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 ممخصال

سػػػواا راكػػت رػػػوارث التػػػه ت ػػدد حلػػػاة السػػراف دااػػػؿ المػػدف والتجمعػػػات الحضػػرلة االزمػػػات والرػػوارث  اف حػػدوث
مثػػؿ الػػزالزؿ والفلضػػاكات والبػػرارلفي او تفضػػه االمػػراض واالوب ػػةي تعتبػػر مػػف اةػػـ مؤضػػرات قلػػاس جػػودة طبلعلػػة 

ي ومعرفػة مػدق قػدرت ا عمػا مةاومػة ومواج ػة ةػذه والتجمعػات الحضػرلة المػدف لماططات ةذهالترولف الحضري 
 ستمرار ازدةارةا وكموةا.ي وحمالة سراك ا مف االاطاري وحفاظ ا عما استدامة بل ت ا الحضرلةي وااالزمات

الترػولف الحضػري لماططػات العدلػد مػف المػدف فػه ماتمػػؼ وجػود قوػور واضػي فػه  وتتمثػؿ مضػرمة البحػث فػه
التػه المػت معظػـ الرػوارث واالزمػات غلر قادرة عما الومود فه مواج ػة و جعؿ مك ا مدف غلر آمكة  دوؿ العالـ

 وادق الا تحوؿي وتفضله بلف السراف ه سرعة اكتضار الوبااساةـ فو  بالمجتمعات البضرلة وأارةا جا حة روروكاي
 .االلة مف السرافو  مفزعةامارف الا وضوارع ا  ملادلف ةذه المدف

ماططػات عمراكلػة وتوػاملـ تجعػؿ مػف المػدف امػػارف اسػس ومعػػاللر لوضػ   المسػاةمة فػهول ػدؼ البحػث الػا  
 وتحةػػؽ ل ػػػـ  تحمػػه سػػراك ا مػػف الجػػػوا ي واالاطػػاري آمكػػة قابمػػة لمعػػلش وقػػػادرة عمػػا مواج ػػة االوب ػػة واالمػػػراض

ي ولػػتـ فػػه ةػػذه الدراسػػة اتبػػاع المػػك ل التحملمػػه الووػػفه االسػػتةرا ه مػػف اػػ ؿ دراسػػة واالمػػف واالسػػتةرارالوػػحة 
عكاوػػػر الترػػػولف الحضػػػري وتحملػػػؿ مف ػػػـو االسػػػتدامة وابعادةػػػا البل لػػػة واالقتوػػػادلة واالجتماعلػػػةي ومعرفػػػة اةػػػـ 

 عػدـ قػدرة المػدف عمػا مةاومػة الوبػااي وسػرعة تفضػلهيوتحدلد اةـ المضارؿ التاطلطلة الته ساةمت فه  لممدلكةي
واثرت سمبا عما الوحة العامة لمسرافي ولامص البحث الا تحدلد مواطف الامػؿ والةوػور فػه معػاللر الوػحة 

البحث بأف لرترز التاطلط  ولووه ومعرفة مةومات المدف الوحلةي العامة فه تاطلط وتوملـ المدف الحاللةي
قابمػة لمعػلش  الحضري لممدف عما اسس تحةؽ الوحة العامة لمسرافي وتساةـ فػه امػؽ مػدف مسػتدامة ووػحلة

 واالوب ة.  االاطاروقادرة عما مواج ة 

االسػػػتدامةي التاطػػػلط العمراكػػػهي البل ػػػة الحضػػػرلةي الجا حػػػةي التاطػػػلط الوػػػحهي المعػػػاللر  الكمماااال المحتاحياااة 
 .طلةالتاطل
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Abstract 

The occurrence of crises and disasters that threaten the lives of residents in cities and 

urban communities, whether natural disasters such as earthquakes, floods and 

volcanoes, or outbreaks of diseases and epidemics, are among the most important 

indicators of measuring the quality of the urban composition of the plans of these 

cities and urban communities, and knowing the extent of their ability to resist and 

face these crises, and to protect Its population from dangers, and it preserves the 

sustainability of its urban environment and continues to thrive and grow. 

The research problem is that there is a clear deficiency in the urban composition of 

the plans of many cities in various countries of the world, which made them insecure 

and unable to withstand most of the disasters and crises that befell human societies, 

the latest of which is the Corona pandemic, and contributed to the rapid spread of the 

epidemic and its spread among the population, and led Turning the squares and 

streets of these cities into terrifying and empty places. 

The research aims to contribute to laying the principles and standards for urban plans 

and designs that make cities safe and livable places that are able to confront 

epidemics and diseases, protect their inhabitants from pandemics and dangers, and 

achieve health, security and stability for them, In this study, an inductive descriptive 

analytical approach is followed by studying and analyzing the concept of 

sustainability and its environmental, economic and social dimensions, knowing the 

most important elements of the urban formation of the city, and identifying the most 

important planning problems that contributed to the inability of cities to resist the 

epidemic, and the speed of its spread, and negatively affected the general health of 

the population, The research concludes with identifying defects and deficiencies in 

public health standards in the planning and design of current cities, and knowing the 

components of healthy cities, The research recommends that urban planning for 

cities be based on the foundations of achieving the general health of the population, 

and contribute to creating sustainable, healthy, livable cities that are able to face 

dangers and epidemics. 

Key words: sustainability, urban planning, urban environment, pandemic, health 

planning, planning standards. 
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 مقدمة
الملكػػة الوػػحلة ةػػه المدلكػػة التػػه تػػوفر بل ػػة جلػػدة ووػػحلة لسػػراك اي وذلػػؾ مػػف اػػ ؿ تحةلػػؽ متطمبػػات الوػػحة 

الحووؿ عمل ا برؿ العامة لمسراف مف سرف وترفله وغداا ودوااي واف تروف الادمات فه متكاوؿ الجمل  ولمرف 
لسر وس ولةي واف تتجسد فل ا العدالة االجتماعلةي واف تروف قادرة عما مواج ة ومةاومة االزمات واالاطار فػه 

 .رؿ وقتي دوف اف تعرض حلاة السراف لماطر والت دلدي ودوف اف تفةد حلولت ا الحضرلة

لوسػػا ؿ االساسػػلة لػػدعـ الوػػحة العامػػة ولعتبػػر التاطػػلط الحضػػري الجلػػد لممػػدف والتجمعػػات الحضػػرلة مػػف اةػػـ ا
وتحولػه الػا  2020لسراف ةذه المدفي وقد لوحظ اكه ومػ  بػدالات ظ ػور واكتضػار وبػاا روروكػا فػه لددالػة العػاـ 

جا حػػة فػػه العدلػػد مػػف المػػدف العالملػػة عػػدـ وػػمود ةػػذه المػػدف امػػاـ الجا حػػةي حلػػث تامػػت الفراغػػات والمروكػػات 
امػاـ اطػر ةػذا الوبػااي ولػـ تةػدـ ل ػـ الحمالػة ال زمػةي وتبػلف اك ػا مػدف غلػر الحضرلة دااؿ المػدف عػف سػراك ا 

مؤةمة لمتودي ولمةاومػة مثػؿ ةػذه االاطػار واالوب ػةي وفػه اسػرع مػف المتوقػ  اوػبحت العدلػد مك ػا مػدف اضػباح 
 .واوبحت ملادلك ا وضوارع ا االلة مف سراك ا ومرتادل ا

ات العمراكلػػػة لممػػػدف والتجمعػػػات الحضػػػرلة مػػػف اػػػ ؿ المكظػػػور وسػػػلتـ فػػػه ةػػػذا البحػػػث دراسػػػة وتةلػػػلـ الماططػػػ
الوػػػحه والوقػػػوؼ عمػػػا مػػػواطف الامػػػؿ فػػػه ةػػػذه الماططػػػات والتػػػه جعمػػػت العدلػػػد مػػػف المػػػدف غلػػػر قػػػادرة عمػػػا 
الوػػمود فػػه مواج ػػة االوب ػػة واالمػػراض التػػه المػػت بالمجتمعػػات البضػػرلة والتػػه رػػاف آارةػػا جا حػػة روروكػػاي ولػػتـ 

وتحملػػػؿ بعػػػض العكاوػػػر واالسػػػس التػػػه تسػػػاةـ فػػػه دعػػػـ الوػػػحة العامػػػة عكػػػد اعػػػػداد ذلػػػؾ مػػػف اػػػ ؿ دراسػػػة 
الماططػػات العمراكلػػة والتوػػاملـ الحضػػرلة لممػػدفي ومػػف اةم ػػا االسػػتدامة الحضػػرلةي ومف ػػـو المدلكػػة الوػػحلةي 

ؽ الاضػػراا والتاطػػلط العمراكػػهي والمعػػاللر التاطلطلػػةي وكػػواة بكػػاا وترػػولف المدلكػػةي والرثافػػات السػػركلةي والمكػػاط
دااػػؿ المػػدفي واةملػػة ةػػذه العكاوػػر واالسػػس فػػه بكػػاا الماطػػط ال لرمػػه لممدلكػػةي ودورةػػا فػػه بكػػاا بل ػػة حضػػرلة 
جلدة ووحلة لمسرافي وتحدلد ومعرفة كةاط ضعؼ وقوور المعاللر التاطلطلة الستعماالت االراضػه الماتمفػة 

قابمػػة لمعػػلش وغلػػر قػػادرة عمػػا مواج ػػة الجػػو ي  المروكػػة ل ػػذه الماططػػاتي والتػػه تجعػػؿ المدلكػػة غلػػر آمكػػة وغلػػر
واالاطػػػار واالزمػػػات م مػػػا رػػػاف كوع ػػػاي ولامػػػص البحػػػث الػػػا وضػػػ  المةترحػػػات التػػػه مػػػف ضػػػأك ا تطػػػولر اسػػػس 
ومعػػاللر اعػػداد وتكفلػػذ الماططػػات الحضػػرلة لممػػدف بمػػا لضػػمف عمػػؿ ماططػػات عمراكلػػة تحةػػؽ لممدلكػػة الرفػػااة 

كػػة وػػحلة وآمكػػة وقابمػػة لمعػػلشي وقػػادرة عمػػا مواج ػػة الجػػوا ي واالاطػػاري والمةاومػػة الحضػػرلةي وتجعػػؿ مك ػػا مدل
 وتوفر لسراك ا بل ة سركلة جلدة ووحلة ومستدامة.

 مشكمة البحث
وتتمثؿ مضرمة البحث فه وجود قوور واضي فه رفااة الترولف الحضري لماططات العدلد مف المدف فه 

وغلر قادرة عما الومود فه مواج ة معظـ الروارث  ماتمؼ دوؿ العالـ ي والذي جعؿ مك ا مدف غلر آمكة
واالزماتي وااوة تةضه االوب ة والجوا ي الته المت بالمجتمعات البضرلة دااؿ ةذه المدف مكذ ظ ور مرض 

ـي  2020فه ووةاف بالولف سكة  19ـي الا ظ ور وباا روفلد 1720الطاعوف فه مارسلملا بفركسا سكة 
العالـي وم حظة سرعة اكتضار الوباا وتفضله واكتةاؿ العدوق بلف الكاس كظرا  واكتةاله الا العدلد مف مدف
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ل زدحاـ وما تحدث ا له مف ماالطة مباضرةي مما كتل عكه امو ةذه المدف مف سراك ا لعدـ قدرت ا عما 
 حمالت ـ وتحولت ملادلك ا وضوارع ا امارف مفزعة وااللة مف السراف.

