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  :صملخلا
 حـــــلِ مُ  وبشكل دفعت وتداعياتها الحضرية البيئة على خطرا تشكل التيو من المشاكل العالمية  اتالعشوائي

وتختلف هذه االساليب في طريقة  .ثيراتهاتأ من والحد  اكلالمش هذه لمعالجة وأساليب  حلول عن للبحث
تتمحور هذه و  .اءـــاالرتق  ومن بينها واالقتصادية،ة معالجتها تبعا لظروف المنطقة العمرانية والبيئية واالجتماعي

أنسب الطرق للتعامل  بات من ألنهوذلك  ،واستراتيجياته وأساليبهالعمراني لتوضيح مفاهيمه  اءــــاالرتق حولالورقة 
  لةالمحاو   من أتيي ة والهدف منها الدراس أهميةو  .لوصول بها لبيئة حضرية مستدامة ل المناطق العشوائيةمع 

  واالقتصادية االجتماعية الجوانب يراعي بشكل العشوائية المناطقمعالجة  وحلول تضمن اساليب الجادة إليجاد
 النظري االسلوبالورقة  تنتهج و . من ناحية اخرى مستدامة حضرية تنمية تحقيق، و ناحية من لسكانها والبيئية

 التعامل نحو  واستراتيجياته لالرتقاء العمراني االساسية المفاهيم استقراء على يعتمد التحليلي والذي االستقرائي
 واقعية اكثر الدراسة ولجعل  المستدامة التنميةلمفهوم  وفقاا عمراني المتدهورة  والمناطق العشوائيات مشاكل مع

 رتقاءلال واقع هذه المنطقة  على النظري االطار لتطبيق ببنغازي  هواريال لمنطقة تطبيقية بدراسة دعمها سيتم
يراتها وذلك باالعتماد على اسلوب أثوالحد من ت العشوائياتضرورة احتواء  تؤكدنتيجة  اليالدراسة تخلص و  هاــــب

 للتعامل مع كأساسال كال المفهومين ــــــــــــــوادخمفهوم االستدامة،  يتناسب واالرتقاء العمراني ووضعه في اطار 
وزيادة  اطقتدامة للتقليل من التلوث بالمنرورة ادخال الممارسات المسضالعشوائية وغير العشوائية و  المناطق

الوعي بضرورة تجنب التدهور البيئي وتعزيز االستخدام المستديم للموارد الطبيعية والتوعية بدور البيئة وأهمية 
  .الحفاظ عليها

  .المستدامة العمرانية ميةالتن - العشوائية المناطق - العمراني قاءـــــــــــاالرت: الدليلية الكلمات
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 :دمةـالمق 1.1

يظهر بديًال  إلعادة تخطيط المناطق العشوائية بعد بدأ بالبيئة العمرانية فى المجتمعات النامية  هوم االرتقاءــمف
أن ثبت عدم فعالية النظرية التخطيطية التقليدية وجدواها خاصة فى الدول المحدودة اإلمكانيات فى التنمية 

، وتقول التجارب أن التنمية للمناطق العشوائية تأتي كنتيجة لمواجهة االحتياجات )2011الصرفندي، (العمرانية 
والمتطلبات المستقبلية لمراحل التنمية االقتصادية واالجتماعية وليست لمواجهة االحتياجات والمتطلبات القائمة 

بالدراسة  والتحليل أسلوب نتناول نطلق والسائدة المرتبطة بواقع اقتصادي واجتماعي متدهور، ومن هذا الم
، ويتم "المناطق العشوائية"باعتباره أنسب أساليب التعامل مع أكثر المناطق المتدهورة شيوعا وهي " اءـــــــــــاالرتق"

، ثم لهادراسة الجوانب العمرانية وغير العمرانية و  اذلك من خالل التعرف على مفهوم عملية االرتقاء والهدف منه
، ويتمثل أسلوب االرتقاء في االهتمام باإلنسان لتي تقوم عليها مشروعات االرتقاءتركيز على السياسات اال

الى المستوى المقبول، آخذا بعين االعتبار االهتمام  للمناطق والمكان، للرفع بالمستوى االجتماعي والعمراني
ش فيها، وحثه على المشاركة الجماعية، بتطوير اإلنسان، وجعله عنصرا فعاال في تحسين المنطقة التي يعي

، وتوفير فرص للعمل وغيرها من المساعدات التي تسهم في بناء بيئة صحية هومساعدته في تحسين دخل
ها على المباني التي تم إنشاؤها خارج المخططات لربط كما يسعى هذا األسلوب الى المحافظة .صالحة للعيش

المعايير العمرانية الواجب توفرها في المجاورات السكنية ولذلك وفق ؛ كنكلما أم هابالمخططات المعتمدة وتطوير 
أسلوب االرتقاء يقصد به أسلوب تحسين وتطوير وتهذيب المناطق العشوائية من جميع جوانبها  ؛ إنــــــــــف

المفهوم الذي  هذا( المستدامة التنميةمفهوم   مبادئفيها  تحقق  ،االجتماعية والعمرانية للوصول لبيئة مناسبة
نوع من الخالص من المشاكل البيئية التي انتهت اليها و  ،اهم االسس للتطوير كأحدظهر في العقود االخيرة 

  . )2013بن سويسي، () عمليات التنمية العمرانية وغيرها من المجاالت
عند التخصصات عند الحديث عن االرتقاء البد ان نعرف بإيجاز مفهوم هذا التعبير : مفهوم االرتقاء 1.1

تحسين يعنى  ،مرانيـــالع التخطيط وفي .من الفعل ارتقي وتعني بأنه ارتفع وصعداالرتقاء فى اللغة ف .المختلفة
  ويعرف بأنهوكذلك  ،وتحسين الفراغات العمرانية وتشكيالتها وغيرهاشبكة البنية األساسية من طرق ومياه 

صادي، فهو يهدف الى االرتقاء بالمجتمع والفرد والبيئة التي يعيش التكامل فى الفكر العمراني واالجتماعي واالقت
االرتقاء في مفهومه الشامل هو تطوير البيئة العمرانية في جميع جوانبها، "ومن هنا يتضح أن  .فيها المجتمع

 ).2000ريحان، (معيشته  رفع مستوىو  اقتصادهتنمية و  الرتقاء باإلنسان وسلوكياته وعاداته وتقاليده،اضافة ل

تطوير و  تحسين الشكل المعماري وتطويره وكذلك اصالح المبنىهو  والحضريللمعماري  بالنسبة االرتقاء يعنىو 
اما . ) 2014عماد المصري،( البيئة الحضرية التي تتمثل فى التشكيالت البنائية وتنسيق المواقع وتحسينها
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 بهذا، وعالقاته االجتماعيةبسلوكياته و هذه المباني عنى باإلنسان الذى يقيم ويستخدم يُ هو ف لالجتماعي بالنسبة
فى النهاية االرتقاء بالمجتمع والفرد  هدفهيختلف مفهوم االرتقاء باختالف التخصص، واالرتقاء بالبيئة العمرانية 

، وهذه مسألة ال تنفصل عن النشاط والممارسات االقتصادية، ومن هذا نخلص تالي بالبيئة التي يعيش فيهاوبال
عن باقي وسائل التعامل تختلف  طبيعة االرتقاء ف ).1986ابراهيم، (ى اهمية االخذ بالمفهوم الشامل لالرتقاء ال

يستعمل التنمية االجتماعية و  فظ على الكتلة العمرانية القائمةتخطيطيا مع المناطق السكنية القائمة، فهو يحا
، وهنا تصبح هتحسين الوضع الى احسن من هفى مضمون واالرتقاء .االقتصادية كأسلوب إلنجاح التنمية العمرانية

االرتقاء فأسلوب  لذلك ما من درجة الى درجة افضل،  لمنطقةعملية االرتقاء نسبية ويتم فيها رفع الحالة العامة 
اضافة حساب العادات االجتماعية والنشاط االقتصادي للسكان،يختلف باختالف المناطق و المجتمعات والدول  

  . )1993نظمي، ( لعامة والمناخ السياسيلظروف ال

البديل المناسب لمشروعات اإلزالة وٕاعادة البناء هو االرتقاء الحضري، : استراتيجيتهاالرتقاء العمراني و  2.1
بمدينة  1976HABITATحيث كان االتجاه العالمي هو تطوير هذه المناطق، فقد أوصي مؤتمر الموئل 

