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 امللخص 

و ؤلاؾيان نلى زلم بِئت مؿخجُبت  ؤضبذ مفهىم البِئت الؿىىُت اإلاؿخضامت وؾُلت مهمت لخلُُم مضي كضعة مشاَع

ا( لالخخُاحاث واإلاخؿلباث والخؿلهاث اإلاخغحرة للؿيان.  ًُ ا واحخمان ًُ ا وبُئ ًً مىغىم هظه الىعكت وخُث ان )اكخطاص

مضي جؿبُم  اؾخىشافهضفذ بلى والتي  )ضالح / نبضعبه ؾهُضللمهىضؽ ملخظ لغؾالت ماحؿخحر)هى الهلمُت 

و الاؾياهُت الجضًضة ب ( وهي الفترة التي 2102-0551داغغة بىغاػي زالٌ الفترة )مفاهُم الاؾخضامت باإلاشاَع

شهضث اؾخئىاف اليشاؽ ؤلاؾياوي في حمُو ؤهداء البالص. خُث جم جىاٌو مجمىنت مً الهىامل واإلاهاًحر اإلاغجبؿت 

الاؾخسضام للبِئت الؿىىُت بمسخلف مغاخلها )ازخُاع اإلاىكو، الخسؿُـ، الخطمُم، الخىفُظ، بهملُت ؤلاهخاج و 

 .ؤلاشغاٌ والطُاهت(

بُت طاث الطلت بغغع فيها وجم  انخماص مىهج صعاؾت الخالت الظي ٌؿمذ باؾخسضام البُاهاث الىزاثلُت والخجٍغ

 ؾىىُت حضًضة بداغغة بىغاػي.ازخُاع زمـ مىاؾم لضعاؾت الخالت جمثل ججمهاث  جمو الضعاؾت. 

الضعاؾت ؤن بهخاج البِئت الؿىىُت في مىاؾم الضعاؾت واحه الهضًض مً اإلاشاول والهلباث هظه وكض ؤقهغث هخاثج 

فُما ًخهلم بخؿبُم مفهىم الاؾخضامت في البِئت الؿىىُت. ولم جإزظ نملُت ازخُاع اإلاىكو في الانخباع اإلاباصت 

مانُت والضًمىغغافُت لالؾخضامت. باإلغافت بلى بهماٌ مشاعهت اإلاؿخسضم النهاجي في الاكخطاصًت والبُئُت والاحخ

وفي هظا الطضص، ًلؼم الخيؿُم والخيامل بحن حمُو ؤصخاب اإلاطلخت غمً ألاؾغ الخىكُمُت واإلااؾؿُت  .بهخاحها.

  هى الفانل الغثِس ي فيها.اإلاهىُت بهملُت ؤلاهخاج والاؾخسضام في البِئت الؿىىُت، بانخباع اإلاؿخسضم النهاجي 
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Abstract 
The concept of a sustainable residential environment has become an important means of evaluating 

the ability of housing projects to create an environment responsive (economically, environmentally 

and socially) to the changing needs, requirements and aspirations of the population. And since the 

topic of this scientific paper is (a summary of a master’s thesis of Eng. Abdurabbah.s.Saleh, which 

aimed to explore the extent to which sustainability concepts are applied in new housing projects in 

the metropolis of Benghazi during the period (1990-2012), a period that witnessed the resumption of 

Housing activity across the country. Where a set of factors and criteria related to the production and 

use process of the residential environment in its various stages (selection of the site, planning, 

design, implementation, occupancy and maintenance) were addressed. 

The case study approach was adopted, which allows the use of relevant documentary and empirical 

data for the purpose of the study. Five areas were selected for the case study, representing new 

residential communities in the metropolitan of Benghazi.  

The results of this study showed that the production of the residential environment in the study areas 

faced many problems and obstacles regarding the application of the concept of sustainability in the 

residential environment. The site selection process did not take into account the economic, 

environmental, social and demographic principles of sustainability. In addition to neglecting the 

participation of the end user in its production.. In this regard, coordination and integration is required 

between all stakeholders within the organizational and institutional frameworks concerned with the 

production and use process in the residential environment, with the end user being the main actor in 

it. 

 

mailto:abd.benghazii@gmail.com
mailto:abd.benghazii@gmail.com


Towards creating a sustainable housing environment                                                                                        Abdurabbah.S.Saleh.Alareiby. 

 

(LUMST/L.D.N:2021/978) V.1,2022 

 

 المقدمة:

الاؾخضامت مطؿلح قهغ في البضاًت في نلم البِئت زم جؿىع وؤضبذ واؾو 

 في الاؾخضامت الىؿاق لِشمل وافت مجاالث الخىمُت نمىما، واضبدذ

 ؤن ًجب الظي اإلاغهؼي  الجؼء و الاهم الهىطغ الخضًثت والبدىر الضعاؾاث

مً اإلاىغىناث اإلاهمت التي  الاؾخضامت حهض صاعؾتبالخؿبان، وبالخالي  ًازظ

ومً زالٌ الخؿغق بلى الخؿىع  ،الخسؿُـ الخػغي وؤلاكلُميٌهجى بها نلم 

خي إلافهىم الاؾخضامت وما خط ي به مً اهخمام نالمي واؾو مً زالٌ  الخاٍع

زلطذ والتي  للػاًا البِئت والاؾخضامت نلض الهضًض مً اإلااجمغاث الهاإلاُت

خإهُض نلى غغوعة الهمل بمباصت هظا اإلافهىم نلى وافت ألاضهضة وفي البلي 

 اإلاا له الخىمُت الهمغاهُت وؤلاؾيانوالتي مً بُنها الخىمُت، مسخلف مجاالث 

ت وغغوعة جىفحر  ،مً ؤهمُت في جدلُم الاؾخلغاع في اإلاؿخىؾىاث البشٍغ

ؼ ا لخسؿُـ اإلاإوي اإلاالثم للجمُو وجدؿحن بصاعة هظه اإلاؿخىؾىاث وحهٍؼ

 .وؤلاصاعة نلى هدى مؿخضام

ؾُاؾاث الخىمُت اإلاياهُت الىؾىُت في لُبُا كض جبيذ مفهىم  وخُث ان

إصزلذ الهضًض مً فكؿام ؤلاؾيان في وزاضت اللؿاناث، الاؾخضامت في وافت 

مفاهُم الاؾخضامت في الؿُاؾاث اإلاخهللت بهظا اللؿام مً زالٌ زؿـ 

و بؾياهُت جمثلذ في الخإهُض  ؤوشاء ججمهاث ؾىىُت  نلىوبغامج ومشاَع

صعاؾت  ًغاعى فيها جؿبُم هظه اإلافاهُم. وفي هظا الطضص، انخمضثحضًضة 

ىمُت ؤلاكلُمُت لخل( وغو ؾُاؾت 2101-2112الؿُاؾت اإلاياهُت الىؾىُت )

جصخُذ الفىاعق فُما بحن ألاكالُم الفغنُت وطلً مً ؤحل تهضف الى لُبُا في 

ؼ الخماؾً الىؾجي في الىىاحي الاحخمانُت والاكخطاصًت والثلافُت  حهٍؼ

مً ؤحل ؤإلاخىاػهت اإلاؿخضامت  نامت للخىمُتبدبّجي زؿىؽ  والؿُاؾُت وطلً

ملخظ عؾالت اإلااحؿخحر )الضعاؾت  لُبُا. لظا فان هظهالخىمُت اإلاياهُت في 

للمهىضؽ/ نبضعبه ؾهُض ضالح، واملجاػة بامخُاػ مً الاواصًمُت اللُبُت فغم بىغاػي 

ش  الخجمهاث الؿىىُت الجضًضة بداغغة  ذجىاول(، م05/0/2100بخاٍع

جم مغاناة جؿبُم مفاهُم الاؾخضامت  مضيبىغاػي، بهضف اؾخىشاف الى ؤي 

 في بِئتها الؿىىُت.

 Research problem :البحثيتاملشكلت 

الهضًض مً الهُئاث واإلااؾؿاث  شغنذ مىظ مؿلو حؿهُىاث اللغن اإلااض ي،

إلاىاحهت الؿلب اإلاتزاًض نلى ؤلاؾياوي في جىؾُو وشاؾها اإلاهىُت باليشاؽ 

في الخىؾو الىبحر في  اليشاؽ اهظ خُث ججلى بىغاػي،في خاغغة  الؿىً

و الخجمهاث  ؾىاء صازل اإلاضًىت ؤو زاعحها،  الؿىىُت الجضًضةبكامت مشاَع

ونلى  .الخػغي وطلً لػمان جلبُت الاخخُاحاث وزلم جىاػن للىمى الهمغاوي 

بال اهه لم ًخم جىاٌو هظا اليشاؽ ؤلاؾياوي بالبدث  املخاوالث،مً هظه  الغغم

 لخجمهاثوالضعاؾت إلاهغفت بلى ؤي مضي جم مغاناة شغوؽ الاؾخضامت في هظه ا

ي حهخبر مهمت لػمان هفاءتها وفهالُتها في جلبُت الاخخُاحاث وزلم الىمى والت

 .واإلاؿخضامالهمغاوي اإلاخىاػن 

ا وملخا إلاهغفت  بن اللُام بمثل هظه الضعاؾاث وألابدار ٌهخبر امغؤ غغوٍع

 الخجمهاث،جسؿُـ وجطمُم وجىفُظ جلً جىؾحن و ؤوحه اللطىع والىجاح في 

 مهما ًمىً ول الجهاث اإلاهىُت باليشاؽ ؤلاؾياوينالوة نلى ؤنها حهخبر ماشغا 

و ؤلاؾياهُت  وجىفُظمً جالفي اإلاشاول في جىؾحن وجسؿُـ وجطمُم  اإلاشاَع

 اإلاؿخلبلُت.

 Aim of the study الدزاطت:هدف 

جم مضي الهدشاف بلى ؤي  تهضف هظه الضعاؾت بلى اللُام بهملُت جدلُل مهمم

الجضًضة في  لؿىىُتا خجمهاثومهاًحر الاؾخضامت في ال جؿبُم ماشغاث

خاغغة بىغاػي زالٌ الفترة التي شهضث مهاوصة اليشاؽ ؤلاؾياوي والتي 

شملذ اإلاغخلخحن الثالثت والغابهت مً مغاخل الخىمُت في لُبُا بضاًت مً نام 

 وختى الىكذ الخالي. 0551

مضي مالثمت  شافاهدًمىً ؤن ًخم  ه الضعاؾت الخدلُلُتومً زالٌ هظ 

 الخجمهاثهظه  في) املخُؿت والبِئت الؿىىُت( اإلاؿىًوججاوب البِئت 

 ًمىً اكتراحوهظلً  واإلاؿخلبلُت،لخطاثظ الؿيان واخخُاحاتهم الخالُت 

هُت الفىُت) حملت مً الخىضُاث  الؿُاؾاثاإلاخهللت ب( املخخلفت والدشَغ

ًمىً مً زاللها اإلاؿاهمت في زلم بِئت ؾىىُت  لإلؾيان والتيالهامت 

  .مؿخضامت

وججضع ؤلاشاعة هىا بلى بن الضعاؾت ال تهضف فلـ بلى جدلُل وفهم ؤوحه 

بل جخهضاه بلى جىغُذ ؤي هلاؽ  خجمهاثاللطىع في البِئت الؿىىُت في هظه ال

 الخجمهاث الؿىىُتفي  اًجابُت جخهلم بمضي جؿبُم مفهىم الاؾخضامت

 الجضًضة.

 Questions of the studyالدزاطت: حظاؤالث 

جدلُل وفهم مهمم إلاضي جؿبُم  بن جدلُم هضف هظه الضعاؾت واإلاخمثل في

الجضًضة  لؿىىُتا الخجمهاثماشغاث الاؾخضامت في البِئت الؿىىُت في 

 الاحي:ًخؿلب ؤلاحابت نً حملت مً ألاؾئلت والتي ًمىً بًجاػها في 

 وما هي ؤهم ؤبهاصها وماشغاتها  الؿىىُت،لبِئت ما هى مفهىم الاؾخضامت في ا

ما هي الىؾاثل والؿغق التي ًمىً مً زاللها كُاؽ وجلُُم الغثِؿُت؟ و 

 الؿىىُت؟مضي جؿبُم مفاهُم الاؾخضامت في البِئت 

 والى  لُبُا؟الؿُاؾت ؤلاؾياهُت في في  اؾدُهاب مفهىم الاؾخضامت هُف جم

و الخجمهاث  ؤي مضي اوهىـ هظا اإلافهىم في البرامج والخؿـ إلاشاَع

اهم  ما هيو  فيهامغاناة جؿبُم مفاهُم الاؾخضامت  الؿىىُت؟ وهُف جم

ؤلاحغاءاث والخؿىاث والخىضُاث التي ًمىً اكتراخها الضعوؽ اإلاؿخفاصة و 

و الخجمهاث الؿىىُت الخالُ ت لػمان جدلُم مفهىم الاؾخضامت في مشاَع

 واإلاؿخلبلُت؟

    Significance of the studyالدزاطت: أهميت 

جىدؿب هظه الضعاؾت ؤهمُت زاضت في غىء الخىؾو الىبحر الظي حشهضه 

و ؤلاؾياهُت الجضًضة  في خاغغة بىغاػي ؾىاء زاضت لُبُا في جىفُظ اإلاشاَع

و في ؾىع الخىفُظ وهظلًالػالذ اإلاىفظة خضًثا ؤو التي   ت،اإلاؿخلبلُ اإلاشاَع

و ألهضاف نالوة اإلاؿخضامت، الخىمُت  وطلً إلاهغفت مضي جدلُم هظه اإلاشاَع

نلى طلً فان هظه الضعاؾت جىدؿب ؤهمُت ؤزغي مً خُث وىنها مداولت 

حاصة لؿض الىلظ في مجاٌ الضعاؾاث وألابدار الهلمُت التي جخهلم بمفهىم 

  والىؾجي.الاؾخضامت في الؿىً نلى اإلاؿخىي املخلي 

 Scope of study الضعاؾت:مجاٌ 

مفهىم الاؾخضامت وصوعها في زلم بِئت ؾىىُت مؿخضامت في  اإلاىغىعي: ؤوال: 

 الجضًضة. الؿىىُتالخجمهاث 

  بىغاػي.ٌشيل الىؿاق الجغغافي لخاغغة  اإلاياوي: زاهُا:
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وهي الفترة التي شهضث  (،2102 - 0551) زالٌ الفترة مًالؼماوي:  زالثا:

ؾياوي في لُبُا بهض فترة الغوىص في نلض الثماهِىاث مً مهاوصة اليشاؽ ؤلا 

 اإلااض ي.اللغن 

 Previous studiesالظابلت: الدزاطاث 

الضعاؾاث وألابدار التي جىاولذ مىغىم الاؾخضامت نلى مؿخىي الهالم 

طهب بالخإهُض خطغها وؤلاإلاام بها  وطلً الن هظا  حمُها،نضًضة ومخىىنت ٍو

اإلاىغىم ٌهخبر مً اإلاىاغُو الهامت التي جم جىاولها والػاٌ ًدىاولها الباخثحن 

فمً الؿبُعي ؤال  الؼمً،واإلاهخمحن بالبدث والضعاؾت نبر فتراث مسخلفت مً 

لظا ؾىىخفي الشإن. ًيىن بملضوعها ؤلاإلاام بيل الضعاؾاث التي ؤنضث في هظا 

اولذ ؤبهاص الاؾخضامت في لُبُا وهظلً في هىا بظهغ بهؼ الضعاؾاث التي جى

 واإلاىار.الضٌو الهغبُت ليىنها صٌو مخلاعبت في الهاصاث والخلالُض 

ؼة، جىاولذ صعاؾت ؤبى  صعاؾت جدلُلُت ملخضصاث ومهاًحر الىفاءة ؤنٍؼ

الاكخطاصًت إلاشغوناث ؤلاؾيان الهام بالخؿبُم نلى بهؼ مشغوناث 

هظه الضعاؾت بلى اؾخيباؽ  بؿىان. وهضفذوالؤلاؾيان الهام في شهبُتي صعهت 

ؤؾـ ومدضصاث ومهاًحر الىفاءة الاكخطاصًت إلاشغوناث ؤلاؾيان الهام 

وصعاؾت مضي جإزحرها نلى نملُت الخدلُل والخلُُم والازخباع للىضٌى بلى 

وان اإلاىهج البدثي اإلاخبو في هظه . و ملُاؽ مىغىعي للىفاءة الاكخطاصًت

 الخدلُلي. ووان مً اهمالىكغي الاؾخلغاجي واإلاىهج الضعاؾت كض اخخىي اإلاىهج 

اؾخسضام ملُاؽ الىفاءة الاكخطاصًت غغوعة كاثمت في جلُُم هخاثجها ان 

ؤو في جلُُم ؤؾالُب جىفُظها وطلً مً  لُبُامشغوناث ؤلاؾيان الهام في 

-حشغُلُت-زالٌ الاؾخهاهت بمجمىنت مً املخضصاث الخؿبُلُت )جطمُمُت

وبغمجتها في ضىعة  (،الؼمً-ألاصاء-اتها الغثِؿُت )الخيلفتومدضصبهخاحُت(، 

مخغحراث وبهؼ نىاضغ الخلُُم الاكخطاصي اإلاخمثلت في ألاصاء الهام ألؾلىب 

اكخطاصي( بهضف الىضٌى بلى ججمهاث نمغاهُت جلبي اخخُاحاث -الخىفُظ )فجي

 الخىمُت وطاث هفاءة اكخطاصًت في الخىفُظ.

