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الممخص
اف حػػدوث االزمػػات والر ػوارث التػػه ت ػػدد حلػػاة السػػراف دااػػؿ المػػدف والتجمعػػات الحض ػرلة س ػواا راكػػت ر ػوارث
طبلعلػػة مثػػؿ ال ػزالزؿ والفلضػػاكات والب ػرارلفي او تفضػػه االم ػراض واالوب ػػةي تعتبػػر مػػف اةػػـ مؤض ػرات قلػػاس جػػودة
الترولف الحضري لماططات ةذه المػدف والتجمعػات الحضػرلةي ومعرفػة مػدق قػدرت ا عمػا مةاومػة ومواج ػة ةػذه

االزماتي وحمالة سراك ا مف االاطاري وحفاظ ا عما استدامة بل ت ا الحضرلةي واستمرار ازدةارةا وكموةا.
وتتمثػؿ مضػرمة البحػث فػه وجػود قوػور واضػي فػه الترػولف الحضػري لماططػات العدلػد مػف المػدف فػه ماتمػػؼ
دوؿ العالـ جعؿ مك ا مدف غلر آمكة وغلر قادرة عما الومود فه مواج ػة معظػـ الرػوارث واالزمػات التػه المػت
بالمجتمعات البضرلة وأارةا جا حة روروكاي وساةـ فه سرعة اكتضار الوباا وتفضله بلف السرافي وادق الا تحوؿ

ملادلف ةذه المدف وضوارع ا الا امارف مفزعة وااللة مف السراف.

ول ػدؼ البحػث الػا المسػاةمة فػه وضػ اسػس ومعػػاللر لماططػات عمراكلػة وتوػاملـ تجعػؿ مػف المػدف امػػارف
آمكػػة قابمػػة لمعػػلش وقػػادرة عمػػا مواج ػػة االوب ػػة واالم ػراضي تحمػػه سػػراك ا مػػف الج ػوا ي واالاطػػار وتحةػػؽ ل ػػـ
الوػػحة واالمػػف واالسػػتةراري ولػػتـ فػػه ةػػذه الد ارسػػة اتبػػاع المػػك ل التحملمػػه الووػػفه االسػػتة ار ه مػػف اػ ؿ د ارسػػة
وتحملػػؿ مف ػػوـ االس ػػتدامة وابعادة ػػا البل لػػة واالقتو ػػادلة واالجتماعل ػػةي ومعرف ػػة اةػػـ عكاو ػػر التر ػػولف الحض ػػري

لممدلكةي وتحدلد اةـ المضارؿ التاطلطلة الته ساةمت فه عػدـ قػدرة المػدف عمػا مةاومػة الوبػااي وسػرعة تفضػلهي
واثرت سمبا عما الوحة العامة لمسرافي ولامص البحث الا تحدلد مواطف الامػؿ والةوػور فػه معػاللر الوػحة
العامة فه تاطلط وتوملـ المدف الحاللةي ومعرفة مةومات المدف الوحلةي ولووه البحث بأف لرترز التاطلط
الحضري لممدف عما اسس تحةؽ الوحة العامة لمسرافي وتساةـ فػه امػؽ مػدف مسػتدامة ووػحلة قابمػة لمعػلش

وقادرة عما مواج ة االاطار واالوب ة.

الكمماااال المحتاحياااة االسػػتدامةي التاطػػلط العم اركػػهي البل ػػة الحض ػرلةي الجا حػػةي التاطػػلط الوػػحهي المعػػاللر

التاطلطلة.
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المؤتمر العممي الدولي الرابع لكمية االقتصاد والتجارة
األةداؼ العالملة لمتكملة المستدامة – الدوؿ الكاملة بلف تداعلات الواق وتحدلات المستةبؿ

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 اػ ؿ تحةلػػؽ متطمبػػات الوػػحة

العامة لمسراف مف سرف وترفله وغداا ودوااي واف تروف الادمات فه متكاوؿ الجمل ولمرف الحووؿ عمل ا برؿ
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.
ولعتبػػر التاطػػلط الحضػػري الجلػػد لممػػدف والتجمعػػات الحض ػرلة مػػف اةػػـ الوسػػا ؿ االساسػػلة لػػدعـ الوػػحة العامػػة
لسراف ةذه المدفي وقد لوحظ اكه ومػ بػدالات ظ ػور واكتضػار وبػاا روروكػا فػه لددالػة العػاـ  2020وتحولػه الػا
جا حػػة فػػه العدلػػد مػػف المػػدف العالملػػة عػػدـ وػػمود ةػػذه المػػدف امػػاـ الجا حػػةي حلػػث تامػػت الف ارغػػات والمروكػػات
الحضرلة دااؿ المػدف عػف سػراك ا امػاـ اطػر ةػذا الوبػااي ولػـ تةػدـ ل ػـ الحمالػة ال زمػةي وتبػلف اك ػا مػدف غلػر
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.

وس ػػلتـ ف ػػه ة ػػذا البح ػػث د ارس ػػة وتةل ػػلـ الماططػ ػات العمراكل ػػة لمم ػػدف والتجمع ػػات الحضػ ػرلة م ػػف اػ ػ ؿ المكظ ػػور
الوػػحه والوقػػوؼ عمػػا م ػواطف الامػػؿ فػػه ةػػذه الماططػػات والتػػه جعمػػت العدلػػد مػػف المػػدف غلػػر قػػادرة عمػػا
الوػػمود فػػه مواج ػػة االوب ػػة واالمػراض التػػه المػػت بالمجتمعػػات البضػرلة والتػػه رػػاف آارةػػا جا حػػة روروكػػاي ولػػتـ
ذل ػػؾ م ػػف اػ ػ ؿ د ارس ػػة وتحمل ػػؿ بع ػػض العكاو ػػر واالس ػػس الت ػػه تس ػػاةـ ف ػػه دع ػػـ الو ػػحة العام ػػة عك ػػد اع ػػداد
الماططػػات العمراكلػػة والتوػػاملـ الحض ػرلة لممػػدفي ومػػف اةم ػػا االسػػتدامة الحض ػرلةي ومف ػػوـ المدلكػػة الوػػحلةي

والتاطػػلط العم اركػػهي والمعػػاللر التاطلطلػػةي وكػواة بكػػاا وترػػولف المدلكػػةي والرثافػػات السػػركلةي والمكػػاطؽ الاض ػراا
دااػػؿ المػػدفي واةملػػة ةػػذه العكاوػػر واالسػػس فػػه بكػػاا الماطػػط ال لرمػػه لممدلكػػةي ودورةػػا فػػه بكػػاا بل ػػة حضػرلة
جلدة ووحلة لمسرافي وتحدلد ومعرفة كةاط ضعؼ وقوور المعاللر التاطلطلة الستعماالت اال ارضػه الماتمفػة

المروكػػة ل ػػذه الماططػػاتي والتػػه تجعػػؿ المدلكػػة غلػػر آمكػػة وغلػػر قابمػػة لمعػػلش وغلػػر قػػادرة عمػػا مواج ػػة الجػػو ي
واالاطػػار واالزمػػات م مػػا رػػاف كوع ػػاي ولامػػص البحػػث الػػا وض ػ المةترحػػات التػػه مػػف ضػػأك ا تطػػولر اسػػس
ومعػػاللر اعػػداد وتكفلػػذ الماططػػات الحض ػرلة لممػػدف بمػػا لضػػمف عمػػؿ ماططػػات عمراكلػػة تحةػػؽ لممدلكػػة الرفػػااة
والمةاومػػة الحض ػرلةي وتجعػػؿ مك ػػا مدلكػػة وػػحلة وآمكػػة وقابمػػة لمعػػلشي وقػػادرة عمػػا مواج ػػة الجػوا ي واالاطػػاري
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
ماتمؼ دوؿ العالـ ي والذي جعؿ مك ا مدف غلر آمكة وغلر قادرة عما الومود فه مواج ة معظـ الروارث
واالزماتي وااوة تةضه االوب ة والجوا ي الته المت بالمجتمعات البضرلة دااؿ ةذه المدف مكذ ظ ور مرض
الطاعوف فه مارسلملا بفركسا سكة 1720ـي الا ظ ور وباا روفلد  19فه ووةاف بالولف سكة 2020ـي

واكتةاله الا العدلد مف مدف العالـي وم حظة سرعة اكتضار الوباا وتفضله واكتةاؿ العدوق بلف الكاس كظ ار
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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
تةللم ا وفةا لمتاثلرات السمبلة الته احدثت ا الجوا ي واالاطار وآارةا وباا روفلد  19عما سراف العدلد مػف مػدف
العالـي والته اظ رت العلوب واوجه الةوور فه الترولكات الحضرلة والمعاللر التاطلطلة الستعماالت االراضه
دااؿ المدف فه ماتمؼ بمداف العالـ.

منهجية البحث
تعتمد الدراسة عمػا اتبػاع المػك ل الكظػري االسػتة ار ه لػبعض الد ارسػات واالبحػاث حػوؿ التاطػلط المسػتداـ لممػدف

والتجمعػػات الحض ػرلةي ومف ػػوـ االسػػتدامة وابعادةػػا البل لػػة واالقتو ػادلة واالجتماعلػػةي ومف ػػوـ المدلكػػة الوػػحلة
وعكاور ترولك اي والمك ل التحملمه فه مكاقضػة وتحملػؿ اوػا ص اسػتعماالت اال ارضػه دااػؿ ماططػات المػدف
بحلػػث لمرػػف تحدلػػد م ػواطف الامػػؿ والضػػعؼ دااػػؿ الترػػولف الحضػػري لممدلكػػةي والووػػوؿ الػػا وػػلاغة معػػاللر
واسس تاطلطلة تساةـ فه وض اطط عمراكلة استراتلجلة لمدف المستةبؿ الته ل ا الةدرة عما مةاومة االزمػات
والطوارئي والته توفر لسراك ا بل ة وحلة آمكةي وتحةؽ التكملة الحضرلة المستدامة .

