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 ملخص البحث.. -

اسةتيعا  الكاافة   علةىكيفية  ددار  المةدن ورةدرت ا  علىالحادث في العالم اآلن يلقي بظالله العلمي والتكنولوجي التطور  إن

رةدرت ا فةي  علةىالسكاني  المتزايد  سواء المقيم  أو المتردد  علي ا وتوفير القدر الكافي مةن الدةدماا المطلوبة ا بافةةاف  

هذا الحد ولكن مع هذا التطور المستمر فقد ظ را  دلىتلبي  احتياجاا تلك األعداد حالياً أو في المستقبل. وال يقف المؤشر 

أبحاث ونظرياا عمراني  حديا  في علوم التدطيط والتنسيق وتجميل المدنا هذا لكي نحقق أعلةي معةدل دنتاجية  ومسةتو  

م وبجةود  عالية  أيةةاً. ومةن هةذظ النظريةاا الحدياة  التةي ظ ةر  مةؤدراً هةي فلسةف  المدينة  رفاهي  ورةي أاناء افستددا

 أساسي  وهي... مبادئ ومعاييرالنشط  والتي مازالا في طور النمو ألن ا نظري  حديا  جداً في الظ ورا ف ي نظري  ل ا 

 أن يكون التصميم في المقام األول لإلنسان وتلبي  احتياجاته.      -1

 تددام الموارد المتاح .اس  -2

 أن يكون للنشاط البدني بأشكاله المدتلف  أولوي  في كل شيء.      -3

 وةع مدططاا التطوير واالستدام . -4

ف ةةي فلسةةف  يشةةترك فةةي تنفيةةذها عةةدد مةةن األطةةراف الرسةةمي  يمؤسسةةاا الدولةة ت وايةةر الرسةةمي  يالشةةركاا والمؤسسةةاا 

دمةةأ أشةةكال النشةةاط البةةدني بكافةة  صةةورظ فةةي حيةةا  المسةةتددم اليوميةة   الداصةة  وأعمةةال التطةةويتا ف ةةي فلسةةف  را مةة  علةةي

دريق  أو أكار  30بديل للسياراا الشدصي ا ف ذا التوجه لزياد  فتر  مزاول  النشاط البدني عن كوتشجيع برامأ النقل العام 

ا العةدو  بةاألمراو وكةذلك في اليوم ب دفه رفع المستو  الصحي والبدني والنفسي للمواطن والمسةاعد  فةي تقليةل معةدال

 علةىالحد من أعراو السمن  وأمراو القل  وأمراو ارتفةاي ةة ط الةدم. تلةك الج ةود تسةاعد علةي رفةع كفةاء  المدينة  

المستو  الصحي وافرتصاد  وافجتماعي وعلي الدول  ككل. وهناك عدد من الدول تبنا تلةك األفكةار وبالفعةل بةدأا فةي 
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فةي برامج ةا الحالية  والمسةتقبلي  ولةم تكتمةل تلةك التجةار  ولكن ةا أظ ةرا مؤشةراا ديجاببة  دددال تطبيقةاا تلةك الفلسةف  

 للفكر .

  :الكلمات المفتاحية -

 المدن النشط . -المدن صديق  البي     -تصميم تنسيق الموارع   -تصميم الالندسكي  

-  Abstract: 

The scientific and technological development taking place in the world now casts a shadow 

on how cities are managed and their ability to absorb the growing population density, whether 

resident or reluctant and provide the required services, in addition to its ability to meet the 

needs of these numbers now or in the future. The situation does not stop at this point, but with 

this continuous development, research and theories of modern urban planning have emerged 

in the planning, coordination and beautification of cities, in order to achieve the highest 

productivity and level of luxury and satisfaction during use with high quality. One of the most 

recent theories is the city's active philosophy, which is still growing because it is a very 

modern theory in appearance, it is a theory with basic principles and standards... 

1 - The design should be in the first place for man and meet his needs.  

2. Use available resources. 

3. Physical activity in its various forms shall be a priority in everything. 

4. Develop development and sustainability plans. 

It is a philosophy implemented by a number of parties, official (state institutions) and informal 

(companies, private institutions and volunteerism). This philosophy is based on the integration 

of forms of physical activity in all forms in the daily life of the user as well as promoting 

public transport programs as an alternative to personal cars, This theory aims to increase the 

period of physical activity for 30 minutes or more per day to raise the level of health, physical 

and psychological to the citizen in addition to reducing the rates of infection diseases as well 

as reduce the symptoms of obesity, heart disease and high blood pressure . These efforts help 

to raise the efficiency of the city on the level of health, economic and social and the state as a 

whole. A number of countries adopted these ideas and introduced the applications of that 

philosophy into their current and future programs. These experiments were not completed but 

showed positive indicators of the idea. 

- Keywords: 

 landscape Design - Environmental design - Environmental cities - Active cities.    

 مقدمة...  -

التحد  الذ  يواجه القطاعاا العمراني  في الورا الحالي دنما يتماةل فةي مقةدرت ا علةى الوفةاء بالتزامات ةا وأداء دورهةا  إن

األسةبا  الصةحي . والسةيطر   حتةىنحو احتياجاا المواطنينا وهذا يرجع لعةد  أسةبا  من ةا االرتصةادي  أو االجتماعية  أو 

احد  من أهم المعايير التنافسي  في ررننةا الحةالي والتةي يتحةدد علي ةا مسةتو  تقةدم البي ي  على المشاريع العمراني  ستكون و

وتدلف الدول. ومن هنا نشأا في الدول المتقدم  مفاهيم وأسالي  عمراني  جديد  لم تكن مألوف  من ربل فةي تصةميم وتنفيةذ 

والمةدن الذكية ...ت وايةر ذلةك مةن المسةتجداا. المشاريع العمراني ا من هذظ المفةاهيم يالمدينة  النشةط  والتصةميم المسةتدام 

ف ةةذظ المفةةاهيم جميع ةةا تعكةةم االهتمةةام المتنةةامي بقةةةايا التنميةة  وتلبيةة  احتياجةةاا السةةكان سةةواء كانةةا احتياجاتةةه الصةةيح  

ت الل لتحقيق هذظ المتطلباا مع حماي  البي   ودفو است الك الطار  واالسة نسعىاالرتصادي ا  حتىوالنفسي  والترفي ي  أو 

 األمال للموارد الطبيعي . 
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وفي ظل هذا التحرك الدولي الم تم بالعنصر البشر  في المقةام األول ومحاولة  تحقيةق احتياجاتةه األساسةي . ظ ةرا فكةر  

أبحةاث وأدلة  لتنمية  أسةلو   علةىف و ن ةأ رةا م (. Active Cities, Active Communityالمجتمعاا والمدن النشط  ي

تدفةيو معةدل دنتشةار األمةراو المعدية   دلةىالحةر  بل وتنمي  أسلو  حيا  المواطنين. ف ي تسةعي  التدطيط والتنسيق

البحةوث  علةى نةواتأيالصحي  من ا مال األمراو البدني  المعروف  أو النفسي  ماةل الكسةل وايةرظتا فالتصةميم الجيةد مبنةي 

الحال  البدني  والعقلي  وكذلك التفاعةل  علىأو بافيجا  الصحي  واالجتماعي  والتي تبين أن التصميم يمكن أن يوار بالسل  

 االجتماعي بين األفراد.

