


 

         
            

           Journal of Al Azhar University Engineering Sector 

                     

                    Vol. 12, No. 45, October, 2017, 1483-1490  

 

 

  الحضريبالحيزلحياة امفاهيم االستدامة كركيزة لدعم 
 

   فادية عثمان عبد الحليم 
  السادس من أكتوبر– معهد أكتوبر العالً للهندسة والتكنولوجٌا 

 

ABSTRACT  
The purpose behind the concept of sustainability is to work to find a balance in all  benefits that 
serve all economic, social and environmental levels within the same society, and with the 
emergence of many calls at the beginning of the sixties of the last century to the environment and 
nature protection and orientation towards activating the mechanisms to ensure compatibility and 
complementarity among the urban environment in the larger ecosystem, prompted many bodies 
and institutions towards working in the field of environmental architecture through sustainability, 
making the world aware of the close link between economic development and the environment 
where its impact directly is on the human activity and striving towards a qualified and better life 
without the depletion of natural resources or harm the environment. 

 
الملخص  

إن الغاٌة من وراء مفهوم االستدامة هو العمل علً إٌجاد توازن فً كافة المصالح التً تخدم جمٌع المستوٌات االقتصادٌة 
واالجتماعٌة والبٌبٌة فً إطار المجتمع الواحد، ومع ظهور العدٌد من النداءات فً بداٌة الستٌنات من القرن المنصرم نحو 

حماٌة البٌبة والطبٌعة والتوجه نحو تفعٌل آلٌات تكفل التوافق والتكامل فٌما بٌن البٌبة العمرانٌة والنظام البٌبً األكبر، دفع ذلك 
العدٌد من الهٌبات والمؤسسات نحو العمل فً مجال العمران البٌبً من خالل فكر االستدامة، األمر الذي جعل العالم ٌدرك 

مدي االرتباط الوثٌق بٌن التنمٌة االقتصادٌة والبٌبة وانعكاس ذلك مباشرة علً النشاط اإلنسانً للسكان والسعً نحو إٌجاد حٌاة 
. كرٌمة أفضل دون استنزاف للمصادر الطبٌعٌة أو الحاق أذي بالبٌبة

 

أساليب دعم الحياة الحضرية – النشاط اإلنساني – الحيز الحضري – االستدامة : الكلمات الدالة
 تقديم -1

ٌتناول البحث بالعرض والتحلٌل لمفاهٌم االستدامة وارتباطها بالفكر التصمٌمً للبٌبة الحضرٌة بصورة تمكن األجٌال الحالٌة 
من االستمتاع بالحٌاة فً ظل توافق مكونات وعناصر تلك البٌبة بما ال ٌضر بأحقٌة األجٌال التالٌة والمستقبلٌة فً استمرار 

. الحٌاة وفق نظم تسمح بتحقٌق جودة أفضل للحٌاة
مفاهيم ومفهوم االستدامة  -2

، (العمران الذكً)، والنمو الذكً [1]إن مفاهٌم التصمٌم المستدام، والعمارة الخضراء، واإلنشاءات المستدامة، والبناء األخضر
ما هً إال طرق وأسالٌب جدٌدة للتصمٌم والتشٌٌد تقف بوجه التحدٌات البٌبٌة واالقتصادٌة التً ألقت بظاللها على مختلف 
القطاعات فً هذا العصر، فالمبانً الجدٌدة ٌتم تصمٌمها وتنفٌذها وتشغٌلها بأسالٌب وتقنٌات متطورة تسهم فً تقلٌل األثر 
البٌبً، وفً نفس الوقت تقود إلى خفض التكالٌف وعلى وجــه الخصــوص تكــالٌف التشغٌل والصٌانة، كما أنها تسهم فً 

وهكــذا فإن بواعث تبنً . توفٌر بٌبــة عمرانٌة آمنة ومرٌحــة لها عظٌم األثر فً دعم حٌاة كرٌمة للناس والمجتمع ككل
مفهـــوم االستدامة فً القطــاع العمرانً ال تختلف عن البواعث التً أدت إلى ظهور وتبنً مفهوم التنمٌة المستدامة بأبعادها 

لذلك فإن التحدي الذي ٌواجه القطاعات العمرانٌة فً هذا الوقت إنما ٌتمثل فً . [2]البٌبٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة المتداخلة 
أقتصادٌا واجتماعٌا )مقدرتها على اإلٌفاء بالتزاماتها وأداء دورها التنموي تجاه تحقٌق مفاهٌم التنمٌة المستدامة الشاملة 

، وهذه المفاهٌم جمٌعها تعكس االهتمام المتنامً لدى القطاعات العمرانٌة بقضاٌا التنمٌة االقتصادٌة فً ظل (وعمرانٌا وبٌبٌا
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واالعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة، ، حماٌة البٌبة وخفض استهالك الطاقة واالستغالل األمثل للموارد الطبٌعٌة
. فً إطار متكامل للتنمٌة االجتماعٌة لفبات المجتمع المختلفة تضمن مستوي معٌشً أفضل وحٌاة كرٌمة