الدول النامية اهتمامها على توفير الخدمات للمناطق العشوائية وتطويرها ومدها فانكوفر بكندا بأن تركز حكومات 
بالخدمات والمرافق الالزمة وربط هذه التجمعات الهامشية بالتنمية القومية ودعم القطاع غير الرسمي فى جهوده 

هو أسلوب التعامل الذي الرامية إلى توفير السكن المالئم والبنية األساسية والخدمات، وأصبح أسلوب االرتقاء 
  ).1993نظمي،(امية للتعامل مع العشوائيات بها اتبعته معظم الدول الن

يتم فعلى أساس مبدأ تطوير الوضع القائم إلى وضع أفضل،  سياسة االرتقاء وتحسين األحياء العشوائية تقومو
بما  مستعمليهالضرورية الالزمة ل وفير الخدماتوتالعمرانية  تهبيئ تحسينو على الكيان الجيد الموجود المحافظة 

 ،)1992لويس، ( أحياء قانونيةكمعترف بها رسميا من قبل الجهاز التخطيطي لهم، يساهم فى خلق بيئة صحية 
   :أهم سلبيات تطبيق هذه السياسةبعض يمكن تلخيص و 
ية، وعلى هذا عند تطبيق سياسة االرتقاء يتم تحويل األحياء من أحياء غير معترف بها إلى أحياء رسم –

األساس يتحمل السكان تكاليف ملكية األرض وتكاليف الخدمات المستحدثة، وبالتالي تهاجر أفقر طبقة من 
السكان إلى خارج تلك األحياء التي تم تحسينها نظرا لعدم تحمل تلك التكاليف الباهظة، األمر الذي يؤدي إلى 

  ). 2005سعد، ( ياء عشوائية جديدة فى مناطق أخرىإمكانية تكون أح

يتمتع سكان األحياء العشوائية قبل عملية االرتقاء بحرية كاملة من حيث تشكيل مساكنهم تبعا الحتياجاتهم  -
 ، وبعد عملية االرتقاءي فى المدينةوظروفهم االجتماعية واالقتصادية وذلك بسبب عدم تدخل الجهاز التخطيط
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ما عليهم التقيد بأنظمة و قوانين البناء القاسية والتي ال تتوافق ، ويصبح لزاتسلب تلك الحرية من السكانالعمراني 
  ).1996سليمان، (فى معظم الحاالت مع متطلباتهم 

يعد االرتقاء كأسلوب للتخطيط التفصيلي مرحلة جديدة فى تطوير المدن بعد : الحضري تطور فكر االرتقاء 3.1
ت العامة للمدن وما كانت تأخذه من وقت طويل النظريات التخطيطية التي كانت تعتمد على وضع المخططا

ال يتناسب مع سرعة إيقاع عجلة التطور العمراني ومتطلبات التنمية خصوصا فى العالم النامي،  ،نسبيا لإلعداد
وقد استدعي هذا األمر وضع صياغة مختلفة لفكر المخطط العام للمدينة الذي تبلور فى صورة إعداد مخططات 

ل على مالحقة التطورات السريعة لعجلة التنمية العمرانية، ولكن لم تظهر نتائج تلك إرشادية للمدن تعم
المخططات إال فى الشبكات الرئيسية للطرق والمرافق وبعض الخدمات، مع بقاء أكثر أجزاء المدينة وخاصة 

البحث عن أسلوب ؛ هذا األمر دفع إلى من تلك المخططات اإلرشادية للمدنالقديمة منها بعيدة عن االستفادة 
جديد ال يعتبر بديال للمخططات ولكن مكمال لها على المستوي التفصيلي، وهنا برز دور وأهمية أسلوب االرتقاء 

  ).1( رقم الشكل بوضح كما هو م). 2017،  6عبدالغني، ص (وأخذ أبعاد جديدة فى الفكر

  
�ر  ��ي����و��ت ا�ر���ء ا�� ���	� ���ر ا��� ا��
�	�� )  1( ا���� �: ا��

)http://furp.cu.edu.eg/urj2004/frup2004-projectsplanning-3.pdf ()2017عبدالغني، ص.(  

النهوض بالمجتمعات السكنية المتدهورة لالستفادة منها فى عملية التنمية : الهدف من تطبيق برامج االرتقاء 4.1
ول إن العديد من دول العالم الثالث اتجهت الى الشاملة للبالد، وتحسين المستوي البيئي للقاطنين، ويمكن الق

  .) 2011الصرفندي، ( المناطق  السكنية المتدهورة، حفاظا على االستقرار السياسي واالجتماعي للبالدبرتقاء اال
تعتبر عملية االرتقاء بالمدينة وخدماتها عملية ممتدة : الجوانب العمرانية وغير العمرانية في عملية االرتقاء 5.1

طراف والمستويات وتتعلق بالظروف االقتصادية واالجتماعية لكل مدينة، ولكنها عملية متسلسلة تتفرع إلى األ
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 الىموقفين أساسيين هما االرتقاء بالبيئة العمرانية واالرتقاء بالبيئة االجتماعية واالقتصادية، وهما بدورهما يتفرعان 
وتم تأكيد مكوناته من  ).2008ريحان، (الصة لتصوروالذي يعد خ 2تضح بالشكل تكما  .مواقف أخرى أصغر

كامل، (و  )2003الشليبي، (و) 1986ياسين، (و )1993رويدة كامل، (و )2000ريحان، (: قبل كل من
1993( . 

 

  ).2008ريحان، :(نقال عن  ونعمل الباحث: المصدر.يبين عناصر مشروعات االرتقاء  )2( الشكل        
االرتقاء عملية متدرجه ال تحتمل الطفرات، وأن الجهود الذاتية أداة : أسس و مبادئ وخطوات االرتقاء 6.1

أساسية في االرتقاء، مع ضرورة بحث إمكانية تحقيق ذاتية التمويل للمشروع، وأن في مشروع االرتقاء يمكن 
الدراسات الميدانية فإنه يلزم أن نضع في االعتبار استثمار المشاكل القائمة لتحقيق أهداف المشروع، وعند إعداد 

، وعند اتخاذ القرارات فإنه يجب تجنب تداخل )2000ريحان،( نسبية التقييم والمعايير الخاصة بمشروع االرتقاء
  ).1986ابراهيم، ( القرارات وأن يراعى تنوع الجهات المساهمة فى عملية االرتقاء

 هو االرتقاء بشقية: المجال الشامل –أ :خذ االرتقاء عدة مجاالت وتشمليأ :العمرانياالرتقاء مجاالت  7.1
وفيه يتم التركيز على مجال : المجال النوعي –ب. كذلك االرتقاء بالمباني والخدماتاالقتصادي و -االجتماعي
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كان عامة  وبصفة. )1986ابراهيم، ( ويتم إهمال باقي المجاالتمما يتم العمل به بالمجال الشامل أكثر  واحد أو
تناول مشروع االرتقاء من منطلق شمولي حيث إن الشامل يحمل فى طياته المجاالت النوعية، ألفضلية  االتجاه

 ) . 3( كما بالشكل  مشاكل المشروعجميع يتيح حل و 

  

  . )1993نظمى، (نقال عن  ونعمل الباحث: المصدر. يوضح شمولية االرتقاء ) 3( الشكل 

   :العمراني تقاءاالر  درجــــــــت 8.1
دقيقة الوثيقة و المعرفة الميدانية و الدراسة الويعتمد االرتقاء باألحياء السكنية على : خطوات مشروع االرتقاء 9.1

التعرف على المشاكل الفعلية لسكان المنطقة من وجهة  فيتم . للحياة االجتماعية واالقتصادية لمجتمع السكان
ووسائل حل المشاكل وتحقيق هذه الرغبات من وجهة نظرهم أي أن  تهموأولويانظرهم والتعرف على رغباتهم 

من المهم وضع المعدالت والمعايير و . )1986ابراهيم، (تحديد أسلوب االرتقاء سيكون نابعا من المجتمع ذاته 
كن لكي تغطي كافة الجوانب الخاصة بالمس التي سيتم على أساسها إجراء أعمال االرتقاء، وتتسع هذه المعايير