 اهداف البحث
ل دؼ البحث الا المساةمة فه اثراا التةاش حوؿ امراكلة ولاغة الماططات العمراكلة المستةبملة لممدف واعادة 

عما سراف العدلد مػف مػدف  19تةللم ا وفةا لمتاثلرات السمبلة الته احدثت ا الجوا ي واالاطار وآارةا وباا روفلد 
ات الحضرلة والمعاللر التاطلطلة الستعماالت االراضه العالـي والته اظ رت العلوب واوجه الةوور فه الترولك

 .دااؿ المدف فه ماتمؼ بمداف العالـ

 منهجية البحث
تعتمد الدراسة عمػا اتبػاع المػك ل الكظػري االسػتةرا ه لػبعض الدراسػات واالبحػاث حػوؿ التاطػلط المسػتداـ لممػدف 

ادلة واالجتماعلػػػةي ومف ػػػـو المدلكػػػة الوػػػحلة والتجمعػػػات الحضػػػرلةي ومف ػػػـو االسػػػتدامة وابعادةػػػا البل لػػػة واالقتوػػػ
وعكاور ترولك اي والمك ل التحملمه فه مكاقضػة وتحملػؿ اوػا ص اسػتعماالت االراضػه دااػؿ ماططػات المػدف 
بحلػػث لمرػػف تحدلػػد مػػواطف الامػػؿ والضػػعؼ دااػػؿ الترػػولف الحضػػري لممدلكػػةي والووػػوؿ الػػا وػػلاغة معػػاللر 

لة استراتلجلة لمدف المستةبؿ الته ل ا الةدرة عما مةاومة االزمػات واسس تاطلطلة تساةـ فه وض  اطط عمراك
  .والطوارئي والته توفر لسراك ا بل ة وحلة آمكةي وتحةؽ التكملة الحضرلة المستدامة

  محهوم واهمية التخطيط العمراني
االراضػه دااػؿ  التاطلط العمراكه او تاطلط المدف ةو التاطلط الذي لتـ مف ا له تكظلـ وتكسلؽ اسػتعماالت

المدلكة او التجم  الحضريي بحلث ال لحدث تعارض فلما بلك ا مما لؤدي الا وجود تاثلرات سمبلة دااػؿ المػدف 
والتجمعات الحضرلةي ولضمؿ تاطلط ضبرات الطػرؽ والمواوػ ت وتاطػلط االحلػاا السػركلة والضػواحه والمػدف 

سػلف البل ػة بضػرؿ عػاـي والبل ػة العمراكلػة بضػرؿ اػاصي الجدلدةي واعادة تاطػلط وتطػولر المكػاطؽ المتامفػةي وتح
 .(1998وذلؾ مف اجؿ توفلر بل ة جلدة لحلاة السرافي توفر ل ـ االمف واالستةرار والوحة والرفاةلة )ع ـي 

ولعتمػػد التاطػػلط العمراكػػه لممدلكػػة عمػػا عػػدة مرترػػزات واسػػس ر لسػػلة تتمثػػؿ فػػه الدراسػػات الطبلعلػػة التػػه ت ػػتـ 
امػػؿ الطبوغرافلػػة والبل لػػة والمكاالػػة لممدلكػػةي ودراسػػة ةلرػػؿ المدلكػػة العومراكػػه وتحدلػػد اكػػواع وارتفاعػػات بدراسػػة العو 

المباكهي والرثافات السركلة بجمل  اكواع اي وضػبرات الطػرؽ والمواوػ تي واػدمات المرافػؽ والبكػا التحتلػة ومػف 
الر ربػػػاا واالتوػػػاالتي والدراسػػػات  اةم ػػػا اػػػدمات التػػػزود بملػػػاه الضػػػربي وضػػػبرات الوػػػرؼ الوػػػحهي واعمػػػاؿ

االجتماعلة الته لتـ مف ا ل ا دراسة السرافي وال ـر السػراكه ومعػدالت الكمػوي وجملػ  الاوػا ص االجتماعلػة 
لمسػػرافي وذلػػؾ مػػف اجػػؿ تحدلػػد متطمبػػات الاػػدمات العامػػة االسػػرمكلة والتعململػػة والوػػحلة وغلرةػػا مػػف الاػػدماتي 

ادلة التػه لػتـ مػف ا ل ػا معرفػة وتحدلػد مػوارد وموػادر الػداؿ العػاـ والمملػزات باالضافة الػا الدراسػات االقتوػ
االقتوػػػػادلة المحملػػػػةي وذلػػػػؾ لتحدلػػػػد اسػػػػتراتلجلات الكظػػػػاـ االقتوػػػػادي والمعلضػػػػه لمسػػػػراف وتػػػػوطلف الوػػػػكاعات 

 .واالكضطة االقتوادلة الماتمفة
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لمضػارؿ دااػؿ المكطةػة الحضػرلةي والتػه تػؤثر وترمف اةملة التاطلط العمراكه فه الجاد الحموؿ المكاسبة لرافػة ا
عمػػا حلػػاة السػػراف وامػػك ـ واسػػتةرارةـ ووػػحت ـي ومػػف اةم ػػا مضػػارؿ االزدحػػاـ السػػراكه والعضػػوا لاتي ومضػػارؿ 
التمػػوث البل ػػهي وكةػػص الاػػدمات العامػػة واػػدمات البكػػا التحتلػػةي ول ػػدؼ التاطػػلط العمراكػػه الػػا تكظػػلـ الحلػػاة 

اسػػس ومعػػاللر تكاسػػب البل ػػة المحملػػة والظػػروؼ االجتماعلػػة واالقتوػػادلة والثةافلػػة الحضػػرلة دااػػؿ المػػدفي وفػػؽ 
لمسػػرافي بمػػا لضػػمف تػػوفلر  مدلكػػة دات بل ػػة حضػػرلة جلػػدةي ضػػاممة لجملػػ  السػػرافي تػػوفر ل ػػـ االمػػف واالسػػتةرار 

االزمػػػات وتحةػػػؽ ل ػػػـ متطمبػػػات الوػػػحة العامػػػةي وترػػػوف المدلكػػػة قابمػػػة لمعػػػلش ومسػػػتدامة وقػػػادرة عمػػػا مواج ػػػة 
 والجوا ي واالاطار م ما راف كوع ا.

 االستدامة

 بالبل ػة المعكلػة العالملػة المجكػة ( وفؽ(Sustainable Development  المستدامة التكملة او االستدامة وتعرؼ
 عمملة: باك ا ـ1983 الكرولل ي(WCED) المتحدة باألمـ والتكملة
 لمبػه الػذي بالضػرؿ واالقتوػاد والمجتمعػات والمػدف األرض تطػولر

 األجلاؿ بةدرة المساس بدوف الحاضريالوقت  فه الكاس إحتلاجات
 المحملػػػػة البل ػػػػة وتكملػػػػة وتحةلػػػػؽ احتلاجات ػػػػاي تمبلػػػػة عمػػػػا الةادمػػػػة
 العالـ لواج ه البل ه الذي الحضري والتموث التدةور عما والتغمب

 والعدالػػػػػة المسػػػػػاواة ضػػػػػماف ورػػػػػذلؾ الوػػػػػكاعهي التةػػػػػدـ ظػػػػػؿ فػػػػػه
االفػػػػػػراد  معلضػػػػػػة مسػػػػػػتوي ورفػػػػػػ  الرفاةلػػػػػػة وتحةلػػػػػػؽ اإلجتماعلػػػػػػةي
 ,Rauscher & Momtaz) ي (Hui, 2005) والمجتمعػات

2014). 

( مػف أوػوؿ التلكلػة sustainabilityوقد اضتةت رممة االستدامة )
( ولعكه اإلسكاد أو الػدعـ مػف األسػفؿ (to hold upمف موطمي 

حلػػث اف بكػػاا المجتمػػ  لػػتـ مػػف األسػػفؿ عػػف طرلػػؽ السػػراف وذلػػؾ 
حسػػػػػب المف ػػػػػـو اإلغرلةػػػػػهي وتعتبػػػػػر قضػػػػػلة االسػػػػػتدامة مػػػػػف اةػػػػػـ 
الةضالا الته تضغؿ رؿ الضعوب والمجتمعات والحرومات فه وقتكا 

ا المباضػػػػػػر باالكسػػػػػػاف وجواكػػػػػػب حلاتػػػػػػه الحاضػػػػػػر كظػػػػػػرا الرتباط ػػػػػػ
الماتمفػػةي ومكػػذ ثماكلكػػات الةػػرف الماضػػه واػػ ؿ العةػػد االوؿ مػػف 
االلفلػػػػػة الثاكلػػػػػة راكػػػػػت ةكػػػػػاؾ العدلػػػػػد مػػػػػف التفسػػػػػلرات والتعرلفػػػػػات 

مػاروارق "قػاموس  فػهالمسػتداـي ومك ػا تفسػلر االسػتدامة  العمراكػهل ستدامة والتكملة البل لة المسػتدامة والتاطػلط 
  .(Rauscher & Momtaz, 2014) متوازكة بطرلةة الحلاة دعـ سبؿ توفلر بأك ا" 2006

البل لة واالجتماعلة  ،أبعاد االستدامة :1ضرؿ
 واالقتوادلة.

 Newman, 2009المودر:  
 2020ي لفبتورؼ الباحث
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وقػػػد تػػػـ تحدلػػػد االبعػػػاد الر لسػػػلة ل سػػػتدامة مػػػف قبػػػؿ الماتوػػػلف فػػػه ث ثػػػة محػػػاور ر لسػػػلةي بل لػػػةي واجتماعلػػػةي 
 ( لجب تطولرةا وتحسلك ا وتكملت ا وةه: 1واقتوادلةي ذات وزف واةملة متساولة )ضرؿ

 الػذي لتمثػؿ فػه تحسػلف المحػلط الحلػوي ل كسػافي مػف حلػث رفػااة اسػتاداـ الطاقػةي والحفػاظ ئيالبعد البي :
عمل اي وتوفلر موادر لمطاقات البدلمػة الوػدلةة لمبل ػة والطاقػات الحلولػةي وحػرؽ الكفالػاتي ومةاومػة ظػاةرة 

ي ووقػػؼ اكبعػػاث الغػػازات الضػػارة البل ػػهاألحتبػػاس الحػػرارقي ووقػػؼ ارتفػػاع درجػػة الحػػرارةي ومةاومػػة التمػػوث 
ي والحوػػوؿ عمػػا ملػػاه ضػػرب ذات جػػودة الوػػحهومك ػػا غػػاز ثػػاكه ارسػػلد الرربػػوفي ومعالجػػة ملػػاه الوػػرؼ 

ي هبلكػةي والحفػاظ عمػا الغطػاا البكػاتعاللةي وتػوفلر المسػطحات الاضػراا وااوػة دااػؿ البل ػة العمراكلػة الم
والترلػػؼ مػػ  المػػؤثرات المكاالػػة المحملػػة بمػػا لحةػػؽ ظػػروؼ واألةتمػػاـ بتػػوفلر أكظمػػة الكةػػؿ الوػػدلةة لمبل ػػةي 

  الراحة الحرارلة المكاسبة لإلكساف دااؿ البل ة العمراكلة.
  الذي لتبكػا العدلػد مػف الةضػالا االجتماعلػة المتداامػة والمتكوعػةي التػه تاػص رأس المػاؿ  البعد االجتماعي

ي والعدالػة االجتمػاعهاة االجتماعلةي والترابط والتماسؾ دااؿ البل ة العمراكلة لممدلكةي وجودة الحل االجتماعه
االجتماعلػػػة وتحسػػػلف الوػػػحة العامػػػةي وتػػػوفلر الاػػػدماتي واألعتػػػزاز باالكتمػػػاا لممرػػػاف والمجتمػػػ ي والتفاعػػػؿ 

حلػػاا الثةافػػة " ال ولػػة الثةافلػػة" وتػػوفلر مسػػتولات عاللػػة مػػف الرضػػا عػػف الحػػا السػػركا والبل ػػة االجتمػػاعه ي وا 
لضػػػػعور بالسػػػػعادةي وتةملػػػػؿ مسػػػػتوق الجرلمػػػػةي وتػػػػوفلر األمػػػػف والسػػػػ مة واالسػػػػتةرار دااػػػػؿ البل ػػػػة المحملػػػػةي وا
 العمراكلة. 