رغم الحدٌث الذي ال ٌنتهً عن االستدامة، فإن هناك محاوالت قلٌلة لتعرٌف ما ٌعنٌه المصطلح بدقة، وتتجلً صعوبة 
التعرٌف هذه فً أنه علً مدار الخمس عشرة سنة االخٌرة، جرت محاوالت عدٌدة لتصنٌف قوابم بمؤشرات األداء الربٌسة 

، لكن الفكرة نفسها لم تكتسب قدرا من الدقة، وظلت عوضا عن ذلك غٌر "المستدامة"التً تم من خاللها تقٌٌم المشارٌع 
استخدم علً نطاق أوسع فً مجال الغابات، الستخالص منهج ٌمكن من خالله " االستدامة"ورغم أن مصطلح . واضحة المعالم

ومنذ ذلك الحٌن، انتشر استخدام .إحداث توازن بٌن عدد األشجار المقطوعة والتنوع البٌولوجً والنمو المستمر للغابات
وعلٌه ٌمكن القول بأن .  [3]" إلً عدم اإلضرار بفرصة األجٌال القادمة: "المصطلح، وعلٌه، فإن المصطلح ٌشٌر ببساطة

االستدامة لٌس مصطلحاً جدٌداً أو مبتكراً، بل هو مفهوم جسدته العمارة التقلٌدٌة منذ القدم عبر التوافق العفوي المترابط مع 
 والخطأ علً مر السنٌن، وألن تحقٌق  البٌبة واالستغالل الكفء لمصادر البٌبة الطبٌعٌة، وفق تطور سرٌع من التجربة

االستدامة فً العمران له أهمٌة كبٌرة علً المستوي البٌبً واالقتصادي واالجتماعً، فقد ظهرت العدٌد من التوجهات للحفاظ 
علً النظام الحٌوي الطبٌعً من خالل تطبٌق فكرة االستدامة فً العمران، وخصوصاً مع الخطر المتزاٌد للتأثٌرات السلبٌة 
للبنٌة العمرانٌة علً النظام البٌبً لكوكب األرض، باإلضافة إلً التحدٌات االقتصادٌة المتزاٌدة، حٌث أن العمران المستدام 

. [4]ٌعتبر جزءاً ال ٌتجزأ من التنمٌة المستدامة 
ولما كان مفهوم االستدامة أهمٌة كبٌره علً الصعٌد الدولً وخاصة فً األونة األخٌرة بعد أن كاد العالم ٌتجه نحو مجموعة 

من الكوارث البشرٌة والبٌبٌة المحتملة، مما أدي إلً تغٌر النظرة العامة واالعتراف بأن المشاكل البٌبٌة ال تنفصل عن مشاكل 
الرفاهٌة البشرٌة والتنمٌة االقتصادٌة والحٌاة الكرٌمة، وبهذا فإن مصطلح االستدامة اكتسب اهتماماً عالمٌاً من خالل ما توصل 

م، والذي تم فٌه صٌاغة أو تعرٌف للتنمٌة المستدامة 1987الصادر فً عام " مستقبلنا المشترك"إلٌه تقرٌر بروتالند الشهٌر 
التنمٌة التً تفً وتلبً احتٌاجات المجتمع الحاضر دون المجازفة والمساس بقدرة األجٌال المقبلة علً تلبٌة : "علً أنها

تقلٌل أثر البٌبة المشٌدة علً البٌبة الطبٌعٌة وتحسٌن : وعلٌه، ٌمكن تلخٌص المقصد األساسً لالستدامة بأنه. [5]" احتٌاجاتهم
. فاعلٌة العمران اجتماعٌاً واقتصادٌاً وبٌبٌاً لضمان حٌاة ذات جودة أفضل لألجٌال المستقبلٌة

التنمية العمرانية المستدامة - 2-1
:  بشأن البٌبة والتنمٌة1992المنعقد فً رٌودي جٌنٌرو " قمة االرض"ظهرت فكرة التنمٌة العمرانٌة المستدامة فً مؤتمر 

الحق فً التنمٌة ضرورة ٌنبغً تحقٌقها، بحٌث ٌمكن تحقٌق المتطلبات التنموٌة والبٌبٌة لألجٌال الحاضرة والقادمة بشكل "
، أمثلة ألفضل الممارسات فً تطبٌق التنمٌة 2000 المنعقد فً برلٌن عام Urban 21"[7]"كما عرض مؤتمر  "[6]منصف 

إلً -فً المدٌنة تتضمن (Quality of life)تحسٌن نوعٌة الحٌاة : "العمرانٌة المستدامة فً المدن حول العالم، موضحا أن
هذه . الجانب البٌبً، الثقافً، السٌاسً، المؤسسً، االجتماعً واالقتصادي، دون ترك أعباء لالجٌال القادمة-الجانب العمرانً

األعباء هً نتٌجة استنزاف الموارد الربٌسٌة، والتوصل إلً المبدأ الذي ٌقوم علً أساس التوازن بٌن الموارد والطاقة 
. [8]" والمخرجات المالٌة التً تؤدي دورا مهما فً جمٌع القرارت المستقبٌلة للتنمٌة بالمناطق العمرانٌة

 التصميم العمراني المستدام -3
تعتمد الحضارة البشرٌة علً عملٌات اإلنشاء والبناء والتعمٌر المتواصل للحفاظ علً بقابها، ولكن قدرة الكوكب والطبٌعة علً 