  البهض البُئي في  تهظه الضعاؾت ؤهمُ جىاولذخُث  الخامضي،صعاؾت

هضفذ بلى جدلُم حملت مً ألاهضاف و  مضًىت الابُاع.بالخسؿُـ الهمغاوي 

ل املخافكت قحهخبر وؾُلت لخدلُم بِئت نمغاهُت حمُلت في  الهامت والتي

خُث جمثلذ هظه ألاهضاف في مغاناة ألابهاص البُئُت  البُئُت،نلى الهىاضغ 

و الخىمُت  في املخؿؿاث الهمغاهُت للىضٌى بلى بِئت نمغاهُت مىاهبت إلاشاَع

ت  املخافكت نلى الهىاضغ البُئُت واكتراح الؿغق والىؾاثل  في قلالجاٍع

ؾخسضام با التي ًمىً مً زاللها جصخُذ ألازؿاء التي خضزذ في الؿابم.

ؤن ألاؾاؽ في جدلُم الخىمُت ها هخاثج مالىضفي. ومً ؤهؤؾلىب اإلاىهج 

ت اإلاؿخضامت بمفه ىمها الشامل ًىمً في الترهحز نلى وغو ؾُاؾاث خػٍغ

ت بإبهاصها الاحخمانُت والبُئُت والاكخطاصًت ومخابهت مغاخل  للخىمُت البشٍغ

جلً الؿُاؾاث وجلُُم آلازاع البُئُت للمغاخل الخسؿُؿُت وصعاؾت الخلل 

 لها.واكتراح الخلٌى اإلابىغة 

 ضة،  صعاؾت صًب الخسؿُـ مً احل  ىمجىاولذ هظه الضعاؾت مىغخُث ٍع

هظا البدث بلى صعاؾت هُفُت جطمُم مدُـ  ذهضفاإلاؿخضامت، و الخىمُت 

نمغاوي بشيل مؿخضام مً زالٌ وغو مهاًحر وماشغاث ألؾـ جىمُت 

ت  ت مؿخلبلُت مؿخضامت جػمً الؿىً اإلاالثم والخضماث الخػٍغ خػٍغ

مغاهُت اإلاؿخضامحن في بِئت نمغاهُت ؾلُمت ووغو بؾتراجُجُت للخىمُت اله

جم اؾخسضام ؤؾلىب الشامل. خُث جدذ مكلت اؾتراجُجُاث الخسؿُـ 

هجاح بؾتراجُجُت الخسؿُـ واؾخمغاعها الىخاثج ان  الىضفي. وؤهماإلاىهج 

نلى شمىلها نلى ؤبهاص الخىمُت اإلاؿخضامت )البهض البُئي  ٌهخمض

 .(والاحخماعي والاكخطاصي

 الخسؿُـ جىاولذ هظه الضعاؾت خُث ، صعاؾت كضًض مدمىص خمُضان

هاث الخسؿُؿُت في النهىع بهملُت الخىمُت  الخػغي وصوع الدشَغ

هاث وت الهمغاهُت بماعة صبي همىطحا هضف بلى ببغاػ ؤهمُت صوع الدشَغ

الخسؿُؿُت في النهىع بهملُت الخسؿُـ الخػغي ، مً حاهب ومً 

غهف حاهب آزغ حؿلُـ الػىء نلى آلازاع الؿلبُت اإلاترجبت نلى 

عي في بصاعة نملُت الخسؿُـ الخػغي والهمغاوي  الجاهب الدشَغ

ومً اهم هخاثجها مىهجُت وضفُت واؾخلغاثُت وجدلُلُت ،باؾخسضام .

هاث الخسؿُؿُت الالتزام بإؾـ  غغوعة الهمل نلى جػمحن الدشَغ

إصعاج البهض و ومفاهُم الخسؿُـ الشامل ومباصت الخىمُت اإلاؿخضامت .

اجه .البُئي غمً ؤؾـ ومل  ىماث الخسؿُـ في وافت مغاخله ومؿخٍى

 Study Methodologyالدزاطت: مىهجيت 

باإلشاعة بلى ؾبُهت الضعاؾت الاؾخىشافُت والتي جدىاٌو مىغىم الاؾخضامت في 

إلاهغفت  تمهمل ُتجدلُل اللُام بضعاؾت بغغعالجضًضة  الخجمهاث الؿىىُت

وزاضت كُما ًخهلم بمضي مالثمت البِئت ، مضي جؿبُم ماشغاث الاؾخضامت 

لالخخُاحاث الخالُت واإلاؿخلبلُت والخطاثظ  الخجمهاثالؿىىُت في جلً 

اث )الؿُاؾاث  الاحخمانُت للؿيان ، ووغو الخىضُاث نلى وافت اإلاؿخٍى

هُت( ، لظا فان مىهج صعاؾت الخالت  –الفىُت  – الهامت لإلؾيان ٌهخلض الدشَغ

ًلىم نلى ؤؾاؽ الخهمم في الضعاؾت  ألهه عاؾتلؿبُهت الض ألاوؿببإهه 

اث شاملت نً الخالت اإلاضعوؾت ويهخم باإلاىكف الىلي والهىامل بُاهر حىفجو 

خي فػال نً جىاوله للىاكو  غجبـ بالجاهب الخاٍع اإلاازغة نلى الخالت ، ٍو

دؿم هظلً بالجاهب الضًىامُيي ، والظي مً زالله ًمىً كُاؽ  والخاغغ ٍو

 . الخجمهاثمضي جم جؿبُم مهاًحر الاؾخضامت في هظه ومهغفت بلى ؤي 

خدلُم هظا الهضف جم ؤًػا بجبام مىهج الخدلُل الىضفي والظي ًخػمً لو 

مً زالٌ جدلُل البُاهاث واإلاهلىماث  خالتصعاؾت الخلاثم الغاهىت لؿبُهت ال

الىمُت والىىنُت التي ؾِخم ججمُهها خٌى ماشغاث الاؾخضامت مً زالٌ 

اوي واؾخماعاث الاؾخبُان الخاضت بمجخمو الضعاؾت اإلاخمثل في اإلاسح اإلاُض

الجضًضة في خاغغة بىغاػي ، خُث بن بجبام هظا اإلاىهج  الخجمهاث الؿىىُت

بحغاء  جمفي خض طاجه وؾُلت ولِـ غاًت ، ولخدلُم هضف هظه الضعاؾت  

صعاؾت مُضاهُت للخجمهاث الؿىىُت اإلاإهىلت في هؿاق خاغغة بىغاػي 

 . لى فهم ؤهثرا نملا إلاضي جؿبُم مفهىم الاؾخضامتللىضٌى ب

 إلاطاز الىظسي:

 جمهيد:

ُدىاٌو مىغىم الاؾخضامت في البِئت الؿىىُت جم جسطُظ الفطل الثاوي ل

ٌهض ؤمغا مهما في ؾُاق وغو ؤلاؾاع الىكغي لفهم ألاؾـ والانخباعاث والظي 

لخىؾحن وجسؿُـ وجطمُم وجىفُظ الخجمهاث الؿىىُت الىاحب مغاناتها 

ٌؿخهغع اإلابدث ألاٌو البِئت وميىهاتها مو الترهحز نلى خُث  الجضًضة.

والخهغف نلى ؤهم مفاهُم الاؾخضامت في البِئت الؿىىُت مو  ،البِئت الؿىىُت

ألافياع ألاؾاؾُت و جلضًم مضزل نام نً الاؾخضامت مً خُث اإلافهىم 

خي  ع املخاوع والخؿى  واإلاباصت و اف ألاهضو الخطاثظ و  الاؾخضامت إلافهىم الخاٍع

ومً زم ًدىاٌو ؤهم مفاهُم الاؾخضامت في البِئت  ،وؾغق كُاؾها هاوماشغات

الؿىىُت بشيل مً الخفطُل بهضف اؾخيباؽ الهضًض مً ماشغاث 

الاؾخضامت في البِئت الؿىىُت وغمً بؾاع ؤبهاص الخىمُت اإلاؿخضامت 
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ؤؾاؾا الؾخيباؽ والتي جمثل  ،حخمانُت والبُئُت واإلااؾؿُت()الاكخطاصًت والا 

في  اإلااشغاثؤصواث اللُاؽ التي ؾدؿخسضم في جلُُم مضي جؿبُم هظه 

مىغىم هظه الضعاؾت وجدلُلا  بداغغة بىغاػي  الخجمهاث الؿىىُت الجضًضة

دىاٌو اإلابدث الثاوي مغاخل وؾغق بهخاج البِئت الؿىىُت  .ألهم ؤهضافها ٍو

في  Key Actorsالخفطُل بهضف الخهغف نلى ؤهم اإلاؿاهمحن  بش يء مً

مو الترهحز في هظا الطضص نلى ، يافت مغاخلهابنملُت بهخاج البِئت الؿىىُت 

وىن ؤن هجاح ، في هظه الهملُت End userصوع اإلاؿخسضم النهاجي ؤهمُت 

ٌهخمض نلى مضي  هما ؾِخطح الخلا جدلُم الاؾخضامت في البِئت الؿىىُت

وبغبـ هخاثج  ،مؿاهمت اإلاؿخسضم النهاجي في حشىُل وإهخاج بُئخه الؿىىُت

اإلابدث ألاٌو مو اإلابدث الثاوي ًمىً اؾخسالص الهالكت بحن ماشغاث 

الاؾخضامت في البِئت الؿىىُت ومغاخل بهخاحها نالوة نلى اؾخضعان مطاصع 

وفلا إلاا طهغ ؾت .و اإلاهلىماث وؾغق وؤؾالُب ججمُهها نً مجخمو الضعا

بلى ؤلاحابت نلى الدؿائالث يهضف الفطل  ؤناله، فاهه ًمىً اللٌى بان هظا

 في:الخالُت واإلاخمثلت 

  وما هي ؤهم ؤبهاصها وماشغاتها  الؿىىُت،ما هى مفهىم الاؾخضامت في البِئت

 الغثِؿُت؟

  ما هي الىؾاثل والؿغق التي ًمىً مً زاللها كُاؽ وجلُُم مضي جؿبُم

 الؿىىُت؟ر الاؾخضامت في البِئت مهاًح

 Sustainability الاطخدامت:

ت ُللخىم (الفاو) مىكمت ألاغظًت والؼعانت فٍحهغ  هى الهام فٍوالخهغ 

 تُؤن الخىم نلى هظ والظي (1989نام جم جبيُه في )الظي اإلاؿخضامت

 الخلجي رحالخغ وجىحُه تُهُالؿب اإلاىاعص كانضة تًبصاعة وخماهي  اإلاؿخضامت

 تٍالبشغ  بعغاء الخاحاث واؾخمغاع مُجدل جػمً لتٍبؿغ  واإلااؾس ي

 ئتِجػغ بالب اإلاؿخضامت ال تُالخىم جلً وإن ،واإلاؿخلبلُت تُالخال ٌلألحُا

 تًالاكخطاص تُالىاخ مً ومىاؾبت تُالفى تُالىاخ مالثمت مً بإنها وجدؿم

  .تُالاحخمان تُالىاخ مً وملبىلت

 Dimensions of sustainability :الاطخدامت ابعاد

وبالىكغ بلى زطاثظ الخىمُت اإلاؿخضامت فاهه ًمىىىا اؾخيخاج اهه للخىمُت 

عثِؿُت حهخبر الضناثم الغثِؿُت لها وبازخالٌ  ؤو ؤبهاص زالزت مداوع  اإلاؿخضامت

 -املجخمو  -وهي)البِئــت الغثِؿُت للخىمُت ؤو الاؾخضامت  ؤخضها جخإزغ ألاهضاف

البض مً اعجباؽ هظه املخاوع  ولىجاح نملُت الخىمُت اإلاؿخضامت (الاكخطاص

 لالعجباؽ الىزُم بحن البِئت والاكخطاص
ً
وألامً الاحخماعي وإحغاء  وجياملها هكغا

ًدىاؾب مو  الخدؿِىاث الاكخطاصًت وعفو مؿخىي الخُاة الاحخمانُت بما

 مً الهملُاثالخفاف نلى اإلايىهاث ألاؾاؾُت الؿبُهُت للخُاة والتي حهخبر 

لت ألامض   .ؾٍى

 Sustainability indicators كياطها:مؤشساث الاطخدامت وطسق 

بن الغاًت مً بغهامج نمل لجىت ألامم اإلاخدضة للخىمُت اإلاؿخضامت هي 

بلى كاثمت بماشغاث للخىمُت  ،2001بلى خضوص نام  الخىضل،بالخطىص 

ت اليافُت بدُث ًمىً وجدؿم باإلاغوه الىؾجي،اإلاؿخضامت مىُفت نلى اإلاؿخىي 

ت مسخلفت ومخىاؾلت نلى  اث جىمٍى كُاؾها واؾخسضامها في بلضان طاث مؿخٍى

هدى ًمىً مً بحغاء اإلالاعهاث ووغو هظه اإلااشغاث جدذ جطغف ضاوعي 

 الىؾجي.اللغاع نلى اإلاؿخىي 

دخىي بغهامج الهمل نلى كاثمت ميىهت مً   134ٍو
ً
للخىمُت اإلاؿخضامت  ماشغا

شغث في شهغ ؤغ
ُ
الىخاب  في وزُلت حهغف باؾم 0552ؿؿـ مً نام و

 الاكخطاصًت،هظه اإلااشغاث مجمهت في ؤعبو فئاث هبحرة هي و  .ألاػعق

 لإلؾاع الىالؾُيي ) واإلااؾؿُت، والبُئُت، والاحخمانُت،
ً
 جغهحز،ومىكمت ؾبلا

وول ماشغ مً هظه اإلااشغاث مبحن في بؿاكت مىهجُت  (،بحابت وغهُت،

ومهاًحر ازخُاع اإلااشغ مً ؾغف  الخؿاب،ومىاهج  الخهٍغف،مفطلت جبحن 

لب مً البلضان ؤن جسخاع مً بحن هظه اإلااشغاث  اإلاخدضة،مىكمت ألامم 
ُ
وكض ؾ

اتها    .وؤهضافها وغاًاتها الىؾىُت،جلً التي جخىافم مو ؤولٍى

 :إلاطكانمفهىم الاطخدامت في مجال 

ُت والاكخطاصًت بن كػاًا اإلاضن ؤضبدذ حشمل اللػاًا الفىُت والاحخمان

عي وماؾس ي ًدىاؾب مو قغوف  والبُئُت لخهمل مها غمً بؾاع حشَغ

ل الىمى الاكخطاصي بلى جىمُت  املجخمو املخلي والىؾجي بما ًػمً جدٍى

مً هىا جخطح الهالكت والخضازل بحن الخىم املجاالث، مؿخضامت في وافت 

خُث الضًملغاؾُت في اجساط اللغاع واإلاؿاواة في اإلاؿخضامت، الؿلُم والخىمُت 

الخلىق والىاحباث والهضالت وجيافا الفغص والهمل بغوح اللاهىن والهِش 

 وامً.بؿالم 

لظا فان الخىمُت اإلاؿخضامت بمفهىمها الشامل جغجبـ بخدؿحن هىنُت الخُاة 

لخيىن طاث مهجى ليافت شغاثذ املجخمو صون الخإزحر نلى ملضعة ألاحُاٌ 

ونلُت اججهذ الخيىماث في وغو  ، الالخلت في جلبُت اخخُاحاتها في اإلاؿخلبل

ت بلى الترهحز نلى الخىمُت بةبهاصها الاحخمانُت والبُئُت بلى  الؿُاؾاث الخػٍغ

مما  حاهب البهض الاكخطاصي لخدلُم جىمُت مؿخضامت بمفهىمها الشامل ،

اصًت والاحخمانُت ًخؿلب الخيامل في الخسؿُـ والخىفُظ لألوشؿت الاكخط

والبُئُت لخهمل همىكىمت واخضة مخىاغمت غمً بصاعة مخياملت حؿدىض بلى 

حهخبر اإلاضن ؤهكمت مخياملت ًخم  ؤؾاؾهوالظي نلى ، مباصت الخىم الؿلُم 

ت بؾتراجُجُت ججمو وافت  مً زاللها وغو اللغاع بإؾلىب حشاعوي وعٍئ

ا خم مً زاللها جدضًض اخخُاحاث وؤولٍى  . ث الخىمُتالشغواء ٍو

 Homeاملظكً: 