وبالطبع فهذه المعايير سيتم إعدادها بناء على الدراسة ، إلخ...والبيئة والمرافق والنشاط االجتماعي واالقتصادي
واالستطالع الميداني من خالل االستبيان والمسح الميداني وغيرها  مع السكان  او الجهات المسئولة او سواهم، 

  :وتتمثل خطوات في التالي .يار واحد مرحلي وآخر نهائيمع واوقد يكون هناك للعنصر الواحد أكثر من معدل 
  :األولية ألعداد مشروع االرتقاء مرحلةال 1. 9. 1

 :ومن الضروري أن تتكون فرق مشروعات االرتقاء من: للمنطقة يجب عمل مسح عمراني اجتماعي اقتصادي. أ
، ومعماريين ومخططين ومهندسين ، وخبراء في علوم اإلنسان)خبراء اقتصاد(باحثين اجتماعين واقتصاديين 

  .وفنيين
   . سيتم على أساسها إجراء أعمال االرتقاء التي يجب وضع المعدالت والمعايير .ب
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للمرافق والخدمات ويكون التركيز على إصالح المرافق  ووضع الرسومات التنفيذية إعداد مشروع االرتقاء .ج
قوة تحملها واحتمال   جديدة، ثم دراسة أحوال المباني وتحديد الموجودة بالفعل وٕاضافة ما يلزم المنطقة من مرافق

 ).1982ابراهيم، ( .استمرارها أو إلغائها

يلزم القيام بما يسمى ما سكنية لضمان نتائج أعمال االرتقاء بمنطقة : لمشروع االرتقاء التنفيذية مرحلةال 2.9.1
لمنطقة السكنية التي يعد مشروع االرتقاء لها، بحيث مشروع رائد أو تجريبي، يتم فيه اختيار جزء أو أجزاء من ا

أساسها  يتم في هذه المشروعات الرائدة استكشاف ردود األفعال والخروج بنتائج األعمال التجريبية التي يتم على
عملية االرتقاء غير تقليدية وتحتاج إلى مرونة عالية فى ف. تعديل أسلوب العمل، أو أولويات التطوير الموضوعة

تنفيذ، كما أنها عملية مستمرة ال تنتهي بأعمال االرتقاء العمراني، بل تستمر أعمال االرتقاء االقتصادي ال
 ).1982ابراهيم، (واالجتماعي بعد المشروع 

روع االرتقاء الناجح هو الذي يحتوي على هيكل تنظيمي سليم ــــمش: الهيكل التنظيمي لمشروع االرتقاء 10.1.
ونظرا قة بين األطراف المختلفة القائمة على إعداد المشروع ووضعه موضع التنفيذ، للمشروع، ينظم العال

هيئة قيادية مركزية  تستقطب كافة الجهات  جهات متعددة وتخصصات متنوعة، فمن المتوقع وجودلتداخل لل
  :ذات العالقة المباشرة بالمشروع وتقوم بـ 

" بين الجهات المختلفة  وتختلف الجهات المكونة  التنسيق /اتخاذ القرارات /و السياسات واعتمادهاتحديد  -
ومشروع االرتقاء الناجح يجب أن ينظر . لمشروع االرتقاء حسب طبيعة المنطقة ذاتها" للهيئة القيادية المركزية 

الشكل كما هو موضح بهيكل التنظيمي لمشروع االرتقاء الناجح لل ).1993نظمي، (إليه على أنه عملية مستمرة، 
  .) 4( رقم 

  
نظمي، : نقال عن ونعمل الباحث( :المصدر.الهيكل التنظيمي لمشروع االرتقاء الناجح  يوضح)  4( الشكل 

1993،.(  
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تعد إحدى أهم أدوات التنمية  الجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية كأداة أساسية في االرتقاء   11.1. 
مالئمة لكنها تشكل في الوقت ذاته تحٍد للمعنيين من حيث الحضرية المستدامة إلعداد مخططات تنظيمية أكثر 

روع االرتقاء هو مشاركة بين كل ـــمشف .إيجاد اآللية والنموذج المالئم لتفعيلها وفق خصائص ومتطلبات المدن
ونة توفير المعو فى إعطاء قوة الدفع األولي للمشروع، وٕاحكام اإلشراف والرقابة فدور الدولة من الدولة والمجتمع، 

، )1988مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية،( .الفنية وسبل التدريب، وتوفير مصادر التمويل ونظام الدعم
( كما بالشكل  وتعتبر مشاركة المجتمع بجهوده الذاتية هي أكبر ضمان لنجاح األهداف المرجوة من المشروع،

5 ( .  

  

عمل ( :المصدر- حسين العمراني للمناطق العشوائيةرسم تحليلي يوضح أهمية االرتقاء والت   ) 5( الشكل 
  ).2008ريحان، : نقال عن  نو الباحث

 -أ :انواع 3 ىوتصنف بدائل استراتيجية االرتقاء للمناطق بحسب شموليتها ال: بدائل استراتيجية االرتقاء 1.12

 /اجتماعي و   /عمراني و  / فى جميع البني% 100ويكون هذا البديل شامال، أي :  استراتيجية االرتقاء الشامل
  اقتصاديو 

-ج  .تتعامل هذه االستراتيجية مع بعض مدخالت االرتقاء وليس كلهاة :استراتيجية االرتقاء الجزئي -ب 

تتميز بأنها تعتمد على ابقاء السياسات والخطط على حالها، وال : استراتيجية ابقاء الوضع على ما هو عليه
  .عتبر هذه االستراتيجية محدودة التدخل بطبيعتهاتحاول تحديثها أو تغيرها، ولذلك ت

توجد خصائص ومعايير متعددة يمكن أن تستخدم كمنهج  منهج توصيف وتقييم استراتيجيات االرتقاء. 1.13
درجة نجاحها فى توجيه عملية االرتقاء نحو و لتوصيف وتقييم استراتيجيات االرتقاء، والحكم على فعاليتها، 
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الشمولية، الفاعلية، المدي، الجدوى، " ستة معايير وهى  الى )2014( اللطيف صنفها عبدأهدافها المنشودة، وي
  " االقتصادية، التالؤم مع ظروف المجتمع وامكانية التنفيذ 

  
  ).2014فارس، ( :المصدر. يوضح معايير تقييم استراتيجية االرتقاء    ) 6(الشكل 

سيتم وضع تقييم استراتيجيات : يلة واختيار االرتقاء األنسبقييم المقارن لالستراتيجيات البدــالت. 14.1 
استراتيجية ابقاء الوضع على ما هو  -استراتيجية االرتقاء الجزئي   -استراتيجية االرتقاء الشامل (االرتقاء الثالثة 

لورقة وباعتبار ووفقا كذلك للباحثين بهذه ا  وفقا للمعايير الستة السابق ذكرها فى توصيف كل استراتيجية) عليه 
  :هذا المجال من مجاالت تخصصهم تم الوصول للتالي

  

  
  المعيار

  

  
  الوزن

  تقييم بدائل االستراتيجية

استراتيجية االرتقاء 

  الشامل

استراتيجية االرتقاء 

  الجزئي

استراتيجية ابقاء الوضع على ما 

  هو عليه

  الخبراء  ونالباحث  الخبراء  ونالباحث  الخبراء  ونالباحث
 40 40 60 60 100 100    الشمولية  1
 40 40 95 95 95 95    فاعليةال  2
 50 50 90 90 80 80    المدي  3
 40 40 80 80 90 90    الجدوى  4
 80 80 80 80 60 60    االقتصادية  5
التالؤم مع ظروف المجتمع   6

  وامكانية التنفيذ

  60 60 90 90 40 40 

  
  المجموع

00  80.8  80.8 82.5 82.5 48 48 
  80.8  82.5  48.0  

عمل (: المصدر - يوضح بدائل استراتيجية االرتقاء الثالث وفق المعايير التي تم اعتمادهاجدول  7 شكلال
  ).الباحثون
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بعد تحليل النتائج المقارن ومن خالل التقييم الفعلي لعدد من االستراتيجيات : اعتماد البديل المناسب.  15.1
تلك االستراتيجيات تختلف تبعا لدرجة شمولية االرتقاء التي تتبناها، ومن خالل  البديلة لالرتقاء بالمنطقة نجد أن