   في وتػػػػوفلر الراػػػػاا واالزدةػػػػػار االػػػػػذي لتعمػػػػؽ بتحسػػػػلف ورفػػػػػ  مسػػػػتوق المعلضػػػػة ل كسػػػػػ البعااااد االقتصاااااد
دمات المحملػةي وزلػادة تةػدلـ الاػ فػهاالقتواديي وتحةلؽ االستدامة االقتوادلةي عف طرلؽ دعػـ أرثػر تكػوع 

لممجتمػػػ ي وتحةلػػػؽ الرفاةلػػػة وتػػػوفلر جملػػػ  السػػػم  والبضػػػا   الضػػػرورلة بأسػػػعار مكاسػػػبةي  االقتوػػػاديالكمػػػو 
 .(Jenks and Jones, 2010وافض تراللؼ الحلاة بضرؿ عاـي وتوفلر الادمات التةكلة المعاورة )

 محهوم المدينة

 الكػػاس لعػػلش حلػػث الماتمفػػةوالفعاللػػات  الكضػػاطات مػػف العدلػػد عمػػا لحتػػوي الػػذيالحضػػري  المرػػاف ةػػه المدلكػػة
 تترػػػوف وفػػػه المدلكػػػة  واالقتوػػػادلةي االجتماعلػػػة احتلاجػػػات السػػػراف رافػػػة تمبلػػػة فل ػػػا ولػػػتـ ولتسػػػوقوفي ولعممػػػوف
 والحاضػػر الماضػه بػلف الػػربط لػتـ وفل ػا ي والمرػاف لمزمػػاف االةملػة تعطػه التػه وةػػه الحضػارات وتكػتل الثةافػات
 (.(Jenks & Dempsey, 2005ؿوالمستةب

 وجماعػات افػراد ةل ػة عمػا( المدلكػة) المبكلػة العمراكلػة البل ػة دااػؿ ولتحرؾ لحلا الذق الحا الرا ف ةو االكسافو 
 المػدف تروكػت ب ػا الطبلعلة الاوا ص م  وتراممه المحلطة البل ة م  تفاعمه ا ؿ ومف الزمفي قدلـ مكذ بضرلة

 العمراكلػة لبل ته باالكتماا وضعوره بمدلكته االكساف ارتباط عف العمراكلة ال ولة مف ـو ولعبر الحضرلةي والتجمعات
 .وثةافاته قلمة لحمؿ الذق بمراكه وارتباطه وتعمةه
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 الثةػػافا والمسػػتوق الجغرافلػػة الاوػػا ص بواسػػطة طولمػػة زمكلػػة فتػػرة اػػ ؿ لممدلكػػة العمراكلػػة ال ولػػة تضػػرلؿ ولػػتـ
 وضػرؿ تػارل  عمػا تدؿ الته المدلكة طبةات ترولف فا تساةـ مجتمعة رعكاور الحلاة واسموب والتةاللد والعادات
 رػػؿ اػ ؿ المملػز بضػرم ا ال ولػة ضػرمت التػا والمػؤثرات الحلػاة
 (.Yaldiz, 2013) العوور مف عور

تسػػاةـ بضػػرؿ ربلػػر فػػه تحلػػؽ التكملػػة البضػػرلة  ػػػػػدفلما أف  ػػػػػمو
ل ػػـ الحوػػوؿ  ليػػػػػتتعػػف طرلػػؽ تػػوفلر فػػرص العمػػؿ لمسػػرافي و

 ـلتعملوا لوحةا تاالػػػػػػمج هػػػػػػفعمػػػػا رافػػػػة الاػػػػدمات الحلاتلػػػػة 
والوحلةي اال اك ا ومف ج ة اارق تساةـ  الجتماعلةاوالرعالة 

عمػػػػا السػػػػراف كتلجػػػػة ل زدحػػػػاـ  حلةػػػػػػو طػػػػراػػػػػػمافػػػػه الجػػػػاد 
السػػػػراكه ووجػػػػود االحلػػػػاا الفةلػػػػرة والم ممػػػػة والعضػػػػوا لات التػػػػه 
تعػػػاكه مػػػف اكعػػػداـ البكػػػا التحتلػػػة وتمػػػوث الملػػػاه والبل ػػػةي االمػػػر 

ود الذي لؤدي الا اكتضار االمراض واالوب ةي باالضافة الا وج
المضارؿ االجتماعلة وتفضه الجرلمةي زممارسات العكؼي ووفؽ 
تةػػارلر الوػػحة العالملػػة فاكػػه ال لوجػػد فػػه الوقػػت الحػػاله سػػوق 

% مػػػػف مػػػػدف العػػػػالـ قػػػػادرة عمػػػػا بمػػػػوغ الغالػػػػات المتعمةػػػػة 12
بمرافحػػة الثمػػوتي ولػػذلؾ اعتبػػرت مكظمػػة الوػػحة العالملػػة اف 

سػػلة الماثمػػة موضػػوع التحضػػر لعتبػػر مػػف اةػػـ التحػػدلات الر ل
 اماـ الوحة العامة فه الةرف الحادي والعضرلف.

 المدينة واالستدامة
المػػدف ةػػه السػػمة الحلولػػة ل سػػتدامةي حلػػث اك ػػا ةػػه مررػػز 
المكػػػػػػاداة بحةػػػػػػوؽ االكسػػػػػػاف والدلمةراطلػػػػػػةي وفل ػػػػػػا لػػػػػػتـ تمبلػػػػػػة 

ي وةػػػػا مرػػػػاف االجتمػػػػاعهاالحتلاجػػػػات االقتوػػػػادلة واإلكتػػػػاج 
سػػػػػػػػػلد االكضػػػػػػػػػطة الثةافلػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػدمل االسػػػػػػػػػاللب واالفرػػػػػػػػػار وتج

واالجتماعلة والسلاسلةي وممتةا الثةافات والمػوروث التػارلاهي 
وةػػا مرػػاف االبترػػار وتحسػػلف االوضػػاع االجتماعلػػة والكضػػاط 

وتكوعػػه وةػػا مرػػاف لممجتمػػ  أرثػػر مكػػه مرػػاف لمفػػػردي  الثةػػافه
 فلػةي وتجارلػػةيذات اسػتعماالت عامػة حروملػػةي وتعململػةي وثةا

 : الكسلل العمراكه لممدلكة2ضرؿ
 الكسلل العمراكه فه المدلكة ال لمثؿ سوق كوؼ

 والثةافلةالمعادلة وبدوف الكضاطات االجتماعلة 
والسلاسلةي فه المدلكة الكسلل ةو عبارة عف 

 قوقعة فارغة.
 Jenks and Dempsey, 2005المودر: 

 : الكضاط االجتماعه بالمدلكة3ضرؿ
المدلكة مجموعة ربلرة مف االكضطة المرثفة 

 والمتكوعةي وةه الةوة الدافعة لمكضاط االقتوادي.
 مدلكة البكدقلة (.) 

 Jenks and Dempsey, 2005المودر: 
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 (.2 كضطة والفعاللات الماتمفة )ضرؿاف لتجسلد االرما اك ا تعتبر مر

أف المدف تعطا األةملة وتوفر المعالـ لمزماف والمرافي ولتـ فل ا الربط ف( Jenks, Dempsey, 2005)ووفؽ 
مػػػف الثةافػػػة لػػػرتبط بتعبلػػػر ارثػػػر تحضػػػر مػػػف السػػػموؾ  عػػػالهوالحاضػػػر والمسػػػتةبؿي وفل ػػػا مسػػػتوق  الماضػػػهبػػػلف 

مػا  ووفػؽي ر تةػدما لفػف الحضػارة االكسػاكلة( بأك ػا "عمػؿ أرثػ1970ي رمػا ووػف ا )موفػوردي والمدكلػة االجتمػاعه
 :الستدامة تتررز فه الكةاط االتلةالمدلكة باع قة ( فاف (Jenks, Dempsey, 2005 اورده 

  ضػرؿ  الثةػافهمجموعة ربلرة مف االكضطة المرتضػفة والمتكوعػة وةػا الةػوة الدافةػة لمكضػاط  ةهوورة المدلكة(
3.) 

  مروكػػات المدلكػػة ورموزةػػا تمبػػا االحتلاجػػات الروحلػػة والكفسػػلة لمسػػراف رالحمالػػة والراحػػة الجسػػدلة والكفسػػلة
 وبذلؾ فإف المدلكة تعبر عف ذاررة المجتم  وعف الرمزلة.

 ث المدلكة ل ا تارل  طولؿ وةا موػدر لمثةافػة االكسػاكلة واالبترػار والحةػوؽ والدلمةراطلػةي ولػذلؾ لجػب البحػ
والتػػه  االجتمػػاعهوزلػػادة التمػػوث والتفرػػؾ  االقتوػػاديظػػؿ وجػػود الكمػػو  فػػهمػػدف المسػػتةبؿ  فػػهعػػف مراكت ػػا 

 تعتبر مف اةـ قضالا مدف المستةبؿ.
  لجب أف تروف المدف أمػارف لمتفاعػؿ والمضػاررة بػلف السػراف بضػرؿ لمرػك ـ مػف تمبلػة أحتلاجػات ـ وتطمعػات ـ

 وضماف حؽ األجلاؿ الةادمة.
  أو  هلل البكػػػا لمروكػػات ةلرػػػؿ المدلكػػة سػػػواا الكسػػ األساسػػػهبل ػػػة ضػػبرلة رقملػػػةي والػػدور  ةػػهالمدلكػػة الذرلػػػة

 تعرؼ المدلكة مف ا ل ا  ركظاـ ضامؿ. والته يالعمملات والكضاطات دااؿ المدلكة
 د تغلػر سػلاؽ العوامؿ الته قػدمت ا المدلكػة التةملدلػة للسػت بالضػرورة اف ترػوف ذات وػمة بػالواق  الحػالهي فةػ

 فػػػهسمسػػػمة مػػػف الثػػػورات  فػػػهبووػػػوؿ العولمػػػة وووػػػوؿ المعرفػػػة االقتوػػػادلة والمضػػػاررة  الحضػػػريالكجػػػاح 
مجاؿ تةكلة االتواالتي وم  ذلؾ فإف الكاس التزاؿ  فهالع قات بلف المدف وع قة الكاس بالمدفي والتوازف 
 بحاجة إلا العمؿ معا وج ا لوجه وبضرؿ جماعه.

عمملػة  فػه( فػاف موضػوع االحلػاا المسػتدامة اوػبي محػوراي ر لسػلاي Rauscher & Momtaz, 2015ووفػؽ )
معظػػػـ دوؿ العػػػالـ المتةدمػػػة والكاملػػػةي واوػػػبي ك ػػػل التاطػػػلط الحضػػػري المسػػػتداـ ل حلػػػاا  فػػػهتاطػػػلط المػػػدف 

االحلاا المستدامةي رما اف ةكاؾ دعوة مػف جملػ  حرومػات العػالـ لمواج ػة الةضػالا البل لػة وااوػة  فه ضروري
دااؿ المدف ومك ػا "تجدلػد المػدف الةدلمػةي تػأثلر تغلػرات المكػاخي اكبعاثػات الرربػوفي اسػتلعاب السػراف الم ػاجرلف 

ة بالمػدف والمكػاطؽ الحضػرلةي وقػد حاولػت رػؿ ةػذه الةضػالا ل ػا وػمة وثلةػ يالجددي والموارد المستكفذة مثػؿ الػكفط
 .المااوؼ وتحةلؽ مجتمعات مستدامة الرثلر مف الحرومات وض  سلاسات واستراتلجلات لمعالجة ةذه

ولعتبر التاطلط الحضري المستداـ ابعد مػف ذلػؾ حلػث لتجػه الػا ارثػر ضػموللة وتكسػلؽ لمبػادقا االسػتدامة فػا 
اطػػار سلاسػػات تاطػػلط حضػػري مسػػتداـ بمػػا فػػا ذلػػؾ مبػػادقا التكملػػة المػػدفي مثػػؿ تةلػػلـ مةترحػػات التكملػػة فػػا 

البل لة المستدامةي ومك ا تطولر التعمػلـي المرافػ،تي الضػرا بي تػوفلر وسػا ؿ كةػؿ بدلمػة التحتػاج الػا كفػط روقػودي 



 

 "مدخل لتخطيط المدن بعد جائحة كورونا" تخطيط المدن المستدامة من خالل المنظور الصحي 
 جامعة المرقب/  سالـ ضوسعاد . ا؛    المرقب/ جامعة عبداهلل مفتاح بف محمود. د