محهوم واهمية التخطيط العمراني
التاطلط العمراكه او تاطلط المدف ةو التاطلط الذي لتـ مف ا له تكظلـ وتكسلؽ اسػتعماالت اال ارضػه دااػؿ
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
الجدلدةي واعادة تاطػلط وتطػولر المكػاطؽ المتامفػةي وتحسػلف البل ػة بضػرؿ عػاـي والبل ػة العمراكلػة بضػرؿ اػاصي
وذلؾ مف اجؿ توفلر بل ة جلدة لحلاة السرافي توفر ل ـ االمف واالستةرار والوحة والرفاةلة (ع ـي .)1998

ولعتمػػد التاطػػلط العم اركػػه لممدلكػػة عمػػا عػػدة مرتر ػزات واسػػس ر لسػػلة تتمثػػؿ فػػه الد ارسػػات الطبلعلػػة التػػه ت ػػتـ
العم اركػػه وتحدلػػد اكػواع وارتفاعػػات
بد ارسػػة العوامػػؿ الطبوغرافلػػة والبل لػػة والمكاالػػة لممدلكػػةي ود ارسػػة ةلرػػؿ المدلكػػة و

المباكهي والرثافات السركلة بجمل اكواع اي وضػبرات الطػرؽ والمواوػ تي واػدمات الم ارفػؽ والبكػا التحتلػة ومػف

اةم ػػا ا ػػدمات الت ػػزود بمل ػػاه الض ػػربي وض ػػبرات الو ػػرؼ الو ػػحهي واعم ػػاؿ الر رب ػػاا واالتو ػػاالتي والد ارس ػػات
االجتماعلة الته لتـ مف ا ل ا دراسة السرافي وال رـ السػراكه ومعػدالت الكمػوي وجملػ الاوػا ص االجتماعلػة

لمسػػرافي وذلػػؾ مػػف اجػػؿ تحدلػػد متطمبػػات الاػػدمات العامػػة االسػػرمكلة والتعململػػة والوػػحلة وغلرةػػا مػػف الاػػدماتي
باالضافة الػا الد ارسػات االقتوػادلة التػه لػتـ مػف ا ل ػا معرفػة وتحدلػد مػوارد وموػادر الػداؿ العػاـ والمملػزات
االقتو ػػادلة المحمل ػػةي وذل ػػؾ لتحدلػ ػػد اس ػػتراتلجلات الكظػ ػػاـ االقتو ػػادي والمعلض ػػه لمس ػػراف وتػػػوطلف الوػػػكاعات

واالكضطة االقتوادلة الماتمفة.
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تخطيط المدن المستدامة من خالل المنظور الصحي "مدخل لتخطيط المدن بعد جائحة كورونا"

د .عبداهلل مفتاح بف محمود /جامعة المرقب ؛ ا .سعاد سالـ ضو /جامعة المرقب
وترمف اةملة التاطلط العمراكه فه الجاد الحموؿ المكاسبة لرافػة المضػارؿ دااػؿ المكطةػة الحضػرلةي والتػه تػؤثر
عمػػا حلػػاة السػػراف وامػػك ـ واسػػتةرارةـ ووػػحت ـي ومػػف اةم ػػا مضػػارؿ االزدحػػاـ السػػراكه والعض ػوا لاتي ومضػػارؿ
التمػػوث البل ػػهي وكةػػص الاػػدمات العامػػة واػػدمات البكػػا التحتلػػةي ول ػػدؼ التاطػػلط العم اركػػه الػػا تكظػػلـ الحلػػاة
الحض ػرلة دااػػؿ المػػدفي وفػػؽ اسػػس ومعػػاللر تكاسػػب البل ػػة المحملػػة والظػػروؼ االجتماعلػػة واالقتوػػادلة والثةافلػػة
لمسػػرافي بمػػا لضػػمف تػػوفلر مدلكػػة دات بل ػػة حضػرلة جلػػدةي ضػػاممة لجملػ السػػرافي تػػوفر ل ػػـ االمػػف واالسػػتةرار

وتحة ػػؽ ل ػػـ متطمب ػػات الو ػػحة العام ػػةي وتر ػػوف المدلك ػػة قابم ػػة لمع ػػلش ومس ػػتدامة وق ػػادرة عم ػػا مواج ػػة االزم ػػات
والجوا ي واالاطار م ما راف كوع ا.

االستدامة
وتعرؼ االستدامة او التكملة المستدامة ) )Sustainable Developmentوفؽ المجكػة العالملػة المعكلػة بالبل ػة
والتكملة باألمـ المتحدة )(WCEDي الكرولل 1983ـ باك ا :عمملة
تطػولر األرض والمػدف والمجتمعػات واالقتوػاد بالضػرؿ الػذي لمبػه
إحتلاجات الكاس فه الوقت الحاضري بدوف المساس بةدرة األجلاؿ
الةادمػ ػػة عمػ ػػا تمبلػ ػػة وتحةلػ ػػؽ احتلاجات ػ ػػاي وتكملػ ػػة البل ػ ػػة المحملػ ػػة
والتغمب عما التدةور الحضري والتموث البل ه الذي لواج ه العالـ
ف ػ ػػه ظ ػ ػػؿ التة ػ ػػدـ الو ػ ػػكاعهي ور ػ ػػذلؾ ض ػ ػػماف المس ػ ػػاواة والعدال ػ ػػة
اإلجتماعلػ ػ ػػةي وتحةلػ ػ ػػؽ الرفاةلػ ػ ػػة ورف ػ ػ ػ مسػ ػ ػػتوي معلضػ ػ ػػة االف ػ ػ ػراد
والمجتمعػات )(Hui, 2005ي (Rauscher & Momtaz,
).2014
وقد اضتةت رممة االستدامة ( )sustainabilityمػف أوػوؿ التلكلػة
مف موطمي ) )to hold upولعكه اإلسكاد أو الػدعـ مػف األسػفؿ
حلػػث اف بكػػاا المجتمػ لػػتـ مػػف األسػػفؿ عػػف طرلػػؽ السػػراف وذلػػؾ
حسػ ػػب المف ػ ػػوـ اإلغرلةػ ػػهي وتعتب ػ ػػر قضػ ػػلة االس ػ ػػتدامة مػ ػػف اة ػ ػػـ
الةضالا الته تضغؿ رؿ الضعوب والمجتمعات والحرومات فه وقتكا
الحاضػ ػ ػػر كظ ػ ػ ػ ار الرتباط ػ ػ ػا المباضػ ػ ػػر باالكسػ ػ ػػاف وجواكػ ػ ػػب حلاتػ ػ ػػه

ضرؿ :1أبعاد االستدامة ،البل لة واالجتماعلة
واالقتوادلة.

الماتمفػػةي ومكػػذ ثماكلكػػات الةػػرف الماضػػه وا ػ ؿ العةػػد االوؿ مػػف

المودرNewman, 2009 :

االلفل ػ ػػة الثاكل ػ ػػة راك ػ ػػت ةك ػ ػػاؾ العدل ػ ػػد م ػ ػػف التفس ػ ػػلرات والتعرلف ػ ػػات

بتورؼ الباحثلفي 2020

ل ستدامة والتكملة البل لة المسػتدامة والتاطػلط العم اركػه المسػتداـي ومك ػا تفسػلر االسػتدامة فػه قػاموس "مػاروارق
 "2006بأك ا توفلر سبؿ دعـ الحلاة بطرلةة متوازكة (.)Rauscher & Momtaz, 2014
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وقػػد تػػـ تحدل ػػد االبع ػػاد الر لسػػلة ل سػػتدامة مػػف قب ػػؿ الماتوػػلف فػػه ث ثػػة مح ػػاور ر لسػػلةي بل لػػةي واجتماعل ػػةي
واقتوادلةي ذات وزف واةملة متساولة (ضرؿ )1لجب تطولرةا وتحسلك ا وتكملت ا وةه:


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

األحتبػػاس الح ػرارقي ووقػػؼ ارتفػػاع درجػػة الح ػ اررةي ومةاومػػة التمػػوث البل ػػهي ووقػػؼ اكبعػػاث الغػػازات الضػػارة
ومك ػػا غػػاز ثػػاكه ارسػػلد الرربػػوفي ومعالجػػة ملػػاه الوػػرؼ الوػػحهي والحوػػوؿ عمػػا ملػػاه ضػػرب ذات جػػودة
عاللةي وتػوفلر المسػطحات الاضػراا وااوػة دااػؿ البل ػة العمراكلػة المبلكػةي والحفػاظ عمػا الغطػاا البكػاتهي

واألةتمػػاـ بتػػوفلر أكظمػػة الكةػػؿ الوػػدلةة لمبل ػػةي والترلػػؼ م ػ المػػؤثرات المكاالػػة المحملػػة بمػػا لحةػػؽ ظػػروؼ
الراحة الح اررلة المكاسبة لإلكساف دااؿ البل ة العمراكلة.
البعد االجتماعي الذي لتبكػا العدلػد مػف الةضػالا االجتماعلػة المتداامػة والمتكوعػةي التػه تاػص رأس المػاؿ



االجتماعه دااؿ البل ة العمراكلة لممدلكةي وجودة الحلاة االجتماعلةي والترابط والتماسؾ االجتمػاعهي والعدالػة
االجتماعلػػة وتحسػػلف الوػػحة العام ػػةي وتػػوفلر الا ػػدماتي واألعتػ ػزاز باالكتم ػػاا لممر ػػاف والمجتمػ ػ ي والتفاع ػػؿ
االجتمػػاعهي واحلػػاا الثةافػػة " ال ولػػة الثةافلػػة" وتػػوفلر مسػػتولات عاللػػة مػػف الرضػػا عػػف الحػػا السػػركا والبل ػػة
المحمل ػػةي والض ػػعور بالس ػػعادةي وتةمل ػػؿ مس ػػتوق الجرلم ػػةي وت ػػوفلر األم ػػف والسػ ػ مة واالس ػػتةرار داا ػػؿ البل ػػة

العمراكلة.


البعااااد االقتصاااااد

الػ ػػذي لتعمػ ػػؽ بتحسػ ػػلف ورف ػ ػ مسػ ػػتوق المعلضػ ػػة ل كس ػ ػافي وتػ ػػوفلر الراػ ػػاا واالزدةػ ػػار

االقتواديي وتحةلؽ االستدامة االقتوادلةي عف طرلؽ دعػـ أرثػر تكػوع فػه تةػدلـ الاػدمات المحملػةي وزلػادة

الكمػػو االقتوػػادي لممجتم ػ ي وتحةلػػؽ الرفاةلػػة وتػػوفلر جمل ػ السػػم والبضػػا

الضػػرورلة بأسػػعار مكاسػػبةي

وافض تراللؼ الحلاة بضرؿ عاـي وتوفلر الادمات التةكلة المعاورة (.)Jenks and Jones, 2010

