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 ملخص البحث

فقد  ،االمكقدمة النامةة المدن اال سةما فىياء العالم ركدضر يراء نشر العللمة في يمةع أتسارعت اتةرة ال

الدةاة لنن تهك الدةاة السريعة اثرت عهى انماط  .له مةةل يسبق لم احضاري   تسارعا   شهدت 

بشنل مباشر عهى تشنةل العمارة هذه الكغةرات انعنست . اقد االقكصايية،االيكماعةة،الةقافةة االبةئةة لهمجكمعات

االمزيد من القدرة الكنافسةة.  الكقدم ياماال تعني "السرعة"  انظرا الن .بالمدن االعمران انلعةة الدةاة الدضرية

ر نملذيا  ل" Cittaslow"المدن البطةئة فظهرت فهي   .هعللمة االدةاة السريعةلفهسفة مغايرة يكأسس عهى  مسكداما   كلفِـّ

ياهدة لكدقةق اهداف الكنمةة الدضرية المسكدامة من خالل تجنب ثقافة الكلحةد العالمةة فى تسعى  منظمة عالمةة 

اتعمل سةاساتها عهى تعزيز الكنلع المدهى االقلة االقكصايية االةقافةة  ،الكخطةط االكصمةم الدضرى االبنةة الكدكةة

 .ع اتةرة بطةئة امريدة لهدةاة فى المدنهةة االهلية الكاريخةة اتشجةاالبناء عهى الملاري المد

 ا ،االيبةات الكى تناالت فنر العللمة ايراسة من خالل اسكعراض ،اعكمد البدث عهى بناء اطار نظرى شامل

الكغةرات  نكجت عنى االمشااكل الدضرية الك ااتةرة الكلسع الدضرى ،مظاهر تأثةر فنر العللمة عهى النظام العمرانى

" Cittaslowالمدن البطةئة  "حراكة  تناالتم ، افى نطاق هذا. السريعة الكى تطلرت افقا لذلك فى العديد من المدن

 مفهلم يراسةمن خالل  .العللمة االدةاة السريعة عهى النظام العمرانىفنر تأثةرات  لملايهة لبناء مدن مسكدامة اكنهج 

االسكدامة اكدل تدقةق في إطار  هاتدديد المعايةر الدضرية الكي اقكرحكا " بشنل ااضحCittaslow" المدن البطةئة

 اكان تطبةق ذا ماااسكنباط امن ثم  ،المدن البطةئةتجارب  اسكعراض اتدهةل الحدىا لهمشااكل الدضرية الدديةة.

الصغةرة يعكمده مخططلا المدن لهمساعدة فى حل مشنالت تدهلر المدن  ا  قةم ا  المدن البطةئة سكنلن بمةابه نهج سةاسات

 .اللاضدةاالكلصةات الخراج ببعض النكائج خالل من بها المسكدامة  الدضريةايعم الكنمةة االمكلسطة فى مصر 

فى تدليل االسس ( Cittaslow)المدن البطةئة  امبايئ سةاسات لالسكفاية من تطبةق مما سبق تسعى اللرقة

فى النظرية لهكنمةة الدضرية المسكدامة ايدال اعمال القرن الدايى االعشرين الى خطط عمهةة ااكةر قلة افاعهةة، 

  .الكنمةة الدضرية المسكدامة مدهةا  ليلي آلةة لكطبةق سةاساتها امبايئها لكدقةق مداالة ل

 .المدن البطةئة -المسكدامة  الدضرية الكنمةة –عللمة ال ة:كلمات الفهرس

 ةمقدم. 1

لكفى االكغةفرات ا ،الفذى تصفاعدته العللمفة اتةفرة الكلسفع الدضفرىالكنةةف  مفع من الصعب  اصبحالةلم، 

فان ظاهرة الكغةةفر  . المدن المكقدمة االنامةة عهى حد السلاءاذلك فى  ،ا لذلك فى العديد من المدنتطلرت افق  

دةففاة االقكصففايية، اثففرت عهففى انمففاط الفقففد  ،ةففة الجديففدة اصففبدت تهففدي المففدنالكففى اايففدتها الففدينامةات العالم

 اثفر ،حةفث ايبفرت هفذه الكغةةفرات العفالم باسفره عهفى اتبفاع اسفهلب حةفاة سفريع .االبةئةفة الةقافةفةااليكماعةة، 

ااصففبدت السففرعة سففمة     نلعةففة الدةففاة الدضففرية فففى المففدن.عهى تشففنةل العمففارة االعمففران ابشففنل مباشففر

اقفد   .فقد اصبح البشر يعمهلن بسرعة ايعةشلن بسرعة ايسكههنلن ااكةر ممفا ينكجفلن ،سائدة فى معظم المدن
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 .امففا يدمهففه مففن معففانى تشففنل هليكففه امعالمففه المدهةففة ه،بففدأت السففرعة تفقففدنا االحسففاغ بففالفرا   اخصائصفف

اتقفاام  ،المدهةفة الدضفريةلكدقةفق االسفكدامة  تسفعى ياهفدة   من تطلير بدائل حضرية يديدة ابالكالى اكان البد

 . عهى المدن انلعةة الدةاة الدضرية ااتدقق فى اسهلب الدةاة السريعة ااثره

 .االقكصففايية االبةئةففةعةفة، ايكملهكنمةففة اال مسفكداما   لكلفِّففـر نملذيففا   (Cittaslow)فظهفرت "المففدن البطةئفة"

اتعزيفز  ،تدسفةن نلعةفة الدةفاةفهفي تفدعل الفى   .فهسففة مغفايرة لعصفر العللمفة االدةفاة السفريعةيكأسس عهفى 

 ،ايراءات مددية لكعزيز البةئة االبنةة الكدكةة مكخذا  فهى نهج حضرى  ،احماية البةئة الطبةعةة ،الكنلع الةقافى

ابناء المراففق مفن ايفل تدقةفق يفلية  ،اتشجةع اسكخدام الكننللليةا فى المجال البةئى ،احماية االنكاج المدهى

، تشفجةع الفلعي لمفلاطني اإصالح المعلقات الةقافةفة، اأخةفرا   ،اتشجةع يلية حسن الضةافة ،البةئة الدضرية

 المدن البطةئة عن أسهلب الدةاة الجديد لزياية المشاراكة الشعبةة. 

 ةالبدةة المشنهة. 1.1

 اخاصففة المففدن الصففغةرة، لهمففدن المدهةففة ااإلمنانةففات المنففاهج فففى اةففابتففكهخا المشففنهة البدةةففة 

 المفدن عهفى اتأثةراتهفا العللمفة، بفنفر مكجسفدة  السفريعة لهدةفاة  الغربفي الفنفر تفأثةرات لملايهفة االمكلسفطة

 عهفى سفهبا   ذلفك اكفل اانعناسفات ،االمجكمفع البةئفة، المنان، الزمان عن تعبر الكي الممةزة افقدانها لخصائصها

 المدهةة.دضرية االسكدامة ال تدقةق

 دف البدثـه. 2.1

( مدهةا ، اليجاي بدائل حضرية Cittaslow)"المدن البطةئة"الكلصل آللةة لكطبةق سةاسات  الدراسة الى تهدف

 اصةانة اتعزيز ،العمرانىفنر العللمة عهى النظام تأثةرات  لملايهة ،يديدة لهمدن الصغةرة االمكلسطة فى مصر

 . لكدقةق االسكدامة الدضرية اتسعى ياهدة   ،الكى تقاام سرعة الدةاة العمرانةة المفاهةم اتطلير

 وانعكاساتها على المدن العولمة .2

اانفكاح االسلاق اتدرير الكجارة  ،االتصاالت االسمااات المفكلحة ثلرةمفهلم العالم من خالل  إن

اصبح قرية اكلنةة صغةرة فةها المفاهةم االيكماعةة االةقافةة ااالقكصايية اكهها مكفاعهة مع المدلر  ،العالمةة

انظرا الن المدينة هى نلاة المجكمع العمرانى بمفهلمه االيكماعى ااالقكصايى  االنسانى فى تسارع مسكمر.