اإلاهاًحر  ؤخضوغمً هظا اإلافهىم الشامل للخىمُت اإلاؿخضامت ٌهخبر اإلاؿىً 

فان الخدضي ألاؾاس ي ؤمام وغو  ًالخُاة، وبظلالغثِؿُت في جدؿحن هىنُت 

وجىفُظ الؿُاؾاث ؤلاؾياهُت ًىمً في ؾض الخاحت الؿىىُت بىفاءة وفهالُت 

وي الضزل املخضوص واإلاخضوي بما ًخالءم مو ليافت شغاثذ املجخمو بما فيهم ط

اصة في الىمى الؿياوي وبإؾهاع جدىاؾب مو ؤلامياهُاث اإلااصًت  مهضالث الٍؼ

للمىاؾىحن باججاه جيافا الفغص في الخطٌى نلى اإلاؿىً الطخي اإلاالثم 

و الؿياوي وؤلاؾياوي اإلاخىاػن مو مخؿلباث الخىمُت  .والخىَػ

 Housingإلاطكان: 

ؤلاؾيان بشيل نام نلى اهه صعاؾت بهؼ اإلاهخمحن واإلاخسططحن هغف ٌ

  الىاؽ ،للىخضاث الؿىىُت التي ٌهِش فيها 
ً
هىان بهؼ اإلاهخمحن وؤًػا

صعاؾت نلى اهه  يواإلاخسططحن جىاولىا مفهىم ؤلاؾيان مً اإلاىكىع الاحخماع

، واإلاشاول التي ًخهغع لها  لغغباث ومخؿلباث الىاؽ الخاضت بمؿاهنهم

  الىاؽ
ً
 جإزحر ؤلاؾيان نلى الىاؽ هفؿُا

ً
للخطٌى نلى مؿىً مالثم وؤًػا

صعاؾت ا ، ومنهم مً جىاولىه مً اإلاىكىع الاكخطاصي نلى اهه وزلافُ واحخمانُا

إن ؾُاؾت الضولت لإلؾيان ، و  Housing Market لؿىق بهخاج ؤلاؾيان

هض للضولت وجخإزغ به  الاكخطاصيجغجبـ بالىكام  خض ؾىق ؤلاؾيان هى ؤَو

فاإلؾيان هؿلهت جخإزغ بالهغع  الاكخطاصي ،ألاؾىاق الهامت غمً الىكام 

هظلً الخلضم الخىىىلىجي في املجخمو و  الاحخماعيهما ؤن الىكام  ، والؿلب
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خُث ؤن ؾُاؾت ؤلاؾيان هي حؼء  ًازغ لخض هبحر ومباشغ نلى هكام ؤلاؾيان 

 .مً الؿُاؾت الهامت للضولت

 :الظكىيتجطبيلاث الاطخدامت في البيئت 

الهمغاهُت في هظا الهطغ لم حهض بمهٌؼ نً  بن بغامج الخىمُت في اللؿاناث

الهالم وجم الخيبه لها في الؿىىاث  اللػاًا البُئُت اإلالخت التي بضؤث تهضص

اإلاؿتهلىحن الغثِؿُحن  ، فهظه اللؿاناث مً حهت حهخبر ؤخض اللالثل ألازحرة

ؤزغي فةن  ، ومً حهت ؿبُهُت واألعع واإلاىاص واإلاُاه والؿاكتللمىاعص ال

 ضىانت البىاء والدشُِض الىثحرة واإلاهلضة ًيخج ننها همُاث هبحرة مً نملُاث

وهدُجت لخىامي الىعي الهام ججاه آلازاع  ، الطجُج والخلىر واملخلفاث الطلبت

ًىاحه ألوشؿت البىاء فان الخدضي ألاؾاس ي الظي  البُئُت اإلاطاخبت

الهمغاهُت في هظا الىكذ بهما ًخمثل في ملضعتها نلى ؤلاًفاء  اللؿاناث

الخىمىي ججاه جدلُم مفاهُم الخىمُت اإلاؿخضامت  بالتزاماتها وؤصاء صوعها

و الهمغاهُت ؾخيىن  ، وؤن ؤلاصاعة الشاملت والؿُؿغة البُئُت نلى اإلاشاَع

لؿاناث في اللغن الىاخض الهامت في هظه ال واخضة مً ؤهم اإلاهاًحر الخىافؿُت

ً اإلاخلضمت مفاهُم وؤؾالُب  مً هىا وشإث في الضٌو الطىانُت، و  والهشٍغ

و هظه  ، ومً حضًضة لم جىً مإلىفت مً كبل في جطمُم وجىفُظ اإلاشاَع

 اإلاباوي اإلاؿخضامت(، وهظه و الهماعة الخػغاء و اإلافاهُم )الخطمُم اإلاؿخضام

خىامي لضي اللؿاناث الهمغاهُت بلػاًا اإلافاهُم حمُهها حهىـ الاهخمام اإلا

الاكخطاصًت في قل خماًت البِئت، وزفؼ اؾتهالن الؿاكت،  الخىمُت

الؿبُهُت، والانخماص بشيل ؤهبر نلى مطاصع  والاؾخغالٌ ألامثل للمىاعص

 . Renewable Sources   الؿاكت اإلاخجضصة

ل وفهم مهمم جدلُ واؾدىاصا بلى الهضف الغثِس ي لهظه الضعاؾت واإلاخمثل في

و ؤلاؾياهُت  إلاضي جؿبُم ماشغاث الاؾخضامت في البِئت الؿىىُت في اإلاشاَع

 الؿىىُت،الاؾخضامت في البِئت  مهغفت مفهىمفان هىان خاحت بلى  الجضًضة،

وما هي ؤهم ؤبهاصها وماشغاتها الغثِؿُت وما هي الىؾاثل والؿغق التي ًمىً 

 الؿىىُت،الاؾخضامت في البِئت  مً زاللها كُاؽ وجلُُم مضي جؿبُم مهاًحر

وليي هخمىً مً اؾخسالص هظه اإلالاًِـ البض مً اؾخهغاع ألهم هظه 

فاهُم إلا جىاٌو املخخطحن والباخثحن وججضع ؤلاشاعة هىا بلى ؤناإلافاهُم. 

 اإلاؿىًبِئت وجؿبُلاث الاؾخضامت في البِئت الؿىىُت كض عهؼ بهػها نلى 

Home Environment  والبهؼ ألازغ نلى البِئت الؿىىُتHousing 

Environment  جىاولها نلى مؿخىي اإلاؿىً ونلى  وؾِخمبشيل اشمل

   مؿخىي البِئت املخُؿت به.

 جطبيلاث مفاهيم الاطخدامت على مظخىي املظكً:

 Green Architecture :الخضساءالعمازة 

ف الهماعة الخػغاء مً مجمل آلاعاء الؿابلت بإنها نملُت جطمُم  ًمىً حهٍغ

اإلاباوي بإؾلىب ًدترم البِئت مو ألازظ في الانخباع جللُل اؾتهالن الؿاكت 

مو حهكُم  البِئت،واإلاىاعص مو جللُل جإزحراث ؤلاوشاء والاؾخهماٌ نلى 

الخفاف نلى )في مباصت الهماعة الخػغاء الؿبُهت، وجىمً الاوسجام مو 

اخترام  - الخىُف مو اإلاىار - لخللُل مً اؾخسضام اإلاىاعص الجضًضة - الؿاكت

 الشامل.الخطمُم  -واإلاؿخهملحن اخترام اإلاخهاملحن  - اإلاىكو

 Sustainable Designاملظخدام: الخصميم 

للىضٌى بلى الخطمُم اإلاؿخضام البض مً الخيامل الخام بحن الهماعة وول مً 

ؤلاوشاثُت( باإلغافت  اإلاُياهُىُت، الىهغبُت،لهىضؾُت اإلاىملت )الخسططاث ا

بلى اللُم الجمالُت والخىاؾب والترهُب والكل والىىع والضعاؾاث اإلاىملت مً 

 البُئُت(. الاحخمانُت، الاكخطاصًت،جيلفت مؿخلبلُت للىىاحي املخخلفت )

مؿخضامت ًجب بعؾاء مباصت الاؾخضامت في الهملُت  نماعةللىضٌى بلى و 

حن بلى الهملُت الخطمُمُت اإلاؿخضامت والتي  الخطمُمُت وجىحُه هكغ اإلاهماٍع

بصعان الهملُاث  -الاجطاٌ بالؿبُهت  -صعاؾت اإلايان وهي )تهخم بالهىاضغ 

 - جيامل بِئت الخطمُم وصنم الهملُاث -صعاؾت الخإزحر البُئي  -الؿبُهُت 

تصعا   (.ؾت الؿبُهت البشٍغ

 جؿبُلاث مفاهُم الاؾخضامت نلى مؿخىي البِئت املخُؿت:

 Sustainable empowerment م:املظخداالخمكين 

خدىم في نملُاث الخىمُت  ت للمجخمو ليي ًماعؽ ٍو ٌهغف بإهه نملُت جلٍى

 وما مو مًو  وهُف الهمغاهُت وهى ًخهامل مو جؿبُم مفهىم الخضزل )متى

ىاضل وخضه  ليي الىؾُلت( جخم نملُت الخضزل زم ًترن املجخمو ليي ٌؿخمغ ٍو

 نملُت الخمىحن اإلاؿخضام وتهضف .وبالخالي ًمىىه مً ججىب الخضهىع الهمغاوي

ت اإلاؿخضامت في البِئت الهمغاهُت غ آلُاث و  بلى جدلُم الخىمُت الخػٍغ جؿٍى

ؼنملُت الخمىحن  املجخمو مً ؤحل بنضاص  املجخمو،وجىمُت بىاء كضعاث  وحهٍؼ

 
ً
،لللُام خاغغا

ً
بإصواع اجساط اللغاعاث والىضٌى بلى الخىمُت  ومؿخلبال

ت  للجمُو. خدلُم اإلاإوي اإلاالثم لاإلاؿخضامت في بصاعة اإلاؿخىؾىاث البشٍغ

الؿلؿت، البضء ومىذ ) هىان زالزت مغاخل عثِؿُت لهملُت الخمىحن اإلاؿخضامو 

 املجخمو.جىاضل جىمُت  ،املجخموجىكُم 

   Community participation املجخمعيت: املشازكت

 كؿام ومؿاهمت الخىمىي بإنها مشاعهت بمفهىمهاجخمهُت امل اإلاشاعهت حهغف

 ازخُاع وإنضاص في زؿإ ألاكل الجماناث وزطىًضا الؿيان مً نٍغؼ

و وبغامج ومخابهت ؾُاؾاث وجىفُظ  زاللها مً ًمىً التي الخىمُت ومشاَع

اث لخدؿحن منها ًخهلم ما وزطىًضا ؤهضاف الخىمُت جدلُم  مؿخٍى

 نلى الخىمُت في اإلاشاعهت اإلاؿتهضفت. وحهغف املجمىناث ؤو الؿيان مهِشت

 وجىفُظ ضىو اللغاعاث في اإلاؿتهضفت واملجمىناث الؿيان مؿاهمت ؤنها

ت اليشاؾاث اث،  حمُو وفي الخىمٍى ت حجغ هي فاإلاشاعهتاإلاؿخٍى  في الؼاٍو

 املجخمو. جىكُم مماعؾت

 Lifetime Neighborhood الخياة:املجاوزة الظكىيت مدي 

وجىفغ بِئت مجزلُت مِؿغة  بؿهىلت،هي البِئت اإلابيُت التي ًمىً الىضٌى بليها 

الجىصة جمىً الؿيان مً البلاء في اإلاجٌز ألؾٌى فترة ممىىت  وممخهت ونالُت

وهي التي جلضم ؤفػل فغص ممىىت مً  اإلااصًت،بغؼ الىكغ نً كضعاتهم 

الصخت والغفاهُت الاحخمانُت والاكخطاصًت واإلاضهُت للجمُو )اإلالُمحن وغحر 

اإلاهغفي، اإلالُمحن( بغؼ الىكغ نً الهمغ ؤو الهغق ؤو اإلاؿخىي الطخي ؤو 

ٌ في ) ؤهضاف املجاوعة الؿىىُت مضي الخُاةوجىمً  جىفحر  - ؾهىلت الىضى

زلم  -اإلافخىخت البيُت الخدخُت وؤلاؾيان والخضماث الاحخمانُت والفغاغاث 

زلم وؿُج احخماعي مضوي كىي ٌؿمذ بالهمل  -بِئت حمُلت وممخهت وآمىت 

دلم زلافت الدشاوع وجمىحن اإلاؿخسضم مً بحن  الخؿىعي غحر الغؾمي ٍو

ت مدلُت حهؼػ ؤلاخؿاؽ بغوح اإلايان .  -ضاوعي اللغاع  زلم هٍى

 compact urban fabric املخضام:اليظيج 

نضم وحىص مؿاخاث متروهت  خماًت ؤمىُت مً هاخُتهى اليؿُج الظي ًىفغ 

مىازُت مً  وخماًت بُئُت، غحر مؿُؿغ نليها ًمىً للغغباء اجساطها وهغا

مً ، زالٌ الؿُؿغة نلى الىؿب الخغاعي لؿؿىح ألابيُت ؤفلُا ونمىصًا

زلم مىاؾم الكل والػىء في الؼكاق وغحرها مً الخفاضُل ألازغي و  زالٌ

خمانُت مً هاخُت الهٌؼ الىقُفي نلى مؿخىي الاح ًدلم الخطىضُت
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في مباصت اليؿُج اإلاخػام ، وجخمثل البِئت املخُؿتهظلً اإلاؿىً و 

جدلُم الخضعج  وجلبُت اخخُاحاث الؿيان و الاؾخغالٌ ألامثل لألعع )

جدلُم الخطىضُت و اإلاؿىً(  ،الىقُفي للفغاغاث )البِئت الؿىىُت

 ، باإلغافت الى مالثمخهاإلاؿىً( وألامان ،الاحخمانُت )البِئت الؿىىُت

 مماعؾت ؤوشؿت الخُاة الُىمُت صون بغفاٌ جإزحر البِئت اإلاىازُت ألؾالُب

مالثمت و  جللُل الانخماص نلى الؿاكت وججىب آلازاع الؿلبُت الؾخسضاماتهاو 

اؾخسضام مىاص البىاء اإلاالثمت للبِئت و  قغوف البِئت الؿبُهُت املخلُت

 .اإلاىازُت

ؾبم طهغه فُما ًخهلم بمفاهُم وجؿبُلاث الاؾخضامت في البِىت الؿىىُت مما 

فاهه ًمىىىا اؾخسالص اهه مً الػغوعي ؤن ًخم اًالء الاهخمام بالبِئت 

 Housing Environmentاإلاؿىً والبِئت املخُؿت ؤي الؿىىُت بطىعة شاملت 

 الاؾخضامت. لخدلُم 

  الظكىيت:إهخاج البيئت ووطائل طسق ومساحل 

ؾُدىاٌو هظا الجؼء بش يء مً الخفطُل ؤهم اإلاؿاهمحن في نملُت بهخاج 

البِئت الؿىىُت في وافت مغاخلها. مو الترهحز في هظا الطضص نلى صوع اإلاؿخسضم 

في هظه الهملُت وىن اهه وفلا إلاا جم شغخه ؤهفا ان هجاح  End userالنهاجي 

اهمت اإلاؿخسضم جدلُم الاؾخضامت في البِئت الؿىىُت ٌهخمض نلى مضي مؿ

  الؿىىُت.النهاجي في حشىُل وإهخاج البِئت 

 طسق إهخاج البيئت الظكىيت: 

ل وهي  جلؿم ؾغق اهخاج الاؾيان في الهالم الى نضة اهىام وفم مطاصع الخمٍى

و ؤلاؾيان الهام  و  -)مشاَع و  -الىقُفي  ؤلاؾيانمشاَع  ؤلاؾيانمشاَع

و ؤلاؾيان  -الاؾدثماعي   الظاحي(مشاَع

   Phases of Productionمساحل إهخاج البيئت الظكىيت: 

جمغ نملُت بهخاج البِئت الؿىىُت بهضة مغاخل جبضؤ بالهملُت الخسؿُؿُت نلى 

اإلاؿخىي ألانلى )الىؾجي( وفم الؿُاؾت اإلاياهُت  للضولت والتي جمغ بجملت مً 

بالخىكهاث اإلاغاخل خُث جبضؤ بمغخلت ججمُو البُاهاث زم جدلُلها فُما ًخهلم 

اإلاؿخلبلُت لىمى الؿيان والخضماث وؤلاهخاج وفلا للمىاعص اإلاخاخت وفي غىء 

الؿُاؾاث الهامت للضولت ، زم ًإحي اجساط اللغاع الخاص بالخىؾحن للخجمهاث 

مها وازخُاع ؤوؿبها  الهمغاهُت ، وبهض طلً ًخم وغو البضاثل الخسؿُؿُت وجلٍى

خضامت نلى ؤن جغفم ببرهامج مغاخل وفلا لألهضاف اإلاىغىنت وإلاهاًحر الاؾ

الخىفُظ للميىهاث املخخلفت للمسؿـ ، زم وغو املخؿـ الخفطُلي وهي 

ت ، زم وغو املخؿـ الخىفُظي ،  ت ؤو اإلاهماٍع مغخلت الخطامُم ؾىاء الخػٍغ

والظي ًخم مً زالله هلل هظه املخؿؿاث بلى خحز الىاكو في ضىعة مشغوناث 

 (0شيل). جىفظها شغواث اإلالاوالثلها ملىماتها الهىضؾُت التي 
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  الظكىيت:إهخاج البيئت  وطائل

 الخالي: جيخج البِئت الؿىىُت بىىنحن عثِؿُحن نلى الىدى

  الغؾمُتConventional:  يخج هظا الىىم مً الىؾاثل )الاؾيان  بؿغق ٍو

 الهام، الاؾيان الىقُفي، الاؾيان الظاحي، الاؾيان الاؾدثماعي(.