ورد أصبحا اآلن ردر  المدينة  الناجحة  علةى المنافسة  والتقةدم تعتمةد علةى السةكان النشةطين. ويكةون السةكان نشةطون عةن 

طريق فعالي  وديجابي  النشاط البدني في كاف  األماكنا حيث نعمل ونعيش ونةتعلم ونسةفر ونلعة . ب ةذظ الطريقة  نةةمن أن 

الم ارتصاد  على المستوى الوطني للدول ا وهو أكبر مشكل  على صةح  نتحرك بما يكفي لتزدهرا فالدمول البدني هو دف

 المشكل  وديجاد سبل العالج والحل. علىالنام واالرتصاد والبي  ؛ ول ذا يسعى البحث لتسليط الةوء 

 مشكلة البحث... -

لطةةرق أو الحةةدا ق المتأمةةل لوارةةع المدينةة  المصةةري  سةةوف يجةةد وبوةةةوو الحالةة  التةةي وصةةلنا دلي ةةا أانةةاء اسةةتددام ا إن

والمتنزهاا أو الميادين المدتلف  وايرها. ومع ظ ور نظرياا عمراني  واتجاهةاا حدياة  فةي التدطةيط والتصةميم تناولةا 

 مال تلك المشاكل ورد درجا بنواتأ وحلول تساعد في تحسين وةع المدين  المصري . فتدور مشكل  البحث حول ...

 دئ فلسف  المدين  النشط  العمراني  والتدطيطي .فقدان المدين  المصري  لمعايير ومبا -

 أهمية البحث.. -

 ...وهيأهمي  البحث في دور  ترسيخ بعو النقاط األساسي   تأتي  

 ت.خ.. دلرصد الحال القا م في البي   المصري  يالشواري أوالميادين أوالحدا ق... -

 مستو  المدين  النشط . دلىوةع معايير للتعامل مع البي   كتصميم وتجميل وتنسيق للوصول  -

 دراس  بعو األمال  الوارعي  لمدن نفذا أو تحا التنفيذ تستددم استراتيجي  المدين  النشط . -

 هدف البحث... -

 دلةىالستراتيجي  معاصر  أو حلول تصميمي  للتنسيق البي ي لتحسين ورفع أداء المدين  المصري  للوصةول  مقترحاا وضع

ت لتحسةين الحالة  النفسةي  والصةحي  واالجتماعية  للمسةتددم خ.. دلةيادين وفراااا عامة ...المجتمع النشط يمن شواري أو م

 مما يساعد علي تحسين الحال  االرتصادي  للدول .

 فرضيات البحث... -

 البحث المن أ التاريدي واالستقرا ي. يتبع    

 فرضيات البحث... -

مسةتو  المدينة  المصةري   علةىفلسف  المدين  النشط  ام تطبيق ما يناسةبنا  واستنتاج مبادئالبحث أن استدالص  يفترض   

 سوف يساعد في تدطيط وتصميم حيا  أفةل للمواطن ويرجع بافيجابي  علي الدول .
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ادين هةةي مةةرلظ الحةةةار  ووعةةاء التحةةةر. وكةةل مةةا تحتويةةه مةةن الفرااةةاا والمبةةاني والواج ةةاا والطةةرق والميةة المدينةةة

طةابع مميةز وهوية  متفةرد  ومعةايير منةةبط  وألةوان  حيةث يجمع ةا  -ناً شةكالً ومةةمو -حةد مةا  دلةىوالساحاا متقةار  

ا مةلة . وكةذلك ناء وتشييد وتش يل وددار  وصةيان  فاعمتناسق  وأشكال متناام  ومواد متوا م  وتشطيباا متكامل  وأنظمه ب

ةةراء تجدظ من العناصر التكميلي  مال األشجار والشجيراا والمياظ والنافوراا وبحيراا وجةداول وزهةور ومسةطحاا د

 البصر . وطابع المدين . هذظ المكوناا هي حقيق  المكان ودشاراا وايرهاوأرصف  وعالماا 

اً وتسةجل بكاف  أشكاله من تجمعاا عمراني  سواء في المةدن القديمة  أو الجديةد  تحكةي رصصة ولكن أحوال مدين  المصري 

ه مةن تشةوظ مةا وصةلنا دلية علةىأفعاالً وتنذر بسقوط مظاهر التحةر وأشكال التمدن. ول ذا لن األوان للوروف واالعتراو 

 وت يةةر مديةةف فةةي معظةةم جوانةة  الحيةةا . فمجةةال العمةةران االجتمةةاعي مجةةال حسةةام ومتصةةل بكةةل تفاصةةيل حياتنةةا العامةة 

ويحقةق  والداص ا فالبد لألبحاث الجاد  تناول مال تلك المواةةيع مةن أجةل مجتمةع أفةةل ومكةان يلبةي احتياجةاا سةاكنيه

   والسعاد  وافنتاج.رةا مستددميها مجتمع يتمتع بالصح

لةث اصة  فةي الاومن األسبا   القوي  للمشكل  أيةاً... موجاا ال جر  الدادلي  هروباً من فقر الريةف دلةي وعةود المدينة  د

لة  لي ةا فةي افاألدير من القرن العشرينا فقد انتشرا المباني والتجمعاا العشوا ي  حول المدن وبطول الطرراا المؤدي  د

مرافةةق  ر المجةةالم المحليةة ا وفةةي ايةةا  التدطةةيط الصةحي السةةليم وتفعيةةل رةةوانين التشةةييد اآلمةةن وبةةدونالدولة  وايةةا  دو

والبطال   وددماا وأصبحا التجمعاا العشوا ي  مواطن تتحد  الدول  والنظام ومعارل لإلجرام وتفشى الرذيل  واألمراو

مةل يةتم التعا وظةى باهتمةام الدولة  ورعايت ةا ودةدمات ات واألمي  يفيمةا يسةمي بالمجتمعةاا ال امشةي  أوالم مشة ا التةي ال تح

جةد مسةتو  مع ا كأن ا دارج  عن القانون. ف ذا ما تجدظ في مجتمعنا المصر  لألسفا ولكن في أماكن أدر  من العةالم ت

ف اا للورةواسةمدتلف من نمط الحيا  والتقدم الذ  شمل كل أو معظم جوان  الحيا ؛ ل ذا كانا الحاج  ملح  لمال تلك الدر

لةةى حقيقيةة  الوةةةع الةةراهن فةةي المدينةة  المصةةري  والبحةةث فةةي أسةةبا  المشةةاكل الموجةةود  ومحاولةة  تطةةوير الحةةال د علةةى

 األفةل.

 تاريخياً:أوال: مراحل نمو المدن  -

متنةةاام والمدينة  هةةي ذلةةك الكيةةان المحكةةم مةةن كتةةل المبةةاني والفرااةةاا واألنشةةط ا تتناسةةق وتتراكةة  فةةي دطةةار متفاعةةل  إن

دينة  نجةد مراحةل نمةو الم دلةىمتكامل عبر الزمان والمكان من أجل دسعاد افنسةان. وكةل نظةام لةه مراحةل نمةوا فبةالنظر و

الحتياجةاا تدرج منطقي لمسار الحةار  افنساني  في شكل المدني ا فكل مرحل  أارا في تشكيل المدين  ألن هناك بعو ا

ا بعةو مراحل التةي ذكرهةا العلمةاء فةي مراحةل نمةو المةدن ونةذكر من ةوالظروف الداص  لكل مرحل . ف ناك العديد من ال

  ...ظ ور أشكال المدين  الحديا  وما يطلق عليه حالياً المدن النشط دلىالمراحل من المدن الحدا قي  وصوالً 

ية  المدينة  بإدتصةار فنظربداية القرن العشةرين:  حتىمن نهاية القرن التاسع عشر  : المدن الحدائقيةالمرحلة األولي -

رظ  هةي)Movement City Garden (الحدا قية   Sir Ebenezer * دبنةزر هةوارد السةيرأسةلو  تدطةيط للمةدن. طةو 

 Howard  وكةان هدفةه هةو دنشةاء مةدن بمجتمعةاا مكتفية  ذاتيةاً تحةيط ب ةا األحزمة  المملك  المتحد  م في1898في عام .