054 aisc.elmergib.edu.ly                                                                                                

 

 عالضػػوار  مسػػتوق رفػػ  مثػػؿ المػػدف دااػػؿ العامػػة االمػػارف تعزلػػزي و تػػوفلر الوقػػود البػػدلؿي ررػػوب الػػدراجاتي المضػػا
 (.Rauscher & Momtaz, 2015). ي والمكاطؽ المفتوحةالعامة الساحات وتوسل 

( اعتماد برامل باووص التاطػلط الحضػري المسػتداـ لممػدف مثػؿ : Rauscher & Momtaz, 2015ولرق )
مدف معظـ  فهي المدلكة البل ةي التاطلط الحضري المستداـي وقد تـ الذرهالمدف المدمجةي التمدف الجدلدي الكمو 

اسػتراللاي ي وكلوراسػؿ ومػا  فػهومك ا مدف "فرلمتكػاؿ وسػلدكا  الحضريالعالـ اعتماد ك ل االستدامة فا التاطلط 
سلاسػات التاطػلط الحضػري لممدلكػةي  فػهبرلطاكلا" وذلػؾ باسػتاداـ مجموعػة مػف مؤضػرات االسػتدامة  فهكضستر 

واكضػػػػأ مجػػػػالس ب ػػػػذه المػػػػدف لوضػػػػ  مجموعػػػػة مػػػػف المؤضػػػػرات لةلػػػػاس مػػػػدق تمبلت ػػػػا لمروكػػػػات البل ػػػػة المسػػػػتدامة 
)االجتماعلػػة والبل لػػة واالقتوػػادلة( واسػػتاداـ ةػػذه المؤضػػرات فػػا وضػػ  اسػػس لحمالػػة البل ػػة والتاطػػلط الحضػػري 

(Rauscher & Momtaz, 2015.) 

 عمػػـ ةػػو بأكػػه العمػػراف االلرولػػوجه موػػطمي "Urban Ecology" رتابػػه ي( (Forman, 2014  عػػرؼ وقػػد
 الطبلعلػػة البل ػػة لضػػمؿ والػػذي البل ػػه المحػػلط فػػه وال حلػػةي الحلػػة البل ػػة مػػ  الحلػػة الرا كػػات وتفػػاع ت ع قػػات
 والكضػاطات التفػاع ت فػه الر لسػه ودوره االكسػاف لع قػة كظػرا االلرولوجلػة البل ػة مفتػاح ةه الته المبكلة والبل ة
 (.Forman, 2014) البل ة ةذه دااؿ

( فػه دراسػاته مكػذ اواسػط الثماكلكػات Albert Speers Juniorوذرر الم كدس المعماري االلماكه البػرت ضػبلر )
والبكػاا  العمارة  -( فه مةاؿ بعكواف "استدامة المدف قبؿ فوات االواف" فه بكاة 2012ي رما تةوؿ ) اعتداؿ س مة

% فه تحوالت 80بأف لتطولر المدف اةملة ربلرة فه عمملة تحةلؽ االستدامةي ف ه تساةـ بكسبة  27/1/2012
المكاخ واكتاج الغازات العادمة والكفالاتي ل ذا تزداد اةملة تاطلط المدف فه التطور العالمهي فعما سػبلؿ المثػاؿ 

 م  البل ةي رما اك ا ال تحةؽ متطمبات رف  رفااة الطاقة. فاف المدف االوروبلة ال تتكاسب مواد البكاا فل ا

وفه المةابؿ فاف المدف االسلولة الربلرة فه البمػداف ذات الكمػو السػرل ي وفػه السػكوات العضػر االالػرة عمػا سػبلؿ 
 المثاؿ تغلر الموقؼ السلاسه المتعمؽ ب ذه المسػألة فػه الوػلف بضػرؿ رامػؿي ولرػف ةػذا ال لعكػه اكػه لػتـ تطبلػؽ

جػاوز ظػؿ مبادئ االستدامة فه تطولر رافة المدف الولكلة الكه امر ال لمرػف توقػ  تكفلػذه بسػ ولة وبسػاطة فػه ت
 مملار كسمة. سراف الولفعدد 

الكةؿ والمرور وال كدسػة المدكلػة مسػؤوللة عرقمػة تكفلػذ اطػط االسػتدامةي لػذا عمػا الحرومػات اعطػاا  وحمؿ ضبلر
اةملة لتوزل  وربط رافة المدف والمواق  دااؿ المدف الربلرة بضرؿ لمرف الوووؿ اللػه سػلرا عمػا االقػداـ اذا رػاف 

ومراف العمػؿ وامػارف االكضػطة الثةافلػة  ذلؾ ممركاي وافضؿ الكماذج ةو تاطلط االحلاا بضرؿ لروف فله المسرف
 والتسملة قرلبة مف بعض ا البعضي وبذلؾ تكافض الحاجة الا الكةؿ والتكةؿ البعلد.
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وتةوؿ )س مة( بأكه مف المدف الته لعتبرةا الم كدس االلمػاكه ضػبلر اك ػا تةتػرب مػف مبػادقا التاطػلط المسػتداـ 
تمطػػػةي وتػػػـ اعػػػادة اسػػػتاداـ المرفػػػأ فل ػػػا الػػػا حػػػد ربلػػػري وعػػػاد ةػػػه مدلكػػػة برضػػػموكهي حلػػػث اك ػػػا مدلكػػػة رثلفػػػة وما

 الضاطئ جزاا مف المدلكةي وتتعامؿ برضموكه بضرؿ را   م  المباكه والمواد الةدلمة لحةؽ معاللر البكػاا المسػتداـي
ور رما واف سكغافورا قد واج ت مكذ البدالة مضػرمة قمػة المسػاحةي وتعاممػت مػ  ةػذا المضػرمة بضػرؿ عة كػهي فتطػ

المدلكة قاد الا رثافة سراكلة عاللةي ولرف ضمف ةذه الرثافة كضأت ةكدسة معمارلة ذات كوعلة رفلعةي مثؿ ابكلة 
 (. 2012السرف العاللةي وعكد الكظر الل ا مف فوؽ لعتةد الكاظر باك ا مدلكة اضراا ممل ة بالحدا ؽ )س مةي 

 المدينة الصحية

ة الته توفر بل ة جلدة ووػحلة لجملػ  سػرمك اي وترػوف قػادرة عمػا الوػمود المدلكة الوحلة ةه المدلكة المستدام
ومواج ػػػة الطػػػوارئ واالزمػػػاتي ولعبػػػر موػػػطمي المدلكػػػة الوػػػحلة عمػػػا اتبػػػاع السلاسػػػات الوػػػحلة اثكػػػاا عمملػػػة 
التاطػػلط العمراكػػه لممػػدف والتجمعػػات الحضػػرلةي بحلػػث لرػػوف التاطػػلط مػػف المكظػػور الوػػحه مػػف اةػػـ عكاوػػر 

حضػػري المسػػتدداـي والػػذي لحةػػؽ متطمبػػات الوػػحة العامػػة لمسػػرافي ومػػف اةػػـ ةػػذه السلاسػػات تحةلػػؽ التاطػػلط ال
المساواة فه عمملات الوحة العامةي وتطػولر االحلػاا الفةلػرة والمحرومػةي وتػوفلر احتلاجات ػاي واالةتمػاـ بػالاطط 

 البل لة واالجتماعلة دااؿ االحلاا والتجمعات السراكلة.

رؿ الحػػػدلث لموػػػطمي المدلكػػػة الوػػػحلة مػػػف مبػػػادرة مكظمػػػة الوػػػحة العالملػػػة لممػػػدف والةػػػرق وقػػػد تػػػـ اضػػػتةاؽ الضػػػ
وقػد تػـ  يتارل  ةذا الموطمي لعػود إلػا مكتوػؼ الةػرف التاسػ  عضػرم  اف ي 1986الوحلة الته اكطمةت عاـ 

ا دولليػػا  وقػػدتطػػولر الموػػطمي باالضػػتراؾ مػػ  االتحػػاد األوروبػػهي  ة وػػحلة سلاسػػ لعبػػر عػػف اتبػػاعأوػػبي موػػطمحي
 فه عمملات التكملة الحضرلة المستدامة لممدف.عامة 

( عمػا اف المدلكػة 1998وفؽ )مكظمة الوحة العالملةي ولكص تعرلؼ مكظمة الوحة العالملة لممدلكة الوحلة 
"المدلكػػة التػػه تعمػػؿ باسػػتمرار عمػػا إعػػداد وتطػػولر بل ػػة طبلعلػػة واجتماعلػػة وعمػػا تعرلػػؼ سػػراك ا  :الوػػحلةةه

تكملة موارد مجتمع ـ ودعـ بعض ـ الػبعض فػه تكفلػذ جملػ  أكضػطة الحلػاة وفػه التطػولر باسػتغ ؿ جملػ  برلفلة 
 (.World Health Organization, 1998) ما لدل ـ مف إمراكلات رامكة".

ي تسػػعا مػػف األجػػؿ طولػػؿ تكمػػوي مضػػروعوقػػد اعتبػػرت مكظمػػة الوػػحة العالملػػة اف مضػػروع المػػدف الوػػحلة ةػػو 
 المؤلػػدلف مػػف قاعػػدة وبكػػاا ي العػػالـ حػػوؿ المػػدف أعمػػاؿ جػػدوؿ عمػػاتحةلػػؽ الوػػحة فػػه المػػدف  ا لػه الػػا وضػػ 

 مػػػف أاػػػرق أضػػػراؿ للضػػػمؿ الوػػػحلة المػػػدف مف ػػػـو ودعػػػت الػػػا تطػػػولر يالمحمػػػه المسػػػتوق عمػػػا العامػػػة لموػػػحة
عمػا  ضػبرات المػدف الوػحلة ي وقػد تروكػت العدلػد مػفالوػحلة والبمػدلات الةػرق ذلػؾ فه بما التجمعات الحضرلة

ي والتػه ارػدت عمػا اف مػف التحالؼ مػف أجػؿ مػدف وػحلة ي مف اةم ا ضبرةعما مستوق أوروباو ي مستوق العالـ
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عمملػػػات التاطػػػلط المػػػدف الوػػػحلة وضػػػ  المحػػػددات االجتماعلػػػة لموػػػحة فػػػه عػػػلف االعتبػػػار عكػػػد اةػػػـ سػػػمات 
 (.(World Health Organization, 1998. العمراكه والتوملـ الحضري

 ومف اةـ مواوفات واوا ص المدلكة الوحلة ما لمه:

  امو المدلكة مف التموث البل ػه وتمػوث ال ػواا الكػاتل مػف مامفػات الموػاك ي وعػوادـ السػلاراتي ومربػات
 حرؽ الةمامةي وامؽ بل ة عمراكلة داعمة لموحة العامة.

  السػػركلةي مػػف اػػ ؿ التكسػػلؽ الجلػػد لعكاوػػر تحةلػػؽ الراحػػة الكفسػػلة لمسػػراف دااػػؿ االحلػػاا والمجػػاورات
الكسػػػلل الحضػػػري العػػػاـ وتكاسػػػؽ االلػػػواف ووجػػػود االتػػػزاف االاضػػػر بدرجػػػة جلػػػدة لمترػػػولف العػػػاـ لممدلكػػػة 

 واحلا  ا.
  حوػػوؿ السػػراف عمػػا رافػػة الاػػدمات ال زمػػة مػػف غػػداا وتعمػػلـ ورعالػػة وػػحلة ورافػػة الاػػدمات العامػػة

مرافؽ والبكا التحتلػة والتػه تضػمؿ ضػبرات التػزود بملػاه الضػرب وادمات المواو ت والكةؿي وادمات ال
 الكظلفةي وضبرات الورؼ الوحهي وضبرة التزود بالطاقةي وادمات االتواالت واالكتركت.