دعم هذه العملٌات آخذة فً التراجع بسبب الزحف الشدٌد علً األراضً والتدمٌر المتواصل للبٌبات الطبٌعٌة، واالستنزاف 
الحاد للموارد واالستهالك المتزاٌد لمصادر الطاقة المختلفة، ومن هنا تنبع أهمٌة تحقٌق التخطٌط والتصمٌم العمرانً لمبادئ 

. [9]االستدامة كحل بدٌل لتصمٌم وتخطٌط التجمعات الحضرٌة البشرٌة 
 Public Places Urban Spaces: The Dimension of Urban)وذكر ماثٌو كارمونا فً كتابه بعنوان 

Design)  ًمفهوم التصمٌم العمرانً علً أنه فن خلق األماكن للناس حٌث ٌشمل طرٌقة تصمٌم هذه األماكن وتحقٌق األمان
للمجتمع فضالً عن الناحٌة الجمالٌة، هذا إلً جانب بعض األمور األخري والمتعلقة بالربط االجتماعً والحركة والشكل 

. الحضري والفراغات الطبٌعٌة والمعالجات التً تضمن نجاح المدن
 

 المفاهيم ذات الصلة -4
ٌُعد مفهوم النمو الذكً مفهوماً تطبٌقٌاً لالستدامة كما جاء فً مبادرة المركز الوطنً للتكنولوجٌا المتوافقة :النمو الذكي- 4-1  

، لخدمة األشخاص المحرومٌن اقتصادٌاً من خالل توفٌر المعلومات والحصول على 1976بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة عام 
من خالل التحول من التكنولوجٌا المنخفضة إلى التكنولوجٌا . التكنولوجٌات المناسبة التً ٌمكن أن تساعد على تحسٌن حٌاتهم

وتطهٌر المنازل، وتدرٌب المزارعٌن، ورصد استخدام . الفابقة، ومعالجة القضاٌا المعقدة كاإلسكان واالقتصاد والجودة البٌبٌة
الطاقة، وإظهار تكنولوجٌا الطاقة المتجددة، واختبار المنتجات الجدٌدة وتوفٌر المعلومات عن تشٌٌد المبانً لتعزٌز نوعٌة 
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االقتصاد والبٌبة والمجتمع من خالل دعم : وعلٌه، فإن مفهوم النمو الذكً ٌعتبر إطاراً ٌخدم كالً من. [10]الحٌاة الصحٌة للجمٌع 
. المجتمعات المحلٌة نحو اتخاذ قرارات واعٌة حول كٌف وأٌن تنمو تلك المجتمعات

:  هً[11] ٌبحث النمو الذكً فً ثالثة اتجاهات ضرورٌة تتعلق بتحقٌق جودة عالٌة للحٌاة :الحاجة إلي النمو الذكي- 4-2
. ضرورة االتجاه نحو دعم شبكات البنٌة التحتٌة وإعادة بناءها بما ٌتالبم مع الكثافات السكانٌة المتزاٌدة- 
ضرورة البحث فً حلول ووسابل جدٌدة بدٌلة للتنقل داخل المدٌنة للمساعدة فً تقلٌل الوقت المستنفذ فً قضاء االحتٌاجات - 

. الضرورٌة للحٌاة الٌومٌة من قبل المستعملٌن
جنباً إلً جنب مع خطط التنمٌة والتطوٌر  (Brownfield)إلقاء الضوء علً أهمٌة التنمٌة فً المناطق غٌر المستغلة - 

 0.للمناطق المفتوحة الطبٌعٌة دون اإلضرار بها
قيم ومبادئ االستدامة  -5

: مبادئ النمو الذكي- 5-1
(. Mixed Land Uses)تعدد وتداخل االستعماالت - 
االستفادة من تصمٌم المبانً المدمجة بهدف استغالل األراضً بصورة أكثر فاعلٌة وٌشجع علً الحفاظ علً مزٌد من - 

. االمتداد الرأسً للمبانً بدالً من االمتداد األفقً وتقلٌص الرقعة البنابٌة علً األرض: المناطق والمساحات المفتوحة، مثال
. اٌجاد مجموعة من الخٌارات وفرص االسكان وإنشاء أحٌاء ٌمكن السٌر والتجول فٌها- 
. تعزٌز وتوجٌه التنمٌة نحو المجتمعات القابمة- 
. توفٌر مجموعة متنوعة من خٌارات وسابل النقل- 
. جعل قرارات التنمٌة نزٌهة وفعالة من حٌث التكلفة- 
. تشجٌع التعاون بٌن المجتمع وأصحاب المصلحة فً قرارات التنمٌة- 

وتعبر تلك المبادئ عن مدي االتساع والعمق فً السٌاسات التً ٌمكن للمجتمعات أن تنتهجها نحو آلٌة لتحقٌق بٌبات معٌشٌة 
ٌُعد العمل من خالل تلك المبادئ مجتمعة معاً أفضل سبٌل لتحقٌق جودة عالٌة للحٌاة داخل المجتمع الواحد،  وصحٌة أفضل، و