Ebenezer حيةث فكةر هةوارد  .متناسةق  وزراعية  سةكني و صةناعي  لتي تحتو  على مناطقوا  -أ  الحدا ق -الدةراء 

Howard شاكل تقدم لسكان ا الددماا والراحة ا دذ كةان االعتقةاد السةا د ورت ةا أنةه ال يوجةد في تصميم مدين  دالي  من الم

هةو المدينة  بكةل مقومات ةا وأنشةطت ا التجارية  والصةناعي   االحتمةال األول في مجال المدن أو القةرى دال أحةد احتمةالين... 

                                                           
مؤسس حركة مدينة الحديقة اإلنجليزية ،  ارد في مدينة لندن.ولد هو (1928مايو  1 - 1850يناير  29)Sir Ebenezer Howard السير إيبينزر هوارد أوبي  *

 محاولة منه أن يجمع بين مميزات الريف وفرص المدينة.

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%A8%D9%86%D8%B2%D8%B1_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%A8%D9%86%D8%B2%D8%B1_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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هو الريف بمقوماته الطبيعي  ومةا فيةه مةن هةدوء  :نيواالحتمال الثاوالسكني  وكاافت ا السكاني  وحيات ا االجتماعي  المفكك . 

 وجمال ونقاء الطقم وترابط الحيا  االجتماعي  دال أنه بعيد عن معظم الددماا. 

ي التصاميم ه ذظ الفكر  سماظ بالمدين  الحدا قي . وكان الدافع ل فيمالذلك رأى هوارد احتماالً االااً وهو مزج المدين  والريف 

ينة  لتماةل التي فرةت ا الاور  الصناعي  لنذاك على العمران االوروبي واألمريكي من توسع مفرطا فإرترو تدطيط كةل مد

جميةع للكية  عامة  متكةون األرو مجتمعاً متكامالً اجتماعياً وارتصادياً واقافياًا وأن يتوفر لسةكان ا الدةدماا األساسةي  وأن 

دينة  ملسةليم  أو االسكان بدون تدصيص ا ألفراد. وأطلق على هذظ الفكر  العديد من األسماء مال المدين  الريفية  أو الحيةا  

ولةه المبةاني تصورهوارد المدين  الحدا قي  بشكل دا ر  يتدلل ا أحزم  دةراء وتتكون من مركز يتجمةع ح .ال د الحدا قي 

 أجزاء مدروطي .  6شواري دشعاعي  تفصل المدين  دلى  6طلق من المركز ام تن

     

( نموذج لتخطيط المدينة 1شكل رقم )

 Ebenezerالحدائقية حسب تصورهوارد 

Howard والذي يظهر بشكل دائري ،

 يتخللها أحزمة خضراء.

ا *سةةيم فةةان ديةةر ريةةانطبًقةةا لتعريةةف  المرحلةةة الثانيةةة: الحركةةة البيئيةةة خةةألل النصةةف األخيةةر مةةن القةةرن العشةةرين:  -

هويأ  شكل من أشكال التصةميم التةي تحةد مةن التةأايراا المةدمر  للبي ة  عةن طريةق دمج ةا فةي  حرك  التصميم البي ي فإن

في فتر  التسةعينياا حيةث ظ ةرا ألول مةر  فةي رؤية  تتةةمن المدينة   ورد بدأ استددام مصطلح يبي يت ).نشاطاا الحيا 

ةجلا أول  لمصةطلح  صةياا البي ي  وافدار  البي ي  والتقنياا البي ية  والعمةار  البي ية  للكاتة  جةون بوتةون. ومةن ربلةه رةد س 

بنةاء مةدن مةن أجةل مسةتقبل ما حيةث رةال أحةد الكتةا  أن يالمةدن البي ية   هةي 1987يالمدن البي ي ت في كتابةاا أدبية  عةام 

 صحيتا ودرتبط التصميم البي ي بموةوي الصناع  البي ي  متعدد التدصصاا.

 
 

( 2شكل رقم )

توضيح لفلسفة 

التصميم البيئي 

 للمدينة

 

                                                           
ق ميواد  هوو طبييو Van der Rynهو مهندس معماري أمريكي. وهو أيضا باحث ومعلم. لقد كان االهتمام المهني لدى  Sim Van der Rynسيم فان دير رين  *

والمقيواس الاواص بالينوا .  بالترويج للتصميم المستدام على مستوى المجتموع Van der Rynالييئة المادية واالجتماعية على الهندسة المعمارية والتصميم الييئي. قام 

 إ عون المكاطو والمنتجعوات ، رلوى مرافوق الوتعلم ، فضو وقد صمم كل شي  من أسور  واحود  ومسواكن متعودد  العوا إت ، رلوى مرافوق المجتموع ، ومراكوز المنتجعوات

 والمياني التجارية.

المياة علىالمحافظة   
حسةةةةة   مبةةةةةانيتصةةةةةميم 

 منظم  ليد الدةراء

 محط  شحن ك ربي
 إنتاج األغذية محليا

 برامج نقل عامة تصميم المدن لركوب الدراجات والمشي
 سياسة المدينة التى

اإلستدامة علىتشجع    

 إنتاج طاقة متجددة

 الحد من النفايات
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المرحلةةة الثالثةةة: ظهةةور اإلسةةتدامة )بةةدأت مةةن الثمانينميةةات ثةةم التسةةعينيات مةةن القةةرن العشةةرين( واالسةةتراتيجيات  -

  هي مدينة  صةمما مةع مراعةا  األاةر البي ةي وكةذلك تقليةل المةددالا المطلوبة  فةي دنتةاج المدن المستدام  المصاحبة لها:

وتلةوث الميةاظت. ودتفةق  CO2الطار  والمياظ والمواد ال ذا ي  والنفاياا يمةن الحةرار  وتلةوث ال ةواء باةاني أكسةيد الكربةون 

لتةةةحي  بقةةدر  األجيةةال المقبلةة  علةةى تلبيةة  الدبةةراء علةةى أن التنميةة  المسةةتدام  يجةة  أن تلبةةي احتياجةةاا الحاةةةر دون ا

 احتياجات ا الداص .

 

( 3شكل رقم )

توضيح لفلسفة 

التصميم المستدام 

 العمرانية.للبيئي 

منذ بداياا القرن الحةاد  والعشةرين المرحلة الربعة: المدن المرنة للتغير المناخى )بدايات القرن الحادي والعشرين(:  -

ورد أدركنا الت يراا المنادي  الناتج  من االحتبام الحرار ا فقد أشار التقرير الرابع للجن  الدولي  للت يةراا المنادية  دلةى 

الةنظم البيولوجية   علةىعلى مدى العقود الاالا  الماةةي ا ومةا تبةع ذلةك مةن ت يةر  على النظم افيكولوجي لاار ت ير المناخ 

دراس  تلك الت يراا وربط تلةك األبحةاث ونواتج ةا  علىنتيج  ل ذا أصبح هناك جزء من أبحاث العلماء مركز  .والفيزيا ي 

الةةنظم الطبيعيةة  أو البشةةري  اسةةتجاب  للمايةةراا المناديةة  الفعليةة  أوالمتورعةة   علةةىبتصةةميم المةةدن بحيةةث تقةةوم بتعةةديالا 

أوتأايرات ا. وهذا التعديل ي دف دلى التدفيف من األةرار واست الل أفةل للفرص في تصميم وتدطةيط المدينة  لحةل تلةك 

تنقية  الجةو.  علةىزراعية  المحافظة  المشاكل. وكذلك برامأ النقل والرراب  الصناعي  والعمل علي زياد  معةدالا الررعة  ال

علةى امتصةاص الت ييةر والبقةاء والعةود  النظةام  دلةي رةدر   Ecological resilience حيث ي دف اتجاظ المرون  البي ي 

 فكر  العمار  الدةراء أو المدين  الدةراء. دلىف ي أرر    .ع البي ي الطبيعيدلى الوة

 

( توضيح 4شكل رقم )

فكرة المدينة المرنة 

 للتغير المناخي.

