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تنظيم المفاهيم   

:التنمية المستدامة     
لبية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال المقبلة على ت            "هي التنمية  

) ١٩٨٧مية ،   مستقبلنا المشترك ، من خالل اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتن            (". احتياجاتها الخاصة       

:المفاهيم األساسية لالستدامة هي      

او تحسين نوعية الحياة ؛    الحفاظ على       -
الوفاء باحتياجات األجيال الحالية والمقبلة ؛              -
التكامل الناجح لالحتياجات البيئية واالقتصادية واالجتماعية ؛              -
.حماية  البيئات الطبيعية واالجتماعية والمبنية       -
)WCED 1987 ؛   ٢٠٠١ ؛ التدابير المستدامة عام      ١٩٩٤ وآخرون  ريد آارو(



تنظيم المفاهيم   



تنظيم المفاهيم   

:التنمية الحضرية المستدامة          
السياسية ،ة تحسين نوعية الحياة في المدينة ، بكل مكوناتها  البيئية ،  الثقافي        "هو 
أن مبدأ .. االجتماعية واالقتصادية دون أن يترك عبئا على األجيال المقبلة           ،المؤسسية  ،

مواد والطاقة ، وآذلك المدخالت والمخرجات المالية ، يلعب دورا                      لل توازنالم التدفق    
".حاسما في جميع قرارات المستقبل الخاصة بتطوير المناطق الحضرية              

URBAN21  ٢٠٠٠برلين ، تموز   (  مؤتمر (
تمر األمم  ان قضية التنمية المستدامة سرعان ما انتشرت على نطاق واسع  بعد مؤ   

، ) ١٩٩٢مؤتمر البيئة والتنمية ،  (١٩٩٢ عام   ريوالمتحدة المعني بالبيئة والتنمية في      
لمية في اتجاه التنمية   ولقد تم اقتراح  أن تكون المدن بمثابة مرآزا لحل مشاآل البيئة العا         

.الحضرية المستدامة  



تنظيم المفاهيم   



تنظيم المفاهيم   

:المدينة المستدامة ، أو المدينة البيئية         
 ناس غايتهم تقليل  هي مدينة خططت مع االخذ بنظر االعتبار األثر البيئي ، والتي يقطنها          

الناتجة من الحرارة ،      المدخالت الالزمة من الطاقة والمياه والمواد الغذائية ، والنفايات                     
 ، والميثان ، وتلوث المياه ودون أن يترك عبئا على األجيال          CO2 --وتلوث الهواء   

المقبلة  
) ، الموسوعة الحرة    ويكيبيديا    بتصرف من   ( 



تنظيم المفاهيم   



تنظيم المفاهيم   



ستراتيجيات المدينة المستدامة  
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ستراتيجيات المدينة المستدامة    
 :ية المستدامة  بنيت ستراتيجيات  المدينة المستدامة على اساس المبادئ الخمسة للتنم           

                           ن االفتقار إلى اليقين العلمي ينبغي أن ال يكون ذريعة           ا:        مبدأ االحتراز  
. المحتملة   لتأجيل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع أو تقليل األضرار           

                            ن المتطلبات البيئية يجب أن تكون متكاملة في جميع         ا:           مبدأ التكامل   
.صنع السياسة  مجاالت  

                         ن تكلفة التلوث يجب أن تتحملها تلك الجهات المسؤولة           ا:     مبدأ الملوث يدفع  
 .عن التسبب في ذلك   
                         ن األنشطة التي من المفترض أن تلحق ضررا خطيرا     ا : مبدأاالجراء الوقائي       

.لرأس المال الطبيعي أو العمراني ال ينبغي أن تحظى بدعم المجتمع           
                           الجمهور في صنع القرار يجب أن تكون على     آةان شر ا :       مبدأ التشارك  
     نطاق  وسعا



مفاهيم التخطيط  التي يمكن ان تؤدي لتحقيق التنمية الحضرية        واسع من  طيف  هناك 
:ثالثة مناهج وستراتيجيات  مرتبطة بها   سنرآز هنا على   المستدامة، ولكن    

 ستراتيجية المدينة المتراصة  –أ     
 ستراتيجية المدينة الصحية-ب     
  ستراتيجية المدينة الخضراء  -ج     
تعزز الكفاءة االقتصادية      تنحى باتجاه االستعمال المختلط لألرض و       المدينة المتراصة  ان  

 تؤآد على النوعية البيئية     المدينة الصحية  و والمالية مع الحد من اآلثار البيئية السلبية ،       
 تعمل على تكامل الجوانب     المدينة الخضراء   من وجهة نظر المستخدم ، في حين أن  