إال أنه قد تظهر بعض المعوقات التً  تمنع أو تحجب أحد تلك المبادئ من االستدخام، وفقاً لقدرة المجتمع الثقافٌة واالجتماعٌة 
والسلوكٌة واالقتصادٌة فً التعامل مع المتغٌرات المختلفة علً كافة المستوٌات، األمر الذي ٌتطلب تضافر الجهود نحو تكوٌن 

قاعدة معلوماتٌة وبشرٌة مدربة علً نحو واع وقادرة علً التكٌف مع تلك المتغٌرات، من خالل فهم جٌد لكافة المفاهٌم التً 
: ارتبطت باالستدامة والتً ٌمكن تلخٌصها فٌما ٌلً

هو فلسفة تصمٌم ( وٌسمى أٌضا التصمٌم البٌبً، التصمٌم المستدام بٌبٌا، والتصمٌم البٌبً الواعً، الخ:التصميم المستدام- 
. [12]األشٌاء المادٌة والبٌبة العمرانٌة، والخدمات لتتوافق مع مبادئ االستدامة االجتماعٌة واالقتصادٌة والبٌبٌة

 هً فلسفة العمارة التً تدعو الستخدام مصادر الطاقة المستدامة، والحفاظ على الطاقة، وإعادة االستخدام :العمارة الخضراء- 
، فالمسؤولٌة الربٌسة هً أن العمارة لٌست النتقاء [13]لمواد البناء، وتحدٌد مواقع البناء مع النظر فً تأثٌرها على البٌبة

. حل ولكن لدمج جمٌع الخٌارات التً قد تولد حلول عملٌة"أفضل"
 هو اإلنشاء واإلدارة المسبولة لبٌبة مشٌدة صحٌة، تعتمد على كفاءة الموارد والمبادئ اإلٌكولوجٌة :اإلنشاء المستدام- 

. [14]الفعالة
من حٌث تأثٌره علً البٌبة، " Not as bad" "لٌس سٌبا" عادة ما تتدرج التعرٌفات من حٌث كون المبنً :البناء األخضر- 

. [15]كخطوة للتجدٌد والتطور والحفاظ علً الموقع وموارده البٌبٌة" Notably better" "أفضل"وصوال إلً كون المبنً 
فً إطار ٌخدم كل من االقتصاد والبٌبة والمجتمع من خالل توفٌر إطارا –  هو مفهوما األكثر تطبٌقا لالستدامة :النمو الذكي- 

. [16]للمجتمعات المحلٌة نحو اتخاذ قرارات واعٌة حول كٌف وأٌن تنمو تلك المجتمعات 
وعلٌه، ٌمكن أن نخلص إلً أن مفاهٌم االستدامة عبر مراحل تطورها وتدرجها، إنما عبرت بوضوح عن العالقة المتبادلة 
بٌنها وبٌن طبٌعة الحٌاة فً المجتمعات العمرانٌة بصفة عامة، وأن المدن المستدامة هً المحرك والمحفز لممارسات تفعٌل 

 0.الحٌاة ودعم سبل العٌش الكرٌم ألفراد المجتمع ككل
 

 وسائل دعم الحياة بالبيئة الحضرية -6
مفهوم الحياة بالبيئة الحضرية - 6-1

عن مفهوم مبسط للحٌاة عبر  (Design of Citiesتصمٌم المدن )فً كتابه  (Edmund N. Bacon)عبر إدموند بٌكن 
الحٌزات المعمارٌة والعمرانٌة، معتبرا أن إحدي الغاٌات الجوهرٌة للمعمار تكمن فً تصعٌد دراما العٌش، لذا ٌتعٌن علً 

العمارة بمفهومها األشمل توفٌر حٌزات متمٌزة للفعالٌات المختلفة، من خالل تفصٌل تلك الحٌزات بما ٌقوي المحتوي العاطفً 
والنفسً للمستخدمٌن لفعل العٌش والحٌاة الذي ٌحدث فً المكان، وعلٌه، ٌمكن صٌاغة مفهوم الحٌاة بالحٌز الحضري علً 

. [17]" تالٌة" تجربة"تعد عتبة أو حافة لــ" تجربة"تدفق مستمر من التجارب، إذ تسبق كل لحظة أو فعل من الزمن : "أنها
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وإذا كان الهدف من الحٌاة تحقٌق تدفق مستمر من الخبرات المتوافقة والمتناغمة، تصبح عالقة الحٌزات ببعضها بمرور الوقت 
، (كالشعر والموسٌقً)ومن هذا المنطلق ٌأخذ المعمار مكانته إلً جانب فنون الحٌاة المتنوعة . معضلة ربٌسة فً التصمٌم– 

حٌث ٌستحٌل تقٌٌم أي من الجزٌبات أو المكونات بمعزل عما ٌسبقها أو ٌلٌها، وعلً المصممٌن توفٌر سٌاق لتجربة حٌاتٌة 
. إنسانٌة كاملة االتساق، بحٌث ٌجب أن تكون أبعاد التصمٌم شاملة لنهار كامل ولمدٌنة بأكملها

ولما كانت المدن تشمل فٌما بٌن جنباتها العدٌد من الحٌزات التً تحددها طبٌعة تفاعل اإلنسان مع البٌبة المحٌطة به، فهناك 
أماكن قد تبدو دافبة ومرحبة والبعض اآلخر باردا ومنفرا، ولعل ذلك نتٌجة لقرارات التصمٌم الخفٌة التً تؤثر تأثٌرا مباشرا 