  تةملػؿ االزدحػاـ دااػػؿ االسػتعماالت السػػركلة والاػدمات العامػة وضػػبرة المواوػ تي عػػف طرلػؽ الدراسػػة
ةي وتػػوفلر ضػػبرات طػػرؽ جلػػدة وتػػوفلر الاػػدمات بمػػا لكاسػػب المسػػتوق الجلػػدة لمرثافػػات السػػركلة المكاسػػب

 التاطلطه لمروكات المدلكة. 
  تحسػػلف مسػػتوق معلضػػة السػػراف وتحةلػػؽ العدالػػة االجتماعلػػةي وسػػ ولة حوػػوؿ السػػراف عمػػا الاػػدمات

 الغدا لة والدوا لة لمواج ة وعوبات الحلاة واالزمات والجوا ي فه حاؿ وقوع ا.
  فه جمل  الةرارات الته تؤثر عما حلات ـي وعمػا طػرؽ حوػول ـ عمػا رافػة الاػدمات مضاررة السراف

 والحةوؽ واالحتلاجات المزمة مف سرف وعمؿ وترفله ورعالة وحلة.
  اتباع تةكلات العمارة الاضراا فلما لاص البكاا االاضػر والمكسػجـ مػ  الطبلعػةي ووسػا ؿ المواوػ ت

 قة الودلةة لمبل ة.  الودلةة لمبل ةي واستغ ؿ موادر الطا

   وتاثيرها عمى صحة المدينة والسكانالعولمة 
العولمة ةه ظػاةرة حدلثػة ظ ػرت فػه ثماكلكلػات الةػرف العضػرلفي وعرفػت آكػذاؾ بموػطمي الروكلػةي وقامػت عمػا 
اساس الغاا الحدود والعبور عبر الرورب واالتواؿ والتدااؿ بػلف المجتمعػات والضػعوبي وادت الػا تػدفؽ الكػاس 

 .فه ماتمؼ االتجاةات بلف الدوؿي بحلث اوبي العالـ مف ا ل ا عبارة عف قرلة واحدة والمواد والمعمومات

عمػا  رما تعرؼ العولمة الضاي بأك ا عمملة دمل لرػؿ الةػوق االقتوػادلة والتةكلػة واالجتماعلػة والثةافلػة والسلاسػلة 
االتوػاالت وتسػارع تةكلػة المعمومػاتي رمػا عرف ػا  ي وقد تجمػت بأضػد وػورةا حػدلثا فػه تةػدـ وسػا ؿمستوق العالـ

كضػػر الممارسػات والةػػلـ التػه ل ػػا تػأثلر عمػػا حلػاة الكػػاس فػه جملػػ  اكحػػاا اداة عمػػا اك ػا  عػالـ االجتمػػاع "مػارتف"
 (.Ritzer and Atalay, 2010العالـ )
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ه بعػض عكاوػره الجابلػا ولمعولمة تاثلر قوي عما تروف وتضرؿ التجمعات العمراكلة وتاطلط المدفي قػد لرػوف فػ
لػػه تػػاثلر سػػمبه مػػف حلػػث ارتبػػاط  فػػافمػػف حلػػث التةكلػػة ووسػػا ؿ االكضػػاا واالتوػػاالتي ولرػػف مػػف كاحلػػة ااػػرق 

المدلكػػػة بالعػػػالـ الاػػػارجهي وفةػػػداك ا ل ولت ػػػا واوووػػػلت ا ومحملت ػػػا التػػػه تضػػػمف ل ػػػا الحمالػػػة والسػػػ مةي ممػػػا 
ي رمػا اف العولمػة فػه مضػموك ا ةػه الغػاا لم ولػة المحملػة لعرض ا لمتػاثر باالاطػار التػه توػلب المػدف االاػرق

 .الته ترتبط ارتباطا وثلةا بثةافة االمـ وتارلا ا واووولت ا الحضارلة

ومكذ اواسط الةرف العضرلف تحولت المدف الا مرارز تجارة وادماتي االمر الذي اثر سمباي عما مستوق الع قات 
ضػػعؼي ثػػـ جػػاا عوػػر العولمػػة وظ ػػور تركولوجلػػا المعمومػػات والتػػا االجتماعلػػةي التػػا اوػػبحت ارثػػر حلادلػػة و 

(ي واوبحت 2008ي مجمس اوروبا 2002اعاقت وردعت الع قات االجتماعلة بضرؿ لـ لسبؽ له مثلؿ )ضولت 
(  " ةػؿ ةكػاؾ مجػاورة 2001الع قات االجتماعلة تحدث اارج المجاورات واالحلااي ولةػوؿ ) رلركػز وباررسػوف 

 (.(Beumer, 2010مترابطة فا عور العولمة " سركلة التزاؿ

عمػا  االقتوػادي والكمػو التجارلػة والفوا ػد الماللػة المراسػب تحةلػؽوظاةرة العولمة راف دا ما ةػدف ا الر لسػه ةػو 
الضػعوب ومحملػة الحلػاةي  وقػد اكعرػس فةػداف المدلكػة لم ولػة المحملػةي وارتباط ػا  حساب اوووػلة المػدف وثفافػة

المباضػػر بمػػدف العػػالـ كتلجػػة لمعولمػػة وسلاسػػات ا سػػمبا عمػػا حلػػاة السػػراف الوػػحلة وذلػػؾ مػػف حلػػث سػػرعة اكتةػػاؿ 
لتػه ل سػؼ االوب ة واالمراض مف مدلكة الا اارق ومف دولة الا ااػرق باسػرع وقػت ممرػفي وبوسػا ؿ متعػددة وا

الضػػػدلد مػػػف الوػػػعب االسػػػتغكاا عػػػف اسػػػتعمال ا وعػػػف الحاجػػػة الل ػػػا جملػػػ  مكػػػاحه الحلػػػاة االقتوػػػادلة والسلاسػػػلة 
واالجتماعلةي وفه كةؿ الرراب والبضا   بلف الدوؿي ومف اةم ػا حررػة الطلػراف العػالمه وحررػة الم حػة البحرلػة 

 باالضافة الا وسا ؿ الكةؿ البرق.

افه لمضػػعوب وتغلػػر العػػادات والتةاللػػد المحملػػة لػػؤثر سػػمبا وبضػػرؿ ربلػػر عمػػا الوػػحة الكفسػػلة رمػػا أف التغلػػر الثةػػ
 لةػوؿ لمسراف ولؤدي الػا عػدـ الضػعور بالراحػة واالسػتةراري والػا اكتضػار الجرلمػة وقمػة االمػف واالمػافي وفػه ذلػؾ

" المدلكػة عمػارة" عكػواف تحػت المبكاكلػة االابػار وحلفة كضرته مةاؿ فه" فلاض رةلؼ الم كدس" الجامعه االستاذ
 المجتمػ  حلاة عما الغربلة العولمة عمارة تطبلؽ ظؿ فه العربه العالـ ومدف لبكاف فه العمارة الله آلت ما حوؿ

ي  عمػػارة" المحملػػةي العمراكلػػة ال ولػػة مراعػػاة دوف العربػػه  إط لت ػػا فػػه عدا لػػة   ةػػه الرا جػػةي التةكلػػات عمػػارة اللػػـو
 فلػػؾ أثػػارت ربمػػا بػػؿ. باالطم كػػاف الضػػعور إللػػؾ تحِمػػؿو  وال وراحػػة ي بػػدؼا   بػػداام ا العػػلش إلػػا تػػدعوؾ ال أحلاكػػايي
 فػه العػابر بػالوجود اإللحػاا عمػا بإوػرارةا إك ػاي. المفتعمػة ضفافلت ا تغّمفه الذي الغموض برؿ   واالرتباؾي الاوؼ  
 (.2008 فلاضي" ) باالستةرار توحه ال المرافي

والضا مف مضاعفات ظاةرة العولمة تاثلر التغلر المكااه وزلادة درجات الحرارة الةوي والمباضر عما مجتمعػات 
 الوػحة لمكظمػة سػابةةال عامػةال مػدلرةال تضػافي مارغرلػت لػدرتورةالدوؿ الكاملة وسراف العػالـ بضػرؿ عػاـي وتةػوؿ ا

 جملػػ  لفلػػد المكػػاخ " تغّلػػر لاػػص ـي فلمػػا2008سػػكة  المتحػػدة لألمػػـ العامػػة الجمعلػػة ل ػػا أمػػاـ العالملػػة فػػه بلػػاف
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 األرض رورػب احتػرار أفّ  بالػذرر والجػدلر. الوالمة آثاره مف لتضّرر مف أّوؿ ستروف الكاملة البمداف بأفّ  الابراا
 فجػأة سػتحدث تواترةػاي لػزداد الته الضدلدةي المكاالة الظواةر عما المترتبة اآلثار أفّ  غلر تدرلجلةي بطرلةة سلتـ

 والعواوػػؼ الفلضػػاكات عػػف الكاجمػػة الوػػحلة الترػػاللؼ تةػػدلر فعػػ يي ولمرككػػاي الكػػاسي جملػػ  ب ػػا سلضػػعر وبحػػدة
 الترػػاللؼ تةػػدلر فعػػ يي ولمرككػػاي. المػػدف فػػه ال ػػواا وتمػػّوث الحػػرّ  وموجػػات الملػػاه وضػػيّ  الجفػػاؼ وحػػاالت المدارلػػة
 اإلكساكلة". المساعدة تةدلـ الدوله المجتم  لوكاضد عكدما الموترّبدة
فػػاف مػػف اةػػـ عواقػػب العولمػػة ةػػه ظػػاةرة ارتفػػاع اسػػعار السػػم  الغدا لػػة وااوػػة االغذلػػة  "تضػػاف مارغرلػػتووفػػؽ "

 رملػػات عمػػا تحتػػوي التػػهالوػػحلة وةػػه التػػه تمثػػؿ دا مػػا اغمػػا اكػػواع االغذلػػةي بحلػػث توػػبي االغذلػػة المج ػػزة 
ةػه االغذلػة الرالوػة والتػه ترػوف فػه  األساسػلةي المغذلػة العكاوػر مػف قملمة ورملات والسرر الدةوف مف ربلرة

متكاوؿ الفةراا مػف سػراف العػالـي ومػا تسػببه تمػؾ االغذلػة مػف امػراض تػؤدي الػا ضػعؼ الج ػاز المكػاعه والػذي 
اثكػػاا اكتضػػارهي اضػػافة الػػا ماتسػػببه مضػػرمة  19رػػاف دور ربلػػر فػػه عػػدـ مةاومػػة العدلػػد مػػف الكػػاس لمػػرض روفلػػد 

الجتماعلة وةه احدق مظػاةر العولمػة الػا عػدـ حوػوؿ العدلػد مػف سػراف العػالـ وااوػة تدكه مستوق العدالة ا
الطبةػػػات الفةلػػػرة عمػػػا اػػػدمات الرعالػػػة الوػػػحلة الوقا لػػػة والع جلػػػة لمةاومػػػة ةػػػذه االمػػػراض واالوب ػػػة )مارغرلػػػت 

 (. 2008تضافي
 التخطيطية والصحة العامة المعايير
 الماططػػػػات وتكفلػػػػذ إعػػػػداد لعمملػػػػات المكظمػػػػة والمةػػػػاللس واألسػػػػس الةواعػػػػد مجموعػػػػة ةػػػػه التاطلطلػػػػة المعػػػػاللر
 التكملػة عمملػات وتوجػه تػكظـ وتضػرلعات وقواكلف لوا ي ةل ة عما وتوض  ي الحضرلة والتجمعات لممدف العمراكلة
 أساسػ ا عمػا لػتـ التػه الفكلػة المةػاللس واقتػراح بوضػ  التاطلطلػة والمعاللر المعدالت ت تـو  يالعمراكلة الحضرلة

 (.2001)السلويي  الماتمفة بكوعلات ا العامة الادمات تأثلر وكطاؽ وحجـ عدد تحدلد
 بمػػا وتحةلة ػػا تطبلة ػػا لمرػػف بحلػػث المحملػػةوالبل ػػة  الظػػروؼ مػػ  التاطلطلػػة المعػػاللر وتتػػوااـ تتكاسػػب اف لجػػبو 