للظ ةور األول  -فةي األدبيةاا-اليوجد ورا محدد اتفق عليه  :Smart Citiesالمرحلة الخامسة: التحول للمدن الذكية -

دال أنةةه يمكةةن اعتبةةار ن ايةة  التسةةعيناا بدايةة  لظ ةةور المصةةطلح مةةع دنتشةةار اسةةتددام تكنولوجيةةا لمصةةطلح المةةدن الذكيةة ا 

مةةةع بدايةةة  اهتمةةةام الشةةةركاا التكنولوجيةةة   2008المعلومةةةاا واالتصةةةاالا. دال أن الظ ةةةور األكاةةةر تةةةداوالً كةةةان عةةةام 

لمصةةطلح المدينةة  الذكيةة ... ف ةةي ت بفكةةر  المةةدن الذكيةة . وهنةةاك العديةةد مةةن التعريفةةاا IBM-Siemens-Ciscoالكبةةر ي

البني  التحتي  لتكنولوجيا المعلومااا مال أنظم  المرور الذكي  التةي  علىالمدين  الررمي  أو افلكتروني  التي تعتمد ددمات ا 

 تقليل النفايات

للبيئة خامات صديقة  
 جودة البيئة الداخلية للمنزل

 كفائة استخدام المياة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
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هةداف مةن أ. تدار للياً وكذلك ددماا األمن والمرارب  المتطور  وكذلك أنظم  المباني والمنازل الذكي  وايرها من األنظمة 

 تحسين مستو  الحيا .  - 3زياد  االستدام .        -2النمو االرتصاد .       -1المدن الذكي    

 

( 5شكل رقم )

توضيح فكرة 

الذكية المدينة 

التي تعتمد كل 

أنظمتها علي 

تكنولجيا 

 اإلتصاالت.

دن مف وم المدين  النشةط  هةو مف ةوم عةام ال يحةدد :  Active  Cities التحول إلي المدنية النشطةالمرحلة السادسة:  -

منتجاً ما أو هدفاً ينب ي التركيز عليه دون ايرظ حتي تصبح المدين  نشط ا وتدتلف تلك المت يراا من مدين  ألدر  ومةن 

ث عنةها ولكةن مةا يجة  دول  ألدر ا وبالتالي يصبح وجود مف وم واحةد للمةدن النشةط  يحةدد تفاصةيل ا أمةر ال يجة  البحة

االهتمام به هو ف م المةدن النشةط  عمرانيةاًا فمةن دةالل تحليةل المفةاهيم المدتلفة  للمةدن النشةط  يالحظ...أنةه مف ةوم يشةمل 

تحقق فوا د كايةر  درتصةادي  وبي ية  ودجتماعية  تعةود   Active Livingمدتلف عناصر المدين ا ف و طريق  للعيش النشط 

 كل. حيث تعتمد فلسف  المدين  النشط  علي دمأ نمط الحرك  في كل أنشطتنا اليومي .بالنفع علي المجتمع ك

 

 ( توضيح فكرة المدينة6شكل رقم )

النشطة والتي تعتمد علي زيادة 

التشاط البدني للفرد خألل اليوم 

 وتوفير البيئة الصحية له .

 ثانياً: ماهي المدينة النشطة... -

الدراجاا واستددام وسا ل النقل العام وممارس  النشاطاا الرياةةي  فةي األمةاكن والفرااةاا العامة  المفتوحة  بةين الف ةاا 

أن األطفةال الةذين  دلةىمجموعة  مةن األطفةال وانت ةا  علةىوفي هذا افطار رد أجريا بعو الدراسةاا  المدتلف .العمري  

الالاةين ليسةوا نشةطين بةدنياً بالمقارنة  بالمسةتوياا الموصةي ب ةا مةن ربةل  دلةىعام من م نسةب  تصةل  15تزيد أعمارهم عن 

منظم  الصح  العالمي . فاألنشط  البدني  اليومي  تعزز الصح  العام  للمواطن ف ةي تعةزز الحالة  البدنية  والعقلية  والوراية  

 ين.من أمراو السمن  والعجزا بجان  أارها االجتماعي من تشارك أو تفاعل بين المواطن

ومن منظور يجمع بين علوم التدطيط العمراني وبين الصح  المجتمعي  فإن المدين  النشط  هي مدينة  ل ةا مكونةاا المدينة  

التقليدي  من شواري وميادين وفراااا العام  وكذلك حدا ق ومنتزهاا. ولكن تلك البني  التحتي  في المدين  النشط  تستددم 

 مدار اليوم تحقق أفةل تفاعل بين أربع  عناصر أساسي  لمف وم المدين  النشط  وهي... علىكمراكز للنشاط 

 .التصميم في المقام األول لإلنسان وتلبي  احتياجاته  -1

 .أن ا تجعل النشاط البدني أولوي  في كل شيء  -2

 .استددام الموارد المتاح   -3

 .وةع دطط مستمر  للتطوير المستدام  -4

 المدينة الذكية
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 تعريف منظمة الصحة العالمية للمدينة النشطة... ثالثاً: -
أجةل تعزيةز الصةح  للجميةعا فقةد  مةنالصةحي  م بافهتمام بحرك  المدين  1986عام  WHOبدأا منظم  الصح  العالمي  

لتعزيةز الصةح . فقةد  Ottawa Charter for Health Promotionوةةعا االسةتراتيجياا عديةد  ومن ةا مياةاق أوتةاوا 

م وةةعا منظمة  الصةح  2008وفي عةام أصبح االهتمام بتعزبز الصح  البدني  حرك  عالمي  روي  على مستوى أوروبا. 

توفير وتحسين الفةرص مةن دةالل البنية  المبنية   علىالعالمي  تعريف المدين  الصحي  النشط ... وهي التي تعمل باستمرار 

ومةن هةذا المنطلةق  مةدار اليةوم. علةىمجتمع لتمكين جميع مواطني ا مةن تأدية  النشةاط البةدني واالجتماعي  وتوسيع موارد ال

جاهةةد  فدراج االعتبةةاراا الصةةحي  فةةي الج ةةود االرتصةةادي  والتجاريةة  والتنميةة   WHOتسةةعى منظمةة  الصةةح  العالميةة  

 الحةري  في معظم البلدان.

 ... Active cityتعريف مصطلح المدينة النشطة رابعاً: -

أن تةدمأ بةين  علةىصحي  مصمم   أن ا مدين  علىتدور التعريفاا ودتجاهاا التفكير في التعامل مع مف وم المدين  النشط  

األرل أو يزيةد.  علىدريق   30 دلىالنشاط البدني في الروتين اليوميا ب دف وصول معدل ممارس  النشاط البدني في اليوم 

هذا النشاط يأدذ أكاةرمن شةكل ماةل المشةي أو ركةو  الةدراجاا ألاةراو التنقةل أو أداء تمةارين الليارة  أو المشةارك  فةي 

وعةدم تشةجيع اسةتددام السةياراا الشدصةي   األلعا  الرياصي  يالمةنظم من ةا أو ايةر المةنظما الرسةمي أو ايةر الرسةميت.

