواردات
 1600ســفينة سـ ً
حنــو ســبعة ماليــن طــن.
وكشفت دراسة سنوية أن مدينة ملبورن هي أفضل مكان للعيش يف العامل لعام 2013م – اجلدول (.)1
حيــث حصلــت ملبــورن علــى ،%97.5حســبما أظهــرت أحــدث دراســة ســنوية جتريهــا وحــدة الدراســات
التابعة جمللة إيكونوميست الربيطانية حول أفضل الظروف املعيشية وأسوئها ،واليت مشلت  140مدينة يف العامل.
الدولة

املدينة

اسرتاليا
النمسا
كندا
كندا

ملبورن
فيينا
فانكوفر
تورنتو

كندا

الرتتيب
1
2
3
4

كاجلاري

5
6

الدرجة الكلية االستقرار الرعاية الصحية الثقافة والبيئة
97.5
97.4
97.3
97.2

95
95
95
100

100
100
100
100

95.1
94.4
100
97.2

96.6

95

100

94.2

96.6

100

100

89.1

التعليم

البنية التحتية

100

96.4

100
100
100
100
100

100
100
92.9
89.3
96.4

اسرتاليا

ادياليد

اسرتاليا

سيدين

7

96.1

90

100

94.4

100

100

فنلندة

هلسنكي

8

96.0

100

100

90.0

91.7

96.4

اسرتاليا

بريث

9

95.9

95

100

88.7

100

100

نيوزيالندة

أوكالند

10

95.7

95

95.8

97.0

100

92.9

جدول ( )1أفضل عشر دول ابلعامل يفضل العيش فيها

1

1-Timothy Elkin and others Reviving the city: towards sustainable urban development( Friends
of the Earth, 1991,p83
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 1-1-7تعزيز مبدأ االستدامة يف مدينة ملبورن
تســعى مدينــة ملبــورن لتصبــح واحــدة مــن أكثــر املــدن اســتدامة يف العــامل .حبيــث تكــون خاليــة مــن
الكربــون حبلــول عــام 2020م ولذلــك لديهــا شــبكة واســعة مــن املمـرات اخلاصــة ابلنقــل بواســطة الدراجــات
وممارســة املشــي.
كمــا تتبــى مدينــة ملبــورن اس ـراتيجية الغــاابت احلضريــة وهــى خطــة طموحــة ل ـزايدة رقعــة املناطــق
اخلض ـراء ومضاعفــة املســاحات احلاليــة حبلــول عــام 2040م ،وكــذا زراعــة أن ـواع األشــجار املتنوعــة إلنشــاء
املناظــر الطبيعيــة وإجيــاد منــاخ أكثــر صحــة ومجــاالَ وتقــوم املدينــة بتشــجيع إنشــاء املبــاين اخلضـراء للحفــاظ علــى
البيئــة ولتقليــل االنبعــااثت مــن مـواد البنــاء وتقليــل اســتهالك الطاقــة وترشــيد اســتهالك امليــاه وإعــادة تدويرهــا
واالســتفادة مــن النفــاايت الصلبــة.
وىف مؤمتــر قمــة األرض جبوهانســرج عــام 2002م ،مت اعتمــاد عشــرة مبــادئ مقدمــة مــن مدينــة ملبــورن
حــول كيفيــة أن تصبــح املــدن أكثــر اســتدامة مت تســميتها مببــادئ ملبــورن وهــي:
تقدمي رؤية طويلة األمد للمدن على أساس :االستدامة واملساواة االجتماعية واالقتصادية.حتقيق األمن االقتصادي واالجتماعي على املدى الطويل.أتكيد قيمة التنوع البيولوجي والنظم البيئية الطبيعية ،ومحايتها وتنميتها.متكني اجملتمعات احمللية للحد من البصمة البيئية (التأثري السليب للتنمية على البيئة). منذجة العمليات احلضرية على املبادئ البيئية. أتكيد اخلصائص املميزة للمدن ،مبا يف ذلك قيمها اإلنسانية والثقافية ،والعناصر واخلصائص الطبيعية. متكني اجملتمع احمللي وتعزيز مبدأ املشاركة. استخدام التكنولوجيا السليمة بيئيا. تعزيز طاقات نقل املعرفة وتبادل املعلومات وتشجيع اجلهود اجلماعية ىف جمال التنمية املستدامة. -متكني اإلدارة احلضرية من حتقيق مبدأ االستدامة.
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ﺼورة رﻗم) (١ﻤدﯿﻨﺔ ﻤﻠﺒورن –اﻟﺤداﺌق وﻤﻨﺎطق اﻟﻤﺸﺎة واﻟدراﺠﺎت

2-7جتربة مدينة فانكوفر – كندا
فانكوفــر هــي مدينــة كنديــة تقــع جنــويب غــرب واليــة كولومبيــا الربيطانيــة علــى بعــد حنــو  40كــم مشــايل
احلــدود الفاصلــة بــن كنــدا والــوالايت املتحــدة وتعمــل كمينــاء طبيعــي ،األمــر الــذي جيعــل للمدينــة أمهيــة
خاصــة .وميكــن للســفن أن تســتخدم املينــاء ط ـوال العــام ألن مياهــه ال تتجمــد.
وهــي أكــر مدينــة مــن حيــث عــدد الســكان حيــث يبلــغ تعــداد ســكاهنا  2.463.700نســمة حســب
إحصــاء 2012م وهــي تشــكل جــزءاً مــن جتمــع حضــري ضخــم يشــمل عــدة مــدن تســمى فانكوفــر الكــرى
الكــرى.
تغطــي فانكوفــر مســاحة  115كــم 2مــن الســاحل اجلنــويب لكنــدا .وللمدينــة وضــع متميــز حيــث تقــع
ابلقــرب مــن اجلبــال الســاحلية واحمليــط .وســاعدت اجلبــال احمليطــة هبــا وال ـرايح الدافئــة اآلتيــة مــن احمليــط يف
أن يكــون هلــا طقــس لطيــف معتــدل علــى الرغــم مــن أهنــا تقــع يف أقصــى الشــمال .وتســمى منطقــة فانكوفــر
احلضريــة فانكوفــر الكــرى.
احتلــت مدينــة فانكوفــر لقــب ” أفضــل مــكان للعيــش يف العــامل ” لثــاث ســنوات متتاليــة ســابقة نظـراً
الخنفــاض معــدل اجلرميــة وتطــور اخلدمــات الصحيــة ،والتعليميــة وكل مــا يتعلــق ابلعمــل هنــاك ،وقــد جــاءت
فانكوفــر يف الرتتيــب الثالــث لعــام 2013م وفق ـاً ألحــدث دراســة ســنوية جتريهــا وحــدة الدراســات التابعــة
جمللــة إيكونيميســت الربيطانيــة حــول أفضــل الظــروف املعيشــية وأســوئها والــي مشلــت  140مدينــة يف العــامل.
وفقـاً لتقييــم يضــم مخــس فئــات رئيســية هــي :االســتقرار ،والرعايــة الصحيــة ،والثقافــة والبيئــة ،والتعليــم،
والبنيــة التحتيــة.
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ويرتكــز اقتصــاد املدينــة علــى مواردهــا الطبيعيــة ،وابلدرجــة األويل علــى غاابهتــا الشاســعة والــي تغطــي
قرابــة  %56مــن إمجــايل مســاحتها .ويعتــر قطــاع الســياحة اثين أكــر مــورد لالقتصــاد وتبقــي سلســلة جبــال
الروكي أكرب معلم ســياحي ابملدينة .ومن أبرز املعامل الســياحية ســاحل فانكوفر ،والطرق املخصصة للمشــي،
ومشــاهدة احليتــان.