 اعػدادةا ولػتـ ياتاالحتلاجػ تةدلر فه قوور وجود دوفووحلة ومكاسبة لحلاة السراف  متملزة عمراكلة بل ة لوفر
 بالمعػاللر المتعمةػة والدوللػة العمملػة المراجػ  و الدولػةي فػه الماتوػة الج ات قبؿ مف المستادمة المعدالت عما

 .التاطلطلة
وتضمؿ المعػاللر التاطلطلػة معػاللر الاػدمات السػركلةي والتجارلػةي والوػكاعلةي والتعململػة والوػحلةي وغلرةػا مػف 

ات العامة ال زمة لسراف المدلكة او التجم  الحضريي ومف ضػمف ةػذه المعػاللر معػاللر الاػدمات ماتمؼ الادم
الوحلة بماتمؼ مستولات ا وفؽ التػدرج ال رمػه لموحػدات التاطلطلػةي ابتػداا مػف المجػاورة السػركلة وووػوال الػا 

 تتضػػمفلوػػحلة التػػه الماطػػط االقملمػػهي ومالتطمبػػه رػػؿ مسػػتوق تاطلطػػه مػػف كػػوع مكاسػػب لػػه مػػف الاػػدمات ا
ي السػراف وتوزلػ  وعدد كوعلة م  لتكاسب بما المجتم  ألفراد الوحلة االحتلاجات لتمبلة ال زمة المدا ت جمل 

وتضػػػػػـ اػػػػػدمات وحػػػػػدات الرعالػػػػػة الوػػػػػحلةي والمستووػػػػػفاتي والمستضػػػػػفلات العامػػػػػة والتعململػػػػػةي والمستضػػػػػفلات 
المكظػػور الوػػحه لممدلكػة او التجمػػ  الحضػػري االاػػذ التاووػلةي ومػػف الم ػػـ عكػد الحػػدلث عمػػا التاطػػلط مػف 

بعػػػلف االعتبػػػار معػػػاللر التاطػػػلط التػػػه ت ػػػتـ بتحةلػػػؽ الوػػػحة العامػػػة والوػػػحة الوقا لػػػة فػػػه ماتمػػػؼ اسػػػتعماالت 
 االراضه دااؿ المدلكة او التجم  الحضري.
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 التخطيط الصحي لممجاورة السكنية

 اجتماعلػة فرػرةو  تاططلػة كظرلػة ةػه السػركلة المجاورة
جلػػػػػدة لحلػػػػػاة  وػػػػػحلة سػػػػػركلةبل ػػػػػة  إلجػػػػػاد الػػػػػه ت ػػػػػدؼ

السػػراف تتػػوفر فل ػػا جملػػ  الاػػدمات اللوملػػة الضػػرورلة 
ال زمػػػة لمسػػػراف مػػػف اػػػدمات عامػػػة واػػػدمات مرافػػػؽي 

 لممػػػدف المرػػوف األسػػاس ةػػه السػػركلة المجػػاورة عتبػػروت
 طػػػػػػاررمػػػػػػا اك ػػػػػػا اإل الجدلػػػػػػدةي الحضػػػػػػرلة والتجمعػػػػػػات

 الةا مة. المدفوتطولر  بكاا إلعادة مكاسبال

 عػاـ فػه الحاله بمف وم االمجاورة السركلة  ظ رتوقد 
 "يبلػػري "رملػػراكس األملررػػه الم كػػدس لػػد عمػػا ـ1923

 الوحػػػدات مػػف مجموعػػةمبأك ػػا   المجػػاورةعػػرؼ  الػػذيو 
 عػدد لةطك ػا يلمسػراف اللوملػة ل حتلاجػات ال زمػة األوللة الضرورلة والادمات العامة بمرافة ا المتراممة السركلة

 ابتدا لػة بمدرسػة اػدمت ا أسػاس عما وتةـو يكسمة 5000 أمثؿ وبعدد كسمة 8000 إلا 2000 مف السراف مف
عػػدد مػػف ل ادمػػةالمدرسػػة  وتةػػدـولمرػػف الووػػوؿ الل ػػا والػػا رافػػة الاػػدمات برػػؿ لسػػر وسػػ ولةي  وسػػط ا فػػه تةػػ 
)عػػػػ ـي  السػػػراف عػػػػدد مػػػف% 19 حػػػػواله لمثمػػػوف ةسػػػػك 11-6 سػػػف مػػػػفتمملػػػذي  1520 – 380مػػػػف  مت ملػػػذال

1998.) 

الجػػػػوار  وحػػػػدة" ولممجػػػػاور السػػػػركلة عػػػػدة تسػػػػملات مك ػػػػا
 التاطلطلػػػةي الوحػػػدة أو االجتماعلػػػة الوحػػػدة أو السػػػركه
 الوحػػػدة ةػػػذه حجػػػـ لرػػػوف أف التاطػػػلط رواد اقتػػػرحوقػػػد 
 االتوػػػاالت عكػػػدةا تػػػتحطـ التػػػه لمدرجػػػة بػػػالربلر لػػػلس

 تفضػػؿ التػػه لمدرجػػة بالوػػغلر وال االجتماعلػػة والع قػػات
ي وفػه تػػوفلر واالاػػت ؼ التكػوع تحةلػػؽ فػه الوحػػدة مع ػا

 رػػؿ الوحػػدة ةػػذه تضػػـ وأف الامػػات الضػػرورلة لمسػػرافي
 أو تمللػػػػز أي طلات ػػػػا بػػػػلف تجمػػػػؿ وال المجتمػػػػ  طبةػػػػات
 (.4)ضرؿ تفاوت

ولمرف مف ذلؾ اعتبار اف التحرـ فه تاطػلط المجػاورة 
السػػركلة تاطلطػػاي وػػحلاي ووقا لػػايي ةػػو مػػف اةػػـ عكاوػػر 

 : المجاورة السركلة كواة بكاا وترولف المدلكة.4ضرؿ
 مدلكة المكلا الجدلدة

 1998المودر: ع ـي 

: توزل  استعماالت االراضه والادمات العامة 5ضرؿ 
دااؿ المجاورة السركلةي) الحه االوؿي التجم  الاامس 

 بمدلكة الةاةرة الجدلدة(
 /https://rs4sale.wordpress.comالمودر: 
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التاطػػلط الوػػحه لممدلكػػة او التجمػػ  الحضػػري بضػػرؿ عػػاـي ولمرػػف ذلػػؾ بواسػػطة الػػتحرـ فػػه تاطػػلط وتوػػملـ 
لػا رػؿ وحػدة سػركلة دااػػؿ ضػبرة الطػرؽ حػوؿ ودااػؿ المجػاورة السػػركلةي بالضػرؿ الػذي لسػمي بسػ ولة الووػػوؿ ا

التجمعات السراكلة بالمجاورة مف قبؿ اج زة الادمات الوحلة وادمات الطوارئ فه حالػة وقػوع اي مػف الجػوا ي 
واالاطار المستجدةي والضا تحدلد عدد مدااؿ المجاورة لساعد عما الػتحرـ فػه حررػة المػروري وسػ ولة وسػرعة 

اج لعمملات الحجر الوحه والسلطرة عمػا االوب ػة واالمػراض وذلػؾ التحرـ فه قفؿ ةذه المدااؿ فه حالة االحتل
لمحلمولة دوف اكتضارةا وتوسع ا فه باقه االحلاا والمجاورات السركلةي رما لساعد حجـ المجاورة السركلة وضرم ا 

ي والضػػا ووػػول ـ لمررػػز الاػػدمات بضػػرؿ (5)ضػػرؿ عمػػا سػػرعة وسػػ ولة تةػػدلـ الاػػدمات لمسػػراف عكػػد الضػػرورة 
عما طبلعة أرض وملسر ومتساوي مف جمل  اكحاا المجاورةي وم  اف ضرؿ المجاورة السركلة لعتمد اساساي س ؿ 

ي ولرف الضرؿ الدا ري او المرب  ةػو افضػؿ اضػراؿ تاطػلط المجػاورة موق  المجاورة وع قت ا بالمجاورات األارق
 السركلة الذي لحةؽ رؿ ةذه المملزات.

ر فػػه دراسػػة معػػاللر الاػػدمات الوػػحلة دااػػؿ المجػػاورة مػػف حلػػث المسػػاحة ومػػف ج ػػة ااػػرق لمرػػف اعػػادة الكظػػ
الماووػػة مػػف ةػػذه الاػػدمات لرػػؿ مػػواطفي ومسػػاحة التوسػػ  المسػػتةبمه التػػه تسػػمي ببكػػاا واقامػػة مرافػػؽ وػػحلة 
اضافلة فه وقت سرل  لمجاب ة الظروؼ الطار ة اثكاا االزمات والجوا يي رما لمرػف دراسػة المعػاللر التاطلطلػة 

اػػدمات السػػركلة دااػػؿ المجػػاورة السػػركلة والتػػه تعتبػػر مػػف اةػػـ اسػػتعماالت االراضػػه دااػػؿ المجػػاورة السػػركلةي لم
وذلؾ مف حلث تةملؿ الرثافة السػركلة الػا ادكػا حػد ممرػفي وااوػة فػه المػدف التػه لمرػف فل ػا كمػو المدلكػة فػه 

الرض وقمػة عػدد السػرافي والضػاي لمرػف زلػادة االتجاه االفةه رما ةو الحاؿ فه اغمب المدف الملبلةي كظرا لتوفر ا
المساحات الاضراا والمفتوحة بػلف الوحػدات السػركلة دااػؿ المجػاورة السػركلة بمػا لسػاةـ فػه تػوفلر الت ولػة التػه 
تعتبػػر مػػف اةػػـ وسػػا ؿ الوقالػػة مػػف االمػػراض والتةملػػؿ مػػف اكتةػػاؿ العػػدوق بػػلف السػػرافي ولمرػػف اسػػتغ ل ا الضػػاي 

ت الحجػػػر الوػػػحه والكةاةػػػة ي رمػػػا تسػػػاةـ المسػػػاحات الاضػػػراا والمفتوحػػػة دااػػػؿ المجػػػاورة رامػػػارف لةضػػػاا فتػػػرا
السػػركلة فػػه تةملػػؿ كسػػبة االزدحػػاـ والترػػدس السػػراكه الػػذي بػػ  ضػػؾ ةػػو موػػدر معظػػـ المضػػارؿ الوػػحلة وةػػو 

 السبب الر لسه فه اكتةاؿ العدوق وسرعة تفضه االمراض واالوب ة.