 امن ،اتلحةده العالم ربط تليهات لمةفنر العل تبناها الكي العامة الكليهات االعمرانى االةقافى، فقد تضمنت

ااالخكفاء السريع  ،ااتباع اسهلب حةاة سريع مؤثرا عهى الدةاة المدهةة، االزمان المنان فنرة إلغاء ثم

 االمكناقضات، بالكشليش مهةئة صارت الكي المدن أهمةة لزياية أيى هذا . اكللالخكالفات ااالصالة الدضرية

حضارة  اقت هل الدالي فقد اصبح اللقتالملضلعةة،  احدتها عهى هذا مؤثرا الكعقةد،ا السرعةااإلزيحام ا

 النلاحى. من العديد في المدن يؤثرا عهى أثرا امازاال الذين المعهلمات تننللليةا العللمة ا

 مفهلم العللمة .1.2

 .......، إذ االكسارع، االسكعجالةة،: ظلاهر هل العللمة فيان العللمة لةست ظاهرة يديدة، اما الجديد 

 انقطاع مع المسكقبل، عن مددية نظرة تليد بدةث ال الجذرية، بهذه االمنان بالزمان العالقة في النظر يعاي

 ضلء في.ااآلنى( / )الداضر الدقةقي العالمي اهكمامها باللقت ااندصار الماضي عن البشرية المجكمعات

 ."العللمة " تعريفات بأبرز سننكفي الصدي ابهذا، العالمي الكدلل لهذا تعري اكان البد من اضع  ذلك،

 لهعللمة االصطالحي الكعري . 1.1.2

 االقكصاي، :لهكدهةل مكعدية مسكليات بةن عالقة يقةم العللمة مفهلم إن روزينا" جيمس" يرى 

 الدداي، عبر الصناعات اتداخل اإلنكاج، تنظةم إعاية اتشملاااليدالليةا.  االةقافة، االسةاسة،

المجملعات  بةن الصراع انكائج الدال، لمخكه  المسكههنة السهع اتماثل الكمليل، أسلاق اانكشار

  [17] .المقةمة االمجملعات المهايرة

 عمهةة إقامة نظام يالي يّكجه ندل الكلحد في القلاعد االقةم  بانهاالعللمة "بريترون بادي"  عرف

 .[15]ااألهداف، مع ايعاء إيماج مجملع اإلنسانةة ضمن إطاره
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 مدهةا  ( نهج لدعم الكنمةة الدضرية المسكدامة Cittaslowالمدن البطةئة )  - نرمةن مدمد سةد احمد مطر

 فاالقكصايي باحث إلى آخر، امن مفنر إلى آخر، اتخكه  من ،أن تعريفات العللمة مكنلعةنجد  اباتالى

 بخالف العالمي، الصعةد عهى الراهن الرأسمالي الكرااكم اطبةعة العالمةة االقكصايية المسكجدات عهى يراكز

 يزياي عالم في ايارها ،الدالة في المعاصرة االكننللليةة العالمةة الكطلرات تأثةر عن يبدث السةاسة عالم

 السناني، )االنفجار العالمةة المعاصرة القضايا براز يرصد االيكماع عالم أن اكما يلم. بعد يلما   اننماشا  

 ما يهمه الذي الةقافي بالشأن المهكم بخالف ،المدني العالمي( المجكمع اإلرهاب، المدن، ازيحام الفقر، البةئة،

 االسكهالاكةة الةقافة هةمنة ااحكماالت بعضا ، بعضها مع اترابطها لهةقافات االدضارات انفكاح من يددث

 :[1]مددية أهمها مشكراكة اقلاسم ا  أفنار ةنهم يمةعا  النن تجمع ب  ،المدهةة لهقةم االقناعات اتهديدها

 السةاسةة  لهدداي اعبلرها المدهةة، لبةئكها االمشنالت االسهع االنظم االخبرات األفنار تجااز

 .العالم مسكلى عهى االجغرافةة

  نقهه يراي ما اكل انكقال سهل مما اسائهه اتقدم، الدالي االتصال اتةرة تسارع. 

 الضعةفة دالال أفنارها عهى افرض القلية، دالال هةمنة هل العللمة من الهدف أن عهى الباحةةن معظم يكفق. 

 ااالقكصايية،  السةاسةة هةمنكها اانكهاء القلمةة، الدالة يار اتآاكل السةاسةة الدداي قةمة ترايع

 .لهعللمة المنلنة االعناصر المعطةات اكل أمام االعلائق الدداي اذابان

 االشعلب. لهدال االبةئةة االكراثةة المدهةة بالخصلصةات االاككراث عدم عهى العللمة نظام قةام 

 مظاهر تأثةر العللمة عهى المدن .2.2

فى ظل  اكما لها ايضا يلانب سهبةة اتعطةهةة عهى المدن ايجابةة اابكنارية ايينامةة تأثةراتن لهعللمة ا

المشااكل النايمة عن الفقر االكدلل الدضرى اعدم تلافر المأاى المالئم  ) تكمةل فىالكغةرات المكسارعة، ا

 االنمل السنانى السريع االهجرة من الري  الى الدضر االنساي االقكصايى اعدم االسكقرار االيكماعى

 منها : العديد من النلاحى، ايكضح ذلك فى  [2] (ا........ امراكزية االيارة االخدمات

 االقكصاييةلناحةة ا .1.2.2
   النشاط تغهةب من نكةجة الخراج، معهلماتةة الى صناعةة من المدينة المكقدمة مفهلم العللمةحللت 

 ،المجال هذا في العهمي بالكقدم تكصل الكى االمعهلمات المعرفة عهى القائمة انمل اإلقكصايات الصناعى،

 المشااكل اإلقكصايية. من عدي لظهلر أيى الصناعي النمل قهة مع المدن حجم في النمل فإن اعهةه

  البنةات فأصبدت اإلسكةمار، يذب امكطهبات ،المااكن العمل اإلقكصايية المقلمات اةرت العللمة 

 .األساسةة اإلحكةايات من اإلتصاالت تننللليةا خاصة العامة االخدمات الكدكةة

   ذلك لهكغةر في منظلر احجم نكةجة الكغةر الدائم االسريع في اكمةة اإلحكةايات اإلنسانةة أيى

 من افعالة مكقدمة لشبنات تدكاج اصبدت المدنففى ظل الكغةرات المكسارعة  خدمات البنةة الكدكةة.

 ألنظمة المدن تدكاج اكما العللمة. الكدكةة لملااكبة الكطلرات الناتجة بفعل تأثةر البنةاتا الملاصالت

 [3]الخدمات هذه أنلاع لنل ااإليارة االكشغةل ااألمداي اإلنكاج في مسكدامة

   تراكةز النشاط االقكصايي عهى الصعةد العالمي، في أيدي مجملعات مدداية، اتهمةش اآلخرين أا

 [1]إقصاؤهم، اإحداث الكفاات بةن الدال احكى ياخل الدالة اللاحدة.ابالكالي، تعمةم الفقر اكنكةجة حكمةة

 الناحةة االيكماعةة .2.2.2
  االعمل الدةاة، في لإلنسان األساسةة مفهلم اإلحكةايات من الكننللليي االكقدم اةرت العللمة 

 زياية فهناك .االكرفةه

   امر صعب اإليكماعةة العدالة ابالكالى قد اصبح تدقةق .اإلنسانةة اإلحكةايات حجم في مكسارعة 

 [3].اايكماعةة اأيديللليةة الملاطنةن:ييملارافةة ااقكصايية بةن اكبةرة ايلي فلارق نكةجة

  العديد  الى ايلي ،لهمدن المراكزية المناطق في أعداي العامهةن زيايةا ،الخدمات في النبةر ايى النمل

 .النكقال من الري  الى المدننكةجة الزح  العمرانى االكدضر السريع اامن المشنالت االيكماعةة 

  الخكالف القةم عما  ان الكدضرالسريع يزيد الكمزق االكلتر االيكماعى ااخكالفات الكنةة  مع البةئة

 . [8]هل قائم فى اسالةب الدةاة قبل الدضرية
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  هل ايلي مراحل مخكهفة اتأثةرات ، لعل من اهم اسباب المشنالت االيكماعةة النايمة عن الكدضر السريع

بةن االانةاء االفقراء،  جلةااليكماعةة، تكمةل فى شةخلخة السنان ااتساع الفمكفااتة لهكدضر عهى النظم 