ﺼور رﻗم) (٢ﻤدﯿﻨﺔ ﻓﺎﻨﻛوﻓر-ﻤﻨظر ﻋﺎم

-8املبادىء العامة للتنمية املستدامة :1
مــن خــال جتــارب العديــد مــن الــدول ىف جمــال التنميــة املســتدامة ،مت رصــد عــدد مــن املبــادئ العامــة الــي
تتميــز هبــا تلــك التنميــة ،وفيمــا يلــي أهــم تلــك املبــادئ:
· احلفــاظ علــى اجلوانــب االجتماعيــة والثقافيــة مــن خــال تـواؤم التنميــة مــع ثقافــة وقيــم اجملتمــع ،مــع حتقيــق
مســتوايت معيشــية مناســبة لألجيــال احلاليــة ومراعــاة اســتمراراها لألجيــال القادمــة.
· أتكيــد اجلوانــب االقتصاديــة مــن خــال الفعاليــة واجلــدوى االقتصاديــة للتنميــة ،وإدارة املـوارد بشــكل ميكــن
معــه دعــم األجيــال احلاليــة واملســتقبلية مــع األخــذ يف االعتبــار القيمــة االقتصاديــة للم ـوارد البيئيــة وجتنــب
تدهورهــا خاصــة امل ـوارد غــر املتجــددة.
· األخــذ يف االعتبــار عنصــر الزمــن واإلفــادة مــن املـوارد والتعامــل معهــا وفقـاً لقيمتهــا احلقيقــة عــر الزمــن ،وليــس
قيمتهــا املاديــة احلاليــة فقط.
· حتقيــق التـوازن بــن األنشــطة االقتصاديــة واألنظمــة البيئيــة ،والتحكــم يف هــذه العالقــة عنــد حــدوث إحنـراف
عــن التـوازن.
 )1امانة حمافظة الطائف –حتديث املخطط العام ملدينة الطائف –التقرير الثاين اجمللد األول 2013,م ص6
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· حتقيــق الش ـراكة اجملتمعيــة مــن خــال إاتحــة الفرصــة للمجتمــع للقيــام بــدور فعــال يف مراحــل التنميــة يف
اجلوانــب التخطيطيــة والعمرانيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،مــن خــال املشــاركة يف اختــاذ القـرارات التخطيطيــة
ومتابعــة إج ـراءات التخطيــط.

-9معايري املدن املستدامة:
يلي:

حــدد اجملتمــع الــدويل املعايــر اخلاصــة ابملــدن املســتدامة يف عــدد مــن اجملــاالت علــى النحــو املوضــح فيمــا

· يف اجملــال العمـراين :توفــر البيئــة العمرانيــة اجليــدة ،وإجيــاد طابــع عمـراين مميــز مــن خــال التصميــم العمـراين
الــذي يراعــي توفــر املناطــق املفتوحــة لســكان املدينــة وحتديــد الكثافــة البنائيــة مبعــدالت مناســبة ،وتنويــع
اســتعماالت األراضــي وتوفــر وســائل املواصــات اجليــدة.
· يف اجملــال املعمــاري :تصميــم املبــاين الذكيــة مــن أجــل توفــر الطاقــة والراحــة ملســتخدميها مبــا يتالئــم مــع
متطلباهتــم ،مــع مراعــاة اســتخدام م ـواد البنــاء احملليــة واحلفــاظ علــى املبــاين الرتاثيــة.
· يف اجملــال االقتصــادي :اعتمــاد املدينــة علــى قاعــدة اقتصاديــة ذاتيــة ،وتوفــر فــرص عمــل لســاكنيها يف
األنشــطة املناســبة ،وجــذب رؤوس األم ـوال واالســتثمارات.
· يف اجملــال االجتماعــي :حتقيــق الكثافــة الســكانية ،وتوفــر اخلدمــات مبعــدالت مناســبة ،ودعــم روح
االنتمــاء واملشــاركة اجملتمعيــة مــع احلفــاظ علــى اخلصائــص االجتماعيــة والثقافيــة لســكان املدينــة.
· يف اجملــال البيئــي :احلفــاظ علــى امل ـوارد الطبيعيــة احملليــة مــن خــال اســتخدام هــذه امل ـوارد أبســلوب
رشــيد يتحقــق معــه عــدم اســتنزافها واحلفــاظ عليهــا متجــددة مــن أجــل األجيــال القادمــة ،ورفــع كفــاءة
اســتخدامه ،وحتقيــق احلــد األدىن مــن املخرجــات امللوثــة ،وإعــادة تدويــر النفــاايت واســتخدام الطاقــة
املتجــددة يف املبــاين.

-10أبعاد التنمية املستدامة:
التنميــة املســتدامة تنميــة رابعيــة األبعــاد مرتابطــة ومتداخلــة يف إطــار تفاعــل يتســم ابلضبــط والرتشــيد
للم ـوارد والشــكل التــايل يوضــح ذلــك:
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أﺒﻌﺎد اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ
ا لبعــد ا ال جتما عــي

البعــد اإلقتصــادي

يتمثل البعد االقتصادي يف
انعكاسات ونتائج االقتصاد
على البيئة وكيفية حتسني
التقنيات الصناعية وتظهر
أهم عناصر هذا البعد فيما يلي:

 النمو االقتصادي املستدام كفاءة رأس املال إشباع اإلحتياجات األساسية -العدالة االجتماعية

ا لبعــد ا لبيئــي

يتمحور البعد االجتماعي يف اجملتمع يتميز هذا البعد بضرورة احلفاظ
ضرورة االهتمام ابلفرد داخل اجملتمع على البيئة ومواردها الطبيعية يف
وبضرورة اإلنصاف بني األجيال و أمهية االستخدام واألمثل هلا و
يتمثل فيما يلي :
تظهر يف:
 النظم االيكولوجية العدالة يف التوزيع. التنوع البيولوجي احلراك االجتماعي املشاركة الشعبية والتنويع الثقايف  -اإلنتاجية البيولوجية القدرة على التكيف -استدامة املؤسسات

ا لبعــد ا لعمــراين

يتميز هذا البعد بتوفري البيئة العمرانية اجليدة
ويتمثل فيما يلي:
إجياد طابع عمراين مميز وتصميم املباين الذكيةتوفري املناطق املفتوحة وحتديد الكثافةالبنائية املناسبة.
 تنويع استعماالت األراضي وتوفري وسائلاملواصالت اجليدة.

شكل رقم  :1أبعاد التنمية املستدامة)1(1
ويوجــد بعــد آخــر يتــم جتاهلــه وهــو البعــد التكنولوجــي والــذي يعــي التحــول إىل تكنولوجيــات أنظــف
وأكفــأ تكــون قريبــة قــدر املســتطاع مــن انبعــااثت الصفــر أو العمليــات املغلقــة وتقلــل مــن اســتهالك الطاقــة
وغريهــا مــن املـوارد الطبيعيــة وترفــع كفاءهتــا أو حتــد مــن اســتخدام الوقــود غــر املتجــدد (بــرول وفحــم) وتســرع
يف اســتحداث مـوارد الطاقــة املتجــددة ونســتنتج ممــا ســبق أبن هنــاك فرقـاً بــن التنميــة املســتدامة والتنميــة
غــر املســتدامة ويظهــر جليــا هــذا الفــرق كمــا يف اجلــدول رقــم(:)2
البيان
هدفها

األبعاد االقتصادية
والتكنولوجية

التنمية العادية

التنمية املستدامة

توظيف مجيع موارد اجملتمع املادية الطبيعية والبشرية من
تلبية حاجات احلاضر دون املساومة على قدرة األجيال القادمة يف
اجل زايدة الدخل وحتسني احلالة االقتصادية وحتسني
اتمني احتياجاهتم
الرفاهية االجتماعية ابالستهالك

يف املقام األول زايدة التنمية االقتصادية.-استخدام التكنولوجية األولية لزايدة اإلنتاج

تغيري أمناط االستهالك بتخفيض مستوى استهالك الطاقةوحتسني كفاءهتا واحلد من التفاوت يف الدخل
استخدام تكنولوجيا متطورة أنظف وأكفأ يف استهالك الطاقةوتقليل االنبعااثت.

