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ملخ�ص
بالرغم من اأن م�س���ر خا�س���ت العديد من التجارب يف اإن�س���اء مدن وجمتمعات عمرانية جديدة يف ظل احلاجة امللحة اإىل فتح 
حم���اور للتنمية ت�س���هم يف تفريغ امل���دن القائمة من ال�س���كان وجذبهم اإيل هذه املجتمع���ات من ال�ادي ال�س���يق الذي ال تتعدى 
م�س���احته 4% من امل�س���احة االإجمالية للبالد ويقطنه ح�ايل 97% من ال�س���كان، اإال اأن هناك ق�س�را �سديدا يف حتقيق املعدالت 
ال�س���كانية والعمرانية امل�س���تهدفة لتلك املجتمعات، ومن هنا جاء م��س����ع هذه ال�رقة البحثية والتي تهدف اإىل حتليل وتقييم 
البعد اال�ستدامي للمناطق ال�سكنية مبدينة برج العرب اجلديدة والعمل على اإيجاد الت�ازن يف الهيكل املكاين وا�ستغالل امل�ارد 
املتاحة مع دعم ركائز عملية التنمية امل�ستدامة يف املجالني العمراين واملعماري، يف حماولة لفهم وا�ستخال�ض اأهم نتائج هذه 
التجرب���ة واخلربات امل�س���تفادة منها، حيث اأن هذه النتائج واخلربات متثل مدخال اأ�سا�س���يا لر�س���م الت�جهات االإ�س���رتاتيجية 

امل�ستقبلية عند التفكري يف اإن�ساء جمتمعات عمرانية جديدة يف م�سر.

وقد انتهج البحث  املنهج التحليلي حيث يتم حتليل املنظ�مة الرئي�سية لال�ستدامة اإىل عنا�سرها ومت تقييم كل جزء على حدي 
لل��س����ل اإىل التقييم العام وال�س���امل للمنظ�مة حمل الدرا�س���ة، بخالف املنهج اال�س���تقرائي للمفه�مي���ات واالأفكار والبيانات 
بغر����ض جم���ع املعل�مات اجلزئي���ة الالزمة لتقييم كل نقطة، ثم ربطها كلها مع بع�س���ها البع�ض لل��س����ل لقيمة التقييم، وعلى 
اجلانب العملي مت انتهاج مبداأ يعتمد على اآلية ت�س���اركيه وهى اآلية »جمم�عات العمل« التي ت�س���م كافة االأطراف املعنية بعملية 

التنمية مب�ست�ياتها املختلفة لتحديد االحتياجات واأول�ياتها واأف�سل ال��سائل لتحقيقها و�سبل مت�يلها.

وت��سل البحث اإىل جمم�عة من املقرتحات ذات االأول�ية لتحقيق اال�ستدامة باملدينة وت��سيات عامة ميكن اال�ستفادة منها يف 
جتارب م�سابهة.
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1. املقدمــة:
اإن مفه�م التنمية امل�س���تدامة م�س���طلح يعنى احلفاظ على امل�ارد الطبيعية لالأجيال احلالية وامل�ستقبلية، ولن يتم 
ذلك اإال من خالل تطبيق املعايري واال�سرتاطات البيئية للحفاظ على امل�ارد الطبيعية اجلديدة واملتجددة، ومن منطلق 
االجتاهات املعا�س���رة لتط�ر فكر التنمية نح� اال�س���تدامة، يعترب مفه�م التنمية امل�س���تدامة اله���دف االأول الذي تنبثق 
منه ال�سيا�س���ات االقت�س���ادية والعمرانية واالجتماعي���ة، واأن دول العامل والنامية منها على وجه اخل�س�����ض يف حاجه 
اإىل تفعيل مفاهيم اال�س���تدامة من اأجل تنمية جمتمعاتها، وه� ما اأكده م�ؤمتر قمة االأر�ض بري� دى جانريو عام 1992 
وم�ؤمتر ج�هان�س���ربج عام 2002، ومن هذا املنطلق فاإن انتهاج مبداأ التنمية امل�س���تدامة وا�س���تيعاب مفاهيمها يتطلب 
تفعيل دور املجتمع للنه��ض بالبيئة والق�س���اء على م�س���كالتها، وذلك من خالل تفعيل دور كافة اأطراف عملية التنمية 

 .)Tomas 1997( يف اإدارة وتخطيط م�ست�طناتهم الب�سرية مبا يحقق لها اال�ستدامة
وتعد التنمية احل�س���رية امل�س���تدامة عملية مت�س���عبة ومتعددة االأبعاد وهى متثل اإ�س���رتاتيجية ذات غايات واأهداف 
حمددة، فهي ت�سرب بجذورها يف كل ج�انب احلياة بكل ما مييزها من قيم وعادات و�سل�ك واأ�ساليب واأو�ساع عمرانية 
واجتماعية واقت�سادية ونظم �سيا�سية وتقدم علمي وتقنى بهدف حتقيق املتطلبات املختلفة لل�سكان وال��س�ل بهم اإىل 
و�س���ع اأف�س���ل، والتنمية احل�سرية امل�ستدامة مبفه�مها ال�س���امل هي نقل املجتمع من االأو�ساع القائمة اإىل اأو�ساع اأكرث 
تقدما لتحقيق اأهداف حمددة ت�سعى لرفع م�ست�ى معي�سة املجتمع ككل من كافة ج�انبه عمرانيا واجتماعيا واقت�ساديا 
وذلك عن طريق ا�س���تغالل كافة امل�ارد واالإمكانات املتاحة يف حتقيق اأهداف وحل م�سكالت وتلبية احتياجات املجتمع 
يف البيئ���ات املختلف���ة )Listokin 1989( وترتبط عملية التنمية احل�س���رية امل�س���تدامة بعاملني هام���ني هما: التزايد 
املطرد يف ال�س���كان وزيادة االحتياجات تبعا للتط�ر الفكري واحل�ساري، وعلى ذلك تعترب عملية ملحة وم�جهة الإيجاد 
حت�الت يف الهياكل العمرانية واالجتماعية واالقت�س���ادية بحيث ت�ؤدى اإىل تك�ين قاعدة واأ�س����ض ق�ية متكن من اإطالق 

الطاقات االإنتاجية وت�فري الذاتية يف جمتمع ي��سف باال�ستدامة )العنقري 1989(.

2. مفه�م املجتمعات امل�ستدامة:
املجتمعات امل�س���تدامة هي اأماكن وجمتمعات يريد �سكانها العي�ض والعمل فيها حاليا ويف امل�ستقبل، وهي جمتمعات 
م�ستدامة نظرا لك�نها حتت�ي على البنية االأ�سا�سية املجتمعية والفر�ض واالإمكانات التي يحتاج اإليها �سكانها وجتعلهم 
ي�س���عرون باالنتم���اء وبااللتزام والعم���ل على رفاهية جمتمعه���م، وهذه املجتمعات م�س���تدامة ب�س���بب امتالكها للقدرة 
والفعالية االقت�س���ادية التي ت�ؤمن االحتياجات االإ�س���كانية لل�سكان ح�سب خمتلف فئاتهم وقدراتهم، كما اأنها م�ستدامة 
لت�فريها فر�ض حتقيق طم�حات ال�س���باب كما كبار ال�س���ن، وهي جمتمعات م�ستدامة بيئيا ب�سبب قدرتها على التالوؤم 
االيك�ل�ج���ي، كم���ا اأنه���ا جمتمعات حتمي وحتاف���ظ على البيئ���ة الطبيعية، بل وتعم���ل على تدعيمها بط���رق تت�اءم مع 