اات بةن نخبة تكمكع بالمعرفة اسنان حضريةن ينقصهم الكعهةم. مما يؤاكد حاية مدن العالم مجكمعة الى االكف

 [2]فضال عن اخكالف قدرة المهايرين فى الكلافق االكنةة  مع الدةاة الدضرية ،نهج شمللى يديد

 الناحةة البةئةة .3.2.2
  اهى نلع مخكه  اأاكةر خطلرة، النها أاكةر شملال   ،بدأ االقكصاي المعللم بأضافة اشنالةات يديدة، 

ااقل قابهةة لهدل فى افاق االطر اللطنةة اا المدهةة اتدكاج الى مناهج يديدة اآلةات مخكهفة منها: 

االكدهلر المسكمر لهكربة  ،المكزايد لمصاير المةاةهلث ث البةئة اتدهلرها، اضافة الى الكقضايا تهل

اما يكضمن ذلك  ،االكصدر، االكآاكل المكزايد لطبقة االازان، ااالخكالل الخطةر فى الغالف الجلى

من اخطار عالمةة تهدي صدة االنسان عهى المدى القريب اضافة الى االخطار الكى تهدي الكنلع 

 .[2]ر الدةاة عهى المدى البعةدابالكالى اسكمرار اسكقرا ،البةللليى

  الملاري إسكهالك في من زياية عدي السنان، اما يكبع ذلك السريع ازياية المقةاغ نكةجة الكلسع زياية من المدن تعاني 

  الطليل. الزمني عهى المدى تأثةر البةئةة الكى لها االنلارث البةئة، عهى الضارة االكأثةرات الكهلث ازياية ،الطبةعةة 

  إلضاعة يؤيي اذلك االلصلل، اإلنكقال اصعلبة ،اإلزيحام مشااكل تلايه المدن اصبدت مرااكز 

 .الطاقة إسكهالك ازياية ايسبب الكهلث ،اإلنكاج عهى يؤثر مما اللقت

 الناحةة الةقافةة .4.2.2
   لهمنان المدهةة االهلية المساحات الخضراء لفقد المدن ايى لمرااكز العالةة البنائةة النةافة زح.  

  المفاهةم الدضارية االقةم الةقافةة ااألنماط السهلاكةة ألفراي المجكمعات، بلسائل سةاسةة الكأثةر في 

 [3]ااقكصايية اثقافةة اتقنةة مكعدية

  الشخصةة الهلية بكدرج اإلنسان إحساغ منليةا االلسائل الكقنةة الدديةة الكننلل اةرت 

 .ااإللنكراني المايي اإلسكقطاب بةن مجزأة فأصبدت المدن االجماعةة،

 الناحةة العمرانةة .5.2.2
  المخكهفة المدن االناغ ندل مرااكز األملال ارؤاغ، الشراكات حراكة من يزيد العللمة ان إقكصاي. 

 اللصلل، إمنانةة حةث من منطقة أاكبر يمةل حةث ااألعمال لهكجارة المدينة مراكزا   فقد اصبح مراكز

 .المدينة لنل لهكخديم الفرعةة المرااكز األخرى يدعم اهل

  الكننللليةة الدديةة فقد اتاحت اللسائط ،بالمنان مكعهقة اةر أصبدت الدضرية األنشطة أن 

 مكعدية إتصال بشبنات مددي المدينة ياخل المناني الكداخل فأصبح بعد، عن األنشطة في بالكشارك

 .مخكهفةن ابعد منانى زمني بعد لها امخكهفة امكنلعة

   لخدمة حديةة تقنةة اتطبةقات الخدمات، تمراكز يديد لكلزيع هةنل قدمت الدديةة الكننللليةا تطبةقاتان 

 من عدي إبدال تم افعهةا   اإلتصاالت، شبنات عبر تقدم العامة الخدمات فقد اصبدت .لهسنان النبةرة األعداي

 .النلعةة ااإلسكخدام لزياية االلقت، اأيى الكنهفة من قهل مما اإلنكرنت عبر لهخدمات بملاقع المايية المناتب

  ر النمل السريع لسنان الدضر فى نشلء الكجمعات السنانةة العشلائةة ، الم يعد هناك خالف ان اث

من ابرز الظلاهر المرتبطة بالكضخم الدضرى السريع ظهلر الكجمعات العشلائةة بشنل اةر 

 [8]فة.ع ما يرتبط بذلك من مشنالت مخكهبالمدن، ممسبلق الى الدد الذى يجعهها احزمة فقر مدةطة 

مفاهةم تنمةفة اتخطفةط المدينفة بكرااكماتهفا عهفى مفر العصفلر السفابقة اصفبدت ذات  نا مما سبق يكضح لنا

 امففاهةم مفداخل إيجفاي اذلفك يكطهفبرؤية يديدة فى ظل عالم مكسفارع مكغةفر المففاهةم اهفل عصفر العللمفة. 

 امن االسكدامة، امبايئ مفاهةم تدقةق تعمل عهى فعالة بطريقة اعمهة   اتنفةذها تطبةقها يمنن ،لهكنمةة مسكددثة

 حضفرى، اتناسفق تنامفل أيفل مفن الكدديات؛ هذه مناسبة لملااكبة حهلل إيجاي المخططلن حاال المنطهق هذا

 ،الدةففاةاتدسففةن نلعةففة  ،بهففدف رفففع مسففكلى معةشففة االفففراي( Cittaslow)المففدن البطةئففة  مصففطهح رفظهفف

االكى تقاام سرعة الدةفاة اتسفعى ياهفدة  ،العمرانةة المفاهةم اتطلير اصةانة اتعزيز ،احماية البةئة الطبةعةة

 .المدهى من منظلر الرؤية العالمةةفى اطار القةم االكراث  ،الدضريةفى تدقةق االسكدامة 
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 السريعةدة لفكر العولمة والحياة ( حركة مضاCittaslowالمدن البطيئة ) .3

شنل من اشنال الكعبئة ضد ( فهسفة بديهة لظاهرة الكلحةد العالمى اكCittaslowتضع المدن البطةئة )    

أن هنا ال يعني  "البطء"ا .(Slownessلهكنمةة الدضرية تسكند الى فهسفة البطء )ة بديهة ، فهى طريقالعللمة

لضمان حماية الهلية [24]  .بمزيد من العناية االلعيبل يعني االسكفاية منها يكباطأ اتةرة الدةاة المعاصرة، 

نسمة، اضمان انكاج 50.000الدضرية االةقافةة الفريدة اخاصة لهمدن الصغةرة الكى يقل عدي سنانها عن 

نماذج مدهةة مسكدامة باسكخدام الكقنةات الدديةة الصديقة لهبةئة، اتهةئة بةئة معةشةة حضرية يكم فةها ايارة 

  [31]الطبةعة االبشر بطريقة مكلازنة.العالقة بةن 

 ( انشأتهاCittaslowحراكة المدن البطةئة ). 1.3

لكدقةق اهداف الكنمةة الدضرية  تسعى ياهدة   ،(هى منظمة عالمةة من المدنCittaslowالمدن البطةئة )   

اتعمل سةاساتها  ،من خالل تجنب ثقافة الكلحةد العالمةة فى الكخطةط االكصمةم الدضرى االبنةة الكدكةة ،المسكدامة

عهى تعزيز الكنلع المدهى االقلة االقكصايية االةقافةة االبناء عهى الملاري المدهةة االهلية الكاريخةة اتشجةع اتةرة 

افرصة لهسنان  طةئة اكبديل لهكلسع الدضري الدديث،بحةث تعكبرالمدينة ال. بطةئة امريدة لهدةاة فى المدن

   [13] حةث تدمي الملاري الطبةعةة االةقافةة الكي تكمةز بها. ،دضريةالمدهةةن لهعةش في مدينة بعةدة عن المشااكل ال

( اثالث من رؤساء المدن الصغةرة، ثم Paolo Saturnuni)م تدت قةاية 1999ايطالةا عام   اقد تأسست الدراكة فى

 مسكدام اكنهج مبكنر بهااتم االعكراف  ،م2016من عام ااصبدت شبنة يالةة اعكبارا   .[26]الى العالم بأسره تانكشر