 )1الباحــث اســتنادا علــى د.مطانيــوس خمــول ،د.غــامن عــدانن ،نظــم اإلدارة البيئيــة ودورهــا يف التنميــة األقتصاديــة جملــة جامعــة دمشــق للعلــوم ،اجمللــد 25
العدد ،)2009( 02س)39
 )2دليل تفعيل التنمية املستدامة يف التخطيط ،الطبعة األوىل ،مكتبة فهد الوطنية ،السعودية ،)2015( ،ص .4

62
إدارة التنمية املستدامة للمدن
البيان

التنمية العادية

التنمية املستدامة

األبعاد البيئية

غري موجودة

محاية املوارد الطبيعية من الضغوط البشرية ومعدالت االستهالك
املرتفعة يف استخدام احملفزات واملعجالت لألنشطة االقتصادية
األولية.

ركائزها

املوارد الطبيعية املتاحة ،املنشئات االقتصادية ،أدوات
اإلنتاج ،رؤوس األموال ،األسواق ،الطاقة واملواد اخلام

وحدة املصري ،االستدامة الدميقراطية ،املشاركة الشعبية ،القيم،
العدالة واملساواة.

جدول رقم :2الفرق بني التنمية العادية والتنمية املستدامة

1

-11حتدايت إدارة التنمية املستدامة للمدن:
علــى الرغــم مــن التقــدم الكبــر الــذي حــدث خــال الفــرة الــي أعقبــت إعــان ريــو يف جمــال العمـ�ل
البيئــي ومســرةالتنمية املســتدامة يف الــدول اإلســامية ،هنــاك بعــض التحــدايت الــي واجهــت العديــد مـ�ن
2
الــدول يف تبــي خطــط التنميــة املســتدامة لعــل مــن أمههــا مــا يلــي:

· الفقر:
يعــد الفقرالســبب الرئيســي للعديــد مــن املعضــات الصحيــة واالجتماعيــة واألخالقيــة يف دول العـ�امل
اإلســامي ،حيــث تــزداد حــدة الفقــر واجلــوع والتهديــدات لألمــن الغذائــي يف الكثــر مــن تلــك الــدول .كمـ�ا
يدفــع الفقــر إىل اســتنزاف امل ـوارد الطبيعيــة بشــكل عش ـوائي ،حيــث تســتعمل األراضــي اهلامشــية إىل درجــة
يتــم اســتنزافها.

· التضخم السكاين غري الرشيد:
أدى النمــو الســكاين غــر رشــيد اىل اســتنزاف امل ـوارد الطبيعيــة املتوفــرة لتلبيــة االحتياجـ�ات املتزايـ�دة
للســكان يف العديــد مــن الــدول .فقــد أدى النمــو الســكاين يف تلــك الــدول إىل تزايــد الطلــب علـ�ى املـ�وارد
البيئيــة واخلدمــات الصحيــة والتعليميــة واالجتماعيــة .كمــا عملــت الـزايدة الســكانية علــى منــو ظاهــرة التوســع
احلضــري ،واســتمرار اهلجــرة مــن األرايف إىل املناطــق احلضريــة ،وانتشــار ظاهــرة الســكن غــر الالئــق ،والتوسـ�ع
العم ـراين العش ـوائي ،ابإلضافــة إىل تزايــد عــدد الفق ـراء والعاطلــن وتدهــور األح ـوال املعيشــية يف كافــة أرجـ�اء
الدولــة بشــكل عــام ،الســيما يف املناطــق العش ـوائية الــي تفتقــر إىل وجــود اخلدمــات األساســية.
 )1غنامي ،حممد .دمج البعد البيئي يف التخطيط اإلمنائي .منشورات معهد األحباث التطبيقية( .أريج) .القدس (.)2001
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· تدهور قاعدة املوارد الطبيعية:
ادى اســتمرار االعتمــاد علــى املـوارد الطبيعيــة بشــكل غــر متـوازن إىل نضــوب املـوارد الطبيعيــة وانتشـ�ار
التلــوث ابإلضافــة إىل وطــأة التحــدايت البيئيــة األخــرى الــي تتمثــل يف التغـرات املناخيــة والكـوارث الطبيعيـ�ة
والتكنولوجيــة ،مثــل الفيضــاانت والـزالزل وحرائــق الغــاابت ابإلضافــة إىل نقــص املـوارد املائيــة ،واالســتغالل غـير
ـرا ،هنــاك العديــد مــن املخاطــر البيئيــة النامجــة عــن دفــن النفــاايت اخلطـيرة
املتـوازن خلـزاانت امليــاه اجلوفيــة .وأخـ ً
والســامة الناجتــة عــن األنشــطةالصناعية أو األســلحة الكيمائيــة واملبيــدات احلشـرية.

· عدم كفاية مصادر التمويل:
ادى عــدم وفاءالــدول املتقدمــة بتقــدمي املســاعدات الــي وعــدت ﻬﺑا للــدول الناميـ�ة والـتي كانـ�ت مـ�ن نتائـ�ج
مؤمتــر قمــة األرض يف ريــودي جانــرو عــام ،1992حيــث تعهــدت الــدول املتقدمــة بتقــدمي  0.7 %مــن إمجـ�ايل
انجتهــا احمللــي إىل الــدول الناميــة لتحقيــق التنميــة املســتدامة ابالضاف��ة اىل ضعــف حجــم التكامـ�ل االقتصـ�ادي
والتبــادل التجــاري واالســتثمارات والشـراكات الفعالــة بــن الــدول أدى ذلــك إىل عــدم حتقــق التنميــة املسـ�تدامة
يف تلــك الــدول.

· ضعف مستوى فعالية األنظمة التعليمية والبحثية:
ادى ضع��ف مس�تـوى األنظم��ة التعليمي�ةـ والبحثيةــ وقصورهــا عــن مســايرة التقــدم العلمــي والتقــي يف
العــامل ومســتلزمات حتقيــق التنميــة املســتدامة ونقــل التكنولوجيــا لبلــدان العــامل اإلســامي ،ابإلضافــة إىل مشـ�كلة
كــرى تعــاين منهــا الــدول اإلســامية وهــي هجــرة العقــول إىل الــدول املتقدمــة ،أدى إىل تعطــل التنميــة
املســتدامة يف الــدول الناميــة.

· الديون:
متثــل الدي�وـن أحــد أهــم املعوقــات الــي حتــول دون جنــاح خطــط التنميــة املســتدامة وتــؤدي للتأثــر سـ�لبًا
يف اﺠﻤﻟمتعــات الفقــرة بصــورة خاصــة ،واﺠﻤﻟمتــع الــدويل بصفــة عامــة ،حيــث تشــكل الديــون وأعبــاء خدمتهــا عبئًـ�ا
ـرا علــى اقتصــادايت الغالبيــة العظمــى مــن دول العــامل.
كبـ ً

· مركزية اختاذ القرارات املستوى احمللي:
أدت مركزيــة اختــاذ القـرار اىل ضعــف التكامــل والتنســيق بــن اجلهــات اإلداريــة املركزيــة يف توجيــه املـوارد
وختصيصهــا والــذي ال يســتجيب عــادة للتباينــات اإلقليميــة واإلداريــة احملليــة القائمــة علــى عمليــات التنميـ�ة
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احلضريــة ممــا يؤثــر علــى كفــاءة ختصيــص املـوارد وإعــادة توظيفهــا.

· تعدد اجلهات القائمة على تنفيذ خطط التنمية:
أدى وجــود العديــد مــن اجلهــات القائمــة علــى تنفيــذ خطــط التنميــة اىل عــدم تنفيـ�ذ االشـتراطات
التخطيطيــة والقوانــن املعمــول هبــا واحلاجــة املســتمرة لتغيريهــا ملواكبــة التطــورات العمرانيــة السـريعة ممــا ادى اىل
عــدم توافــق اســتعماالت األراضــي املعتمــدة مــع احتياجــات الســكان واحلاجــة املتزايــدة للنمــو العمـراين ممــا أدى
إىل ظهــور املناطــق العشـوائية علــى أطـراف املــدن.