  غحر الغؾمُتUnconventional : يخج هظا الىىم مً الىؾاثل )البىاء بؿغق ٍو

يىن زاعج خضوص املخؿـ  يىن الهام، و الهشىاجي ٍو البىاء باملخالفت ٍو

 الهام(. صازل خضوص املخؿـ 

 : الخالصت

ه في هظا الفطل مً خُث الخهغف نلى مفهىم وميىهاث مً زالٌ ما جم جىاول

البِئت بشيل نام والخهغف نلى البِئت الؿىىُت بشيل زاص وما إلافاهُم 

الاؾخضامت فيها مً اهمُت بالغت الخإزحر نلى هظه البِئت ، والتي جسلم منها بِئت 

جخالءم مو الخطاثظ الاحخمانُت للؿاهىحن)اإلاؿخسضمحن( وجيىن مخجاوبت 

حر وجؿىع اخخُاحاتهم اإلاؿخمغة وبالخالي جيىن ضالخت للهِش في مو حغ

وبهض ؤن جم الخهغف نلى مفاهُم الاؾخضامت في البِئت الخاغغ واإلاؿخلبل، 

اؾخسالص الهضًض مً اإلااشغاث وؾغق ومغاخل نملُت اهخاحها ، جم الؿىىُت 

مغاناة مً زاللها كُاؽ مضي ان حؿخسضم وإصواث كُاؽ ًمىً التي ًمىً 

 زالٌ وافت مغاخل نملُت اهخاحها ، بُم هظه اإلافاهُم في البِئت الؿىىُتجؿ

وكض جىاٌو الفطل الثالث جدضًض مىهجُت الضعاؾت اإلاالثمت والتي جدضص 

  .مطاصع اإلاهلىماث وؾغق ججمُهها وهُفُت جدلُلها

 

 البحث:  كيفيت جصميم مىهجيت

هكغا ليىن ان هظه جم جسطُظ الفطل الثالث لخىغُذ مىهجُت البدث و 

اثؤبهاص مخضازلت و جخهلم طاث ؾبُهت اؾخىشافُت ولها الضعاؾت   بمؿخٍى

 ،الخطمُم ،الخسؿُـ ،هملُت بهخاج البِئت الؿىىُت )الخىؾحنمسخلفت ل

  Actorsنالوة نلى وحىص نضص مً الفانلحن، ألاشغاٌ والطُاهت( ،الخىفُظ

نلى اإلاؿخىي الانلى الظًً لهم ؤصواع مسخلفت ومخهضصة في هظه الهملُت 

البُاهاث اإلاهلىماث و  وان مً الىاضح ؤن، لظا  Micro-to –Macroوألاصوى 

الضعاؾت جإزظ شيل البُاهاث الىزاثلُت هظه اإلاؿلىبت واإلاخهللت بةبهاص 

بُت  ازخُاع مىهجُت نملُت فان  وبالخالي ،Empirical &Documentaryوالخجٍغ

جخالءم مو ؾبُهت الضعاؾت وفم هظه ألابهاص اإلاخضازلت  ًجب ؤن للبدث

اث اإلاخهضصة    .(2)شيل  ،واإلاؿخٍى
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  Macro  toMicro :شامل إطاز جحليلي الخاحت إلى وضع

نلى  لغاعاث اإلاخهللت بهملُت بهخاج البِئت الؿىىُتالؤن  اؾدىاصا الي خلُلت

 كض ًيىن لها جإزحر نلى اإلاؿخىي الجؼجي (Macro)الىؾجي  اإلاؿخىي الىلى

فةن الخاحت بلى وغو بؾاع جدلُلي  صخُذ،والهىـ  (Micro)املخلي 

حن ٌؿخىنب  اهظًً اإلاؿخٍى  ألاهثر ألاصواث ػمان ازخُاعل ؤضبذ غغوٍع

جيامل الىخاثج  لخدلُم كضعجهمالثمت لجمو البُاهاث وجدلُلها نالوة نلى 

 ؤهضافها. جدلُمؼ الفهم اإلاهمم إلاىغىم الضعاؾت و ٍهؼ وبالخالي حوجفؿحرها 

 

 Issues and variables need to be investigated :املخدداث واملخغيراث

وفلا إلاا جم الاشاعة الُه في الفطل الاٌو بسطىص ان هظه الضعاؾت جدىاٌو 

مىغىم الاؾخضامت في البِئت الؿىىُت والتي اجطح انها جخهلم بجملت مً 

اللػاًا نلى اإلاؿخىي الانلى وألاصوى والتي جدخاج الى حملت مً البُاهاث 

بُت ، باإلغافت الى ما جم اؾخيباؾه مً ا ملخضصاث واإلاخغحراث الىزاثلُت والخجٍغ

والتي جخؿلب الضعاؾت والبدث مً زالٌ الاؾخهغاع لجملت مً اهم مفاهُم 

الاؾخضامت في البِئت الؿىىُت بمسخلف مغاخل اهخاحها في الفطل الثاوي ، 

خُث جم الخىضل الي حملت مً ماشغاث الاؾخضامت )الاكخطاصًت والاحخمانُت 

ت ، والتي ًمىً اؾخسضامها وإصواث والبُئُت واإلااؾؿاجُت( في البِئت الؿىىُ

كُاؽ لخدضًض مضي مغاناة جؿبُم مفاهُم الاؾخضامت في الخجمهاث الؿىىُت 

 (.0)الجضًضة ، حضٌو 

 الهملُت الاؾياهُت()( ماشغاث الاؾخضامت في البِئت الؿىىُت خؿب مغاخل بهخاحها 0حضٌو )

 

 Case Studyالخالت: اخخياز مىهج دزاطت 

 لخدلُم Micro-to-Macroبلى الخاحت بلى وغو بؾاع جدلُلي شامل  بالىكغ

ججمُو البُاهاث طاث الؿبُهت  زالله والظي ًمىً مً غغع الضعاؾت

بُت، فاالىزاثلُت  ٌهض مالثما لخىفُظ هظا  صعاؾت الخالت مىهج ازخُاع نوالخجٍغ

 ؤلاؾاع وىهه ًمىً مً ججمُو البُاهاث اإلاؿلىبت مً مطاصع مخهضصة نالوة

 خُث ًمىً مىهج صعاؾت الخالت مً جدضًض هخاثجها.نلى جدلُلها وجفؿحر 

مجخمو الضعاؾت بشيل صكُم وازخُاع الهُىت الاهثر جمثُال له، وهظلً اجبام 

اجه وجدضًض ؾغق حمو  الدؿلؿل الهغمي مً الخدلم وجدضًض ؤغغاغه ومؿخٍى

  (0). شيل البُاهاث للىضٌى الى ؤفػل الىخاثج
 ًىضح اإلاىهجُت اإلاخبهت في حمو اإلاهلىماث نً خالت الضعاؾت. (0)شيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Selection of Benghazi Agglomerationحاضسة بىغاشي:  ز اخخيا

مغخلت 

 الاهخاج

 ماؾؿاجُت( -بُئُت  -احخمانُت  -اكخطاصًت )ماشغاث الاؾخضامت في البِئت الؿىىُت 

الهمل بالخىافم مو ؾُاؾاث الخىمُت اإلاياهُت  -الهمل( +  )الؿىً جىفغ كانضة اكخطاصًت - الخىؾحن

 اإلاشاعهت املجخمهُت في ضىو كغاع الخىؾحن - الىؾىُت

 الخسؿُـ

 

ت الاؾخهماالث صمج - بِئت نمغاهُت حشجو نلى اإلاش ي وجىفحر ممغاث  بًجاص - الؿىىُت مو الخجاٍع

دت اؾخهماٌ  - جىفحر مىاكف للؿُاعاث نلى حاهبي الؿغق وجىفحر ممغاث زضمت - مشاة مٍغ

حننىاضغ الخيؿُم الىانمت والطلبت  الاهخمام باليؿُج الازػغ  - الشىاعم وألاعضفت وجٍؼ

اإلاشاعهت املجخمهُت في مغخلت  - اإلاىؿلت خغاعة صعحت جللُل في اإلاؿاهمت -واإلاىاؾم اإلافخىخت 

 الخسؿُـ

 

 الخطمُم

 همُت جللُل -حاث اإلاؿخلبلُت مغوهت الخطمُم لالخخُا -مالثمت الخطمُم لالخخُاحاث الخالُت   -

 - الخطمُم ليل الشغاثذ -)صازل وزاعج اإلابجى( مغاناة الخطىضُت  - اإلاؿتهلىت البىاء مىاص

ت( للمبجى الجُض الخىحُهو الخىاؾب مو الهىامل اإلاىازُت  -للمؿخسضمحن  ألامان  - )الاغاءة والتهٍى

 اإلاشاعهت املجخمهُت في مغخلت الخطمُم

 

 الخىفُظ

ل خؿب كضعاث ألاؾغة - جلطحر  -)جلىُت ومىاص بىاء(  زفؼ جيالُف ؤلاوشاء -)اإلاِؿغ(  الخمٍى

اؾتهالن اإلاىاعص  جغشُض -)اكخطاصًا وبُئُا(  اؾخسضام مىاص وجلىُاث البىاء اإلاخىفغة - مضة الخىفُظ

بناصة  - )جللُل الىفاًاث( البُئي اإلاؿخىي  جدؿحن -)اإلااء والؿاكت.. الخ(  الغحر كابلت للخجضًض

غ الىفاًاث الىاججت  اإلاشاعهت املجخمهُت في مغخلت الخىفُظ - البىاء في اإلاىكو نملُت نً جضٍو

ؤلاشغاٌ 

 والطُاهت

 جيالُف جللُل - اإلاباوي صازل الؿاكت اؾتهالن جللُل - والطُاهتزفؼ جيالُف الدشغُل  -

ت ض التهٍى  اإلاُاه جىفحر - الىفاًاث مً الخسلظ جيالُف جللُل - والخضفئت وؤلاغاءة والخبًر

اإلاشاعهت املجخمهُت في مغخلت  - للؿيان الطخي الىغو جدؿحن - الهامت الشبياث مً اإلاؿتهلىت

 ؤلاشغاٌ والطُاهت
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للض جم ازخُاع خاغغة بىغاػي ألنها ؤهبر ججمو ؾىجي في اكلُم بىغاػي 

جم  الخسؿُؿي كض خط ي بإهبر خطت مً احمالي نضص الىخضاث الؿىىُت التي

انخماصها وفم الؿُاؾاث الاؾياهُت للضولت، باإلغافت الى مهغفت الباخث 

الجُضة بؿبُهت هظه الخاغغة ليىهه مً ؾيانها واخض اإلاهىضؾحن 

حن الهاملحن بمطلخت الخسؿُـ الهمغاوي بمضًىه بىغاػي،  الاؾدشاٍع

لت في مجاٌ الخسؿُـ الهمغاوي مً زالٌ مهاٌشخه  باإلغافت الى زبرجه الؿٍى

 لُىمُت للػاًا الاؾيان والخسؿُـ.ا

 Selection of the target groupاخخياز مجخمع الدزاطت: 

هكغا الن ما جم جسطُطه مً نضص هبحر مً الىخضاث الؿىىُت لخاغغة 

بىغاػي وفلا للؿُاؾاث الاؾياهُت للضولت بهضف ؾض العجؼ في الغضُض 

)اؾيان نام، اؾيان الاؾياوي بها بمسخلف ؾغق اهخاج البِئت الؿىىُت 

اؾدثماعي، اؾيان طاحي(، وخُث واهذ ؾبُهت جىفُظ جلً الىخضاث نلى هُئت 

ججمهاث ؾىىُت مىػنت نلى مسخلف اهداء هظه الخاغغة لظلً فان مجخمو 

  الضعاؾت غم جلً الخجمهاث الؿىىُت الجضًضة.

 Selection of case study areasاخخياز مىاطم الدزاطت: 

م جىاوله ؤهفا فان مىاؾم الضعاؾت ؾخيىن مخمثلت في نلى ما جاؾدىاصا 

وجدضًضا في الخجمهاث التي  الظاحي،ججمهاث ؤلاؾيان الاؾدثماعي وؤلاؾيان 

مغث بجمُو مغاخل بهخاج البِئت الؿىىُت ؤي ؤنها وضلذ الي مغخلت ؤلاشغاٌ 

 . (4) لشيفي هال الىىنحن. 
 .)الخجمهاث الؿىىُت الجضًضة لإلؾيان اؾدثماعي وطاحي الضعاؾت مىاؾم( ًىضح 4شيل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Size  Sampleالعيىت: حجم 

 اإلاىكو،هكغا الشتران بهؼ هظه الخجمهاث في هفـ الخطاثظ مً خُث )

فهلى ؾبُل اإلاثاٌ منها ما ًلو وؾـ مسؿـ  (،وؾغق ؤلاهخاج الؿىً،هىم 

 شلت،وكض ٌشمل هىم ؤو هىنحن مً الؿىً ) ؤؾغافهاإلاضًىت ومنها ما ًلو نلى 

لظلً ؾِخم  طاحي.وهظلً كض ًيىن بما بؾيان اؾدثماعي ؤو  (،صاعه)فُال(

غؿي مهكم املجاٌ  مغاناة ان ًيىن حجم الهُىت ممثال إلاىاؾم الضعاؾت َو

 .(2)كضع ؤلاميان، حضٌو اإلاياوي والؼمجي لهظه الضعاؾت 
 ٌ  ( حجم نُىت الضعاؾت2) حضو

 

 ججميعها:وطسق املطلىبت هىع البياهاث 

)اإلاؿخسضمحن والجهاث الفانلت(  Actorsىحىص نضص مً الفانلحن هكغا ل

اثجخهلم والتي الظًً لهم ؤصواع مسخلفت ومخهضصة  هملُت ل املخخلفت باإلاؿخٍى

، وليىن ان هظه Micro-to –Macroالانلى وألاصوى منها بهخاج البِئت الؿىىُت 

وان مً لظا ، مخضازلتمسخلفت و  ؤبهاصطاث ؾبُهت اؾخىشافُت ولها الضعاؾت 

جإزظ شيل  بهاصبهظه ؤلاالبُاهاث اإلاؿلىبت واإلاخهللت اإلاهلىماث و  الىاضح ؤن

بُت  وخُث اهه جم  ،Empirical &Documentaryالبُاهاث الىزاثلُت والخجٍغ

إن مىهج صعاؾت مخه لؿبُهت هظه الضعاؾت فثازخُاع مىهج صعاؾت الخالت إلاال 

 :والخالي الخالت ٌهخمض نلى هىنحن ؤؾاؾُحن و هامحن مً البُاهاث وهي 

 :البياهاث الىثائليتDocumentary   

)بخطاثُاث اإلاثاٌ نلى ؾبُل  quantitative وهي بُاهاث كض جيىن همُت

و  اإلاباوي،جيالُف بوشاء  الؿيان،حهضاصاث  اإلاؿاهً، مؿاخاث اإلاشاَع

ت،)الىزاثم مثل  qualitativeو كض جيىن هىنُت ؤ (،الؿىىُت ...الخ  ؤلاصاٍع

 الخسؿُـ،لىاثذ  للملىُت،اللىاهحن اإلاىكمت  الخغاثـ، الغؾمُت،الضعاؾاث 

مىً الخطٌى (، لىاثذ نلىص الخىفُظ ...الخ البىاء،لىاثذ  الخطمُم،لىاثذ  ٍو

 ألاعشُف، للضولت،نليها وججمُهها مً نضة مطاصع مثل )الجهاث الغؾمُت 

  (.شبىت اإلاهلىماث

 امليداهيت: البياهاث Empirical 

مىً ججمُهها  والىىنُت،اإلاهلىماث الىمُت  بالجمو بحن ؤًػا وهي جخمحز ٍو

 (،الغفو اإلاؿاحي للمىكو اإلاالخكت، اإلالابالث، الاؾخبُان،بهضة وؾاثل مثل )

واؾدىاصا بلى اؾخهماٌ هظه الؿغق فاهه ؾُيىن هىان جيامل في ؾغق حمو 

 Mixed Methodsاإلاهلىماث جاصي بلى جيامل في جدلُلها ًدلم اإلاىهج املخخلـ 

والظي بضوعه ًىضلىا بلى ؤفػل الىخاثج التي جسضم ؤغغاع هظه الضعاؾت 

ؿغق وفي ؾبُل حمو اإلاهلىماث انخمض الباخث نلى ال ؤهضافها.وجدلم 

 الخالُت:

 :الاطخبيان Questionnaire 

املخؿؿحن  (والجهاث الفانلتاإلاؿخسضمحن  واججاهاثلخهغف نلى ؤعاء ل

الخجمهاث الؿىىُت الجضًضة الضعاؾت ) واإلاطممحن واإلاىفظًً( بمىاؾم

مفاهُم الاؾخضامت في البِئت الؿىىُت  ( خٌى مضي جؿبُمبداغغة بىغاػي 

 فلض كام الباخث بالخالي:

( طاث الاؾخضامت في البِئت الؿىىُتجدضًض اإلاىغىناث الغثِؿُت )ماشغاث  -

ؤعاء جمو ل الهالكت اإلاباشغة وغحر اإلاباشغة بةهخاج البِئت الؿىىُت

التي ًجب مغاناتها  الاؾخضامتخٌى مفاهُم اإلاؿخسضمحن والجهاث الفانلت 

و ًدىمها ؾغفحن ؤؾاؾ، في البِئت الؿىىُت  ليىن هظه اإلاشاَع
َ
ُحن هما وهكغا

 اؾدباهت اؾخماعة)اإلاؿخسضم والجهاث الفانلت( لظلً فلض جم جطمُم 

 %3اليظبت  عدد الىحداث املخططاطم  ث

 فيال شلت فيال شلت

 08 08 213 1081 زحبت العجالث 1

 8 14 8 108 مازض 0 0

 38 8 1888 8 املجاوزة )د( 1

 61 8 1220 8 املظدشفى العظكسي  2

 00 8 223 8 بىشليف/ كازيىوع 3

 

 إلاحمالي

0101 1808 184 131 

3081 030 
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مسططت ؤعاء اإلاؿخسضمحن  والثاهُت  الؾخلطاءبىىنحن، ؤخضها مسططت 

ول منها نلى الهضًض مً  خُث اشخملذ، الجهاث الفانلتؤعاء  الؾخلطاء

ها ؾابؾخيوالتي جم ا الاؾخضامت في البِئت الؿىىُتاملخاوع اإلاخهللت بماشغاث 

ت   . الفطل الثاويفي مً الضعاؾت الىكٍغ

نضص مً اإلاخغحراث منها ما ًخهلم بالخطاثظ  اؾدباهتوللض غمىذ ول  -

مغاخل بهخاج البِئت الؿىىُت والاكخطاصًت والؿىىُت و  الاحخمانُت

ملجخمو ( )الخىؾحن، الخسؿُـ، الخطمُم، الخىفُظ، ؤلاشغاٌ والطُاهت

اهؿباناث وجؿلهاث افغاص الخهغف نلى  الاؾدباهت اؾتهضفذهما الضعاؾت، 

  نُىت البدث نً الىاكو الخالي بمسخلف مغاخل اهخاج البِئت الؿىىُت به.

 :املالحظت واملسح امليداوي Site Observation and Physical Survey   

بهض جدضًض نُىت الضعاؾت والاهتهاء مً انضاص الاؾخبُاهاث الالػمت  لبضء 

الهمل اإلاُضاوي  بمىاكو الخجمهاث الؿىىُت الجضًضة  بداغغة بىغاػي 

اعاث اإلاُضاهُت لهظه اإلاىاكو  )مجخمو الضعاؾت(، كام الباخث بالهضًض مً الٍؼ

الفانلت( بهضف الجهاث  ،)اإلاؿخسضمحنبهؼ مو وإحغاء الهضًض مً اإلالابالث 

في البِئت الؿىىُت  الاؾخضامتالتي جدلم  والاججاهاثالخهغف نلى ألاهضاف 

ولهظه اإلاش وعضض وحسجُل ألهم اإلاشاهضاث واإلاالخكاث نً واكو الخاٌ  اَع

م نمل مً ؾلبت ولُت الاكخطاص بجامهت  بها، هظا  وكض جم الاؾخهاهت بفٍغ

ُم اإلاشاهضاث بالطىع بىغاػي مً احل اجمام احغاء الاؾخبُاهاث وجىز

الفىجىغغافُت، بهضف الخهغف نلى الخطاثظ الاحخمانُت والاكخطاصًت 

والؿىىُت وإلاهغفت الى ؤي مضي جم مغاناة جؿبُم مفاهُم الاؾخضامت بهظه 

  الخجمهاث الؿىىُت الجضًضة .

 البحث: خطتإطتراجيجيت جىفير وجطبيم 

فاهه اؾخلؼم اللُام  البدث زؿتو  لػمان الخىفُظ ألامثل إلؾتراجُجُت

ت والالػمت مً احل الىضٌى الى ما جخؿلبه  بالهضًض مً الاحغاءاث الػغوٍع

هظه الضعاؾت مً مهلىماث وبُاهاث ووزاثم والتي كض ال ٌؿخؿُو الباخث 

ؿغ، باإلغافت الى بهؼ الخؿىاث التي ٌؿخىحب  الخطٌى نليها بؿهىلت َو

اث التي ؾِؿخهملها الباخث نلى الباخث اللُام بها والتي جسظ ؾالمت الاصو 

 :في حمو جلً البُاهاث، لظا ًخىحب اللُام بالخؿىاث آلاجُت

 املطلىب:إلاذن  الخصىل على 

وعؾاثل اإلاؿانضة للباخث  ثان ؾبُهت الضعاؾت جؿلبذ الهضًض مً ألاطوها

التي مىدتها له الاواصًمُت اللُبُت في ؾبُل جظلُل بهؼ الطهىباث التي كض 

جىاحهه ازىاء مغخلت حمو البُاهاث والىزاثم وزاضت جلً التي لضي الجهاث 

والتي ال ًمىً الخطٌى نليها بؿهىلت اما  الضعاؾتطاث الازخطاص بمىغىم 

ت جلً اإلاهلىماث او هدُجت للغوجحن اإلاهمٌى به او هد ُجت لخطىضُت وؾٍغ

 الىزاثم.

 ًاملظتهدفت. املجمىعت  أخر عيىاث م 

 الاطخبيان: صالحيت اخخباز 

م مً ألازطاثُحن لخدىُمها والخىم  الاؾخماعةجم نغع مشغوم   نلى فٍغ

زالٌ ببغاػ مضي جىافغ الشغوؽ اإلاىغىنُت فيها مثل اإلاػمىن  نليها مً

وشمىلُتها جم  الاؾدباهتوللخإهُض نلى وغىح وغحرها. واللضعة نلى اللُاؽ 

هها نلى نُىت مً الخبراء في مجاٌ ؤلاؾيان نلى زلفُاث زلافُت ومهىُت  جىَػ

اإلاالخكاث التي هظه ؾاهمذ وبالخالي كض  إلبضاء مالخكاتهم نليها،مسخلفت 

غ ًضؤ وإزغاحها بطىعة ؤفػل لخيىن  الاؾدباهتها اإلاخسططىن في جؿٍى

بشيلها النهاجي جم جغكُم  الاؾدباهتوبهض بجمام  واإلاػمىن،لشيل مؿخىفُت ل

 آلالي.اإلاخغحراث لدؿهُل مهمت بصزاٌ اإلاهلىماث في الخاؾب 

 Analysis of Dataجحليل البياهاث: 

  والىىعيت: اطتراجيجياث جحليل البياهاث الكميت 

نلى هخمض ح الؿىىُت(البِئت  نملُت )بهخاجمً اإلاهغوف ؤن البدث: نُىت 

 جػافغ الجهىص بحن الؿغفحن ألاؾاؾُحن في هظه الهملُت وهما اإلاؿخسضم

واإلاخمثلت في )الخسؿُـ الهمغاوي  Actors الفانلت والجهاث End Userالنهاجي 

ومغاكبت الاؾيان واإلاغافم وحهاػ جىفُظ مشغوناث الاؾيان واإلاغافم ومطغف 

ت الهىضؾُت وشغواث    اإلالاوالث والبىاء(.الاصزاع واإلاياجب الاؾدشاٍع
َ
وهكغا

 الهملُت بمىؿلتلهضم وحىص كانضة بُاهاث بهظه الفئت وجدضًض صوعها في هظه 

فلض كام الباخث بدطغ مجمىنت مً الجهاث الفانلت ممً لضيهم  الضعاؾت،

نُىت البدث حؼء مً الخبرة والخلفُت الىاؾهت في هظا املجاٌ لِشيلىا بظلً 

و ؤلاؾياهُت الجضًضة  وجمثل (220والتي بلغ حجمها ) مجخمو الضعاؾت للمشاَع

اؾخماعة منهما )وؿبت ( 245جػم نُىت اإلاؿخسضم )بىغاػي. خُث بداغغة 

اإلاؿخسضمحن % جمثل 45و الاؾدثماعي اإلؾيان اإلاؿخسضمحن ب% جمثل  10

ٌ الظاحي(. اإلؾيان ب  (0)عكم  حضو
و ( 0)حضٌو   .الؿىىُتاإلاؿخسضمحن خؿب ؾغق اهخاج البِئت  نُىتجىَػ

 اليؿبت الخىغاع ؾغق اهخاج البِئت الؿىىُت

 %10 022 ؤلاؾيان الاؾدثماعي 

 %45 020 ؤلاؾيان الظاحي

 011 245 املجمىم

% منهم جمثل 00وؿبت )اؾخماعة منها ( 02وجػم نُىت الجهاث الفانلت )

 (،ام الخاصؿجمثل حهاث اللمنهم %  23وؿبت حهاث اللؿام الهام و 

 ٌ   .(4) حضو
و ( 4)حضٌو   الفانلت نضص الجهاث نُىتجىَػ

الهُىت وإؾلىب لالؾخيخاج والخدلُل وفم اللىانض واإلاهاًحر  اؾخسضاموبهضف 

فلض جم كُاؽ مؿخىي الثلت ؤلاخطاثُت في الهُىت  نليها،الهلمُت اإلاخهاعف 

الهلل  اؾخسضاماملخخاعة بط جمىً هخاثج هظه الهُىاث في ؤنها حهخمض نلى 

لظا فةن الهُىت املخخاعة جخمثل فيها مجمىنت  الباخث،والشهىع والخبرة لضي 

مً الخطاثظ حؿانض الباخث في الخطٌى نلى بُاهاث واكهُت وصكُلت 

 واإلاىغىعي.لخدلُل والخلُُم الهلمي حؿهم في بحغاء ا

 وجسميزها:حمع وجصييف البياهاث 

للخإهض مً اهخمالها ومؿابلتها مو ما هى مؿلىب  الاؾخماعاثجم فدظ حمُو 

زم كام الباخث بهملُت  اإلاؿلىبت،مً هاخُت الهضص اإلاؿتهضف والضكت 

لت مسخطغة  الخهبحر ضفالخطيُف والترمحز وطلً به نً ؤلاحاباث بؿٍغ

بن الهضف مً حمو البُاهاث هى لخدضًض  الخاؾىب،مً كبل  ةلبىلت لللغاءوم

الىغو الخالي للخالت كُض الضعاؾت ووغو جطىع مؿخلبلي آللُت وؤؾلىب 

و ؤلاؾياهُت فُما  الهمل في بؾاع مً الغئي ؤلاؾتراجُجُت في بكامت اإلاشاَع

 بها. الاؾخضامتًخهلم بخدلُم 

 وجفظيرها:جحليل بياهاث الاطخلصاء 

مىً هظا البرهامج مً مهغفت  SPSSللض اؾخسضم الباخث بغهامج  ًُ خُث 

ؤلاخطاءاث الىضفُت باؾخسضام الىثحر مً الخطاثظ اإلامحزة ملجخمو البدث 

Descriptive  الخهغف نلى الخىغاعاث وFrequencies ت ، Per cent ووؿبها اإلائٍى

 اليؿبت الخىغاع الجهت

 %33 4 كؿام نام

 %67 4 كؿام زاص

 011 02 املجمىم
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اؾخسضام الجضاٌو اإلاهُاعي، وهظلً الاهدغاف و وألاوؾاؽ الخؿابُت 

صعاؾت الهالكت بحن مسخلف زاللها  ًمىً مًوالتي  ،Cross tabsاإلاخلاؾهت

في بهؼ حىاهب  Excelاؾخسضم البرهامج جم هما  وجفؿحرها،اإلاخغحراث 

الخدلُل ألازغي وبما ًدىاؾب وؤهضاف وؾبُهت البدث والدؿائالث التي جم 

 وضفها.

 إلاطاز العملي)الخطبيلي(:

 الاطكاوي في ليبيا:املشهد 

مىغىم )ؾُاؾاث الخىمُت اإلاياهُت الىؾىُت في لُبُا الغابو جىاٌو الفطل 

( وبالخدضًض ما ًخهلم بلؿام ؤلاؾيان والتي حشيل ؤلاؾاع 2112-2101

نملُاث الؿُاؾاث التي جدضص الظي ًخهامل مو  (Macro level) ألاؾاس ي

ٍدىاٌو هظا الجضًضة، و جىؾحن وجسؿُـ وجطمُم وجىفُظ الخجمهاث الؿىىُت 

ؾُاؾاث الخىمُت اإلاياهُت مو الترهحز نلى كؿام  نلى الفطل حؿلُـ الػىء

بهضف الخهغف نلى مضي مغاناة واوهياؽ مفهىم الاؾخضامت في  ،ؤلاؾيان

وطلً مً زالٌ ، ؾُاؾاث الخىمُت اإلاياهُت الىؾىُت في هظا اللؿام

نلى اإلاؿخىي الىؾجي و  اؾخهغاع ؤهضاف ؾُاؾت الخىمُت اإلاياهُت )الخىؾحن(

 ،الخىفُظ ،الخطمُم ،ؾُاؾت ؤلاؾيان نلى اإلاؿخىي الىؾجي )الخسؿُـ

( في جىفُظ key Actorsؤلاشغاٌ والطُاهت(، و جدضًض صوع الجهاث الفانلت )

عي واإلااؾس ي، وباألزظ فُما ًخهلم  هظه الؿُاؾاث وجىغُذ ؤلاؾاع الدشَغ

ويهضف هظا الفطل بلى  .بالؿُاؾاث الهامت لخىمُت الخجمهاث الؿىىُت

 اؾدُهاب مفهىم الاؾخضامتبها  اإلاهجي بالىُفُت التي جمؤلاحابت نلى الدؿاٌئ 

والى ؤي مضي اوهىـ هظا اإلافهىم في البرامج  لُبُا،الؿُاؾت ؤلاؾياهُت في في 

و الخجمهاث   الؿىىُت؟والخؿـ إلاشاَع

 الىطني:طياطت الخىميت املكاهيت على املظخىي 

 نام اإلاؿخىي الىؾجي لخغؿي الفترة مً نلىؤنضث ؾُاؾت الخىمُت اإلاياهُت 

غ الخجمهاث  م(2101-م2112) وحؿعى لػمان ؤن جيىن جىمُت وجؿٍى

غ البجي  لُبُا،الؿياهُت مؿخلبال ليافت ؤهداء   الخدخُت،هظلً جىمُت وجؿٍى

ث مً زالٌ نملُت الخسؿُـ وؤلاصاعة وفلا الهخماما ألاعاض ي،واؾخسضاماث 

اث الؿيان في  وان ًخم جيؿُم الخىمُت مً مىكىع مياوي  لُبُا،ومطالح وؤولٍى

  مؿخضام.وفلا النخباعاث اكخطاصًت جغاعي الخفاف نلى البِئت وؾالمتها بشيل 

 إلاطكان:الظياطاث العامت للدولت الليبيت في كطاع 

هت لليشاؽ ؤلاؾياوي زالٌ مسخلف اإلاغاخل وضىال بلى  وفي مغاحهت ؾَغ

ًض الىغو الؿىجي الخالي فةهىا هجض ؤن مؿحرة كؿام ؤلاؾيان كض مغث جدض

بهضة مغاخل جبها للؿُاؾاث والخؿـ ؤلاؾياهُت الخىفُظًت لخلً الؿُاؾاث 

 الخالي:نلى الىدى 

  هظه الؿُاؾاث  . واهذ1982وختى نام  1970مىظ نام  ألاولى:اإلاغخلت

 (.ؤلاؾياهُت حهخمض نلى مفهىم )ؤن الضولت الػامً للمؿىً

  الؿُاؾاث ان  . خُث1996وختى نام  1982مىظ نام  الثاهُت:اإلاغخلت

وؤضبدذ )نامال مؿانضا(  الؿابملضولت لم حهض حهخمض اإلافهىم ل ؤلاؾياهُت

 فلـ.

