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ABSTRACT: 
The concept of achieving sustainable development began in the early 1970s when it was observed 
that there was a great shortage of non-renewable natural resources. In 1980, the International Un-
ion for the Protection of the Natural Environment set the first strategy for global conservation. In 
1983, And development in the study of the problems of environment and development on the 
planet, and in the first conference held for the land in the city of Rio de Janeiro in 1992 was fo-
cused on the future of future generations and their right to obtain energy suited to their needs in 
the future. Since then, sustainab`1ility has become an increasing priority for construction pro-
jects. It is well known that construction and operation of buildings has a direct and indirect im-
pact on the environment surrounding these buildings. The exhibition is one of the most important 
international events in terms of economic and cultural impact, attracting millions of visitors from 
all over the world. It is held every 5 years and has a legacy of buildings. Where the study of the 
public site and the distribution of green spaces and water bodies, power generation and disposal 
of waste in addition to studying the legacy of the project and how to achieve the maximum bene-
fit from the project after the end of the research and concluded that the exhibition is a clear ex-
ample to take into account the principles of sustainability in the planning and design elements For 
different. 
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  تطبیقات االستدامة فى تخطیط معارض االكسبو الدولیة رصد

  )٢٠١٥دراسة حالة معرض اكسبو میالن (
   

   عبــــدهللا الكنـــــــانىحسن 
   المملكة العربیة السعودیة-  جامعة الملك سعود– كلیة العمارة والتخطیط -حث دكتوراة با

  

 أن مالحظة تم عندما العشرین القرن من السبعینیات بدایة منذ المستدامة التنمیة تحقیق بمفھوم االھتمام بدأ  :البحث ملخص
 أول بوضع الطبیعیة البیئة لحمایة الدولي اإلتحاد قام م١٩٨i٠ عام ففي متجددة، الغیر الطبیعیة الموارد في كبیر نقص ھناك

 مشكالت دراسة بھا منوط والتنمیة للبیئة عالمیة لجنة بتشكیل المتحدة األمم قامت م١٩٨٣ عام وفي العالمي، للحفاظ إستراتیجیة
 على التركیز تم م١٩٩٢ عام جانیرو دي ریو مدینة في لألرض عقد مؤتمر أول وفي األرض، كوكب على والتنمیة البیئة

 االستدامة أصبحت الحین ذلك ومنذ )١(.المستقبل في إحتیاجاتھا تناسب طاقة على الحصول في وحقھا القادمة األجیال مستقبل

                                                           
 



  
  

  )٢٠١٥دراسة حالة معرض اكسبو میالن ( تطبیقات االستدامة فى تخطیط معارض االكسبو الدولیة رصد
 

 البیئة على مباشر وغیر مباشر كبیر تأثیر لھ وتشغیلھا المباني بناء أن أحد على یخفى وال البناء، لمشاریع متزایدة أولویة
  )٢(المبانى بتلك المحیطة

 مالیین تستقطب حیث والثقافي االقتصادي التأثیر حیث من العالمیة الفعالیات أكبر حد تعد أ» الدولیة إكسبو «معارض والن
 ھنا من المستدام التصمیم مبادئ مراعاة من البد كان المبانى من ارث ولھا  أعوام 5كل وتقام العالم، دول مختلف من الزوار

 الخضراء المساحات وتوزیع العام الموقع دراسة تم حیث بایطالیا میالنو معرض وھو المعارض ھذه احد دراسة تم
 من استفادة اقصى تحقیق وكیفیة المشروع ارث دراسة الى اضافة المخلفات من والتخلص الطاقة وتولید المائیة والمسطحات

 وتصمیم تخطیط فى االستدامة مبادئ لمراعاة واضحا مثاال یعتبر المعرض ان الى البحث وتوصل انتھاءه بعد المشروع
  .المختلفة عناصره
  المستدام التصمیم مبادئ/ المستدامة المبانى / المستدامة التنمیة /  االستدامة  / اكسبو : الدالة الكلمات
   :مقدمة
 بھدف وذلك والمیاه الطاقة مشكالت ظھور بسبب العشرین القرن اواخر الى المبانى فى االستدامة بتحقیق االھتمام یعود      