· ضعف توظيف قواعد البياانت:
أدى ضعــف قواعــد البيــاانت اخلاصــة ابملــدن اىل اختــاذ العديــد مــن الق ـرارات اخلاطئــة الــي أدت اىل
االمتــداد العم ـراين العش ـوائي.

-12إسرتاتيجية إدارة التنمية املستدامة الشكل ()2
تعتمــد اس ـراتيجية إدارة التنميــة املســتدامة علــى مخســة عناصــر رئيســية ميكــن توضيحهــا علــى النحــو
التــايل:)1(1

1-12دراسة األوضاع الراهنة وحتليلها ومؤشرات التنمية:
● دراســة املدخــل اإلقليمــي واألطــر املكانيــة حيــث تتفاعــل املدينــة وتتأثــر بعالقتهــا علــى مســتوى األطــر املكانيــة املختلفــة بــدءًا
مــن مســتوى اإلطــار اإلقليمــي ووصـوالً إىل اإلطــار املــكاين ملوقــع املدينــة نفســها.
● دراسة موقع املدينة واخلصائص الطبيعية والبيئية.
● دراسة اخلصائص العمرانية وحتديد السمات الرئيسة للمدينة وتطور العمران هبا.
● دراسة اهليكل العمراين وخصائص إستعماالت األراضي وحتديد مؤشرات التنمية العمرانية للمدينة.
● مدى توفر اخلدمات وشبكات الطرق واملرافق العامة.
● حتديداألنشطة االقتصادية ومستوى الدخول وحجم االستثمارات وفرص العمل املتاحة.
● دراسة حمددات التنمية املستدامة ومشاكلها من النواحي الطبيعية والعمرانية واالجتماعية واالقتصادية.
 )1امانة حمافظة الطائف –حتديث املخطط العام ملدينة الطائف –التقرير الثاين اجمللد األول 2013,م ص(25
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● دراسة مقومات التنمية المستدامة من النواحي الطبيعية والعمرانية واالجتماعية واالقتصادية.

اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
ﺗوﺟﮭﺎت وطﻣوﺣﺎت
ﻟﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون
ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
دراﺳﺔ وﺗﻘﯾﯾم
اﻷوﺿﺎع اﻟراھﻧﺔ
واﻟﻣؤﺛرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ
واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ

اﻟرﺳﺎﻟﺔ
وﺗواﻓﻘﮭﺎ ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ
اﻟﻌﻣل واﻟﺧدﻣﺎت

إدارة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ

اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ
إدارة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ

اﻟﺧطط
واﻟﺑرام ج
واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻲ
ﺗﺣﻘﻖ اﻷھداف

اﻷھداف
ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ وواﻗﻌﯾﺔ
وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻘﯾﺎس ﻣدى
ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ

ﺸﻛل ) (٢اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻻﺴﺎﺴﯿﺔ ﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ إدارة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ

اﻟﺤﻀرﯿﺔ)(١

2-12الرؤية املستقبلية:
هــي أهــداف وتصــورات ملــا ســتكون عليــه املدينــة يف خــال فــرة زمنيــة حمــددة وهــي النتيجــة النهائيــة الــي
تســعى إدارة املــدن لتحقيقهــا اعتمــادا علــى املقومــات املتاحــة وال بــد أن تكــون ذات مصداقيــة وواقعيــة .)1(1

( )1امانة حمافظة الطائف –حتديث املخطط العام ملدينة الطائف –التقرير الثاين اجمللد األول 2013,م ص25
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وتنقسم الرؤية إىل ثالثة عناصر أساسية كما هو موضح يف الشكل ( )3وهي:

اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

اﻟﺮؤﯾﺔ

إﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت
اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ

ﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ
واﻟﮭﻮﯾﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ

اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎت
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﻮظﯿﻒ
اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ

شكل ( )3العناصر األساسية للرؤية وعال قتها ابلتنمية املستدامة

 3-12الرسالة:
هــي الغــرض العــام أو الغايــة االساســية الــي أنشــئت مــن أجلهــا إدارة التنميــة املســتدامة ،ومــن
أهــم عناصــر الرســالة اخلاصــة ابلتنميــة املســتدامة للمــدن مايلــي (:)1
1

● تبين اسرتاتيجية تنموية مستدامة للمدن من خالل إمكانيات املدينة.
● حتقيق التوازن البيئي واألقتصادي بني األقاليم.
● ضمــان التنميــة املســتدامة للمــدن مــن خــال التوزيــع املت ـوازن للســكان وفــرص العمــل وخدمــات البنيــة
التحتيــة.
● احملافظة على األراضي الزراعية وتنمية إنتاجيتها وإدارة التنمية الريفية.
)1امانــة حمافظــة الطائــف  -حتديــث املخطــط العــام ملدينــة الطائــف  -تقريــر الثــاين اجمللــد األول 2013 ،م ص  26مــن حبــث اإلدارة اإلدراة األسـراتيجية
لتنميــة احلضريــة املســتدامة  -دكتــور مهنــدس  /أمحــد علــي ســليم البهنــاوي  -كليــة اهلندســة  -جامعــة األزهــر  -أبريــل 2009م
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● زايدة فعالية إدارة املوارد الطبيعية يف املدينة من خالل إنشاء املشاريع االنتاجية املنافسة.
● السيطرة على الزايدة الطبيعية والقدرة على التخطيط وتوجيه االعمار يف املدن وبرجمته.
● العمل على توفري شبكة طرق حديثة وشبكات نقل مناسبة لتحقيق االنسيابية املرورية.
● العمل على جذب االستثمارات وتنويع مصادر التمويل لتنفيذ مشروعات التنمية.
● القدرة على وضع اخلطط التنموية املستقبلية للمدن وفق خصوصية كل مدينة ومواردها.
4-12األهداف:
● دعم امليزان االقتصادي من خالل إقامة املشاريع االقتصادية املنتجة ضمن املدن.
● رفع مستوى املعيشة من خالل توظيف املشاريع التنموية يف توفري فرص العمل.
● النهوض مبستوى البنىة التحتية للمدن وفق برامج تنفيذية وتطويرية هلا.
● تطوير مستوى اخلدمات املقدمة يف جماالت التعليم والصحة والثقافة والسياحة واخلدمات االجتماعيه.
● محاية البيئة وإجياد التوازن البيئي والسكاين واالقتصادي واحملافظة على االراضي الزراعية.
● تطويــر اهليــاكل اإلداريــة والتنظيميــة حبيــث تتســم اإلجـراءات اإلداريــة ابلوضــوح والشــفافية وســرعة اإلجنــاز
وحتســن مســتوى التنســيق بــن خمتلــف اجلهــات العامــة.
● احملافظة على مصادر املياه واملياه اجلوفية والقدرة على إدارهتا.
● أتسيس قاعدة للمعلومات فيما يتعلق ابلسكان والعمالة وخدمات البنية التحتية والنشاطات األقتصاديه
واستعماالت األراضي وسوق العقارات ميكن األستناد إليها يف رسم اخلطط األسرتاتيجيه للتنمية.
● حتســن مســتوى البيئة العمرانية واالرتقاء ابملناطق العشـوائية مبا حيقق رفع مســتوى معيشــة الســكان وتوفري
فــرص العمــل املناســبة هلــم.
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 5-12اخلطط والربامج واملشروعات اليت يتم وضعها لتحقق األهداف
ختتلــف تلــك اخلطــط والربامــج واملشــروعات ابختــاف الظــروف الطبيعيــة والعمرانيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة
لــكل مدينــة مــن املــدن ،ولكــن هنــاك عــدد مــن العناصــر األساســية الــي جيــب أن تتناوهلــا تلــك اخلطــط منهــا
مــا يلــي:)1(1
● خطة تطوير نظام اإلدارة احمللية إلدارة التنمية املستدامة للمدن بشكل فعال وانجح.
● تطويــر األســس املتبعــة يف رســم اس ـراتيجيات النمــو احلضــري وتبــي سياســة التخطيــط الشــمويل للمــدن
وإعــداد واثئــق اخلطــط التنمويــة الشــاملة علــى مســتوى املــدن.
● تبين سياســات راســخة وبرامج تؤمن التوازن الســكاين والبيئي واالجتماعي واألقتصادي بني األقاليم وبني
املراكــز احلضريــه يف اإلقليــم الواحــد ضمــاانً لتحقيــق االســتدامه هلــذه املــدن.
● ضبط األنتشار العشوائي للعمران ضمن حدود املدن.
● احلــد مــن مركزيــة اختــاذ القـرارات التنمويــة وتشــجيع الشـراكة اجملتمعيــة الواعيــة يف إدارة التنميــة احلضريــة مـ�ن
خــال اجملالــس احملليــة والقطــاع اخلــاص واملســتثمرين ومؤسســات اجملتمــع املــدين واجلامعــات.
● وضع وتطبيق التشريعات املنظمة للعمران املناسب لظروف املدينة واليت تليب احتياجات السكان.
● حتديد أولوايت التنمية ابملدن وتطوير خدمات البنية التحتية املقدمة لتواكب املعايري الدوليه.
● التوصــل إىل صيغــة واضحــة توجــه االســتثمار يف جمــاالت اإلســكان ومشــاريع البنيــة التحتيــة واملشــاريع
اإلمنائيــه الــي توفــر فــرص العمــل وفــق خطــط وجــداول تنفيذيــة.