  .وتحسين السالم  على الطرق

مةن تعريف واةح نتفق عليه لفكر  المدين  النشط ا وما تةم عرةةه  علىراً لحداا  المصطلح وعدم افستقرار الن ا ي ونظ

الصةح  افجتماعية  وعةرو مةا تبنتةه منظمة   وعلةىالمةدن  علىنظر المدتلف  ونتا أ بعو األبحاث التي أجريا  وج اا

  هي المدين  التي يتةوافر ب ةا  حث دلي تعريف للمدين  النشط  بأن افقد توصل الباالصح  العالمي  في أسلو  الحيا  النشط. 

الوعي من ربل المسؤولين وبالتةالي لةدي م دطة  أو اسةتراتيجي  موةةوع  مةن دةالل دراسةاا وأبحةاث علةي نمةط المعيشة  

اا الصةح يوزار  وأسلو  الحيا  اليومي للمواطنين وتكون را م  علةي التعةاون بةين عةد  دداراا ماةل ددار  المةرور وددار

الصةةح ت ودداراا الرياةةة  يوزار  الرياةةة ت وددار  التدطةةيط العمرانةةي والتنسةةيق الحةةةر يج از التنسةةيق الحةةةار  

وايرهاتا حيث ت دف تلك األستراتيجياا في المقام األول دلي راحة  المسةتددم واحتةرام احتياجاتة  افنسةاني  يسةواء كانةا 

نمط حيا  يدمأ النشاط البدني في روتين اليوم من دالل تدطيط وتنسيق حةةر  مناسة   البدني  أو النفسي تا وكذلك توفير

علي مستو  المدين  يفي الشةواري والميةادين والفرااةاا العامة  والحةدا ق والمنتزهةاات يشةجع ويةوفر بشةكل لمةن النشةاط 

واألشةةداص ذو  افعارةة   النسةةاءبمةةا فةةي ذلةةك األطفةةال والشةةبا  والمسةةنين والفتيةةاا والبةةدني للكةةل شةةرا ح المةةواطنيني 

ت فةةي اسةةتددام الشةةواري والمسةةاحاا الدةةةرء  واألرليةةاا واألشةةداص ذو  الوةةةع االجتمةةاعي واالرتصةةاد  المةةندفو

وممةةراا المشةةا  وركةةو  الةةدراجاا وأسةةتددام األشةةجار لتةةوفير مسةةاح  مظللةة  وجةةود  واسةةتمراري  فةةي األرصةةف  وتةةوفير 

المقاعد وكذلك باري عناصر ومكوناا التدطيط أوالتنسيق الحةر  يالبي يت والعمل علي س ول  الوصول للدةدمااا فكةل 

فر حال  صحي  جيد  للموطنينا والعمةل علةي تقليةل نسة  التلةوث ال ةوا يا ورفةع مسةتو  رفاهية  المةواطن هذظ الج ود تو

 علي ردر المستطاي. ف ذا يؤد  في الن اي  دلي تحسين بالغ في الجان  االرتصاد  واالجتماعي للدول  ككل.
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 .النشيطة( ..خامساً: الحياة النشطة )أو  -

بشكل حر يسةاعد علةي تعزيةز  *األنشاط البدني المعززهو ن أ أو أسلو  لنمط الحيا  لكل ف اا المواطنين يتةمن ممارس  

وتحسةةين الصةةح  البدنيةة  والعقليةة  والنفسةةي ا ويشةةمل الوصةةول اآلمةةن للدةةدماا أو األنشةةط  وعبةةور الشةةواري واسةةتددام 

األرصف   لمسةاراا المشةي وممةراا للةدراجاا وتةوفير ديةاراا نقةل متعةدد  وكةذلك تةوفير أمةاكن عامة  تسةمح بممارسة  

تماعي . فإن مجرد التواجد دارج البيا يعزز الصح  البدني  والعقلي . فالتفاعل مع الطبيعة  األنشط  البدني  والتجمعاا افج

يحسن القدر  المعرفي ا ويوفر مجموع  من الفوا د االجتماعي  يمال الحد من مستو  الجريم تا وكذلك التقليل من العةدو  

األداء  علةىالرياةة  فةي ال ةواءا فالرياةة  تحتةو   باألمراو والتعافي من ا. وليم المقصود بالنشاط البدني هو ممارس 

التنافسي بافةاف  للجان  الصحي والترويحةي. ولكةن المطلةو  أو المقصةود هةو النشةاط الجمةاعي بالدرجة  األولةي حيةث 

 المشارك  االجتماعي  والحيوي  لتقليل القلق والتوتر والمرو وتنمي  ال اراا وليم الفوز أوالمنافس .

وعية  و الدراساا أن عدم النشاط البدني يزيد من دطر افصاب  بأمراو مزمن  ماةل أمةراو القلة  واألورد أظ را بع

ل ين فةةي بلةةدان افرلةةيم ٪ مةةن البةةا 80-30الةةوزن الزا ةةد الةةذ  يةةؤار علةةى  دلةةىالدمويةة  السةةكر  والسةةرطان. كةةذلك يةةؤد  

يةاد  زال فةي المنطقة  األوروبية  يعةانون مةن ٪ مةن األطفة20األوروبي حس  تقاريرمنظمة  الصةح  العالمية . وأن حةوالي 

ي درلةيم فةحالة  وفةا  سةنوًيا  600000الوزن والث هؤالء يعةانون مةن السةمن . كمةا يسةب  عةدم النشةاط البةدني مةا يقةدر بة  

 مليون سن  من متوسط العمر المتورع في السن .  5.3منظم  الصح  العالمي  األوروبي. ويؤد  دلى دسار  

باشةر  يف اير المار  االرتصادي  للدمول البدني كبير  بالنسب  للصح  وتكاليف الرعاي ا وأكبر على التكالورد ابا أن العو

 والتي تشمل ريم  الناتأ االرتصاد  المفقود  بسب  المرو وعجز العمل المتعلق بالمرو والوفا  المبكر .

ر  سةنوي  طين بدنياً يتمتعون برعاي  صةحي  مباشةأن األشداص النش المتحد  وجدواومن دالل دراس  أجريا في الوالياا 

وجةود  أرل تكاليف من األشداص ايرالنشطين. ومن زاوي  أدر  يستفيد أربا  العمل أيةاً من األشةداص النشةطينا ألن

ي ة  مفيةد  فةرو  عامل  نشط  جسدياً يمكن أن يؤد  دلى تدفيةاا في الت ي  عن العمل وزياد  افنتاجي . فممارس  الريا

راةو  في ةاا تلةك العوامةل ال يةر م افجتماعية  لمعالجة الحد من الجريم  والسلوك اير االجتماعي دذا تةم تصةميم البةرامأ 

 أودعاد  تأهيل المدين  دجتماعياً أو صحياً.