 المجتمع متطلبات تحقق التي األھداف من مجموعة تحقیق
 من ممكنة إستفادة أقصى یحقق بشكل البیئة مع والتوائم

 طریق عن المواد تكالیف خفض إلى إضاقة الطبیعیة اإلمكانیات
   صحیح بشكل تدویرھا إعادة
 الحیویة النظم تبقى كیف یصف بیئي مصطلح ھي فاالستدامة     

 على یعتمد بدوره وھذا الوقت مرور مع ومنتجة متنوعة
 القرن تسعینات أوائل ومنذ الطبیعیة، للموارد المسؤول االستخدام
 وال البناء، لمشاریع متزایدة أولویة االستدامة أصبحت الماضى

 مباشر كبیر تأثیر لھ وتشغیلھا المباني بناء أن أحد على یخفى
 واالنبعاثات الطاقة، استخدام حیث من البیئة على مباشر وغیر

 المیاه، واستخدام النفایات، وتولید الخام، المواد واستخدام الجویة،
  )٣ (.كثیرة أخرى وعوامل

 حیث والثقافي االقتصادي التأثیر حیث من التجاریة غیر العالمیة الفعالیات أكبر أحد» الدولي إكسبو «معارض وتعد     
 تعتبر مبانى من تنتجھ ولما أشھر ٦ أقصاھا لفترة وتستمر أعوام 5كل وتقام العالم، دول مختلف من الزوار مالیین تستقطب

ِّشید إذ المبانى ھذه أبرز الشھیراحد» إیفل برج «ویعد المعارض، لھذه تارخیا ارثا » ١٨٨٩ إكسبو «إلى مدخل بمثابة لیكون ُ
   المعارض تلك تصمیم فى االستدامة مبادئ مراعاة الضرورى من كان لذا باریس، الفرنسیة العاصمة استضافتھ الذي

  :البحثیة المشكلة -١
 الزوار، مالیین خاللھا تستقطب أشھر، ستة أقصاھا لفترة وتستمر سنوات، خمس كل» الدولیة إكسبو «معارض تقام      

 والشركات، الدولیة والمنظمات الحكومات ذلك في بما المشاركین، مئات ینظمھا التي الثقافیة والفعالیات األجنحة الستكشاف
 ھناك أن ونظرا الشھیرة المبانى من الكثیر خلفت كما الحیاة صعد شتى على انجازات باكتشاف التاریخ عبر" إكسبو "وساھمت

 مباشر بشكل تساھم التى المعارض اكبر من ھى الدولیة االكسبو معارض والن متجددة الغیر الطبیعیة الموارد في كبیر نقص
 تخطیط فى االستدامة بمبادئ االھتمام عدم فان مبانى من تخلفھ وما افكار من تقدمھ ما خالل من الدولى المجتمع تنمیة فى

 واالنبعاثات الطاقة، استخدام حیث من البیئة على مباشر وغیر مباشر كبیر تأثیر لھ وتشغیلھا المعارض تلك مباني وتصمیم
 تصمیم فى شدیدا قصورا یمثل كثیرة أخرى وعوامل المیاه، واستخدام النفایات، وتولید الخام، المواد واستخدام الجویة،
  )٤ (.المعارض تلك وتخطیط

  البحث فرضیة -٢

                                                           
  
   

 

 

 المستدامة للتنمیة الرئیسیة األبعاد یوضح) ١ (شكل
 



  
  

  )٢٠١٥دراسة حالة معرض اكسبو میالن ( تطبیقات االستدامة فى تخطیط معارض االكسبو الدولیة رصد
 

 المستدامة والتنمیة االستدامة موضوع وضعوا قد الدولیة المعارض تلك وتخطیط تصمیم على القائمین بأن البحث یفترض
  :فى والمتمثلة )(ii5المستدام التصمیم بعناصر اھتمامھم خالل من اعینھم نصب