-13مقرتحات تطوير اإلدارة االسرتاتيجية للتنمية املستدامة ابملدن:
تعــد اإلدارة االسـراتيجية للتنميــة املســتدامة عنصـراً أساســياً يف التنميــة حيــث تلعــب الــدور الرئيســي
ف ــي االس ــتفادة م ــن املـ ـوارد البش ـرية والطبيعيــة والعمرانيــة الــي تعتــر أهــم إمــكاانت اجملتمــع ،وهلــذا
فــاإلدارة االس ـراتيجية للتنميــة املســتدامة تع ــد أح ــد العناص ــر األساســية ابلنســبة للنمــو االقتصــادي
حيــث هتــدف مقرتحــات تطويــر اإلدارة اإلس ـراتيجية للتنميــة املســتدامة إىل اق ـراح أســاليب إداريـ�ة
ونظــم جديــدة تقــوم بدعــم تنفيــذ اخلطــط والسياســات املوضوعــة ويســاعد علــى تقوميهــا عنــد احلاجــة
 )1أمانــة حمافظــة الطائــف  -حتديــث املخطــط العــام ملدينــة الطائــف  -التقريــر الثــاين اجمللــد األول2013 ،م ص28عــن حبــث اإلدارة االسـراتيجية للتنميــة
احلضاريــة املســتدامة  -دكتــور مهنــدس  /أمحــد علــي ســليم البهنســاوي كليــة اهلندســة  -جامعــة األزهــر  -أبريــل 2009م.
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إىل ذلــك ،ومــن أهــم هــذه املقرتحــات مــا يلــي:

 1-13تطوير نظام إدارة التنمية املستدامة للمدن:
يقرتح تطوير نظام إدارة التنمية املستدامة للمدن على أن يتضمن ذلك ما يلي:)1(1

1-1-13تشكيل اهليكل اإلداري املسئول عن التنمية:
ميكــن إحــداث التنميــة املســتدامة برتمجــة السياســيات املتعلقــة ابخلدمــات والنشــاطات االقتصاديــة
واالجتماعيــة وحتويلهــا إىل مشــروعات ومــن هنــا ميكــن انشــاء إدارات تتبــى إدارة التنميــة املســتدامة للمــدن
وتــويل اهتماماهتــا ابملواضعــات التاليــة:

● تطوير إدارة للتعامل مع االراضي احلضرية:
أصبحــت إدارة األراضــي مــن أبــرز اجملــاالت التخطيطيــة ،ألمهيــة األراضــي كمــورد غــر متجــدد مهـ�دد
ابلنفــاذ ،وأيضــا الرتبــاط األرض بــكل نواحــى العمليــات التنمويــة ابملــدن وبذلــك يعتمــد نظــام التعامــل مــع
األراضــي علــى اســتخدام وتكويــن قاعــدة بيــاانت مرتبطــة خبرائــط املدينــة حبيــث توضــح مواقــع ملكيــات
األراضــي العامــة واخلاصــة وحدودهــا الســتخدامها واالســتفادة منهــا يف أعمــال التنميــة.
● انشــاء إدارة لالهتمــام ابلبيئةاحلضريــة للمدينــة :وهــي مســؤولة عــن تنفيــذ اخلطــط واملشــاريع
اإلمنائيــة وهبــذا تســتطيع تنفيــذ السياســات والق ـرارات ذات املصــادر احملليــة وهــي عبــارة عــن منظومــة إداريــة
تتكــون مــن التخطيــط واإلدارة تعمــل علــى االســتجابة لعمليــة التحــول احلضــري وحتويــل كافــة اجلهــات املعينــة
إىل شــركاء يعملــون علــى حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.

● إدارةالتخطيط وتنسيق مشروعات التنمية املستدامة:
تكــون مهمتهــا التنســيق مــع مجيــع اجلهــات احلكوميــة واخلاصة لتطويــر العمــل وتقليــص اإلجـراءات مــع
وضــع خطــط ومشــروعات التنميــة املعتمــدة واملقرتحــة.

 2-1-13الالمركزية يف اختاذ القرارات التنموية:
تقــوم الالمركزيــة علــى أســاس توزيــع االختصاصات اإلدارية والتنمويــة بــن اإلدارة املركزيــة ووحــدات
اإلدارة احملليــة واإلقليميــة ،ونظـ ًـرا لعــدم توافــق ق ـرارات التنميــة املركزيــة مــع التنميــة وظــروف علــى املسـ�توى
 )1أمانــة حمافظــة الطائــف  -حتديــث املخطــط العــام ملدينــة الطائــف  -التقريــر الثــاين اجمللــد األول2013 ،م ص 26عــن حبــث اإلدراة االسـراتيجية للتنميــة
احلضريــة املســتدامة  -دكتــور مهنــدس  /أمحــد علــي ســليم البهنســاوي  -كليــة اهلندســة  -جامعــة األزهــر  -أبريــل 2009م
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احمللــي وعــدم توافقهــا مــع رغبــات واحتياجــات الســكان ،كمــا أنــه مــن الضــروري وجــود جهــة واحــدة ابملدينـ�ة
تكــون مســئولة عــن إعــداد خمططــات األراضــي داخــل احليــز اجلغـرايف للمدينــة وأعتمادهــا ووضــع األنظمــة الــي
حتتويهــا.

 3-1-13تشجيع مشاركة السكان يف التنمية املستدامة:
أصبحــت املشــاركة العامــة ركيــزة أساســية يف جنــاح التنميــة العمرانيــة للمــدن ،وهــي مكـ ّـون أساســي مــن
مكــوانت التنميــة وتســعى إليهــا كل اجملتمعــات املتقدمــة .فاملشــاركة تعــي أن يكــون لنــا دور وجيــب أن يكــون
جلميــع الســكان رأي يف صنــع القـرارات الــي تؤثــر يف حياهتــم بشــكل مباشــر ،فــا ختطيــط مســتقبليا للمدينــة
مــن دون املشــاركة ،وال جنــاح مــن دون العمــل اجلماعــي بــن أفـراد املدينــة.