 سادساً: صور من أشكال الحياة النشطة... -

ير مةن رابلة  للتطةووالبدني فةي صةور متعةدد  متوافقة  دن المدين  النشيط  هي المدين  التي تدعم البني  األساسي  في ا النشاط 

 أجل تحقيق اآلتي 

 تحسين جود  الحيا  للمواطنين. -

 ةمان نمو افرتصاد  ملموم مال درتفاي مستوياا المعيش  وتوفير فرص العمل للمواطنين. -

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
اعي درر أو مااطر ال هو أي شكل من أشكال النشاط اليدني الذي طنتجه العضإت الهيكلية، والذي يفيد الصحة والقدر  الوظيفية دوت ض النشاط اليدني المعزز للصحة  *

 الدموية.ر  طزيد من معدل ضربات القل  وحركة الدو األنشبة التيطريق المشي بافة، أو ركوب الدراجات. وغيرها من  لها. ويمكن دمجها في الروطين اليومي عن
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 في الجدول التالي بعض أشكل الحياة النشطة...

 أشكال النشاط الجوانب 

1 
 النشطةالحياة 

 

 -والرعاي  الصحي   -جود  عالي  في مدتلف الجوان  االجتماعي  يالتعليم -أ

 والسالم  العام  وافسكانت.

ددماا رعاي  صحي  عالي  الجود  يبما في ذلك الصح   علىالحصول  - 

األرشف  والبحثت أو المرارب  الصحي  عن بعدا وددار  السجالا يافلكتروني  

 الصحي  دلكترونياًت.

 النشاط وافستمتاي بالطبيع  يالةوء والت وي ت. علىمنازل تساعد  -ج

 تس يل الوصول لجميع الددماا . -د

2 
 النقل النشط

 

 المحطاا. ودلىدمكاني  الوصول السريع من  -أ

 النقل اآلمن. - 

 التقنياا المبتكر  يأنظم  نقل أكار كفا   وذكاءت. -ج

المركباا واألشداص االستفاد  من شبكاا الحرك  بصور  فعال  في حرك   -د

 والبةا عا لحد من األزدحام المرور .

نمط اجتماعي جديد  مال المشارك  في استددام السيارااا التنوي ما بين  -ظ

 استددام السياراا والدراجاا.

3 
 البيئة النشطة

 

 رصد مستمر لنس  وأنواي التلوث. -أ

تدعيم برامأ الوراي  والتعامل مع الكوارث الطبيعي  والصناعي  بما في ذلك  - 

 معالج  لاار ت ير المناخ. علىالقدر  

 استددام التكنولوجيا المستدام . -ج

وةع مدادل مسؤول  بي يا ومستدام  تلبي احتياجاا اليوم دون التةحي   -د

 باحتياجاا األجيال القادم .

 است الك بي ي ومستدام للطار . -ظ

الحد من است الك الطار  من دالل افبتكاراا التكنولوجي  مع تعزيز الحفاظ  -و

 الطار  ودعاد  استددام المواد. على

 دتاح  افستمتاي بالطبيع  لكل ف اا المجتمع ي ال ني والفقيرت. -ز

4 
 اإلدارة النشطة

 

 الحكيم.تتمال في صنع القرار  -أ

 الددماا العام  واالجتماعي . - 

 الددماا. دلىتحسين دمكاني  وصول المجتمع  -ج

 الشفافي . -د

 العملياا الديمقراطي  واالندماجي . -ظ

 ربط المنظماا الحكومي  وافداراا. -و

فتح رنواا التواصل بين المواطنين والمسؤولين لمعرف  المتطلباا ودمج ا في  -ز

 المدططاا.

 الصيان  الدوري . -و

5 
اإلقتصاد 

 واإلنتاج النشط

 االجتماعي هو البشر المواطنين فالبد من تلبي  احتياجاته.رأم المال  -أ

 مواطنين مؤهلين مبدعين ومتعلمين. - 

تطوير الددماا المادي  مال النقلا والمياظا والمرافق يالطار تا وافتصاالاا  -ج

 ورطاعاا الصناعاا التحويلي .

 تقديم تجرب  تعليمي  أكار دتساراً في كل من المناطق الحةري  والريفي . -د

 روو المبادر  وافبتكار -ظ

 مستوياا دنتاجي  عالي  -و
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 سابعاً: الفوائد من اإلستثمار في برامج المدينة النشطة...   -

األنشةط  فةي ال ةواء الطلةق وتةوفير مزايةا الصةح   دلةىدن فكر  تحسين فرص المعيش  ونمةط الحيةا  ليسةا فكةر  الوصةول 

البدني  والعقلي  لسكان المجتمع فحس ا ودنما تحسين ريم  بي ي  ودرتصادي  تظ ر في مجتمع مليئ باألشجار والتمتع بال واء 

النقةل العةاما النقي والحد من العدو  دالل أش ر السن . فبالتالي تجد المزيد من المشي وركو  الدراجاا واستددام برامأ 

الجانة  اآلدةر  وعلةىوبالتالي أيةاً تقليل عدد رحةالا السةياراا وتقليةل نسة  اةاني أكسةيد الكربةون فةي ال ةالف الجةو . 

 علةىزياد  فاعلي  الحدا ق والفراااا العام  وكذلك تحسين مصادر وأنواي ال ةذاء للنةام. وفةي واحةد  مةن أهةم الدراسةاا 

مسةتو  تصةنيف المةدن لممارسة   علةىفي الحيا  اليومي ا فقد أجريا دراس  فةي أمريكةا البعد افرتصاد  لممارس  للنشاط 

المشيا ودرجا الدراس  بنتيج  أن زياد  نقط  واحد  في تصنيف نقةاط المشةي للمجتمعةاا المحلية  كانةا مرتبطة  بزيةاد  

وق افرتصةادي  وكانةا المكاسة  مؤشةراا السة علةىدوالرا دعتمةاداً  3000 دلةى 700في القيم  افرتصادي  تتراواو بةين 

 أكبر في المناطق الحةري  األكار كااف  مال شيكااو وسانفرانسيسكو.

 فيما يلي بعض الفوائد التي تعود على المدن التي تستثمر في سياسات وبرامج النشاط البدني:

 دنتاجي  العمال والمواطنون تذداد.  .1

 م  الحيا .توفير المال للرعاي  الصحي  وددماا النقل واستدا .2

 الوراي  من األمراو والعجز والسمن . .3

 مزيد من افستمتاي وجاذبي  المكان للمقيمين والزوار وأصحا  العمل. .4

 تقليل تلوث ال واء والةوةاء وتحسين الوصول دلى المساحاا الدةراء. .5

 المجتمع.تعزيز التماسك االجتماعي وهوي   .6

 توسيع الشبكاا االجتماعي . .7

 

( 1مخطط رقم )

لمخطط برامج 

 النشطةالمدينة 

 ثامناً: الجهات المساهمة في تفعيل وتنفيذ المدينة الصحية النشطة... -

البد مةن تكةاتف الج ةود المبذولة  لتنفيةذ بةرامأ أو دسةتراتيجياا المدينة  النشةط ا ول ةذا وجة  التنويةه لةذكر بعةو الج ةاا 

القةرار فةي الدولة  ومؤسسةات ا وصةوالً المشارك  في دنجةاو فكةر  المدينة  النشةط  مةن بداية  التوجةه العةام مةن ربةل متدةذ  

 للقطاي العام والداص ومبادراا التطويا وهي كاآلتي ...

 -مجلةم المدينة   -العمرانةي يددار  تدطةيط وصةيان  الطةرق بالمحافظة   بةالتدطيط والتنسةيقمؤسساا الدول  المنوطة   -1

مع ةد النقةل  - ي ة  العامة  للطةرق والكبةار ال -ددار  مشةروعاا النقةل -ج ةاز التنسةيق الحةةر  -ه ي  التجميةل والنظافة  

 القوميت.