محهوم المدينة
المدلكػػة ةػػه المرػػاف الحضػػري الػػذي لحتػػوي عمػػا العدلػػد مػػف الكضػػاطات والفعاللػػات الماتمفػػة حلػػث لعػػلش الكػػاس
ولعممػػوف ولتس ػػوقوفي ول ػػتـ فل ػػا تمبلػػة راف ػػة احتلاج ػػات الس ػػراف االجتماعلػػة واالقتو ػػادلةي وف ػػه المدلك ػػة تتر ػػوف
الثةافػات وتكػتل الحضػارات وةػػه التػه تعطػه االةملػة لمزمػػاف والمرػاف ي وفل ػا لػتـ الػربط بػلف الماضػه والحاضػػر
والمستةبؿ).)Jenks & Dempsey, 2005
واالكساف ةو الرا ف الحا الذق لحلا ولتحرؾ دااػؿ البل ػة العمراكلػة المبكلػة (المدلكػة) عمػا ةل ػة افػراد وجماعػات
بضرلة مكذ قدلـ الزمفي ومف ا ؿ تفاعمه م البل ة المحلطة وتراممه م الاوا ص الطبلعلة ب ػا تروكػت المػدف
والتجمعات الحضرلةي ولعبر مف وـ ال ولة العمراكلة عف ارتباط االكساف بمدلكته وضعوره باالكتماا لبل ته العمراكلػة
وتعمةه وارتباطه بمراكه الذق لحمؿ قلمة وثةافاته.
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د .عبداهلل مفتاح بف محمود /جامعة المرقب ؛ ا .سعاد سالـ ضو /جامعة المرقب
ولػػتـ تضػػرلؿ ال ولػػة العمراكلػػة لممدلكػػة ا ػ ؿ فت ػرة زمكلػػة طولمػػة بواسػػطة الاوػػا ص الجغرافلػػة والمسػػتوق الثةػػافا
والعادات والتةاللد واسموب الحلاة رعكاور مجتمعة تساةـ فا ترولف طبةات المدلكة الته تدؿ عمػا تػارل وضػرؿ
الحلػاة والمػؤثرات التػا ضػرمت ال ولػة بضػرم ا المملػز اػ ؿ رػػؿ
عور مف العوور (.)Yaldiz, 2013
وم ػ ػ أف المػ ػػدف تسػػاةـ بضػػرؿ ربلػػر فػػه تحلػػؽ التكملػػة البضػرلة
عػػف طرلػػؽ تػػوفلر فػػرص العمػػؿ لمسػػرافي وتت ػ ػلي ل ػػـ الحوػػوؿ
عمػ ػػا رافػ ػػة الاػ ػػدمات الحلاتلػ ػػة ف ػ ػ ػه مج ػ ػ ػاالت الوحة والتعملـ
والرعالة االجتماعلة والوحلةي اال اك ا ومف ج ة اارق تساةـ
فػ ػػه الجػ ػػاد ما ػ ػ ػاطػ ػػر و ػ ػ ػحلة عمػ ػػا السػ ػػراف كتلجػ ػػة ل زدحػ ػػاـ
السػ ػػراكه ووجػ ػػود االحلػ ػػاا الفةل ػ ػرة والم ممػ ػػة والعض ػ ػوا لات التػ ػػه
تعػػاكه مػػف اكعػػداـ البكػػا التحتلػػة وتمػػوث الملػػاه والبل ػػةي االمػػر
الذي لؤدي الا اكتضار االمراض واالوب ةي باالضافة الا وجود
المضارؿ االجتماعلة وتفضه الجرلمةي زممارسات العكؼي ووفؽ
تةػػارلر الوػػحة العالملػػة فاكػػه ال لوجػػد فػػه الوقػػت الحػػاله سػػوق

ضرؿ :2الكسلل العمراكه لممدلكة
الكسلل العمراكه فه المدلكة ال لمثؿ سوق كوؼ
المعادلة وبدوف الكضاطات االجتماعلة والثةافلة
والسلاسلةي فه المدلكة الكسلل ةو عبارة عف

قوقعة فارغة.
المودرJenks and Dempsey, 2005 :

 %12مػ ػػف مػ ػػدف العػ ػػالـ قػ ػػادرة عمػ ػػا بمػ ػػوغ الغالػ ػػات المتعمةػ ػػة
بمرافحػػة الثمػػوتي ولػػذلؾ اعتبػػرت مكظمػػة الوػػحة العالملػػة اف
موضػػوع التحضػػر لعتبػػر مػػف اةػػـ التحػػدلات الر لسػػلة الماثمػػة
اماـ الوحة العامة فه الةرف الحادي والعضرلف.

المدينة واالستدامة
المػػدف ةػػه السػػمة الحلولػػة ل سػػتدامةي حلػػث اك ػػا ةػػه مررػػز
المكػ ػ ػػاداة بحةػ ػ ػػوؽ االكسػ ػ ػػاف والدلمةراطلػ ػ ػػةي وفل ػ ػ ػػا لػ ػ ػػتـ تمبلػ ػ ػػة
االحتلاجػ ػػات االقتوػ ػػادلة واإلكتػ ػػاج االجتمػ ػػاعهي وةػ ػػا مرػ ػػاف
ل ػ ػ ػ ػػدمل االس ػ ػ ػ ػػاللب واالفر ػ ػ ػ ػػار وتجس ػ ػ ػ ػػلد االكض ػ ػ ػ ػػطة الثةافل ػ ػ ػ ػػة
واالجتماعلة والسلاسلةي وممتةا الثةافات والمػوروث التػارلاهي
وةػػا مرػػاف االبترػػار وتحسػػلف االوضػػاع االجتماعلػػة والكضػػاط
الثةػػافه وتكوعػػه وةػػا مرػػاف لممجتم ػ أرثػػر مكػػه مرػػاف لمفػػردي
ذات اسػتعماالت عامػة حروملػػةي وتعململػةي وثةافلػةي وتجارلػػةي
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ضرؿ :3الكضاط االجتماعه بالمدلكة
المدلكة مجموعة ربلرة مف االكضطة المرثفة
والمتكوعةي وةه الةوة الدافعة لمكضاط االقتوادي.
( مدلكة البكدقلة ).

المودرJenks and Dempsey, 2005 :
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رما اك ا تعتبر مراف لتجسلد االكضطة والفعاللات الماتمفة (ضرؿ .)2
ووفؽ ( )Jenks, Dempsey, 2005فأف المدف تعطا األةملة وتوفر المعالـ لمزماف والمرافي ولتـ فل ا الربط
بػػلف الماض ػػه والحاض ػػر والمسػػتةبؿي وفل ػػا مسػػتوق عػػاله مػػف الثةافػػة لػ ػرتبط بتعبل ػػر ارثػػر تحضػػر مػػف السػػموؾ
االجتمػاعهي والمدكلػة رمػا ووػف ا (موفػوردي  )1970بأك ػا "عمػؿ أرثػر تةػدما لفػف الحضػارة االكسػاكلةي ووفػؽ مػا
اورده ) )Jenks, Dempsey, 2005فاف ع قة المدلكة باالستدامة تتررز فه الكةاط االتلة:


وورة المدلكة ةه مجموعة ربلرة مف االكضطة المرتضػفة والمتكوعػة وةػا الةػوة الدافةػة لمكضػاط الثةػافه (ضػرؿ
.)3



مروكػػات المدلكػػة ورموزةػػا تمبػػا االحتلاجػػات الروحلػػة والكفسػػلة لمسػػراف رالحمالػػة وال ارحػػة الجسػػدلة والكفسػػلة



المدلكة ل ا تارل طولؿ وةا موػدر لمثةافػة االكسػاكلة واالبترػار والحةػوؽ والدلمةراطلػةي ولػذلؾ لجػب البحػث

وبذلؾ فإف المدلكة تعبر عف ذاررة المجتم وعف الرمزلة.

عػػف مراكت ػػا فػػه مػػدف المسػػتةبؿ فػػه ظػػؿ وجػػود الكمػػو االقتوػػادي وزلػػادة التمػػوث والتفرػػؾ االجتمػػاعه والتػػه
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.
المدلكػػة الذرلػػة ةػػه بل ػػة ضػػبرلة رقملػػةي والػػدور األساسػػه لمروكػػات ةلرػػؿ المدلكػػة س ػواا الكس ػلل البكػػا ه أو



العمملات والكضاطات دااؿ المدلكةي والته تعرؼ المدلكة مف ا ل ا ركظاـ ضامؿ.

العوامؿ الته قػدمت ا المدلكػة التةملدلػة للسػت بالضػرورة اف ترػوف ذات وػمة بػالواق الحػالهي فةػد تغلػر سػلاؽ