 .الطاقة إستخدام تحسین -.                                                          الموقع إستدامة  -
  .                  المواد إستدامة -.                                                        المیاه على الحفظ -   
  .والصیانة التشغیل ممارسات تحسین -.                                              الداخلیة البیئة جودة تعزیز -   
  :البحث ھدف  -٣

  :یلى كما البحث أھداف فإن الدراسة وفرضیة البحثیة المشكلة على ًبناء
 .المستدام مبادئالتصمیم / االكسبو معارض/ المستدامة التنمیة / االستدمة - بالبحث الدالة المصطلحات مفھوم تحلیل •

  میالن اكسبو معرض ومكونات عناصر دراسة •
 االستدامة لمبادئ المعرض تحقیق مدى على التعرف •

  البحث منھج -٤
  :التحلیلى النظري المنھج •

 .المستدام مبادئالتصمیم / االكسبو معارض/ المستدامة التنمیة / االستدمة مثل المفاھیم بعض  على التعرف -
   میالن اكسبو معرض ومكونات عناصر على التعرف  -

  : اإلستنتاجى المنھج •
 .االستدامة لمبادئ میالن اكسبو وتصمیم تخطیط تحقیق مدى استنتاج -
 مبادئ وتفعیل تحقیق فى تفید ان یمكن التى التوصیات بعض ووضع ، العامة النتائج استنباط: التوصیات و النتائج -

 .المشابھة المشروعات فى االستدامة
   :الدالة الكلمات -٥

  .عشر التاسع القرن منذ العالم مدن إحدى في سنوات خمس كل تنظیمھ یتم عام ضخم معرض ھو : اكسبو معرض -
  الوقت مرور مع ومنتجة متنوعة الحیویة النظم تبقى كیف یصف بیئي مصطلح ھي  :االستدامة -
 دورة طوال المتاحة الموارد على الحفاظ مع ًبیئیا، متوافقة تكنولوجیا تستخدم التي المباني تلك ھى :المستدامة المبانى -

 أو التجدید مراحل إلىً ووصوال والصیانة التشغیل بمراحلً ومرورا والتشیید التصمیم مراحل من بدایة المبنى حیاة
  .المبنى بمستخدمي والراحة الصحة عوامل توفیر اإلعتبار في األخذ مع البناء، وإعادة الھدم

 بمستقبل اإلضرار دون الحاضر إحتیاجات تحقق التي التنمیة أنھا المستدامةعلى التنمیة تعرف : المستدامة التنمیة  -
  القادمة األجیال

 من الموارد استنزاف تجنب الى تھدف المستدام للتصمیم الرئیسیة المبادئ من مجموعة ھى: المستدام التصمیم مبادئ -
 الموقع إستدامة فى وتتمثل األساسیة وبنیتھا المرافق عن الناجم البیئي التدھور ومنع الخام والمواد والمیاه الطاقة

 التشغیل ممارسات وتحسین الداخلیة البیئة جودة وتعزیز المواد وإستدامة المیاه على والحفظ الطاقة إستخدام وتحسین
  .والصیانة

   :)٦(میالن اكسبو -٦
 الفترة فىإیطالیا في میالنو مدینة في عقد عالمي معرض ھو
 ٢كم ١,١ مساحة على 2015  أكتوبر ٣١و مایو 1      من

 BIE - Bureau“ للمعارض الدولى المكتب بتنظیمھ وقام
International des Expositions” الكوكب تغذیة بعنوان 

 Feeding the Planet, Energy“ الحیاة أجل من قةالطا
for Life” المعرض وزار دولة ١٤٥ المعرض فى وشارك 

  . زائر ملیون ٢١,٥
 مواضیع ٧ إلى الرئیسى المعرض موضوع ینقسم و    

   :فرعیة
  الغذاء جودة و أمن و لسالمة العلم -١
    الزراعیة األغذیة تورید فى اإلبتكار - ٢

                                                           
 

 

 
 ایطالیا- بمیالنو  الدولى اكسبو معرض موقع) ٢ (رقم شكل
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  البیولوجى التنوع و الزراعة تكنولوجیا -٣
  الغذاء على التعاون و التضامن -٥                                                  الغذائى التثقیف - ٤       