احتياجات امل�ستقبل بقدر م�ساو لتعاملها مع احتياجات احلا�سر )املنديل 2008(. 
وتتلخ�ض اأهم اأ�س�ض التنمية العمرانية امل�ستدامة يف املحافظة علي امل�ارد الطبيعية ورفع كفاءتها واإدارتها وخا�سة 
امل�ارد املائية، وت�فري خدمات البنية التحتية واحلد من تاأثريات تدين خدمات ال�س���رف ال�سحي على ال�سحة العامة 
داخل املناطق ال�سكنية، وتقليل تراكم املخلفات ال�سلبة وتط�ير اأنظمة ذات فاعلية اأكرب للتخل�ض منها، وحت�سني ن�عية 
اله�اء باحلد من تل�ث اله�اء نتيجة للتل�ث ال�س����ادر عن املن�س���اآت ال�س���ناعة والطاقة واملركبات، وزيادة امل�س���احات 

اخل�سراء وحماية االأنظمة االيك�ل�جية املحلية.
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1.2. معايري تقييم التنمية العمرانية امل�ستدامة للمناطق ال�سكنية:
1.1.2. توفري خدمات البنية الأ�سا�سية )املياه وال�سرف ال�سحي والكهرباء والطرق(:

     ميثل اإتباع نهج متكامل لت�فري اخلدمات االأ�سا�سية ال�سليمة بيئيا ا�ستثمارا يف التنمية امل�ستدامة ميكن من خالله 
حت�سني احلياة وزيادة االإنتاجية وحت�سني ال�سحة وخف�ض اال�ستثمارات املخ�س�سة للعالج.

2.1.2.  الإدارة املتكاملة ملوارد املياه:
     تعد اإدارة امل�ارد املائية من اأهم عنا�س���ر املنظ�مة البيئية امل�س���تدامة وذلك نظرا ملحدودية تلك امل�ارد وزيادة 
الطل���ب عليه���ا، فكان لزاما االهتمام باملحافظة عليها وبذل كل الطاقات حل�س���ن ا�س���تغاللها، وميكن حتقيق ذلك عن 
طريق اال�س���تغالل الر�س���يد للمياه وتط�ير م�سادرها ال�س���طحية واجل�فية وتقليل الفاقد منها اإىل اأدنى حد من خالل 

جمم�عة من االآليات منها على �سبيل املثال اإعادة ا�ستخدام مياه ال�سرف للري.
3.1.2. اإدارة املخلفات ال�سلبــة:

     يجب اأن تتجاوز االإدارة ال�سليمة للمخلفات ال�سلبة جمرد التخل�ض املاأم�ن منها، فعلى �سبيل املثال يجب تغيري 
اأمناط االإنتاج واال�ستهالك لتقليل املخلفات اإىل احلد االأدنى، مع تدوير واإعادة ا�ستخدامها.

4.1.2.  توفري نظم الطاقة امل�ستدامة:
     يتحق���ق ذل���ك من خالل زيادة االعتم���اد على التقنيات احلديثة واالأكرث فاعلية من حيث ا�س���تخدامها للطاقات 

املتجددة، وتقليل ما ينتج من ا�ستخدام الطاقة من اآثار �سلبية على �سحة االإن�سان والبيئة.
5.1.2.  التن�سيق امل�ستدام للمواقـع: 

     ي�ؤدى التن�سيق اجليد للم�اقع  اإىل حت�سني البيئة وخا�سة مع الت�فري يف ا�ستهالك امل�ارد. 
6.1.2.  توفري نظم اإدارة النقل امل�ستدامة: 

     اأثر الت��س���ع يف ا�س���تخدام و�س���ائل النقل اإىل التاأثري ال�سلبي على البيئة من حيث ارتفاع ن�سبة التل�ث وال�س��ساء 
وميكن يف هذا االإطار تقييم مدى ت�سجيع ا�ستخدام و�سائل النقل اجلماعي، وت�سجيع و�سائل النقل �سديقة البيئة ومدى 

كفاءة ال�سيانة، واالهتمام بحركة املرور وتدابري حتقيق ال�سالمة املرورية.
 

�سكل )1( معايري تقييم التنمية العمرانية امل�ستدامة
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3. مفه�م العمارة امل�ستدامة: 
تعترب العمارة حتديدًا فريدًا يف جمال اال�س���تدامة، فامل�س���روعات املعمارية ت�ستهلك كميات كبرية من امل�اد وتخرج 
كميات اأكرب من املخلفات والنفايات، و.ي�سري املعماري جيم�ض واينز يف كتابه »العمارة اخل�سراء« اإىل اأن املباين ت�ستهلك 
�ُس�د�ض اإمدادات املاء العذب يف العامل وربع اإنتاج اخل�سب وُخم�سني ال�ق�د وامل�اد امل�سنعة، وي�سيف باأن م�ساحة البيئة 
امل�س���يدة  يف العامل �ستت�س���اعف خالل فرتة وجيزة جدًا ترتاوح بني 20-40 �س���نة قادمة )Sykes 1995( ، واأو�س���حت 
الدرا�س����ات امل�س���رية اأن التل�ث الناجت عن اإ�سدار دخان ثاين اأكيد الكرب�ن الناجت عن ا�ستهالك ال�سناعة للطاقة ه� 
26.7%، بينما ذلك الناجت عن اال�س���تهالك ال�س���كني والتجاري ه� 10.10% من  94 ملي�ن طن من ثاين اأكيد الكرب�ن 
كنتيجة ال�س���تهالك الطاقة البرتولية. ويعرف االإن�س���اء امل�ستدام  باأنة عبارة عن االبتكار واالإدارة امل�سئ�لة عن بناء بيئة 
�س���حية قائمة على امل�ارد الفعالة واملبادئ البيئية، وهدف هذه الن�عية من العمارة ه� احلد من التاأثري ال�س���لبي على 

 .)Hui 2002( البيئة من خالل الطاقة  وفعالية امل�ارد
وميكن ح�س���ر مبادئ العمارة امل�س���تدامة  يف احلد من ا�س���تهالك امل����ارد الغري قابلة للتجدي���د واإزالة اأو احلد من 
ا�س���تخدام امل�اد ال�سارة بيئيا وحت�سني البيئة الطبيعية )Kremers 2002(، وتطبيق هذه املبادئ يقلل التاأثري ال�سلبي 
على البيئة الطبيعية وامل�س���يدة فاملبنى امل�س���تدام -انطالقا من هذه املبادئ- يعرف باأنه ممار�س���ات البناء التي ت�سعى 
اإىل اجل�دة املتكاملة )االقت�س���ادية – االجتماعية – البيئية( بطريقة وا�سحة، فاال�ستخدام املنطقي للم�ارد الطبيعية 
واالإدارة املالئمة للمباين ي�س���هم يف اإنقاذ امل�ارد النادرة وتقليل ا�ستهالك الطاقة وحت�سني البيئة مع االأخذ يف االعتبار 
دورة حياة املبنى الكاملة وكذلك اجل�دة البيئية وال�ظيفية واجلمالية والقيم امل�س���تقبلية )اإبراهيم 2004(، ومن هنا 

ميكن ا�ستخال�ض املعايري االإر�سادية للت�سميم املعماري امل�ستدام والتي �ستبنى عليها عملية التقييم.