الكجػػاح الحضػػري بوو ػػوؿ العولمػػة وووػػوؿ المعرف ػػة االقتوػػادلة والمض ػػاررة ف ػػه سمس ػػمة م ػػف الث ػػورات ف ػػه
الع قات بلف المدف وع قة الكاس بالمدفي والتوازف فه مجاؿ تةكلة االتواالتي وم ذلؾ فإف الكاس التزاؿ
بحاجة إلا العمؿ معا وج ا لوجه وبضرؿ جماعه.
ووفػؽ ( )Rauscher & Momtaz, 2015فػاف موضػوع االحلػاا المسػتدامة اوػبي محػو اير ر لسػلاي فػه عمملػة
تاط ػػلط الم ػػدف ف ػػه معظ ػػـ دوؿ الع ػػالـ المتةدم ػػة والكامل ػػةي واو ػػبي ك ػػل التاط ػػلط الحض ػػري المس ػػتداـ ل حل ػػاا
ضروري فه االحلاا المستدامةي رما اف ةكاؾ دعوة مػف جملػ حرومػات العػالـ لمواج ػة الةضػالا البل لػة وااوػة
دااؿ المدف ومك ػا "تجدلػد المػدف الةدلمػةي تػأثلر تغلػرات المكػاخي اكبعاثػات الرربػوفي اسػتلعاب السػراف الم ػاجرلف
الجددي والموارد المستكفذة مثػؿ الػكفطي رػؿ ةػذه الةضػالا ل ػا وػمة وثلةػة بالمػدف والمكػاطؽ الحضػرلةي وقػد حاولػت
الرثلر مف الحرومات وض سلاسات واستراتلجلات لمعالجة ةذه المااوؼ وتحةلؽ مجتمعات مستدامة.
ولعتبر التاطلط الحضري المستداـ ابعد مػف ذلػؾ حلػث لتجػه الػا ارثػر ضػموللة وتكسػلؽ لمبػادقا االسػتدامة فػا
المػػدفي مثػػؿ تةلػػلـ مةترحػػات التكملػػة فػػا اطػػار سلاسػػات تاطػػلط حضػػري مسػػتداـ بمػػا فػػا ذلػػؾ مبػػادقا التكملػػة
البل لة المستدامةي ومك ا تطولر التعمػلـي المرافػ،تي الضػ ار بي تػوفلر وسػا ؿ كةػؿ بدلمػة التحتػاج الػا كفػط روقػودي
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د .عبداهلل مفتاح بف محمود /جامعة المرقب ؛ ا .سعاد سالـ ضو /جامعة المرقب
تػػوفلر الوقػػود البػػدلؿي ررػػوب الػػدراجاتي المضػػاي وتعزلػػز االمػػارف العامػػة دااػػؿ المػػدف مثػػؿ رف ػ مسػػتوق الضػوارع
وتوسل الساحات العامةي والمكاطؽ المفتوحة.)Rauscher & Momtaz, 2015( .
ولرق ( )Rauscher & Momtaz, 2015اعتماد برامل باووص التاطػلط الحضػري المسػتداـ لممػدف مثػؿ :
المدف المدمجةي التمدف الجدلدي الكمو الذرهي المدلكة البل ةي التاطلط الحضري المستداـي وقد تـ فه معظـ مدف
العالـ اعتماد ك ل االستدامة فا التاطلط الحضري ومك ا مدف "فرلمتكػاؿ وسػلدكا فػه اسػتراللاي ي وكلوراسػؿ ومػا
كضستر فه برلطاكلا" وذلػؾ باسػتاداـ مجموعػة مػف مؤضػرات االسػتدامة فػه سلاسػات التاطػلط الحضػري لممدلكػةي
واكض ػػأ مجػ ػػالس ب ػ ػػذه المػ ػػدف لوض ػ ػ مجموعػ ػػة مػ ػػف المؤضػ ػرات لةلػ ػػاس مػ ػػدق تمبلت ػػػا لمروكػ ػػات البل ػ ػػة المسػ ػػتدامة
(االجتماعلػػة والبل لػػة واالقتوػػادلة) واسػػتاداـ ةػػذه المؤضػرات فػػا وضػ اسػػس لحمالػػة البل ػػة والتاطػػلط الحضػػري
(.)Rauscher & Momtaz, 2015
وقػػد عػػرؼ ) )Forman, 2014ي رتابػػه " "Urban Ecologyموػػطمي العمػراف االلرولػػوجه بأكػػه ةػػو عمػػـ
ع قػػات وتفػػاع ت الرا كػػات الحلػػة م ػ البل ػػة الحلػػة وال حلػػةي فػػه المحػػلط البل ػػه والػػذي لضػػمؿ البل ػػة الطبلعلػػة
والبل ة المبكلة الته ةه مفتػاح البل ػة االلرولوجلػة كظػ ار لع قػة االكسػاف ودوره الر لسػه فػه التفػاع ت والكضػاطات
دااؿ ةذه البل ة (.)Forman, 2014
وذرر الم كدس المعماري االلماكه البػرت ضػبلر ( )Albert Speers Juniorفػه د ارسػاته مكػذ اواسػط الثماكلكػات
رما تةوؿ ( اعتداؿ س مةي  )2012فه مةاؿ بعكواف "استدامة المدف قبؿ فوات االواف" فه بكاة  -العمارة والبكػاا
 2012/1/27بأف لتطولر المدف اةملة ربلرة فه عمملة تحةلؽ االستدامةي ف ه تساةـ بكسبة  %80فه تحوالت
المكاخ واكتاج الغازات العادمة والكفالاتي ل ذا تزداد اةملة تاطلط المدف فه التطور العالمهي فعما سػبلؿ المثػاؿ
فاف المدف االوروبلة ال تتكاسب مواد البكاا فل ا م البل ةي رما اك ا ال تحةؽ متطمبات رف رفااة الطاقة.
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
مبادئ االستدامة فه تطولر رافة المدف الولكلة الكه امر ال لمرػف توقػ تكفلػذه بسػ ولة وبسػاطة فػه تظػؿ جػاوز
عدد سراف الولف مملار كسمة.
وحمؿ ضبلر الكةؿ والمرور وال كدسػة المدكلػة مسػؤوللة عرقمػة تكفلػذ اطػط االسػتدامةي لػذا عمػا الحرومػات اعطػاا
اةملة لتوزل وربط رافة المدف والمواق دااؿ المدف الربلرة بضرؿ لمرف الوووؿ اللػه سػل ار عمػا االقػداـ اذا رػاف
ذلؾ ممركاي وافضؿ الكماذج ةو تاطلط االحلاا بضرؿ لروف فله المسرف ومراف العمػؿ وامػارف االكضػطة الثةافلػة
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
ةػػه مدلكػػة برضػػموكهي حلػػث اك ػػا مدلكػػة رثلفػػة وماتمطػػةي وتػػـ اعػػادة اسػػتاداـ المرفػػأ فل ػػا الػػا حػػد ربلػػري وعػػاد
الضاطئ جزاا مف المدلكةي وتتعامؿ برضموكه بضرؿ ار م المباكه والمواد الةدلمة لحةؽ معاللر البكػاا المسػتداـي
رما واف سكغافو ار قد واج ت مكذ البدالة مضػرمة قمػة المسػاحةي وتعاممػت مػ ةػذا المضػرمة بضػرؿ عة كػهي فتطػور
المدلكة قاد الا رثافة سراكلة عاللةي ولرف ضمف ةذه الرثافة كضأت ةكدسة معمارلة ذات كوعلة رفلعةي مثؿ ابكلة
السرف العاللةي وعكد الكظر الل ا مف فوؽ لعتةد الكاظر باك ا مدلكة اضراا ممل ة بالحدا ؽ (س مةي .) 2012

المدينة الصحية
المدلكة الوحلة ةه المدلكة المستدامة الته توفر بل ة جلدة ووػحلة لجملػ سػرمك اي وترػوف قػادرة عمػا الوػمود
ومواج ػػة الطػ ػوارئ واالزم ػػاتي ولعب ػػر مو ػػطمي المدلك ػػة الو ػػحلة عم ػػا اتب ػػاع السلاس ػػات الو ػػحلة اثك ػػاا عممل ػػة
التاطػػلط العم اركػػه لممػػدف والتجمعػػات الحضػرلةي بحلػػث لرػػوف التاطػػلط مػػف المكظػػور الوػػحه مػػف اةػػـ عكاوػػر
التاطػػلط الحضػػري المسػػتدداـي والػػذي لحةػػؽ متطمبػػات الوػػحة العامػػة لمسػػرافي ومػػف اةػػـ ةػػذه السلاسػػات تحةلػػؽ
المساواة فه عمملات الوحة العامةي وتطػولر االحلػاا الفةلػرة والمحرومػةي وتػوفلر احتلاجات ػاي واالةتمػاـ بػالاطط
البل لة واالجتماعلة دااؿ االحلاا والتجمعات السراكلة.
وقػػد تػػـ اضػػتةاؽ الض ػرؿ الحػػدلث لموػػطمي المدلكػػة الوػػحلة مػػف مبػػادرة مكظمػػة الوػػحة العالملػػة لممػػدف والةػػرق
الوحلة الته اكطمةت عاـ 1986ي م اف تارل ةذا الموطمي لعػود إلػا مكتوػؼ الةػرف التاسػ عضػري وقػد تػـ
دوللػػا لعبػػر عػػف اتبػػاع سلاسػة وػػحلة
ػطمحا ي
تطػػولر الموػػطمي باالضػػتراؾ مػ االتحػػاد األوروبػػهي وقػػد أوػػبي موػ ي
عامة فه عمملات التكملة الحضرلة المستدامة لممدف.

ولكص تعرلؼ مكظمة الوحة العالملة لممدلكة الوحلة وفؽ (مكظمة الوحة العالملةي  )1998عمػا اف المدلكػة
الوػػحلةةه" :المدلكػػة التػػه تعمػػؿ باسػػتمرار عمػػا إعػػداد وتطػػولر بل ػػة طبلعلػػة واجتماعلػػة وعمػػا تعرلػػؼ سػػراك ا
برلفلة تكملة موارد مجتمع ـ ودعـ بعض ـ الػبعض فػه تكفلػذ جملػ أكضػطة الحلػاة وفػه التطػولر باسػتغ ؿ جملػ
ما لدل ـ مف إمراكلات رامكة".)World Health Organization, 1998( .
وقػػد اعتبػػرت مكظمػػة الوػػحة العالملػػة اف مضػػروع المػػدف الوػػحلة ةػػو مضػػروع تكمػػوي طولػػؿ األجػػؿي تسػػعا مػػف
ا لػه الػػا وضػ تحةلػػؽ الوػػحة فػػه المػػدف عمػػا جػػدوؿ أعمػػاؿ المػػدف حػػوؿ العػػالـ ي وبكػػاا قاعػػدة مػػف المؤلػػدلف
لموػػحة العامػػة عم ػػا المسػػتوق المحم ػػهي ودعػػت الػػا تطػػولر مف ػػوـ الم ػػدف الوػػحلة للضػػمؿ أضػػراؿ أا ػػرق مػػف
التجمعات الحضرلة بما فه ذلػؾ الةػرق والبمػدلات الوػحلةي وقػد تروكػت العدلػد مػف ضػبرات المػدف الوػحلة عمػا
مستوق العالـي وعما مستوق أوروباي مف اةم ا ضبرة التحالؼ مػف أجػؿ مػدف وػحلةي والتػه ارػدت عمػا اف مػف
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د .عبداهلل مفتاح بف محمود /جامعة المرقب ؛ ا .سعاد سالـ ضو /جامعة المرقب
اةػػـ سػػمات الم ػػدف الوػػحلة وضػ ػ المح ػػددات االجتماعلػػة لموػػحة فػػه ع ػػلف االعتب ػػار عكػػد عممل ػػات التاط ػػلط
العمراكه والتوملـ الحضري.)World Health Organization, 1998) .
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.



تحةلػػؽ ال ارحػػة الكفسػػلة لمسػػراف دااػػؿ االحلػػاا والمجػػاورات السػػركلةي مػػف اػ ؿ التكسػػلؽ الجلػػد لعكاوػػر
الكسػػلل الحضػػري العػػاـ وتكاسػػؽ االل ػواف ووجػػود االت ػزاف االاضػػر بدرجػػة جلػػدة لمترػػولف العػػاـ لممدلكػػة

واحلا ا.


حوػػوؿ السػػراف عمػػا رافػػة الاػػدمات ال زمػػة مػػف غػػداا وتعمػػلـ ورعالػػة وػػحلة ورافػػة الاػػدمات العامػػة
وادمات المواو ت والكةؿي وادمات المرافؽ والبكا التحتلػة والتػه تضػمؿ ضػبرات التػزود بملػاه الضػرب
الكظلفةي وضبرات الورؼ الوحهي وضبرة التزود بالطاقةي وادمات االتواالت واالكتركت.



تةملػؿ االزدحػاـ دااػػؿ االسػتعماالت السػػركلة والاػدمات العامػة وضػػبرة المواوػ تي عػػف طرلػؽ الد ارسػػة

الجلػػدة لمرثافػػات السػػركلة المكاسػػبةي وتػػوفلر ضػػبرات طػػرؽ جلػػدة وتػػوفلر الاػػدمات بمػػا لكاسػػب المسػػتوق
التاطلطه لمروكات المدلكة.


تحسػػلف مسػػتوق معلضػػة السػػراف وتحةلػػؽ العدالػػة االجتماعلػػةي وس ػ ولة حوػػوؿ السػػراف عمػػا الاػػدمات
الغدا لة والدوا لة لمواج ة وعوبات الحلاة واالزمات والجوا ي فه حاؿ وقوع ا.



مضاررة السراف فه جمل الة اررات الته تؤثر عما حلات ـي وعمػا طػرؽ حوػول ـ عمػا رافػة الاػدمات
والحةوؽ واالحتلاجات المزمة مف سرف وعمؿ وترفله ورعالة وحلة.



اتباع تةكلات العمارة الاضراا فلما لاص البكاا االاضػر والمكسػجـ مػ الطبلعػةي ووسػا ؿ المواوػ ت
الودلةة لمبل ةي واستغ ؿ موادر الطاقة الودلةة لمبل ة.