 .على طابع المكان وكٌفٌة أداء النشاط داخله
أنه ٌمكن رؤٌة المبانً حول  (The Language of Space)فً كتابه  (Bryan Lawsonبراٌن الوسن )كما أوضح 

الحٌزات كقطع مبنٌة أو منجزات تقنٌة أو خلفٌة للحٌز العمرانً أو ظاهرة أو سلوك ثقافً، فً الوقت الذي تكون فٌه تلك 
إقامة أو فصل أو تسهٌل سلوكٌات اإلنسان المكانٌة أو ظاهرة اجتماعٌة : الحٌزات كحاوٌات ألنشطة ومجاالت مختلفة مثل

 0.[18]ثقافٌة معتبراً بذلك أن المبانً والفراغات هً كابنات اجتماعٌة فً المقام األول 
 

 أشكال الحياة بالحيز الحضري -7
مجموعة من العناصر أو النقاط "بأنها  (Space) كلمة [19 ]عرف قاموس التراث االمرٌكى: مفهوم الحيز الحضري- 7-1

التً تحقق شروط هندسٌة معٌنة فى مجال ثالثى األبعاد، وٌمكن تمثٌلة بالمسافة بٌن نقطتٌن أو بالمساحة  أو بالحجم المحصور 
الحٌز حجم ولٌس ثنابى األبعاد،  (1): ومن هذا التعرٌف ٌمكن نمٌز ثالثة مكونات ربٌسٌة للحٌز". بٌن مجموعة من الحدود

وتضم الحٌزات الحضرٌة نافذة على حٌاة المدٌنة، . الحٌز ٌدرك، وٌرتبط بالخبرة اإلنسانٌة (3)الحٌز له حدود واضحة،  (2)
حٌث تضم كما هابال من األنشطة والحركة وأعداد كبٌرة من سكان المدٌنة، وقد اهتم العدٌد من رواد التصمٌم العمرانى بدراسة 

إذا أردنا توضٌح مفهوم الحٌز العمرانى بدون تأثٌر االعتبارات "حٌث قال  (Rob krier)الحٌزات العمرانٌة، ومن أبرزهم 
والحٌز  (حٌزات عمرانٌة)الجمالٌة، فأنه من الممكن أن نشٌر إلى جمٌع الفراغات المحصورة بٌن المبانى فى المدن وغٌرها بـ 

، [20]"العمرانى هو حٌز محاط هندسٌا بمجموعة من الواجهات ومن السهل إدراك خصابصة الهندسٌة والمعاٌٌر الجمالٌة به
، مثال أي هً الحٌزات التً تشكلت من صنع اإلنسان (Man Made Space)وٌطلق علً الحٌزات العمرانٌة مصطلح 

المتنزهات والساحات والبحٌرات الصناعٌة، وذلك لتلبٌة احتٌاجات اإلنسان االجتماعٌة والنفسٌة، كما ُتضٌف هذه الحٌزات 
 .البهجة والجمال للمدٌنة

تأثير مفاهيم االستدامة علي األنشطة داخل الحيز الحضري - 7-2
ٌتغٌر مفهوم االستدامة بتغٌر مستوي التعامل، فاالستدامة علً المستوي االقلٌمً هً تحقٌق التوازن بٌن االستدامة االجتماعٌة 

واالقتصادٌة والبٌبٌة، بٌنما علً مستوي المدن تقاس استدامة المدن بمدي مرونتها فً تلبٌة المتطلبات المتغٌرة وقدرة 
عناصرها وأنشطتها علً مواكبة التغٌرات المختلفة للمجتمع علً مر العصور، أما علً المستوي التفصٌلً تقاس االستدامة 
بحجم ترشٌد الطاقة والحفاظ علً الموارد، أما استدامة الحٌزات الحضرٌة فبعض المراجع تناولتها من حٌث استدامة تنسٌق 

الموقع بها حٌث التنوع والمرونة والبساطة والتفرد لعناصر تنسٌق الموقع، بمعنً أنه كلما حققت عناصر التنسٌق من األشجار 
. والبٌبة المشٌدة التشابه مع البٌبة الطبٌعٌة وبأقل ضغط بٌبً ممكن، كلما حقق ذلك االستدامة

النشاط اإلنساني بالحيز الحضري كعنصر داعم للحياة - 7-3
تظهر أهمٌته فً تطوٌر وتنظٌم عالقة األشخاص مع الحٌز والمحٌط بحٌث ٌؤثر كل منهما : أهمية الحيز الحضري- 7-3-1

علً األخر، توفٌر الراحة لمستعملً الحٌز، وتلبٌة احتٌاجاتهم وربطهم بمجتمعاتهم من خالل التصمٌم، وتحفٌز المستعملٌن 
لممارسة عادات حٌاتٌة متنوعة مثل تناول الطعام فً الهواء الطلق، البٌبة الفٌزٌابٌة المتوفرة فً الحٌز نفسه تؤثر علً 

سلوكٌات وتصرفات األشخاص ألن التصرفات البشؤٌة ظرفٌة متالزمة وهً جزء ال ٌتجزأ من المحتوي االجتماعً والثقافً 
. [21 ]والحسً، ربط الحٌز بالمجتمع بحٌث ٌصعب وجود حٌز بدون محتوي اجتماعً