  ؿُاؾت خُث ؤضبدذ ال. 2001وختى نام  1996مً نام  الثالثت:اإلاغخلت

 .ً(اإلامى)جلهب صوع ؤلاؾياهُت للُبُا 

 

 الخالصت:

ومما ؾبم هالخل وبىغىح ان ؾُاؾاث الخىمُت اإلاياهُت الىؾىُت في لُبُا كض 

وزاضت كؿام ؤلاؾيان خُث ، جبيذ مفهىم الاؾخضامت في وافت اللؿاناث

ؤصزلذ الهضًض مً مفاهُم الاؾخضامت في الؿُاؾاث اإلاخهللت بهظا اللؿام 

و بؾياهُت جمثلذ في الخإهُض نلي ؤوشاء  مً زالٌ زؿـ وبغامج ومشاَع

ؤنضث صعاؾت الؿُاؾت اإلاياهُت الىؾىُت  ، خُثججمهاث ؾىىُت حضًضة 

ُا لخصخُذ الفىاعق ( وغو ؾُاؾت الخىمُت ؤلاكلُمُت للُب2112-2101)

ؼ الخماؾً الىؾجي في الىىاحي  فُما بحن ألاكالُم الفغنُت وطلً مً ؤحل حهٍؼ

وللض جم انخماص هظه  ، الاحخمانُت والاكخطاصًت والثلافُت والؿُاؾُت

للخىمُت اإلاؿخضامت  ( وطلً بدبّجي زؿىؽ نامت "2112الضعاؾت في نام )

اوهىـ جبجي مفهىم  ُبُا. وكضلمً ؤحل الخىمُت اإلاياهُت في  ؤإلاخىاػهت "

و في وغو الهضًض مً الانخباعاث  الاؾخضامت في هظه الخؿـ والبرامج واإلاشاَع

وجدضًض صوع الخػغي، مؿخىي الخسؿُـ ؤلاكلُمي ؤو الخسؿُـ  نلىؾىاء 

 )ؤصخاب اإلاطلخت( في هظه الهملُت )بهخاج البِئت الؿىىُت(اإلاؿاهمحن 

لها )ؾغق بهخاج ا لبِئت الؿىىُت( والُاث جىفُظها وجدضًض مطاصع جمٍى

في  جخمهُتصوع اإلاىاؾىحن مً زالٌ انخماص مفهىم اإلاشاعهت امل نلىوالخإهُض 

الخىفُظ،  الخطمُم، الخسؿُـ، الخىؾحن،)الخسؿُؿُت وافت مغاخل الهملُت 

و    .ؤلاشغاٌ والطُاهت( لهظه اإلاشاَع

  areasCharacteristics of case studyخصائص مىاطم الدزاطت: 

ٌ ج مضي مغاناة جؿبُم الخدلم مً وبش يء مً الخفطُل  الخامـالفطل  ىاو

 جسؿُـ، جىؾحن،مفاهُم الاؾخضامت في البِئت الؿىىُت ومغاخل بهخاحها )

مىاؾم الضعاؾت )الخجمهاث الؿىىُت ببشغاٌ وضُاهت(  جىفُظ، جطمُم،

ي ألهم وضفخُث ٌؿتهل الفطل بخدلُل  (.الجضًضة بداغغة بىغاػي 

لهُىت ل ؿىىُتوالوالاكخطاصًت( الاحخمانُت الؿياهُت )لبِئت ازطاثظ 

دىاٌو ؤهم ، املخخاعة مً مىاؾم الضعاؾت ؤعاء واهؿباناث وجؿلهاث  ٍو

الفانلحن في نملُت بهخاج البِئت الؿىىُت زاضت فُما ًخهلم بخؿبُم مفاهُم 

ما جم  اؾخسضامالاؾخضامت في مغاخل اهخاج هظه البِئت، وفي هظا الطضص جم 

بُاهاث مؿلىبت لخدلُم غغع الضعاؾت مً مسخلف اإلاطاصع  مً ججمُهه

 وهي بُاهاث كض جيىن همُت  Documentary Dataاإلاخىفغة والبُاهاث الىزاثلُت

quantitative ٌحهضاصاث الؿيان ،)بخطاثُاث اإلاؿاهً نلى ؾبُل اإلاثا، 

و الؿىىُت ...الخ(،  ،جيالُف بوشاء اإلاباوي ؤو كض جيىن هىنُت مؿاخاث اإلاشاَع

qualitative ت  مثل اللىاهحن  ،الخغاثـ  ،الضعاؾاث الغؾمُت  ،)الىزاثم ؤلاصاٍع

لىاثذ  ،لىاثذ البىاء ،لىاثذ الخطمُم ،لىاثذ الخسؿُـ ،اإلاىكمت للملىُت

الخطٌى نليها وججمُهها مً نضة مطاصع مثل  التي جمو ، نلىص الخىفُظ ...الخ(

ما جم وهظلً ، شبىت اإلاهلىماث( ،شُفألاع  ،)الجهاث الغؾمُت للضولت

بالجمو  ؤًػا وهي جخمحز Empirical Dataالخطٌى نلُه مً بُاهاث مُضاهُت 

ججمُهها بهضة وؾاثل مثل  التي جم، و ؤلىىنُت اإلاهلىماث الىمُت و بحن

الغفو اإلاؿاحي للمىكو(، واؾدىاصا بلى  ،اإلاالخكت ،اإلالابالث ،)الاؾخبُان 

اؾخهماٌ هظه الؿغق فاهه ؾُيىن هىان جيامل في ؾغق حمو اإلاهلىماث 

والظي  Mixed Methodsجاصي بلى جيامل في جدلُلها ًدلم اإلاىهج املخخلـ 

بضوعه ًىضلىا بلى ؤفػل الىخاثج التي جسضم ؤغغاع هظه الضعاؾت وجدلم 

ىُفُت التي جم هضف بلى ؤلاحابت نلى الالفطل يٍمىً اللٌى ؤن هظا و ، ؤهضافها

 مىاؾم الضعاؾتمغاناة جؿبُم مفاهُم الاؾخضامت في البِئت الؿىىُت في  بها

الؿياهُت والؿىىُت إلاىاؾم الضعاؾت؟ وطلً مً زالٌ  خطاثظمً خُث ال

اعاء واهؿباناث وجؿلهاث الفانلحن فُما ًخهلم بخؿبُم مفاهُم الاؾخضامت 

 جىفُظ، جطمُم، جسؿُـ، جىؾحن،خاج البِئت الؿىىُت )مغاخل بهبمسخلف 
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  .بشغاٌ وضُاهت(

 Housing characteristicخصائص الاطكان: 

في هظا الجؼء جم جىاٌو زطاثظ الاؾيان بمىاؾم الضعاؾت مً خُث  

ومً خُث  typologyاليؿُج والىمـ الخسؿُؿي ومً خُث الخطمُم والىىم 

 جىفغ الخضماث واإلاغافم الهامت وطلً نلى الىدى الخالي: 

 Urban patternاليظيج والىمط الخخطيطي: 

اوضخذ الضعاؾت اإلاُضاهُت ان الىمـ الخسؿُؿي الؿاثض في جسؿُـ 

الخجمهاث الؿىىُت الجضًضة كض جمثل في هىم هىنحن عثِؿُحن مً اهماؽ 

اإلاؿخسضم في   ironGrid ؤخضهما الىمـ الشبيي الخػغي،الخسؿُـ 

. اما الىمـ اإلالفل فلض sac-du-Cullوألازغ الىمـ اإلالفل ؤلاؾيان الظاحي 

 اؾخسضم في اغلب ججمهاث الاؾيان الاؾدثماعي. 

 Design and typology of housingالظكً مً حيث الخصميم والىىع: 

)الضاعة، ًىدطغ هىم الؿىً بمىاؾم الضعاؾت في هىنحن عثِؿُحن مً الؿىً 

 الشلت(.

افم العامت  public utilities and services :الخدماث واملس

جػمىذ مسؿؿاث هظه الخجمهاث الؿىىُت بهؼ اإلاىاؾم املخططت 

للخضماث واإلاغافم الهامت، غحر اهه مً اإلاالخل ان اغلبها لم ًخم جىفُظه بهظه 

 ٌ جىفغ  الخجمهاث الامغ الظي كض ٌهىـ اعاء واهؿباناث اإلاؿخسضمحن خى

ت لؿيانها. والجضًغ بالظهغ ان حملت مً  هظه اإلاغافم والخضماث الػغوٍع

اإلاغافم الخضمُت الهاملت الان بهظه الخجمهاث هي كؿام زاص ولِـ نام، 

وهظهغ منها نلى ؾبُل اإلاثاٌ الهضًض مً الهُاصاث واإلاضاعؽ الخاضت واإلاغاهؼ 

ت، وان حل اإلاؿاحض حشُض باملجهىص الظاحي، وخ تى زضماث الىكافت الخجاٍع

 الهامت جلىم بها حهاث زاضت ونلى خؿاب اإلاىاؾىحن.

 Population characteristicsالظكاهيت: الخصائص 

بمىاؾم Target groupجم الخؿغق للخطاثظ الؿياهُت للفئت اإلاؿتهضفت 

الضعاؾت مً خُث )الهمغ، الىىم، الخالت الاحخمانُت، اإلاؿخىي الخهلُمي، 

زطاثظ الاؾغة مً خُث )حجم الاؾغة، جغهُبت الاؾغة، اإلاهىت( وهظلً 

فهي حهخبر بمثابت ؤلاؾاع اإلاغحعي ألًت  اإلاؿخىي الخهلُمي، مطاصع الضزل(.

صعاؾت مُضاهُت، فخلضم للباخث ضىعة واكهُت نً مىاؾم الضعاؾت وهظا ما 

ؿانض في جدلُل وجفؿحر البُاهاث اإلاُضاهُت وعبؿها باإلؾاع الىكغي.   ٌؿاهم َو

ي جطبيم مفاهيم الاطخدامت في البيئت الظكىيت في الخجمعاث الظكىيت مد

 الجدًدة: 

في هظا الجؼء جىاٌو اعاء واهؿباناث )اإلاؿخسضمحن( خٌى نملُت اهخاج جم  

البِئت الؿىىُت لهظه الخجمهاث الؿىىُت مً خُث ؾغق ومغاخل اهخاج 

مفاهُم البِئت الؿىىُت بها وطلً في مداولت لإلحابت نً مضي جؿبُم 

الاؾخضامت في البِئت الؿىىُت في هظه الخجمهاث، فلض جم جلؿُم مغاخل 

اهخاج البِئت الؿىىُت بهظه الخجمهاث الى مغخلخحن اؾاؾِخحن، الاولى ؾمُذ 

مغخلت ما كبل الخىفُظ وشملذ )الخىؾحن، الخسؿُـ، الخطمُم(، والثاهُت 

هت(، وطلً هدُجت مغخلت ما بهض الخىفُظ وشملذ )الخىفُظ، الاشغاٌ والطُا

الزخالف صوع الجهاث الفانلت في ول مغخلت خُث ًخطح ان صوع اإلاؿخسضم 

ًخجلى بشيل واضح في مهكم الخاالث )الاؾيان الظاحي( في  End userالنهاجي 

مً  Actorsمغخلت الخىفُظ وؤلاشغاٌ والطُاهت، بِىما ًترهؼ صوع الفانلحن 

لى والتي حؿبم مغخلت الخىفُظ، اللؿانحن )الهام والخاص( في اإلاغخلت الاو 

باإلغافت الى اهه كض ًيىن هىان جضازل لضوع اإلاؿخسضم بحن مغخلتي الخىفُظ 

وؤلاشغاٌ خُث اهه ًخم اشغاٌ الىخضة الؿىىُت كبل اؾخىمالها مً كبل 

اإلاؿخسضم زم ًلىم باؾخىمالها الخلا وفلا إلمياهُاجه هما ؾِخطح الخلا مً 

بالغغم مً طلً فان جىاٌو جدلُل البُاهاث جم هخاثج الضعاؾت اإلاُضاهُت. و 

جىغُده وفم حؿلؿل مغاخل اهخاج البِئت الؿىىُت. وججضع الاشاعة بإهه جم 

ؼ جدلُل اعاء واهؿباناث اإلاؿخسضمحن خٌى الهملُت الاؾياهُت بأعاء  حهٍؼ

ً في هظه الهملُت )املخؿؿحن واإلاطممحن  واهؿباناث اإلاؿاهمحن الازٍغ

ول منهم في مغاخل هظه الهملُت )الخىؾحن، الخسؿُـ،  واإلاىفظًً( وفم صوع 

 الخطمُم، الخىفُظ، الاشغاٌ والطُاهت(.

وبالخالي ًخطح ان وخضة الخدلُل في هظا الجؼء اإلاخهلم باآلعاء والاهؿباناث 

خٌى مضي جؿبُم مفاهُم الاؾخضامت في البِئت الؿىىُت في مىاؾم الضعاؾت 

ؼ هظا هي ماشغاث الاؾخضامت في اإلاغاخل امل خخلفت للهملُت الاؾياهُت. وجم حهٍؼ

الخدلُل بالبُاهاث التي جم ججمُهها مً اإلاطاصع الازغي ؾىاء اإلاُضاهُت 

( او الىزاثلُت الغفو اإلاؿاحي للمىكو اإلاالخكت، اإلالابالث، )الاؾخبُان،

و  الؿيان،حهضاصاث  اإلاؿاهً،بخطاثُاث ) الؿىىُت، مؿاخاث اإلاشاَع

ت،الىزاثم   للملىُت،اللىاهحن اإلاىكمت  الخغاثـ، الغؾمُت،الضعاؾاث  ؤلاصاٍع

لىاثذ نلىص الخىفُظ(  البىاء،لىاثذ  الخطمُم،لىاثذ  الخسؿُـ،لىاثذ 

 واإلاخهللت بهظا الجؼء مً الخدلُل جدلُلا إلاىهجُت الضعاؾت اإلاخبهت.

  most important results of the analysis Theاهم هخائج الخحليل:

ًمىً جلخُظ اهم هخاثج الخدلُل وفلا إلاغاخل الهملُت الؿىىُت نلى الىدى 

  الخالي:

  implementation phase -Preمسحلت ما كبل الخىفير:

 مً حيث الخىطين:

  مها.ان هظه الخجمهاث لم جسلم كانضة اكخطاصًت جىفغ الؿىً والهمل 

 بالخىؾحن. لم ًىً الخىؾحن وفلا للخطاثظ الاحخمانُت للفئت اإلاؿتهضفت 

  للضولت.لم ًىً الخىؾحن ميسجما مو ؾُاؾاث الخىمُت الىؾىُت اإلاياهُت 

  لم ًخم جمىحن اإلاؿخسضمEnd user  .مً اإلاشاعهت اإلاباشغة في كغاع الخىؾحن 

  ان كغاعاث جىؾحن هظه الخجمهاث الؿىىُت لم جخسظ وفم صعاؾاث

 (1) شيلجسؿُؿُت شاملت. 
 نً مغخلت الخىؾحن ( اهؿباناث الجهاث الفانلت1)شيل 

 
 

 

 مً حيث الخخطيط:

 وال  سلم بِئت حشجو نلى اإلاش يال ج تالؿىىُ اثالخجمهاث هظه مسؿؿ

دت  هاجخىفغ في  وآمىت.ممغاث مشاة مٍغ

 نىاضغ الخيؿُم )الطلبت  فيها خىفغال ج تالؿىىُ اثالخجمهاث هظه مسؿؿ

حن   الشىاعم.والىانمت( ونىاضغ جٍؼ

 هظه  اثسؿؿبمالاهخمام باليؿُج الازػغ واإلاىاؾم اإلافخىخت  لم ًخم

 ت.الؿىىُ اثالخجمه
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  ت مو  الؿىىُت.كض جم صمج الاؾخهماالث الخجاٍع

  هىان ازخالٌ واضح في اإلاهاًحر الخسؿُؿُت وزاضت فُما ًخهلم بيؿبت

شيل  اإلافخىخت.اإلاؿاخت الؿىىُت الى مؿاخت الخضماث الهامت واإلاىاؾم 

(2) 
 الخسؿُـ( اهؿباناث الجهاث الفانلت نً مغخلت 2شيل )

 
 مً حيث الخصميم:

  للمؿخسضم، وال ًلبي الاخخُاحاث الخالُت  لبيجطمُم اإلاؿىً ًان

 اخخُاحاجه اإلاؿخلبلُت.

 نضم مشاعهت اإلاؿخسضم في هظه اإلاغخلت في ججمهاث الاؾيان الظاحي. 

  ًان زلث اإلاؿخسضمحن في ججمهاث الاؾيان الاؾدثماعي غحر عاغحن ن

 (3) شيل وزاعحه.الخطىضُت صازل اإلاؿىً 
 الخطمُم( اهؿباناث الجهاث الفانلت نً مغخلت 3شيل )

 

 

 

 

 

 

  implementation phase -Postمسحلت ما بعد الخىفير:

 مً حيث الخىفير:

 .الخىفُظ لم ًىً مِؿغا 

  املخضصة.وفم اإلاضة لم ًخم اهجاػ هظه الخجمهاث الؿىىُت 

  في ججمهاث  نالُتطاث حىصة مىاص بىاء ال لم ًخم اؾخسضام جلىُاث البىاء و

 الاؾدثماعي.الاؾيان 

  غ الىفاًاث بل جم الخسلظ مً باإلاىكو ومسلفاث البىاء لم ًخم اناصة جضٍو

 الهمىمُت.بهػها بىللها الى اإلالالب 

 ً بهظه الخجمهاث  للىاثذ الخىفُظًت وشغوؽ البىاء اوفلخم الهمل لم

 الؿىىُت نلى خض ؾىاء.