، االستراتيجية األنسب لالرتقاء بالمنطقة المفترضة هي استراتيجية االرتقاء الجزئيالدراسة التحليلية نجد أن 
تيجية ابقاء الوضع على حيث زادت بفارق عن استراتيجية االرتقاء الشامل كما تميزت بفارق واضح جدا عن استرا

ويمكن تبسيط عملية  .ما هو عليه، وذلك عند االخذ بعين االعتبار العوامل الفاعلة والمؤثرة على طبيعة المنطقة
  :التالي االرتقاء في

  االرتقاء بالبنية العمرانية.1

  العوامل البصرية  العوامل الوظيفية  العوامل البيئية

  االقتراب  العالقة الوظيفية بين العناصر  الموقع طبوغرافية  عالقة الموقع بالمدينة
  الوحده  تناسب مسطحات العناصر  اإلضاءة  امكانية التخديم

  الطابع والشخصية  التغذية بالكهرباء  االمداد بمياه الشرب
عالقة الموقع بالطبيعة 

  المحيطة
عالقة الموقع بالمباني 

  المحيطة
  المقياس  امكانية االمتداد المستقبلي

    حل خطوط الحركة أفقيا وراسيا  التشميس  يةالتهو 
شبكة الطرق 

  والمواصالت
    تحقيق خصوصية العناصر  التحكم فى الضوضاء

    توفر أماكن انتظار السيارات  التالؤم مع القوانين والتشريعات
      شبكة االتصاالت  الصرف الصحي

  االرتقاء بالبنية االجتماعية.2
  دينيةاالحتياجات ال  االحتياجات الصحية
  االحتياجات االدارية  االحتياجات التجارية
  المشاركة السكانية  االحتياجات التعليمية
    االحتياجات الترفيهية

  االرتقاء بالبنية االقتصادية.3
  الكلفة االقتصادية الستراتيجية االرتقاء  الكلفة االجتماعية الستراتيجية االرتقاء

  العائد االقتصادي الستراتيجية االرتقاء  اءالعائد االجتماعي الستراتيجية االرتق
  االمكانيات االقتصادية  توفر مصادر التمويل

  ) .2014ارس، ـــــف(: المصدر .جدول  يوضح تبسيط عملية االرتقاء العمراني  8شكل ال

أحد سياسات  إن االرتقاء بالمناطق العشوائية هو: منهج االرتقاء باالستدامة كنموذج لبناء البيئة العمرانية 1.2
التنمية وخاصة العمرانية فى المدن، تتم التنمية العمرانية بالعمليات التي تتناول الهياكل العمرانية واالتزان اإلقليمي 

، وتوزيع وتوطين القواعد االقتصادية وما يرتبط بها من سكان وعمالة فى إطار تنظيم استخدامات األراضيو 
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االجتماعية والثقافية وبقية الموارد والمحددات وبالتكيف مع البيئة الطبيعية  محددات الموقع والمكان وضوابط القيم
   ).2013توما، (دون إهدار لمواردها  

أن السيطرة البيئية على المشاريع : لبيئة العمرانيةباعتبارها أساسًا  لمنهج االرتقاء التنمية المستدامة با 2.2
وهكذا . نافسية الهامة فى هذه القطاعات فى القرن الواحد والعشرينالعمرانية ستكون واحدة من أهم المعايير الت

تبني مفهوم االستدامة فى القطاع العمراني ال تختلف عن تلك التي أدت إلى ظهور وتبني مفهوم  دوافعفإن 
هذه المبادئ  ، فالعمران المستدام انطالقا منقتصادية واالجتماعية المتداخلةالتنمية المستدامة بأبعادها البيئية واال

شاملة،  قصادية واالجتماعية والبيئية بطر يعرف بأنه ممارسات البناء التي تسعى إلى الجودة المتكاملة االقت
فاالستخدام المنطقي للموارد الطبيعية واإلدارة المالئمة لمشاريع العمران يسهم في إنقاذ الموارد المحدودة وتقليل 

لذلك وجب التأكيد على أن مفاهيم وتطبيقات االستدامة فى  .) 2008، القيق( استهالك الطاقة وتحسين البيئة
، وقد اتفق فريق )2005السواط، (العمران ليس ترفا علميا وٕانما هي أسلوب عملي جديد للممارسة المهنية الهادفة 

تدامة يلزم أن الخبراء المختصين بالبيئة العمرانية فى االتحاد االوربي على أن التصميم العمراني للتنمية المس
يعنون حماية البيئة والحفاظ على المصادر الطبيعية وعدم إلحاق الضرر بالبيئة الطبيعية على النطاق العالمي 
على المدى الطويل، إضافة إلى تشجيع التنمية االقتصادية المتوازنة مع تحقيق المساواة االجتماعية وتنمية 

 Expert Working Group on Urban(ى الطويل للمواطنين المشاركة االجتماعية، وتعزيز الصحة على المد

Design for Sustainability. 2004 (.  

بناء تشكيل البيئة العمرانية تعتمد على أسس ومنهجيات : آليات بناء وتشكيل البيئة العمرانية المستدامة 3.2
جد أن تقنيات التخطيط العمراني ولذا ن، تتوافق مع معطيات البيئة والمناخمتكاملة لتصميم تشكيالت عمرانية 

المخطط العام  –اإلقليمي الفرعي  –االقليمي  –المخطط القومي ( المستدام تختلف على حسب مستوى التخطيط 
  ).2007القيق، ) (للمدينة 

 :لتحقيق مفهوم االستدامة في البيئة العمرانيةالمحاور الرئيسية و  االستراتيجيات 4.2

أنظمة الحركة، النسيج األخضر، االقتصاد، البنية (قوم على أربعة محاور رئيسية عملية التخطيط المستديم ت
وتنبثق من خاللها ) المجاورة، والمجمع السكني، وممرات الحركة(وتتعلق بمستويات التخطيط الثالثة ) االجتماعية

هذه االستراتيجيات، بين ي 10و  9رقم والشكل العديد من االستراتيجيات التي تهدف إلى تحقيق مفهوم االستدامة 
فظهور مفاهيم وأساليب جديدة للتخطيط والتسيير الحضري لم تكن مألوفة من قبل، ومن هذه المفاهيم التخطيط 
الحضري المستدام والعمران المستدام والعمران األخضر والمدينة المستدامة هذه المفاهيم جميعها تعكس االهتمام 

الحضري فى ظل حماية البيئة، وخفض استهالك الطاقة، واالستغالل األمثل  المتنامي بقضايا التخطيط والتصميم
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للموارد الطبيعية، واالعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة وتقوية الروابط االجتماعية، االقتصادية 
مل مع المجال كمفاهيم تعكس طرقا وأساليب جديدة فى التعا مستداموالثقافية؛ من هنا يبرز التخطيط الحضري ال

تستحضر التحديات البيئية واالقتصادية التي ألقت بظاللها على مختلف مناحي الحياة فى هذا  الحضري
يمكن تحقيقها على سبيل المثال من خالل التداخل أو الجمع بين  البيئة المجتمعية الصحية" حيث ان  ..العصر

بيئة السكن والعمل والترفيه، بحيث يتمكن الشخص من التنقل والوصول بين هذه األنشطة بسهولة وسيرا على 
 ، وللتوصل إلى بنية اجتماعية مستدامة البد من تحقيق التفاعالت االجتماعية  وإليجاد) 2010الفرا، " (األقدام

  ).1997باهمام وآخرون، (الترابط والتفاعل االجتماعي فإنه يلزم توفير بعض العناصر واألنشطة  

  
رسم تحليلي يوضح االستراتيجيات لتحقيق مفهوم االستدامة في البيئة العمرانية وٕامكانية تطبيقها   ) 9(  الشكل

  ).ونعمل الباحث( :المصدر. الدراسة في منطقة
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  مستويات
التخطيط 

  مرانيالع

  

  االستراتيجيات المطلوبة والمهمة لتحقيق مفهوم االستدامة في البيئة العمرانية

  البنية المجتمعية
)Social 

Infrastructure(  

  البنية االقتصادية والتكلفة
)Cost 

Infrastructure(  

 البنية الخضراء
)Green 

Infrastructure(  

النقل وكفاءة التعامل 
مع الموقع 

)Movement 
Infrastructure(  

 
 المجاورة
District  

 