1.3. معايري تقييم الت�سميم املعماري امل�ستدام للمناطق ال�سكنية:
للتاأكد من اأن الت�سميم املعماري يحقق اال�ستدامة ويت�افق معها يجب اإتباع املعايري االآتية:

1.1.3. ا�ستخدام املواد ذات التاأثري البيئي اجليد:
- جتنب امل�اد الكيميائية املدمرة للبيئة الطبيعية �س����اء يف مرحلة الت�س���نيع اأو الت�س���غيل وحماولة ا�س���تخدام امل�اد 

البديلة واملحت�ية على مك�نات ع�س�ية �سريعة الزوال.
 .)AIA 2007( اال�ستخدام االأمثل للم�اد املط�رة واملتجددة امل�سنعة من امل�سادر املتاحة -

2.1.3.  كفاءة ا�ستخدام الطاقة باملبنى:
- مدي تقليل ا�ستخدام الطاقة املبنية على اأ�سا�ض ي�سر بالبيئة يف مك�نات وخالل عمر املبنى.

- اال�ستخدام االأمثل للطاقة ال�سم�سية املبا�سرة وال�سلبية وت�ظيفها يف الت�سخني والتربيد، مع حتقيق الفر�ض املنا�سبة 
لت�ليد الطاقة الكهربائية املتجددة  وا�ستغالل الطاقة احلرارية الكامنة باالأر�ض.

3.1.3.  توفري البيئة ال�سحية الداخلية للم�ستخدمني:
- ت�افق الت�سميم مع اال�ستخدام االأمثل لالإ�ساءة الطبيعية )مع مراعاة احلدود امل�سم�ح بها(.

- ا�س���تثمار االإمكان���ات الطبيعي���ة يف الته�ية املتجددة مع مراعاة خط���ة التحكم التي تقلل ا�س���تخدام الطاقة  وحتقق 
الراحة الق�س�ى واللج�ء اإىل تكييف اله�اء ال�سناعي يف الظروف ال�سرورية.
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- ا�ستغالل البيئة اخلارجية وت�ظيفها لتحقيق الراحة الب�سرية  واحلرارية للبيئة الداخلية.
- الت�س���طيبات الداخلية اجليدة التي ت�ؤدى اإيل خف�ض ن�س���بة اأمرا�ض احل�سا�س���ية والتنف�ض وتقليل التاأثريات ال�سلبية 

علي املخ واجلهاز املناعي.
4.1.3.  الت�سميم املعماري اجليد: 

 - يجب مراعاة احل�س�ل علي ت�سميم يحقق كفاءة م�ستمرة يف العالقات بني امل�ساحات امل�ستخدمة وم�سارات احلركة 
و  ت�سكيل املبني و  النظم امليكانيكية وتكن�ل�جيا البناء.

- ربط الت�س���ميم اخلا�ض باملبني بامل�قع املقام عليه و  باملنطقة وبالطق�ض، ويجب مراعاة جتان�ض العالقة بني �س���كل 
املبنى و  قاطنيه والطبيعة املحيطة.

�سكل )2( معايري تقييم التنمية املعمارية امل�ستدامة

4. املدن اجلديدة يف م�سر:
ياأتي اإن�س���اء املدن اجلديدة يف م�سر كحل لتخفيف ال�سغط ال�س���كاين على املدن القائمة، واإعادة ر�سم خريطة م�سر 
ال�س���كانية والعمرانية وا�س���تثمار امل�ارد املتاحة يف �سحارى  م�سر و�س�احلها )حبيب 1994(  وبعد اأكرث من ثالثني عامًا 
علي بداية هذه التجربة ال يزال هناك العديد من امل�ساكل واملع�قات التي ت�اجه من�ها، حيث ت�سري نتائج التحليل العام 
لل��سع الراهن للمدن يف م�سر اإىل وج�د ق�س�ر وا�سح يف اإدارة امل�ارد الب�سرية واالأر�سية واملكانية لتلك املدن )ن�فل 

1990(، ويرجع ذلك اإىل العديد من امل�سببات كما ه� م��سح ب�سكل )3(. 
ومن بني هذه املدن مدينة برج العرب اجلديدة باالإ�س���كندرية والتي كان ال�س���بب االأ�سا�س���ي الإن�س���ائها وج�د حالة 
من االختالل اأ�س���ابت العالقة بني ال�س���كان واملكان باالإ�س���كندرية، حيث ترتكز الغالبية العظمى من ال�سكان يف الكتلة 
احل�س���رية االأم، حيث يبلغ عدد �س���كان املدينة نح� 885.3 ملي�ن ن�سمة طبقا لتقدير اأعداد ال�سكان لعام –2006 %87 
منهم يعي�س�ن على 16% فقط من اإجمايل م�ساحة الكتلة الفعلية للمدينة االأم، 13% يعي�س�ن على 84% من هذه امل�ساحة 
– كما اأن ن�س���ف ه�ؤالء ال�س���كان يقطن�ن املناطق الع�س����ائية التي اأ�سبحت ت�سكل جزءًا ع�س����يًا من الن�سيج العمراين 

للمدينة، وقد اأفرزت هذه االأو�ساع العديد من امل�ساكل التي انعك�ست تداعياتها على الهيكل املكاين للمدينة ومنها:
- تده�ر حالة الكتلة العمرانية مبعظم اأحيائها اجلديدة والقدمية وانت�سار املناطق الع�س�ائية.

- تداخل ا�ستعماالت االأرا�سي وتعار�ض اال�ستعماالت وما ينتج عن ذلك من اأثار بيئية �سلبية.
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- تفاقم اأزمة االإ�سكان وات�ساع الفج�ة بني العر�ض والطلب. 
ويتلخ�ض الهدف االإ�س���رتاتيجي للتنمية ال�س���املة يف رفع القيمة االقت�س���ادية واالجتماعية والبيئية امل�سافة للحيز 
ال�سكندري ككل من خالل حماولة ا�ستعادة الت�ازن املفق�د بني ال�سكان واملكان، وبحيث يرتكز منط التنمية املقرتح على 
تفعيل ق�ى الطرد يف املناطق ال�س���رقية يف مقابل تفعيل ق�ى اجلذب يف املناطق اجلن�بية والغربية وخا�س���ة مدينة برج 
العرب اجلديدة، وذلك يف اإطار من احرتام قدرات املحيط احلي�ي على اال�ستيعاب، مع اال�ستجابة الحتياجات ال�سكان 
وت�ظيف ق�ة العمل املت�لدة عن النم� ال�س���كاين املحتمل ومبا ي�ؤدى يف النهاية اإىل حت�س���ني ن�عية احلياة وانعكا�س���اتها 

على ارتفاع م�ؤ�سر التنمية االجتماعية.
ويعتمد الت�جه العام للتنمية يف اإطار االنت�سار املت�ازن على حتجيم النم� املت�قع للكتلة احل�سرية االأم من خالل تبنى 
فكرة النم� املنخف�ض مع ا�س���تيعاب الزيادة ال�س���كانية املت�قعة يف اأن�يه عمرانية جديدة باملناطق اجلن�بية واجلن�بية 
الغربية وذلك يف اإطار ما ميكن اأن نطلق عليه »تنمية االإ�س���كندرية الكربى« كمدينة ثالثية االأن�يه، ذلك باعتبار تنمية 
ن�اة �س���ناعية عمرانية جديدة )على الطريق اجلن�بي الغربي( والن�اة القدمية للكتلة احل�س���رية االأم باالإ�س���افة اإىل 

ن�اة برج العرب اجلديدة التي خطط لها اأن ت�ست�عب نح� 510 األف ن�سمة )هيئة التخطيط 1997(.