  العالم أعراق و ثقافات فى الغذاء  -٧                               أفضل حیاة أنماط أجل من الغذاء -٦
 ٣٧ بارتفاع الصلب و الخشب من مصنوع ھیكل وضع باختیار المعرض تخطیط فىً جلیا المعرض موضوع یظھر و
 كاردو بمحور الرئیسیة المعرض مداخل أحد فى ) Tree of Life - الحیاة شجرة ( تنمو شجرة شكل على م

“Cardo” ٧( للمعرض كرمز(  
 ٢م ٧٥٠٠ مساحة على المقام ”Pavilion Zero“ صفر جناح ھو للزائرین المعرض موضوع توصیل فىً أیضا ساعد مما و

 عالقة تاریخ تروى منشآت طریق عن الفرعیة مواضیعھ و الرئیسى المعرض موضوع فى الزائرین إغماس فى ساعد الذى
 حدیقة تعد. األزمنة مدة على المستخدمة المعماریة واألدوات للماشیة الطبیعى بالحجم تماثیل طریق عن و باألغذیة البشریة
 موضوع توصیل فى تساھم التى األماكن من ٢م ١٤٠٠٠ مساحة على المقامة ”Biodiversity Park“ الحیوى التنوع

  .)٨(الزراعیة المشاتل و الحدائق بین مریح ممشى توفیر طریق عن أعمارھم بمختلف للزائرین المعرض
   :  الموقع تحلیل -١-٦

 ”Decumano – Cardo“كاردو -      تخطیط الموقع مستوحى من المعسكر الرومانى التقلیدى بمحورین متعامدین دیكامنو
غربى -محور شرقى..  ھى قلب المعرض و التى تمثل التقابل بین إیطالیا و باقى العالم  ”Italian Piazza“و نقطة تقابلھما 
“Decumano” جنوبى -ھذا المحور أجنحة الدول المشاركة و محور شمالىو یقع على جانبى   م١٥٠٠ بطول“Cardo” 

و یحیط بأرض المعرض قناة .  و كال المحورین مظلالن، م      و یقع على جانبى ھذا المحور أجنحة دولة إیطالیا٣٥٠بطول 
و تغذى قناة  ، سم ٧٠ إلى ٣٠ م فى أضیق عرض لھا و بعمق یتراوح بین ٤،٥ كم وعرض ٤،٥مائیة تم حفرھا بطول 

"Villoresi "و تحیط بھا حزام أخضر من األشجار لتحدید المعرض بصریا و للتقلیل من التلوث و ،ھذه القناة بالمیاه ً
  . الضوضاء

 متر و غرب المعرض ٣٥٠ بطول ”Merlata“و للمعرض مدخلین رئیسیین عبر جسور للمشاة فى جنوب المعرض 
“Fiorenza” متر و مدخلین أخرییین ھما ٧٣٠ بطول “Rosario” فى شرق المعرض و “Triulza”فى غرب المعرض   

                                                           
 
 

 
صفر جناح) ٥ (رقم شكل  

 
الحیوى التنوع حدیقة) ٤ (رقم شكل  

 
الحیاة شجرة) ٣ (رقم شكل  
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 و أجنحة زراعة و أغذیة المناطق المختلفة ”Pavilions“      تتنوع مبانى المعرض ما بین أجنحة الدول المشاركة 
“Clusters” و مبانى خدمیة إلى جانب المناطق المفتوحة و المناطق ذات العالقة بموضوع المعرض “Thematic 

Areas” .٩(.و یظھر فى األسفل تحلیل یوضح نسب توزیع أرض المعرض إلى جانب تحلیل ألھم عناصر المعرض(  

                                                           
 

 المحورین على المعتمدة المعرض تخطیط فكرة یوضح) ٧(رقم شكل
 الرومانى المعسكر من والمستوحاة المتعامدین

 
ش

  المعرض مداخل یوضح) ٦(رقم كل

 
 منھا الك ونسبة المختلفة المعرض استعماالت یوضح )  ٨ (رقم شكل
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 المعرض لموقع تحلیل ) ٩ (رقم شكل
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  المعرض تخطیط فىً عمرانیا االستدامة تطبیقات رصد -٢-٦
  :)١٠(إلیھ الوصول و الموقع اختیار -١-٢-٦