يمكـن تحقيقهـا مــن خـالل إبــراز 
مالمــــــــح المجتمــــــــع المدنيــــــــة 
والثقافيـــة والحضـــارية، ويمكـــن 
تحقيــــــق ذلــــــك بوجــــــود مركــــــز 
ــــــــوع  ــــــــدد ومتن ــــــــة متع للمقاطع

  .النشاطات

تتحقـــــــق بوجـــــــود تفـــــــاوت فـــــــى 
ـــات  ـــداخل وفـــى الفئ مســـتويات ال
ـــــــــة  ـــــــــى المقاطع ـــــــــة ف المجتمعي

فيهـا  الواحدة، مع تنوع المسـاكن
. وتحقــــق القـــــدرة الشــــرائية لهـــــا

علــى % 20ويجــب أن تخصــص 
األقـل مـن المسـاكن لـذوي الـدخل 

لألســـــر ذات % 35المحـــــدود، و
  .األطفال

كــل المســطحات الخضــراء تخــدم 
فــــــى تحقيــــــق البنيــــــة التحتيــــــة 
الخضــــراء لتعطــــي تنــــوع حيــــوي 

  سليم

وجــود العديــد مــن البــدائل فــى 
وســـائل النقـــل األرضـــية منهـــا 

والتـــي تصـــل  وتحـــت األرضـــية
فيمــــــا بــــــين األمــــــاكن داخــــــل 
المجـــاورة او البلديـــة  وكــــذلك 
تصـــلها بخارجهـــا مـــع إعطـــاء 
ــــــــــة للمشــــــــــي  حــــــــــق األولوي

  .والدراجات الهوائية

  الممرات
Corridors  

  
  

ــــة إطــــار يحــــدد  الشــــوارع بمثاب
ــــــات  األمــــــاكن الهامــــــة والعالم
المميــــــزة للمكــــــان، فالشـــــــوارع 
الشـــبكية تضـــمن رؤيـــة محـــددة 

ــــــا ــــــا أم ــــــى نهايته الشــــــوارع  ف
المنحنيــــة فتركــــز النظــــر علــــى 

  .عالمات مميزة فى المجاورة

يمكن أن تكون الممرات هي قلب 
المجـــــاورة التجـــــاري والتســـــويقي 
ـــك إذا مـــا درســـت  للمجتمـــع، وذل
بعنايــة وتــوفرت فيهــا المســاحات 

  .والخدمات الالزمة للجوار

يمكـن تحقيقهـا مــن خـالل البنيــة 
الخضراء للشـوارع والطـرق علـى 

مثــــــــــــال الحــــــــــــدائق ســــــــــــبيل ال
ــــــى  والمســــــاحات المفتوحــــــة عل
جــانبي الطريــق والغطــاء النبــاتي 
والشجري على األرصـفة والجـزر 

  .الوسطية

ـــــى  ـــــل األمـــــان ف ـــــق عام تحقي
الطريــــق يشــــجع المزيــــد مــــن 
الســكان علــى ارتيــاده، كمــا أن 
تشــجير الطريــق والفصــل بــين 
ـــــــدراجات  حركـــــــة المشـــــــاة وال
وحركـــــة المركبـــــات يمكـــــن أن 

  .نوع واألمانيحقق الجمال والت

  )البلوك(القطعة 
Block  

 

ـــــــق مـــــــن خـــــــالل عمـــــــل  تتحق
المماشـي علــى جوانــب الطريــق 
وكــــــــذلك ارتــــــــدادات المبــــــــاني 
األمامية والخلفيـة تسـاعد علـى 
الرؤيـــــة وخلـــــق أجـــــواء حـــــوار 

  .ومحادثة بين السكان

 عمل مباني متالصقة على نظام
Row houses   يســاعد فــى

تقليل التكلفة حيـث إن جهـة مـن 
ي تكون على األقل مشتركة المبن

ممــا يــوفر تكلفــة تنفيــذها وكــذلك 
األمــــر بالنســــبة للكســــب والفقــــد 

 .الحراري وما يترتب عليها

تــــرك مســــافات تســــمح بتغلغـــــل 
ورشــح ميــاه األمطــار فــى التربــة 
يســاعد الســكان فــى فهــم طبيعــة 

  .وآلية عمل البنية التحتية

يمكــن تحقيــق االســتدامة هنـــا 
مــــــن خــــــالل تصــــــميم قطـــــــع 

ات قصــيرة بحيــث تســهل وبلوكــ
علـــــــــى الســــــــــكان االنتقــــــــــال 

  .والوصول بيسر

  
 القسيمة
Parcel  

 

بتوفير فراغ شبه خاص فى كـل 
شــــقة وكــــذلك عمــــل التراســــات 
والبلكونــات يســاعد فــى اتصــال 
الســـكان بمجـــتمعهم  ووســـطهم 
المحــــــــيط وخاصــــــــة ســــــــاكني 
ــــــتم  ــــــث ي ــــــا حي ــــــق العلي الطواب

  .إدماجهم بسهولة مع محيطهم

ــــاني بحيــــ ث تكــــون تصــــميم المب
متعـــددة االســـتعماالت مـــن حيـــث 
الســكن واإلقامــة والعمــل والترفيــه 
يمكن أن يحقق بيئـة اسـتعماالت 
ــق  ــوفر اقتصــاديا وتخل مختلطــة ت

  .بيئة اجتماعية مميزة وآمنة

توجيـــه القســـائم وكـــذلك تصـــميم 
المبنـــــى وفـــــق مبـــــادئ وأســـــس 
العمـــارة الخضـــراء يحقـــق البنيـــة 
الخضـــراء الالزمـــة هنـــا، وكـــذلك 

ــــق تتحقــــق ه نــــا مــــن خــــالل خل
الفراغــات والتراســات المســتدامة 

  .والتي تصل الداخل بالخارج

الهدف األساسي مـن الشـوارع 
ـــق فـــرص  بعـــد التنقـــل هـــو خل
للتواصـــل بـــين الجيـــران، ومـــع 
تشــــــــجير الطــــــــرق وممــــــــرات 
المشي وتقليل سرعة المركبات 
يتحقـــــق الهـــــدف المـــــراد مـــــن 

  .التنقل بصورة مستدامة

  ).ونعمل الباحث: (المصدر - التخطيط العمراني المستدام وعالقتها بكل مستوي عمراني استراتيجيات) 10(الشكل  

   :هواري ببنغازيمنطقة ال دراسةـحالة ال. 3

كم عن مركز المدينة بها  10الهواري هي احد ضواحي جنوب غرب مدينة بنغازي، وهي منطقة زراعية تبعد 
م ثمصنع االسمنت ببداية الستينات من القرن الماضي بداية بداية التوطين بها مع . عدد من المرافق الخدمية

مشاريع الي حين توطين المشاريع السكنية والتي كانت في الثمانينات والتي كانت محطة معالجة الي غيرها من ال
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وفي التسعينات تم توطين المعسكرات ومستشفى الهواري وعدد من . ة بمعايير البناء السكني الزراعيمحدد
( ع التي دفعت لزيادة التقسيمات السكنية بالمنطقة وشكل هذا بداية االستيطان السكاني بالمنطقة المشاري

 . ) 2014الفيتوري،
  يم وتحليل الوضع القائم بالمنطقةتقي 1.3

 .)2008مكتب العمارة،(مصدر ال- 2017ويسار الصفحة هي بعد الزحف العمراني عام  -2008الشكل يمين الصفحة هو صورة جوية لمنطقة الهوراي عام 
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و()KI�� 0�-�!  �' 4 ا1�*���ت اJرا�I) 9– 4( ا���� ر@? 

�ر. ا1�*��ل �6$��0 ا��Lاري � ).��� ا�:�<B: (ا��

 ا��:�(� ار����ت ��KI !�-�0)   10 – 4(  ر@? ا����

�ر.  2017 ا��Lاري 0��$�6� ).ا�:�<B ���( -:ا��

�ول ) 11( ر@?  ���ا�M اري�L�6$��0 ا� �L�5�� ��0 وا��)�<�ت ا�	ز-, ا�*�م ���:�(� ا�)�$��ا�. 