 4-1-13انشاء مركز نظم املعلومات اجلغرافية للمدن:
يســتهدف إنشــاء مركــز نظــم املعلومــات اجلغرافيــة للمــدن مثانيــة عناصــر رئيســية ابتــداء مــن بنــاء قاعــدة
البيــاانت اجلغرافيــة لألوضــاع الراهنــة وانتهــاء إبعــداد املخططــات التفصيليــة ،لــذا تفــوم املتطلبــات الرئيســية
للقيــام بذلــك وحتقيــق أهــداف املركــز علــى مــا يلــي:
● توفري البياانت األساسية والتفصيلية عن املناطق العشوائية املختارة دراستها.
● حتليل البياانت وتصنيفها ومن مث تصميم األوضاع السكنية على اخلرائط التفصيلية يف تلك املناطق.
● إعداد املخططات التفصيلية النموذجية ورسم السياسات الكفيلة حبل تلك املشكلة.ويوضح الشكل()4
مكوانت نظم املعلومات كما يوضح الشكل( )5إنشاء نظام املعلومات اجلغرافية.
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ﺸﻛل ) ٤ﻤﻛوﻨﺎت ﻤرﻛز ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت

ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻗﺎﻋدة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت

ﺗﺻﻣﯾم ﻗﺎﻋدة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت

اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺳﺎﺣﻰ ﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟدراﺳﺔ

ﺗدﻗﯾﻖ وإﺳﻘﺎط اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺳﺎﺣﻰ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺻورات اﻟﺟوﯾﺔ ﻟﻺدﺧﺎل إﻟﻰ ﻧظﺎم
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ

ﺗﺻﻣﯾم ﻧﻣﺎذج إدﺧﺎل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﺗرﻗﯾم ﻗطﻊ اﻷراﺿﻲ واﻟﺑﻠوﻛﺎت واﻟﻣﻧﺎطﻖ
ﺗﺻﻣﯾم ﺗﻘﺎرﯾر طﺑﺎﻋﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت

إدﺧﺎل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗدﻗﯾﻘﮭﺎ

ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺧراﺋط ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ

رﺑط ﻗﺎﻋدة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟرﺳوﻣﯾﺔ  /اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ
ﺑﻘﺎﻋدة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺣرﻓﯾﺔ  /اﻟوﺻﻔﯾﺔ

شكل ( )5إنشاء نظام املعلومات اجلغرافية.
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 5-1-13توفري اخلدمات اإللكرتونية وسرعة إجناز األعمال:
يــؤدي ربــط مركــز نظــم املعلومــات اجلغرافيــة املوجــود ابدارات املــدن املســتدامة مــع اجلهــات احلكوميــة
اىل توفــر البيــاانت ومشــاركتها بــن اجلهــات املختلفــة العاملــة يف جمــال التنميــة وإمكانيــة حتديثهــا بشــكل
دوري )1(1كمــا يقــرح زايدة كفــاءة إجنــاز العمــل ابجلهــات اإلداريــة املســئولة عــن التنميــة احلضريةاملســتدامة
مــن خــال وضــع عــدد مــن التطبيقــات الــي تكفــل اختصــار اإلجـراءات وســرعة اختــاذ القـرارات ومنهــا نظــام
الرخــص اإللكرتونيــة ونظــام اعتمــاد املخططــات الســكنية.

2 -13األنظمة التخطيطية الدارة املدن املستدامة:
يقــرح إلدارة املــدن املســتدامة مراجعــة كافــة األنظمــة والتشـريعات العمرانيــة وحتســن التنســيق بــن كافــة
اجله��ات احلكومي��ة واخلاصــة ملن��ع االزدواجيـ�ة بيـن اجله�اـت املس�ؤـولة ع��ن التخطيــط ابمل�دـن ويت�مـ تطوي��ر إدارة
التنميــة احلضريــة للمــدن املســتدامة مــن خــال اآليت:

1-2-13إعداد املخططات للمدن املستدامة واعتمادها:
● جيب وضع نطاق عمراين يتم من خالله اعداد خمطط هيكلي للمدينة.
● تقسيم املدينة إىل عدد من القطاعات املناسبة حبيث حيتوي كل قطاع على عدد من االحياء.
● وضــع حــدود جغرافيــة وإداريــة موحــدة جلميــع اجلهــات ذات العالقةاملشــاركة يف عمليــة التنميــة املســتدامة
للمــدن للعمــل مبوجبهــا وتســهيل التخطيــط والتنســيق.
● مراجعــة االسـراتيجيات واخلطــط القوميــة واإلقليميــة املعــده مســبقاً وإعتمادهــا ودراســة أتثريهــا علــى املدينـ�ة
وتوجهاهتــا التنمويــة علــى املــدى القريــب والبعيــد يف إطــار نظــرة شــاملة للمدينــة.
● إعــداد املخططــات يف إطــار توجهــات التنميــة ابملخططــات القوميــة واإلقليميــة ومبــا حيقــق اسـ�تغالل املـ�وارد
بصــورة فعالــة ومبشــاركة اجملتمــع.
● اعتمــاد املخططــات االسـراتيجية واهليكليــة والتفصيليــة حــى تتحــول هــذه املخططــات إىل وثيقــة ُملزمــة يف
جمــال التنميــة احلضريــة ابملدينــة.
● حتديد صالحية اعتماد خمططات األراضي لألنشطة املختلفة وقصرها على جهة واحدة ابلتنسيق مع اجلهات املعنية.
 )1أمانــة حمافظــة الطائــف  -حتديــث املخطــط العــام ملدينــة الطائــف  -التقريــر الثــاين اجمللــد األول2013 ،م ص29عــن حبــث اإلدراة االسـراتيجية للتنميــة
احلضريــة املســتدامة  -دكتــور مهنــدس  /أمحــد علــي ســليم البهنســاوي  -كليــة اهلندســة  -جامعــة األزهــر  -أبريــل 2009م
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· ضــرورة أن تكــون هنــاك جهــة إداريــة واحــدة تقــوم إبدارة التنميــة احلضريةاملســتدامة حبيــث تكــون هــذه اجلهـ�ة
مســئولة عــن مجــع وتصنيــف كافــة السياســات واألنظمــة املعتمــدة مــن اجلهــات الــي تتــوىل إعدادهــا واعتمادهــا.

2-2-13حتديد أولوايت تنفيذ املخططات ومراحلها ومتابعتها والرقابة عليها:
مــن الضــروري أن يتــم تنظيــم عمليــة اختــاذ الق ـرارات التخطيطيــة والتنمويــة علــى مســتوى املدينــة الــي
ت ــم إع ــداد خمطــط هلــا مبــا يســاهم يف حتقيــق التنميــة املســتدامة بكافــة مســتوايهتا والتنســيق ب ــن خط ــط التنميــة
وبراجمهــا ومشــروعاهتا وتوفــر احتياجــات الســكان وضمــان املشــاركة الشــعبية يف عملي ــة اخت ــاذ القـ ـرارات
التخطيطي ــة والتنموية.حيــث يــؤدي ضعــف املشــاركة الشــعبية إىل إهــدار امل ـوارد يف مشــروعات ختطيطيــة ال
حتقــق فائ ــدة كبي ــرة للمجتم ــع واســتمرار تواجــد املشــكالت الــي اســتهدفها املخطــط بدرجــات متفاوتــة كمــا أن
صناعــة القـرارات التخطيطيــة جيــب أن تعكــس بشــكل رئيســي رغبــات الســكان واحتياجاهتــم  ،)1(1ومــن أهــم
آليــات تنظيــم اختــاذ الق ـرارات التخطيطيــة ومتابعــة تنفيذهــا مــا يلــي:
● اقـراح أولــوايت الدراســات واملشــروعات الــي تســاهم يف تطويــر املدينــة عمرانيـاً وإجتماعيـاً واقت ــصادايً مــن
خــال رغبــات الســكان.
● مناقشة املخططات وسياسات التنمية وبراجمها قبل اعتمادها.
●مناقشة امليزانيات السنوية املطلوبة لتنفيذ برامج التنمية ومشروعاهتا قبل إقرارها.
● متابعة تنفيذ املخططات وبرامج التنمي ومشروعاهتا بعد اعتمادها.
● التنسيق مع اجمللس التنفيذي على مستوى املدن الرئيسية.
● حتديــد اآلليــات التنفيذيــة للسياســات التخطيطيــة وفــرة التنفيــذ واجلهــة املســئولة عــن التنفيــذ ومصــادر متويـ�ل
تنفيــذ هــذه السياســات واجلهــة املســئولة عــن مراقبــة مــدى التقــدم يف تنفيــذ هــذه السياســات وتقيمهــا مـ�ن
خــال جمموعــة مــن املعايــر ومؤشـرات األداء.
● االلت ـزام مبراحــل التنميــة الزمنيــة املعتمــدة مبــا حيقــق ضبــط التنميــة العمرانيــة واحتوائهــا واحلــد مــن النمـ�و
العم ـراين العش ـوائي.
●االلت ـزام بضوابــط واش ـراطات ختطيــط األراضــي اخلاصــة مبراحــل التنميــة املعتمــدة داخــل النطــاق العم ـراين
املعتمــد مــن حيــث النســبة املســتقطعة للطــرق واخلدمــات وااللتزامــات الــي جيــب أن يقــوم بتنفيذهــا املطــور أو
 )1البهنســاوي ،أمحــد علــي ســليم البهنســاوي  -سياســات وأليــات تنفيــذ املخططــات اإلقليميــة والعمرانيــة  -كليــة اهلندســة  -جامعــة األزهــر  -ابريــل
2009م