      تقع میالن فى مركز قارة أوروبا مما اضفى على المعرض 
الحیویة و سھولة المشاركة للشركات العارضة و الزائرین جعل 

 و مما ،المعرض یعد من أفضل و أنجح معارض االكسبو الدولیة
سھل نجاح المعرض ھو قرب اختیار موقع المعرض من قلب 

و تنوع ) میالن  كم شمال غرب مركز مدینة ١٥( مدینة میالن 
وسائل الوصول للمعرض من داخل مدینة میالن و من المدن 
اإلیطالیة و األوروبیة المختلفة عن طریق قرب الموقع من ثالث 

 ،) Malpensa, Linate & Orio al Serio(مطارات و ھى 
 Milano“ و شبكة المترو ”TAV“شبكة القطارات السریعة 

Underground Network”كة الطرق السریعة   إلى جانب شب  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .التى تربط مدینة میالن بالمدن األخرى
كما تظھر استدامة موقع المعرض فى أنھ أقیم على أرض 

 ،كانت شبھ خالیة و بھا منطقة مخازن صناعیة مھجورة
ًفقد تم تحویلھا من مكان غیر مستغل تخطیطیا وال 
ًاقتصادیا وال إجتماعیا إلى مكان حضرى ذو قیمة ثقافیة و  ً

 ،إقتصادیة كبیرة كمعرض دولى یجذب إلیھ كبرى الدول
 إلى جانب االستفادة ،الشركات العارضة و مالیین الزوار

من الموقع بعد انتھاء المعرض و تحویلھ إلى مكان حیوى 
  ).العاصمة اإلقتصادیة إلیطالیا (  قلب مدینة میالن فى

                                                           
 

 اوربا مركز فى میالن مدینة موقع) 10(رقم شكل

 
 اوربا قلب فى میالن مدینة موقع) 11 (رقم شكل

 

 
 المشروع بدء قبل المعرض ارض یوضح) 12 (رقم شكل
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   :)١١(المفتوحة الفراغات توزیع -٢-٢-٦
من مساحة المعرض وھى عبارة عن حدائق  عامة  %  ٤٥       مثلت المساحات الخضراء و الفراغات المفتوحة حوالى 

 وتلة البحر كاردو والساحات المفتوحة مثل وبحیرة أرینا-وحزام أخضر كاطار ألرض المشروع ومحورى المشروع دیكامنو
األبیض المتوسط وساحة إیطالیا و حدیقة األطفال و بإضافة مساحة قناة المیاه و المداخل و الشوارع المحیطة تصل النسبة إلى 

  .ًمن إجمالى مساحة أرض المعرض و ھى نسبة جیدة جدا فى التخطیط العام ألى مشروع % ٦٥

اعاة مخططى المعرض على تطبیق االستدامة فى تخطیطھم       و یظھر من توزیھ المساحات الخضراء بالمعرض مر
للمشروع بزیادة الرقعة الخضراء و وجود قناة میاه تحیط بالمشروع لربط تصمیمھم بموضوع المعرض حیث أنھ من أساسیات 

الحفاظ على  مراعاة زیادة الرقعة الخضراء لما تمثلھ من أھمیة فى ”Sustainability in Planning“االستدامة فى التخطیط 
 والمساعدة على وجود تھویة طبیعیة جیدة للمبانى وخلق راحة بصریة لمستخدمى و زائرى ھذا المكان ،التوازن البیئى

 ) ١٢(ًخصوصا عندما یكون مشروع عام بھ كثافة بشریة عالیة مثل معارض االكسبو الدولیة
  :  المیاه موارد -٣-٢-٦

 و تستمد ، ھو القناة المائیة التى صممت كاطار للمعرض٢٠١٥إن مصدر المیاه الطبیعیة الرئیسى فى معرض اكسبو میالن 
  )١٣.( العذبة التى تمر فى منطقة شمال میالن”Villoresi Canal“میاھھا من قناة فیلورسى 

                                                           
 