	� ا��را�� ��
ت ا������ ا���
ت ا������ ا��	���ر ������ �
 ا��	

 % ا��)�<0 % ا�*�د % ا�*�د

2906 10 .35 80 35.71 12000 35.71 

�ول) 12( ا���� ر@? M  اري�L0 �6$��0 ا�	0 ���6$�ط" ا�*��ا8	%�� .��ز-, ا���C%0 ا�*��ا(	0 وا�)��(	0 ا�*�+0 وا�

ر ��د ا�	�ن����� �
��� ا��	��� ا� )ھ��ر/ "!   )ا���

 �$��0 ا��Lاري��ز-, ا���C%0 ا�*��ا(	0 ���$�ط" ا�*��ا8	0 6

2906 12000 0.24 

 ��ز-, ا���C%0 ا�)��(	0 ا�*�+0 ���6$�ط" ا�*��ا8	0 �6$��0 ا��Lاري

21200 8550 2.47 

 ��ز-, ا���C%0 ا�)��(	0 ا���%	0 ���6$�ط" ا�*��ا8	0 �6$��0 ا��Lاري

21200 210.3500 100.78 

�ول) 13( ا���� ر@? M 6 0	%�� .���$�ط" ا�*��ا8	0 �6$��0 ا��Lاري ��ز-, ا��)�<�ت ا�)�$	0 ا�

 2+��1= +)�<0 @�, اJرا�I ا�)�$	0 م ��د ا��)�'& % 2ا��)�<0 م

210.3500 43.0 2906 420 

�ر��8 ��را01 ا�*��ا8	�ت !�رج +
�= 6$�5زي، ( -:ا���L$ا� �$ ).12م، ص  2007+��4 ا�*��رة و �M+*0 6$�5زي، ا����-� ا�

  ).ونعمل الباحث: (المصدر -  ليل الوضع القائم بمنطقة الهواريتقييم وتح)  11( الشكل  

الهــــوارى تمتلــــك مقومــــات طبيعيــــة وزراعيــــة وهــــى تصــــلح إلقامــــة المنتزهــــات : )'&$$$$� ا��را�$$$$� ا����ا%�$$$$�  2.3
والمســطحات الخضــراء والترفيهيــة وممــرات للمشــاة والجــري تخــدم ســكان مدينــة بنغــازى، ولألســف تــم التعــدي عليهــا 

كبيــر مــن االشــجار لغــرض البنــاء العشــوائي ممــا افقــد المدينــة جــزء مــن حزامهــا االخضــر وأحــد اجــزاء بقطــع جــزء 
الظهير الغذائي لها و بهـا أهـم  المستشـفيات والمراكـز الطبيـة ممـا يزيـد مـن االزدحـام والضـغط علـى الطـرق نتيجـة 
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الضــغط الــذى يفــوق القــدرة  لعــدم وجــود شــبكة مواصــالت عامــة ومشــاكل فــى شــبكات البنيــة التحتيــة نتيجــة لحجــم
التصميمية لها ، مما يؤدي الى مشاكل التلوث البيئي باإلضافة الى مشاكل الـنقص فـى الخـدمات وصـعوبة حركـة 

   .  ذوى االحتجاجات الخاصة وكبار السن

�ول ) 12( ا���� ر@?     M�	��� ا���ة (��ط O*� . ا��Lارى +swot (0��$( وا����-�ت وا��ص وا�

 ,+ا�� ا�*�ة

• 0�:Q ة ط�ق�	M R�5� ?S*+ 0��$و+)�رات ا�� 

0�Iوا   

 . ا��:	0 ����ا'H ا��)��:�	0 ا���1*�ت إ+��(	�ت •

��<0 و+)�<�ت ':	�ة إ+��(	�ت •+ 0%�IA ا�$��ط�ت 

 .ا��:	0 ����ا'H ا��ا��0

 . ا�Hرا�	��6X� 0ث 0���V زرا�	0 اراض و�Mد •

• HD� 0�:Q ت Vا����ة و+��ات ا�*�+0 ا���ا.  

 <D? +, -�$�41 � و��6 ا�)	�رات و��د '�C%0 ز-�دة •

 .  وط�@�L ا��0��$
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• ,eee-ط�ت ��ز�eee�$0 ا�	��$eee� +�ا��eeeة +eee, وا�Hرا�	0eee ا�

0-��> �IراJ0 ا	را�Hا�.  

 ط�-�e ا��eط$� ا��
�e= و%" ا��ط$	0 ا�)	��1ت ���	" •

 .ا���ى

 ا����0eg و�e1	�� �e5$:6زي ا��C	�0e ا��$���ت (�� إ-��ف •

0h	:�� �C+ ,$� .�L��6ارى ���6�ب ا�$�1` +

0 ���تا�1�* 6*9 و�Mد •��

�= ا�����. 

�م  •� "	:�� =�
 �e+����6 �e% 9e*6)  دو')	�دس( ا��

 .ا���-$0 +$�ط"

�م ���6$��0 ا�*��ا�8 ا�:$�ء <D? ز-�دة •eرة و��eا�� Re�� 

?���eeا� [ee6 �ee+و [��ee�- &ee+ =5eeI Ree�� ت�+�ee
 ا�:$	0ee ا�

0	ee1�10 ا�ee	���وا� �eeC+ ء�ee6�Lه ا���ee	5= وا��ee� ��Ree وا�

0�:Q ف�� .  ا��)��	�ت ��g R	��j �] +�� ا���� ا�

 اJرا�ee(> �eeIب ��Ree ا���Dر-0ee ا����eeر-, ز-�eeدة •

 .ا�Hرا�	0
�ر �  ) .��� ا�:�<B: (ا��


��لو ا�,�4ا��ت ���8ت �7ول) 13( ا�3�4 ر12                        . ا>���ا;� :�98ھ  

 ا�,�4ا��ت��� ا>���ا;� /*

ت ���8ت�� ا/=

��م و+��اص ��ا�8 �
�	= و��)	��ت ا��0��$ ��+ =	�
� Rه ا��-��� 

 Social Infrastructure                   أو>               ا���98 ا��=��,��                                  

و�Mد ��%" ':	� �)��ن ا���-$Re�� 0e ا��$��e^J 0e�اض ا�*e ج 
	�ت ���6$��0 و��)��ن �����6) �I���� ر�-Hأو ا� 

?	eeS$�  &	ee6 =6ا�ee�0 وا�ee	����Mت ا� ��ee�%" ��ee-Hدة ا��ee�ا�
��اء 
 .ا�)��ن �& ط�-" أ+�'& ا���%	] وا��)���ت ا�

                                  Cost Infrastructure                          �%د/� ا���98:   ?�                          ا>�2

eeI0  اراee��$���6 ت�	ا8�ee�*ا ا�Zee0 وھeeV�! ت�ee(1l+0 وeeدو� �
 .-�$, ا�1�5 ل ا�+�C ���\ ا�راR�� �gl- ��+ �I ا�@���د

 �	%�eee0 و�eeeV�
اeee1���Cر Jرا�eeeI ا��و�0eee وا���eee(1lت ا�
 0eee��$+ ر�eeeازدھ ���eee���60 وeee	L	%��0 وا�	eee1�1ت ا��+�eee
ا�
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 ..ا��Lاري ا�*��ا8	0

 0)�	�  ��ا'? ا�$�-�ت و��6-� +�اد ا�:$�ء وا�

0@���� m�$0 ا�	8�6�Lا��.  

���..�1ء ادارة ا���ء، ��S) \��Lم ����ف ا�  

�-�ت ا�:	h	0ee وا�@���eeد-��ee1j6 0	4 و��$	�eeت ee��ا� �ee���(�
 �h	:ا� �gJا �	��� R% ?L(� رة���+ ) ت�e-�ا��دة ��و-� ا�$

�ا+Reeee% �L رى 
�eeee1� ��eeee�و+*��+ 0eeeeD	�eeeeه ا��eeee�ف ا�
 .).ا�را�I ا�Hرا�	0 

     Green Infrastructure                                         ��ا���98 ا�!�.اء                 :  ?  

��اء +0��L و���� �L6 ا�$�-�ت 
�eee�اء 0eee+�@A  .ا��)���ت ا�! 0eee	$6 د�eeeM0 ووeee	را�H0 ا�eee��$0 ا��eee*	:ط
 .ا�+�'& ا���%	L	0 وا��$�Hھ�ت 

Movement Infrastructure                3 �ءةو� ا�9*3:   را�,;                    ا���A; A2 ا��,

 0eee	را�Hا� �eeeIا�را Reee�� ي�eee*�ا�8 وا��eee�*ء ا��eee$:ا� �eee-اH�
 0��$���6. 