 النقل الرياة 
 التدطيط العمراني

 التعليم

 الرياة  للجميع

 القطاي الصحي

 رطاي األعمال

 ددماا األطفال والشبا 

 السياح 

 التجمعاا الكبير  المسؤولين الحكوميين األشداص ذو  افعار  الجامع 

 جوان  العيش النشط
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الطرق ومنع الجريم  وتنفيةذ القةانونا وكةذلك فةي األمةاكن العامة   علىج از الشرط ... ف م شركاء في تعزيز السالم   -2

 حيث تمنع من الجريم  والتدري .

النشاط مال درام   علىدطط تشجع  وزار  السياح  بافشتراك مع وزار  الشبا  والرياة  ووزار  الاقاف ... في وةع -3

 زيارت ا وكذلك تكون أماكن جذ  سياحي تدر ددل للدول . علىافحتفاالا والكرنفاالا والمسابقاا والتي تشجع النام 

أداء النشةاط  علةىوزار  التربي  والتعليم... حيث يج  علي ا أن تدمأ مع مناهج ةا الدراسةي  مةا ياقةف ويشةجع الطةال   -4

 البدني اليومي في المدارم والجامعاا.

توسةيع  علىأعمال التشجير والصيان  الدوري  للعناصر الدةراء بالمدين ا والعمل  علىوزار  الزراع ... حيث العمل  -5

 الررع  الدةراء بالمدين .

 تطبيق القوانين وعارب  المدالفين. علىوزار  العدل... من دالل المحافظ   -6

رةدر  علىوزرا  النقل... من دالل مشاريع النقل العام وشبكاا دط السيرا بحيث تكون مصمم  لجعل النام يتحركون  -7

 افمكان. ب دف تقليل عدد رحالا السياراا الداص .

وزار  الصح ... من دالل دصدار نشةراا توعية  المةواطنين بأهمية  النشةاط البةدنيا وكةذلك زيةاد  األبحةاث المدتصة   -8

 الصح  العام . بتحسين

افذاع  والتليفزيون والمطبوعاا الجماهيري  وكذلك افنترنةات ف ةم شةركاء  ماليالجماهير  وسا ل افعالم وافعالن  -9

 م مون في نشر الوعي في الرسا ل والحمالا المناسب  لذلك.

ي نشةر أو تطبيةق الفكةر القطاي العام والمجتمع المدن...من دالل األعمةال التطوعية  فةي أ  مجةال يمكةن أن يسةاعد فة -10

 النشطن.

ممارسةة  النشةةاط البةةدني فةةي الةةروتين اليةةومي  علةةىأصةةحا  الشةةركاا الداصةة ... فةةي تطبيةةق اسةةتراتيجياا تشةةجع  -11

 للموظفين.

 

( 2مخطط رقم )

يوضح اإلطار 

التشاركي في 

إنشاء مدينة 

 صحية ونشيطة

    

 المدين  الصحي  والنشط 

 اإلعدادات

 

المدارم -   

أماكن العمل-  

الرعاي  الصحي -  

أوراا الفراغ-  

 والرياةاا

األحياء-  

 

كل المواطنين -  
األطفال والشبا -  

كبار السن-  
ذو  افعار -  

األحياء -
والمواطنون ذو  
الوةع افرتصاد  

 المندفو
األرلياا -

والمجموعاا 
 الدطر 

الموظفين-  
 

 المجموعات السكنية

 

 
 فرص ممارس  النشاط البدني والحيا  النشط  للجميع

 
 

البي   المبني   من وسا ل نقلا استددام األراةيا 
الحةرىا المساحاا الدةراء التصميم  

 
 

البي   افجتماعي   من المصروفااا 
المجتمعيا  والددلا الددمااا التمسك
 والاقاف 

 

المنتدبونا 
المدططون 

 الحةريونا الرياة 
والترفيها الصح ا 

ا التعليما النقل
 القةاءا السياح 

 

 

 الشركاء

 

 

 المشارك  المجتمعي 
 

 افجرا اا

 المد  الطويل
 المد  القصير

 

 السياساا
 البرامأ
 الدطط

استرتيجي  البني  
 التحتي 

 افتصاالا
 

 المواطنينا الددم 
 المدني ا القطاي

التطوعيا القطاي 
 الداص
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نماذج ( 7شكل رقم )

من أنماط الحياة في 

المدينة النشطة 

)والغرض من هذا 

ليس الجمال فقط 

ولكن المردود 

اإليجابي علي 

المستخدم واألثر 

النفسي أسناء تواجده 

في  في تلك األماكن(

 .الفراغات العامة

 

     النشطة...اً: دراسات الحالة لبعض المدن التي تستخدم استراتيجيات المدينة تاسع 

في هذا الجزء دراس  لبعو المدن التى دستددم في ةا بةرامأ واسةتراتيجياا المدينة  النشةط . ف ةي مةدن ددلةا حيةز التنفيةذ 

بالفعل ورد وصل بعة ا لنتا أ يمكن افسةتفاد  من ةاا كمةا أن تلةك المةدن هةي المسةتو  المطلةو  الوصةول دليةه مةن حيةث 

االرتصةةادي  فةةي المةةدن المصةةري ا ممةةا يجعل ةةا نمةةاذج جيةةد  يمكةةن االسةةتفاد  من ةةا  مسةةتو  المعيشةة  والتنميةة  والدصةةا ص

 للوصول ل دف البحث فعاد  تصميم وتنسيق المدن المصري  بفلسف  المدن النشط .

أن تلك النماذج لكون ا لم يكتمل في ا مشروي المدين  النشط  بالصةور  الن ا ية  بعةدا ونظةراً لعةدم تةوافر  دلىويج  افشار  

المعلوماا التفصيلي  عن محتو  المشروعاا التي يتم تنفيذها بتلك المدن. لذا سيتم عرو االتجاهةاا العامة  التةي اتبع تةا 

اآلن فةي  حتةىومحاول  االسةتفاد  رةدر افمكةان مةن النتةا أ التةي طبقةا أو تتبع ا تلك المدن للوصول لمدين  نشط  مكتمل . 

 من ا.تلك المدن ومحاول  افستفاد  

 

 .المتحدة( ..اإلمارات العربية  -إمارة أبو ظبي) Masdar مدينة مصدر أوالً: -

وهي دا ماً ما يتم ذكرها كأحد أهم النماذج للمدن المستدام ا والتي تم تدطيط ا لتكةون مدينة  مسةتو  الكربةون في ةا صةفرا 

مسةتو  العةالما كمةا أن ةا أول مدينة  كاملة   علىم لتكون أول مدين  دالي  من الكربون والنفاياا 2006عام بدء في تنفيذها 

ر من أكار مدن العالم استدام  يكما تجد في ا الفةرص المتاحة  للمشةي والتشةجيع عليةه تعمل بالطار  الشمسي ا لذلك هي تعتب

كم من وسط مدين  أبو ظبيا ويتورع أن يسةكن ا 17تقريباًا وتبعد حوالي  2كم 7وكذلك دستددام الدراجاات. وتبلغ مساحت ا 

ألةةف شةةدص. ف ةةي تشةةكل منصةة  فنتةةاج طارةة  المسةةتقبل المتجةةدد   50ألةةف نسةةم  تقريبةةاً ويتةةردد علي ةةا مةةا يقةةابر مةةن  40

 والتقنياا النظيف . 

