
م�ؤمتر التقنية واال�ستدامة يف العمران
621

ا�ستيعاب الروؤية الت�سريعية ملنظ�ر اال�ستدامة
درا�سة حالة لق�انني وت�سريعات البناء فى م�سر

د.ح�سام الدين م�سطفى الن�ر �سالح
مدر�ض بق�سم الهند�سة املعمارية بكلية الهند�سة،

 جامعة املن�فية، م�سر
hussam_nour@hotmail.com        hussam_nour@yahoo.com

ملخ�ص:         
ي�سعب ا�ستمرارية التنمية االقت�سادية فى الدول النامية فى ظل تهديد البيئة باملل�ثات، وتدمري اأنظمتها احلي�ية وا�ستنزاف 
م�اردها الطبيعية، وعند التمعن فى اأو�ساعنا البيئية وم�اردنا املحدودة ندرك اأن حاجتنا للتنمية العمرانية امل�ستدامة اأكرث 
اإحلاحًا من الدول ال�سناعية املتقدمة، ولكن الطريق نح� اال�ستدامة حتدده عدة هياكل مت�ازنة، اأهمها ت�افر املنظ�مة الت�سريعية 
التى ت�ساعد التنمية امل�ستدامة على بل�غ اأهدافها. وتعترب الت�سريعات املنظمة للبيئة والعمران من اأهم االآليات امل�ؤثرة فى التنمية 
العمرانية امل�ستدامة، ملا تفر�سه من �س�ابط ومعايري ت�سمن االرتقاء مب�ست�ى التنمية العمرانية مع ا�ستمرارية االأهداف التنم�ية 

املختلفة.
وتتمثل م�سكلة البحث فى تقييم مدى ا�ستيعاب الت�سريعات املنظمة للتنمية العمرانية فى م�سر ملفاهيم ومبادئ اال�ستدامة، 
وينتهج البحث كال من اأ�سل�ب التحليل النظرى واالأ�سل�ب اال�ستنتاجى فى اإطار املنهج ال�ثائقى، لتقييم ن�س��ض الت�سريعات 
التى تتعامل ب�سكل مبا�سر مع اأوجه التنمية العمرانية امل�ستدامة، مع حتديد املالمح والنقاط الت�سريعية ال�اقعة داخل اإطار 

اال�ستدامة وخارجه.
من  عددًا  اأكرث  وهى  اال�ستدامة،  وفل�سفة  مبادئ  مع  تتفق  التى  واملالمح  الن�س��ض  من  العديد  وج�د  البحث  نتائج  وت��سح 
الت�سريعات امل�سرية م�ست�عبة ملبادئ اال�ستدامة بدرجة  اإطار اال�ستدامة، وبالتاىل فاأن ن�س��ض  الن�س��ض املت�اجدة خارج 

كبرية. 
وتتك�ن الدرا�سة من اأربعة اأجزاء، يناق�ض اجلزء االأول االإطار الفكرى املتعلق باملفاهيم واملحددات املتعلقة بالتنمية املعمارية 
امل�ستدامة، بينما يتناول اجلزء الثانى الت�سريعات املرتبطة بالتنمية العمرانية امل�ستدامة، ويناق�ض اجلزء الثالث مدى ا�ستيعاب 
فى  اال�ستدامة  مفه�م  لتعزيز  الت��سيات  بع�ض  ت�سم  التى  باخلال�سة  البحث  ويختتم  اال�ستدامة،  ملنظ�ر  الت�سريعية  الروؤية 

الت�سريع امل�سرى.
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مقدمة
تعددت م�ساكل التنمية العمرانية فى الدول النامية ومن �سمنها م�سر، ففى املدن القائمة ارتفعت الكثافات ال�سكانية 
والبنائية، وتزايد ال�س���غط على املرافق واخلدمات وو�س���ائل امل�ا�س���الت، وتفاقمت االأزمات املروري���ة، وتده�رت البيئة 
ب�س���بب زيادة ن�س���بة املل�ثات بجميع اأ�سكالها، وانت�سرت الع�س�ائيات على ح�ساب االأرا�س���ى الزراعية، و�سعفت القدرات 
التم�يلية واالإدارية على اإنتاج عمران منا�س���ب باملناطق اجلديدة، ومن جهة اأخرى بات من ال�س���عب ا�ستمرارية التنمية 
االقت�س���ادية فى ظ���ل تهديد البيئة باملل�ثات، وتدمري اأنظمتها احلي�ية، وا�س���تنزاف م�ارده���ا الطبيعية. ولقد تطلبت 
م�اجه���ة ه���ذه امل�س���اكل تبنى مفاهيم و�سيا�س���ات جديدة من اأجل حتقيق اال�س���تدامة للتنمية العمراني���ة، مما ميكن اأن 
ي�ؤدى لتقليل اخل�سائر البيئية، وحت�سني كفاءة ا�ستخدام امل�ارد، وم�اجهة م�ساكل البطالة والفقر، واإيجاد بيئة عمرانية 
جيدة، ولكن الطريق نح� اال�ستدامة حتدده عدة هياكل تنظيمية مت�ازنة، واأول هذه الهياكل واأهمها ت�افر منظ�مة من 

الت�سريعات والق�انني حتدد �س�ابط التنمية العمرانية امل�ستدامة، وت�ساعدها على بل�غ اأهدافها.

م�سكلة البحث
تعترب الت�سريعات املنظمة للعمران والبيئة من اأهم االآليات امل�ؤثرة فى م�ست�ى التنمية العمرانية امل�ستدامة، ملا تفر�سه 
من �س�ابط ومعايري ت�سمن االرتقاء بالبيئة العمرانية، وا�ستمرارية االأهداف التنم�ية املختلفة. وتتمثل م�سكلة البحث فى 
تقييم مدى ا�ستيعاب الت�سريعات املنظمة للتنمية العمرانية فى م�سر ملفه�م اال�ستدامة، وبالتاىل فال�س�ؤال الرئي�سى الذى 
يطرحه البحث : هل بيئة الت�سريعات القائمة حاليًا مب�سر ت�ست�عب مفه�م التنمية العمرانية امل�ستدامة مبعناها ال�سامل؟ 
وتربز اأهمية البحث فى ال�قت احلاىل نظرًا لتزامنه مع �س���دور قان�ن البناء اجلديد، الذى يت�قع امل�س���رع امل�سرى اأن 
يحدث نقلة ن�عية وا�سحة فى البيئة العمرانية مب�سر من خالل دفع عجلة التنمية العمرانية وت�سجيع اال�ستثمار العقارى.

منهج البحث
ينتهج البحث كال من اأ�س���ل�ب التحليل النظرى واالأ�س���ل�ب اال�س���تنتاجى فى اإطار املنهج ال�ثائقى، لدرا�سة وتقييم 
ن�س�����ض الت�س���ريعات التى تتعامل ب�س���كل مبا�س���ر مع اأوجه التنمية العمرانية امل�س���تدامة، مع حتديد املالمح والنقاط 

الت�سريعية ال�اقعة داخل اإطار اال�ستدامة وخارجه.

1- املفاهيم واملحددات املتعلقة بالتنمية املعمارية امل�ستدامة
يتن���اول هذا اجلزء عدد من املفاهيم والدالالت املح�رية التى نعتقد باأهمية تناولها وتعريفها، للتعرف على جممل 
العالقات مبجال هذه ال�رقة البحثية، والتى متثل فى نف�ض ال�قت و�سيلة لفهم خمتلف اجل�انب املتعلقة بامل�سطلحات 

واملفاهيم االأخرى ذات العالقة واالرتباط مب��س�ع البحث.

1-1 العالقة بني النظام البيئى والبيئة املبنية
يتك����ن النظام البيئى من عدة مك�نات بي�ل�جية وفيزيائية وكيميائي���ة )مثل االأر�ض واملاء واله�اء والكائنات احلية ... 
اإلخ( وتعرف جمتمعة باملك�نات البي�فيزيائية، وتعمل هذه العنا�سر فى ت�ازن حمكم على تنظيم احلياة على االأر�ض، حيث 
يخدم النظام البيئى ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر بقاء اجلن�ض الب�سرى، اإال اأن االأن�سطة الب�سرية غالبًا ما تت�سبب فى اإحداث 
تغريات فى املك�نات البي�فيزيائية، وتك�ن هذه التغريات مقب�لة ما دام النظام البيئى قادرًا على اإعادة الت�ازن لعنا�س���ره، 
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ويحدث اخللل البيئى عندما يبداأ النظام فى اال�سطراب فيفقد ت�ازنه وقدرته على �سنع احلياة، وتظهر االآثار ب�سكل �سلبى على 
كل الكائنات احلية مبا فيها االإن�سان.

ومن جهة اأخرى جند اأن البيئة املبنية تعتمد فى مك�ناتها وتفاعالتها على ما ت�ستمده من النظام البيئى وما ت�سرفه 
اإليه، وعلى هذا تك�ن العالقة بني النظام البيئى والبيئة املبنية ذات �سقني : فه� م�سدر للم�اد اخلام والطاقة كما اأنه 
م�س���تقبل للنفايات، وبالتاىل فهى عالقة مت�ساربة ومتعار�س���ة، حيث يك�ن امتداد البيئة املبنية وت�سغيلها وا�ستمرارها 

دائمًا على ح�ساب النظام البيئى.
وقد كانت ن�س���اأة املدن ومن�ها فى احل�سارات القدمية ح�سب قدرات االإن�سان واحتياجاته ووفق املقيا�ض االإن�سانى، 
ولكن بعد الث�رة ال�س���ناعية اأ�س���بحت املدن تنم� وفق خمططات ذات منطق جتريدى اأفقد املدينة اإن�س���انيتها، وتاأثر 
الهي���كل العام للمدينة املعا�س���رة باملقيا�ض املت�لد عن حركة ال�س���يارات وو�س���ائل النقل، وماتت روح املدينة بن�س���يانها 
هدفها االأ�سا�س���ى وه� االإن�س���ان)1(. ومن جهة اأخرى انعك�ست زيادة معدالت النم� ال�سكانى فى �س�رة زيادة �سخمة فى 
عدد واأحجام املدن، مما كان له اآثار �سلبية على النظام البيئى وخا�سة فى مدن العامل النامى، واأ�سبح النم� احل�سرى 

يت�سم بالظ�اهر التالية :-
• االإح���الل املتزاي���د للبيئ���ة املبنية حمل النظام البيئ���ى، ففى الدول النامية يتح�ل �س���ن�يا ح����اىل ملي�ن فدان من 

االأرا�سى ال�ساحلة للزراعة -امل�سدر االأول للغذاء- لال�ستعماالت احل�سرية. 
• ا�ستهالك امل�ارد الطبيعية غري املتجددة فى �س�رة طاقة وم�اد الزمة الإن�ساء املدن وت�سغيلها، وانعك�ض ن�س�ب هذه 

امل�ارد على �سعف االإنتاجية، مما اأدى لتف�سى البطالة وت�ابعها من الفقر واجلهل واملر�ض.
•  انبعاث كمية �سخمة من املل�ثات مبختلف اأن�اعها، مما اأثر على ت�ازن النظام البيئى باأكمله.

 وازداد تعقيد امل�س���كلة بامتداد حجم املدينة، ب�س���بب زيادة امل�سافات املقط�عة فى التنقل للعمل واحل�س�ل على 
اخلدمات، وزيادة معدالت ا�س���تخدام ال�س���يارات، وزيادة ا�س���تهالك الطاقة، وزيادة انبعاث املل�ثات، وارتفاع درجة 
احلرارة واالزدحام وال�س��ساء ... الخ. وبالتاىل جند اأن مدن الي�م اأخفقت فى حتقيق الت�ازن بني نظامها ال�ظيفى 
والنظ���ام البيئى، كما ف�س���لت فى دعم االحتياج���ات الروحية واملادية لالإن�س���ان، لذا ظهر فكر التنمية املت�ا�س���لة اأو 

امل�ستدامة لي�سع االإن�سان والنظام البيئى على قمة اهتمامات العامل)2(. 