�سكل )3( اأهم م�سببات م�سكالت التنمية العمرانية امل�ستدامة

1.4. مدينة برج العرب اجلديدة:
هي مدينة جديدة ميكن ت�س���نيفها من حيث م�اقع اإن�س���ائها ووظيفتها اإيل ن�عية املدن امل�ستقلة حيث تقع على بعد 
ح�ايل 60 كم غرب مدينة االإ�سكندرية مبا يدعم ا�ستقاللها الذاتي، كما اأنها ذات قاعدة اقت�سادية متمثلة يف املنطقة 

ال�سناعية جن�ب و�سرق املدينة، وي��سح �سكل )4( م�قع املدينة.
وتعت���رب مدين����ه برج العرب اجلدي�دة م���ن مدن اجليل االأول، وقد مت اإن�س���ائها بقرار جمه�������ري رقم )506( لعام 
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1979، وقد �س���مت اإىل حمافظة االإ�س�����كندرية بقرار جمه���ري رقم )101( لعام 1990، وتتبع حي مركز ومدينة برج 
العرب الذي يبلغ عدد �سكانه عام 2008 نح� 113 األف ن�سمة  وفقا لتقدير ال�سكان لعام 2006 واإ�سافة الزيادة الطبيعية 

)اجلهاز املركزي للتعبئة 2006(.
ويحد املدينة من ال�س���رق قرية بهيج ومن ال�س���مال قرية اأب� �سري ومن الغرب قري��ة الغربانيات، وترتبط املدينة مع 

االإ�سكندرية بعدة طرق وحماور اأهمها: 
- طريق اإ�سكندرية/ مطروح امل�ازى ل�ساحل البحر املت��سط والذي تتفرع منه عدة طرق ت�سل ملدينة برج العرب وقرية بهيج.

- طريق القاهرة اإ�س���كندرية ال�س���حراوي الذي يتفرع منه طريق الكاف�ري/ احلمام مرورا بقرية بهيج ومدينة برج 
العرب اجلديدة وقرية الغربانيات.

- خط �سكة حديد اإ�سكندرية/مطروح الذي مير بقرية بهيج ومدينة برج العرب وقرية الغربانيات.
وترتبط املدينة باملدن االأخرى عن طريق خط�ط اأت�بي�ض هيئه النقل العام لربطها بكل من االإ�سكندرية والعامرية 

وال�ساحل ال�سمايل و �سيارات »ميكروبا�ض« لربط املدينة بكل من االإ�سكندرية والعامرية.
 وتبلغ امل�ساحة االإجمالية للمدينة 47.5 األف فدان، وتبلغ م�ساحة الكتلة العمرانية بها 26 األف فدان، ويبلغ م�ساحة 

الن�ساط ال�سكنى للمدينة 7 األف فدان مق�سمة اإىل جمم�عة من االأحياء ت�ستمل على جميع م�ست�يات االإ�سكان )اقت�سادي 
– مت��س���ط – ف�ق مت��س���ط – فاخر( مت اإن�س���اء حي �س���كنى واحد من ع�س���رة اأحياء ت�س���منها خمطط املدينة،  كما 
تت�فر قطع االأرا�س���ي ال�سكنية لالأفراد واأي�سا لل�سركات اال�س���تثمارية واملنتجعات ال�سكنية وكذلك امل�سروعات الق�مية 
مثل م�س���روع اإ�سكان مبارك وم�سروع اإ�س���كان جمعية امل�ستقبل وم�سروعات االإ�سكان احلر واالإ�سكان العائلي، ويبلغ عدد 
ال�حدات ال�سكنية باملدينة ح�ايل 9200 وحدة �سكنية، وقام القطاع غري احلك�مي باإن�ساء ح�ايل 3000 وحدة، وي��سح 

�سكل )5( خريطة ا�ستعماالت االأرا�سي للمدينة.
وتبل���غ م�س���احة الن�س���اط اخلدمي ح����ايل 13.3 األف فدان حيث ي�فر التخطيط احل�س���ري للمدينة قطع اأرا�س���ى 
للخدمات املختلفة )تعليمية – �سحية – ثقافية – دينية – ترفيهية – جتارية( وتعترب مدينة برج العرب اجلديدة مدينة 

�سناعية كربى حيث تبلغ م�ساحة الن�ساط ال�سناعي بها ح�ايل 5.5 األف فدان. 

�سكل )4( خريطة ا�ستعماالت االأرا�سي للمدينة
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�سكل )5( خريطة ا�ستعماالت االأرا�سي للمدينة

وبالن�س���بة للمرافق فتتغذى املدينة مبياه ال�س���رب من خالل حمطة تنقية بالكيل�40 بطريق االإ�س���كندرية/القاهرة 
ال�س���حراوي وخم�س����ض للمدينة طاقة 170 األف م3/ي�م وحمطة تنقية بطاقة 86 األف م3/ي�م، وبالن�س���بة لل�س���رف 
ال�س���حي مت تنفيذ حمطة معاجلة )برك اأك�س���دة( ب�س���عة 36 األف م3/ي�م وجارى ت�س���ميم حمطة معاجلة ميكانيكية 
بت�س���رف قدرة 480 األف م3/ي�م، ومت تنفيذ �س���بكات الكهرباء بط�ل 1636 كم كما  مت تنفيذ �سبكات طرق بط�ل 533 

كم و مت تنفيذ �سبكات ات�ساالت بط�ل 305 كم.
وبالن�سبة للنم� ال�سكاين، فاملدينة مل حتقق حتى االآن االأهداف املن�س�دة من اإن�سائها، وي��سح جدول رقم )1( النم� ال�سكاين البطيء 
 .)Habib 1998( دون اأن حتقق التعداد ال�سكاين امل�ستهدف )جدا للمدينة بالرغم من انتهاء �سن�ات التنمي��ة املحددة لها )عام 2000

جدول رقم )1( النم� ال�سكاين ملدينة برج العرب اجلديدة

�سن�ات التنمية املت�قعةتاريخ بدء االإن�ساءاملدينة
عدد ال�سكان املت�قع  )باالألف ن�سمة(

امل�ستهدف�سنة 2000�سنة 1996�سنة 1985
برج العرب 

اجلديدة
1980205،727،560،5510

2.4. تقييم البعد ال�ستدامى للمناطق ال�سكنية مبدينة برج العرب اجلديدة:
بالنظر للمق�مات االأ�سا�س���ية لتحقيق البعد اال�س���تدامي ال�س���ابق ذكرها، يالحظ اأن اال�س���تدامة تتحقق من خالل 
الت�فيق الناجح ما بنب البعد البيئي واالجتماعي واالقت�س���ادي، ومن خالل املنهجية البحثية املقرتحة فاإنه �س����ف يتم 
ا�ستخدام نف�ض التق�سيم العام للتنمية احل�سرية امل�ستدامة، حيث �سيتم تطبيق كل معيار على البعد البيئي واالجتماعي 
واالقت�س���ادي، فعلى امل�ست�ى العمراين: يتم تق�سيم التنمية العمرانية امل�ستدامة اإىل عدد من املعايري، ويتم تقييم تلك 
املعاي���ري م���ن خالل مدى جناحها يف حتقي���ق االأبعاد الثالثة للتنمية امل�س���تدامة، وبنف�ض املنطق �س���يتم اإجراء التقييم 
على امل�س���ت�ى املعماري مع العلم باأنه ي�س���عب على امل�س���ت�ى املعماري حتقيق التقييم من خالل االأبعاد الثالثة للتنمية 