  (4)شيل  اإلاغخلت.جؿبُم اإلاشاعهت املجخمهُت في هظه 
 

 

 الخىفُظ( اهؿباناث الجهاث الفانلت نً مغخلت 4شيل )

 

 

 

 

 

 

 

 مً حيث الاشغال والصياهت:

  نضم جىفغ مهاًحر الجىصة الهالُت في الاصواث الىهغباثُت والخجهحزاث الصخُت

باإلغافت الى ان انماٌ الطُاهت كامذ بها نمالت ناعغت وغحر ماهغة او 

 مخسططت.

  احىع الُض  واعجفاماعجفام اؾهاع الاصواث والخجهحزاث التي كامىا بطُاهتها

 الهاملت.

  شاة واإلاىاؾم الخػغاء والخضاثم نضم جىفُظ شبياث الؿغق وممغاث اإلا

 الهامت وشبياث مُاه الشغب والطغف الطخي ومُاه ألامؿاع.

  اهدشاع قاهغة جىضؽ اللمامت ومسلفاث البىاء في مهكم اهداء هظه

 الخجمهاث.

  نضم جىفُظ اإلاغافم والخضماث الهامت لخلً الخجمهاث وطلً خؿب

 املخؿؿاث الخفطُلُت.

ومً زالٌ ما جلضم لهله ًمىىىا جدضًض الاحابت نلى الؿااٌ اإلاؿغوح زالٌ 

هظا الفطل وهى مضي مغاناة جؿبُم مفاهُم الاؾخضامت في البِئت الؿىىُت 

بالخجمهاث الؿىىُت الجضًضة بداغغة بىغاػي مىغىم هظا البدث، بإهه كض 

اإلافاهُم في جبحن مً زالٌ الضعاؾت والخدلُل ؤهه لم ًخم مغاناة جؿبُم هظه 

وافت مغاخل نملُت اهخاج البِئت الؿىىُت بالخجمهاث الؿىىُت الجضًضة 

 وبمسخلف ؾغق اهخاحها. 

   Over all discussionالىخائج: مىاكشت اهم 

اإلاؿخىي  نلى الاؾخيخاحاث اهمت ىاكشجم جسطُظ الفطل الؿاصؽ إلا

ً واإلاؿمُاث الغثِؿُت بدُث اإلاؿخىي الانلى و  ألاصوى جدذ حملت مً الهىاٍو

 الخالي:حؿهل نملُت جفؿحر ومىاكشت هظه الىخاثج نلى الىدى 

 املؤطظاث, (: )الظياطاث,Macroاملظخىي الاعلى او الىطني ) على اوال:

 الدشسيعاث( 

  املجخمعيت:الفجىة الكبيرة بين مظخىياث صىع اللساز وغياب املشازكت 

الى ما جم الخىضل الُه مً هخاثج في الفطل الغابو الظي جمذ فُه بالىكغ 

اؾخهغاع ؾُاؾاث الخىمُت اإلاياهُت الىؾىُت للضولت والتي بُيذ ان مفهىم 

ت بشيل نام والخجمهاث الؿىىُت بشيل  و الخىمٍى الاؾخضامت في اإلاشاَع

زاص كض جم جبيُه بشيل واضح في هظه الؿُاؾاث، بال ان واكو الخاٌ ال 

هُت واللاهىهُت التي  هىـ جغحمت خلُلٌُه إلافهىم الاؾخضامت في الاؾغ الدشَغ

جضنم جؿبُم هظا اإلافهىم مً زالٌ ؾً حملت مً اللىاهحن واللىاثذ 

الخىفُظ( والتي وان مً اإلافترع ان جدل  ،الخطمُم  ،)الخسؿُـ الهمغاوي

ا بالغغم مً جبجي مفه ىم مدل اللىاثذ الؿابلت التي قل الهمل بها ؾاٍع

. نالوة نلى طلً فان هخاثج الضعاؾت اشاعث الى ان 2112الاؾخضامت مىظ نام 

هظه اللىاثذ ال جخػمً ؤي مهُاع مً مهاًحر الاؾخضامت اإلاهىُت بالخىمُت 

وبالخالي ًمىً اللٌى ان نضم  زاص.الهمغاهُت بشيل نام والؿىىُت بشيل 

هُت وان ؾببا   وعاء نضمعثِؿُا جغحمت مفهىم الاؾخضامت في الجىاهب الدشَغ

باإلغافت الى ان غُاب الخيؿُم  الىاكو،جؿبُم هظه اإلافاهُم نلى اعع 

اث ضىو اللغاع )ألانلى  والدشاوع والخيامل ووحىص فجىة هبحرة بحن وافت مؿخٍى

الفانلت  اوهضام اإلاشاعهت( كض اوهىـ ؾلبا في غهف ان لم هلل وألاصوىمنها 

بمسخلف مغاخل نملُت  End userبُنهما وزاضت مشاعهت اإلاؿخسضم النهاجي 

خُث ان اإلاشاعهت الفانلت للمؿخسضم النهاجي حهض مً  الؿىىُت.اهخاج البِئت 

هما جم  -اهم مباصت الخىمُت اإلاؿخضامت في البِئت الؿىىُت وىن ان الاوؿان 

وهى اإلاؿتهضف بها وهى  هى حىهغ الخىمُت -اؾخهغاغه في الفطل الثاوي 

واكخطاع اجساط اللغاع نلى اإلاؿخىي الانلى صون مؿاهمت باقي الجهاث  اصاتها،
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هظه الخالضت حهؼػث اًػا بيخاثج الضعاؾت اإلاُضاهُت التي اوضخذ  الفانلت.

مغاكبت الاؾيان  الهمغاوي،ان مهكم اإلاؿاهمحن )مطلخت الخسؿُـ 

 الهىضؾُت،عة لالؾدشاعاث مىخب الهما الاؾيان،مشغوناث  واإلاغافم،

شغواث اإلالاوالث والبىاء( في نملُت  الهلاعي،مطغف الاصزاع والاؾدثماع 

نلى غُاب صوع اإلاؿخسضم النهاجي في اإلاشاعهت  ؤهضوا الؿىىُت كضاهخاج البِئت 

مهكم في هظه الهملُت مما حهله مؿخسضما لبِئت ؾىىُت لم ٌؿاهم في 

 ؾدثماعي.الا في ججمهاث الاؾيان  مغاخلها زاضت

 اهخاج البيئت الظكىيت( ) :(Microاملخلي )املظخىي الادوى او  على ثاهيا:

 الظكىيت:كصىز في حىاهب وأبعاد الاطخدامت في عمليت اهخاج البيئت 

بالىكغ الى ما جم الخىضل الُه مً هخاثج هامت في هظا الجؼء مً هظه الضعاؾت 

ت ًدبحن  الخؿبُلُت وبالغبـ مو ما جم الخىضل الُه مً زالٌ الضعاؾت الىكٍغ

لىا ؤن )ماشغاث الاؾخضامت في البِئت الؿىىُت( وبمسخلف حىاهبها وؤبهاصها 

تي جم اؾخيباؾها مً زالٌ )الاكخطاصًت والاحخمانُت والبُئُت واإلااؾؿُت( وال

البىاء الىكغي في الفطل الثاوي لهظه الضعاؾت وفم ما جم جىاوله خٌى حملت 

مً مفاهُم الاؾخضامت في البِئت الؿىىُت مىغىم هظه الضعاؾت حهخبر نىاضغ 

اؾاؾُت لخدضًض مضي جؿبُم مفاهُم الاؾخضامت في البِئت الؿىىُت بهظه 

لخلُُم مضي مغاناة جؿبُم هظه اإلافاهُم  الخجمهاث ، وبالخالي جمثل مدضصاث

، خُث ان هظه اإلااشغاث جدىاغم وجخجاوب مو ول مغخلت مً مغاخل نملُت 

الاشغاٌ  ،الخىفُظ  ،الخطمُم  ،الخسؿُـ  ،اهخاج البِئت الؿىىُت )الخىؾحن 

والطُاهت( ، وبالىكغ الى ما جم الخىضل الُه مً هخاثج في الفطل الؿاصؽ مً 

ما ًخهلم بخدلُل الخطاثظ الاحخمانُت والاكخطاصًت هظه الضعاؾت فُ

والتي اقهغث بان الىاكو الخالي  Case study areasوالؿىىُت لهُىت الضعاؾت 

لخىؾحن وجسؿُـ وجطمُم وجىفُظ وإشغاٌ وضُاهت هظه الخجمهاث ٌهىـ 

بما ال ًلبل الجضٌ ؤن هىان كطىع واضح في خللاث هظه الجىاهب كض انتري 

 مهكم مغاخل اهخاج البِئت الؿىىُت . 

 فخىؾحن الخجمهاث الؿىىُت الجضًضة في خاغغة بىغاػي )بمىاؾم الضعاؾت(

هما اقهغث هخاثج الضعاؾت اإلاُضاهُت اهه لم ًخم فُه مغاناة اللانضة 

الاكخطاصًت لهظه الخجمهاث والتي جػمً جىفحر فغص الهمل لؿيانها وهى 

الامغ الظي اهضث نلُه ضغاخت ؾُاؾاث الخىمُت اإلاياهُت الىؾىُت للضولت في 

الى طلً فان الؿابم هما وعص طهغها بالفطل الغابو مً هظه الضعاؾت ، اغافت 

الىخاثج اقهغث نضم مغاناة  الخطاثظ )الاحخمانُت والضًمىغغافُت( للفئت  

اإلاؿتهضفت بالخىؾحن في هظه الخجمهاث والتي حهض مً الامىع الاؾاؾُت التي 

ًجب ان حؿبم كغاع الخىؾحن والظي بالػغوعة ؾُيىن له انخباع وؤهمُت 

الؿىىُت ، هما ان هخاثج كطىي في اإلاغاخل الالخلت لهملُت اهخاج البِئت 

الضعاؾت اقهغث اًػا نضم اؾدىاص كغاع الخىؾحن نلى زطاثظ اإلاىاكو مً 

الىاخُت الؿبُهُت )الؿىبىغغافُت واإلاىازُت والجُىلىحُت( ومً خُث 

هؼاناث ملىُت ( وهي صعاؾاث مهمت زاضت نىضما ًخهلم  ،الهىاثم )ؾبُهُت 

ػ بؿبُهت )ػعانُت او امياهاث اإلاىغىم بخىؾحن هظه الخجمهاث في مىاكو جمخا

ؾُاخُت او ضىانُت( وهى امغ له جإزحر مباشغ نلى الاؾخغالٌ الامثل للمىاعص 

والظي اهضث نلُه الافياع الاؾاؾُت لالؾخضامت . ان هظه الاؾخيخاحاث 

اإلاخهللت باللطىع الىاضح في الاؾـ والانخباعاث اإلاخهللت بخىؾحن هظه 

وحىص صعاؾاث شاملت ومخياملت  الخجمهاث ًمىً ان ٌهؼي الي نضم

ؾبُهُت( للمىاكو والتي مً زاللها ًمىً الخهغف  صًمىغغافُت، اكخطاصًت،)

ت والتي ًمىً مً زاللها مهغفت الخطاثظ  نلى اإلاىاعص الاكخطاصًت والبشٍغ

الاحخمانُت للفئت اإلاؿتهضفت بالخىؾحن وجدضًض هىنُت اليشاؽ الاكخطاصي 

ت الظي ؾُلىم نلُه هظا الخجمو و  َؿاهم في زلم ججمو ؾىجي طو هٍى

باإلغافت الى اهمُت هظه  (.ججمو ؾُاحي ضىاعي،و ػعاعي، ججمواضخت )ججمو 

  الخىؾحن.الضعاؾاث في الخيبا باألزغ البُئي للغاع 

هما ان جسؿُـ الخجمهاث الؿىىُت بمىاؾم الضعاؾت لم ًسلم بِئت حشجو  

ن )اإلاؿخسضمحن( الخالُت منها نلى اإلاش ي وجلبي اإلاخؿلباث الاحخمانُت للمىاؾىح

واإلاؿخلبلُت، وهظا الامغ ًخطح حلُا مً اؾخسضام الاؾلىب الخسؿُؿي 

خُث ان هظا الاؾلىب ال ٌؿمذ بخضعج  Grid ironالخللُضي الشبيي 

الفغاغاث الىقُفُت ، نالوة نلى نضم الفطل بحن خغهت اإلاشاة وآلالُاث 

ض مً مساؾغ وهثرة الخلاؾهاث التي ال جىفغ ممغاث امىت و  دت بل جٍؼ مٍغ

هما ًخطح مً جسؿُـ هظه الخجمهاث والظي ال ًخمش ى مو ، الخىاصر

مخؿلباث الخسؿُـ الهطغي اإلاؿخضام للخجمهاث الؿىىُت مضي الخُاة 

Lifetime Neighborhood  هما وعص طهغه في بالفطل الثاوي مً هظه الضعاؾت

)ؾىاء مً  والظي ًغهؼ نلى اهمُت زلم بِئت حمُلت وممخهت وآمىت

مت( وجمخاػ بؿهىلت الىضٌى اليها وجخىفغ فيها  خُث خغهت اإلاغوع ؤو الجٍغ

البيُت الخدخُت وؤلاؾيان والخضماث الاحخمانُت والفغاغاث اإلافخىخت وجىفغ 

بِئت مجزلُت مِؿغة وممخهت  ونالُت الجىصة جمىً الؿيان مً البلاء في اإلاجٌز 

اإلااصًت ، و جلضم ؤفػل فغص ألؾٌى فترة ممىىت بغؼ الىكغ نً كضعاتهم 

ممىىت مً الصخت والغفاهُت الاحخمانُت والاكخطاصًت واإلاضهُت للجمُو 

)اإلالُمحن وغحر اإلالُمحن( بغؼ الىكغ نً الهمغ ؤو الهغق ؤو اإلاؿخىي الطخي 

ؤو اإلاهغفي، وملبُت الخخُاحاث اإلاؿخسضمحن الاهُت واإلاؿخلبلُت ومغهت 

ت ا  .  غإلاخالخلت وفم ؾبُهت هظا الهطومخجاوبت مو اإلاخغحراث الهطٍغ

إلاا ؾبم طهغه مً كطىع في مغخلتي الخىؾحن والخسؿُـ حاء جطمُم 

الىخضاث الؿىىُت في الخجمهاث الؿىىُت مدل الضعاؾت بشيل لم ٌهىـ 

 مغاناة مهاًحرالخطاثظ الاحخمانُت والثلافُت للؿيان نالوة نلى نضم 

هظا الطضص اوضخذ هخاثج  وفي (.الخطىضُت )في اإلاؿىً والبِئت املخُؿت

الضعاؾت اإلاُضاهُت ان نضم مشاعهت اإلاؿخسضمحن في مغخلت الخطمُم اغافت 

الؿىىُت الى ان نضم اإلاغوهت الىقُفُت وؤلاوشاثُت اإلاغجبؿت بخطمُم الىخضاث 

كضعتها نلى جلبُت اخخُاحاتهم اإلاؿخلبلُت وزاضت في ججمهاث الاؾيان  ونضم

 لضيهم.في جضوي مؿخىي الغض ى الاؾياوي  الاؾدثماعي كض ازغث بشيل واضح

جخمش ى مو  الخطمُم الان هظه الخالضت اإلاخهللت باللطىع الىاضح في مغخلت 

هما جم اؾخهغاغها  Sustainable Designمباصجي الخطمُم اإلاؿخضام 

ومىاكشتها في الفطل الثاوي والتي اهضث نلى اهمُت صعاؾت ؾبُهت 

وإصعان مخؿلباث الؿيان واملجخمو  اإلاؿخسضمحن وزطاثظ البِئت اإلاشُضة

مشاعهت اإلاؿخسضمحن في هظه  وغغوعةوالخلفُت الثلافُت والهاصاث والخلالُض 

  واإلاؿخلبلُت.اإلاغخلت بدُث ًيىن الخطمُم ملبُا الخخُاحاتهم الخالُت 

باإلغافت الى طلً فان نملُت جىفُظ هظه الخجمهاث لم ًىً مِؿغا ، ولم ًخم 

هظه الخجمهاث الؿىىُت وغالبا لم ًخم الهمل بها  إلهجاػوفم اإلاضة املخضصة 

وفلا للىاثذ البىاء ومىاضفاث وشغوؽ الخىفُظ اإلاهمٌى بها في مجاٌ البىاء 

والدشُِض بلؿام الاؾيان واإلاغافم  هما اقهغث طلً هخاثج الضعاؾت ، خُث 

هما وعص طهغه بالفطل الثاوي ًخمحز  Affordable housingان الؿىً اإلاِؿغ 

ؿخفُض  ل َو بلطغ مضة الخىفُظ و ًلضم مؿاهً طاث نمغ افتراض ي ؾٍى

لت مثلى مً مىاص وجلىُاث البىاء اإلاخىفغة و ٌؿاهم في جىفحر اؾتهالن  بؿٍغ

الؿاكت الىهغباثُت و في جغشُض اؾتهالن اإلاُاه ، و ًغحو الباخث هظا الامغ الى 
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ل الخامـ مً حملت مً الهىامل التي اصث الى طلً هما وعص طهغها في الفط