العولمة وتاثيرها عمى صحة المدينة والسكان
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
والمواد والمعمومات فه ماتمؼ االتجاةات بلف الدوؿي بحلث اوبي العالـ مف ا ل ا عبارة عف قرلة واحدة.
رما تعرؼ العولمة الضاي بأك ا عمملة دمل لرػؿ الةػوق االقتوػادلة والتةكلػة واالجتماعلػة والثةافلػة والسلاسػلة عمػا
مستوق العالـي وقد تجمػت بأضػد وػورةا حػدلثا فػه تةػدـ وسػا ؿ االتوػاالت وتسػارع تةكلػة المعمومػاتي رمػا عرف ػا
عػالـ االجتمػػاع "مػارتف" عمػػا اك ػا اداة كضػػر الممارسػات والةػػلـ التػه ل ػػا تػأثلر عمػػا حلػاة الكػػاس فػه جملػ اكحػػاا
العالـ (.)Ritzer and Atalay, 2010
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ولمعولمة تاثلر قوي عما تروف وتضرؿ التجمعات العمراكلة وتاطلط المدفي قػد لرػوف فػه بعػض عكاوػره الجابلػا
مػػف حلػػث التةكلػػة ووسػػا ؿ االكضػػاا واالتوػػاالتي ولرػػف مػػف كاحلػػة ااػػرق فػػاف لػػه تػػاثلر سػػمبه مػػف حلػػث ارتبػػاط
المدلك ػػة بالع ػػالـ الا ػػارجهي وفة ػػداك ا ل ولت ػػا واووو ػػلت ا ومحملت ػػا الت ػػه تض ػػمف ل ػػا الحمال ػػة والسػ ػ مةي مم ػػا
لعرض ا لمتػاثر باالاطػار التػه توػلب المػدف االاػرقي رمػا اف العولمػة فػه مضػموك ا ةػه الغػاا لم ولػة المحملػة
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
االجتماعلػػةي التػػا اوػػبحت ارثػػر حلادلػػة وضػػعؼي ثػػـ جػػاا عوػػر العولمػػة وظ ػػور تركولوجلػػا المعمومػػات والتػػا
اعاقت وردعت الع قات االجتماعلة بضرؿ لـ لسبؽ له مثلؿ (ضولت 2002ي مجمس اوروبا )2008ي واوبحت
الع قات االجتماعلة تحدث اارج المجاورات واالحلااي ولةػوؿ ( رلركػز وباررسػوف  " )2001ةػؿ ةكػاؾ مجػاورة
سركلة التزاؿ مترابطة فا عور العولمة ").)Beumer, 2010
وظاةرة العولمة راف دا ما ةػدف ا الر لسػه ةػو تحةلػؽ المراسػب الماللػة والفوا ػد التجارلػة والكمػو االقتوػادي عمػا
حساب اوووػلة المػدف وثفافػة الضػعوب ومحملػة الحلػاةي وقػد اكعرػس فةػداف المدلكػة لم ولػة المحملػةي وارتباط ػا
المباضػػر بمػػدف العػػالـ كتلجػػة لمعولمػػة وسلاسػػات ا سػػمبا عمػػا حلػػاة السػػراف الوػػحلة وذلػػؾ مػػف حلػػث سػػرعة اكتةػػاؿ
االوب ة واالمراض مف مدلكة الا اارق ومف دولة الا ااػرق باسػرع وقػت ممرػفي وبوسػا ؿ متعػددة والتػه ل سػؼ
الضػػدلد مػػف الوػػعب االسػػتغكاا عػػف اسػػتعمال ا وعػػف الحاجػػة الل ػػا جمل ػ مكػػاحه الحلػػاة االقتوػػادلة والسلاسػػلة
واالجتماعلةي وفه كةؿ الرراب والبضا

بلف الدوؿي ومف اةم ػا حررػة الطلػراف العػالمه وحررػة الم حػة البحرلػة

باالضافة الا وسا ؿ الكةؿ البرق.
رمػػا أف التغلػػر الثةػافه لمضػػعوب وتغلػػر العػػادات والتةاللػػد المحملػػة لػػؤثر سػػمبا وبضػػرؿ ربلػػر عمػػا الوػػحة الكفسػػلة
لمسراف ولؤدي الػا عػدـ الضػعور بال ارحػة واالسػتةراري والػا اكتضػار الجرلمػة وقمػة االمػف واالمػافي وفػه ذلػؾ لةػوؿ
االستاذ الجامعه "الم كدس رةلؼ فلاض" فه مةاؿ كضرته وحلفة االابػار المبكاكلػة تحػت عكػواف "عمػارة المدلكػة"
حوؿ ما آلت الله العمارة فه لبكاف ومدف العالـ العربه فه ظؿ تطبلؽ عمارة العولمة الغربلة عما حلاة المجتمػ
العربػػه دوف م ارعػػاة ال ولػػة العمراكلػػة المحملػػةي "عمػػارة اللػػوـي عمػػارة التةكلػػات ال ار جػػةي ةػػه عدا لػػة فػػه إط لت ػػا
أحلاكػايي ال تػػدعوؾ إلػػا العػػلش بػػداام ا بػػدؼا و ارحػػةي وال ِ
تحم ػ وؿ إللػػؾ الضػػعور باالطم كػػاف .بػػؿ ربمػػا أثػػارت فلػػؾ
الاوؼ واالرتباؾي برؿ الغموض الذي تغمّفه ضفافلت ا المفتعمػة .إك ػاي بإوػرارةا عمػا اإللحػاا بػالوجود العػابر فػه
المرافي ال توحه باالستةرار" ( فلاضي .)2008
والضا مف مضاعفات ظاةرة العولمة تاثلر التغلر المكااه وزلادة درجات الح اررة الةوي والمباضر عما مجتمعػات

الدوؿ الكاملة وسراف العػالـ بضػرؿ عػاـي وتةػوؿ الػدرتورة مارغرلػت تضػافي المػدلرة العامػة السػابةة لمكظمػة الوػحة
تغلػػر المكػػاخ " لفلػػد جملػ
العالملػػة فػػه بلػػاف ل ػػا أمػػاـ الجمعلػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة سػػكة 2008ـي فلمػػا لاػػص ّ
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تخطيط المدن المستدامة من خالل المنظور الصحي "مدخل لتخطيط المدن بعد جائحة كورونا"

د .عبداهلل مفتاح بف محمود /جامعة المرقب ؛ ا .سعاد سالـ ضو /جامعة المرقب
أف احتػرار رورػب األرض
بأف البمداف الكاملة ستروف ّأوؿ مف
لتضرر مف آثاره الوالمة .والجػدلر بالػذرر ّ
الابراا ّ
ّ
أف اآلثار المترتبة عما الظواةر المكاالة الضدلدةي الته لػزداد تواترةػاي سػتحدث فجػأة
سلتـ بطرلةة تدرلجلةي غلر ّ

وبحػػدة سلضػػعر ب ػػا جمل ػ الكػػاسي ولمرككػػاي فع ػ يي تةػػدلر الترػػاللؼ الوػػحلة الكاجمػػة عػػف الفلضػػاكات والعواوػػؼ
ػي الملػػاه وموجػػات الحػ ّػر وتمػ ّػوث ال ػواا فػػه المػػدف .ولمرككػػاي فعػ يي تةػػدلر الترػػاللؼ
المدارلػػة وحػػاالت الجفػػاؼ وضػ ّ
تربدة عكدما ولكاضد المجتم الدوله تةدلـ المساعدة اإلكساكلة".
الم ّ
و

ووفػػؽ "مارغرلػػت تضػػاف" فػػاف مػػف اةػػـ عواقػػب العولمػػة ةػػه ظػػاةرة ارتفػػاع اسػػعار السػػم الغدا لػػة وااوػػة االغذلػػة
الوػػحلة وةػػه التػػه تمثػػؿ دا مػػا اغمػػا اكػواع االغذلػػةي بحلػػث توػػبي االغذلػػة المج ػزة التػػه تحتػػوي عمػػا رملػػات
ربلرة مف الدةوف والسرر ورملات قملمة مػف العكاوػر المغذلػة األساسػلةي ةػه االغذلػة الرالوػة والتػه ترػوف فػه
متكاوؿ الفةراا مػف سػراف العػالـي ومػا تسػببه تمػؾ االغذلػة مػف امػراض تػؤدي الػا ضػعؼ الج ػاز المكػاعه والػذي

رػػاف دور ربلػػر فػػه عػػدـ مةاومػػة العدلػػد مػػف الكػػاس لمػػرض روفلػػد  19اثكػػاا اكتضػػارهي اضػػافة الػػا ماتسػػببه مضػػرمة
تدكه مستوق العدالة االجتماعلة وةه احدق مظػاةر العولمػة الػا عػدـ حوػوؿ العدلػد مػف سػراف العػالـ وااوػة
الطبةػػات الفةل ػرة عمػػا اػػدمات الرعالػػة الوػػحلة الوقا لػػة والع جلػػة لمةاومػػة ةػػذه االم ػراض واالوب ػػة (مارغرلػػت
تضافي.)2008

المعايير التخطيطية والصحة العامة

المع ػػاللر التاطلطل ػػة ة ػػه مجموع ػػة الةواع ػػد واألس ػػس والمة ػػاللس المكظم ػػة لعممل ػػات إع ػػداد وتكفل ػػذ الماطط ػػات
العمراكلة لممدف والتجمعات الحضرلة ي وتوض عما ةل ة لوا ي وقواكلف وتضػرلعات تػكظـ وتوجػه عمملػات التكملػة

الحضرلة العمراكلةي وت تـ المعدالت والمعاللر التاطلطلػة بوضػ واقتػراح المةػاللس الفكلػة التػه لػتـ عمػا أساسػ ا
تحدلد عدد وحجـ وكطاؽ تأثلر الادمات العامة بكوعلات ا الماتمفة (السلويي .)2001
ولجػػب اف تتكاسػػب وتتػوااـ المعػػاللر التاطلطلػػة مػ الظػػروؼ والبل ػػة المحملػػة بحلػػث لمرػػف تطبلة ػػا وتحةلة ػػا بمػػا

لوفر بل ة عمراكلة متملزة ووحلة ومكاسبة لحلاة السراف دوف وجود قوور فه تةدلر االحتلاجػاتي ولػتـ اعػدادةا
عما المعدالت المستادمة مف قبؿ الج ات الماتوػة فػه الدولػةي و الم ارجػ العمملػة والدوللػة المتعمةػة بالمعػاللر
التاطلطلة.
وتضمؿ المعػاللر التاطلطلػة معػاللر الاػدمات السػركلةي والتجارلػةي والوػكاعلةي والتعململػة والوػحلةي وغلرةػا مػف
ماتمؼ الادمات العامة ال زمة لسراف المدلكة او التجم الحضريي ومف ضػمف ةػذه المعػاللر معػاللر الاػدمات
الوحلة بماتمؼ مستولات ا وفؽ التػدرج ال رمػه لموحػدات التاطلطلػةي ابتػداا مػف المجػاورة السػركلة وووػوال الػا