1-2 مفهوم التنمية العمرانية امل�ستدامة
ن�ساأت فكرة اال�ستدامة فى بداية طرحها مب�ؤمتر �ست�كه�مل عام 1972، مل�اجهة املخاطر التى تهدد البيئة الطبيعية 
وامل�ارد غري املتجددة من جراء النم� الب�س���رى املت�س���ارع والتنمية بجميع اأ�سكالها، ثم تبل�رت الفكرة من خالل اأعمال 
اللجنة العاملية للتنمية والبيئة )WCED( ، والتى عرفت با�س���م جلنة “برندتالند” فى تقريرها بعن�ان “م�س���تقبلنا 
امل�س���رتك” ع���ام 1987، ثم ت��س���ع املفه�م فى قم���ة االأر�ض مبدينة ري� دى جان���ريو عام 1992، لي�س���مل البيئة املبنية 
وخمتلف اأن�اع ال�سيا�س���ات، وذلك بهدف ت�س���مني مفه�م اال�س���تدامة فى اخلطط امل�جهة للتنمية، وربط االهتمامات 
املحلي���ة باالهتمامات العاملية، حتى ات�س���حت اآليات التنفيذ مب�ؤمتر ج�هان�س���ربج ع���ام 2002م)3(. وبالرغم من عدم 
وج�د تعريف حمدد متفق عليه ملا يعنيه م�س���طلح »التنمية امل�س���تدامة« ب�س���بب اأن معظم احلك�مات والهيئات الدولية 

E. Hardoy, Diana Mitlin and David Satterthwate (1992). )1(
)2( جماهد، �سل�ى عبد الرحمن )فرباير 2004(.

)3( ال�سريف، دعاء حمم�د )2003(.
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ق���د و�س���عت مدى وا�س���عًا من االأه���داف، اإال اأن تقرير جلن���ة برندتالند عرف التنمية امل�س���تدامة على اأنه���ا : »التنمية 
الق���ادرة على ت�ف���ري احتياجات االأجيال احلالية دون التعدى على قدرة االأجيال امل�س���تقبلية لتلبي���ة احتياجاتها«. ومن 
ه���ذا التعريف تعترب التنمية امل�س���تدامة عملية ديناميكية ت�س���تطيع بها املجتمعات مقابل���ة احتياجاتها احلالية، وت�قع 
االحتياج���ات امل�س���تقبلية، بالطرق التى حتقق الت����ازن بني االأنظمة البيئي���ة واالجتماعية واالقت�س���ادية، وربط االأداء 
والت�س���رفات املحلي���ة باالهتمامات العاملية. وبالتاىل تتحرك ا�س���رتاتيجية التنمية امل�س���تدامة فى ظ���ل اأربعة اأهداف 

رئي�سية هى :-
•  حمايـــة املجـــال البيئـــى : مبعنى حماية مك�نات النظام البيئى املحلى كاأ�س���ا�ض للحفاظ على ت�ازن النظام البيئى 
العاملى، من خالل احلد من االأ�سرار االإيك�ل�جية مثل الت�سحر والتغري فى املناخ، وحماية مك�نات املجال الطبيعى 

ذات القيمة مثل احلياة الربية واملحميات الطبيعية واملناطق التاريخية واالأثرية.
• احلفـــاظ علـــى املـــوارد الطبيعيـــة : مبعنى ت�فري االحتياجات احلالية من امل�ارد وم�س���ادر الطاقة الغري متجددة، 
ولكن مبعدالت تتنا�سب مع قدرة هذه امل�ارد على التجدد واال�ستمرار، ومبا ال يعر�ض املجال البيئى للتل�ث، والعمل 

على اإيجاد بدائل لهذه امل�ارد. 
• التنميـــة القت�ساديـــة : من خالل حتقيق م�س���ت�ى م�س���تقر ملعدالت النم� االقت�س���ادى، وتعزي���ز الفعالية والقدرة 

االقت�سادية، مما ي�ساهم فى ت�فري فر�ض العمل وزيادة االإنتاج واخلدمات.
• التنميـــة الجتماعيـــة : من خالل مراع���اة اأهمية االأبعاد االجتماعية والثقافية للتنمية، والتى ت�س���مل كافة النظم 
االجتماعية والعقائدية والرتكيبات االإثن�جرافية التى تتبل�ر على اأ�سا�سها ثقافات ال�سع�ب، فاإغفال هذه اجل�انب 

قد ي�ؤدى لف�سل العديد من الربامج وامل�سروعات التنم�ية ذات االقت�ساديات الناجحة))4((.
بن���اًء على ما �س���بق ميكن تعري���ف مفه�م التنمية العمرانية امل�س���تدامة على اأنها : »اإدارة عملي���ة التنمية العمرانية 
باال�ستغالل االأمثل للم�ارد الطبيعية املتاحة، لتلبية احتياجات اجليل احلا�سر دون التاأثري على فر�ض االأجيال القادمة«. 
وبالتاىل فالتنمية العمرانية امل�س���تدامة مبفه�مها ال�س���امل عملية مت�س���عبة ومتعددة االأبعاد، فهى اإ�س���رتاتيجية تهدف 
لتحقيق االحتياجات احلالية وامل�ستقبلية لل�سكان، ولكنها مت�ض كل ج�انب احلياة من نظم �سيا�سية واأو�ساع اقت�سادية 
وعمرانية، وتقدم علمى وتقنى، وقيم وعادات و�سل�كيات، وبالتاىل تتمثل اأهم عنا�سر التنمية العمرانية امل�ستدامة فى : 
حماية املجال البيئى، واحلفاظ على امل�ارد، واالرتقاء بالبيئة العمرانية، وتعزيز التنمية االقت�سادية واالجتماعية. ومع 
االقتناع العام بفكرة اال�ستدامة تبنت معظم الدول املتقدمة جمم�عة من املفاهيم العمرانية اجلديدة متثلت فيما يلى :-

1-2-1 مفهوم املجتمعات العمرانية امل�ستدامة 
 متنى االإن�سان دائمًا -وال يزال- اأن يحيا فى »املدينة املثالية اأو الفا�سلة«، وقد اختلف ت�س�ر هذه املدينة باختالف 
الظروف احل�س���ارية امل�س���احبة لكل ع�سر، وحاليًا يتمثل اأف�س���ل ت�س�ر للمدينة الفا�س���لة فى املجتمعات امل�ستدامة، 
التى ميكن تعريفها باأنها م�س���تقرات عمرانية يريد �س���كانها العي�ض والعمل فيها حاليًا وفى امل�ستقبل، وهى حتت�ى على 
البنية االأ�سا�س���ية املجتمعية والفعالية االقت�س���ادية، والفر�ض واالإمكانات التى يحتاج اإليها �سكانها، من حيث حتقيقها 
طم�ح���ات ال�س���باب كما لكبار ال�س���ن، مما ينعك�ض على �س���ع�ر ال�س���كان باالنتم���اء والعمل على رفاهي���ة جمتمعهم)5(. 
كم���ا تتمي���ز بقدرتها عل���ى التالوؤم االيك�ل�جى باحلف���اظ على البيئة وامل����ارد الطبيعية، والعمل عل���ى تدعيمها بطرق 
حتاف���ظ عل���ى احتياجات امل�س���تقبل. وبالتاىل فاالأ�س����ض التخطيطي���ة ال�اجب ت�افرها ف���ى املدينة امل�س���تدامة هى :-  

UN –Habitat, (2002) ; Plowden, Ben. (Summer 2002). )4(
)5(  املنديل، فائق جمعة )يناير 2008(.
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 • مالئم���ة الكثاف���ة ال�س���كانية للطاقة اال�س���تيعابية للمدين���ة، وقدرتها على ا�س���تيعاب اخلدم���ات املطل�بة، واحرتام 
اال�سرتاطات ال�سحية.

• اإتباع النمط املختلط ال�س���تعماالت االأرا�س���ى، حيث ت�س���م كل منطقة ن�س���ب مت�ازنة من اال�س���تعماالت ال�س���كنية 
واخلدمات االجتماعية والرتفيهية وامل�ساحات اخل�سراء واملفت�حة. 

• ت�جيه م�س���روعات التنمية نح� االأرا�س���ى التى �سبق ا�س���تعمالها، واحلفاظ على االأرا�س���ى ذات القيمة )االأرا�سى 
الزراعية والغابات واملناظر الطبيعية واملناطق االأثرية والتاريخية... الخ(.

• و�سع معايري �سارمة للحفاظ على البيئة، وحمايتها من املل�ثات بجميع اأن�اعها.
• تعزيز الفعالية االقت�سادية للمدينة من خالل ت�فري اأوجه متعددة ومتكاملة لالأن�سطة االقت�سادية.

• ت�سميم املبانى ب�سكل يحقق املرونة الكافية الإتاحة ا�ستخدام املبنى فى وظائف خمتلفة حت�سبًا للتح�الت والتغريات 
امل�ستقبلية.

• تن�ع مناذج االإ�سكان مبا يتالءم مع خمتلف ت�جهات ال�سكان االجتماعية وثقافتهم وقدراتهم االقت�سادية.
• مالئم���ة الت�س���كيل العمرانى لظروف البيئة املحلي���ة كامل�قع اجلغرافى والع�امل املناخية، مما يخف�ض ا�س���تهالك 
الطاقة لتحقيق راحة االإن�سان احلرارية، وا�ستخدام العنا�سر الطبيعية كاملاء واالأ�سجار والنباتات املختلفة لتح�سني 

الظروف املناخية واجلمالية.
• تر�سيد ا�ستهالك الطاقة واملاء، وحماولة تقليل املخلفات الأقل حد ممكن، واإعادة تدويرها.

• احرتام املقيا�ض االإن�س���انى فى م�سافات ال�س���ري، وت�زيع اخلدمات االأ�سا�سية بحيث يتمكن ال�سكان من ال��س�ل لها 
�س���ريًا على االأق���دام، واإعطاء االأول�ية فى تخطيط املناطق للم�س���اة ثم للدراجات ثم ل��س���ائل النقل العام، وتقليل 

حجم احلركة بال�سيارات اخلا�سة )6(. 
• تعزيز قيم امل�ساركة ال�سعبية واملجتمعية فى تنمية واإدارة املدينة من خالل املجال�ض املنتخبة الإدارة املدينة ومنظمات 

املجتمع املدنى.
• تعزيز القيم اجلمالية والت�سكيلية واحل�سارية. 

1-2-2 مبادئ الت�سميم املعمارى امل�ستدام
يعترب الت�س���ميم املعمارى امل�س���تدام اأو العمارة اخل�س���راء من اأهم االجتاهات املعمارية املعا�سرة، واأكرثها تاأثريًا 
فى الدول ال�س���ناعية املتقدمة، وتتمثل اأهم مبادئ العمارة اخل�سراء فى احلفاظ على امل�سادر الطبيعية، وا�ستهالك 
املبنى الأقل قدر من الطاقة، وتقليل املل�ثات املنبعثة من املبنى. ولتحقيق هذه املبادئ ت�ستخدم العمارة اخل�سراء عدة 

حل�ل معمارية، اأهمها ما يلى :-
• ا�س���تخدام م�اد بناء �س���ديقة للبيئة، غري �سارة بال�سحة، ال ينبعث منها ما ي�س���ر االإن�سان اأو البيئة املحلية، وهى 
م�اد ناجتة من م�ارد وخامات من البيئة الطبيعية مثل الطني واالأخ�س���اب وغريها، وميكن اإعادة ا�ستخدامها اأكرث 

من مرة، ويف�سل امل�اد املت�فرة حمليًا. 
• ا�س���تخدام احلل����ل الت�س���ميمية للتغلب على الظروف املناخية، وت�فري االإ�س���اءة والته�ي���ة اجليدة، وحتقيق راحة 

)6(  البنك الدوىل ومركز االأهرام للرتجمة والن�سر )مار�ض 2004(.
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االإن�س���ان احلرارية باأ�س���ل�ب طبيعى، واال�س���تفادة من اإيجابيات االأ�س���جار والنباتات فى التظليل وحت�س���ني البيئة 
املحلية، والتخل�ض من ثانى اك�سيد الكرب�ن واإنتاج االأك�سيجني.

• ت�ظيف التقنية احلديثة با�ستخدام اأقل قدر من الطاقة فى التربيد والتدفئة واالإ�ساءة وغريها من اال�ستخدامات، 
اأو ت�ظيف م�سادر الطاقة املتجددة للح�س�ل على طاقة نظيفة)7(. 