 :[22]ٌنقسم النشاط إلً ثالثة أنواع ربٌسة : النشاط اإلنساني في الحيز- 7-3-2
 هً تلك األنشطة التً تعتمد علً قضاء االحتٌاجات الضرورٌة فقط (:Necessary Activities)أنشطة ضرورية - أ

الذهاب إلً المدرسة، العمل، التسوق، التنقل فً وسابل المواصالت، توزٌع البرٌد، كذلك هً أنشطة تتطلب قدر معٌن : مثل
من المشاركة األساسٌة لألفراد، وطبٌعة حدوثها تؤثر فً المحٌط العمرانً الملموس، وهً أنشطة تتم خالل فترات زمنٌة 
وختلفة وتحت جمٌع الظروف، وغالبا ما تكون مستقلة عن الظروف الخارجٌة، ولٌس ألي من المشاركٌن حرٌة االختٌار 

. (أنشطة إلزامٌة)
هً أنشطة تخضع لرغبات المستعملٌن تبعا لتوفر الظروف المناسبة : (Optional Activities)أنشطة اختيارية - ب

ممارسة رٌاضة المشً، أو الجلوس علً الشاطا أو التمتع بالمشاهد : لذلك، وتحتوي علً نوعٌة خاصة من األنشطة مثل
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المكان والظروف – الطبٌعٌة الجمٌلة أو االستمتاع بأشعة الشمس، فهً أنشطة تتم فً حالة مالبمة الظروف الخارجٌة لذلك 
. الجوٌة تدعوان للتمتع، فهً أنشطة تعمل بدورهاعلً تحسٌن حٌاة الناس

:  هً جمٌع األنشطة التً تعتمد علً تواجد الناس فً األماكن العامة، مثل(:Social Activities)أنشطة اجتماعية - ج
التنزه فً الحدابق العامة، وأماكن لعب األطفال، تبادل التحٌة والمحادثة، كافة األنشطة الحٌوٌة، واالحتفاالت الكبري فً 

الشوارع والمٌادٌن، التظاهر أو التجمهر فً المٌادٌن العامة، والنشاط االجتماعً ٌظهر تلقابٌاً كتتابع مباشر لحركة األفراد 
وتواجدهم بنفس الحٌز، االمر الذي ٌعنً أنها أنشطة ال تعتمد علً الظروف المحٌطة بشكل مباشر، وعلٌه، فإن األنشطة 

مرتبطة بشكل كبٌر بنوعٌة البٌبة الطبٌعٌة المحٌطة، فعندما تكون الظروف الخارجٌة مناسبة تظهر األنشطة االختٌارٌة بدرجة 
 .كبٌرة وبالتالً تزداد نوعٌة األنشطة االجتماعٌة

العالقة التبادلٌة بٌن استعمال الحٌز وطبٌعة التجربة العمرانٌة خالله هً تعبٌر واضح عن المظهر : تداخل األنشطة- 7-3-3
الفراغً والمكانً للحٌاة االجتماعٌة داخل الحٌز، من خالل مجموعة من األفعال واألنشطة والرموز واألحاسٌس، التً ٌتم 

التعبٌر بها من خالل التشكٌل العام للحٌزومكوناته، والتً ترتبط ارتباطا وثٌقا بأنواع األنشطة السابق ذكرها، والشارع 
(Street)  ٌمثل أحد أهم الحٌزات الحضرٌة العامة التً تكتظ باألنشطة ، وهو الحٌزالذي ٌسمح لجمٌع الناس بالتعامل معه

 .والمرور خالله دون تفرقة أو تمٌٌز
 

 الشارع كنموذج تطبيقي لحيز حضري داعم للحياة -8
أحد المفاهٌم الجدٌد " الشوارع من أجل الحٌاة"ٌعد مفهوم : [23] (Streets for Life)مباردة شوارع من أجل الحياة - 8-1

للتصمٌم والتطوٌر فً البلدات والمدن فً جمٌع أنحاء العالم، حٌث قامت وحدة البحوث فً معهد أكسفورد للتنمٌة المستدامة 
(OISD)  سنوات، لتصمٌم بٌبة 10فً جامعة أكسفورد بروكس، بتشكٌل وحدة حدٌثا تقوم على أكثر األبحاث أهمٌة منذ 

مشٌدة تؤثر على جودة الحٌاة ومستوي الرفاهٌة لألفراد، وتهدف لتقدٌم التوجٌه الفعال أثناء مرحلة التصمٌم، على أساس البحث 
الدقٌق المبنً علً التحقق من آراء الناس وتفضٌالتهم، فً محاولة لخلق بٌبات تسمح بتحقٌق أقصى قدر من جودة الحٌاة 

الشوارع التً ٌجدها السكان سهلة وممتعة  (1): وهناك نوعان من التفسٌرات الربٌسٌة للشوارع من أجل الحٌاة. للناس
الشوارع التً  (2)لالستخدام، خاصة عندما ٌكبرون فً السن داخل أحٌابهم التً عاشوا فٌها، مما ٌتٌح لهم مواصلة العٌش، 