الماطػػط االقملمػػهي ومالتطمبػػه رػػؿ مسػػتوق تاطلطػػه مػػف كػػوع مكاسػػب لػػه مػػف الاػػدمات الوػػحلة التػػه تتضػػمف
جمل المدا ت ال زمة لتمبلة االحتلاجات الوحلة ألفراد المجتم بما لتكاسب م كوعلة وعدد وتوزلػ السػرافي
وتض ػ ػػـ ا ػ ػػدمات وح ػ ػػدات الرعال ػ ػػة الو ػ ػػحلةي والمستوو ػ ػػفاتي والمستض ػ ػػفلات العام ػ ػػة والتعململ ػ ػػةي والمستض ػ ػػفلات
التاووػلةي ومػػف الم ػػـ عكػد الحػػدلث عمػػا التاطػػلط مػف المكظػػور الوػػحه لممدلكػة او التجمػ الحضػػري االاػػذ
بعػػلف االعتبػػار معػػاللر التاطػػلط التػػه ت ػػتـ بتحةلػػؽ الوػػحة العامػػة والوػػحة الوقا لػػة فػػه ماتمػػؼ اسػػتعماالت
االراضه دااؿ المدلكة او التجم الحضري.
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التخطيط الصحي لممجاورة السكنية
المجاورة السػركلة ةػه كظرلػة تاططلػة وفرػرة اجتماعلػة
ت ػ ػػدؼ الػ ػػه إلجػ ػػاد بل ػ ػػة سػ ػػركلة وػ ػػحلة جلػ ػػدة لحلػ ػػاة
السػػراف تتػػوفر فل ػػا جملػ الاػػدمات اللوملػػة الضػػرورلة
ال زم ػػة لمس ػػراف م ػػف ا ػػدمات عام ػػة وا ػػدمات م ارف ػػؽي
وتعتبػػر المجػػاورة السػػركلة ةػػه األسػػاس المرػػوف لممػػدف
والتجمعػ ػ ػػات الحض ػ ػ ػرلة الجدلػ ػ ػػدةي رمػ ػ ػػا اك ػ ػ ػػا اإلطػ ػ ػػار
المكاسب إلعادة بكاا وتطولر المدف الةا مة.

ضرؿ :4المجاورة السركلة كواة بكاا وترولف المدلكة.

وقد ظ رت المجاورة السركلة بمف وم ا الحاله فػه عػاـ

مدلكة المكلا الجدلدة

1923ـ عمػػا لػػد الم كػػدس األملررػػه "رمل ػراكس بلػػري"ي

المودر :ع ـي 1998

والػػذي عػػرؼ المجػػاورة بأك ػػا ممجموعػػة مػػف الوحػػدات
السركلة المتراممة بمرافة ا العامة والادمات الضرورلة األوللة ال زمػة ل حتلاجػات اللوملػة لمسػرافي لةطك ػا عػدد
مف السراف مف  2000إلا  8000كسمة وبعدد أمثؿ  5000كسمةي وتةوـ عما أسػاس اػدمت ا بمدرسػة ابتدا لػة
تةػ فػػه وسػػط ا ولمرػػف الووػػوؿ الل ػػا والػػا رافػػة الاػػدمات برػػؿ لسػػر وس ػ ولةي وتةػػدـ المدرسػػة ادمػػة لعػػدد مػػف
المت مل ػػذ م ػػف  1520 – 380تممل ػػذي م ػػف س ػػف  11-6س ػػكة لمثم ػػوف حػ ػواله  %19م ػػف ع ػػدد الس ػػراف (عػ ػ ـي
.)1998
ولممج ػػاور الس ػػركلة ع ػػدة تس ػػملات مك ػػا "وح ػػدة الجػ ػوار
السػػركه أو الوحػػدة االجتماعلػػة أو الوحػػدة التاطلطلػػةي
وق ػػد اقت ػػرح رواد التاط ػػلط أف لر ػػوف حج ػػـ ة ػػذه الوح ػػدة
ل ػػلس ب ػػالربلر لمدرج ػػة الت ػػه ت ػػتحطـ عك ػػدةا االتو ػػاالت
والع قػػات االجتماعلػػة وال بالوػػغلر لمدرجػػة التػػه تفضػػؿ
مع ػا الوحػػدة فػه تحةلػػؽ التكػوع واالاػػت ؼي وفػه تػػوفلر
الامػػات الضػػرورلة لمسػػرافي وأف تضػػـ ةػػذه الوحػػدة رػػؿ
طبة ػػات المجتمػ ػ وال تجم ػػؿ ب ػػلف طلات ػػا أي تملل ػػز أو
تفاوت (ضرؿ.)4
ولمرف مف ذلؾ اعتبار اف التحرـ فه تاطػلط المجػاورة
السػػركلة تاطلطػاي وػػحلاي ووقا لػايي ةػػو مػػف اةػػـ عكاوػػر
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ضرؿ  :5توزل استعماالت االراضه والادمات العامة

دااؿ المجاورة السركلةي( الحه االوؿي التجم الاامس
بمدلكة الةاةرة الجدلدة)

المودرhttps://rs4sale.wordpress.com/ :
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د .عبداهلل مفتاح بف محمود /جامعة المرقب ؛ ا .سعاد سالـ ضو /جامعة المرقب
التاطػػلط الوػػحه لممدلكػػة او التجم ػ الحضػػري بضػػرؿ عػػاـي ولمرػػف ذلػػؾ بواسػػطة الػػتحرـ فػػه تاطػػلط وتوػػملـ
ضػبرة الطػرؽ حػوؿ ودااػؿ المجػاورة السػػركلةي بالضػرؿ الػذي لسػمي بسػ ولة الووػػوؿ الػا رػؿ وحػدة سػركلة دااػػؿ
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
التحرـ فه قفؿ ةذه المدااؿ فه حالة االحتلاج لعمملات الحجر الوحه والسلطرة عمػا االوب ػة واالمػراض وذلػؾ
لمحلمولة دوف اكتضارةا وتوسع ا فه باقه االحلاا والمجاورات السركلةي رما لساعد حجـ المجاورة السركلة وضرم ا
عمػػا سػػرعة وسػ ولة تةػػدلـ الاػػدمات لمسػػراف عكػػد الضػػرورة (ضػػرؿ )5ي والضػػا ووػػول ـ لمررػػز الاػػدمات بضػػرؿ
س ؿ وملسر ومتساوي مف جمل اكحاا المجاورةي وم اف ضرؿ المجاورة السركلة لعتمد اساساي عما طبلعة أرض
موق المجاورة وع قت ا بالمجاورات األارقي ولرف الضرؿ الدا ري او المرب ةػو افضػؿ اضػراؿ تاطػلط المجػاورة
السركلة الذي لحةؽ رؿ ةذه المملزات.
ومػػف ج ػػة ااػػرق لمرػػف اعػػادة الكظ ػر فػػه د ارسػػة معػػاللر الاػػدمات الوػػحلة دااػػؿ المجػػاورة مػػف حلػػث المسػػاحة
الماووػػة مػػف ةػػذه الاػػدمات لرػػؿ مػواطفي ومسػػاحة التوسػ المسػػتةبمه التػػه تسػػمي ببكػػاا واقامػػة م ارفػػؽ وػػحلة
اضافلة فه وقت سرل لمجاب ة الظروؼ الطار ة اثكاا االزمات والجوا يي رما لمرػف د ارسػة المعػاللر التاطلطلػة
لماػػدمات السػػركلة دااػػؿ المجػػاورة السػػركلة والتػػه تعتبػػر مػػف اةػػـ اسػػتعماالت اال ارضػػه دااػػؿ المجػػاورة السػػركلةي
وذلؾ مف حلث تةملؿ الرثافة السػركلة الػا ادكػا حػد ممرػفي وااوػة فػه المػدف التػه لمرػف فل ػا كمػو المدلكػة فػه
االتجاه االفةه رما ةو الحاؿ فه اغمب المدف الملبلةي كظ ار لتوفر االرض وقمػة عػدد السػرافي والضػاي لمرػف زلػادة
المساحات الاضراا والمفتوحة بػلف الوحػدات السػركلة دااػؿ المجػاورة السػركلة بمػا لسػاةـ فػه تػوفلر الت ولػة التػه
تعتبػػر مػػف اةػػـ وسػػا ؿ الوقالػػة مػػف االم ػراض والتةملػػؿ مػػف اكتةػػاؿ العػػدوق بػػلف السػػرافي ولمرػػف اسػػتغ ل ا الض ػاي
رامػػارف لةضػػاا فت ػ ارت الحجػػر الوػػحه والكةاةػػة ي رمػػا تسػػاةـ المسػػاحات الاض ػراا والمفتوحػػة دااػػؿ المجػػاورة
السػػركلة فػػه تةملػػؿ كسػػبة االزدحػػاـ والترػػدس السػػراكه الػػذي ب ػ ضػػؾ ةػػو موػػدر معظػػـ المضػػارؿ الوػػحلة وةػػو
السبب الر لسه فه اكتةاؿ العدوق وسرعة تفضه االمراض واالوب ة.

المناطق الخضراء والمدينة الصحية
اف الطبلعػة بمػا تحتولػه مػف مسػاحات اضػراا وغابػات واضػجار راكػت دا مػا ةػه موػدر الوػحة البدكلػة الوقا لػػة
والع جلػػةي وموػػدر ال ارحػػة الكفسػػلة ل كسػػافي حلػػث تعتبػػر المكػػاطؽ الاضػراا بمثابػػة الػػر تلف لممكػػاطؽ الحض ػرلة
كظ ار لما تةوـ به مروكات ا مف اضجار وكباتات ومسطحات اضراا مف تكةلة لم وااي وتةملؿ مستوق التموث البل ػه
والووتا والبوريي مما لساةـ فه توفلر بل ة وحلة لسراف المدف والتجمعات الحضػرلةي ااوػة اثكػاا الجػوا ي
حلػػث لمرػػف االسػػتفاذة مك ػػا اثكػػاا تطبلػػؽ ب ػرامل الحجػػر الوػػحه لمسػػرافي وذلػػؾ باػػروج السػػراف الل ػػا والحوػػوؿ
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عما رملات رافلة مف ال واا الكةه مػ الحفػاظ عمػا التباعػد االجتمػاعهي وقضػاا اوقػات طولمػة بػدوف ممػؿي رمػا
اك ا مودر ر لسه لمترفله والجذب السلاحهي باالضافة الا اك ا مودر غدا ه م ـ لمسراف كظ ار لما تحتوله مف
اضجار مثمرة وفواره واعضاب دوا لة (ضرؿ .)6
ووف ػ ػػؽ ال ػ ػػدرتور (ولل ػ ػػد الس ػ ػػلدي  )2009وة ػ ػػو مﺪلﺮ
مجمﻮعة لﻮكاﺭﺩ ﻭﺩﺍﺭ معماﺭ بمكﺪﻥ ف ػ ػ ػ ػػاف ل ض ػ ػ ػ ػػجار
وظلفة ربلرة فػه تكةلػة ل ػواا الممػوث حلػث اف الضػجرة
الواح ػ ػػدة ذات قط ػ ػػر  40س ػ ػػكتلمتر ل ػ ػػا الة ػ ػػدرة عم ػ ػػا
امتوػ ػػاص  20رلمػ ػػوجراـ مػ ػػف السػ ػػمفور الممػ ػػوث مػ ػػف
الجو سكولاي ووفؽ عمماا البل ة فاف  50مملوف ضػجرة
والتػ ػ ػػه تضػ ػ ػػرؿ ح ػ ػ ػواله  %5مػ ػ ػػف مسػ ػ ػػاحة المكػ ػ ػػاطؽ
الحض ػرلة فػػه الملسلسػػبه تر ػوف رافلػػة لتكظلػػؼ ارثػػر
مف  455الؼ طف مػف مػادة ""Sulphur Dioxide
المموثة لمجو ) السلدي .)2009
وحسػػب المع ػػاللر التاطلطلػػة العالمل ػػة مػػف المفت ػػرض

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

حدلةة فورسلث ةه مكطةة حضرلة مفتوحة ربلرة فه
مكطةة وسط مدلكة سافاكا بواللة جورجلا.