�سكل رقم )1( عنا�سر التنمية العمرانية امل�ستدامة

1-3 حتول الدول النامية نحو التنمية العمرانية امل�ستدامة 
اعتمد ت�س���نيف دول العامل منذ ثمانينات القرن الع�س���رين على اأ�س���ا�ض املنظ�ر التنم�ى، ومتثل الت�س���نيف فى : دول 
ال�سمال كاملة النم�، ودول اجلن�ب اأو الدول النامية اأو املتخلفة تنم�يًا اأو ذات امل�ست�ى االأقل من التنمية. وفى نهاية القرن 
الع�سرين تطلبت م�اجهة م�سكالت التنمية بالدول النامية وعلى االأخ�ض التنمية العمرانية، تبنى مفاهيم تنم�ية جديدة 
ترتبط مبنظ�ر اال�ستدامة، وقد �ساهمت فى ا�ستحداث هذه املفاهيم جمم�عة من التح�الت العاملية فى خمتلف اجل�انب 

كان اأهمها ما يلى :-
• اجلانـــب القت�ســـادى : حي���ث اجته���ت اأغل���ب دول الع���امل لتبنى نظام االقت�س���اد احل���ر، وتعزيز ق�ى ال�س����ق، 
وخ�سخ�س���ة اإدارة االقت�ساد الق�مى، مما �س���جع الكثري من اأن�سطة االإنتاج فى الدول ال�سناعية املتقدمة للهجرة اإىل 

بع�ض الدول النامية م�سطحبة معها اأن�سطة ا�ستثمارية وخدمية متن�عة. 
• اجلانب الجتماعى : ا�س���تتبع التح�ل االقت�س���ادى حتمية ال��س����ل لالأ�س�اق مب�س���اركة اأفراد املجتمع كمنتجني 
وم�س���تهلكني وعامل���ني، وتزايد االهتم���ام العاملى باجل�انب االجتماعي���ة للتنمية، ودعم اخلدم���ات االجتماعية، كذلك 
ظهرت ق�ى جمتمعية جديدة مثل منظمات املجتمع املدنى ك�س���ركاء رئي�س���يني فى التنمية، مما اأدى لتعزيز العمل وفق 

اآليات جديدة للم�ساركة املجتمعية فى عمليات التنمية.
• اجلانب ال�سيا�سى : ا�س���تتبعت التح�الت االقت�س���ادية واالجتماعية حت�الت فى اجلانب ال�سيا�سى  فى اأغلب الدول 

.Zorlutuna, A. (April 1999) ; Carians, S. (April 2001) (7)
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النامي���ة، ولعل اأبرز هذه التح�الت ت�جه���ات االنتقال من املركزية اإىل الالمركزية، وم���ن احلك�مى اإىل غري احلك�مى،  
والتح�ل من العالقات العم�دية بني االأطر الدولية واالإقليمية واملحلية اإىل العالقات االأفقية فى ظل الع�ملة، والت��سع فى 
امل�ساركة فى �سنع القرار من خالل النظم الدميقراطية، وكان هذا  التح�ل ال�سيا�سى حتميًا خللق مناخ م�ستقر يتالءم مع 

متطلبات االقت�ساد احلر)8(.
وبالتاىل اأ�سبح االإطار الذى تتم فيه عمليات التنمية العمرانية فى الدول النامية اأكرث ديناميكية من ذى قبل، كما 
اأن امل�ارد وفر�ض التنمية مل يعد يقت�سر وج�دها على ما بداخل احلدود ال�سيا�سية للدولة فقط، بل تعداها ملا ه� م�ج�د 
فى الدول االأخرى، حيث ا�ستبدلت مبادئ التبعية مببادئ ال�سراكة والتكتل فى م�اجهة تيارات املناف�سة ال�سديدة على 
امل�ست�ى العاملى. ومن جهة اأخرى تط�ر الفكر التخطيطى من النظرة التقليدية التى تعتمد على حتديد املخطط العام 
لال�ستعماالت كاأ�سا�ض ل��سع املخططات العمرانية ومراحل تط�رها الزمنى املحددة م�سبقًا، اإىل اأ�سل�ب اإدارة التنمية 
ال�س���املة من خالل املخططات اال�س���رتاتيجية كعملية م�ستمرة ال تخ�سع لفرتة زمنية حمددة. وفى م�سر ت�جد العديد 

من امل�ؤ�سرات االإيجابية الراهنة، وميكن فى حال ح�سن ت�ظيفها حتقيق تنمية عمرانية م�ستدامة، واأهمها ما يلى :-
• ت�اجد اإرادة �سيا�سية وا�سحة، واهتمام وا�سح ونية �سادقة بدعم جماالت التنمية العمرانية امل�ستدامة، ودع�ات 

معلنة حلل م�ساكل التنمية العمرانية.
• االهتم���ام ال�ا�س���ح فى ال�س���ن�ات االأخرية بقطاع املجتمع املدن���ى، وما رافقه من حت����الت دميقراطية، وحر�ض 
معل���ن على دعم وتفعيل هذا القطاع، مما يعنى اإمكانية حتقيق تن�س���يق جيد بني النظام التخطيطى املركزى واالأحياء 

وال�حدات املحلية، مبا يحقق خدمات عمرانية اأكرث ارتباطًا بال�اقع.
• اإمكانية اال�س���تفادة من اأف�س���ل املمار�س���ات والتجارب العاملية، والتى اأ�س���بحت متاحة ب�س����رة وا�سعة النطاق، 

واعتماد اأ�سل�ب البحث العلمى الر�سني فى حتليلها واال�ستفادة منها ح�سب الظروف املحلية)9(.

2- ارتباط منظ�مة الت�سريعات امل�سرية احلالية بالتنمية العمرانية امل�ستدامة 

2-1 مفهوم الت�سريعات املنظمة للتنمية العمرانية
الت�س���ريع اأو القان�ن ه� جمم�عة الق�اعد امللزمة التى تنظم �س���ل�ك ون�س���اط االأفراد فى املجتمع، وتكفل ال�س���لطة 
العام���ة اح���رتام ه���ذه الق�اعد، والت�س���ريع �س���رورة اجتماعية البد منه���ا حلماية النظ���ام االجتماعى وكفال���ة االأمان 
واال�س���تقرار للمجتمع)10(. وتخت�ض الت�سريعات العمرانية بتنظيم العمران فى التجمعات العمرانية باأ�سكالها املخالفة، 
�س����اء التجمعات احل�سرية كاملدن اأو التجمعات الريفية كالقرى، وهى حتكم ت�سرفات االأفراد واجلماعات فى جمال 
العمران، وحتدد ال�س����ابط واملعايري لتحقيق االأهداف التى تن�س���دها م�س���روعات التنمية العمرانية. وتتمثل اأهم هذه 

االأهداف فيما يلى :-
• ت�فري املق�مات االأ�سا�س���ية للحياة الكرمية لالإن�س���ان، من متطلبات االإ�س���كان واالأمن وال�سحة والتعليم والثقافة 

والرتفيه، مع حماية مقد�ساته وخ�س��سياته.
• االرتقاء البيئة العمرانية من خالل تنفيذ خمططات التنمية العمرانية، والتحكم فى الكثافات ال�سكانية والبنائية، 

.Banerjee, T. (Winter 2001) ; Gehl, Jan. (Summer 2002) (()
)9( عقبة، اإيهاب حمم�د )فرباير 2004(.

)10( حمج�ب، جابر على )2007(.
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وال�س���يطرة على اجتاهات النم� العمرانى، وحتديد ا�س���تعماالت االأرا�سى، وت�زيع جماالت العمل واخلدمات واالأن�سطة 
االإن�سانية باأن�اعها، وت�فري املناطق اخل�سراء واملفت�حة، وتخطيط �سبكات الطرق واملرافق وامل�ا�سالت العامة.

• و�سع معايري الأعمال البناء ت�سمن �سالمتها، وت�فريها ملقت�سيات االأمن وال�سحة والراحة لل�سكان. 
• التن�س���يق احل�سارى واجلماىل للبيئة العمرانية بالتحكم فى اأمناط املن�ساآت املعمارية من حيث ارتفاعات املبانى، 

وعالقتها بالطرق والبيئة العمرانية املحيطة)11(. 
• حماية م�ساحة رقعة االأرا�سى الزراعية من النم� العمرانى الع�س�ائى.

وتندرج الت�س���ريعات املنظمة للعمران حتت اإطار القان�ن العام، وه� جمم�عة الق�اعد املنظمة للعالقات القان�نية 
التى تك�ن الدولة طرفًا فيها باعتبارها �ساحبة ال�سيادة، وتت�ىل االإدارات الهند�سية باالأحياء واملدن وال�حدات املحلية 

بالقرى تطبيق تلك الت�سريعات ومتابعة تنفيذها. 

2-2 الت�سريعات املرتبطة بالتنمية العمرانية امل�ستدامة 
تعترب الت�سريعات من اأهم االآليات االأ�سا�سية امل�ؤثرة فى التنمية العمرانية امل�ستدامة، من خالل ت�فري االإطار القان�نى 
امللزم ال�س���تيعاب فكرة اال�س���تدامة، ف�ساًل عما تفر�س���ه من �س�ابط ومعايري تهدف لالرتقاء مب�س���ت�ى البيئة العمرانية، 
وت�س���من ا�ستمرارية االأهداف التنم�ية املختلفة على كافة امل�س���ت�يات. وال�اقع اأن التعامل مع التنمية العمرانية امل�ستدامة 
يحتاج اإىل حزمة متكاملة من الت�س���ريعات والق�انني، وال ت�س���تطيع الت�سريعات العمرانية وحدها التعامل مع هذا الن�ع من 
التنمية ال�ساملة، وبدرا�سة الت�سريعات امل�سرية احلالية ات�سح اأن اأهم الق�انني املتعلقة بالتعامل املبا�سر مع التنمية العمرانية 

امل�ستدامة تتمثل فى ثالثة ق�انني هى :-
• قان�ن البناء رقم )119( لعام 2008. 

• قان�ن اإن�ساء املجتمعات العمرانية اجلديدة رقم )59( لعام 1979. 
• قان�ن البيئة رقم )4( لعام 1994.

باالإ�سافة لبع�ض الق�انني االأخرى التى مت�ض اأوجه التنمية العمرانية امل�ستدامة ب�سكل غري مبا�سر، وهى :-
• قان�ن الطرق العامة رقم )84( لعام 1968 وتعديالته.

• قان�ن االأرا�سى ال�سحراوية رقم )143( لعام 1981.
• قان�نى احلفاظ على االأرا�سى الزراعية رقم )154( ورقم )207( لعام 1980.

• قان�ن نظام االإدارة املحلية رقم )43( لعام 1979. 
• قان�ن املحال ال�سناعية والتجارية رقم )453( لعام 1954.

• قان�ن حماية االآثار رقم )117( ل�سنة 1983.
• قان�ن تاأجري وبيع االأماكن وتنظيم العالقة بني املالك وامل�ستاأجر رقم )136( لعام 1981.

• قان�ن التعاون االإ�سكانى رقم )14( لعام 1981.
• قان�ن التم�يل العقارى رقم )148( لعام 2001. 

• قان�ن التاأجري التم�يلى رقم )95( لعام 1995 وتعديالته.

)11( عثمان، ع�سام الدين حممد على )فرباير 2000(. 
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• قان�ن تنظيم االإعالنات رقم )66( ل�سنه 1956.
و�س�ف نتناول بالعر�ض الق�انني الثالثة املتعلقة بالتعامل املبا�سر مع التنمية العمرانية امل�ستدامة.