 ,ee6�+ ن�ee�� ت ان�ee+��+ �eeL	%0  وee	زرا� �eeL�*	:0 طee��$ا��
 &�e1 R0 ا�%�IA�6 �L�����+0 و	ا��: H'ا���ا ���- R�V

 0C-�> �L6 �)�:وا^�4 ا��  &		�+�*��. 

�ee1د و�eeMم و�ee� 0ee'�ا�� ?eeD> &ee+ ?^���ee6 ���ee�Dا� �ee�$�8 ا�
	�ت وا���ا'H ا��:	0 0��$���6 ��(���. 

 ���eeee�M �eeee�) 0eeee+�@A ت�>�eeee(+0 وeeee	$6 د�eeeeMو ) ام�eeee�ا�
 )ا��L��8�6 '? ���6�ا01 ا��*��ر-0 ����-$0 وا���% ت 

�ر�  ) .��� ا�:�<B: (ا��

 .ح اد!���L ��$��0 ا��را01وا����� ا�*��ا(� ا��)��ام ا����	? +��ور�7ول ) 14( ا�3�4 ر12 

.&9�  

 1���ا��
B%ا�,�.ا 

 ;C9*� ا��را��

 A ا��*�.ح�Dا� ا��AD ا�.اھ�

 ا��	��ا;�  ا>��.ا:�=�ت 

 Social Infrastructure                                     ا���98 ا��=��,��                                       – 1

  

�'ت .1.1ا���
���ا>��7 

ن �$� �$; �*C9ا�� F���8. ��9س � H�و�7د :�
��.ا�I ا��8C$$$� وا��.F$$$D وا�$$$Iوار $$$� ���;$$$�و
 J$Kا.��$�م و7$�د  A$; ، B;�$/ 3�$4� BD.���

 �;�;� او "�8 �. 

 �$$$�.0� 3$$$�� A$$$; �$$$*C9��� ا�$$$�)�ل وا�!$$$.وج �$$$�.
 1�$$$O9:
 �$;ت ا�,$Kا��.ا .��
.�� ا�Iوار ���C9*$� ، و:$� F��ا�	�ن 

دة و"$$$$$�8 ا�,$$$$$/I� ت ا�!�$$$$$.اء0C$$$$$	ت وا��
$$$$$	�� �$$$$$;
 B��3 وا���ا&3 ا>��7 .و:A�=4 ا���

ا�!�;ت .2.1
  ا��	%�ة

 

ت ;�$$!��$$F ا�!$$�;ت ا��	$$%�ة � �/�$$"  $$*%
0و�$$$� ; F$$$دي ا�Q$$$/ $$$�; �$$$����ا��=ر/$$$� وا��.
 3$�; F$��0�$�ل �� �*C9ا�� �ن ��!.وج ;ا�	�

 .ھSه ا�!�;ت 

��. ا�!$$�;ت ��	$$%�ة ���*��$$: B�$$���$$3 ;$$� )$$.وج ا�	$$�ن و�
 .ا��*��3 ;� ا>زد
م 

3.1 . �U�� .���:
�/.� ��9K و�


ت  .ا��U�8 ا�,�.ا%�� ;���� و:��ث ��.ى ;$$�  و;	$$�ت $$K.� .��:A�=$$4 ا>�$$�,�ل ا��!$$��X و:$$�
 .)�.اء و;�.ات ;4ه 

4.1 . B%�:
 ;,�>ت ا�=./��

;�.ات ;.ا�$$82 :$$��� و�7د ا��.ا�I ا���C�/ ��8C و�7د %*�C ا;� $$�� �$$�8Cا� I$$�و/$$� ا��.اI:و �ا;$$ �$$C*% .
�,� ا��)�ل وا�!.وج �����. 

د/�                                                                    – 2� Cost Infrastructureا���98 ا>�2

1.2.�2Cت  ا��2 %��=� �,$�د ا��	���$4C�� �/اI�; ا���'ك
��C9*� وز/دة ا�98ء � Bا�,�4ا� . 

ا��!�ام ;�اد ���U$� ;,�$.ة ;$� %�$] ط�8,$� ا��C9*$� و;$��.ة 
د �$$� B22$$� وا�$$8Cج ا�دة :$$�و/. ا���$$'ت \%�$$$$�2$$� واC��

 �*C9ارع ا��I��. 


=1  ا�9*2.2.3 �; 1K.�� �;� 3*% 3���م و�7د و�
 H� .ا���

*C9����. ا�9*3 ا�,م و:1�O9 ا����H و
.�� ا�	�ن ��: A; �
 Aط*�: <  �	�9����. ;�ا)3 ا).ى ��7 "رع ا��.�8ت و�:


.�� ا��	���4ت  A;. 

 ا���'ت  ا���'ت.3.2&��و�7د ��'ت �3�4 ��. و)
 ��4ت وا���'ت ا�!C.ة ;�9�	��� ��8Cا�

��م و�7د ا��� ���!�  ;�9  ��ى ا�0.ق  A;
�F ا�,.اء. 

دة  :���. ا��.ا:�=�ت ;	��ا;�  ���!�  ;��ا���'ت وا
 F���2 وا�0��ل Cء ����. ا�0��ل ��F ا���.��� :�و/.ھ

 �*C9��� ���د �_راBD ا�Iرا��. 
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رط� وا�0D ����ظ�+  ا���ظ�+.4.2( �7�: <.  a:�ظ�� �ا���8. ;�� H�
=1 ا��� A; ��0& H�و�7د ;.ا
 .�!�H وظ�+ �7/�ة 

ا>����ر .5.2
 �	� وا��9

 BDأرا F��;����� ���و�� و&��0  ا��,�ي 
 �; 3�*/ �����4ر/A زرا��� و:.; �;2\

�.ص ا>����ر . 

 A/ر4; �;2\ �0�و�7د أراBD  ;����� ���و�� و&
 ����� .زرا��� و:.

ا��,��1 .6.2
 وا���رات

 B0�زى ا�b9� ��,; �*C9��ن /��7 ��
 �*C9; Fا� a�*% 1:  ة������ادر ا���8C ا��	

a��/ا���. 

��4ت ���I�.�� �*C9 ا�0ث ا;��	��� �Cا� ���� Xر� ��%
�F %�] ا�4رع و2.ب  ��8Cا�,.ب ا� �,;ط��8 و)&� ان 7

 �*C9ا��. 

ا��=رة .7.2
��9� وا�

�F ا��,�ات وا���اد ا���8C   .و�7د ��د ��8. ;� ا���>ت ا��=ر/�  �*C9����  ا��=ري �!: 1�O9:
��ة ��د ;� ا�!�;ت ا��	 A;. 

 Green Infrastructureا���98 ا�!�.اء                                                                – 3

d�	9ا� .&9� أو> 

1.3. .�9�
 ا��ء

 I$$$�ا��.ا F$$$� $$$&��ا�$$$��'ك ;�Iا/$$$� ���$$$ء )
 �*C9�� .ا���8C وا��Iارع �

�$$F رى  دة ;$$�9��$$�'� B0$$�ه ا��$$.ف ا�$$�; �$$=�دة ;,$$�ا
0ت اC$$$	ر �$$$.ي ا��$$$C;<ه ا��$$$Iارع ، وا>�$$$��دة ;$$$� ;�$$$

�9$$� �$$*�ط  $$��� A$$�=�: �$$&ا�!�$$.اء ;$$A و7$$�د 92$$�ات )
ر C;<ا. 

2.3. .�9�
 ا���اء

ا��$$. "$$Bء /�$$�ث ا��$$�اء ھ$$� ا�0$$.ق ا��	$$��. 
 F$$� $$&��ر و)=$$"fا $$/ت و
$$.ق �*$$/�9��

�C'ت %�/� ا>��8ع. 

; �$$&��$$4ت و)�	��� �$$&$$0رق ); .��ت :$$�$$/$$0رق ا��9
 ا>"$$=ر $$/
$$.ق �* �$$���� X8$$Dة و.$$C!�8$$� ا�C�8$$� وا�Cا�

 �*C9���. 

