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  الدكتور محمد علي األنباري األستاذ 

  جامعة بابل /قسم الهندسة المعمارية

  
 المحيط بكل ما يحتويـه مـن هـواء وميـاه وتربـة وفيهـا ومـا  (Environment)البيئة 

  .القات التفاعل بينهاعليها من كائنات حية وع

  

 التنمية التـي تفـي بإحتياجـات   (Sustainable Development)التنمية المستدامة 

الجيــــل الحاضــــر دون اإلضــــرار بقــــدرة أجيــــال المــــستقبل علــــى 

الوفـــــاء بإحتياجاتهـــــا الخاصـــــة وهـــــي تفتـــــرض حفـــــظ األصـــــول 

  .الطبيعية ألغراض النمو والتنمية في المستقبل

  

  :مستدامة تتيح إضافة بعدين جديدين للتنمية     إن التنمية ال

ــــــة  - البعــــــد النــــــوعي لمفهــــــوم التنميــــــة ليــــــشمل النوعيــــــة البيئي

(Environmental Quality)وعالقتهــــا بنوعيــــة الحيــــاة  

(Quality of Life).  

البعــــد الزمنــــي للتنميــــة ليــــشمل التنميــــة علــــى المــــدى البعيــــد  -

 Sustainable)ًاستنــادا لألسـاس المـستدام) األجيال القادمـة(

Base).  
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     إن أبــسط تمثيــل لمفهــوم التنميــة المــستدامة يــتم مــن خــالل دراســة المنظومــات 
بلــد ، أقلــيم ، مدينــة ، (التــي يتعامــل معهــا ، ففــي كــل منطقــة مهمــا إختلــف مقياســها 

  :توجد منظومتان أساسيتان ، فيهما يعيش اإلنسان ، هما) الخ..
  ةمنظومة البيئة اإلجتماعية واإلقتصادي -

                       Socio-Economic Environment System).( 
   )         (Natural Environment Systemمنظومة البيئة الطبيعية  -

     إن هــاتين المنظــومتين غيــر منفــصلتين عــن بعــضهما ، وذلــك لوجــود عالقــات 
  :التفاعل المتبادل بينهما وكما موضح في الشكل أدناه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

 منظومة البيئة

 –االجتماعية 

 االقتصادية

منظومة 

البيئة 

  الطبيعية

  اإلنسان  و  فعالياتـه

Natural 
Environment 
System 

Socio- Economic 
Environment 
System 

  تيجيات التنمية المستدامةمنطقة تعظيم األهداف للمنظومتين ممثلة لسترا

  

  شكل يوضح اإلطار المفاهيمي للتنمية المستدامة
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ـــــة  - ـــــة المبني ـــــة األساســـــية  (Built Environment)(البيئ .. المـــــدن ، والبني

  ).الخ..الحقول

  (Economic Systems)النظم اإلقتصادية  -

  (Social System)النظم اإلجتماعية والمؤسسات التي أقامها اإلنسان  -

  :     وتتلخص أهداف هذه المنظومة في

  . تلبية الحاجات األساسية لإلنسان- أ

  . تحسين مستوى الدخل والخدمات والبضائع-ب

  . العدالة اإلجتماعية وتحسين المشاركة-ج

  

   

  . الهواء ومكوناته الغازية المختلفة-

  . مياه األمطار واألنهار والمحيطات والبحيرات-

  . التربة وما يعيش عليها او بداخلها من نباتات وحيوانات-

  . اإلنسان في مجتمعاته المختلفة-

  :       وتتلخص أهداف هذه المنظومة في   

 الحفــــاظ علــــى التنــــوع البــــايولوجي وتعظــــيم اإلنتاجيــــة للــــنظم - أ

  .اآليكولوجية

  . الحفاظ على الموارد الطبيعية-ب

  . تحسين نوعية مكونات البيئة الطبيعية-ج

  

  

  

  

  

