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تنظيم المفاھيم
:التنمية المستدامة 

التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال "ھي التنمية  
مستقبلنا المشترك ، من خالل اللجنة العالمية المعنية ( " .المقبلة على تلبية احتياجاتھا الخاصة

) ١٩٨٧بالبيئة والتنمية ، 

:المفاھيم األساسية لالستدامة ھي 

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 كارو(



تنظيم المفاھيم



تنظيم المفاھيم
:التنمية الحضرية المستدامة 

ة تحسين نوعية الحياة في المدينة ، بكل مكوناتھا  البيئية ،  الثقافي"ھو 
االجتماعية واالقتصادية دون أن يترك عبئا على ،المؤسسية ،السياسية ،

مواد والطاقة ، وكذلك  للتوازنالمأن مبدأ التدفق .. األجيال المقبلة
المدخالت والمخرجات المالية ، يلعب دورا حاسما في جميع قرارات 

".المستقبل الخاصة بتطوير المناطق الحضرية 
URBAN21 ٢٠٠٠برلين ، تموز (  مؤتمر (

 ان قضية التنمية المستدامة سرعان ما انتشرت على نطاق واسع  بعد 
مؤتمر  (١٩٩٢ عام ريومؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في 

، ولقد تم اقتراح  أن تكون المدن بمثابة مركزا ) ١٩٩٢البيئة والتنمية ، 
.لحل مشاكل البيئة العالمية في اتجاه التنمية الحضرية المستدامة
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تنظيم المفاھيم
:المدينة المستدامة ، أو المدينة البيئية 

 ھي مدينة خططت مع االخذ بنظر االعتبار األثر البيئي ، والتي يقطنھا 
ائية ، ناس غايتھم تقليل المدخالت الالزمة من الطاقة والمياه والمواد الغذ

 ، والميثان ، CO2 --والنفايات الناتجة من الحرارة ، وتلوث الھواء 
وتلوث المياه ودون أن يترك عبئا على األجيال المقبلة

) ، الموسوعة الحرةويكيبيديابتصرف من ( 
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تنظيم المفاھيم



مدينة المستدامة التحديات 
 النتائج غير المستدامة-ا 

 .النمو السكاني
.اإلفراط في استخدام الموارد

تلوث ، ھاتلوث المياه واستنزاف، تلوث األرض(النفايات والتلوث 
) .الھواء

والثقافي االجتماعيأالستقرارعدم الحرمان و
اخرى



 مدينة المستدامةالتحديات  
 المطلوبة النتائج  المستدامة-ب  

االستھالك االقل من الطاقة للفرد الواحد-
نظافة الھواء والماء -
االختناقات المرورية االقل-
 من األماكن العامة المفتوحةأالكثار-
 على ليةابقالالفرص مع  على صولالحربط -

التحمل
التكاليف االقل لتوفير خدمات المدينة-
الطلب المتزايد في السوق-
 آخرى-



 مدينة المستدامةالتحديات 
 الرسم البياني للمدينة المستدامة-ج          



  ذلك؟يمكن انجازكيف 



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

  :المستدامة 
          ن االفتقار إلى اليقين العلمي ينبغي أن ال يكون ذريعة ا:        مبدأ االحتراز 

. لتأجيل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع أو تقليل األضرار المحتملة
          ن المتطلبات البيئية يجب أن تكون متكاملة في جميع ا:           مبدأ التكامل

.صنع السياسة  مجاالت
       ن تكلفة التلوث يجب أن تتحملھا تلك الجھات المسؤولة ا:     مبدأ الملوث يدفع

 .عن التسبب في ذلك
         ن األنشطة التي من المفترض أن تلحق ضررا خطيرا  ا : مبدأاالجراء الوقائي

.بدعم المجتمع  لرأس المال الطبيعي أو العمراني ال ينبغي أن تحظى
          الجمھور في صنع القرار يجب أن تكون علىكةان شرا :        مبدأ التشارك

     نطاق وسعا



مفاھيم التخطيط  التي يمكن ان تؤدي لتحقيق التنمية  واسع من  طيف ھناك
ثالثة مناھج وستراتيجيات  سنركز ھنا على الحضرية المستدامة، ولكن  

:مرتبطة بھا 
 ستراتيجية المدينة المتراصة–أ     
 ستراتيجية المدينة الصحية-ب     
  ستراتيجية المدينة الخضراء-ج     
تعزز الكفاءة تنحى باتجاه االستعمال المختلط لألرض و المدينة المتراصةان 

 المدينة الصحيةو االقتصادية والمالية مع الحد من اآلثار البيئية السلبية ،
المدينة تؤكد على النوعية البيئية من وجھة نظر المستخدم ، في حين أن 

 تعمل على تكامل الجوانب اإلنسانية واالجتماعية في العمليات الخضراء
. االيكولوجية

ستراتيجيات المدينة المستدامة



  المستدامةلمدينةاستراتيجيات 
        ستراتيجية المدينة المتراصة-ا
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ستراتيجية المدينة المتراصة



ستراتيجيات المدينة المستدامة
   ستراتيجية المدينة الصحية-ب    
  



ستراتيجية المدينة الصحية



ستراتيجية المدينة الصحية
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ستراتيجية المدينة الصحية



ستراتيجية المدينة الصحية



  ستراتيجيات المدينة المستدامة
  ستراتيجية المدينة الخضراء-ج     



ستراتيجية المدينة الخضراء
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ستراتيجية المدينة الخضراء



شكرا لكم

اسئلة ومناقشة