 تكون سهلة وممتعة من حٌث االستخدام من قبل جمٌع أفراد المجتمع، بما فً ذلك كبار السن الذٌن  -هً لها صفة الشمولٌة
. ٌعانون من الشٌخوخة

 [24](Inclusive Design) التصميم الشامل 8-2
الشوارع من أجل الحٌاة تتناسب بشكل واضح مع مفهوم التصمٌم الشامل ، فالتصمٌم الشامل ٌعنً تصمٌم المنتجات والخدمات 

، وٌطلق علٌه أحٌانا (البدنٌة والنفسٌة)والبٌبات التً ٌمكن الكبر عدد من الناس استخدامها، بغض النظر عن العمر أو المقدرة 
، فهو لٌس نمط جدٌد من التصمٌم، بل هو (Universal Design or Design for All)التصمٌم العام أو التصمٌم للجمٌع 

والرغبة فً دمج  (2/ )التركٌب العمري للسكان  (1):موقف جدٌد أو نهج للتصمٌم بشكل عام، فً اتجاهٌن أساسٌٌن، هما
 .األشخاص ذوي اإلعاقة فً المجتمع

معايير نجاح مبادرة شوارع من أجل الحياة - 8-3
الشوارع المألوفة عادة ما تحتوي علً أشكال ومساحات مفتوحة ومبانً وممٌزات فً (: Familiarity) األلفة 8-3-1

 .تصمٌماتها بشكل مألوفة ومتدرج لدى كبار السن بصفة خاصة، والناس بصفة عامة
مساعدة كبار السن فً فهم حٌز الشارع وإدراك عناصره، وسهولة التعرف علً التقطعات (: Legibility) الوضوح 8-3-2

 .بها ورؤٌة العالمات والالفتات االرشادٌة دون لبس أو تشوٌش
القدرة علً إعطاء الشوارع صورة واضحة تمكن الناس وكبار السن من التردد (: Distinctiveness) التميز 8-3-3

علٌه والمرور بها مرات متتالٌة دون فقد الطرٌق، وتكون شوارع ممٌزة تعكس الطابع المحلً للمنطقة وبها مجموعة من 
 .االستخدامات المتنوعة بشكل مدمج، تمثل عناصر جذب لجمٌع المستعملٌن

القدرة علً الوصول إلى أي من مناطق وأجزاء الشارع بواسطة المستعملٌن (: Accessibility)سهولة الوصول  8-3-4
عامة وكبار السن خاصة واستخدام االماكن التً ٌحتاجونها وٌرغبون فً زٌارتها والتجول بها، بعٌدا عن أي إعاقة جسدٌة أو 

 .حسٌة أو عقلٌة، وسهولة التعامل مع الخدمات والمرافق المحلٌة، واألرصفة ومعابر المشاة
القدرة علً التنقل فٌما بٌن مناطق الشارع بسهولة وراحة وكذلك توفر عناصر الفرش (: Comfort) الراحة 8-3-5

 .والتاثٌث، من مقاعد للجلوس ومناطق مظلله
القدرة علً التنقل والتحرك بالشارع دون خوف أو قلق من التعثر أو السقوط، واألمان من أٌة (: Safety) األمان 8-3-6

 .انحرافات سلوكٌة من األخرٌن نتٌجة لخلل فً التقالٌد أو لضعف فً وسابل الضبط االجتماعً
 (Street for life in Practice) تطبيق شوارع من أجل الحياة 8-4
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وبدارسة المالمح التصمٌمٌة لشوارع من أجل الحٌاة، والتً تعبر عن مدي األلفة ودرجة الوضوح ومستوي التمٌز وسهولة 
الوصول واإلحساس بالراحة واألمان داخل نطاق الشارع لكافة أنماط المستعملٌن وخاصة كبار السن وذوي االحتٌاجات 

فً جامعة أكسفورد بروكس، تلك  (OISD)الخاصة واألطفال، وفق برنامج وحدة بحوث التنمٌة المستدامة فً معهد أكسفورد 
المالمح التً تعبر عن صٌاغة فعالة للمساهمة فً إقامة شوارع ذات معاٌٌر وخصابص تضمن استمرارٌتها واستدامتها ضمن 

: الكٌان العمرانً األكبر للمدٌنة، حٌث توصل البحث إلً عدد من التوصٌات لتشكٌل تلك المالمح، كالتالً
محاولة جعل الكتل الصغٌرة للمبانً علً شبكة واضحة عند التقاطعات بشكل عام لسهولة التعرف علً تلك التقاطعات بما - 

(. 1)ٌتناسب مع المقٌاس اإلنسانً فً سهولة التعرف علً الشوارع المحٌطة، شكل 
. (الثانوي)مراعاة التسلسل الهومً للشوارع من الربٌسً إلً الفرعً - 
. دراسة الشوارع المتعرجة بما ٌضمن تجانسها ضمن النسٌج العمرانً وكذلك بما تسهل حركة المستخدمٌن- 
. مراعاة تجانس الكتل المحددة لحٌز الشارع والتنوع فً التشكٌل الحضري والعمرانً للشارع كعنصر فعال للعمران ككل- 
. التنوع فً االستخدامات بما فً ذلك الخدمات والمرافق والفراغات المفتوحة- 
.  األشجار، الحشابش: ضرورة تنسٌق المنطقة المحصورة بٌن ممر المشاة والطرٌق والفصل بٌنهما بعناصر تنسٌقٌة مثل- 
. (المبانً تعكس االستخدامات)أن ٌكون هناك توافق بٌن المبانً حول حٌز الشارع وبٌن طبٌعة االستخدام - 
. وضوح مداخل المبانً التً تطل مباشرة علً الشارع- 
والمبانً ذات األهمٌة وكذلك مناطق األنشطة الممٌزة وتمٌٌز  (Land Marks)ضرورة إظهار العالمات الممٌزة للشارع - 