74
إدارة التنمية املستدامة للمدن

املســتثمر علــى نفقتــه قبــل بيــع أراضــي املخطــط.
· زايدة القــدرة االســتيعابية للمناطــق العمرانيــة مــن خــال وضــع ضوابــط وأنظمــة تســاعد علــى ســرعة اسـ�تثمار
األراضــي الفضــاء.

3-2-13سياسات توفري اخلدمات العامة وشبكات املرافق وأنظمتها:
تقــوم العديــد مــن اجلهــات بتنفيــذ مشــروعات البنيــة األساســية نظـراً لتداخــل مســارات هــذه الشــبكات وارتبــاط
تنفيــذ بعضهــا بتنفيــذ ابقــي الشــبكات .لــذا يقــرح تشــكيل يف جلنــة بــكل مدينــة وجتتمــع هــذه اللجنــة بصــورة
دوريـ�ة مـ�رة كل شـ�هر ،ومـ�ن أهـ�م مهـ�ام هـ�ذه اللجنـ�ة مـ�ا يلـ�ي
● اإلش ـراف علــى إنشــاء مركــز معلومــات شــبكات البنيــة األساســية وتغذيتــه ابملعلومــات احلديثــة عــن
املشــروعات الــي مت تنفيذهــا واملشــروعات اجلــاري تنفيذهــا.
● التنسيق بني خطط تنفيذ مشروعات كل جهة وبراجمها ودراسة مدى التعارض والتوافق بني املشروعات.
● دراســة مرئيــات األجهــزة الفنيــة ابملــدن ابلنســبة الجتاهــات التنميــة العمرانيــة ودراســة أســلوب توفــر شــبكات
البنيــة األساســية ومراحلهــا مبــا يســاهم يف التحكــم ابجتاهــات النمــو العمـراين للتجمعــات العمرانيــة.
● مناقشــة املشــاكل الناجتــة عــن تنفيــذ مشــروعات البنيــة األساســية املختلفــة واقـراح احللــول املناســبة هلــا مبــا
ال يضــر مبصــاحل اجلهــات األخــرى.
● إقـرار مشــروعات البنيــة األساســية الــي يتــم تضمينهــا امليزانيــة الســنوية لــإدارات املختلفــة مبــا حيقــق أهــداف
التنميــة املتكاملــة.
●زايدة الطاقــة االســتيعابية والكفــاءة التشــغيلية ملنشــآت اخلدمــات العامــة وشــبكات املرافــق العامــة املنفـ�ذة
ابملناطــق العمرانيــة.
● تطوير األراضي وحتديد االرتفاعات واألنظمة البنائية يف إطار دراسة قدرة شبكات املرافق.
●احلــد مــن عشـوائية تقــدمي اخلدمــات العامــة ومــا ينتــج عنــه مــن توافــر اخلدمــات يف أحيــاء معينــة ونقصهــا يف
أحيــاء أخــرى لــذا مــن الضــروري إجـراء دراســة لتوزيــع اخلدمــات العامــة وف ًقــا للمعــدالت واملعايــر التخطيطيــة.
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 3-13تطوير القوانني املنظمة للعمران ابملدن املستدامة:
تعتــر القوانــن املنظمــة للعم ـران ابملــدن املســتدامة مــن أهــم األدوات الالزمــة للتحكــم يف إســتعماالت
األراضــي وضبــط التوســع العم ـراين للمدينــة مــن خــال إطــار ختطيطــي وتنظيمــي يراعــي املســتقبل مــن أجــل
بيئــة عمرانيــة أفضــل مــع حتديدأســلوب ردع للمخالفــن ألن هــذه القوانــن نظــام عــام يوجــه عمليــة التطويـ�ر
احلضــري املســتدام وفــق املقرتحــات اآلتيــة)1(1 :
● حتديــد شــروط التوســع العمـراين خاصــة فيمــا يتعلــق بسياســات اســتخدام األراضــي مبــا يتضمــن ذلــك مــن
مناطــق اإلســكان واخلدمــات العامــة واملرافــق.
● اإلسهام يف حتقيق متطلبات املدينة واحتياجات سكاهنا.
● ضبــط الكثافــات الســكانية وتوزيعهــا يف املناطــق املختلفــة مبــا يدعــم التنميــة العمرانيــة الحتياجــات التنميــة
الســكانية واالقتصاديــة ابملدينــة.
● املسامهة يف رفع كفاءة شبكة الطرق واستيعاهبا للحركة املرورية.
● ضبــط املعايــر التخطيطيــة والتصميميــة لكافــة اخلدمــات العامــة وملواقــف الســيارات ضمــن األبنيــة والشــروط
اخلاصــة هبــا.
● العمــل علــى توفــر اخلصوصيــة الالزمــة ملســتخدمي املبــاين (الســكنية اخلاصــة) ابإللت ـزام ابحللــول املعماريــة
والشــروط البنائيــة للمســاكن.
● تشجيع االستثمار العقاري ابملدينة بتبين ضوابط نظم بنائية حمفزة لالستثمار.
● حتقيــق الرضــا اجملتمعــي وعــدم اإلضـرار ابملواطنــن وعــدم احلصــول علــى اســتثناءات مــن جـراء حتقيــق مبــدأ
املســاواة يف تطبيــق الضوابــط والنظــم اخلاصــة ابملبــاين.