يالة عارضت الدةاة السريعة االنمل  30مدينة من  262اقد انضمت لهدراكة  ؛لهكنمةة االيكماعةة ااالقكصايية االبةئةة

اقررت ان تعمل سةاسكها عهى فهم الكدديات الكى تلايه تدقةق الكنمةة  [30] .االقكصايى المسكمر االنزعة االسكهالاكةة

فهى طريقة بديهة لهكنمةة الدضرية تسكند الى الملاري المدهةة انقاط القلة فى اكافة الجلانب  المدهةة ااسكدامكها،الدضرية 

 :بعض المنظرين منهم اقد تم تعري  هذه الدراكة من قبل، [19]الطبةعةة ااالقكصايية االةقافةة االكاريخةة 

  (Mayor,Knox,2006)لكدقةق الكنمةة الدضرية  بديال   ا  : اقدعرفا المدن البطئةة عهى انها نهج

، حةث اعكمدت ابداثهم عهى افكراض ان هذه الدراكة هى مةال يةد لكدقةق اطار [21]المسكدامة 

االذى يشمل )االقكصاي االبةئة االمجكمع(  ،الةالثى االبعاي لالسكدامة المدهةة( Campbell96عمل )

فى الكخطةط، حةث يراا  بةن االراكان الةالث مما يخهق تضاربا   حةث يراا ان هناك تضاربا  [16].

انه من خالل الممارسة العمهةة ايد انه لةس من السهل الكلفةق بةن الكنمةة االقكصايية االبةئةة 

(، امن هنا 1اكما هل ملضح بالشنل ) مع بعضها البعض اااليكماعةة الن اهدافها تكعارض احةانا  

( يمننها القضاء عهى هذا الكعارض Cittaslowبان حراكة المدن البطةئة ) (Mayor,Knox)اعكبر 

بةن اراكان الكنمةة الةالث النها تهدف الى االسكدامة البةئةة االدفاع عن العمهةات االقكصايية  القائم

 اعى اكاياة اساسةة لكدقةق العدالة.تطبةق معايةر الكماسك االيكممع  المدهةة ااالنكاج المدهى،

  Parkins and Craig, 2006) عرفا المدن البطةئة :)(Cittaslow) من  ،من منظلر الدراسات الةقافةة

فى المدن البطةئة، حةث  خالل الربط بةن العالقات االنسانةة االمساحات االيكماعةة الكى يكم الكرايج لها

  .[27] الدديةةتعالج مةل هذه العالقات الكى يكم تهمةشها بشنل مكزايد فى السةاقات الدضرية يقكرح انها 

   (Pink, 2008) :( عرف المدن البطةئةCittaslowبانها مساحات حساسة )،  تؤثر فى الهندسة المعمارية

 [25] .بالمعايةر الكى تكناال الدلاغ الخمسقام بربط هذه الدراكة االكصمةم الدضرى، حةث 

   اكما ناقش بعض الخبراء المدن البطةئة(Cittaslow) بانها حراكة  ،من ايهة نظرهم الةقافةة

ايكماعةة تقلى االحساغ باالنكماء االمجكمع، فهى نهج حضرى يكم فةها تجمةع مجملعة من 

 المعايةر تدت عنااين البةئة االبنةة الكدكةة احماية االنكاج المدهى االكننللليةا ابناء المرافق من

الةقافى انلعةة الدةاة  حماية الةراءا ايل الجلية الدضرية االضةافة ارفع اللعى بالمدن المسكدامة

 .[27]االدفاع عنها عهى المسكلى الدضرى
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 Mayor&Knox,2009 المصدر: - (Mayor,Knoxابعاي الكنمةة المسكدامة االكضارب فةما بةنها من خالل ايهة ) :(1شكل )

 اهداف المدن البطةئة .2.3

 ااقعةا   تهك الدراكة انطهقت لكصبح بديال   ( نجد انCittaslowامما سبق امن خالل تعري  المدن البطةئة )

لهمدن المسكدامة، تدلل االسس النظرية لهكنمةة المسكدامة ايدال اعمال القرن اللاحد االعشرين الى خطط 

 لمسكدامة اسهل بنةةر عهى المخططةنمما يجعل تنفةذ الكنمةة الدضرية ا ،عمهةة ااكةر قلة افاعهةة

عن ، فى تدسةن نلعةة حةاة السنان(Cittaslowالرئةسي لدراكة المدن البطةئة )نمن الهدف يابالكالى .[21]

اكما نسمة، 50.000الصغةرة الكي يبهغ عدي سنانها أقل من  دنطريق الدماية االدفاظ عهى القةم المدهةة لهم

لدةاة في مع تطلير المدينة بطريقة يسكمكع فةها السنان بادفاظ عهى السمات الممةزة لهمدينة، تهدف إلى ال

 :[32]، حةث تكضمن الدراكة مجملعة من االهداف تشمل[26]بةئات أفضل

   تدسةن نلعةة الدةاة الدضرية 

   مقاامة عللمة المدن اتعزيز الكنمةة االقكصايية المدهةة 

  حماية البةئة الطبةعةة 

   تعزيز الكنلع الةقافى لنل مدينة 

   تلفةر نمط حةاة ااكةر صدة 

 مستدامكنموذج تنموى حضرى ( Cittaslow)حركة المدن البطيئة  .4

االداية الى ايجاي حهلل  ،اصبح المجكمع الدالى يعكرف بنلع المشااكل الكى تعانى منها المناطق الدضرية

عهى كراكز لرزت الكنمةة المسكدامة اكمفهلم فى ااائل الةمانةنات، قد بف .[5]مةة الدضرية المسكدامة نلكدقةق الك

المسكدامة، افى ااائل الكسعةنات  القضايا البةئةة العالمةة. احظةت المدن االكدضر باهكمام اقل من حراكة الكنمةة

 [9]بشأن المسكلطنات البشرية بشنل خاص عهى اهمةة االسكدامة فى السةاق الدضرى. شدي اعالن اسطنبلل 

 الكنمةة الدضرية المسكدامةمفهلم  .1.4

 يكضفمن:  العديفد مفن المفؤتمرات مفايهفا خفالل المسفكدامة لمفهلم الكنمةة الدضفريةتعريفات  عدة طرحت

، االسةاسفى االةقفافى، البةئفي، المسفكلى عفن فضفال عهى المسكلى العمرانفى المدينة، في الدةاة نلعةة تدسةن(

مفة نكةجفة ضمن حداي الملاري المكاحفة يان تفرك اعبفاء لاليةفال القاي اااليكماعى، ااالقكصايى،، االمؤسسى

 :[20]اسكنزاف الملاري الرئةسةة ( . هذا بمعنى ان الكنمةة الدضرية المسكدامة ينبغى لها ان تسةر باتجاهةن 

    اايكماعةا   : ان الكنمةة الدضرية المسكدامة تكعهق بكدسةن االاضاع المعةشةة فى المدن بةئةا  ااال 

يراسة ما يكعهق بالفقر اتدهلر البةئة الدضرية فى من خالل ، فى مداالة السكمرار الكنمةة ،ااقكصاييا  

حةث يالحظ االفكقار فى الملاري الرئةسةة مةل االراضى، تلفر المةاة الصدةة،  ،المدن ااالقالةم
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ايارة  الصرف الصدى ااةرها، اتشمل اكذلك تهلث الهلاء االنقا فى المناطق المفكلحة االخضراء،

 الخدمات االيكماعةة .، مشنالت النقل، دهلر حالة السننتاةر اك ء فى مجال المخهفات الصهبة، 

    كمام بااليارة امن ثم يراكز فى االههى يعل تنمةة المدن ذات مدى طليل، عهى اكةفةة العمل ع الكراكةز: ثانةا

 . [18]اتدسةن قدرات الكخطةط من ايل اسكدامة مسكقبهةة لهمناطق الدضرية  االملاري الطبةعةة،

مفن خفالل العديفد مفن الكنمةفة الدضفرية المسفكدامة  بقضفايا االهكمفام ترسفة  عهفى المكدفدة االمم عمهت اقد

 :(2ما هل ملضح بالشنل)اك [4] المؤتمرات ااالتفاقةات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يراسفة برلمانةفة تدهةهةفة  المصفدر: –يهلي االمم المكددة ففى ترسفة  قضفايا الكنمةفة الدضفرية المسفكدامة (: 2شكل)