. التقاطعات ذات األهمٌة
تصمٌم وتنفٌذ األرصفة باتساع كاف وبشكل سلس ٌضمن سهول الحركة وعدم االنزالق، بعٌدا عن الممرات الدابرٌة أو - 

. المعوقة للحركة
. المعابر عن التقاطعات البد أن تكون مجهزة بإشارات مسموعة ومربٌة بوضوح للمستعملٌن بصفة عامة- 
. (بٌن األرصفة وطرٌق الحركة اآللٌة مثال)التأكٌد علً توضٌح أٌة أختالفات فً منسوب الحركة بٌن عناصر الشارع - 

. ومراعاة تزوٌد الشارع بالعالمات والالفتات االرشادٌة الالزمة بوضوح
.  ضرورة اختٌار مقاعد جلوس خشبٌة مناسبة ومزودة بمساند وجانبٌة ومسند ظهر- 
. محطات انتظار حافالت نقل الركاب تكون مغلقة مع تزوٌدها بمقاعد للجلوس، وأن تزود الطوابق األرضٌة بدورات للمٌاه- 

 
 مكونات ضمن واستدامتها استمراريتها تضمن وخصائص معايير ذات شوارع إقامة في تسهم التي موضح عليه مجموعة التوصيات –( 1)شكل 

 الحضرية/العمرانية البيئة وعناصر
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وعلٌه، ٌمكن القول بأن تلك التوصٌات تمثل أداة فعالة لتصمٌم المدن الجدٌدة، ومناطق االمتداد العمرانً، والقري الحضرٌة 
ٌُسهم فً دعم أسالٌب الحٌاة للمستعملٌن للوصول إلً جودة أفضل لتلك  الجدٌدة علً األطراف ومناطق االمتداد بالشكل الذي 

. الحٌاة
النتائج   -9

أن تفعٌل وتطبٌق مفاهٌم وممارسات االستدامة علً اختالف مفاهٌمها فً مجال صناعة العمران ال ٌمكن أن تتم إال فً وجود 
الفاعلة، والتً تلعب الدور الربٌس فً توجٌه المجتمع نحو الخٌارات  (العمرانٌة والمعمارٌة)الخبرات التصمٌمٌة والتنفٌذٌة 

األفضل ضمن منظومة شاملة لكل من الجوانب واألبعاد االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌبٌة والعمرانٌة، والتً أضحت فً حاجة 
الذي أصبح مجال اهتمام العدٌد  (البعد الثقافً)إلضافة بعدا لٌس بالجدٌد وإنما بعدا فعال فً دراسة المجتمع عمرانٌا متمثالً فً 

من الباحثٌن والدارسٌن والعاملٌن فً مجال التصمٌم العمرانً، ودراسة سلوك المستعملٌن وأنشطتهم الحٌاتٌة المختلفة فً 
الحٌزات العمرانٌة المنتشرة عبر النسٌج العمرانً للمدٌنة، ٌمثل العملٌة األكثر تأثٌراً علً المجتمع ككل، لذلك فدراسة تقافة 
المجتمع وأفراده تعتبر محفزا عمرانٌا نحو تفعٌل وتطبٌق مبادئ ومفاهٌم وممارسات االستدامة كركٌزة لدعم الحٌاة والعٌش 

ترفاً أكادٌمٌاً وال توجهاً نظرٌاً ال مكان له من الواقع، بل  (العمران المستدام)الكرٌم والوصول لجودة أفضل للحٌاة، لذلك لم ٌعد 
أصبح توجهاً تطبٌقٌاً عالمٌاً وممارسة مهنٌة واعٌة بدأت تتشكل مالمحها وأبعادها بشكل كبٌر فً أوساط المجتمع المتنوعة 

.  الفاعلة فً صٌاغة عمران مستدام شامل (Tools)الذٌن هم بمثابة األدوات  (أفراد- هٌبات – مختصٌن )
 

: التوصيات- 10
إعادة صٌاغة الحٌزات الحضرٌة الخارجٌة بما ٌتالبم مع متطلبات المستعمل وإتاحة الفرصة الستٌعاب التغٌرات الحادثة - 

. بمرور الوقت فً إطار تطبٌق معاٌٌر ومبادئ االستدامة
. إعداد الدراسات الكافٌة عن كٌفٌة توظٌف البٌبة الخارجٌة الستٌعاب الفبات العمرٌة المختلفة لتحقٌق جودة أفضل للحٌاة- 
. رفع مستوي الوعً لدي المستعملٌن داخل الحٌز الحضري بهدف تأكٌد العالقة المتبادلة فٌما بٌنهما- 
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