2-2-1 قانون البناء رقم )119( لعام 2008 
ينظ���م القان�ن �س���ئ�ن التخطي���ط العمرانى والتن�س���يق احل�س���ارى، وتنظيم اأعم���ال البناء واحلف���اظ على الرثوة 
العقاري���ة، ويت�ق���ع امل�س���رع اأن يحدث القان�ن نقلة ن�عية وا�س���حة فى البيئة العمرانية مب�س���ر من خ���الل دفع التنمية 
العمرانية وت�سجيع اال�ستثمار العقارى، ومما ال�سك فيه اأن القان�ن ميثل اإ�سافة للمنظ�مة الت�سريعية فى مرحلة حتتاج 
فيها م�س���ر لقان�ن م�حد للبناء، ي�س���م بني دفتيه كافة الق�انني املتعلقة مبنظ�مة التنمية العمرانية. وينق�سم القان�ن 

الأربعة اأب�اب رئي�سية كما يلى -
اأ- بـــاب التخطيـــط والتنميـــة العمرانية : يحدد ال�س����ابط واملعايري اخلا�س���ة بالتخطيط والتنمي���ة العمرانية على 
امل�س���ت�ى الق�مى واالإقليمى واملحلى، واإعداد خطط وبرامج واآليات تنفيذ التنمية العمرانية على كافة م�ست�ياتها، ومي�ض 
هذه الباب اأغلب عنا�سر التنمية العمرانية امل�س���تدامة. وقد حدد القان�ن �سراحة مفه�م التنمية العمرانية امل�ستدامة، 
وعرفه���ا باأنها : »اإدارة عملية التنمية العمرانية باال�س���تغالل االأمثل للم�ارد الطبيعي���ة املتاحة لتلبية احتياجات اجليل 
احلا�سر دون التاأثري على فر�ض االأجيال القادمة«)12(. وتعامل القان�ن �سراحة مع املخطط اال�سرتاتيجى كاآلية لتنفيذ 
التنمية العمرانية امل�ستدامة، وعرف القان�ن املخطط اال�سرتاتيجى باأنه : »املخطط الذى يحدد الروؤية امل�ستقبلية للتنمية 
العمراني���ة، ويك����ن على امل�س���ت�ى الق�مى اأو االإقليمى اأو على م�س���ت�ى املحافظ���ة اأو املدينة اأو القري���ة، ويبني االأهداف 
وال�سيا�سات وخطط التنمية االقت�س���ادية واالجتماعية والبيئية والعمرانية الالزمة لتحقيق التنمية امل�ستدامة، ويحدد 
االحتياجات امل�س���تقبلية للت��س���ع العمرانى، وا�ستعماالت االأرا�س���ى املختلفة وبرامج واأول�يات واآليات التنفيذ وم�سادر 
التم�يل على امل�ست�ى التخطيطى«)13(، وو�سح القان�ن ب�سكل وافى كيفية اإعداد كل من املخطط اال�سرتاتيجى واملخطط 

التف�سيلى. 
وحدد القان�ن اآلية جديدة للتنفيذ من خالل اإن�س���اء جمل�ض اأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وي�س���كل برئا�س���ة 
رئي�ض جمل�ض ال�زراء وع�س����ية ال�زراء املخت�س���ني، وروؤ�س���اء اجلهات املعنية بالتنمية العمرانية، وع�سرة من اخلرباء 
املتخ�س�س���ني ن�س���فهم على االأقل من غري العاملني فى احلك�مة ووحدات االإدارة املحلية. وتتمثل اأهم اخت�سا�س���ات 

هذا املجل�ض فيما يلى:-
- اإقرار االأهداف وال�سيا�سات العامة للتنمية العمرانية والتن�سيق احل�سارى على امل�ست�ى الق�مى.

- التن�س���يق بني ال�زارات واجلهات املعنية بالتنمية العمرانية وا�س���تخدامات اأرا�س���ى الدولة ل��س���ع وتنفيذ املخطط 
اال�سرتاتيجى الق�مى، ومتكني �سركاء التنمية من تنفيذ اأدوارهم وم�سئ�لياتهم.

- اقرتاح واإبداء الراأى فى م�سروعات الق�انني ذات ال�سلة بالتنمية العمرانية)14(.
كما حدد القان�ن اأن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى هى اجلهاز امل�س���ئ�ل عن و�س���ع ال�سيا�س���ة العامة للتخطيط 

والتنمية العمرانية امل�ستدامة، وتخت�ض الهيئة مبا يلى :-
- اإعداد املخططات اال�سرتاتيجية للتنمية العمرانية على امل�ست�ى الق�مى واالإقليمى واملحافظة.

)12( املادة )3( القرار اجلمه�رى باإ�سدار قان�ن البناء. 
)13(  مادة )2( قان�ن البناء. 

)14( مادة )3( و)4( نف�ض القان�ن. 
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- اإقرار ومتابعة تنفيذ املخططات اال�سرتاتيجية للمدن والقرى واأح�زتها العمرانية.
- اإعداد البح�ث والدالئل والدرا�سات القطاعية املتخ�س�سة الأعمال التخطيط والتنمية العمرانية.

- تط�ير وتنمية قدرات اإدارات التخطيط العمرانى بال�حدات املحلية.
كذلك حدد القان�ن جهة خمت�سة بتنفيذ القان�ن على امل�ست�ى االإقليمى واملحلى، حيث ن�ض على اأنه يك�ن بكل اإقليم 
اقت�س���ادى مركز اإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ويبا�س���ر اخت�سا�س���ات 
الهيئة باالإقليم. كما تن�س���اأ بكل حمافظة اإدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية، تت�ىل داخل نطاقها االإدارى اإعداد 
املخططات اال�س���رتاتيجية والتف�س���يلية واال�س���رتاطات التخطيطية والبنائية ملناطق ا�س���تعماالت االأرا�س���ى، وبرامج 
واأول�يات م�س���روعات التنمية، وذلك ب�ا�س���طة اخلرباء واملكاتب اال�ست�س���ارية املتخ�س�س���ة املعتمدة من الهيئة العامة 
للتخطيط العمرانى، كما تت�ىل االإدارة اإعداد ال�سيا�س���ات العمرانية املحلية، وفقًا لالحتياجات التى يحددها املجال�ض 

ال�سعبية املحلية واالأجهزة التنفيذية املخت�سة وممثلى املجتمع املدنى)15(. 
ب- باب التن�سيق احل�سارى : وه� يعد من الن�س��ض الت�سريعية امل�ستحدثة، وي�ستهدف حتديد ال�س�ابط واملعايري 
اخلا�سة بتنظيم اأعمال التن�سيق احل�سارى، ومت�ض هذه ال�س�ابط التنمية العمرانية امل�ستدامة من خالل احلفاظ على 
عنا�س���ر البيئة الطبيعية واملن�س���اآت واملناطق التاريخية ذات القيمة، كما حتمى البيئة العمرانية من التل�ث الب�سرى، 
وتعزز القيم اجلمالية واحل�س���ارية. وقد عرف القان�ن املبانى ذات القيمة املتميزة غري اخلا�سعة لقان�ن االآثار، باأنها 
: »املن�ساآت ذات الطراز املعمارى املتميز املرتبط بحقبة تاريخية اأو قيمة فنية، من حيث اأ�سل�ب اإن�سائها وطراز بنائها 
اأو وظيفته���ا، اأو املرتبط���ة بحرفة نادرة اأو ب�سخ�س���ية تاريخية اأو بح�ادث ق�مية اأو ديني���ة هامة«. وعرف املناطق ذات 
القيم���ة املتميزة باأنها : »املناطق الت���ى تتميز برثاء حمت�ياتها ذات القيمة الرتاثية اأو املعمارية اأو الرمزية اأو اجلمالية 

اأو الطبيعية، وحتتاج اإىل التعامل معها ك�حدة متكاملة للحفاظ عليها«. 
وحدد القان�ن اآلية التنفيذ بت�سكيل اجلهاز الق�مى للتن�سيق احل�سارى، وه� يتبع اإداريًا وزير الثقافة، ويتبع اجلهاز بكل 
اإقليم اقت�سادى مركز اإقليمى للتن�سيق احل�سارى، ويج�ز اإن�ساء فروع للجهاز بع�ا�سم املحافظات، وفى املناطق ال�سياحية 
والتجمعات العمرانية اجلديدة، وفى املدن واملناطق ذات القيمة املتميزة، وتتمثل اأهم اخت�سا�سات اجلهاز فيما يلى :-

- ر�سم ال�سيا�سة العامة للتن�سيق احل�سارى، وو�سع املخططات والربامج التف�سيلية والتنفيذية بالتن�سيق مع اجلهات 
املخت�سة واملجل�ض االأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

- اقرتاح واإبداء الراأى فى م�سروعات الق�انني والقرارات ذات ال�سلة بالتن�سيق احل�سارى.
- اإعداد اأ�س�ض و�س�ابط احلفاظ على املناطق واملن�ساآت ذات القيمة املتميزة.

- ت�س���كيل اللجان الن�عية ل��س���ع معايري ودالئل التن�سيق احل�سارى فى املجاالت املختلفة مثل : املناطق الرتاثية ومراكز 
ومداخل املدن واملناطق ال�س���اطئية والع�س����ائية والقرى والطرق واالإ�س���اءة اخلارجية، وتتم مراجعة هذه االأ�س����ض 

واملعايري مرة كل ثالث �سن�ات اأو كلما دعت احلاجة لذلك.
- و�سع اأ�س�ض ومعايري و�سع الالفتات االإعالنية واأماكنها واأن�اعها واأحجامها وم�ساحتها)16(.

ج- تنظيم اأعمال البناء : يحدد ال�س�ابط واملعايري اخلا�سة بتنظيم اأعمال البناء، مبا ي�سمن �سالمتها وا�ستيفائها 
ملقت�سيات االأمن واالأمان وال�سحة العامة والراحة لل�سكان. ويعترب هذا الباب ن�سخة مكررة من القان�ن ال�سابق للبناء 

)15( امل�اد من )5( اإىل )12( نف�ض القان�ن. 
)16(امل�اد )27( اإىل )37( قان�ن البناء، واملادة )80( من الالئحة. 
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رقم )106( ل�سنة 1976م الذى مت تعديله اأكرث من 13 مرة، ليك�ن اآخر التعديالت القان�ن رقم )101( لعام 1996م، 
وقد تعر�ست العديد من الدرا�سات ال�سابقة مل�ساكل و�سلبيات هذا القان�ن، ولالأ�سف فال يزال هذا الباب بعيد كل البعد 

عن روح ومبادئ اال�ستدامة.

�سكل رقم )3(�سكل رقم )2(
الق�انني املرتبطة ب�سكل مبا�سر مع التنمية العمرانية امل�ستدامةالهيكل التنظيمى جلهات تنفيذ املخططات العمرانية وفقًا ملا يحدده القان�ن

د- احلفاظ على الرثوة العقارية : يتناول هذا الباب ال�س�ابط واملعايري الالزمة للحفاظ على الرثوة العقارية من 
خالل نقطتني هامتني، تتمثل النقطة االأوىل فى تنظيم احتاد ل�ساغلى املبانى ال�سكنية، حيث ن�ض القان�ن على �سرورة 
تنظيم احتاد لل�س���اغلني، وذلك فى املجمعات ال�س���كنية اأو العقارات التى يزيد عدد وحداتها ال�سكنية عن اأربعة، وذلك 
لالإ�س���راف على اإدارة املبنى وت�فري اخلدمات املطل�بة له، واحلفاظ على �س���المة العقار واأجزائه امل�سرتكة وملحقاته، 
و�س���مان �سيانته وترميمه، واحلفاظ على طابعه املعمارى، وتك�ن هذه االحتادات حتت اإ�سراف اجلهة االإدارية. وحدد 
القان�ن �س����ابط ت�س���كيل االحتاد، حيث يعد ع�س�ا باحتاد ال�ساغلني كل من ي�سغل وحدة فى العقار، �س�اء كان مالكًا اأو 
�ساحب حق انتفاع اأو م�ستاأجرًا اأو حائزًا، و�س�اء كان �سخ�سا طبيعيًا اأو اعتباريًا، كما يعد ع�س�ًا باحتاد ال�ساغلني مالك 
العقار كله اأو بع�س���ه ول� مل يكن من ال�س���اغلني. وقد حدد القان�ن �س�ابط انتخاب اأع�ساء جمل�ض اإدارة االحتاد، حيث 

يتك�ن املجل�ض من رئي�ض واأمني لل�سندوق وع�س�، وفى حالة زيادة عدد ال�حدات على �سبع ينتخب نائب للرئي�ض)17(.
وتتمث���ل النقط���ة الثانية فى �س���يانة وترميم العقارات املبنية وهدم املن�س���اآت االآيلة لل�س���ق�ط، حي���ث حدد القان�ن 
ال�س����ابط واملعايري اخلا�س���ة ب�س���يانة وترميم العقارات، وهدم املن�ساآت االآيلة لل�س���ق�ط، وهى ال تعدو اأن تك�ن تكرار 
مل�اد قان�ن البناء ال�سابق رقم )106( ل�سنة 1979م، ولكن من اأهم ما ا�ستحدثه القان�ن فى هذا ال�ساأن اإيجابية هامة 
تتمثل فى اإن�س���اء �س���ندوق يت�ىل االإقرا�ض بدون ف�ائد الأعمال ال�س���يانة والرتميم للمن�س���اآت ال�سكنية، وت�فري م�ساكن 

بديلة للم�ساكن االآيلة لل�سق�ط، وخ�س�ض القان�ن لهذا ال�سندوق 0.5% من امل�ازنة اال�ستثمارية للدولة. 