 يةالمناطق الخضراء والمدينة الصح

الوقا لػػة البدكلػة دا مػا ةػه موػدر الوػحة بمػا تحتولػه مػف مسػاحات اضػراا وغابػات واضػجار راكػت الطبلعػة اف 
المكػػاطؽ الاضػػراا بمثابػػة الػػر تلف لممكػػاطؽ الحضػػرلة حلػػث تعتبػػر والع جلػػةي وموػػدر الراحػػة الكفسػػلة ل كسػػافي 

وتةملؿ مستوق التموث البل ػه  يكةلة لم واامف ت مروكات ا مف اضجار وكباتات ومسطحات اضرااكظرا لما تةـو به 
والووتا والبوريي مما لساةـ فه توفلر بل ة وحلة لسراف المدف والتجمعات الحضػرلةي ااوػة اثكػاا الجػوا ي 
حلػػث لمرػػف االسػػتفاذة مك ػػا اثكػػاا تطبلػػؽ بػػرامل الحجػػر الوػػحه لمسػػرافي وذلػػؾ باػػروج السػػراف الل ػػا والحوػػوؿ 
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الكةه مػ  الحفػاظ عمػا التباعػد االجتمػاعهي وقضػاا اوقػات طولمػة بػدوف ممػؿي رمػا عما رملات رافلة مف ال واا 
اك ا مودر ر لسه لمترفله والجذب السلاحهي باالضافة الا اك ا مودر غدا ه م ـ لمسراف كظرا لما تحتوله مف 

 (.6اضجار مثمرة وفواره واعضاب دوا لة )ضرؿ 

 رلدموةػػػػػػو  (2009ي السػػػػػػلد وللػػػػػػد)  الػػػػػػدرتور ووفػػػػػػؽ
 ل ضػػػػػػػػػجار فػػػػػػػػػاف ندبمك معمار ودار كاردول عةومجم

 الضػجرة اف حلػث الممػوث ل ػواا تكةلػة فػه ربلرة وظلفة
 عمػػػػػػا الةػػػػػػدرة ل ػػػػػػا سػػػػػػكتلمتر 40 قطػػػػػػر ذات الواحػػػػػػدة

 مػػػػف الممػػػػوث السػػػػمفور مػػػػف رلمػػػػوجراـ 20 امتوػػػػاص
 ضػجرة مملوف 50 فاف البل ة عمماا ووفؽ سكولاي الجو

 المكػػػػػػػاطؽ مسػػػػػػػاحة مػػػػػػف% 5 حػػػػػػػواله تضػػػػػػػرؿ والتػػػػػػه
 ارثػػر لتكظلػػؼ رافلػػة وفرػػت الملسلسػػبه فػػه الحضػػرلة

 "Sulphur Dioxide" مػادة مػف طف الؼ 455 مف
 (.2009السلدي  (و لمج المموثة

وحسػػػب المعػػػاللر التاطلطلػػػة العالملػػػة مػػػف المفتػػػرض 
اف ال تةػػؿ كسػػبة المسػػاحات الاضػػراا والمفتوحػػة عػػف 

% مف مساحة المكطةة الحضرلةي وقد قامت العدلد مف المؤسسات الدوللة ومك ا بركامل االمـ المتحػدة لمبل ػة 10
(UNEP واالتحاد االوربه وعدد مف المؤسسات بعدة دوؿ عالملة بمحاولة الوووؿ الا تحةلؽ مسػاحات رافلػة )

متػػر مربػػ  لمفػػردي ووفػػؽ  16الػػا  12مػػف المكػػاطؽ الاضػػراا دااػػؿ المػػدف والمكػػاطؽ الحضػػرلة رحػػد ادكػػا مػػف  
 األطفػاؿ م عػب تضػمؿالته المعاللر التاطلطلة فه للبلا فاف كسبة المساحات الاضراا فه التجمعات السركلة و 

والمكػػػاطؽ المفتوحػػػة واالحزمػػػة الاضػػػراا ومكػػػاطؽ   والمكتزةػػػات والملػػػادلف الةػػػدـ رػػػرة وم عػػػب المجػػػاورة  وحدلةػػػة
هي ولرف السؤاؿ ةؿ ةذه المساحات رافلػة  واذا راكػت رافلػة ةػؿ السرك التجم  مساحة مف% 15 بحدودالحمالة 

  حلي . لتـ تكفلذةا واالستفادة مك ا بالضرؿ الو

 والطبلعلػػةي الاضػػراا المكػػاطؽ مػػف الةوػػوي االسػػتفادة لممػػدف العمراكػػه التاطػػلط م ػػاـ اولولػػات مػػف اوػػبي لػػذلؾ
 عمػػؿ فةػػط ولػػلس الحدا ةلػػةي المػػدف لكظرلػػة والػػدقلؽ الفعمػػه والتطبلػػؽ لممػػدفي البكػػا ه الترػػولف وبػػلف بلك ػػا والمػػزج

 مػػف رثلػػر فػػه جعم ػػال ممػػا الرػػافه االةتمػػاـ تمةػػا ال السػػركلة والمجػػاورات المػػدف دااػػؿ بسػػلطة اضػػراا مسػػاحات
 .عمل ا الارسكلة الرتؿ وزحؼ وظلفت ا اللغاا عرضة االحلاف

  

الحدا ؽ ل ا دور ربلر فه الحفاظ عما الوحة : 6ضرؿ
 العامة بالمدف.

 فه ربلرة مفتوحة حضرلة مكطةة ةه فورسلث حدلةة
 .جورجلا بواللة سافاكا مدلكة وسط مكطةة
 /https://ar.wikipedia.org/wikiالمودر: 
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 االزدحام والكثافة السكنية

مكذ بدالة الثورة الوكاعلة اواار الةرف الثامف 
عضػػػػػري كضػػػػػأت المػػػػػدف الوػػػػػكاعلة فػػػػػه اوربػػػػػا 
وامرلرلػػػػػػا وتزالػػػػػػدت اعػػػػػػداد الم ػػػػػػاجرلف الل ػػػػػػا 
لمحوػػػػوؿ عمػػػػػا فػػػػرص العمػػػػػؿ التػػػػه وفرت ػػػػػا 
الحررػػة الوػػكاعلة والتجارلػػة فػػه ةػػذه المػػدفي 
ومف اةم ا مدف ماكضستر ولكدف فه برلطاكلػا 

( 7فػػػػػه امرلرػػػػػا )ضػػػػػرؿ وكلولػػػػػورؾ وضػػػػػلراغو 
وغلرةػػا مػػف المػػدف التػػه اوػػبحت تعػػاكه مػػف 
ازدلػػاد عػػدد السػػرافي ومػػا كضػػأ عكػػه مػػف بكػػاا 
مػػػدف تابعػػػػة لممػػػدف الربػػػػرق الةدلمػػػةي وظ ػػػػور 
احلػػػػػػاا سػػػػػػركلة مزدحمػػػػػػة وفةلػػػػػػرة وعضػػػػػػوا لات 

 موػػػػػدر عدلػػػػػدة سػػػػػكوات مػػػػػدق وعمػػػػػاراكػػػػػت 
 لمعدلد مف المضارؿ ومك ا:

  والمكػػاطؽ الاضػػػرااي وبالتػػاله الةضػػػاا عمػػا عكوػػر م ػػػـ مػػف عكاوػػػر الزحػػؼ عمػػا االراضػػػه الزراعلػػة
 الوحة العامة

 .ظ ور االحلاا العضوا لة والفةلرة والته راكت مودر تفضه االمراض واالوب ة واكتضار الجرلمة 
  زلػػادة مضػػارؿ التمػػوث البل ػػهي الكػػاتل عػػف مامفػػات الوػػكاعة وحػػرؽ الةمامػػةي وعػػوادـ السػػلارات والمرربػػات

 اآلللة.
  زلػػادة مضػػارؿ المػػرور والمواوػػ تي وبالتػػاله الوػػعوبة فػػه الووػػوؿ الػػا مكػػاطؽ الاػػدمات الغامػػةي ومالػػه

 مف تاثلر سمبه عما حلاة السراف.
  زلػػػادة الضػػػغوط الكفسػػػلة لمسػػػرافي وظ ػػػور االمػػػراض الكفسػػػلةي كتلجػػػة االزدحػػػاـ ووػػػعوبة الحوػػػوؿ عمػػػا

 الادماتي وقمة الترفلهي وتموث ال واا.

وقد ادق ذلؾ الػا ظ ػور العدلػد مػف الكظرلػات التاطلطلػة التػه كػادق روادةػا بضػرورة تكظػلـ المػدف والتةملػؿ مػف 
المضػػػارؿ االجتماعلػػػة والوػػػحلة الكاتجػػػة عػػػف االزدحػػػاـ وارتفػػػاع الرثافػػػات السػػػركلةي ومػػػف اةم ػػػا كظرلػػػة المدلكػػػة 

 مزالػػا والػػذي دعػػا فل ػػا الػػا االسػػتفادة مػػف ي"ةػػوارد ابكػػزر" االكجملػػزي لمماطػػط ـي 1898 سػػكة لكػػدف الحدا ةلػػة فػػه
 مػػف محػػدود عػػدد لسػػرك ا العكاوػػر راممػػة سػػملمة حلػػاة ذات رلفلػػة حضػػرلة مدلكػػة باكضػػاا وذلػػؾ والمدلكػػة الرلػػؼ
الطبلعػػةي ولسػػتفلد مػػف مةومػػات واػػدمات المدلكػػةي رمػػا قػػاـ  االكسػػاف ضػػمف واللةػػؿي بحلػػث لعػػلش اللزلػػد السػػراف

 تتسػػ   عوػػرله مدلكػػه عػػف عبػػارة وةػػو( الغػػد مدلكػه) لمةتػػرح بتةػػدلـ ماطػػط 1922 عػػاـ فػػه لوروربوزلػػه الم كػدس

االثار السمبلة ل زدحاـ السراكهي وسرعة تفضه االمراض : 7ضرؿ
 واكتةاؿ العدوق )مدلكة لكدف(.

 .https://www.arab48.com/ (2015)المودر: 
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 قمػب لتحػوؿ بػأف المجػاؿ ةػذا فػه أفرػاره وأبػرز المػدفي تكظػلـ فػه جدلػد لمف ػـو أساسػاي  رػاف كسػمةي م لػلف لث ثة
 مكتزةػات األرض مػف% 95 إبةػاا مػ  مسػتةمةي بلػوت ثػـ سػركلة عمػارات ب ػا تحػلط سػحاب كاطحػات إلا المدلكة

 (.2000ممدلكة وزلادة المساحات المفتوحة )عفلفهي وحدا ؽي فه اضارة مكه الا تةملؿ الرثافة العامة ل

ووفػػػؽ التةػػػارلر والدراسػػػات العالملػػػة فػػػاف ارتفػػػاع 
واالزدحػػػاـ السػػػراكه رػػػاف مػػػف  السػػػراكلة الرثافػػػة
 فػػػػػػه سػػػػػػاةمت وسػػػػػػاعدت  التػػػػػػه العوامػػػػػػؿ أةػػػػػػـ

 2002 عػػػػاـي ففػػػػه المعدلػػػػة األمػػػػراض اكتضػػػػار
 مت زمػػػػػػػة وبػػػػػػػاا تفضػػػػػػػه بػػػػػػػؤرة راكػػػػػػػت 2003و

 مجمعػا روكػ  ةوكػ  فػه الحػاد التكفسه االلت اب
 ارتظاظػاازدحامػا و  المكاطؽ أرثر مف لعد سركلا

 .العالـ فه بالسراف

"روروكػػا" فػػه بدالػػػة  19وقػػد تفضػػه وبػػاا روفلػػػد 
ـي بسرعة ربلرة فه مدلكة ووةاف بالولف والتػه تعتبػر مػف المػدف ذات الرثافػة السػراكلة العاللػةي 2020ةذا العاـ 

الوػلفي رمػا راكػت العدلػد مػف مػدف مملوف كسػمة وتعػد مػف أحػد مرارػز الكةػؿ الر لسػلة ب 11اذ لبم  تعداد سراك ا 
العالـ المرتظة بالسراف االرثر اكتضارا لمفلروس ومف اةم ا مدلكػة كلولػورؾ فػه امرلرلػاي والعدلػد مػف مػدف الطاللػا 

 19فمةد احالت ػا جا حػة روفلػد وألف معظـ ةذه المدف غلر موممة الستةباؿ مثؿ ةذه الجوا يي  ي واسباكلا والراف
 (. 8معلش ب اي وغلر آمكة ي واوبحت ضوارع ا وملادلك ا االلة مف السراف ) ضرؿ الا مدف غلر قابمة ل

ومػػف ذلػػػؾ فػػػاف االاػػد باالفرػػػار التاطلطلػػػة التػػػه تكػػادي بتافػػػلض الرثافػػػات السػػركلة دااػػػؿ االحلػػػاا والمجػػػاورات 
لة لما ل ا مػف السركلةي اوبي ضرورلا اثكاا عمملة اعداد ودراسة الماططات العمراكلة لممدف والتجمعات الحضر 

 فوا د لموحة العامة لمسراف ومك ا:

 .التةملؿ مف تفضه االوب ة واالمراض بلف السراف 
 .التمرف مف السلطرة عما الوباا فه اضلؽ كطاؽ 
 .تكفلذ سلاسات الحجر الوحه برؿ لسر وس ولة 
 .سرعة تةدلـ الادمات الوقا لة والع جلة واالدولة لمموابلف ولممحتاجلف 
 فتوحة واضراا لمرف استعمال ا لمكةاةة والحجر الوحه.وجود مكاطؽ م 

  

مدلكة برلف بعد تفضه وباا روروكاي ضوارع وملادلف االلة : 8ضرؿ
 مف الكاس.