 (2008)، "االسنانةة المسكدامة حلل ملضلع الكنمةة

 لمسكدامة اتدديات األةات تدقةقهامداار الكنمةة الدضرية ا .2.4

تم اعداي ة، فى اطار تنظةم مؤتمر االمم المكددة الةالث المعنى باالسنان االكنمةة الدضرية المسكدام   

ااالتجاهات الناشئة االرؤية المسكقبهةة  ،تقرير حلل مكطهبات الكدضر المسكدام لمناقشة الكدديات الجديدة

االنظر فى ، (2036-2016خالل العشرين سنة القايمة )لهمسكلطنات البشرية االكنمةة الدضرية المسكدامة 

ل اعمال الملئل الةانى الذى صدر عن المؤتمر الدالى الملئل الةانى داصل فى انجاز يداالكقدم ال

االمم عمال يديد ينسجم مع اهداف الكنمةة المسكدامة الكى اقرتها (، اذلك قصد ضبط يدال ا1999)اسطنبلل

، اقد تم عهى ضلء ذلك تدديد يدال اعمال يشمل مجملعة 2015المكددة ضمن برنامج الكنمةة لما بعد

 [11].تدديات األةات تدقةقهاالمداار ا يعرض( 1) مداار سةكم طرحها من خالل يدال

 -الدضففرية المسففكدامة اكمففا اقرتهففا االمففم المكدففدة فففى الملئففل الةالففث مدففاار تدقةففق الكنمةففة (: 1جدددو )

 مؤتمر االمم المكددة الةالث المعنى باالسنان االكنمةة الدضرية المسكدامة )الملئل الةالث(. المصدر:
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 (:1جدو )تابع 
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 مداار الكنمةة الدضرية المسكدامةب اارتباطهاسات المدن البطةئة االةات تدقةقها سةا. 3.4

( اكنهج قةم يعكمده مخططلا المدن اكنملذج تنملى حضرى مدهى Cittslowتعكبر حراكة المدن البطةئة )  

لل االقكصايية االسةاسةة الذى يجهبه المة [23] مسكدام من ايل الصملي فى ايه الكلحةد العالمى )ظاهرة العللمة(

ذلك من العديد من المشنالت الدضرية الكى تمةهت فى "تدهلر المناطق الدضرية "، "الكلحةد"، اما تبع الدديةة، 

اذلك من خالل مجملعة من  [22] "فقدان الهلية"،"سلء نلعةة المعةشة"، "السرعة" الكى سايت حةاتنا.

طةط البةئى المسكدام ل الكخمنها معايةر حلات تكضمن السةاسات الةالث االالى السةاسات مكمةهة فى سبعة سةاس

االيكماعةة االةقافةة لهمدن. امن الضراري أن تنفذ المدن ما ااتشمل السةاسات االخةرة البنةة االقكصايية لهمدن، 

 ايلضح  .( (Cittaslowهكسجةل ضمن منظمة المدن البطةئةل٪ من هذه المكطهبات  50ال يقل عن 

 المصدر :الباحث :[33] هذه السةاسات االةات تدقةقها اارتباطها بمداار الكنمةة الدضرية المسكدامة  :(2جدو )
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 :(2جدو )تابع 
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 مدهةا  ( نهج لدعم الكنمةة الدضرية المسكدامة Cittaslowالمدن البطةئة )  - نرمةن مدمد سةد احمد مطر

 :(2جدو )تابع 

 

 

 

 

 عراض الحدى تجارب المدن البطيئةاست .5

الدالةة بأعداي خطط تنمةة فريية، تسكند إلى السةاسات ااألهداف  (Cittaslow) تقلم المدن أعضاء شبنة

العامة لهدراكة، لكدسةن نلعةة الدةاة المدهةة، امنع عمهةات الكدهلر ااسكخدام الملاري الةقافةة االطبةعةة 

 .[33]اااليكماعةة ااالقكصايية، مما يعنى ان لنل مدينة خطكها الخاصة بها فى تنفةذ تهك السةاسات

 ( اكنملذج لهمدن البطةئةYalvacمدينة ) .1.5

ا  2012منذ عام  (Cittaslow)هي مدينة تاريخةة صغةرة اعضل في يمعةة  ، فقد تبنت المدينة مشراع 

ا.  15مكنامال  لهدفاظ الدضرى ألاكةر من   [14]عام 

 كعري  بالمدينة ااسباب اخكةارهاال. 1.1.5
( فى منطقة حلض البدر االبةض المكلسط فى تراكةا اهل نفس المدةط الجغرافى الذى Yalvacتقع مدينة )

 Afyon( امدن )Şarkikaraağaçا  Gelendostا  Senirkentتقع فةه مصر، اتدةط بها مجملعة من المدن ) 

بةانات افق ا ل 47.769ايبهغ عدي سنانها  2اكم  1415(، اتبهغ مساحكها Eğirdir( ابدةـــــــرة ) Konyaا 

% من السنان فى اسط 35، حةث يعةش [35]حة ا 27قرية ا  37. اتضم 2015المعهد اإلحصائي الكراكي لعام 

ايعكبر مصدر الدخل الرئةسى لها هل الزراعة، عالاة عهى ذلك تساهم تربةة الماشةة  المدينة االباقى فى القرى،

سجاي االكعدين فى اقكصاي المدينة، هذا باالضافة الى ااالانام االدرف الةداية الكقهةدية مةل الدبااة اصناعة ال

الدرف الةداية الكقهةدية مةل صناعة السرج االدداية ااةرها، انكةجة لكسارع اتةرة الكدضر اتطلرعمهةات 

الكصنةع بلسط المدينة، يهاير النةةر من السنان من المسكلطنات القريبة للسط المدينة، مما اثار العديد من 

  اهل ما يشابه طبةعة الدال فى النةةر من المدن المصرية. [12]دضرية بالمدينة المشااكل ال

 ة االةقافةة االطبةعةة بالمدينةاالصلل الكاريخة. 2.1.5
تنقسم المدينة الى منطقكان أحدهما هل الكل الذي أسست فةه أنطااكةة بةسةديا القديمة، ااآلخرهل السهل الذي اسكقر 

ا أثري ا مهم ا حةث يليد بقايا اكنةسة القديس بللس ، [12]األناضللةلنفةه الساليقة  اتعد أنطااكةة بةسةديا القديمة ملقع 

، ايضم قهب المدينة [34]امعبد أااسطس اساحة طبريا االمسرح االقنلات المائةة االدمام الراماني ابلابة المدينة

اأمااكن الكجارة ااألسلاق الكقهةدية االمباني اإليارية (، 3( اكما هل ملضح بالشنل رقم )(Devlethanالقديمة مسجد 

االةقافةة الدديةة حلل هذا المسجد ،حلل هذا المراكز الكاريخي  تليد األحةاء الكقهةدية الكى ال تزال تدمي اتدافظ عهى 

ة من الطلب اا الطةن آثار الدةاة الكقهةدية لهمدينة مع المنازل القديمة االكى اكانت فى الغالب منلنة من طابقةن االمبنة

االهةااكل الخشبةة ااتسمت اايهات معظم المبانى بالبساطة اقهة الزينة االزخارف فمعظمها مغطاة بالجا الكرابي، 

 اايلي بعض الشرفات االنلافذ الخشبةة، اأنماط الشلارع الكى اتسمت بالنمط العضلى.