2-2-2 قانون اإن�ساء املجتمعات العمرانية اجلديدة رقم )59( ل�سنة 1979 
ي�ستهدف القان�ن و�سع ال�س�ابط واملعايري اخلا�سة بتخطيط واإقامة واإدارة املجتمعات العمرانية اجلديدة، وذلك 
لف���رتة زمنية حم���ددة، يتم بعدها نقل تبعية هذه املجتمع���ات اإىل وحدات االإدارة املحلية. ويع���رف القان�ن املجتمعات 
العمرانية اجلديدة )�س����اء املدن اأو القرى( باأنها : »كل جتمع ب�س���رى متكامل ي�ستهدف خلق مراكز ح�سارية جديدة، 

)17( امل�اد )75( و)77( و)78( الئحة قان�ن البناء. 
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حتق���ق اال�س���تقرار االجتماعى والرخاء االقت�س���ادى )ال�س���ناعى والزراعى والتجارى ... وغري ذل���ك من االأغرا�ض( 
بق�س���د اإعادة ت�زيع ال�س���كان عن طري���ق اإعداد مناطق جذب م�س���تحدثة خارج نطاق القرى وامل���دن القائمة«. وحظر 
القان�ن اإن�س���اء املجتمع���ات العمرانية اجلديدة على االأرا�س���ى الزراعية، كما اأوجب احلفاظ عل���ى ما قد ي�جد مب�قع 
التجمع اجلديد من ثروات معدنية اأو اآثار اأو تراث تاريخى. وقد حدد القان�ن اآلية التنفيذ فى اإن�س���اء هيئة املجتمعات 
العمرانية اجلديدة، التى تك�ن دون غريها امل�س���ئ�لة عن اإن�س���اء هذه املجتمعات، وتت�ىل الهيئة اختيار امل�اقع الالزمة، 

واإعداد املخططات العامة والتف�سيلية لها)18(. 

2-2-3 قانون احلفاظ على البيئة رقم )4( ل�سنة 1994 
ي�ستهدف القان�ن حماية البيئة البي�فيزيائية بكل مك�ناتها، وو�سع ال�س�ابط واملعايري الالزمة حلمايتها من التل�ث 
بكل اأ�سكاله، ويعترب هذا القان�ن من اأهم الت�سريعات التى مت�ض اأهم عنا�سر التنمية العمرانية امل�ستدامة، وه� حماية 
املج���ال البيئ���ى. وقد عرف القان�ن حماية البيئة باأنها : »املحافظة على مك�نات البيئة واالرتقاء بها، ومنع تده�رها اأو 
تل�ثها، اأو االقالل من حدة التل�ث، وت�سمل هذه املك�نات اله�اء والبحار واملياه الداخلية مت�سمنة نهر النيل والبحريات 
واملياه اجل�فية، واملحميات الطبيعية وامل�ارد الطبيعية االأخرى«. كما عرف تق�مي التاأثري البيئى باأنه : »درا�سة وحتليل 
اجلدوى البيئية للم�سروعات املقرتحة التى قد ت�ؤثر اإقامتها اأو ممار�ستها لن�ساطها على �سالمة البيئة«. ويحدد القان�ن 
نطاق عمله مع املن�س���اآت ال�سناعية وال�سياحية وجميع من�س���اآت البنية االأ�سا�سية، ومن�ساآت املناجم واملحاجر واملن�ساآت 
العاملة فى جمال الك�س���ف عن الزيت وا�س���تخراجه ونقله وا�ستخدامه، واأى من�س���اآت اأخرى قد يك�ن لها تاأثري ملح�ظ 
على البيئة)19(. و�س���م القان�ن جمم�عة وافية من املالحق اخلا�س���ة باملعايري واحلدود الق�س����ى امل�س���م�ح بها لن�س���ب 

املل�ثات باأ�سكالها املختلفة. 
وقد حدد القان�ن اآلية التنفيذ فى حماية وتنمية البيئة باإن�ساء جهاز ل�سئ�ن البيئة، ويك�ن للجهاز فروع باملحافظات، 

وتتمثل اأهم اخت�سا�ساته املرتبطة بالتنمية العمرانية فيما يلى :-
- ر�س���م ال�سيا�س���ة العامة، واإعداد اخلطط الالزمة للحفاظ على البيئة وتنميتها، واإعداد الدرا�سات البيئية، واإعداد 

م�سروعات الق�انني واإبداء الراأى فى الت�سريعات املقرتحة ذات العالقة بالبيئة. 
- اإعداد اخلرائط البيئة للمناطق العمرانية اجلديدة والقائمة، وو�س���ع املعايري واال�سرتاطات ال�اجب على اأ�سحاب 

امل�سروعات واملن�ساآت االلتزام بها قبل االن�ساء واأثناء الت�سغيل.
- املتابعة امليدانية لتنفيذ املعايري واال�سرتاطات من قبل املن�ساآت، واتخاذ االإجراءات �سد املخالفني.

- و�س���ع املعدالت والن�سب الالزمة ل�س���مان عدم جتاوز احلدود امل�سم�ح بها للمل�ثات، وو�سع اأ�س�ض واإجراءات تق�مي 
التاأثري البيئى للم�سروعات.

- اإدارة املحميات الطبيعية واالإ�سراف عليها.

- و�سع برامج التثقيف البيئى للم�اطنني)20(.

3- مدى ا�ستيعاب الروؤية الت�سريعية ملنظ�ر اال�ستدامة
يناق�ض هذا اجلزء مدى ا�س���تيعاب املنظ�مة الت�س���ريعية امل�س���رية لفكرة التنمية العمرانية امل�س���تدامة، من خالل 

)18( امل�اد )1( اإىل )3( قان�ن املجتمعات العمرانية اجلديدة. 
)19(  مادة )1( قان�ن البيئة.

)20(  مادة )2( و)5( نف�ض القان�ن.
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حتليل ن�س�����ض الق�انني الثالثة املتعلقة بالتعامل املبا�س���ر مع التنمية العمرانية امل�س���تدامة، وحتديد املالمح والنقاط 
الت�سريعية التى تقع �سمن اإطار ومبادئ اال�ستدامة، اأو تقع خارج هذا االإطار، وقد مت ت�زيع هذه املالمح ح�سب العنا�سر 

الرئي�سية للتنمية العمرانية امل�ستدامة كما يلى :-

3-1 مالمح حماية املجال البيئى
• ا�س���تهدف قان�ن احلفاظ على البيئة ب�سكل اأ�سا�س���ى حماية وتنمية البيئة، وقد عرف القان�ن حماية البيئة وتق�مي 
التاأثري البيئى تعريف دقيق وحمدد، كما اأن مالحق القان�ن �سملت تقريبًا كل اأن�اع املل�ثات، وبالتاىل حدد القان�ن 
جمال عمله ب�س���كل يتفق مع اأهم عن�سر من عنا�سر اال�ستدامة وه� حماية املجال البيئى، كما اأن اآلية التنفيذ وفق 
ن�ض القان�ن ت�ؤمن حماية فعالة للبيئة وامل�ارد، كما ت�س���م جانب اجتماعى وثقافى من خالل و�سع برامج التثقيف 
البيئى للم�اطنني، مما ي�ؤدى النت�س���ار ال�عى البيئى، وما ي�س���تتبع ذلك من تر�سيد ا�ستهالك املاء والطاقة والتقليل 

من املخلفات.
• ن����ض القان����ن على اأن تت����ىل اجلهة االإداري���ة املانحة لرتخي����ض املبانى تقييم التاأث���ري البيئى للمن�س���اأة املطل�ب 

الرتخي�ض لها، وفقًا للمعايري وامل�ا�سفات التى ي�سدرها جهاز �سئ�ن البيئة)21(. 
• ن�ض القان�ن على اأن يخ�س�ض بكل حى �سكنى م�ساحة ال تقل عن 1000 م2 من اأرا�سى الدولة الإقامة م�ستل الإنتاج 
االأ�س���جار، على اأن تتاح ال�س���تالت الناجتة لالأفراد والهيئات ب�سعر التكلفة، وي�س���هم جهاز �سئ�ن البيئية فى مت�يل 

اإقامة هذه امل�ساتل)22( .
• ع���رف القان����ن عملية اإدارة النفايات باأنها : »جم���ع النفايات ونقلها واإعادة تدويره���ا، والتخل�ض منها من خالل 
العمليات التى ال ت�ؤدى ال�ستخال�ض امل�اد اأو اإعادة ا�ستخدامها، مثل الطمر فى االأر�ض اأو احلقن العميق اأو املعاجلة 
البي�ل�جية اأو الفيزيائية الكيمائية اأو التخزين الدائم اأو الرتميد«. وحظر القان�ن اإلقاء اأو معاجلة اأو حرق القمامة 
واملخلفات ال�س���لبة اإال فى االأماكن املعدة لذلك، والتى يجب اأن تبعد مب�س���افة 1500م عن اأقرب منطقة �س���كنية، 

وحدد القان�ن فى مالحقه م�ا�سفات اأماكن التعامل مع املخلفات)23(.
•  فى اإطار حماية البيئة اله�ائية ن�ض القان�ن اأنه ي�س���رتط اأن يك�ن امل�قع الذى يقام عليه امل�س���روع منا�سبا لن�ساط 
املن�س���اأة، مبا ي�س���من عدم جتاوز احلدود امل�سم�ح بها ملل�ثات اله�اء. كما ن�ض اإنه يجب عند حرق اأى ن�ع من اأن�اع 
ال�ق�د اأو غريها �س�اء كان فى اأغرا�ض ال�سناعة اأو ت�ليد الطاقة اأو االإن�ساءات اأو اأى غر�ض اآخر، اأن تك�ن الغازات 

الناجتة فى احلدود امل�سم�ح بها)24(.
• ن�ض القان�ن على اأنه ي�س���رتط فى االأماكن العامة املغلقة و�س���به املغلقة اأن تك�ن م�ست�فية ل��سائل الته�ية الكافية، 
مبا يتنا�سب مع حجم املكان وقدرته اال�ستيعابية، ون�ع الن�ساط الذى ميار�ض فيه، ومبا ي�سمن جتدد اله�اء ونقائه 

واحتفاظه بدرجة حرارة منا�سبة)25(.
• ن�ض القان�ن على �س���رورة التزام املن�س���اآت عند مبا�س���رة االأن�س���طة االإنتاجية اأو اخلدمية اأو غريها، وخا�سة عند 
ت�سغيل املعدات واآالت التنبيه ومكربات ال�س�ت بعدم جتاوز احلدود امل�سم�ح بها ل�سدة ال�س�ت، والتاأكد من التزام 

)21(  مادة )19( نف�ض القان�ن.

)22(  مادة )27( نف�ض القان�ن.
)23(  مادة )1( و)37( نف�ض القان�ن ومادة )38( من الالئحة التنفيذية.

)24(  امل�اد )34( و)40( قان�ن البيئة.
)25(  مادة )45( نف�ض القان�ن.
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املن�ساأة باختيار املعدات املنا�سبة ل�سمان ذلك)26(.
• بالن�سبة حلماية البيئة املائية ن�ض القان�ن على اأنه يحظر على جميع املن�ساآت مبا فى ذلك املحال العامة واملن�ساآت 
التجارية وال�س���ناعية وال�س���ياحية واخلدمية ت�س���ريف اأو اإلقاء اأى م�اد من �س���اأنها اإحداث تل�ث فى ال�س����اطئ اأو 
املياه املتاخمة لها، �س����اء مت ذلك بطريقة مبا�س���رة اأو غري مبا�س���رة. وي�س���رتط للرتخي�ض باإقامة اأية من�ساآت على 
ال�س����احل اأو قريبًا منها، اأن يق�م طالب الرتخي�ض باإجراء درا�سات التاأثري البيئى، ويلتزم بت�فري وحدات ملعاجلة 

املخلفات)27(.
وعلى اجلانب االآخر متثلت بع�ض النقاط ال�سلبية ال�اقعة خارج اإطار اال�ستدامة فيما يلى :-

• اقت�س���ار تطبيق القان�ن على من�ساآت حمددة كاملن�ساآت ال�سناعية وال�س���ياحية ومن�ساآت البنية االأ�سا�سية، وكان 
من االأوقع اأن ت�سمل مظلة القان�ن املبانى العامة واملبانى االإدارية.