  ا>"=ر.3.3�;�*� �/9� Fج ا��0: �*C9ا�� F�ء ا>)�. ���g�$�!�� �$*C9 ا���$�ث ا�$9:d  .ا>"=ر Cbا� ����� 1�O9:
��ادم ا�	�رات  ��. 

 �%? :d�	9أھ��� ا� 

ء ا�9	�d أي اھ��C���م و�7د ا��.ا:�=��    ���م ا A; مأو اھ��
. 

دة ���'� �*C9��وAD ا��.ا:�=�� ;��;�� ��9	�d ا>)�. �
 �:;�*; �;. 

 Movement Infrastructure                   ا���A; A2 ا��,;3 و��ءة ا�9*3                      - 4

ت .1.4Kا.�
 ا�0.�� 

� ا��	���$4ت �K. واA;  hD &,��� ا��9*3 ��
 .��ون ا�	�رة 

دة :�$��1 و:!X�$C ;�$.ات ا�0.�$� $�\ �$��
ت �و�7د ;	$
4ة ��� ا��	���$4ت وا��.ا�$I ا��8C$� و�$�� ا��	$=� ا�$Sي ���

 F9�	ء ا�I=�� 1�C�./. 

2.4. ��8"
ا�C.ق 

 وا���ا&'ت

دة درا�� ��F ا�C.ق ���)�ل وا�!$.وج ;$ .��O9; .�K و:�0ج ا�F ا .O9دة ا�� ا$�Cور� �$*C9ا�� �
B2 ا���/�9 � A;. 

;�.ات .3.4
ا��4ة 

 وا��ر7ت 

4ة   > /��7��� ���( ��� ;A و7$�د  .;�.ات ;!&����. ;�.ات ���4ة وا��را7ت ا���ا��� و)�:

ت ��8.ة 	;. 

ا�9*3 ا�,م  .4.4
ت ( C0;

وأر&�� و�2ف 
�'ت ا�0

وا��.ام 
راتC*وا� 

ت ��9*3 ا�,C0; �7�: < و7$�د �1 ;$K.�م  ، �$
 .$$�8� H��$$: �$$�.
��$$� وأ/�$$ و7$$�د 
ت �$$	;
ن :��$$7 $$� a$$%أ A$$; ورھ$$=/ ��$$F ا��C9*$$� و;$$

 H��F ا�	 �;��'ت 
 ��.
 

�'ت ��. ;C0$$$$� �9*$$$$3 ا�,$$$$م و;H$$$$9�� �$$$$C0 ا�!$$$$ص �$$$$0�$$$$:
 �$$�.
��$$4ت وا��.ا�$$I ا�A$$; ، �$$�8C و7$$�د �	��� ����;ا�,$$

زى$$$b9� A9$$$��� ����;�'ت ا�,$$$$$$
�J9�$$$�i وا��$$$B :!�$$$.ق  
 �*C9ا��. 

�ر� )��� ا�:�<B: (ا��

 النتائج خالصة .4

تم التعرف على مفاهيم االرتقاء ومفاهيمه واستراتيجيته والهدف الحقيقي خلف تطبيق برامج  ما سبقمن خالل 
التنفيذية والهيكل االرتقاء وايضا تم دراسة أسس ومبادئ وخطوات االرتقاء للحفاظ على البيئة العمرانية والخطوات 

التنظيمي لمشروع االرتقاء وكذلك التعرض الى المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية كأداة أساسية في االرتقاء، 
دراسة التنمية العمرانية المستدامة ومفهومها والتوجهات العالمية نحو االستدامة باإلضافة ايضا تم دراسة و 
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قيق مفهوم االستدامة في البيئة العمرانية ومنها تطوير البيئة المجتمعية االستراتيجيات والمحاور االساسية لتح
وتطوير النسيج والبنية التحتية الخضراء وتطوير البيئة االقتصادية وتطوير التنقل وكفاءة التعامل مع الموقع 

ج لبناء البيئة باإلضافة لدراسة التوجهات العالمية نحو االستدامة وتطبيق منهج االرتقاء باالستدامة كنموذ
العمرانية لكى تصبح التنمية المستدامة كأساس لمنهج االرتقاء بالبيئة العمرانية واستعراض والتعرض الى 

االجتماعية واالقتصادية والنسيج و االستراتيجيات والمحاور الرئيسية لتحقيق مفهوم االستدامة في البيئة العمرانية 
 .نقلاالخضر والت

 توصيات عامة 5

  .خطط استراتيجية للتعامل مع العشوائيات لكل بلدية وضع . 1
  .محاولة احتواء المناطق العشوائية ضمن المخطط العام للمدينة قدر االمكان وربطها بالخدمات . 2
واصالح البنية ... ) والثقافية الخ  –والدينية  –والتجارية  –التعليمية ( امداد العشوائيات بالخدمات الرئيسية  . 3

  .فتح مخططات جديدة تستوعب النمو السكاني و ة االساسي
اية هعدم فصل البيئة عن التنمية بأبعادها المختلفة، خاصة االجتماعية واالقتصادية منها، والتي تؤدي فى الن. 4
  .لى تكامل منظومة التنمية المستدامةإ

  ةية المستدامالتنم استراتيجيةفساح المجال للمشاركة الفعالة، للمجتمع المدني فى وضع إ. 5
  :المراجع

. العمارة قسم. دكتوراه دراسة استراتيجية االرتقاء بالبلدات التاريخية رسالة). 2014. (رهام محمود فارس ، .1
 . سوريا -جامعة دمشق . الهندسة كلية

�-$0 %� ا�*��ا(	:��6 0	0h ا�ر���ء). " 2014( ���د. م.د ا����ي، .2+ m�> 0�-� و�S) 06�D� و0LM ا��

."0�D+ 0*+�M "�+د .��Dد -  30 - ا����01 '�	0  -2 -ا�*$L0 - ا�*+�M "�+�1ر-�. د+�". د. 

 +0�D".ا�ر���ء 1	��1ت و ا�*��ا8	0 ا��$�ط" (�jة %� ا��gl�ة ا�*�ا+�). " �M) .2013رج.د.ا ��+�، .3

0*+�M &-��� را�1ت و ��:��ث�� -3 - ا�*�د:.  ا�*��	0 ا��D+ )35 (- 0*+�M &-��� .0	@ر-��1. ا� ذ. 

. والمعمارية التخطيطية الدراسات مركز. التاريخية بالمناطق االرتقاء). م1986. (عبدالباقى.د ابراهيم، .4
 .مصر -  القاهرة. الشروق دار مطابع

 كلية. العمارة قسم. دكتوراه رسالة. المتدهورة بالمناطق العمراني االرتقاء دراسة). 1993. (نعمات نظمي، .5
 .مصر – القاهرة. شمس عين جامعة. الهندسة

. المغراقة غزة محافظات في العشوائية المناطق تطوير استراتيجيات). 2011( .مصطفى فرج الصرفندى، .6
 .فلسطين – غزه. اإلسالمية الجامعة. الهندسة كلية. العمارة قسم .ماجستير رسالة
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 نظم باستخدام غزة قطاع في مستدام عمراني تخطيط تحقيق استراتيجيات). 2010( .عبدالسالم محمد الفرا، .7
 – غزه. اإلسالمية الجامعة. الهندسة كلية. العمارة قسم .ماجستير رسالة). GIS( الجغرافية المعلومات

 .فلسطين
 رسالة. المخططات تنفيذ فاعلية في العشوائية بالمناطق االرتقاء عمليات دراسة). 2000. (غادة ريحان، .8

 .مصر -القاهرة. العمارة كلية. ماجستير
 خاص ذكر مع السكنية للمناطق الحضري االرتقاء عمليات توفيق دراسة). 1993. (رضا رويدا كامل، .9

 . مصر -القاهرة جامعة. الهندسة كلية. العمارة قسم. دكتوراه رسالة. الكبرى للقاهرة
 مصر بجمهورية العشوائية بالبيئة االرتقاء لمشروعات البيئي البعد). 2003. (محمد مبروك الشليبي، .10

 .مصر -  القاهرة. شمس عين جامعة. الهندسة كلية. العمارة قسم. بيةالعر 
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