امل�ستدامة يف كافة املعايري اخلا�سة به )عابدين وقنرب 2006(.
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و�س����ف يت���م التقييم على هيئة مت��س���ط نق���اط كل جمم�عات العمل متدرجة من )�س���فر: 5(  ، بحيث يتم و�س���ع 
القيمة االأكرب )5 ( اأمام النقطة االأكرث حتقيقا لال�س���تدامة والقيمة )�س���فر( اأمام النقطة ذات التقييم ال�سعيف جدا 

اإ�ستداميًا، وكذا و�سع عالمة اأمام معايري التقييم غري املت�فرة الأ�سباب قد تتعلق بظروف املدينة نف�سها. 
و�سيتم ذلك من خالل اال�ستبيان لفئات املجتمع املختلفة باملدينة ومن منطلق مبداأ امل�ساركة )مركز بح�ث اخلدمة 
االجتماعية 2003(، حيث اعتمدت فكرة البحث ب�سكل اأ�سا�سي على اآلية ت�ساركيه وهى اآلية »جمم�عات العمل« التي ت�سم 
كافة االأطراف املعنية بعملية التنمية مب�س���ت�ياتها املختلفة، من حيث حتديد االحتياجات واأول�ياتها للمجتمع واأف�س���ل 
ال��س���ائل لتحقيق هذه االحتياجات وو�س���ع ال�سيا�سات و�س���بل مت�يل امل�س���روعات واتخاذ القرارات وتنفيذ ال�سيا�سات 
والرقاب���ة على اأوجه الن�س���اط املتعلقة بالتنمية، ولقد مت تنظيم جمم�عات العم���ل املختلفة لكافة االأطراف املعنية على 
اأربعة م�ست�يات: اأوال جمم�عة االإدارة املحلية والتي مثل فيها قيادات من رئا�سة املدينة واملجل�ض ال�سعبي املحلى، وثانيا 
اجلمعيات االأهلية  وثالثا جمم�عة االأهايل واملهم�سني ورابعا جمم�عة القطاع اخلا�ض و�سملت عددا من اأ�سحاب امل�سانع 
وال�سركات ومثلت جمم�عات العمل اإطار مرن لتحقيق ال�سراكة �س�اء بالن�سبة للقرارات االإ�سرتاتيجية العامة والقطاعية 
للتنمي���ة، اأو بالن�س���بة للتعامل مع امل�س���اكل املحلية امللحة واأتاحت وج����د ح�ار منظم ومنتظم ب���ني االأطراف املختلفة. 
ولقد اأتاح هذا النم�ذج الناجح خلق وعى ق�ى بفكر ال�سراكة كما اأتاح اإنتاج ا�سرتاتيجيات قطاعية وت�س�رات اأولية 

مل�سروعات عديدة ذات اأول�ية ملحة، وميكن ت�سنيف هذا النم�ذج باعتباره ن�عًا من ال�سراكة احلقيقية.
وفيما يلي عر�س���ا لنتائج الدرا�س���ة اخلا�سة بتقييم معايري اال�س���تدامة العمرانية التي مت اإجراوؤها ممثلة يف �س�رة 
جداول بدءا من جدول رقم)2( وحتى جدول رقم)6(، علما باأنه قد مت ا�س���تبعاد معيار البنية االأ�سا�س���ية من التقييم 

نظرا لت�افره ب�سكل منا�سب باملدينة.

جدول رقم )2( تقييم اإدارة م�ارد املياه

ييم
لتق

ارا
اأ�سا�ض التقييممعي
�فراإدارة م�ارد املياه

 مت
غري

مت��سط م�ست�ى التقييم

مالحظات012345
ئ��ي

بي
مدى حت�سني البيئة نتيجة حت�سني اإدارة م�ارد املياه

يالحظ اأن حت�سني اإدارة امل�ارد املائية 
قد حتقق نتيجة تن�يع م�سادرها 

ال�سطحية واجل�فية، بينما تعانى املدينة 
من عدم وج�د بدائل غري تقليدية 

لت�فري املياه وعدم وج�د م�ساركات من 
القطاع اخلا�ض فى هذا املجال

مدى تر�سيد ا�ستهالك املياه 

تط�ير م�سادر املياه ال�سطحية واجل�فية

عي
تما

مدى حت�سني ال�سحة نتيجة حت�سني م�ست�ى املياهاج

ال�سل�ك اال�ستهالكي ومدى تقليل ا�ستهالك املياه

دي
�س�ا

اقت

وج�د بدائل غري تقليدية لت�فري املياه

اإعادة ا�ستخدام املياه يف الري

مدى تر�سيد ا�ستهالك املياه وانعكا�ض ذلك اقت�ساديا

م�ساركة القطاع اخلا�ض يف هذا القطاع
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جدول رقم )3( تقييم اإدارة املخلفات ال�سلبة

ييم
لتق

ارا
اأ�سا�ض التقييممعي

�فراإدارة املخلفات ال�سلبة
 مت

غري

مت��سط م�ست�ى التقييم

مالحظات012345

ئ��ي
مدى حت�سني البيئة نتيجة حت�سني اإدارة املخلفاتبي

ي�جد مدفن �سحي، لذا ال ي�جد 
تراكم للقمامة، مما ي�ؤثر ايجابيا 

على �سحة االإن�سان والبيئة، وتكمن 
امل�سكلة فى عدم وج�د نظام للتدوير

مدى بيئية املدافن ال�سحية احلالية

ع�ي
تما

اج

مدى حت�سني م�ست�ى ال�سحة نتيجة اإدارة املخلفات

مدى حتقيق الناحية اجلمالية والقب�ل االجتماعي

ال�سل�ك اال�ستهالكي ومدى تقليل املخلفات ال�سلبة 

ساد
ت�

اق

تدوير واإعادة ا�ستخدام املخلفات

جدول رقم )4( تقييم نظم الطاقة امل�ستدامة

ييم
لتق

ارا
اأ�سا�ض التقييممعي

�فرت�فري نظم الطاقة امل�ستدامة
 مت

غري

مت��سط م�ست�ى التقييم

مالحظات012345

ئ��ي
بي

مدى تقليل االآثار ال�سلبية الإنتاج وا�ستهالك الطاقة 

تعانى املدين���ة من الق�س�ر ب�سكل عام 
يف هذا املعيار، حيث تعتمد املدين��ة على 
الطاقة التقليدي�ة وال ت�جد اأيه حماوالت 

لت�فري طاقات متجددة.