   اإلقتصادية من–تتكون منظومة البيئة اإلجتماعية 

  :أما منظومة البيئة الطبيعية فتتكون من

ــــزامنإن مفهــــوم التنميــــة المــــستدامة يعظــــم أهــــداف المنظــــومتين بــــشكل   مت

  .ومتوازن
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  : اإلجراءات الدولية: ًأوال

لتنــــــــسيق العــــــــالمي  أنجــــــــز تقــــــــدم واضــــــــح فــــــــي ا1992     فــــــــي حزيــــــــران عــــــــام 

(International Co-operation) بموضوع البيئة وضمن مؤتمر األمم المتحدة للبيئة 

لقـــد أكـــد هـــذا المـــؤتمر علـــى . والتنميـــة الـــذي عقـــد فـــي ريـــودي جـــانيرو فـــي البرازيـــل

ومــات المجــاالت ذات األولويــة فــي التنــسيق والعمــل المــشترك ، لــيس فقــط بــين الحك

  .ًولكن أيضا بين الحكومات والمجتمع ككل

  :     وتشمل هذه المجاالت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جدول أعمال

  21القرن 
Agenda 21      

  

 -----------  

وهــــو مــــن أهــــم      

مخرجات مؤتمر ريـو 

حيـــــث أعطـــــى هـــــذه 

الجــدول إطــار للعمــل 

بيئـة والتنسيق بـين ال

والتنمية خالل القـرن 

ويتكون الجدول . 21

 برنـــــــامج 115مـــــــن 

 40مـــــــــوزع علـــــــــى 

  . فصل

  رابطة الشراكة
GEF  

(Global 
Environment 

Facility  
 --------  

   وهي رابطة الـشراكة    

ــــــم  ــــــات األم ــــــين منظم ب

 و UNEPالمتحــــــــــــــدة 

UNDPو   
 World Bank  

لتسهيل التنسيق الـدولي 

والمساعدات الماليـة فـي 

ت التنـــــــــــــــوع مجـــــــــــــــاال

البـــــــايولوجي ، التغيــــــــر 

ـــــــصادر  ـــــــاخي ، الم المن

المائيـــــــــة العالميـــــــــة  ، 

وطبقة األوزون   ضـمن 

  .إطار التنمية المستدامة

  

اإلتفاقيات 

والمعاهدات الدولية 

 Newالجديدة 
International 
Agreements  
---------  

     وهـــي المعاهـــدات 

ـــشمل موضـــوع  التـــي ت

ـــوع  ـــاخ والتن ـــر المن تغي

  .البايولوجي

ًاإلجراءات المطلوبة للتنفيذ دوليا ومحليا ً  
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  :اإلجراءات المحلية: ًثانيا

 مجموعــة مــن Agenda 21)(     لقــد حــدد جــدول أعمــال القــرن الواحــد والعــشرين 

التنميـة ًاألنشطة األساسية واألنشطة الساندة التي ينبغي إنجازها محليا ضمن إطـار 

 و  UNEP المستدامة وحسب خصوصية كل بلـد وبالتنـسيق مـع المنظمـات العالميـة

UNDP.  

  

  

  
 

  األنشطة األساسية
Basic Activities  

----------------  

ــــــة صــــــنع  � تحــــــسين عملي

  .القرار

تحسين أنظمة التخطيط  �

  .واإلدارة

  .البيانات والمعلومات �

ــة  � ــار ســتراتيجية وطني إختي

  .للتنمية المستدامة

  األنشطة الساندة
Supporting 
Activities  

--------------  

ٕإصــدار التــشريعات وايجــاد  �
نــسيق المؤســسي قنــوات الت

بــــــين األجهــــــزة التنمويــــــة 

  .والبيئية

توجيـــــه أنـــــشطة القطـــــاع  �

ٕالخـــاص واجـــراءات الـــتحكم 
  .به

نــشر التوعيــة البيئيــة بــين  �

  .شرائح المجتمع