 

 

 

 

 Ayça ÖZMEN, Mehmet CengizCAN (,2018) المصدر: -االذى يعكبر قهب المدينة  Devlethan مسجد :(3شكل)
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م تسارعت نسبة البناء ااصبدت المزارع االمساحات الخضراء بةن االحةاء مهةئة بالمبانى  1970امنذ عام 

الخرسانةة المسهدة المكعدية الطلابق حةث ايى تزايد عدي السنان نكةجة اقامة مجاالت صناعةة يديدة الى زياية الطهب 

 (4اكما هل ملضح بالشنل رقم )[12]لمدلر الشمالى الجنلبى عهى المسنن ابالكالى ايى ذلك الى نمل المدينة عهى طلل ا

 

 

 

 

 - اتسفارع نسفبة البنفاء نطاقات المدينة  انملها عهى المدلر الشفمالى الجنفلبى نظفرا لزيفاية عفدي السفنان :(4شكل)

 Ayça ÖZMEN, Mehmet CengizCAN,(2018) المصدر:

 (Cittaslowالبطةئة )( لالنضمام الى مؤسسة المدن Yalvaçسةاسات ) .3.1.5
(، Tarihi Kentler Birliği( ااحدة من المدن المؤسسة لالتداي الكراكى لهمدن الكاريخةة )Yalvaçتعكبر )

، فقد بدأ مشراع "حماية اتطلير القةم الةقافةة 2012( منذ عام Cittaslowاعضل فى مؤسسة المدن البطةئة )

 Tarihi(، ااالتداي الكراكى لهمدن الكاريخةة )Yalvaçمع بهدية )االبةئةة اتنليع المنكجات السةاحةة" بالكعاان 

Kentler Birliği( امؤسسة حماية اتعزيز البةئة االكراث الةقافى ،)ÇEKÜL االجامعات االمنظمات اةر ،)

، االذى لعب يار مهم فى اعداي البنةة الكدكةة لعضلية 2000الدنلمةة اازارة الةقافة فى بداية عام 

(Cittaslow)سةاسات ذلك المشراع السابق ذاكره، امكطهبات  ، االدصلل عهى العضلية بعد ذلك حةث يكنامل 

(Cittaslow( فى العمل مع بعضهما البعض اكما هل ملضح بالجدال رقم )3)  لكدقةق الكنمةة الدضرية

 Yıldızنطاق هذا المشراع تم ايراء مسح لهعمارة المدهةة من قبل طالب من يامعة ) فى [29]المسكدامة.

Technical( ايامعة )Çukurova( ايامعة )Süleyman Demirelامنذ ذلك الدةن تقلم 2002( فى عام ،

صةن من ( باعاية تأهةل المنازل ااالحةاء القديمة بدعم من السنان المدهةةن االمجكمع االمكخصYalvaçبهدية )

مؤسسة حماية اتعزيز البةئة االكراث الةقافى، اقد يعمت ااكالة ارب المكلسط لهكنمةة ايضا نفقات مشراعات 

 [28]ترمةم بعض المنازل الكاريخةة تدت مسمى "الدعم المالى لكطلير السةاحة البديهة"

المنكجات السةاحةة" اتلافقها مع سةاسات مشراع "حماية اتطلير القةم الةقافةة االبةئةة اتنليع  :(3جدو )

 Ayça ÖZMEN, Mehmet CengizCAN ,(2018)المصدر:  - مكطهبات المدن البطةئة
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 مدهةا  ( نهج لدعم الكنمةة الدضرية المسكدامة Cittaslowالمدن البطةئة )  - نرمةن مدمد سةد احمد مطر

 :(3جدو )تابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدن الصغيرة والمتوسطة فى مصرتفعيل سياسات المدن البطيئة على  .6

بالعديد من  الدضرى السريع  هذا النمل اقد ارتبطالسريع،  الكدضر من اخاصة مصر، ملية النامةة الدال تلايه

 المشنالت  الدضرية فى العديد من المدن المصرية،ابرزها: مشنالت االسنان، االنقل، االكهلث، االبطالة، ااخكالالت

، الكلزيع، اعدم اكفاية الخدمات ا.....، افى ظل هذا الخضم من المشنالت الكى تؤثر فى تدقةق االسكدامة الدضرية فى

الدضرية، اتخفة   مشنالتال من العديد لدل أفضل اكأسهلب الصغةرة االمكلسطة المدن تنمةة ظهر االتجاه ندل

  .[6]الكنمةة الدضرية المسكدامة مدهةاالضغلط عن المدن النبرى، اتدقةق الكلازن الدضرى، امن ثم تدقةق 

 لصغةرة االمكلسطة فى مصرالمدن ا .1.6

نجد ان هناك فجلة بةن المدن الةالث االالى ) القاهرة االجةزة ااالسنندرية ( عند تكبع النسق الدضرى 

مدينة اكبرى )يكرااح تعداي  28مدينة منها  216اباقى المدن الكالةة، فنجد ان النسق الدضرى المصرى يضم 

ن) مدينة مكلسطة اصغرى حةث يكرااح تعداي المدينة المكلسطة م 186ال  نسمة( ا 500-100سنانها من 

 . [10]ال  نسمة( 50ال  نسمة( االمدينة الصغةرة اقل من) 100- 50

 المدن الصغةرة االمكلسطة فى مصر ( لهملاري ااالمنانةات االمشنالت االكهديدات الكى تلايهSWATالكدهةل الرباعى). 2.6

تعانى المدن الصغةرة االمكلسطة فى مصر من العديد من المشنالت الداية االناتجة عن تسارع اتةرة الكدضر، 

االمر الذى انعنس عهى يارها فى تدقةق الكلازن الدضرى ايارها فى تدقةق الكنمةة القلمةة ااالقهةمةة، ،عهى الرام 

  (4ى سةكم ايضاحها من خالل يدال )االك [7]من انها تمكهك العديد من الملاري ااالمنانةات 
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الكدهةل الرباعى لهملاري ااالمنانةات االمشنالت االكهديدات الكى تلايه المدن الصغةرة  :(4جدو )

 (2006المصدر: الباحث بكصري  من عصام الدين مدمد عهى ) - االمكلسطة فى مصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بالمدن الصغةرة االمكلسطة فى مصر( لدعم الكنمةة الدضرية المسكدامة Cittaslowالةات تطبةق سةاسات المدن البطةئة ) .3.6

( عهى المدن الصغةرة االمكلسطة فى مصر الى اضع Cittaslowيهدف تطبةق سةاسات المدن البطةئة )

لمعالجة المشنالت الدالةة  سةاسات تنملية عمرانةة مسكدامة لهمدن المكلسطة االصغةرة فى مصر

االمسكقبهةة، من خالل اضع اطار لهكعامل مع اكافة مداار تدقةق االسكدامة الدضرية المدهةة، اتنمةة 

اتدسةن البةئة الطبةعةة اااليكماعةة ااالقكصايية االةقافةة، اذلك بكدقةق اقصى اسكغالل لهملاري ااالمنانات 

 المسكليات اكما يهى: الفعهةة المكاحة بالمدن اذلك عهى اكافة

حةث يكعامل مع ملاري البةئة  البيئة الطبيعية:االذى ينقسم الى قسمةن اساسةةن:  المستوى البيئى : اوال:

االكى تنقسم  البيئة العمرانية:الطبةعةة احالة البةئة االساسةة فى المدن فضال عن يراسة مصاير تدهلرها. 

الى مسكليةن اساسةن يكمةل المسكلى االال فى المسكلى الدضرى الذى يكعامل مع النسةج الدضرى لهمدينة 

ااالرتفاعات البنائةة فضال عن حراكة المرار من خالل تدهةل شبنة الطرق االدراكة ااكذلك تطلير طرق 

ع اسكعماالت االراضى فضال عن اللصلل، اما المسكلى الةانى فهل المسكلى اللظةفى حةث يكعامل م

 المنلنات الكراثةة الكى تمكهنها المدينة. ايمنن تدقةق ذلك من خالل:
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 مدهةا  ( نهج لدعم الكنمةة الدضرية المسكدامة Cittaslowالمدن البطةئة )  - نرمةن مدمد سةد احمد مطر

   ،اعكماي نظم لاليارة البةئةة لهمدن الصغةرة االمكلسطة تقلم عهى حماية نلعةة الماء االهلاء االكربة

اعاية تداير ااضع خطة لكلفةر الطاقة اخاصة بالمبانى، اتشجةع انشر سةاسات اممارسات 

 المخهفات امعالجة مةاة الصرف.

   االرتقاء بنافة انلاع شبنات البنةة االساسةة لهمدن من خالل تدسةن الشبنة القائمة، ااسكنمال اانشاء

شبنة مةاة الشرب لهمناطق المدرامة، اانشاء شبنات الصرف الصدى لهمدن الكى ال يليد بها تهك 

ربائةة، ااالرتقاء بشبنات االتصاالت، ا تطلير شبنة الطرق الشبنات، اتطلير شبنات الطاقة النه

 االشلارع القائمة، اذلك بكلسةع عراض الطرق اتنسةق الشلارع ارصفها ااضاءتها اتجمةهها.