مدى تر�سيد ا�ستهالك الطاقة عمرانياً 

مدى ت�افر تقنيات الطاقة ذات البعد البيئي

عي
تما

حت�سني م�ست�ى ال�سحة نتيجة الطاقة املتجددةاج

مدى اال�ستفادة من الطاقات املتجددة

دي
�سا

 تر�سيد ا�ستهالك الطاقة وانعكا�ض ذلك اقت�ساديااقت

ال�سيانة الدورية مل�سادر واأدوات ا�ستهالك الطاقة
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جدول رقم )5( تقييم التن�سيق امل�ستدام للم�قع

ييم
لتق

ارا
اأ�سا�ض التقييممعي

�فرالتن�سيق امل�ستدام للم�اقع
 مت

غري

مت��سط م�ست�ى التقييم

مالحظات012345

ئ��ي
بي

مدى حت�سني البيئة

م�س��احات  ب��ت���ف��ري  امل��دي��ن��������ة  ت��ت��م��ي��ز 
ك��ب��رية م���ن امل��ن��اط��ق اخل�����س��راء مما 
البيئ��ي  املعي���ار  تقييم  ن�س��بة  من  يزيد 
امل�سكلة  ت��ك��م��ن  بينما  واالج��ت��م��اع��ي، 
فى  امل�ق�ع  تن�س��يق  ا�ستغالل  ع��دم  فى 
الن�احي االقت�سادي��ة ب�سكل كبري، حيث 
ميكن اأن ي�سهم ذلك فى حت�سني م�ست�ى 

اخلدمات املقدمة

مدى التاأثري على امل�ست�ى املناخي املحلى

مدى تر�سيد ا�ستهالك املياه يف تن�سيق امل�اقع

مدى تر�سيد ا�ستهالك الطاقة يف تن�سيق امل�اقع

مدى بيئية االأ�سمدة واملبيدات امل�ستخدمة

عي
تما

اج

حت�سني م�ست�ى ال�سحة نتيجة تن�سيق امل�اقع

مدى حتقيق اخل�س��سية

مدى حتقيق الناحية اجلمالية والقب�ل االجتماعي

مدى التنا�سق ال�سجري والنباتي امل�ستخدم

دي
�سا

اقت

تدعيم التنمية االقت�سادية من خالل االإعالنات مثال

تبنى فكرة احلدائق املثمرة

ال�سيانة الدورية

جدول رقم )6( تقييم نظم اإدارة النقل امل�ستدام

ييم
لتق

ارا
اأ�سا�ض التقييممعي

�فرت�فري نظم اإدارة النقل امل�ستدامة
 مت

غري

مت��سط م�ست�ى التقييم

مالحظات012345

ئ��ي
بي

مدى تقليل التل�ث الناجت عن و�سائل النقل

يعتمد النق�ل على عدد حمدود من 
ال��س��ائل وخا�سة » امليكروبا�ض« الذى 
ينا�س��ب م�ست�ى معي�س��ة ال�سكان رغم 
زيادة التعريف���ة فى االآونة االأخرية، 
ولكن ال تت�فر و�س���ائل نقل �سديقة 

للبيئة وال ت�جد بدائل نق�ل غري تقليدية

مدى تر�سيد الطاقة امل�ستهلكة ب��سائل النقل
مدى احلماية من ال�س��ساء

عي
تما

اج

�سالحية و�سائل النقل مل�ست�ى معي�سة ال�سكان
مدى تن�ع و�سائل النقل

مدى حتقيق االأمان املروري
مدى تنا�سب تعريفة النقل مع اإمكانيات ال�سكان

دي
�سا

ت�سجيع مبداأ النقل اجلماعياقت
وج�د بدائل غري تقليدية ال�ستخدام ال�ق�د

ت�افر بدائل للنقل التقليدي مثل ا�ستخدام الدراجات
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وفيما يلي عر�س���ا لنتائج الدرا�س���ة اخلا�سة بتقييم معايري اال�س���تدامة املعمارية التي مت اإجراوؤها ممثلة يف �س�رة 
جداول بدءا من جدول رقم)7( وحتى جدول رقم)10(.

جدول رقم )7( ا�ستخدام امل�اد ذات التاأثري البيئي اجليد

ييم
لتق

ارا
اأ�سا�ض التقييممعي

�فرا�ستخدام امل�اد ذات التاأثري البيئي اجليد
 مت

غري

مت��سط م�ست�ى التقييم

مالحظات012345

ئ��ي
بي

جتنب امل�اد الكيميائية املدمرة للبيئة الطبيعية 
مل يتم مراعاة العام�ل البيئي عند 

اختيار م�اد البناء ب�س���كل كاف ا�ستخدام امل�اد البديلة املحت�ية على مك�نات ع�س�ية
اال�ستخدام االأمثل للم�اد امل�سنعة من امل�سادر املتاحة

جدول رقم )8( كفاءة ا�ستخدام الطاقة على امل�ست�ى املعماري

ييم
لتق

ارا
اأ�سا�ض التقييممعي

�فركفاءة ا�ستخدام الطاقة 
 مت

غري
مت��سط م�ست�ى التقييم

مالحظات012345

ئ��ي
بي

مدى تقليل االآثار ال�سلبية الإنتاج وا�ستهالك الطاقة 

ال ي�جد تفكي��ر فى ا�س���تخدام 
الطاقات املتجددة نظرا الرتفاع 

تكلفة ا�س�ترياد اأدواتها وارتفاع تكلفة 
�سيانتها، فى حني تتميز املدينة 

بال�سيان���ة اجليدة مل�سادر الطاقة 
احلالية

مدى تر�سيد ا�ستهالك الطاقة من الناحية املعمارية
اال�ستخدام االأمثل للطاقة ال�سم�سية املبا�سرة وال�سلبية

ا�ستغالل الطاقة احلرارية الكامنة باالأر�ض

عي
تما

حت�سني م�ست�ى ال�سحة نتيجة الطاقة املتجددةاج

مدى اال�ستفادة من الطاقات املتجددة

دي
�سا

تر�سيد ا�ستهالك الطاقة وانعكا�ض ذلك اقت�ساديااقت

ال�سيانة الدورية مل�سادر واأدوات ا�ستهالك الطاقة

جدول رقم )9( ت�فري البيئة ال�سحية الداخلية للم�ستخدمني
ييم

لتق
ارا

اأ�سا�ض التقييممعي
�فرت�فري البيئة ال�سحية الداخلية للم�ستخدمني

 مت
غري

مت��سط م�ست�ى التقييم

مالحظات012345

ئ��ي
بي

ت�افق الت�سميم مع اال�ستخدام االأمثل لالإ�ساءة الطبيعية

تتميز النماذج مبراعاة الته�ي��ة 
واالإ�ساءة الطبيعية اإىل حد كبري، فى 
حني مل يراع��ى ا�ستخدام الت�س��طيبات 

�سديقة البيئ����ة

ا�ستثمار االإمكانات الطبيعية يف الته�ية املتجددة
تقليل ا�ستخدام الطاقة واأجهزة التكييف  

عي
تما

مدى حت�سني م�ست�ى ال�سحة العامةاج

ا�ستخدام الت�سطيبات غري امل�سرة بال�سحة

ساد
ت�

اق

خف�ض اال�ستثمارات املخ�س�سة للعالج
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جدول رقم )10( الت�سميم املعماري اجليد

ييم
لتق

ارا
اأ�سا�ض التقييممعي

�فرالت�سميم املعماري اجليد 
 مت

غري

مت��سط م�ست�ى التقييم

مالحظات012345

ئ��ي
ارتباط ت�سميم املبنى بامل�قع بي

ي�جد تن�ع فى ت�سميم النماذج ال�سكنية 
مبا يحقق متطلبات الفئات املختلفة 

من ال�س�كان، كما تتميز تلك النم�اذج 
بكف��اءة العالقات ال�ظيفي���ة، ولكنها ال 

ترتبط بالع�امل املناخية ب�سكل كاف

ارتباط ت�سميم املبنى بالع�امل املناخية

ع�ي
تما

مدى تلبية متطلبات ال�سكاناج
كفاءة العالقات ال�ظيفية بامل�سكن

حتقيق اجلمال الت�سكيلي

دي
�سا

مدى ا�ستخدام العنا�سر التكرارية يف االإن�ساءاقت
ا�ستخدام االإن�ساء �سابق التجهيز

ال�سيانة الدورية للمباين

 3.4. حتديد امل�سكالت ذات الأولوية:
من خالل اللقاءات التي مت عقدها مع جمم�عات العمل ومن خالل التقييم ال�سابق مت الت��سل اإىل حتديد امل�سكالت 