المودرhttps://ar.wikipedia.org/wiki/ :

اف ال تةػػؿ كسػػبة المسػػاحات الاض ػراا والمفتوحػػة عػػف
 % 10مف مساحة المكطةة الحضرلةي وقد قامت العدلد مف المؤسسات الدوللة ومك ا بركامل االمـ المتحػدة لمبل ػة
( )UNEPواالتحاد االوربه وعدد مف المؤسسات بعدة دوؿ عالملة بمحاولة الوووؿ الا تحةلؽ مسػاحات رافلػة
مػػف المكػػاطؽ الاض ػراا دااػػؿ المػػدف والمكػػاطؽ الحض ػرلة رحػػد ادكػػا مػػف  12الػػا  16متػػر مرب ػ لمفػػردي ووفػػؽ
المعاللر التاطلطلة فه للبلا فاف كسبة المساحات الاضراا فه التجمعات السركلة والته تضػمؿ م عػب األطفػاؿ
وحدلةػػة المجػػاورة وم عػػب ر ػرة الةػػدـ والملػػادلف والمكتزةػػات والمكػػاطؽ المفتوحػػة واالحزمػػة الاض ػراا ومكػػاطؽ
الحمالة بحدود  %15مف مساحة التجم السركهي ولرف السؤاؿ ةؿ ةذه المساحات رافلػة واذا راكػت رافلػة ةػؿ
لتـ تكفلذةا واالستفادة مك ا بالضرؿ الوحلي .
لػػذلؾ اوػػبي مػػف اولولػػات م ػػاـ التاطػػلط العم اركػػه لممػػدف االسػػتفادة الةوػػوي مػػف المكػػاطؽ الاض ػراا والطبلعلػػةي
والمػػزج بلك ػػا وبػػلف الترػػولف البكػػا ه لممػػدفي والتطبلػػؽ الفعمػػه والػػدقلؽ لكظرلػػة المػػدف الحدا ةلػػةي ولػػلس فةػػط عمػػؿ
مسػػاحات اض ػراا بسػػلطة دااػػؿ المػػدف والمجػػاورات السػػركلة ال تمةػػا االةتمػػاـ الرػػافه ممػػا لجعم ػػا فػػه رثلػػر مػػف
االحلاف عرضة اللغاا وظلفت ا وزحؼ الرتؿ الارسكلة عمل ا.
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االزدحام والكثافة السكنية
مكذ بدالة الثورة الوكاعلة اواار الةرف الثامف
عضػ ػػري كضػ ػػأت المػ ػػدف الوػ ػػكاعلة فػ ػػه اوربػ ػػا
وامرلرل ػ ػػا وت ازل ػ ػػدت اع ػ ػػداد الم ػ ػػاجرلف الل ػ ػػا
لمحوػ ػػوؿ عمػ ػػا فػ ػػرص العمػ ػػؿ التػ ػػه وفرت ػ ػػا
الحررػػة الوػػكاعلة والتجارلػػة فػػه ةػػذه المػػدفي
ومف اةم ا مدف ماكضستر ولكدف فه برلطاكلػا
وكلولػ ػػورؾ وضػ ػػلراغو فػ ػػه امرلرػ ػػا (ضػ ػػرؿ )7
وغلرةػػا مػػف المػػدف التػػه اوػػبحت تعػػاكه مػػف
ازدلػػاد عػػدد السػػرافي ومػػا كضػػأ عكػػه مػػف بكػػاا

ضرؿ :7االثار السمبلة ل زدحاـ السراكهي وسرعة تفضه االمراض

م ػػدف تابع ػػة لمم ػػدف الرب ػػرق الةدلم ػػةي وظ ػػور

واكتةاؿ العدوق (مدلكة لكدف).

احل ػ ػػاا س ػ ػػركلة مزدحم ػ ػػة وفةلػ ػ ػرة وعضػ ػ ػوا لات

المودرhttps://www.arab48.com/ (2015). :

راكػ ػػت وعمػ ػػا مػ ػػدق سػ ػػكوات عدلػ ػػدة موػ ػػدر
لمعدلد مف المضارؿ ومك ا:


الزحػػؼ عمػػا اال ارضػػه الزراعلػػة والمكػػاطؽ الاض ػرااي وبالتػػاله الةضػػاا عمػػا عكوػػر م ػػـ مػػف عكاوػػر
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 وع ػوادـ السػػلارات والمرربػػات
اآلللة.



زلػػادة مضػػارؿ المػػرور والمواوػ تي وبالتػػاله الوػػعوبة فػػه الووػػوؿ الػػا مكػػاطؽ الاػػدمات الغامػػةي ومالػػه



زل ػػادة الض ػػغوط الكفس ػػلة لمس ػػرافي وظ ػػور االمػ ػراض الكفس ػػلةي كتلج ػػة االزدح ػػاـ وو ػػعوبة الحو ػػوؿ عم ػػا

مف تاثلر سمبه عما حلاة السراف.

الادماتي وقمة الترفلهي وتموث ال واا.
وقد ادق ذلؾ الػا ظ ػور العدلػد مػف الكظرلػات التاطلطلػة التػه كػادق روادةػا بضػرورة تكظػلـ المػدف والتةملػؿ مػف
المض ػػارؿ االجتماعل ػػة والو ػػحلة الكاتج ػػة ع ػػف االزدح ػػاـ وارتف ػػاع الرثاف ػػات الس ػػركلةي وم ػػف اةم ػػا كظرل ػػة المدلك ػػة
الحدا ةلػػة فػػه لكػػدف سػػكة  1898ـي لمماطػػط االكجملػػزي "ابكػػزر ةػوارد"ي والػػذي دعػػا فل ػػا الػػا االسػػتفادة مػػف م ازلػػا
الرلػػؼ والمدلكػػة وذلػػؾ باكضػػاا مدلكػػة حض ػرلة رلفلػػة ذات حلػػاة سػػملمة راممػػة العكاوػػر لسػػرك ا عػػدد محػػدود مػػف
السػػراف اللزلػػد واللةػػؿي بحلػػث لعػػلش االكسػػاف ضػػمف الطبلعػػةي ولسػػتفلد مػػف مةومػػات واػػدمات المدلكػػةي رمػػا قػػاـ
الم كػدس لوروربوزلػػه فػػه عػػاـ  1922بتةػػدلـ ماطػػط لمةتػػرح (مدلكػه الغػػد) وةػػو عبػػارة عػػف مدلكػػه عوػرله تتسػ
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لث ثة م لػلف كسػمةي رػاف أساسػاي لمف ػوـ جدلػد فػه تكظػلـ المػدفي وأبػرز أفرػاره فػه ةػذا المجػاؿ بػأف لتحػوؿ قمػب
المدلكة إلا كاطحػات سػحاب تحػلط ب ػا عمػارات سػركلة ثػـ بلػوت مسػتةمةي مػ إبةػاا  %95مػف األرض مكتزةػات
وحدا ؽي فه اضارة مكه الا تةملؿ الرثافة العامة لممدلكة وزلادة المساحات المفتوحة (عفلفهي .)2000
ووفػػؽ التة ػػارلر والد ارسػػات العالملػػة فػػاف ارتفػػاع
الرثاف ػػة الس ػػراكلة واالزدح ػػاـ الس ػػراكه ر ػػاف م ػػف
أة ػ ػػـ العوام ػ ػػؿ الت ػ ػػه س ػ ػػاةمت وس ػ ػػاعدت ف ػ ػػه
اكتضػ ػػار األم ػ ػراض المعدلػ ػػةي ففػ ػػه عػ ػػاـ 2002
و 2003راك ػ ػ ػػت ب ػ ػ ػػؤرة تفض ػ ػ ػػه وب ػ ػ ػػاا مت زم ػ ػ ػػة
االلت اب التكفسه الحػاد فػه ةوكػ روكػ مجمعػا
سركلا لعد مف أرثر المكاطؽ ازدحامػا وارتظاظػا

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

بالسراف فه العالـ.
وقػػد تفضػػه وبػػاا روفلػػد " 19روروكػػا" فػػه بدالػػة

مف الكاس.

المودرhttps://www.arab48.com/ (2015). :

ةذا العاـ  2020ـي بسرعة ربلرة فه مدلكة ووةاف بالولف والتػه تعتبػر مػف المػدف ذات الرثافػة السػراكلة العاللػةي
اذ لبم تعداد سراك ا  11مملوف كسػمة وتعػد مػف أحػد م اررػز الكةػؿ الر لسػلة بالوػلفي رمػا راكػت العدلػد مػف مػدف
العالـ المرتظة بالسراف االرثر اكتضا ار لمفلروس ومف اةم ا مدلكػة كلولػورؾ فػه امرلرلػاي والعدلػد مػف مػدف الطاللػا
واسباكلا والرافي وألف معظـ ةذه المدف غلر موممة الستةباؿ مثؿ ةذه الجوا يي فمةد احالت ػا جا حػة روفلػد 19
الا مدف غلر قابمة لمعلش ب اي وغلر آمكة ي واوبحت ضوارع ا وملادلك ا االلة مف السراف ( ضرؿ .)8
ومػػف ذلػػؾ فػػاف االاػػد باالفرػػار التاطلطلػػة التػػه تكػػادي بتافػػلض الرثافػػات السػػركلة دااػػؿ االحلػػاا والمجػػاورات
السركلةي اوبي ضرورلا اثكاا عمملة اعداد ودراسة الماططات العمراكلة لممدف والتجمعات الحضرلة لما ل ا مػف
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.