  .اعاية تصمةم المساحات الخضراء، اتزايدها بالنباتات المدهةة 

   .حل المشنالت المرارية، االكراكةز عهى خطط نقل بديهة بما فى ذلك الدريات االمشاة االنقل الجماعى 

   ،تدسةن خصائا حاالت المبانى عن طريق االزالة، ااالحالل لهمبانى ذات الداالت الرييئة

جةدة، ااصالح اتدعةم المبانى ذات الداالت المكلسطة، ااسكمرار صةانة المبانى ذات الداالت ال

 اصةانة المناطق االمبانى ذات القةمة االثرية ااسكغاللها سةاحةا.

   االرتقاء بخصائا النسةج االكراكةب العمرانى لهمدن، االكعامل مع مظاهر الكدهلر العمرانى لنل

 منطقة من مناطق المدينة حسب خصائا نسةجها اتراكةبها اطابعها العمرانى.

حةث يكعامل مع اللضع االيكماعى لهسنان االكراكةبة السنانةة لنل  :المستوى االجتماعى والثقافى ثانيا:

مدينة ايرية االنسجام االيكماعى فةها، فضال عن المسكلى االقكصايى لهسنان المكمةل بمسكليات البطالة 

االفقر االدالة االقكصايية لهم، ااكذلك المسكلى الةقافى لهسنان امدى قدرتهم عهى المشاراكة فى عمهةة 

 ةة. ايمنن تدقةق ذلك من خالل:الكنم

   تنمةة االنشطة الخدمةة بكلفةر احكةايات المدن من الخدمات المكنلعة مع ضرارة تنامهها طبقا لدجم

السنان الدالى االمسكهدف، ااعاية تلزيعها اللظةفى االمنانى لها عهى اكافة المناطق اتدسةن الخدمات 

 امنانةة نشر الخدمات عبر االنكرنت اتعزيز العمل عن بعد.القائمة حسب نلعةة امسكلى اكل منها مع 

   االرتقاء بالخدمات االيكماعةة، ازياية مخصصاتها المالةة، مع تطلير ايائها بما يدقق االمان االيكماعى

 لهسنان اخاصة الفئات مدداية الدخل، باالضافة الى العمل عهى اعاية الكلازن فى تلزيع الخدمات االيكماعةة.

  فاظ عهى االسكقرار السنانى، اتقهةل معدالت الهجرة من الري  لهمدن الصغةرة االمكلسطة امن تهك الد

 المدن الى المدن النبرى ، اتليةه الزياية السنانةة ندل المناطق الصدرااية ذات الملاري الكنملية اللاعدة .

   تفعةل يار المرااكز الةقافةة، ااسائل االرتقاء بالسهلاكةات االيكماعةة، امجابهة العايات السةئة عن طريق

 االعالم المرئةة االمسملعة، اتلعةة السنان باهمةة الكعهةم اخاصة تعهةم االناث امشاراكة المرأة فى العمل.

  .تعزيز المشاراكة االيكماعةة اضمان مشاراكة ااسع لهمجكمع المدنى فى اعداي مشاريع الكنمةة امكابعة تنفةذها 

  االكراث الةقافى من خالل الدفاظ عهى االحداث االفاعهةات الةقافةة المدهةة  حماية اتعزيز البةئة

 اتعزيز المشاراكة بها ارفع مسكلى اللعى لدى الملاطنةن بكاري  المدينة اتراثها االيكماعى .

حةث يكعامل مع اللضع االقكصايى لهمدينة، اانلاع المهن السائدة، ايرية  المستوى االقتصادى: ثالثا:

الفاعهةة االقكصايية انسبة االسكعماالت المخكهفة، اكما يكعامل مع االطار المؤسسى من خالل انشاء هةنل 

مر. فضال ايارى مكنامل، اما يكطهبه ذلك من تشريعات اقلانةن باالضافة الى الكنفةذ ااالشراف االكقةةم المسك

 عن تلفةر مصاير الكمليل المخكهفة ايمنن تدقةق ذلك من خالل:

  تدليل المدن الصغةرة االمكلسطة الى مرااكز اسكقطاب، ايذب عمرانى بالعمل عهى ابراز اتمةز

 اكل مدينة فى اياء اظائ  اا خدمات اا انشطة ذات اكفاءة مكمةزة اا احداث ثقافةة مدهةة.

 ةة باعكبارها نشاط اقكصايى لمعظم المدن، امنع الكعدى عهةها من خالل تدديد الدفاظ عهى االراضى الزراع

 الدةز العمرانى لنل مدينة حسب حالة اكل منها لمنع اسكمرار النمل العمرانى عهى االراضى الزراعةة  المدةطة .

  اهب المدن تدعةم االنشطة الدرفةة اكراكةزة لهنشاط االقكصايى الكى يعكمد عهةها الهةنل االقكصايى ال

الصغةرة االمكلسطة ااضع خطط لكلزيع السهع المنكجة مدهةا ااعاية تأهةل المناطق الكجارية الكقهةدية 

 .....(، اانشاء مرااكز حرفةة يديدة لهدفاظ عهى تهك الدرف. -البازارات -)االسلاق الكقهةدية
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  االقكصايى، النمل إلى تؤيى الخاصة فهى المهنةة اتشجةع الصغةرة، المشراعات اتنشةط حفز 

 االخدمات. السهع عرض فى المنافسة ااإلسراع من اللظائ ، اخهق

   زياية احالل اللاريات بهدف تسهةل اتةسةر اإلنكاج المدهى لهسهع االخدمات الكى يكم اسكةرايها، االدفاظ

 ل المدهةة.عهى الملاري اصةانكها،امضاعفة النشاط االقكصايى المدهى، االعمل عهى تجديد مصاير الكملي

  . تدعةم االنشطة االقكصايية االخدمةة االسةاحةة ااالسكغالل االمةل لالمنانات المكلفرة 

  .اسكدداث مصاير يعم اتمليل اةر حنلمةة ااالعكماي عهى ذاتةة تمليل المشراعات ااالنشطة الكنملية 

 النتائج .7

   فنرة الزمان االمنان، ااتباع اسهلب تبنى فنر العللمة تليهات ربط العالم اتلحةده امن ثم الغاء

 حةاة سريع مؤثرا عهى الدةاة المدهةة ااالصالة الدضرية بالمدن.

   الةلم، اصبح من الصعب لهعديد من المدن الكنةة  مع اتةرة الكلسع الدضرى الذى تصاعدته

مباشر عهى العللمة االكغةرات الكى تطلرت اايبرت المدن عهى اتباع اسهلب حةاة سريع اثر بشنل 

 العمارة االعمران انلعةة الدةاة الدضرية بالمدن.

    يهبت ظاهرة العللمة العديد من المشنالت الدضرية الكى اثرت عهى تنمةة المدن ااسكدامكها )بةئةا

ااقكصاييا  اايكماعةا (، تمةهت فى تدهلر المناطق الدضرية، االكلحةد، افقدان الهلية، اسلء نلعةة 

ل الدضرى االفقر، اعدم تلافر المأاى المالئم، االنمل السنانى السريع، االهجرة المعةشة، االكدل

 من الري  الى الدضر، االنساي االقكصايى اعدم االسكقرار االيكماعى.

   اثةرت فنرة الكنمةة الدضرية المسكدامة من المنظمات االمؤسسات الدالةة اكاسكراتةجةة ضرارية لدل المشنالت

 ى منها المدن يراء نشر فنر العللمة، االكغةرات الكى طرأت عهى المدن افقا لذلك.الدضرية الكى تعان

  ( تعكبر المدن البطةئةCittaslow احد البدائل الدضرية الجديدة الكى تهكم بكدديد ايعم خصائا )

المدينة، اتصمةم خطط تعمل عهى تدقةق اهداف الكنمةة الدضرية المسكدامة افقا لذلك باعكبارها 

ج تنملى مدهى مسكدام، من ايل الصملي فى ايه الكلحةد العالمى )العللمة( مما يضمن تدقةق نملذ

 االسكدامة البةئةة ااالقكصايية اااليكماعةة لهمدينة. 