.اإلنسانية واالجتماعية في العمليات االيكولوجية          

ستراتيجيات المدينة المستدامة    



ستراتيجية المدينة الخضراء    
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ستراتيجية المدينة الخضراء    



خطة عمل لتنفيذ ستراتيجية  
المدينة الخضراء  

٢٠٠٥بتصرف من االتفاقات البيئية الحضرية لألمم المتحدة لعام            
United Nations Urban Environmental Accords of 2005

 في جميع أنحاء العالم       المدن  التحديات والفرص البيئية التي تواجه         رفتع لتيا 
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Energy    الطاقة:
Waste Reduction      تقليل المخلفات :

Urban Design      التصميم الحضري:
Urban Nature     الطبيعة الحضرية:

Transportation    النقل:
Environmental Health     الصحة البيئية:

Water     المياه:

خطة عمل لتنفيذ ستراتيجية المدينة الخضراء        



خطة عمل لتنفيذ ستراتيجية المدينة الخضراء        

E N E R G Y   :الطاقة   
:١االجراء      

من تحميل الذروة الكهربائية للمدينة في      ٪١٠زيادة استخدام الطاقة المتجددة لتلبية           
 .غضون سبع سنوات   

:٢االجراء   
سبع سنوات من خالل  ٪ في غضون ١٠تقليل الحمل الكهربائي الذروة في المدينة بنسبة       

 .توقيت الطلب على الطاقة وترشيد استهالآها           الكفاءة في استخدام الطاقة ، وتحويل          
:٣االجراء   
 ، ويشمل نظام للمحاسبة     ٢٠٣٠ ٪ بحلول عام   ٢٥ غازات الدفيئة بنسبة       انبعاثات  تخفيض 

هذه االنبعاثات     لوالمراجعة     



WASTE   REDUCTION:تمخلفا     التقليل  
:٤االجراء   

 .٢٠٤٠تحقيق صفر من النفايات في مواقع الطمر والمحارق بحلول عام                  
:٥االجراء   

بما ال ير المتجدد  الحد من استخدام فئة المنتج الذي يستخدم لمرة واحدة ، والسام، أو غ         
 . ٪ في سبع سنوات٥٠يقل عن 
:٦االجراء   

، مع هدف خفض ) رفيقة المستخدم  (تنفيذ برامج إعادة التدوير والتسميد السهلة االستخدام       
خالل   في المائة لكل فرد من طرح المخلفات الصلبة لمواقع الطمر والمحارق             ٢٥بنسبة 

.سبع سنوات  

خطة عمل لتنفيذ ستراتيجية المدينة الخضراء        



  U R B A N   D E S I G N:التصميم الحضري     
:٧االجراء      

 في وتطبيقه على جميع المباني الجديدة     اعتماد معيار نظام تصنيف المباني الخضراء        
.المدينة 

:٨االجراء   
 يمكن الوصول   وة ، اعتماد أحياء عالية الكثافة  و متعددة االستخدامات وتقدم أعلى آثاف               

 األراضي والنقل مع عمال استالمشي فيها وسهلة على المعوقين و التي تنسق         وإليها   
 .لالستجمام واستعادة البيئة      أنظمة الفضاء المفتوح    

:٩ الجراء  ا
.األحياء ذات الدخل المنخفض         أو/ خلق فرص عمل مفيدة للبيئة في األحياء الفقيرة و        

خطة عمل لتنفيذ ستراتيجية المدينة الخضراء        



   U R B A N   N A T U R E:الطبيعة الحضرية    
:١٠االجراء      

 آيلو متر ٢ / ١وضمن الوصول إليها    ضمان وجود حديقة عامة أو فضاء مفتوح سهلة    
 .٢٠١٥الساآنين بحلول عام       من جميع
:١١االجراء   

و الحفاظ على        المدينة ، و، ثم وضع هدف تشجير إجراء حصر لتغطية الظل الموجود في       
 .للتشجير مواقع الرصيف المتاحة     ٪ من جميع٥٠تغطية الظل في ما ال يقل عن   

:١٢االجراء   
 من التنمية غير حماية ممرات الموائل الحرجة و خصائص الموائل الرئيسية األخرى       

.المستدامة 

خطة عمل لتنفيذ ستراتيجية المدينة الخضراء        



T R A N S P O R T A T I O N:  النقل   
:١٣االجراء      
 آيلو متر من جميع سكان  ٢ / ١المتوفرة ضمن  توسيع تغطية وسائل النقل العامة   