 .https://www.arab48.com/ (2015)المودر: 
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 النتائج
 ووػػحلة جلػػدة بل ػػة ل ػػـ وتػػوفر لمسػػرافي العامػػة الوػػحة متطمبػػات تحةػػؽ التػػه المدلكػػة ةػػه الوػػحلة المدلكػػة .1

 المدلكػة وترػوف االجتماعلػةي العدالػة مبػادئ فل ػا وتتحةػؽ وسػ ولةي بلسػر الاػدمات رافػة عما فل ا لحوموف
 . واالمراض والجوا ي الطار ة االزمات مةاومة عما قادرة

معظـ ماططات المػدف فػه دوؿ العػالـ الماتمفػة غلػر موػممة وفػؽ المكظػور الوػحهي ممػا جعم ػا ضػعلفة  .2
وةضػػة امػػاـ الجػػوا ي واالوب ػػةي وذلػػؾ مػػف حلػػث سػػرعة اكتةػػاؿ العػػدوق بػػلف الكػػاس كظػػرا ل زدحػػاـ ومػػا تحػػدث 

 مدف مف سراك ا لعدـ قدرت ا عما حمالت ـ.ا له مف ماالطة مباضرةي وامو ةذه ال
حػػدوث االزمػػات ودتفضػػه االوب ػػة واالمػػراض دااػػؿ المػػدف وااوػػة فػػه العوػػر الحػػدلث مكػػذ ظ ػػور مػػرض  .3

ـي 2020فػه ووةػاف بالوػلف سػكة  19ـي الػا ظ ػور وبػاا روفلػد 1720الطاعوف فه مارسلملا بفركسا سػكة 
مكحكػا اطلػر فػه مجػاؿ تاطػلط المػدفي واوػبي لزامػا واكتضارةا بسرعة ربلرة فه معظػـ مػدف العػالـي ضػرؿ 

عما ماططه المدف والم كدسلف المعمارللف االاذ بعلف االعتبػار المكظػور الوػحه اثكػاا تاطػلط وتوػملـ 
 المدف.

الجػػوا ي واالمػػراض ل ػػا مػػؤثرات اقتوػػادلة واجتماعلػػة ربلػػرةي ف ػػه تعطػػؿ االعمػػاؿ وتفةػػد الكػػاس الوظػػا ؼي  .4
كتلجة الاوؼ مف الماالطة ومف زلارة العدلد مف االمركة دااػؿ المدلكػةي رمػا اك ػا وتسبب االمراض الكفسلة 

تساةـ فػه فةػداف التػرابط االجتمػاعهي ولػكعرس ذلػؾ رمػه سػمباي عمػا عمػراف المدلكػة وبل ت ػا المبكلػة واسػتدامة 
 كسلج ا الحضري.

االزمات والجػوا ي لمرػف الوووؿ الا عمؿ ماططات مدف آمكة ووحلة وقابمة لمعلش وقادرة عما مواج ة  .5
اف لػػػتـ مػػػػف اػػػ ؿ تاطػػػػلط المدلكػػػة مػػػػف اػػػػ ؿ المكظػػػور الوػػػػحهي وذلػػػؾ باعػػػػادة دراسػػػة معػػػػاللر تاطػػػػلط 
اسػتعماالت االراضػه بماطػط المدلكػةي بحلػث تررػز عمػا اولولػة تػوفلر وتحػدلث الاػدمات الوػحلة الوقا لػػة 

الوب ػػة واالمػػراض والتعامػػؿ مع ػػا بضػػرؿ والع جلػػة وفػػؽ المسػػتولات التاطلطلػػة لممدلكػػة بمػػا لكاسػػب مواج ػػة ا
 لحافظ عما الع قة بلف االكساف والمراف.

اعادة الكظر فه دراسة تاطلط وحدة المجاورة السركلة وةه كواة ترولف المدف بضرؿ لحةؽ مجاورة ذات بل ة  .6
ةػػه  وػحلة لمسػػراف لمرػك ـ اسػػتعمال ا اػػ ؿ فتػرات تفضػػه االمػراض واالوب ػػة دوف اف ل جروةػػاي بػؿ وترػػوف

 مودر م ـ المك ـ وس مت ـي وذلؾ مف ا ؿ تجمعات ا السركلة وحدا ة ا وادمات ا.
المساحات الاضراا والمكتزةات والمكاطؽ المفتوحة دااؿ االحلاا السػركلة والمػدف ل ػا دور ربلػر فػه تحةلػؽ  .7

ة لةضػاا فتػرات متطمبات الوحة العامة لمسرافي وتوفلر الراحة الكفسلة ل ـي ولمرف اف ترػوف افضػؿ االمركػ
الحجػػػر الوػػػحهي والتػػػه تسػػػاعد عمػػػا سػػػرعة التماثػػػؿ لمضػػػفااي وتزلػػػد مػػػف قػػػوة االرتبػػػاط بػػػلف االكسػػػاف وبل تػػػه 

 الحضرلة.
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 عمملػػػة اثكػػاا ضػػرورلا اوػػػبي السػػػركلة قػػدر االمرػػاف والمجػػاورات االحلػػاا دااػػػؿ السػػركلة تافػػلض الرثافػػات .8
لمسػراف مػف  العامػة لموػحة فوا د مف له لما ضرلةالح والتجمعات لممدف العمراكلة الماططات ودراسة اعداد

حلػػث تةملػػؿ اكتضػػار وتفضػػه االمػػراضي والةػػدرة عمػػػا مواج ػػة االمػػراض وع ج ػػاي وسػػ ولة تةػػدلـ الاػػػدمات 
 الوحلة لمسراف.

تطػولر االحلػاا الفةلػػرة والم مضػةي وتحةلػؽ العدالػػة االجتماعلػة فػػه توزلػ  الاػدمات بماتمػػؼ اكواع ػاي والرفػػ   .9
 الثةافة الوحلة لمسراف مف ضأكه اف لعزز فرص تحةلؽ متطمبات الوحة العامة.مف مستوق 

 التوصيال
اعػػداد ماططػػات المػػدف المسػػتةبملة ومراجعػػة ماططػػات المػػدف الةا مػػة مػػف اػػ ؿ مبػػدأ المكظػػور الوػػحهي  .1

ةي وذلػػؾ بػػالتررلز عمػػا تةلػػلـ وتحػػدلث الاػػدمات الوػػحلة وفػػؽ الترتلػػب ال رمػػه لموحػػدات التاطلطلػػة بالمدلكػػ
بضرؿ لوفر الادمة الوحلة الوقا لة والع جلة وادمات مواج ػة الطػوارئ واالوب ػة مػف امػارف عػ ج وحجػر 

 وحه وكةاةة.
تاطلط المجاورة السػركلة الوػحلة "كػواة ترػوف المػدف" مػف حلػث االكسػلابلة فػه ضػبرات الطػرؽ بضػرؿ لسػ ؿ  .2

امػارف االوػابات دااػؿ التجمعػات  الوووؿ مف والا مررز الادمات الوحلةي ولس ؿ سرعة الووػوؿ الػا
 حالػػػة فػػػه المػػػدااؿ ةػػػذه قفػػػؿ وسػػػرعة سػػػ ولة السػػػركلةي وتحدلػػػد عػػػدد وامػػػارف مػػػدااؿ المجػػػاورة بمػػػا لضػػػمف

 واالمراض. االوب ة عما والسلطرة الوحه الحجر لعمملات االحتلاج
سػركلة الػا مسػتوق االةتماـ بتػوفلر حػدا ؽ ومكػاطؽ اضػراا مفتوحػة ابتػدااي مػف التجمػ  السػركه والمجػاورة ال .3

الحػػه السػػركه والمدلكػػة بضػػرؿ جلػػد وبمسػػاحات رافلػػة لمرػػف تحػػدلث ا وفةػػا ل حتلػػاج الػػذي تفرضػػه االزمػػات 
 والجوا ي مثؿ وباا روروكا واالوب ة االارق.

الت  ـ م  الب لة الطبلعلة المحملةي لما تحتوله مف مملزات تسػاةـ فػه تحةلػؽ متطمبػات الوػحة العامػة مػف   .4
حػػػة وغابػػػات واضػػػجار ومكػػػاطؽ اضػػػرااي وذلػػػؾ بالحفػػػاظ عمل ػػػا وتكملت ػػػا واسػػػتغ ل ا االسػػػتغ ؿ مكػػػاطؽ مفتو 

 االمثؿ.
الحفػػاظ عمػػا الاوووػػلة وال ولػػة المحملػػة لممدلكػػةي لتجكػػب االثػػار السػػمبلة لمعولمػػة والتػػه مػػف بلك ػػا سػػرعة  .5

اكتضار الجرلمةي م  الحفاظ تفضه االمراض واكتةال اي واكتضار العادات االجتماعلة الغرلبة الته تساعد عما 
 عما االتواؿ المفلد م  العالـ الاارجه بضرؿ مدروس ومكظـ.

اعػادة الكظػر فػه تاطػػلط وتوػملـ المكافػذ البرلػة والبحرلػػة والجولػة بضػرؿ لضػمف الػػتحرـ الجلػد فػه عمملػػات  .6
ا الموابلفي الداوؿ والاروجي وتوفلر ادمات ل ستةباؿ والرضؼ الطبه وامارف اقامة لمحجر الوحه اللوا

 م  توفلر جمل  المتطمبات الادملة والترفل لة واالمارف الاضراا ب ذه الادمات.



 

 "مدخل لتخطيط المدن بعد جائحة كورونا" تخطيط المدن المستدامة من خالل المنظور الصحي 
 جامعة المرقب/  سالـ ضوسعاد . ا؛    المرقب/ جامعة عبداهلل مفتاح بف محمود. د
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اتباع كظاـ التاطػلط العمراكػه لممػدف وفػؽ الحػد االدكػا لمرثافػات السػركلةي وذلػؾ باالسػتفادة مػف  المسػاحات  .7
اـ والتردس السراكه حفاظا المفتوحة وقمة عدد السراف رما ةو الحاؿ فه المدف الملبلةي وذلؾ لتجكب االزدح

 عما الوحة العامة ولمتةملؿ مف اطر تفضه االمراض واالوب ة.
 مػف السػركلة والمػدفي االحلػاا دااػؿ السػراف والوػحة العامػة بػلف االسػتدامة وثةافػة الػوعه كضػر عمػا العمؿ .8

 التطػػور ضػػماف مضػػاررت ـ فػػه عمملػػات التاطػػلط الحضػػريي وتحةلػػؽ مبػػادئ المدلكػػة الوػػحلةي وعمملػػة اجػػؿ
 المستدامة لممدلكة. الحضرلة التكملة تحةلؽ اجؿ مف وذلؾ الحضريي الكسلل وبكاا والمدف ل حلاا العاـ

مراجعػػة ماططػػات المػػدف الةا مػػةي وعمػػؿ  بضػػرورة الماتوػػة الج ػػات قبػػؿ مػػف والتضػػرلعات الةػػواكلف وضػػ   .9
 .معات الحضرلةماططات المدف الجدلدة وفؽ المكظور الوحه فه تاطلط وتوملـ المدف والتج

 لتعمػؽ فلمػا ال كسػة المعمارلػة والتاطػلط العمراكػهي مجػاؿ فػه واالرادلملػة التعململة المكاةل بتطولر االةتماـ .10
تاطػػلط وتوػػملـ المػػدف وفػػؽ مبػػادئ المدلكػػة الوػػحلة الةابمػػة لمحلػػاة والةػػادرة عمػػا مواج ػػة االزمػػات  بدراسػػة

 واالوب ة.
تاطػػلط وتوػػػملـ  ودراسػػػة وااتبػػار بتةلػػػلـ لتعمػػؽ فلمػػػا والدراسػػات البحػػػوث وعمػػؿ  العممػػػهي البحػػث مواوػػمة .11

المػدف والتجمعػػات الحضػرلة الوػػحلةي التػه تػػوفر لسػػراك ا بل ػة حضػػرلة جلػدة ووػػحلةي وتسػاةـ فػػه تحةلػػؽ 
 التكملة الحضرلة المستدامة.
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