  ( تسعى المدن البطةئةCittaslow لكدقةق اهداف الكنمةة الدضرية المسكدامة من خالل تجنب ثقافة )

 الكلحةد العالمةة 

  الكصمةم الدضرى االبنةة الكدكةة اتعزيز الكنلع المدهى االقلة االقكصايية االةقافةة فى الكخطةط ا

 االبناء عهى الملاري المدهةة االهلية الكاريخةة اتشجةع اتةرة بطةئة امريدة لهدةاة فى المدن.

  تشنلمكعدية فهى  تنملية حراكات منها تنطهق ، حللها لما تنمةة مراكزية نلاة تشنل المدن المكلسطة 

 .منها القريبة أا لها الكابعة الصغةرة اتنملى لهمدن حضرى اشعاع مرااكز

  الدضرية الكنمةة في تدقةق يارها إلى فباإلضافة ثنائةا يارا  تهعب الصغةرة ا المكلسطة المدن أن 

 االتجاه  في أنها إال

  فى ملايهة مشنالت اإلسنان، مباشر فى تخفة  الضغلط عن المدن النبرى، ابالكالى تسهم  بدار تقلم االخر

 .االنقل، االكهلث، االبطالة، اعدم اكفاية الخدمات بالعلاصم القلمةة، اكما أنها تقهل من الكفااتات اإلقهةمةة

   أن تنمةة المدن الصغةرة ا المكلسطة أقل تنهفة من إنشاء المدن الجديدة، اتكفق مع القدرات

ا تعكبر من بدائل الكنمةة الدضرية المسكدامة القابهة االقكصايية المدداية لهدال النامةة، حةث أنه

 لهكطبةق، حةث أن أسس الكنمةة مليلية امكلافرة. 

  ا تمةل ا المدن الصغةرة االمكلسطة فى مصر مدلر   ، الدضرية المسكدامة الكنمةة مداار من هام 

 المصرية. المدن المشااكل الدضرية الكى تعانى منها ظل فى الكنمةة هذه إلحداث اكإطار اتصهح

   تعانى المدن الصغةرة االمكلسطة فى مصر العديد من المشنالت الداية فى اكافة المجاالت البةئةة

االعمرانةة اااليكماعةة ااالقكصايية االناتجة عن تسارع اتةرة الكدضر مما انعنس عهى يارها فى 

 تدقةق الكلازن الدضرى االكنمةة الدضرية المسكدامة.
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 التوصيات .8

(، امدى االسكفاية من تطبةق Cittaslowمما سبق، امن خالل الكعرف عهى اهداف اسةاسات المدن البطةئة )  

 سةاساتها فى تدليل االسس النظرية لهكنمةة الدضرية المسكدامة الى خطط عمهةة ااكةر قلة افاعهةة يلصى البدث بــ :

  ( اتباع السةاسات البةئةة لهمدن البطةئةCittaslowبالم )  دن الصغةرة االمكلسطة، االكى تعكبر بديال

بةئةا لهمناطق الدضرية بدةث تكخذ تدابةر عمهةة النشاء امااكن تهبى احكةايات السنان االزائرين من 

المناطق الدضرية النبةرة. من خالل برامج يديدة لكدسةن البةئة االبنةة الكدكةة المدهةة، االدفاظ 

ةللليى ااسكدامة اصةانة المناظر الطبةعةة االمساحات الخضراء عهى البةئة الطبةعةة االكنلع الب

ابناء المرافق ا تطلير معايةر منانةة يديدة، اااللكزام بالمبايئ االمعايةر البةئةة في الكخطةط 

 الدضرية.المناني، مما يدسن بشنل ااضح من يلية الدةاة 

  ( تطبةق السةاسات االيكماعةة لهمدن البطةئةCittaslowعه ) ى المدن الصغةرة االمكلسطة ففي

المجكمعات الصغةرة ينلن تدقةق الدمج االيكماعي أسهل بنةةر من تدقةقه في المرااكز النبةرة.حةث 

انه بكنلين مجكمعات مسكدامة يمنن انشاء مدن مسكدامة ، فالكنمةة الدضرية المسكدامة االكنمةة 

 االيكماعةة المسكدامة اكالهما ملازيا لبعضها البعض.

  ( اعكماي اسس الكنمةة الدضرية بالمدن البطةئةCittaslow القائمة عهى النمل االقكصايي المدهي فى )

المدن الصغةرة  االمكلسطة مما يساهم فى تلفةر اظائ  ألعضاء المجكمع المدهي تسهم فى ذلك 

المدهةة ذات الشراكات المدهةة، االمدالت الكجارية االمطاعم، امنافذ الخدمات، فضال  عن المنكجات 

الجلية ااالسعار المناسبة، بما في ذلك المنكجات الغذائةة، مما يسهم بشنل اكبةرفى تدقةق تنمةة اقكصايية 

 مسكدامة. اكما تعمل مبايرات المعةشة الةقافةة االكعهةمةة االصدةة عهى تعزيز النمل االقكصايي المدهي.

  ( مداالة  تنفةذ سةاسات المدن البطةئةCittaslowعه ) ى المدن ذات النةافات السنانةة المخكهفة الكى

تمر بالمشااكل الدضرية، اعهى ايه الخصلص مشاراكة المدن النبرى بدةث يمنن اسكخدام طريقة 

 لكقسةم المدن النبرى لمناطق اايزاء حضرية اصغر بدةث تكمنن من تنفةذ سةاسات المدن البطةئة.

  ن المصرية الكى يمنن عهى اساسها تلضع السةاسات تدديد اهم االمنانات االملاري المكاحة بالمد

 الكنملية المسكدامة .

   تدديد المشنالت الكى تجابه المدن الصغةرة االمكلسطة فى اكافة الجلانب البةئةة االعمرانةة

 اااليكماعةة ااالقكصايية اذلك الن تدديد المشنالت يعنى اضلح اهداف الكنمةة .

  نسبةا   مكلازنة بةنها فالمسافات ، مصر فى الصغةرة االمكلسطة لهمدن الجغرافى االسكفاية من الكلزيع ، 

 المسكدامة. لهكدقةق الكنمةة الدضرية اإطارا ، حللها لما تنملى إشعاع مرااكز تنلن ألن هنا تصهح امن
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CITTASLOW AS AN APPROACH TO SUPPORT 

 LOCAL URBAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

ABSTRACT 

As a result of publishing the concept of "Globalization" all over the world, The rate of 

urbanization is vast increasing, so the cities have witnessed an unprecedented civilization 

acceleration., but this fast life affected the economic, social and cultural life styles of communities, 

These differentiations are also effective in the formation of urban spaces and architecture and in the 

generation of urban life quality at cities. Due to "Fast" does not always mean progress and more 

competitiveness, “Cittaslow " has appeared as sustainable model based on an alternative philosophy 

of globalization and fast life .It is a global organization that strives to achieve the goal of sustainable 

urban development through the avoidance of global culture in planning, urban design and 

infrastructure. Their policies promote local diversity and economic and cultural strengths, build on 

historic resources and traditions, and encourage a slow, relaxed pace of life. 

The research was based on the construction of a comprehensive theoretical framework through 

the review and study of literature on the subject of the concept of "Globalization" and its effects on 

the urban system and the rate of urbanization and urban problems which are increasing significantly 

according to the rapid changes that have developed in many cities, Within the scope of this study, 

‘Cittaslow’ movement  is addressed as a different approach to building sustainable cities to face the 

effects of the ideas of globalization and fast life on the urban system  , by ensuring the notion of 

‘Cittaslow’ is clearly understood, urban parameters suggested by "Cittaslow" within the framework 

of achiving sustainability as a solution to modern-day urban problems. Then the research analyze 

one of slow cities experiment.  In an attempt to devise whether the application of "Cittaslow" 

policies would be a valuable approach for cities planners to adopt, to aid in addressing issues of 

small towns in Egypt and to assist them in supporting sustainable urban development includes the 

overall results of the search and recommendations. 

The study aims to take advantage of “Cittaslow" policies and principles to turn the theoretical 

underpinnings of sustainable development and Local Agenda 21 into a more powerful and practical 

action plan. In an attempt to devise processes within which to activate “Cittaslow” policies and 

principles to implement local urban sustainable development. 
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