 )1أمانة حمافظة الطائف  -حتديث املخطط العام ملدينة الطائف  -التقرير الثالث اجمللد األول2013 ،م ص7
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-14النتائــج:
▫ اتضــح مــن مراجعــة مفاهيــم التنميــة املســتدامة أهنــا تتبــى املفهــوم العاملــي للتنميــة املســتدامة الــذي جــاءت
بــه اللجنــة العامليــة للتنميــة والبيئــة.
▫ التنميــة املســتدامة مفهــوم ظهــر أساســا للمحافظــة علــى البيئــة يف ضــوء عمليــات التنميــة ،وتطــور مــع
املؤمترات املتالحقة ليشــمل مجيع أوجه التنمية مبا فيها التنمية العمرانية ،ويســعى إىل ترشــيد اســتنزاف املوارد،
وحتقيــق العدالــة للمجتمــع.
▫ أبعــاد التنميــة املســتدامة األساســية هــي :البيئيــة ،االقتصاديــة ،واالجتماعيــة ،واملؤسســاتية والعمرانيــة.
حســب اإلطــار النظــري الــذي مت اخلــروج بــه مــن دراســة أبعــاد التنميــة املســتدامة.
▫ تــكاد الدراســات تتفــق علــى أن اســتهالك الطاقــة هــو املؤشــر الــذي ميكــن عــن طريقــه قيــاس االســتدامة
بصــورة عامــة واالســتدامة احلضريــة بصــورة خاصــة .وعليــه ميكــن اعتبــار نصيــب الفــرد مــن اســتهالك الكهـرابء
هــو املؤشــر التابــع يف هــذه الدراســة.
▫ تعتمــد اسـراتيجية إدارة التنميــة املســتدامة علــى مخســة عناصــر رئيســية :الرؤيــة املســتقبلية والرســالة ودراســة
وتقييــم األوضــاع الراهنــة واملؤث ـرات الداخليــة واخلارجيــة واخلطــط والربامــج واملشــروعات الــي حتقــق األهــداف
الــي تكــون عمليــة وقابلــة لقيــاس مــدى حتقيقهــا.
▫ عــدم وضــوح التش ـريعات املنظمــة للعم ـران وتداخــل اجلهــات املختلفــة مــع عــدم حتديــد اولــوايت التنميــة
والتنفيــذ.
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-15التوصــيات:
ممــا ســبق ميكــن اســتخالص بعــض التوصيــات الــي هتــدف إىل حتقيــق التنميــة املســتدامة للمــدن
وهــي كالتــايل:
▫ أمهيــة إعــداد كتــب إرشــادية علــى مســتوي التصميــم العم ـراين والعمــل علــى اصــدار كــود عــريب موحــد يف
هــذا اجملــال.
▫ أمهيــة انشــاء مراكــز اقليميــة علــى مســتوى الــدول العربيــة ،ويف كل دولــة مركــز وطــي علــى غ ـرار أكادمييــة
اجملتمعــات املســتدامة ابململكــة املتحــدة.
▫ العمــل علــى دمــج مفهــوم التنميــة املســتدامة يف العمليــة التخطيطيــة الشــاملة ودمــج تش ـريعات التخطيــط
العم ـراين مبفاهيــم االســتدامة.
▫ ال بــد مــن تعزيــز بنــاء قــدرات اجملتمــع وتنميتهــا للقيــام أبدوار اختــاذ القـرار والوصــول إىل التنميــة املســتدامة
يف إدارة املســتوطنات البش ـرية.
▫ تطوير آليات عملية التمكني يف إطار عمليات التنمية املستدامة وتنظيم االستفادة من القدرات احمللية.
▫ إنشــاء منظمــات وســيطة هبــدف إجيــاد إطــار عمــل بــن اجملتمــع والســلطة احلكوميــة لتلعــب دوراً فعــاالً يف
عمليــات التنميــة العمرانيــة.
▫ أمهيــة وجــود جهــات وســيطة لوضــع منهــج قائــم علــى التمكــن يف تنميــة املــدن املســتدامة وإدارهتــا أساســه
احلـوار املتواصــل بــن كافــة اجلهــات الفاعلــة املعنيــة ابلتنميــة احلضريــة وحتقيــق املــأوى املالئــم للجميــع.
▫ تطوير اهلياكل اإلدارية والتنظيمية املنظمة للتنمية املستدامة وتطوير السياسات واألنظمة التخطيطية.
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-16املراجع:
أوالً :املراجع العربية:
 -1اجلار هللا ،أمحد جارهللا وعبد هللا الشــهري تعمري وتنميط مؤشـرات االســتدامة احلضرية الدولية :اململكة
العربيــة الســعودية دراســة مقارنــه ،جملــة دراســات اخلليــج واجلزيــرة العربيــة ،العــدد  ،151جملــس النشــر العلمــي
جبامعــة الكويت(.)2013
 -2قاســيمي ،آســيا قاســيمي ،التنميــة املســتدامة بــن احلــق يف اســتغالل املـوارد الطبيعيــة واملســؤولية عــن محايــة
البيئــة مــع اإلشــارة إىل التجربــة اجلزائريــة آســيا قاســيمي جامعــة البويــرة (اجلزائــر )2012حبــث منشــور
 -3العوضــي ،ســعاد .البيئــة والتنميــة املســتدامة ،اجلمعيــة الكويتيــة حلمايــة البيئــة ،الكويــت ،الطبعــة األوىل)
)2003
 -4رحيــان ،رميــان حممــد رحيــان ،تنميــة اجملتمعــات اجلديــدة – التمكــن كأداة فاعلــة يف عمليــات التنميــة
احلضريــة املســتدامة ،رســالة دكتــوراه ،كليــة اهلندســة ،جامعــة القاهــرة2000 ،
 -5غنــامي ،حممــد .دمــج البعــد البيئــي يف التخطيــط اإلمنائــي .منشــورات معهــد األحبــاث التطبيقيــة( .أريــج).
القــدس) .)2001
 -6د-أمحد علي ســليم البهنســاوي-اإلدارة االسـراتيجية للتنمية احلضرية املســتدامة-كلية اهلندســة-جامعة
األزهر-ابريل 2009م.
 -7د.مطانيــوس خمــول ،د .غــامن عــدانن ،نظــم اإلدارة البيئيــة ودورهــا يف التنميــة االقتصاديــة جملــة جامعــة
دمشــق ( )2009جملــد .25
 -8دليل تفعيل التنمية املستدامة يف التخطيط ،الطبعة األوىل ،مكتبة فهد الوطنية ،السعودية(.)2015
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: املراجع االجنبية:اثنيا
]1[ André Sorensen Towards Sustainable Cities( Ash gate
Publishing، university of Toronto، canada, 2014.
]2[ Summary of the live ability Ranking and Overview the
Economist Intelligence Unit-August 2013.
]3[ David Satterthwaite Sustainable cities and cities that contribute
to sustainable development( ?Urban Studies، Paper received in
fnal form، April 1997
]4[ Eva Charvekwieiz Transitions to sustainable production and
consumption: concepts، policies، and actions( Shaker Publishing،
Maastricht, 2001
]5[ Elizabeth Williams and others (Eds )A compact city:
a sustainable urban form A pape r presented to th e Housin g
Studies A ssociation Sprin g Conferen ce، Housing، Environment
and Sustain ability، University of York, 18/19 April 2001
]6[ Herbert Girard Cities people planet: loveable cities for a
sustainable world John Wiley & Sons Ltd UK, 2004.
]7[Jorge Hardy and others Environmental problems in an
urbanizing world Earth scan Publications, 2001
]8[ P. Anastasia is and G. Metaxas Sustainable city and risk
management set WIETE Annual Conference on Engineering and
Technology Education. Pitaya, Thailand, 2010
]9[ Timothy Elkin and others Reviving the city: towards sustainable
urban development Friends of the Earth, 1991
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]10[ United Nations World Urbanization Prospects: the 2014
revision، highlights( UN Department of Economic and Social
Affairs
]11[ United Nations The state of the world’s children 2012:
children in an urban world( UN Children’s Fund, 2012
]12[ Best cities ranking and report A special report from the
Economist Intelligence Unit, 2013
]13[ I.S.A. Baud، Collective action، Enablement، and Partnerships،
Issues in Urban Development. Vrije Universiteit 2000

اثلثا :اهليئات واملؤسسات:
 -1األمانــة جملــس وزراء اإلســكان والتعمــر العــريب االس ـراتيجية العربيــة لإلســكان واملســتوطنات البش ـرية
املؤمتــر العــريب اإلقليمــي ،القاهــرة.2000 ،
 -2النظام العاملي للتنمية املستدامة.
 -3وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة )1426( ،دليــل تفعيــل التنميــة املســتدامة يف التخطيــط ،اململكــة العربيــة
الســعودية.
 -4امانة حمافظة الطائف –حتديث املخطط العام ملدينة الطائف –2013

81
م /وائل عوين هاشم الرفاعي

شكر وتقدير
أتوجه ابلشكر إىل هللا العلي القدير إلعانته يل إلمتام هذا البحث.
مث إىل أساتذيت الكرام
األستاذ الدكتور /حسانني أبو زيد
رئيس قسم التخطيط العمراين السابق بكلية اهلندسة –جامعة االزهر
واألستاذ الدكتور /حممد عادل أمحد حيىي
استاذ اجليولوجيا بكلية العلوم – جامعة عني مشس
والرئيس السابق هليئة االستشعار عن بعد
جبمهورية مصر العربية

على رعايتهم املستمرة وعلى توجيهاهتم البناءة ودعمهم الدائم
متمنياً هلم دوام الصحة والعافية.