ذات االأول�ية، واىل طالب اجلميع ب�سرورة التدخل حللها ب�سكل ف�ري وهى:
1.3.4.   م�سكالت بيئية:

عدم ا�ستخدام الطاقات املتجددة:

على الرغم من ا�س���تخدام الطاقة التقليدية اإال اأنه ال ت�جد حماوالت لتقليل االآثار ال�س���لبية الإنتاج وا�س���تهالك تلك 
الطاق���ة التقليدي���ة، وال ي�جد تفكري فى ا�س���تخدام الطاقات املتج���ددة باأن�اعها املختلفة نظرا الرتفاع تكلفة ا�س���ترياد 

اأدواتها وارتفاع تكلفة �سيانتها.
تلوث الهواء والتلوث ال�سمعي:

ال ت�جد حماوالت لتقليل ال�س��ساء والتل�ث الناجت عن و�سائل النقل وخا�سة النقل الثقيل الذى يخرج من املناطق 
ال�سناعية مرورا باملناطق ال�سكنية.

عدم تر�سيد ال�ستهالك:
تتمثل اأهم امل�سكالت البيئية فى عدم تر�سيد ا�ستهالك الطاقة وكذلك املياه وخا�سة التى ت�ستخدم لري امل�سطحات 

اخل�سراء الكبرية باملدينة.
             

2.3.4.   م�سكالت اجتماعية: 
تتمثل اأهم امل�سكالت االجتماعية باملدينة فى الت�جه نح� فئة العمال ذوى الدخل املت��سط دون غريهم، مما يحجم 

الفئات االأخرى عن التفكري فى ال�سكن باملدينة.
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3.3.4.   م�سكالت اقت�سادية:
الطاقات املعطلة يف جمال الإ�سكان: 

اأكدت جمم�عات العمل على اأن ن�س���بة اجلذب ال�س���كاين ملدينة برج العرب اجلديدة مل حتظى حتى االآن باالأعداد 
امل�س���تهدفة، حيث خلت اأكرث من 40% من ال�حدات ال�س���كنية من ال�س���كان نتيجة لعدة اأ�سباب منها هروب البع�ض من 
ال�سكن احلك�مي ب�سبب غل� االإيجارات اأو اأق�ساط التمليك التي ال تتنا�سب مع الدخل مما اأدى اإىل �سعف االإقبال على 
هذه ال�حدات، وباالإ�س���افة لذلك فاإن اأكرث من 25% من املناطق التجارية غري م�س���تغلة نتيجة �س���ع�بة اأداء اخلدمات 

التجارية والعامة بالكفاءة املطل�بة.

الطاقات املعطلة يف جمال روؤو�ض الأموال:   
بلغ���ت قيم���ة االأعم���ال املنفذة للم�س���روعات باملدينة اأكرث من 1،5 مليار جنيه م�س���ري، وهذا الرقم ي�س���كل يف حد 
ذاته تعطيال لروؤو�ض االأم�ال نظرا ل�سعف الفائدة العائدة من تلك اال�ستثمارات ال�سخمة ط�يلة االأجل، حيث اإنه كان 

الغر�ض منها ه� رفع عملية االإنتاج واال�ستثمارات وخلق بيئة متميزة اجتماعيا، وهذا ما مل يحدث حتى االآن. 
الطاقات املهدرة:   

حيث تظهر م�سكلة ال�سكان الذين ال ي�سكن�ن باملدينة والذين ي�سطرون ي�ميا اإىل الذهاب اإىل عملهم بها، وم�سكلة 
ع���دم وج�د هيئات اأو م�ؤ�س�س���ات حك�مية باملدينة مما ي�س���تدعى قيام ال�س���كان بالذهاب اإليها باالإ�س���كندرية، وكذلك 
و�س���ائل امل�ا�س���الت املختلفة التي يتزايد معدل حتركاتها بزيادة املتنقلني مما ي�س���بب ا�س���تهالكا زائدا لها وعبئا على 

حركة املرور خا�سا يف �ساعات الذروة. 

النمو العمراين امل�ستت:  
يت�سح ذلك جليا يف ت�ستت النم� يف املناطق ال�سكنية ومراكز اخلدمات، حيث اأن م�سروعات االإ�سكان العام واخلا�ض 
تنت�س���ر يف عدد من املجاورات دون اأن تكتمل اأي منها بينما تت�زع املن�س���اآت اخلدمية ب�س���كل ع�س����ائي على امل�س���ت�يات 
الثالث���ة املج���اورة واحلي واملدين���ة، هذا باالإ�س���افة اإىل اأن هناك حقيقة اأخ���رى بارزة يف عدم الت�ازن بني م�س���ت�يات 
التنفي���ذ يف قطاعات ال�س���ناعة واالإ�س���كان واخلدمات، حيث تعان���ى املدينة من نق�ض يف بع�ض اخلدمات ال�س���رورية 

وخا�سة اخلدمات االأمنية وكذلك النق�ض يف اخلدمات الرتفيهية.

ت�سريعات الإدارة املحلية: 
اأدى اإلغ���اء نظام البلديات وا�س���تبداله بنظ���ام االإدارة املحلية اإىل نقل مركز ثقل االهتم���ام من املرافق واخلدمات 
البلدي���ة اإىل جم���االت اأخرى )على 2000(، مما نتج عنه اإهمال ملح�ظ لهذه املرافق واخلدمات وعدم اإحكام الرقابة 
عند تطبيق ق�انني العمران داخل املدينة، ورغم اأن مفه�م االإدارة املحلية � امل�س���ئ�لة عن �س���ئ�ن العمران � يرتكز على 
التنمية احل�س���رية امل�س���تدامة التي تهدف اأ�سا�سا اإىل حتقيق الرفاهية واالرتقاء مب�س���ت�ى املجتمع، اإال اأن املتتبع لتلك 
اجله���ات ي�ؤكد على اأنها فقدت قدرتها على اإدارة املرافق مما اأفقدها التاأييد ال�س���عبي، حيث و�س���لت اجلهات املحلية 

امل�سرفة على تنظيم العمران اإىل م�ست�ى ي�جب العمل على اإعادة تنظيمها مرة اأخرى.
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4.4. مقرتحات التنمية ذات الأولوية:
1.4.4.   اإعادة التوازن لل�سوق العقاري باملدينة:

الإع���ادة الت�ازن لل�س����ق العقارية مبدينة برج العرب اجلديدة، مت اقرتاح تق�س���يم مدين���ة برج العرب اجلديدة اإىل 
قطاعني قطاع �سمايل وقطاع جن�بي، القطاع ال�سمايل اأو القطاع الهادئ وي�سمل مناطق االإ�سكان ذو الطابع الرتفيهي 
وال�س���ياحي، بينما ي�س���م القطاع اجلن�بي اإ�سكان ال�سباب واإ�س���كان العاملني باملنطقة ال�سناعية لذلك فه� اقرب اإىل 
طابع قطاع االأعمال وال�سناعة اأو النطاق الن�سط باملدينة،على اأن يك�ن ذلك وفق القدرة ال�سرائية للمجتمع امل�ستهدف 
بحيث ي�س���تمل برنامج االإ�سكان على االإ�سكان الفاخر وف�ق املت��سط واملت��سط وال�سباب والعمال )االقت�سادي( عالوة 
على الطاقة الفندقية لالإقامة ال�سياحية الداخلية والدولية، مع �سرورة ت�سجيع ال�سركات اخلا�سة على مت�يل م�ساريع 
�س���كنية لت�فري وحدات على كافة امل�س���ت�يات جلذب مزيد من فئات ال�س���كان، وبحيث ت�ست�عب املدينة يف نهاية الفرتة 
التخطيطية ح�ايل 650 األف ن�سمة، مما �سيعمل على الق�ساء على عملية تخزين ال�حدات ال�سكنية بغر�ض اإعادة بيعها 

يف فرتة الحقة ب�سعر اأعلي، فت�سبح طريقة ا�ستثمار غري جمدية0 
وقد مت اقرتاح اإن�س���اء بنك معل�مات لل�س����ق العقارية باملدينة واإتباع اأ�س���اليب الت�س�يق االلكرتوين يف تن�سيط �س�ق 
العقارات وذلك بدع�ة كل اجلهات العاملة يف �س����ق العقارية مع �س���رورة امل�س���اركة ال�اعية من �س���انعي القرار لدعم 

هذا املركز.
 

2.4.4.   تفعيل قانون التمويل العقاري:
تعد العالقة بني ق�سية التم�يل العقاري واال�ستدامة عالقة وثيقة ال ميكن الف�سل بينها حيث اأنه من املعروف اأن اأي 
نتاج عمراين ي�ؤثر بطريقة مبا�س���رة على اال�س���تدامة )Williams 2000(، وما من �سك اأنه ال ي�جد حل ف�ري لق�سية 
االإ�س���كان باملدينة واإمنا هي �سل�س���لة من االإجراءات التي تتخذها احلك�مة وال�سركات والبن�ك لتن�سيط الطلب للخروج 
من الرك�د احلايل حيث اأن قان�ن التم�يل العقاري قد �س���در يف وقت بلغت فيه حالة ال�س����ق العقاري باملدينة مرحلة 
حرجة ب�سبب حدة الرك�د وتراجع املبيعات رغم منح تي�سريات يف ال�سداد قد تف�ق اأنظمة الدفع التي ياأتي بها القان�ن 
)�س����قي 2002(، حيث يتم متليك ال�حدات ال�س���كنية بدفع مقدمات ال تتجاوز 20% من قيمة ال�س���قة مع تي�س���ريات يف 

ال�سداد ت�سل اإىل 20 عاما.

3.4.4.   توفري اخلدمات التي حتتاجها املدينة:
م���ن ال�س���روري ت�فري اخلدمات بالكم والن�ع الالزمني ل�س���د ن�س���بة العج���ز يف اخلدمات التي تعان���ى منها املدينة 
وفق املعدالت التخطيطية، وت�فري اخلدمات التي تتطلبها االأن�س���طة املقرتحة وخا�س���ة االأن�س���طة ال�سياحية وامل�ؤمترات 
واالأن�سطة احلرفية واأن�سطة خدمة الطريق الدويل، بخالف االهتمام بت�فري االأن�سطة الرتفيهية املختلفة وي�ستتبع ذلك 
بال�سرورة تط�ير وتفعيل دور اأجهزة املدينة الإدارة العمران بها، وذلك اإقتداءًا بال�سركات العاملية يف االإدارة وال�سركات 

.”BOT“  املتخ�س�سة يف بناء ومتلك وت�سغيل امل�سروعات التنم�ية ثم اإعادة امللكية بعد فرتة يتم االتفاق عليها

4.4.4.   ا�ستخدام الطاقات املتجددة:
يجب البدء فى ا�س���تخدام الطاقات املتجددة باأن�اعها املختلفة باملدينة وخا�سة مع ت�فر االإمكانيات الطبيعية التى 
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ميكن من خاللها ا�س���تغالل الطاقة ال�سم�س���ية وطاقة الرياح فى ت�ليد جزء من الطاقة الكهربية الالزمة للمدينة، مع 
�سرورة ن�سر ال�عي لدى ال�سكان مبدى اأهمية ا�ستغالل الطاقة املتجددة. 

الت��سيات:
- التاأكيد على اأهمية تعدى مفه�م التخطيط مل�سروعات التنمية ملجرد تلبية احلاجات، لي�سمل فكرًا م�ستدميًا للتنمية 

يحقق قيمة م�سافة الأفراد املجتمع.
- العمل على دمج مفه�م التنمية امل�ستدامة واملجتمعات امل�ستدامة يف �سلب العملية التخطيطية العمرانية ال�ساملة.

- التاأكيد على مبداأ امل�ساركة يف التنمية العمرانية وذلك ب�ا�سطة ور�ض العمل امليدانية.
- �س���رورة عدم ت�سارب الت�س���ريعات العمرانية و�سيا�سات االإ�سكان التي من �س���اأنها عرقلة حركة التنمية امل�ستدامة 

وتعرثها، ومراعاة جميع االأبعاد االقت�سادية واالجتماعية والبيئية يف التنمية.
- �سرورة دمج ت�سريعات وق�انني البناء والتخطيط العمراين مبفاهيم اال�ستدامة. 

- عدم ترك ق�سية االإ�سكان باملدن اجلديدة الآليات ال�س�ق من تاأثريات ق�ى العر�ض والطلب فقط، والتي قد تت�سبب 
يف اإحداث حالة من حاالت الرك�د والتعرث، حيث اأن ت�فري امل�سكن حق من حق�ق امل�اطن واأحد االلتزامات العامة 

للدولة، اإ�سافة اإىل اأنه مطلبًا للت�ازن ال�سيا�سي واالأمني باملجتمع.
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Abstract
Egypt has great experiments in the establishment of cities and new urban communities 
because of the urgent need to open up new areas of development. These themes 
contribute to attract people to these new communities from the narrow Nile Valley, 
which is a narrow area of no more than %4 of the total area of the country and a 
home to about %97 of the population. Nevertheless, there are serious deficiencies 
in the achievement rates of urban population and the target of those communities. 
Hence is the theme of this paper, where the sustainability of residential area in the 
new Burj Al Arab city was analyzed and evaluated. This paper aims to promote a 
balance in the spatial structure, the exploitation of available resources and the support 
of the pillars of sustainable development in the fields of urban and architecture. 
The results of this experience and expertise will be an essential input in the 
development of future strategic directions for new urban communities in Egypt.  
The research took a number of approaches and methods. First, the analytical approach 
which aims to analyze the sustainable criteria to their main elements and evaluate 
each segment alone, in order to reach a general and comprehensive evaluation of the 
sustainable system as a whole. Secondly, the method of interpolation of ideas and 
data for the purpose of collecting information necessary for the partial evaluation 
of each criterion, and then linking them all with each other to reach the value of 
evaluation. On the other hand, the practical side where the principle of participatory 
mechanism depends on a «working groups» has been pursuing. All parties interested 
in the sustainable development of different levels involved in these working groups. 
These working groups identify needs and priorities and the best ways of financing. 
Research reaches a set of proposals that have the priority to achieve sustainability in 
the city, as well as general recommendations that can be used in similar experiences.