• ع���رف القان����ن عملي���ة اإع���ادة تدوير النفاي���ات باأنه���ا : »العملي���ات التى ت�س���مح با�س���تخال�ض امل����اد اأو اإعادة 
ا�ستخدامها«)28(، وبالرغم من ذلك مل يت�سمن القان�ن اأى اآلية حمددة الإعادة تدوير املخلفات. 

• من اأو�س���ح ال�س���لبيات التخطيطية والبيئية بقان�ن البناء عدم تطبيق ا�س���رتاطات الكثافة البنائية ب�سكل ملزم، 
حيث اعتمد القان�ن ب�س���كل اأ�سا�س���ى عل���ى عالقة االرتفاع بالن�س���بة لعر�ض الطريق، وقد ت���رك القان�ن حتديد 
االرتفاع وفقًا ملا ين�ض عليه املخطط اال�سرتاتيجى والتف�سيلى، على اأن ال يزيد االرتفاع الكلى ل�اجهة البناء عن 
1.5 عر�ض الطريق  بحد اأق�سى 36م، وبالطبع �ستلتزم اأغلب املخططات التف�سيلية بهذا الن�ض، وهذا االرتفاع 
�س���ي�ؤدى بالتبعية لزيادة الكثافات البنائية وال�س���كانية، مما �س���ينعك�ض �س���لبًا على كفاءة نظم احلركة و�سبكات 
الط���رق والبنية االأ�سا�س���ية وكذل���ك اخلدمات العامة. ومن جهة اأخ���رى فاأن هذا االرتفاع يجع���ل اأغلب الط�ابق 
االأر�سية ال ت�سل اإليها اأ�سعة ال�سم�ض ط�ال اأيام ال�ستاء، مما ي�ؤدى ل�ج�د فراغات خارجية ذات م�ست�ى اإ�ساءة 
منخف�ض، وفراغات داخلية معتمة، االأمر الذى ي�ؤدى للتده�ر البيئى واالإ�س���رار بال�س���حة العامة. وفى درا�س���ة 
�سابقة اأت�سح اإنه الإمكان دخ�ل اأ�سعة ال�سم�ض للط�ابق االأر�سية للمبانى وقت الظهرية فى ف�سل ال�ستاء يجب اأال 

يتجاوز ارتفاع املبنى املقابل ثالثة اأرباع عر�ض الطريق، اأى ن�سف ما ي�سمح به القان�ن)29(.
• مل يحدد قان�ن البناء اأى ا�سرتاطات اأو معايري مل�ست�ى االإ�ساءة اأو الته�ية الطبيعية ال�اجب ت�افرها بالفراغات 
املعمارية، وبا�ستعرا�ض ن�س��ض القان�ن ال جند �س�ى اأحكام عامة لتحديد م�ساحات االأفنية الداخلية واخلارجية، 
وم�س���احات الفتحات املطلة عليها. ومن الغريب عدم اعتماد القان�ن على الك�د امل�س���رى لتح�سني كفاءة الطاقة 

فى املبانى )ك�د رقم 2005/306( بالرغم من �سدوره واعتماده.
م، مما ي�ؤدى لعرقلة حركة املرور،  من �سلبيات قان�ن البناء ال�سماح بالبناء على �س�ارع ذات عرو�ض ت�سل اإىل 8• 

وخا�سة مرور �سيارات الط�ارئ وجمع القمامة، وما ي�ستتبع ذلك من تده�ر بيئى.
• مل تتطرق ن�س�����ض قان�ن البناء لتفعيل اأى اآلية لال�س���تفادة من تطبيقات التكن�ل�جيا والعمارة الذكية املت�افقة 

مع البيئة، اأو ا�ستخدام طرق واأ�ساليب نظيفة لت�ليد الطاقة.

)26(  مادة )42( نف�ض القان�ن.
)27(  امل�اد )69( و)70( نف�ض القان�ن.

)28(  مادة )1( نف�ض القان�ن.
)29(  عثمان، ع�سام الدين حممد على )فرباير 2000(. 



د.ح�سام الدين م�سطفى الن�ر �سالح

م�ؤمتر التقنية واال�ستدامة يف العمران
635

3-2 مالمح احلفاظ على املوارد الطبيعية
• تعامل قان�ن البناء �سراحة مع املخطط اال�سرتاتيجى كاآلية لتنفيذ التنمية العمرانية امل�ستدامة، وبدون الدخ�ل 
فى التحليل التف�سيلى لهذه املخططات االإ�سرتاتيجية، حيث ت�لت العديد من الدرا�سات ال�سابقة هذه املهمة من قبل، 
اإال اأن هذا يعد اإيجابية تخطيطية وا�سحة فاملخطط اال�سرتاتيجى من اأهم اآليات التنفيذ للتنمية العمرانية امل�ستدامة، 
وال�اق���ع اأن مالم���ح هذه املخطط���ات فعالة اإىل حد بعيد، ومن ال�ا�س���ح اإنها ا�س���تندت اإىل جهد كبري من الدرا�س���ات 
واالأبحاث والتجارب ال�س���ابقة، حتى اأن ال�اقع العملى اأثبت فاعليتها وجناحها خالل اإعداد املخططات اال�س���رتاتيجية 
حل�اىل 4000 قرية فى الفرتة من 2004 حتى 2008م حتت اإ�س���راف هيئة التخطيط العمرانى، كما مت اإعداد وحتديد 
االأح�زة العمرانية حل�اىل 50% من هذه القرى، مبا يحافظ على رقعة االأرا�س���ى الزراعية التى تعد من اأهم عنا�س���ر 
احلفاظ على امل�ارد الطبيعية. وال�اقع اأن اإعداد هذه االأح�زة العمرانية قد تغلب على م�سكلة خطرية كانت �سائدة فى 
فرتة ما قبل �س���دور القان�ن، حيث اجته امل�اطن�ن للبناء على االأرا�س���ى الزراعية املتاخمة للتجمعات العمرانية والتى 
ميكن تزويدها باملياه واملرافق واخلدمات ب�س���ه�لة، ومما زاد االأمر خط�رة وق�ع اأكرث من90 % من املدن امل�س���رية فى 

االأرا�سى الزراعية، مما انعك�ض على فقدان م�سر اأكرث من ن�سف ملي�ن فدان من االأرا�سى الزراعية اخل�سبة. 
• عرف قان�ن املجتمعات العمرانية اجلديدة )�س����اء املدن اأو القرى( باأنها : »كل جتمع ب�س���رى متكامل ي�ستهدف 
خلق مراكز ح�س���ارية جديدة، حتقق اال�س���تقرار االجتماعى والرخاء االقت�سادى )ال�سناعى والزراعى والتجارى ... 
وغري ذلك من االأغرا�ض( بق�س���د اإعادة ت�زيع ال�س���كان عن طريق اإعداد مناطق جذب م�س���تحدثة خارج نطاق القرى 
وامل���دن القائمة«. وحظر القان�ن اإن�س���اء املجتمعات اجلديدة على االأرا�س���ى الزراعية، كم���ا اأوجب احلفاظ على ما قد 

ي�جد باالأر�ض من ثروات معدنية اأو اآثار اأو تراث تاريخى، وه� ما يتفق مع مبداأ احلفاظ على امل�ارد الطبيعية.
وعلى اجلانب االآخر متثلت بع�ض النقاط ال�سلبية ال�اقعة خارج اإطار اال�ستدامة فيما يلى :-

• من اأو�س���ح �س���لبيات احلفاظ على امل�ارد اأن قان�ن البناء يحظر اإقامة اأى من�س���اآت اأو تق�س���يم اأرا�سى بغر�ض 
البن���اء خارج االأح����زة العمرانية املعتمدة للمدن اأو القرى، ولكن ا�س���تثنى القان�ن من هذا احلظر االأرا�س���ى 
الزراعي���ة التى يقام عليها م�س���كن خا����ض اأو مبنى خدمى اأو م�س���روعات تخدم االإنت���اج الزراعى، وذلك بعد 
احل�س����ل عل���ى ترخي�ض من مديريات الزراعة )30(. وهذا اال�س���تثناء م�روث من قان����ن التخطيط العمرانى 
ال�س���ابق رقم )3( ل�سنة 1982، ويعترب املدخل الرئي�سى ملخالفات البناء على االأرا�سى الزراعية، واإهدار اأهم 
م�ارد الدولة، وكان من االأوقع اأن متتد مظلة القان�ن لت�سمل كافة اأن�اع البناء �س�اء على االأرا�سى الزراعية اأو 

ال�سحراوية حتى ميكن احلفاظ على امل�ارد الطبيعية.
• مل تتطرق ن�س��ض قان�ن البناء لتحديد اأى م�اد بناء تخ�سع ل�سروط اال�ستدامة، والغريب اأن القان�ن مل يحظر 
ا�س���تخدام م���ادة الط�ب االأحمر، ومن املعروف اأن �س���ناعة هذا الط�ب تعتمد عل���ى جتريف االأر�ض الزراعية 
التى تعد من اأهم امل�ارد الطبيعية. وقد �سدرت �ستة قرارات من وزير االإ�سكان والتعمري فى الفرتة من 1986 
اإىل 1988 ب�س���اأن حظر البناء مبادة الط�ب االأحمر، وتن�ض هذه القرارات على اإلغاء الط�ب االأحمر املحروق 
امل�س���ن�ع من الطمى اأو املخل�ط من امل�ا�س���فات القيا�س���ية، وحظر الن�ض على ا�س���تخدامه فى الت�س���ميمات 
وامل�ا�س���فات واملقاي�س���ات، وحظر البناء به، وحظر نقله، واإحالل الط�ب الطفلى تام امليكنة بداًل منه، ف�ساًل 
ع���ن حظر �س���دور ترخي�ض بالبناء اإال بع���د اأن يقدم طالب الرتخي����ض تعهدًا كتابيًا بعدم ا�س���تخدام الط�ب 
االأحم���ر فى البناء، وت�قف وت���زال االأعمال التى يثبت خمالفتها))31((. وبالرغم م���ن هذا فاأن قان�ن البناء مل 

يحظر ا�ستخدام الط�ب االأحمر فى اأى مادة من م�اده ، وبالطبع فال يزال البناء به �ساريًا حتى االآن.
)30(  املادة )2( القرار اجلمه�رى باإ�سدار قان�ن البناء. 