لت في  هظه الضعاؾت والتي مً بُنها جىكف نملُت الخىفُظ لفتراث ػمىُت ؾٍى

هؼاناث ملىُت( ، و  ،بهؼ اإلاىاكو وطلً  بؿبب وحىص نىاثم بها )ؾبُهُت 

ل اإلاالي اليافي لخىفُظ هظه الخجمهاث باإلغافت الى كلت  نضم جىفحر الخمٍى

لجهاث اإلاىفظة وانخماصها نلى الخبرة الفىُت في مجاٌ البىاء واإلالاوالث ل

الهمالت الهاعغت والغحر ماهغة ، الامغ الظي اوهىؿذ ازاعه في مهاهاة 

اإلاؿخسضمحن لىثحر مً اإلاشاول في مغخلت الاشغاٌ والطُاهت وهظا ًاهض ان 

نملُت اهخاج البِئت الؿىىُت هي خللاث مخطلت ومؿخمغة مً اإلاغاخل وول 

 ا بهضها مً اإلاغاخل .مغخلت جازغ وجخإزغ بما كبلها وبم

افم والخدماث   العامت:اللصىز في جىفير املس

ان ما اقهغجه الضعاؾت اإلاُضاهُت مً افخلاع هثحر مً الخجمهاث الؿىىُت 

الهامت )شبياث مُاه الامؿاع والطغف  الضعاؾت( للمغافمالجضًضة )مىاؾم 

ت شبىت الؿغق وممغاث اإلاشاة( وللخضماث الهام الىهغباء،شبىت  الطخي،

ًاهض بما ال ًضم مجاال للشً الغُاب  (،جغفيهُت وزلافُت صخُت، حهلُمُت،)

و اإلاغافم والخضماث  الىاضح للجهاث طاث الهالكت وجلطحرها في جىفُظ مشاَع

الهىامل  حملت مًهظه الخالضت ًمىً ان حهؼي الى  الخجمهاث.الهامت بهظه 

غُاب اؾتراجُجُاث الخىفُظ لهظه الخجمهاث الؿىىُت  بُنها،والتي مً 

الجضًضة والتي جيىن مغجىؼة نلى اؾاؽ زلم هىم مً الخىاػن في جىفُظ هظه 

 بها،اإلاغافم والخضماث الهامت بشيل مخىاػي ومتزامً مو جىفُظ اإلاؿاهً 

هظه  الهمغاهُت إلاىاكووالظي ًمىً جدلُله مً زالٌ اللُام بإنماٌ التهُئت 

اث والتي حشمل جىفُظ شبياث البيُت الخدخُت باليامل كبل الشغوم في الخجمه

جىفُظ اإلاؿاهً وجىفُظ الخضماث بالخىاػي مو جىفُظ اإلاؿاهً ووفلا 

ت واإلاالُت في  الؿيان.الخخُاحاث  باإلغافت الى هظا الهامل فان اإلاشاول الاصاٍع

اضح في نضم وان له الازغ الى  الخجمهاث كضجىفُظ هظه  اإلاىاؽ بهاألاحهؼة 

هثحر مً الازاع الؿلبُت  بضوعها الىجىفُظ هظه اإلاغافم والخضماث والتي اصث 

)البُئُت والصخُت( نلى ؾيان هظه اإلاىاؾم والتي كض ًطهب نالحها وجيىن 

اصي الى اهماٌ خلىق اإلاىاؾىحن في الؿىً في بِئت  الظيالامغ  الثمً،باهكت 

ؼ  مت ٍو ٍض مً مهاهاتهم بُئُا واكخطاصًا ؾىىُت مالثمت للهِش وللخُاة الىٍغ

مً خُث جدملهم لخيالُف مالُت اغافُت هدُجت لهضم جىفغ هظه اإلاغافم 

  والخضماث.

 شكس وجلدًس:

ل والخلضًغ  الشىغ الى مطلخت الخسؿُـ الهمغاوي ومً لطحن الخاالجٍؼ

ت في لُبُا  زاللها الى مىخب اإلاىكمت الضولُت لخىمُت اإلاؿخىؾىاث البشٍغ

(NATIONHABITAT UNITED ) الظي مىدجي فغضت اؾخىماٌ  باإلاطلخت

مً الاواصًمُت اللُبُت فغم الضعاؾت لىُل صعحت الاحاػة الهلُا اإلااحؿخحر 

فلهم مجي فاثم الاخترام  والىقُفي.في ضلب جسطص ي الهلمي بىغاػي 

 والخلضًغ ...

 

 

 

 

 

 

لت إلكامت هظا  اإلااجمغ الضولي اإلامحز والشىغ مىضٌى الى حامهت ؾبها الهٍغ

ــــــــوالى اللاثمحن نلى املجلت الهلمُت للجامهت إلجاخت الفغض ت امام الباخثحن ــ

 واإلاؿاهمت في وشغ هخاحهم الهلمي واإلاهغفي.

 :كائمت املساحع

 املساحع العسبيت:
ؼ   [1]  صعاؾت جدلُلُت ملخضصاث ومهاًحر الىفاءة الاكخطاصًت إلاشغوناث ؤلاؾيان ، 2009 بضع،ضالح  ةابىنٍؼ

 .بىغاػي  الهلُا،ؤواصًمُت الضعاؾاث  الهىضؾُت،ؤلاصاعة  مماحؿخحر، كؿعؾالت  الهام،

 مماحؿخحر، كؿ   الهمغاوي عؾالتالبهض البُئي في الخسؿُـ  ت، ؤهم2009ُدمحم، دمحم نبضا هلل  الخامضي  ]2[

 .ي الهلُا، بىغاػ الضعاؾاث  تؤواصًمُ البِئت،هىضؾت 

باإلاضًىت الهغاكُت )مضًىت آلُاث الهغع والؿلب في ؾىق الؿىً ، 2100،  رعبد الجبا يعبد الباقالخُضعي  ]3[

 للضعاؾت(
ً
 .(0142) العدد , الحىار المتمدن صهىن خالت

اع ،الشمحري  ]4[ غ مىهجُت لخلُُم آلازاع البُئُت إلاشغوناث الخىمُت الهمغاهُت ، "2101 هللا،دمحم نبض  ٍع جؿٍى

ت  .ؤؾُىؽحامهت  صهخىعاه، "، عؾالتالُمىُت بالجمهىٍع

الخىمُت اإلاؿخضامت بحن الخم في اؾخغالٌ اإلاىاعص الؿبُهُت واإلاؿئىلُت ، 2113 حمهان،الغامضي نبض هللا بً  ]5[

  .الؿهىصًت البِئت،نً خماًت 

غي ؾهض  ]6[  بىغاػي. ،ىالؿبهت ألاول الهماعة،،مىخب  لُبُا،الجُل الثالث ومؿخلبل اإلاضن في ، 2112 زلُل،اللٍؼ

ت،بغهامج ألامم اإلاخدضة للمؿخىؾىاث ، 2111 اإلاخدضة، ألامم ]7[   .هحروبي الهشغون،الضوعة  البشٍغ

ِؿغ،ؤلاؾيان ، 2110 نمغ،همـام نلي بً ؾالم بً با  ]8[
ُ
غ مهاًحر ألهمىطج مؿخلبلي مً ؤلاؾيان في  اإلا جؿٍى

 .والخسؿُـالهماعة  ؾهىص،مجلت حامهت اإلالً  الؿهىصًت،اإلاملىت الهغبُت 

 الالىترووي،، صاع اليشغ 01( الاضضاع spssجدلُل البُاهاث باؾخسضام بغهامج )، 2113 هشام،بغواث  ]9[

 .اللاهغة

ا دمحم ،مفخاح بؿُبؿى فغج ]10[ ت، ػهٍغ  الهملي، والىاكو الفىغي  ؤلاؾاع بحن اإلاؿخضامت الخىمُت ،2114غىابٍؼ

ىوـ، تمؿخضامت، حامه واهذ بطا للخىمُت وهم ،لُبُا في اإلاؿخضامت الخىمُت ماجمغ   .لبِبا بىغاػي، كاٍع

الىغو اللاثم وجدضًض الاخخُاحاث "اإلااجمغ  لُبُا،في  ن، ؤلاؾيا2003 ،عنبض اللاصبىغغاعة ضالح الضًً  ]11[

  .بىغاػي  الهىضؾُت،اإلاهً  تللمهىضؾحن"، هلابالىؾجي الثاوي 

اإلااجمغ الضولي الثاوي خٌى البِئت  ؤفػل،اؾخضامت بُئُت هدى خُاة ، 2115 ضفغ،نبحر  بسخاق،حاص  ]12[

  .لخم، فلؿؿحن ذالىؾىُت، بِالىجاح  تالفلؿؿُيُت، حامه

ت في  ]13[   ،فلؿؿحن. ومفهىمها وعالقتها باإلوسان البِئت، 2100، فلؿؿحن حمهُت الخُاة البًر

ىاث  ]14[ و ؤلاؾياهُت هغافض  الهغبُت،اإلاباصعاث وؤلابضام الخىمىي في اإلاضًىت ، 2008 هالت،حٍى الؿُاؾاث واإلاشاَع

 .ألاعصن نمان، الخضماث،بوشاء اإلاضن الؿىىُت اإلاخياملت  للمضن،للخىمُت اإلاؿخضامت 

ضة،  ]15[  الهىضؾُت، املجلضحامهت صمشم للهلىم  تاإلاؿخضامت، مجلمً احل الخىمُت  ـالخسؿُ، 2009صًب ٍع

، صوالهشغون، الهضالخامـ  ت، تجسؿُـ، ولُ الضهخىعاه، كؿمبدث في ؾُاق عؾالت  ألاٌو حامهت  الهىضؾت اإلاهماٍع

 .صمشم

  .الخامض، نمان، ألاعصنصاع  البُئُت،صعاؾاث في التربُت  والبِئت،ؤلاوؿان ، 2114 الؿهىص،عاجب  ]16[

جي،  نبضاللاصع نابض، غاػي  ]17[ الثاهُت، الؿبهت  واليشغ،واثل للؿبانت  البِئت، صاعنلم  ؤؾاؾُاث، 2114ؾفاٍع

  .ألاعصن نمان،

دان  ]18[ دان  خؿحن،غاصة دمحم ٍع مان دمحم ٍع ت والهمغاهُت ، 2114 خؿحن،ٍع صوع  والاؾخضامت،الخىمُت اإلاهماٍع

صعاؾت ألخض الخجاعب الهاإلاُت في جىمُت  همضزل،الخمىحن اإلاؿخضام - املجخمو في جدلُم الخىمُت الهمغاهُت اإلاؿخضامت

  .اللاهغةحامهت  الهمغاهُت،البِئت 

فلؿفتها وؤؾالُب جسؿُؿها وؤصواث  اإلاؿخضًمت، تالخىمُ، 2113ابىػهـ، ماحضة اخمض  دمحم،غىُم نثمان  ]19[

و،صاع ضفاء لليشغ  كُاؾها،   .ألاعصن نمان، ألاولى،الؿبهت  والخىَػ

هاث الخسؿُؿُت في النهىع بهملُت ، 2101 خمُضان،كضًض مدمىص  ]20[ الخسؿُـ الخػغي وصوع الدشَغ

والاكخطاص، ؤلاصاعة  تالضهماعن، ولُألاواصًمُت الهغبُت في  ماحؿخحر،عؾالت  همىطحا،الخىمُت الهمغاهُت بماعة صبي 

  . الضهماعن.الاكخطاص مكؿ

ت والهمغاهُت  ،2114ببغاهُم،مدؿً دمحم  ]21[ ،اإلااجمغ الهلمي  والاؾخضامت،الخىمُت اإلاهماٍع الهماعة  ألاٌو

  اللاهغة.حامهت  الخىمُت.والهمغان في بؾاع 

اإلاىخضي   "" بصاعة مشغوناث جسؿُـ وجىمُت املجخمهاث الهمغاهُت الجضًضة ،2008، دمحم نبض الباقي ببغاهُم ]22[

غ  ذ،  اإلاشغوناث،الخلُجي ألاٌو لخؿٍى  اليٍى

ماجمغ  للؿاكت،جؿىع نمغان اإلاضن الجضًضة في نطغ الاؾتهالن اإلاىسفؼ ، 2115 ببغاهُم،دمحم نبض الباقي  ]23[

اثكػاًا  -جىمُت املجخمهاث الهمغاهُت الجضًضة  ت،مىخبت  - وؤولٍى   .مطغ ؤلاؾىىضٍع

 .اإلاؿخضامالؿاكاث اإلاخجضصة والخطمُم الهمغاوي ، 2114 نِس ى،مدمىص اخمض ؤخمض  ]24[

غ همضزل ؤلاؾتراجُجي ـالخسؿُ، 2101مدمىص،  فااص مدمىص ]25[  ؤلاؾياهُت والخىمُت الهلاعي  للخؿٍى

ت - الفُىم مضًىت خالت صعاؾت -للمضن  اإلاؿخضامت  ألاولى،هضوة جىمُت البِئت الهمغاهُت  الهغبُت، مطغ حمهىٍع

غ الهلاعي وؤلاؾيان   .الؿهىصًتاإلاملىت الهغبُت  الضمام، توالخسؿُـ، حامهولُت الهماعة  اإلاؿخضام،الخؿٍى

 21111اإلاىاكو اإلاؿتهضفت إلاشغوم ؤلاؾيان الاؾدثماعي  ، صعاؾت2114بىغاػي، مغاكبت ؤلاؾيان واإلاغافم  ]26[

  .ببىغاػي وخضة ؾىىُت 

ت )، 2115 الهمغاوي،مطلخت الخسؿُـ  ]27[ الؿُاؾت  الهبِخاث(،بغهامج ألامم اإلاخدضة للمؿخىؾىاث البشٍغ

 (2101-2112اإلاياهُت الىؾىُت )

غ  الخسؿُؿي،بكلُم بىغاػي ، 2115 الهىضؾُت،مىخب الهماعة لالؾدشاعاث  ]28[  .بىغاػي  مسؿـ خاغغةجلٍغ

غ نً الىغو الهام لإلؾيان بمضًىت بىغاػي ، 2102 واإلاغافم،الاؾيان  ةوػاع  ]29[  بىغاػي. وغىاخيها،جلٍغ

غ  ]30[  ألاولى،الؿبهت  مضبىلي،مىخبت  زػغاء،هدى نماعة  للبِئت،الخطمُم اإلاهماعي الطضًم ، 2115 ًخي، ي وٍػ

  اللاهغة.

 :ألاحىبيتاملساحع 
[1] David, R. O. 2006, Role of Prefabricated Modular Housing Systems in 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%C8%CF%C7%E1%C8%C7%DE%ED+%DA%C8%CF%C7%E1%CC%C8%C7%D1+%C7%E1%CD%ED%CF%D1%ED
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=288803
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CEUQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.wildlife-pal.org%2FEnvironment.htm&ei=9VgoTdo6yqLxA_7oyOIC&usg=AFQjCNHsoXoliXEZ8GmZ24JyYQ-dUPVeNw


Towards creating a sustainable housing environment                                                                                        Abdurabbah.S.Saleh.Alareiby. 

 

(LUMST/L.D.N:2021/978) V.1,2022 

Promoting Sustainable Housing Practices Thesis submitted in fulfillment of 
the requirements for the Degree of Master of Engineering School of Civil 

and Chemical Engineering RMIT University, Melbourne Victoria, 3000, 

Australia.  
[2] Baroness, A. 2007, Baroness Greengrass, Towards Lifetime 

Neighborhoods, Design sustainable communities for all, Department for 

C0mmunities and local Government, London, UK. 
[3] Turner, J. F. C.1976, Housing by People: Towards Autonomy in 

Building Environments. London, Marion Boyars.  

[4] Peter, H. 2002, Urban and Regional Planning, fourth edition, British 
library Cataloguing in publication data, London. 

[5] Robert Riddell, 2004, Sustainable urban planning, Blackwell publishing, 

UK. 
[6] Robert, K. Yin. 2004, Case study research, design and methods, Sage 

publications ,London, UK. 

[7] Werner, El. 1990, Case Study Evaluations, GAO, USA. 

 

اكع الالكتروهيت:  املى
www.almaktabah.net/vb/showthread.php 22 /0/2012 at 6:30 pm    

www.digitaldownloadfree.info/smart-growth-community-checklist 
  2100/02/01  at 2.15 pm 

www.Smart growth -Wikipedia, the free encyclopedia  8/10/2011 at 

7:45 am                    

www.en.wikipedia.org/wiki/Smart growth 3/01/2012 at 2:20 am                                                                                         

www.arab-eng.org/vb/showthread.php /0/24 2012 at 9:10 pm 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=25265
http://www.google.com.ly/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A+pdf+free&source=web&cd=1&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSmart_growth&ei=PFQDT6CDK460-QaMn8HGAQ&usg=AFQjCNGW6pZDHhc2jaRTJ2ZT01Odolgzjg
http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=34465&page=2