 

 
 ارینا بحیرة )13 (رقم شكل

 
 المتوسط البحر تلة) 14 (رقم شكل

 

 
 ایطالیا ساحة )15 (رقم شكل

 
   ٢٠١٥ اكسبو المائیة القناة)16(رقم شكل

 

 
  فیلورسى قناة)17(رقم شكل
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إن اختیار وضع قناة مائیة تطوق أرض المعرض لم یكن مجرد فكرة تصمیمیة من مخططى المعرض ألھداف وظیفیة و 
 التى ”Waterways Project“جمالیة فقط و لكنھا كانت موضوعة ضمن خطة مستدامة لتطویر مشروع الممرات المائیة 

لیة متمثلة فى السلطة التنفیذیة لمنطقة لومباردى وافق علیھا مجلس إدارة االكسبو و صدقت علیھا الحكومة اإلیطا
“Lombardy” و من ضمن مراحل ھذا المشروع ربط معرض االكسبو بقناة فیلورسى ، م ٢٠١٢ عام “Villoresi 

Canal” بقناة ثانویة “Secondary Canal” ، و بھذا یكون قد تم تغذیة المعرض بمصدر میاه متجدد مما یحقق استدامة 
  )١٤(.ا سیكون من مشروعات تقام على أرض المعرض بعد انتھاءهللمعرض و لم

    

                                                                                                                                                                                            
 
 

  
 باالكسبو فیلورسى قناة تربط التى الثانویة القناة مسار توضح خریطة یوضح) 18(رقم شكل
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و 
من 
منط

 
  التنفیذ أثناء ) ٢٠١٥ اكسبو ( المائیة القناة یوضح) 19(رقم شكل

 

 
 الخضراء المساحات رى فى الرمادیة المیاه استخدام اعادة یوضح) 20 (رقم شكل
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 فقد وضع مخططین ،لق االستدامة الذى تبناه المنظمون للمعرض و أكدوا علیھ فى القواعد االسترشادیة المقدمة للمشاركین
مھمة و إعادة استخدامھا المعرض المختصین الحلول الذكیة للحفاظ على موارد المیاه المستدامة و الستعادة العناصر الغذائیة ال

  ).١٥(مرة أخرى
   :  المستخدمة الطاقة -٤-٢-

قام مخططون المعرض بالعمل على إیجاد مصادر بدیلة للطاقة و محاولة  تطبیق االستدامة فى الطاقة المستخدمة فى المعرض 
سواء كان ذلك أثناء تشیید المعرض أو خالل فتر ة تشغیل المعرض عن طریق إیجاد مصادر طاقة متجددة مثل استخدام 

و سیتم تناول  . ”Open Air Theater San Carlo“مسرح المكشوف األلواح الشمسیة على أسطح بعض المبانى مثل ال
  .)١٦(الموضوع باستفاضة أثناء تحلیل نماذج من مبانى و أجنحة المعرض
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 ، ھى مشاركة المواطنین فى المعرض من خالل أشكال العمل التطوعى٢٠١٥      كان من أھداف المنظمین الكسبو میالن 
ًفتم عمل برامج للعمل التطوعى یمكن أى مواطن سواء كان إیطالیا أو أجنبى لیكونوا جاھزین الستقبال و دعم الزائرین من 

تعاون مع مراكز العمل التطوعى و قد تم البدء فى برامج التدریب و التأھیل قبل بدایة المعرض بعام بال. جمیع أنحاء العالم
  .”Voluntary Service Centres“الخدمیة 

  )١٧( تدویرھا إعادة و المخلفات إدارة -٦-٢-٦
ع    قدمت الھیئة القائمة على إنشاء المعرض قواعد استرشادیة للمشاركین فى المعرض فى صورة تقاریر عن استدامة المشرو

للعمل على تجنب النفایات و الحفاظ على البیئة و محاولة إیجاد حلول تصمیمیة و تنفیذیة إلعادة استخدام أكبر قدر ممكن من 
و یبین التحلیل الموجود فى األسفل الطریقة المثالیة للتقلیل من . مكونات المبانى بعد االنتھاء من المعرض و إزالة المبانى