)31(  القرارات ال�زارية اأرقام )282( لعام 86 و)120( و)347( و)461( لعام 87 و)60( و)117( لعام 88. 
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3-3 مالمح الرتقاء بالبيئة العمرانية 
• م���ن اأه���م املالمح االإيجابية لقان�ن البناء االعتماد على املخطط اال�س���رتاتيجى كاآلي���ة لتنفيذ التنمية العمرانية 

امل�ستدامة، وقد اأثبت ال�اقع العملى فاعلية وجناح هذه املخططات. 
• تدعم اآلية التنفيذ ال�اردة فى قان�ن البناء مرونة تطبيق النطاق اجلغرافى للقان�ن، حيث تعترب من اأ�سا�س���يات 
العملية الت�س���ريعية تطبيق القان�ن ب�س���كل جغرافى، اأى تطبيق ن�س�����ض القان�ن ب�س���كل م�حد فى جميع اأنحاء م�سر، 
وكان هذا املبداأ من اأو�س���ح �س���لبيات الت�سريعات البنائية ال�سابقة فى م�س���ر، وقد راعى القان�ن احلاىل مرونة تطبيق 
القان�ن على امل�اقع  العمرانية فى اأرجاء م�س���ر، فمنح كل اقليم وكل حمافظة احلق فى و�س���ع خمططاتها العمرانية 
وا�س���رتاطاتها البنائية اخلا�س���ة وفقًا ملا متليه الظروف البيئية، وتباين الظروف االجتماعية لل�س���كان باحل�س���ر عنها 

بالريف، واملدن الكربى عنها باملدن ال�سغرى، وتباين الن�احى ال�ظيفية من جتمع الآخر.
• ا�س���تهدف باب احلفاظ على الرثوة العقارية بقان�ن البناء احلفظ على �س���المة العقارات و�سيانتها مبا يتفق مع 
روح اال�ستدامة العمرانية، وذلك من خالل وج�د اآلية ملتابعة �سيانة املن�ساآت، حيث حدد القان�ن م�سئ�لية �سيانة املبنى 
على احتاد ال�س���اغلني، ومنحه ال�س���الحيات ملطالبة �س���كان العقار ب�سداد نفقات ال�س���يانة،  مما يحافظ على الرثوة 
الق�مية العقارية التى تقدر بح�اىل 270 مليار جنيه)32(. ومن جهة اأخرى فاأن �سيانة املبانى تعمل على حماربة التل�ث 

الب�سرى واالرتقاء بالبيئة العمرانية.
• ا�ستهدف باب التن�سيق احل�سارى بقان�ن البناء احلفاظ على اأحد عنا�سر امل�ارد الطبيعية، وه� املبانى واملناطق 
ذات القيمة املتميزة، كما اأن اآلية التنفيذ التى حددها القان�ن تعد بداية مب�س���رة لتحقيق اأهدافه، ويت�س���ح الدور الذى 

يق�م به جهاز التن�سيق احل�سارى فى تعزيز القيم اجلمالية فيما يلى :-
- �س���رورة تطبيق اأ�س�ض ومعايري واأدلة التن�سيق احل�س���ارى عند اإ�سدار الرتاخي�ض فى املدن واالأحياء والتجمعات 

العمرانية اجلديدة �س�اء تلك التى تقيمها الدولة اأو القطاع اخلا�ض.
- ن�ض القان�ن اإنه يراعى عند اإ�سدار تراخي�ض البناء مراعاة عدم تنافر األ�ان واجهات املبنى مع األ�ان ال�اجهات 
املحيطة، ومبا يحافظ على الطابع املعمارى والعمرانى للمنطقة، كما ن�ض القان�ن على �سرورة اإيجاد احلل�ل املنا�سبة 
ملنع ت�س�يه ال�اجهات الرئي�سية للمبانى بالرتكيبات ال�سناعية اأو اأعمال ال�سرف اأو الكهرباء اأو التكييف اأو اله�ائيات 

االأر�سية والف�سائية.
- �س���رورة احل�س����ل على م�افقة اجلهاز قبل و�س���ع اأى عمل فنى فى فراغ عام، وذلك ل�س���مان تنا�س���ق العمل مع 

حميطه العمرانى، وعدم ا�ستغالل العمل الفنى فى الدعاية واالإعالن)33(.
وت�ؤدى ال�س����ابط ال�س���ابقة لتعزيز القيم اجلمالية فى البيئة العمرانية، ف�س���اًل عن الق�ساء على التل�ث الب�سرى 
الذى تف�س���ى فى املدن امل�س���رية، وقد كان ال�سبب الرئي�س���ى فى ن�س�ء هذا الن�ع من التل�ث �س���ببني، االأول عدم وج�د 
ت�س���ريع يتعامل مع مفه�م التن�س���يق اجلماىل، والثانى بيع العمارات ال�س���كنية قبل ت�سطيبها، ليق�م كل �ساكن بت�سطيب 
وحدته ال�سكنية مبا فيها واجهات الرتا�سات طبقا الإمكانياته وذوقه اخلا�ض، حتى اأ�سبح ي�س�د املدينة امل�سرية مظاهر 

القبح والفجاجة وهب�ط الذوق العام )34(. 
• ا�س���تهدف ب���اب احلفاظ على الرثوة العقارية بقان�ن البناء احلفظ على �س���المة العقارات و�س���يانتها مبا يعمل 

)32(  البنك املركزى امل�سرى )اأكت�بر 2008م(.
)33(  امل�اد )84( و)85( و)89( الئحة قان�ن البناء. 

)34(  عبد الرحيم، اأ�سرف اأب� العي�ن )فرباير 2004(.
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اأي�سًا على حماربة التل�ث الب�سرى وتعزيز القيم اجلمالية واحل�سارية.
وعلى اجلانب االآخر متثلت اإحدى النقاط ال�سلبية ال�اقعة خارج اإطار اال�ستدامة فيما يلى :-

• بالرغم من وج�د اآلية ملتابعة �س���يانة املن�س���اآت بقان�ن البناء، فاأنه ال ت�جد اآلية وا�سحة ملتابعة اإتالف اأو �س�ء 
ا�س���تخدام املن�س���اأ، و يتمثل ذلك فى قيام اأحد املالك اأو ال�س���اغلني بالتعديل داخل املبنى دون اإ�س���راف فنى، 
اأو ا�س���تخدام اجلراجات فى ت�س���غيل بع�ض املاكينات التى تنتج اهتزازات ت�س���ر ب�س���المة البن���اء، اأو  تخزين 
كيماويات اأو م�اد قابلة لال�ستعال، اأو التخزين باالأدوار العل�ية  مبا ي�سيف اأحمااًل مل تكن واردة فى الت�سميم، 
اأو تعلي���ق اأحم���ال مركزة عل���ى بع�ض الكمرات مل  ت�س���مم ملقاومتها، وغري ذلك من اال�س���تخدامات املخالفة. 
وعادة ما حتدث هذه الن�عية من االإتالفات مرتبطة باجلهل بخط�رتها، اإال اأنه يلزم ا�س���تحداث اآلية وا�س���حة 

للتعامل مع هذه احلاالت، وت�سديد العق�بة على مرتكبها)35(.

3-4 مالمح تعزيز التنمية القت�سادية والجتماعية
•  م���ن اأه���م اأه���داف املخطط اال�س���رتاتيجى اأنه يح���دد الروؤية امل�س���تقبلية للتنمي���ة العمرانية، ويب���ني االأهداف 
وال�سيا�س���ات وخطط التنمية االقت�س���ادية واالجتماعية والبيئية الالزمة لتحقيق التنمية امل�ستدامة، وذلك يعنى ت�فري 
اخلدمات االجتماعية وامل�س���روعات ذات الفعالية االقت�سادية بالتجمعات العمرانية امل�ستهدفة، واإذا كانت املخططات 
اال�س���رتاتيجية قد جنحت فى احلفاظ على امل�ارد، اإال اأن خطط التنمية االجتماعية واالقت�س���ادية مل تت�س���ح معاملها 
ب�س���كل وا�س���ح حتى االآن فى التجمعات العمرانية التى مت اإعداد خمططات ا�سرتاتيجية لها، وال ن�ستطيع التقرير مبدى 

جناح هذه املخططات من عدمه، ولكن هذا ما �سيقرره ال�اقع العملى فى امل�ستقبل القريب. 
• بت�س���من تعريف املجتمعات العمرانية اجلديدة وفقًا للقان�ن باأنها : “كل جتمع ب�س���رى متكامل ي�س���تهدف خلق 
مراكز ح�س���ارية جديدة، حتقق اال�ستقرار االجتماعى والرخاء االقت�سادى )ال�سناعى والزراعى والتجارى ... وغري 
ذل���ك م���ن االأغرا����ض(”، ونالحظ اأن تعريف القان�ن للمجتمع العمرانى اجلديد ي�س���مل تعزيز القدرات االقت�س���ادية 

واالجتماعية له، وه� ما يتفق مع مفه�م اال�ستدامة.
• تدع���م اآلي���ة التنفيذ ال����اردة فى قان�ن البناء م�س���اركة املجتمع املدنى فى و�س���ع املخططات اال�س���رتاتيجية على 
م�س���ت�ى املحافظة واملدينة والقرية، ف�س���اًل عن اال�س���تعانة بالقطاع اخلا�ض وخربات املكاتب اال�ست�سارية املتخ�س�سة 

فى تخطيط وتنفيذ التنمية العمرانية امل�ستدامة.
وعلى اجلانب االآخر متثلت بع�ض النقاط ال�سلبية ال�اقعة خارج اإطار اال�ستدامة فيما يلى :-

من اأو�سح ال�سلبيات االجتماعية اأن ي�سمح القان�ن بالبناء على �س�ارع ذات عرو�ض �سيقة ت�سل اإىل 8•  م كما �سبق 
الذكر، مما ي�ؤدى لعدم ت�فر اخل�س��سية الب�سرية لل�سكان داخل ال�حدات ال�سكنية)36(.

• عدم اعتماد القان�ن على الك�د امل�س���رى لذوى االحتياجات اخلا�س���ة بالرغم من �سدوره واعتماده، وكان من 
ال�سرورى الن�ض على تطبيقه فى املبانى احلك�مية والعامة واالإدارية ومبانى اخلدمات.

3-5 مالمح ت�سريعية 
• اعرتف القان�ن �سراحة مبفه�م التنمية العمرانية امل�ستدامة، وال�اقع اأن هذا يعد اإيجابية ت�سريعية وا�سحة متثل حت�ل 

)35( اأب� العينني، حممد فتح هلل، )دي�سمرب 2006م(.
)36(  عزام، ي�سرى عبد القادر، الطيبى، اأحمد م�سعد )فرباير 2004(.
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الدولة ال�ا�سح من الناحية الت�سريعية –ول� ب�سكل مبدئى- نح� مفه�م التنمية امل�ستدامة.
• من اأو�سح االإيجابيات الت�سريعية جتميع جميع الق�انني املخت�سة بالتخطيط العمرانى والبناء فى قان�ن واحد، حيث 
مت اإلغاء قان�ن البناء رقم 106 ل�سنة 1976م وقان�ن التخطيط العمرانى رقم )3( ل�سنة 1982م، وبع�ض اأحكام قان�نى 
تاأجري وبيع االأماكن رقم )49( ل�سنة 1977م، وقان�ن تنظيم العالقة بني املالك وامل�ستاأجر رقم )136( ل�سنة 1981م، 
ومت دمج كل هذه الق�انني فى قان�ن واحد)37(، مما اأدى للق�ساء على ت�سارب وتداخل وتكرار ن�س��ض الق�انني املختلفة.

وعلى اجلانب االآخر متثلت بع�ض ال�سلبيات الت�سريعية فيما يلى :-
• من اأو�سح ال�سلبيات الت�سريعية ا�ستناد باب التن�سيق احل�سارى بقان�ن البناء للعديد من ن�س��ض القان�ن رقم 
)144( لعام 2006 ب�س���اأن تنظيم هدم املبانى واملن�س���اآت غري االآيلة لل�سق�ط واحلفاظ على الرتاث املعمارى، 

وكان االأوىل بامل�سرع دمج القان�ن )144( بقان�ن البناء.
• بالرغ���م من اأن روح قان�ن املجتمعات العمرانية اجلديدة تتفق مع فكر اال�س���تدامة، اإال اأن اأغلب م�اد القان�ن 
تنظ���م الهي���كل االإدارى لهيئ���ة املجتمع���ات العمرانية اجلدي���دة، كما اأن القان����ن اإنه اكتفى بر�س���م اخلط�ط 
العري�س���ة دون الدخ�ل فى التف�س���يالت الدقيقة، ف�ساًل عن وج�د ت�س���ارب وتكرار بني ن�س��ض قان�ن البناء 
وقان�ن اإن�س���اء املجتمعات العمرانية اجلديدة، وكان االأوىل بامل�س���رع �سم هذا القان�ن لقان�ن البناء كما حدث 

مع قان�ن التخطيط العمرانى.
• بالرغم من اجلهد املبذول فى جتميع الق�انني املخت�سة بالعمران فى قان�ن واحد، اإال اأن الت�سريعات امل�سرية 
باختالف اأن�اعها، والتى يكاد ي�س���ل عددها اإىل نح� املائتى ت�س���ريع، ما تزال ت�سم بني ن�س��سها العديد من 
امل�اد املتعلقة بالتنمية العمرانية، وهذه امل�اد مل تدخل حيز التنفيذ بعد، وعلى �سبيل املثال ال احل�سر، تن�ض 
املادة )18( من القان�ن رقم )77( ل�سنة 1985 ب�ساأن تنظيم الهيئات العاملة بال�سباب والريا�سة، باأنه يجب 
على كل من يتقدم بتق�س���يم اأرا�س���ى ف�ساء الإن�س���اء اأحياء �سكنية، بتخ�س���ي�ض قطعة اأر�ض منا�سبة الأغرا�ض 
خدمة ال�س���باب والريا�سة، حتدد م�ساحتها ون�ع الن�ساط املخ�س�ض له باالتفاق مع اجلهة االإدارية املخت�سة، 
وال يج�ز �س���دور قرار التق�س���يم اإال على اأ�سا�ض هذا التخ�س���ي�ض. وبالطبع فاأن هذه املادة مل تنفذ حتى االآن، 
وميكن اجلزم اأن هيئة التخطيط العمرانى ال تعلم حتى ب�ج�دها، لذلك من ال�سرورى درا�سة ومراجعة كافة 

الت�سريعات امل�سرية، جلمع �ستات امل�اد املتعلقة بالتنمية العمرانية فى ت�سريع واحد.