وجود مكاطؽ مفتوحة واضراا لمرف استعمال ا لمكةاةة والحجر الوحه.
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تخطيط المدن المستدامة من خالل المنظور الصحي "مدخل لتخطيط المدن بعد جائحة كورونا"

د .عبداهلل مفتاح بف محمود /جامعة المرقب ؛ ا .سعاد سالـ ضو /جامعة المرقب

النتائج
 .1المدلكػػة الوػػحلة ةػػه المدلكػػة التػػه تحةػػؽ متطمبػػات الوػػحة العامػػة لمسػػرافي وتػػوفر ل ػػـ بل ػػة جلػػدة ووػػحلة
لحوموف فل ا عما رافػة الاػدمات بلسػر وسػ ولةي وتتحةػؽ فل ػا مبػادئ العدالػة االجتماعلػةي وترػوف المدلكػة
قادرة عما مةاومة االزمات الطار ة والجوا ي واالمراض.
 .2معظـ ماططات المػدف فػه دوؿ العػالـ الماتمفػة غلػر موػممة وفػؽ المكظػور الوػحهي ممػا جعم ػا ضػعلفة
وةضػػة امػػاـ الج ػوا ي واالوب ػػةي وذلػػؾ مػػف حلػػث سػػرعة اكتةػػاؿ العػػدوق بػػلف الكػػاس كظ ػ ار ل زدحػػاـ ومػػا تحػػدث
ا له مف ماالطة مباضرةي وامو ةذه المدف مف سراك ا لعدـ قدرت ا عما حمالت ـ.
 .3حػػدوث االزمػػات ودتفضػػه االوب ػػة واالم ػراض دااػػؿ المػػدف وااوػػة فػػه العوػػر الحػػدلث مكػػذ ظ ػػور مػػرض
الطاعوف فه مارسلملا بفركسا سػكة 1720ـي الػا ظ ػور وبػاا روفلػد  19فػه ووةػاف بالوػلف سػكة 2020ـي
واكتضارةا بسرعة ربلرة فه معظػـ مػدف العػالـي ضػرؿ مكحكػا اطلػر فػه مجػاؿ تاطػلط المػدفي واوػبي ل ازمػا
عما ماططه المدف والم كدسلف المعمارللف االاذ بعلف االعتبػار المكظػور الوػحه اثكػاا تاطػلط وتوػملـ
المدف.
 .4الج ػوا ي واالم ػراض ل ػػا مػػؤثرات اقتوػػادلة واجتماعلػػة ربل ػرةي ف ػػه تعطػػؿ االعمػػاؿ وتفةػػد الكػػاس الوظػػا ؼي
وتسبب االمراض الكفسلة كتلجة الاوؼ مف الماالطة ومف زلارة العدلد مف االمركة دااػؿ المدلكػةي رمػا اك ػا
تساةـ فػه فةػداف التػرابط االجتمػاعهي ولػكعرس ذلػؾ رمػه سػمباي عمػا عمػراف المدلكػة وبل ت ػا المبكلػة واسػتدامة
كسلج ا الحضري.
 .5الوووؿ الا عمؿ ماططات مدف آمكة ووحلة وقابمة لمعلش وقادرة عما مواج ة االزمات والجػوا ي لمرػف
اف ل ػػتـ م ػػف اػ ػ ؿ تاط ػػلط المدلك ػػة م ػػف اػ ػ ؿ المكظ ػػور الو ػػحهي وذل ػػؾ باع ػػادة د ارس ػػة مع ػػاللر تاط ػػلط
اسػتعماالت اال ارضػه بماطػط المدلكػةي بحلػث تررػز عمػا اولولػة تػوفلر وتحػدلث الاػدمات الوػحلة الوقا لػػة
والع جلػػة وفػػؽ المسػػتولات التاطلطلػػة لممدلكػػة بمػػا لكاسػػب مواج ػػة االوب ػػة واالمػراض والتعامػػؿ مع ػػا بضػػرؿ
لحافظ عما الع قة بلف االكساف والمراف.
 .6اعادة الكظر فه دراسة تاطلط وحدة المجاورة السركلة وةه كواة ترولف المدف بضرؿ لحةؽ مجاورة ذات بل ة
وػحلة لمسػػراف لمرػك ـ اسػػتعمال ا اػ ؿ فتػرات تفضػػه االمػراض واالوب ػػة دوف اف ل جروةػػاي بػؿ وترػػوف ةػػه
مودر م ـ المك ـ وس مت ـي وذلؾ مف ا ؿ تجمعات ا السركلة وحدا ة ا وادمات ا.
 .7المساحات الاضراا والمكتزةات والمكاطؽ المفتوحة دااؿ االحلاا السػركلة والمػدف ل ػا دور ربلػر فػه تحةلػؽ
متطمبات الوحة العامة لمسرافي وتوفلر الراحة الكفسلة ل ـي ولمرف اف ترػوف افضػؿ االمركػة لةضػاا فتػرات
الحجػػر الوػػحهي والتػػه تسػػاعد عمػػا سػػرعة التماثػػؿ لمضػػفااي وتزلػػد مػػف قػػوة االرتبػػاط بػػلف االكسػػاف وبل تػػه
الحضرلة.
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 .8تافػػلض الرثافػػات السػػركلة دااػػؿ االحلػػاا والمجػػاورات السػػركلة قػػدر االمرػػاف اوػػبي ضػػرورلا اثكػػاا عمملػػة
اعداد ودراسة الماططات العمراكلة لممدف والتجمعات الحضرلة لما له مف فوا د لموػحة العامػة لمسػراف مػف
حلػػث تةملػػؿ اكتضػػار وتفضػػه االم ػراضي والةػػدرة عمػػا مواج ػػة االم ػراض وع ج ػػاي وس ػ ولة تةػػدلـ الاػػدمات
الوحلة لمسراف.
 .9تطػولر االحلػاا الفةلػرة والم مضػةي وتحةلػؽ العدالػػة االجتماعلػة فػػه توزلػ الاػدمات بماتمػػؼ اكواع ػاي والرفػ
مف مستوق الثةافة الوحلة لمسراف مف ضأكه اف لعزز فرص تحةلؽ متطمبات الوحة العامة.

التوصيال
 .1اعػػداد ماططػػات المػػدف المسػػتةبملة ومراجعػػة ماططػػات المػػدف الةا مػػة مػػف ا ػ ؿ مبػػدأ المكظػػور الوػػحهي
وذلػػؾ بػػالتررلز عمػػا تةلػػلـ وتحػػدلث الاػػدمات الوػػحلة وفػػؽ الترتلػػب ال رمػػه لموحػػدات التاطلطلػػة بالمدلكػةي
بضرؿ لوفر الادمة الوحلة الوقا لة والع جلة وادمات مواج ػة الطػوارئ واالوب ػة مػف امػارف عػ ج وحجػر
وحه وكةاةة.
 .2تاطلط المجاورة السػركلة الوػحلة "كػواة ترػوف المػدف" مػف حلػث االكسػلابلة فػه ضػبرات الطػرؽ بضػرؿ لسػ ؿ
الوووؿ مف والا مررز الادمات الوحلةي ولس ؿ سرعة الووػوؿ الػا امػارف االوػابات دااػؿ التجمعػات
السػػركلةي وتحدلػػد ع ػػدد وامػػارف م ػػدااؿ المجػػاورة بمػػا لضػػمف س ػ ولة وس ػػرعة قفػػؿ ة ػػذه الم ػػدااؿ ف ػػه حالػػة
االحتلاج لعمملات الحجر الوحه والسلطرة عما االوب ة واالمراض.
ػداا مػف التجمػ السػركه والمجػاورة السػركلة الػا مسػتوق
 .3االةتماـ بتػوفلر حػدا ؽ ومكػاطؽ اضػراا مفتوحػة ابت ي
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

مكػػاطؽ مفتوحػػة وغابػػات واضػػجار ومكػػاطؽ اض ػرااي وذلػػؾ بالحفػػاظ عمل ػػا وتكملت ػػا واسػػتغ ل ا االسػػتغ ؿ
االمثؿ.
 .5الحفػػاظ عمػػا الاوووػػلة وال ولػػة المحملػػة لممدلكػػةي لتجكػػب االثػػار السػػمبلة لمعولمػػة والتػػه مػػف بلك ػػا سػػرعة
تفضه االمراض واكتةال اي واكتضار العادات االجتماعلة الغرلبة الته تساعد عما اكتضار الجرلمةي م الحفاظ
عما االتواؿ المفلد م العالـ الاارجه بضرؿ مدروس ومكظـ.
 .6اعػادة الكظػر فػه تاطػػلط وتوػملـ المكافػذ البرلػة والبحرلػػة والجولػة بضػرؿ لضػمف الػػتحرـ الجلػد فػه عمملػػات
الداوؿ والاروجي وتوفلر ادمات ل ستةباؿ والرضؼ الطبه وامارف اقامة لمحجر الوحه اللواا الموابلفي
م توفلر جمل المتطمبات الادملة والترفل لة واالمارف الاضراا ب ذه الادمات.
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د .عبداهلل مفتاح بف محمود /جامعة المرقب ؛ ا .سعاد سالـ ضو /جامعة المرقب
 .7اتباع كظاـ التاطػلط العم اركػه لممػدف وفػؽ الحػد االدكػا لمرثافػات السػركلةي وذلػؾ باالسػتفادة مػف المسػاحات
المفتوحة وقمة عدد السراف رما ةو الحاؿ فه المدف الملبلةي وذلؾ لتجكب االزدحاـ والتردس السراكه حفاظا
عما الوحة العامة ولمتةملؿ مف اطر تفضه االمراض واالوب ة.
 .8العمؿ عمػا كضػر الػوعه وثةافػة االسػتدامة والوػحة العامػة بػلف السػراف دااػؿ االحلػاا السػركلة والمػدفي مػف
اجػػؿ ضػػماف مضػػاررت ـ فػػه عمملػػات التاطػػلط الحضػػريي وتحةلػػؽ مبػػادئ المدلكػػة الوػػحلةي وعمملػػة التطػػور
العاـ ل حلاا والمدف وبكاا الكسلل الحضريي وذلؾ مف اجؿ تحةلؽ التكملة الحضرلة المستدامة لممدلكة.
 .9وضػ الةػواكلف والتضػرلعات مػػف قبػػؿ الج ػػات الماتوػػة بضػػرورة مراجعػػة ماططػػات المػػدف الةا مػػةي وعمػػؿ
ماططات المدف الجدلدة وفؽ المكظور الوحه فه تاطلط وتوملـ المدف والتجمعات الحضرلة.
 .10االةتماـ بتطولر المكاةل التعململة واالرادلملػة فػه مجػاؿ ال كسػة المعمارلػة والتاطػلط العم اركػهي فلمػا لتعمػؽ
بد ارسػػة تاطػػلط وتوػػملـ المػػدف وفػػؽ مبػػادئ المدلكػػة الوػػحلة الةابمػػة لمحلػػاة والةػػادرة عمػػا مواج ػػة االزمػػات
واالوب ة.
 .11مواوػػمة البحػػث العممػػهي وعمػػؿ البحػػوث والد ارسػػات فلمػػا لتعمػػؽ بتةلػػلـ وااتبػػار ود ارسػػة تاطػػلط وتوػػملـ
المػدف والتجمعػػات الحضػرلة الوػػحلةي التػه تػػوفر لسػػراك ا بل ػة حضػرلة جلػدة ووػػحلةي وتسػاةـ فػػه تحةلػػؽ
التكملة الحضرلة المستدامة.
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