 .النفایات

  :)١٨(وقعالم إرث -٧-٢-٦
 م من قبل وزارة االقتصاد و المالیة اإلیطالیة و عدة جھات أخرى ٢٠١١ عام ”Arexpo“        تم إنشاء شركة أراكسبو 

 علیھا لتبدأ عملھا فى تطویر و استغالل أرض ٢٠١٥لتكون الشركة المالكة لألرض التى خصصت إلقامة اكسبو میالن 
 و تم عرض المقترحات التى قدمت من خالل المناقصة التى ، ٣١/١٠/٢٠١٥المشروع بعد انقضاء فترة المعرض فى 

 .ً لالستفادة القصوى إقتصادیا من موقع المعرض المنتھى٢٠١٧طرحتھا الشركة المالكة للمشروع عام 

                                                           
 
 

 
 األلواح تظھر و المكشوف ”San Carlo“ مسرح)21 (رقم شكل

  المسرح تغطیة على ”Solar Panels“  الشمسیة
 

 
 Solar“  الشمسیة األلواح تظھر و الخدمیة المحال أحد)22 (رقم شكل

Panels”سطحھ على  
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 والتوصیات العامة النتائج -٧
   :للدراسة العامة النتائج -١-٧
  . ان عملیة التنمیة المستدامة تتطلب جھود جمیع االطراف للوصول الى اھدافھا-١
  : یعتبر معرض اكسبو میلنو مثاال حیا لتطبیق مبادئ التصمیم المستدام من حیث-٢

   توزیع المساحات الخضراء والمسطحات المائیةخاللإستدامة الموقع من  •
 .تحسین إستخدام الطاقة من خالل انتاج الطاقة التى احتاجھا المشروع بواسطة الخالیا الشمسیة •
  الحفظ على المیاه من خالل اعادة استخدام المیاه الرمادیة فى رى المساحات الخضراء •
                  خاصة بالمشروعإستدامة المواد من خالل اعادة تدویر مواد البناء ال •

  :للدراسة العامة التوصیات -٢-٧
 اإلستفادة من األبحاث والدراسات التى تقوم بھا الجامعات والمراكز البحثیة وخاصة تلك االبحاث التى تتناول موضوع -١

  .االستدامة
  . تھدف الى التنمیة المستدامة  تفعیل المشاركة الشعبیة بالمجھود و المال أو األراضى لتنفیذ مشروعات التى-٢
 نشر الوعى بین افراد المجتمع  من خالل وسائل اإلعالم المختلفة بفوائد االستدامة والتنمیة المستدامة على المدى القریب -٣

  .والبعید وخاصة فیما یخص جوانب ترشید الطاقة والمحافظة على المیاه

 
  میالن اكسبو معرض فى النفایات مع التعامل طریقة) 23 (رقم شكل
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األفراد ، الھیئات ، المؤسسات (   ضرورة التكامل بین القطاعات واألطراف المختلفة لعملیة التنمیة المستدامة والتى تشمل -٤
الرساء مبادئ االستدامة فى جمیع المشروعات ) ، الجھات الرقابیة والتشریعیة والمراكز البحثیة والمعماریین والمخططین 

  . عامةسواء كانت تلك المبانى خاصة او
   :المراجع -٨
،ورقة بحثیة في كتاب المؤتمر الدولي " التنمیةالمستدامة وعالقتھا بالتخطیط الحضري في إمارة دبي"  حامد ھطل - د-١ 

  ٢٠٠٧الثاني بدبي، إصدار 
 ٢ - World Commission on Environment and Development, Our Common Future, pp. 4, Oxford 

University Press, New York, 1987. 
3- (SABD) Sustainable Architecture and Building Design مرجع االرتباط التشعبي غیر صالح! خطأ.  by .Sam 
C M Hui.2002 
4- Buildings and their Impact on the Environment, A Statistical Summary,US Archive Docu-
ment, Revised April 2009 
5-  U.S. Environmental Protection Agency, web site, https://archive.epa.gov/greenbuilding/ 
web/html  /about.html (active till 2017) 
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