 .المدينة في عشر سنوات 
:١٤االجراء   

باستخدام وسائل السيطرة    ، والبنزين الديزل  خفض مستويات الكبريت في وقود    
 الجسيمات و   انبعاثات   وخفض لجميع وسائل النقل العامة    المتطورة على االنبعاثات       

. ٪ في سبع سنوات٥٠الضباب الدخاني من تلك الوسائل بنسبة         
:١٥االجراء   

 ٪ منذ ١٠رحالت المرآبات التي يشغلها شخص واحد بنسبة         تنفيذ سياسة للحد من نسبة      
 .سبع سنوات  

خطة عمل لتنفيذ ستراتيجية المدينة الخضراء        



E N V I R O N M E N T AL   :الصحة البيئية    
H E A L T H

:١٦االجراء        
أآبر   ة والذي يمثل  آل عام ،يتم تحديد منتج واحد ، أو مرآب آيميائي يستخدم داخل المدين           

 في محلية خطر على صحة اإلنسان والحد من أو تقليل استخدامه من قبل الحكومة ال          
. المدينة 

:١٧االجراء   
 ٪ ٢٠ضمان  و .المزروعة محليا      دعم الصحة العامة والفوائد البيئية من االغذية العضوية            

تخدم آمزارع محلية لألغذية      )بما في ذلك المدارس   (في المدينة من جميع المرافق الخدمية    
العضوية في غضون سبع سنوات   

:١٨االجراء   
 ٪١٠تخفيض مستوى تلوث الهواء وتحديد هدف   إنشاء مؤشر نوعية الهواء لقياس         

.في سبع سنوات"خطرة  "أو " غير صحية"بأنها  عدد األيام المصنفة   من 

خطة عمل لتنفيذ ستراتيجية المدينة الخضراء        



W A T E R  :المياه    
:١٩االجراء            
، وتهدف إلى الوصول   وضع سياسات لزيادة فرص الحصول على مياه الشرب آمنة            

استهالك المياه الصالحة للشرب       بالنسبة للمدن التي فيها     و  .٢٠١٥للجميع بحلول عام      
 ١٠سبة  لتر للفرد يوميا ، يتم اعتماد وتنفيذ سياسات للحد من االستهالك بن       ١٠٠أآبر من  

 .٢٠١٥٪ بحلول عام   
:٢٠االجراء   

أي المياه الجوفية واألنهار      (حماية السالمة اإليكولوجية لمصادر مياه الشرب االساسية           
 .األراضي الرطبة والنظم اإليكولوجية المرتبطة بها       و والبحيرات    

:٢١االجراء   
وتقليص حجم المياه غير      من المدينة  اعتماد المبادئ التوجيهية إلدارة المياه المتخلفة                

 ٪ في سبع سنوات من خالل توسيع استخدام المياه   ١٠بنسبة المعالجة التي يتم تصريفها     
تخطيط مسطحات المياه الحضرية المستدامة التي تضم        المعاد تدويرها وتنفيذ عملية   

االقتصادية و    المبادئ على أساس  مشارآين من جميع المجتمعات المتضررة و     
.االجتماعية والبيئية السليمة     

خطة عمل لتنفيذ ستراتيجية المدينة الخضراء        



لتعزيز  تحدد الخطوات األولى نحو تحقيق المجتمع االخضر والمستدام            عملال  خطة   ان 
.المحافظة على البيئة       التزام المدينة تجاه    

تنفيذ هذه ترصد ل في المدينة مسالة في غاية  االهمية     لجنة استشارية بيئية  ان وجود  
 من خالل استخدام  البرنامج النجمي للمدينة الخضراء لتقييم التقدم          قدمهاتالخطة ودليل    

-:في التنفيذ وآما موضح ادناه  
19 to 21 Actions shall be recognized as a **** City
15 to 18 Actions shall be recognized as a *** City
12 to 17 Actions shall be recognized as a ** City
8 to 11 Actions shall be recognized as a * City

 لجماعات    ل فرصة تعطي   بشكل دوري للجنة االستشارية  االجتماعات العامة       ان عقد   
.االستدامة ألفراد المهتمين في التعبير عن أفكارهم في قضايا          وا

- United Nations Environment Program” Urban Environmental Accords”
,World Environment Day, San Francisco,June 5th, 2005

 المدينة الخضراء  ستراتيجية  خطة عمل لتنفيذ     



مصدر آحالة متفردة   مدينة 
مدينة مستدامة 

حياة مع أدنى بصمة بيئية  للتوفر أعلى نوعية  
 ٪ للطاقة المتجددة  ١٠٠

مخلفات صفر 
 صفر صافي الكربون 

 الوقود األحفوريخالية من   منطقة 
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شكرا لكم   

اسئلة ومناقشة 