البحاي  فةي مجةاالا الطارة  المتجةدد  والنظيفة  وتعتبر المدين  مجتمعا دصباً للتجار  واألبحاث ويدرج من ا أحدث النتا أ 

المؤسسةةاا العاملةة  والحكوميةة  فةةي القطةةاي االسةةتراتيجي  مةةدينى تل ةةموددتبةةاراا التكنولوجيةةاا وبةةذلك فمدينةة  مصةةدر هةةي 

 ا والحيو  بافبتكاراا الفعال  والنافع . ويلع  المدطط الر يسي دوراً هاماً في نجاو مدين  مصدر بتحقيق هدف افسةتدام

 هي وأهم األشياء التي راعاها المدطط 
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 استعماالت أراضي مختلطة. -

 ألدني.احدها  دلىتقار  أماكن العمل والترفيه والسكن والددمااا مما يس ل التنقل ويقلل الحاج  لوسا ل النقل  -

 شوارع ا ةيق  وب ا دظالل طبيعي. -

 أبني  مندفة  افرتفاعاا وذاا كااف  عالي . -

 ن  بحيث تقلل التعرو ألشع  الشمم في جدران ا وشوارع ا.توجيه مباني المدي -

 الدروج في ال واء النقي. علىفراااا عام  ومناطق حةري  حيوي ا بما يشجع النام  -

 ل بالمركباا.المشيا وكذلك تستددم وسا ل نقل نظيف  مع التقليل ردر افمكان للحاج  للتنق علىمدين  صديق  ومشجع   -

 شا  بمسةافااوسا ل التنقل تعمل بطار  ك ربا ي  دون الحاج  للورود افحفور  وكذلك شبك  م أنظم  نقل متكاملا حيث -

 ىعلةمتةر لألمةاكن العمةل كمةا تحةو  الدةدماا األعلةي مسةتو ا كمةا تعتمةد  300متةراً للدةدماا و150سير ال تزيةد عةن 

 مساراا الدراجاا والمركباا الك ربا ي .

 د الطار  المستددم .استددام األلواو الك روةو ي  لتولي -

 مستو  الحيا  العالي والجيد. -

 

 ...Sino-Singapore Tianjin)الصين( ثانياً: مدينة ساينو سينجابور تيانجين  -

مشةروي بتا راما المدينة  بالتعةاون مةع سةين افور  2008مليون نسم  في عام  11.8يتيانجين هي االث أكبر مدن الصين 

لةدي ا  يالتة Tianjin Binhaiتنمي  حيث سيتم بناءها في األراةي المالحة  ايةر الصةالح  للزراعة  فةي المنطقة  الجديةد  

 دلةةىسةةاحت ا مدطةةط أن تصةةل م 2020أسةةري معةةدالا النمةةو افرتصةةاد  والسةةكاني فةةي الصةةينا ومتورةةع بحلةةول عةةام 

ألف شدص. وهذا جعل التدطيط العام للمدين  يتةةمن أسةتحداماا األراةةي المدتلطة   350وسوف تستوع   2كم34.2

 ث يتورةع أنبافةاف لإلسكان واألنشط  الددمي  والصناعاا ذاا التكنولوجيا الفا قة  والصةناعاا ذاا الصةل  بالبي ة  حية

لتدطيط ا علىستدداماا في المدين  جعلا القا مين هذظ النشاطاا واالألف فرص .  190توفر المدين  فرص عمل لحوالي 

ذلك فةي  ا وتجد أاريجعلوا من المدين  نموذجاً ناجحاً في استددام الطار  والمواد حيث تنتأ كمي  ة يل  من ال ازاا الدفي  

ن بالقر  مة لنقلالنمو افرتصاد . وفي ا دطه لدمأ أنظم  النقل واستدداماا األراةي من دالل دنشاء مناطق ب ا برامأ ل

د  فةي وسةط الصناعاا والدةدماا البعيةد  نسةبياً عةن وسةط المدينة  ممةا يجعةل كاافة  السةكان متسةاوي  تقريبةاً لتلةك الموجةو

ط لةه فةي تلةك أن مةن المدطة دلةىتنقل العمال  دةارج المدينة  رليةل. هةذا بافةةاف   دلىالمدين . وهذا المدطط يجعل الحاج  

كةةذلك تسةة يل نقةةل بالمواصةةالا العامةة  ذاا الكفا ةة  العاليةة  والتةةي تسةةتددم الطارةة  النظيفةة ا و% مةةن الت90المدينةة  أن تةةتم 

ق ال واء الطل العام  المفتوح  التي توفر فرص  جيد  للنشاط في وب ا األماكناألردم وركو  الدراجاا  علىوتشجيع السير 

 وفرام  المناسباا والتجمعاا.

 

 ... Caofeidian Eco -Cityثالثاً: مدينة كاوفيديان )الصين( -

 80شرق الصينا ف ي جزير  ص ير  علةي بحةر بوهةا  علةي بعةد حةوالي  Tangshan *تان شانتقع المدين  في جنو  

  الجديةدبةالقر  مةن المنطقة  الصةناعي  فةي منطقة  كاوفيةديان  Caofeidianكم من وسط مدين  تان شان. وتقع كاوفيديان 

والتي أنشأا كمورع تجريبي للن وو بافرتصاد. ومدطط ل ا أن تكون من أكبر المدن البي ي  فةي الصةين وأن تكةون كةذلك 

ألف نسم  ةمن  400مكان للتدفيف من الة وط الحةري  ودعم للتنمي  الصناعي  في المنطق . ومن المتورع ل ا توطين 

                                                           
 7.8لذي بلغ ا 1976أصيح معروفا لزلزال طانغشان عام  .هي مدينة صناعية على مستوى المحافظات رلى حد كيير في مقاطعة هييي شمال شرق الصينطانغشان  *

 رياترعلى مقياس 
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مليةون نسةم  بمسةاح  تبلةغ  1.3متورع ل ا أن تةةم حةوالي  2020عام في المرحل  األولي وعند اكتمال ا  2كم 30مساح  

 .2كم150

أنظم  النقل األدةر وذلك لكي تكون مدين  ذاا مسافاا نقل  علىومن الملفا للنظر أن مدطط المدين  الكبير  تلك يشجع 

ي وركةو  الةدراجاا وصةالح  رصير ا وب ا أنظم  نقل سريع بافتوبيساا والسك  الحديد  مما يجعل المدين  صةديق  للمشة

للحيا  النشةط ا ف ةي مدينة  ذاا دنبعااةاا كربونية  مندفةة  تسةتددم طارة  الريةاو لتوليةد الك ربةاء ف ةي مدينة  مطلة  علةي 

% مةن المةاء فةي االستصةالو. وكةذلك تسةتددم مصةادر 50البحرا وب ا نظةام للميةا  يعةزز الحفةاظ علي ةا ودعةاد  اسةتددام 

 النباتاا والمدلفاا.  نظيف  مال ال از الحيو 

 

 النتائج: -

 التالي  توصل البحث الي النتا أ 

مراعةا   -1افهتمةام بةأمرين أساسةيين همةا  ... دلةىمستو  العالم متجه  علىالمدن  تاريخ تطوردن التطور الحادث في  -1

 االهتمام بالعنصر البشر  واحتياجاته. -2البي   

 مدار اليوم. علىالنشاط البدني في معظم أشكاله  علىدهتمام عد  مؤسساا وهي اا عالمي  بفكر  التشجيع والحث  -2

هناك اهتمام بالغ من دول ومؤسسةاا عالمية  بفكةر  المدينة  النشةط  ومةن م مةن وةةع تصةوراا فعلية  فةي مةدن تحةا  -3

 افنشاء لالستفاد  المستقبلي . 
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 واالجتماعي والاقافي. الصحي واالرتصاد المستو   علىاالستامار في برامأ المدين  النشط  له لاار  افيجابي   -5

 

 التوصيات: -

 التالي  توصل البحث الي التوصياا 
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 حل ا. علىالمشكالا المستجد  والعمل 
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