4- اخلال�سة والت��سيات

  4-1 اخلال�سة
متثلت م�س���كلة البحث فى تقييم مدى ا�ستيعاب الت�سريعات املنظمة للتنمية العمرانية فى م�سر ملفه�م اال�ستدامة، 
وكان ال�س�ؤال الذى طرحه البحث، هل بيئة الت�سريعات القائمة حاليًا مب�سر ت�ست�عب مفه�م التنمية العمرانية امل�ستدامة 
مبعناها ال�سامل؟ وبدرا�سة الت�سريعات امل�سرية احلالية ات�سح اأن اأهم الت�سريعات املتعلقة بالتعامل املبا�سر مع التنمية 
العمراني���ة امل�س���تدامة تتمث���ل فى ثالثة ق�انني، ه���ى قان�ن البناء رق���م )119( لعام 2008، وقان�ن اإن�س���اء املجتمعات 
العمرانية اجلديدة رقم )59( لعام 1979، وقان�ن البيئة رقم )4( لعام 1994. وبدرا�سة ن�س��ض هذه الق�انني وحتديد 

)37( املادة )3( القرار اجلمه�رى باإ�سدار قان�ن البناء. 
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عالقتها باأهم عنا�سر التنمية العمرانية امل�ستدامة، وهى حماية املجال البيئى، واحلفاظ على امل�ارد، واالرتقاء بالبيئة 
العمراني���ة، وتعزيز التنمية االقت�س���ادية واالجتماعية، تبني وج�د العديد من الن�س�����ض واملالمح والنقاط التى تتفق 
قلبًا وقالبًا مع اإطار ومبادئ اال�ستدامة، وهى اأكرث عددًا من املالمح املت�اجدة خارج اإطار اال�ستدامة، وبالتاىل تت�سح 
االإجابة على �س����ؤال البحث فى اأن ن�س�����ض الت�سريعات امل�سرية ت�س���ت�عب بدرجة كبرية روح ومبادئ اال�ستدامة. وقد 
يثار ت�س���اوؤل اآخر اإذا كانت الت�س���ريعات متفقة مع مبادئ اال�س���تدامة، فلماذا نلم�ض ونعاي�ض ه���ذا التده�ر احلاىل فى 
البيئة العمرانية، واالإجابة املنطقية لهذا ال�س�ؤال تتمثل فى نقطتني، االأوىل اأن قان�ن البناء ال يزال حديث ال�سدور، ومل 
تنعك�ض فعالياته ب�سكل وا�سح على البيئة العمرانية بعد، اأما النقطة الثانية فهى اأنه اإذا كانت ن�س��ض الت�سريع فعالة، 
فلي�ض من ال�سرورى اأن يك�ن التنفيذ على اأر�ض ال�اقع يحمل روح الن�ض، وبالتاىل فامل�سكلة اجلديدة التى ت��سل اإليها 

البحث تتمثل فى تنفيذ الت�سريع ولي�ض ن�سه، امل�سكلة هى تفعيل القان�ن ولي�ض القان�ن بعينه. 

4-2 التو�سيات
بالرغم من ا�ستيعاب ن�س��ض الت�سريعات امل�سرية ملبادئ اال�ستدامة بدرجة كبرية، فاأنه ما تزال هناك العديد من 
املالمح والنقاط الت�سريعية ال�اقعة خارج اإطار التنمية العمرانية امل�ستدامة، مما ي�ستدعى حاجة ما�سة لبذل مزيد من 
اجلهد لتط�ير الت�س���ريعات املنظمة للتنمية العمرانية مب�س���ر، فج�دة الت�سريع هى العامل االأ�سا�سى الذى يحدد م�سار 

التنمية فى امل�ستقبل، وي��سى البحث مبا يلى :- 

1- الن�ض على ت��سيع مظلة قان�ن البيئة رقم )4( ل�سنة 1994، وتطبيقه على املبانى العامة واالإدارية.
2- اإجراء التعديالت التالية بن�س��ض قان�ن البناء رقم )119( لعام 2008
- �سم قان�ن املجتمعات العمرانية اجلديدة كباب م�ستقل اإىل قان�ن البناء.

- �سم القان�ن رقم )144( لعام 2006 ب�ساأن تنظيم هدم املبانى واملن�ساآت غري االآيلة لل�سق�ط واحلفاظ على الرتاث 
املعمارى اإىل باب التن�سيق احل�سارى بقان�ن البناء.

بالن�سبة لباب التخطيط والتنمية العمرانية :

-  اإلغاء اال�س���تثناء ال�ارد فى املادة )2( من القرار اجلمه�رى باإ�س���دار قان�ن البناء، ب�س���اأن اإمكانية اإقامة م�س���كن 
خا����ض اأو مبن���ى خدمى اأو م�س���روعات تخدم االإنتاج الزراعى على االأرا�س���ى الزراعية، وذلك بعد احل�س����ل على 
ترخي�ض من مديريات الزراعة، و�سرورة الن�ض على اأن مظلة قان�ن البناء ت�سمل كافة اأن�اع البناء على كافة اأن�اع 

االأرا�سى �س�اء الزراعية اأو ال�سحراوية.

- حتدي���د كثاف���ات بنائية منا�س���بة، والن�ض على تطبيق ا�س���رتاطات الكثافة البنائية فى املخططات اال�س���رتاتيجية 
والتف�سيلية ب�سكل ملزم، وعدم االعتماد على عالقة االرتفاع بالن�سبة لعر�ض الطريق.

- الن�ض على اأن يك�ن احلد االأدنى لعرو�ض الطرق ال يقل عن 12م، �س�اء فى املدن اأو القرى.
بالن�سبة لباب اأعمال البناء :

- �س���رورة حتدي���د ا�س���رتاطات ومعايري ملزمة ووا�س���حة مب�س���ت�ى االإ�س���اءة والته�ي���ة الطبيعية ال�اج���ب ت�افرها 
بالفراغات املعمارية. 
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- الن�ض بحظر ا�ستخدام مادة الط�ب االأحمر، وتفعيل القرارات ال�زارية التى �سدرت بهذا ال�ساأن.
- الن�ض على �سرورة تطبيق الك�د امل�سرى لتح�سني كفاءة الطاقة فى املبانى.

- تفعيل الك�د امل�س���رى لذوى االحتياجات اخلا�س���ة، و�س���رورة الن����ض على تطبيقه فى املبان���ى احلك�مية والعامة 
واالإدارية ومبانى اخلدمات.

3- تكليف املركز الق�مى لبح�ث البناء واالإ�سكان بدرا�سة اإ�سدار االأك�اد التالية :-
- ك�د لتحديد وت��سيف م�اد بناء حملية تخ�سع ل�سروط اال�ستدامة. 

- ك�د اال�ستفادة من تطبيقات التكن�ل�جيا والعمارة الذكية املت�افقة مع البيئة.
- ك�د ا�ستخدام اأ�ساليب نظيفة لت�ليد الطاقة فى املبانى، كالطاقة ال�سم�سية وطاقة الرياح ... اإلخ.

- ك�د اإعادة تدوير املخلفات، وااللتزام مببداأ الدورات املغلقة داخل املن�ساآت. 

4- �س���رورة ت�س���كيل جلنة فنية وقان�نية لدرا�س���ة ومراجعة كافة الت�سريعات امل�س���رية، جلمع �ستات امل�اد املتعلقة 
بالتنمية العمرانية فى ت�سريع واحد.

5- درا�س���ة تعزيز م�س���اركة املجتمع املدنى من خالل تفعيل الالمركزية فى التنمي���ة العمرانية، ويك�ن ذلك بدعم 
�سلطة احلكم املحلى، واإن�ساء جمل�ض لكل مدينة اأو قرية على ن�سق نظام البلديات ال�سابق، ونقل �سلطات اتخاذ القرار 
واالإدارة والتم�يل لل�حدات املحلية، بحيث تك�ن مف��س���ة ب�س���كل كامل فى التحكم فى م�اردها من ال�س���رائب ور�س�م 

ا�ستهالك املرافق والرتاخي�ض واخلدمات وغريها. 

6- درا�سة اإمكانية  اإن�ساء حماكم خا�سة لنظر خمالفات ق�انني التنمية العمرانية. 
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 جدول رقم )1(
العالقة بني املالمح الت�سريعية واإطار التنمية العمرانية امل�ستدامة والق�انني ذات ال�سلة

اإطار التنمية العمرانية امل�ستدامة

املالمح الت�سريعية

القان�ن ذو ال�سلة
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و�سع �س�ابط لت�فري الته�ية الطبيعية يف االأماكن العامة

حماية البيئة املائية وال�س�اطئ من التل�ث

و�سع �س�ابط للتعامل مع املخلفات ال�سلبة
و�سع �س�ابط للتعامل مع ال�س��ساء

اإقامة م�ساتل الإنتاج االأ�سجار
تقييم التاأثري البيئي للمن�ساآت التي حددها القان�ن

امل�ساعدة على انت�سار ال�عي البيئي

خارج اإطار اال�ستدامة

اقت�سار تطبيق قان�ن البيئة على من�ساآت حمددة
عدم وج�د اآلية الإعادة تدوير املخلفات

عدم تطبيق ا�سرتاطات الكثافة البنائية

عدم حتديد ا�سرتاطات مب�ست�ى االإ�ساءة اأو الته�ية الطبيعية

وج�د �س�ارع وطرق  بعرو�ض �سيقة
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اعتماد القان�ن عل اآليات املخطط اال�سرتاتيجي

مرونة تطبيق النطاق اجلغرايف للقان�ن
ا�ستحداث اآلية ل�سيانة املن�ساآت

تعزيز القيم اجلمالية واحل�سارية
حماربة التل�ث الب�سري

ال ت�جد اآلية وا�سحة ملتابعة �س�ء ا�ستخدام املن�ساتخارج اإطار اال�ستدامة
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ت�فري اخلدمات االجتماعية

ت�فري امل�سروعات ذات الفعالية االقت�سادية
م�ساركة املجتمع املدين يف املخططات

اال�ستعانة بالقطاع اخلا�ض يف التخطيط

خارج اإطار اال�ستدامة
اإغفال احتياجات ذوى االحتياجات اخلا�سة

وج�د �س�ارع وطرق بعرو�ض �سيقة
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Abstract
The continued economic growth cannot be achieved under the threat of environmental 
pollutants, the destruction of the vital systems and the depletion of natural resources, 
when looking at our environmental situations and our limited resources; we recognize 
that we need the application of green architecture and sustainable construction more 
than advanced industrial countries. But the road towards sustainability is determined by 
a number of balanced structures, the most important structures is the legislative system, 
which helps to achieve sustainable development objectives. Legislation governing 
environment and construction are the most basic influential in of sustainable urban 
development, because of  the imposed controls and standards to ensure the upgrading 
of urban development, and ensure the continuity of the various development goals.
The research problem is assessing the extent of absorption of the legislation governing 
urban development in Egypt of the concept and principles of sustainability, The research 
depends on both of theoretical analysis and Deduction method in the framework of the 
resultant documentary approach to assess the text of  the laws which deals directly 
with aspects of sustainable urban development, identifying features and the points 
within the legislative framework of sustainability and abroad.
The results of the research studying the texts of laws relating to sustainable urban 
development show that there are many texts are in line with the principles of 
sustainability, which is the most number of texts found outside the framework of 
sustainability, therefore, the Egyptian texts of legislation are absorb the principles and 
the concept of sustainability  significantly. 
The study consists of four parts, Part I discusses the conceptual framework on the 
concepts and parameters for development of sustainable architecture, while Part 
II deals with the lows related to sustainable urban development, Part III discusses 
the laws to accommodate the perspective of sustainability, Part IV, Conclusion and 
recommendations which help establish the concept of sustainability in the Egyptian 
legislation.


