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 الملخص

تم التعبير عن االستدامة كفكرة عالمية ألول مرة من خالل تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية التابع 

ولويات اهتمام  أالتنمية المستدامة من  وأصبحت. 1891لألمم المتحدة بعنوان "مستقبلنا المشترك" في عام 

 أرجاءبمختلف  "تلف القطاعات ,المستثمرين ...الخالمهنيين واألكاديميين, الحكومات, بمخ"المصلحة  أصحاب

تهدف ورقة دور المهنيين واألكاديميين في العالم وذلك ألهميتها بالمحافظة على الثروات الطبيعية وحماية البيئة. 

ى واألكاديميين وتأثيرهم علالمستدام؛ مدينة طرابلس ليبيا حالة دراسة لتقييم دور المهنيين  اإلسكانتطبيق مبادئ 

السابقة والمستقبلية من خالل مشاركتهم لجميع  اإلسكانالمستدام في ليبيا ضمن سياسات  اإلسكانتطبيق مبادئ 

تم استخدام منهجية جمع ."مصممين , مشرفي تنفيذ ومهندسي تنفيذ "مراحل تنفيذ المشروعات اإلسكانية 

ريون ومخططون ومهندسو تنفيذ" حسب المعلومات بواسطة االستبيانات الخاصة بعينة المهنيين شامال "معما

/   10م الى  17/03/8201"الفترة   خالل أعدت  ةدراس ضمنالورقة  توقد استنبط .خبراتهم ومستوى تعليمهم

حيث اشتملت الدراسة على عينة من  الخبراء من مهندسي العمارة والتخطيط العمراني بمؤسسات "م  1820/  10

 الدراسة طة نموذج استبيان صمم واعتمد لتلكباعتبارها عاصمة دولة ليبيا بواسحكومية مختلفة بمدينة طرابلس 

المستدام والتنمية المستدامة لوضع حلول لمشكلة  اإلسكانلدور المهنيين بتطبيق مبادئ  أهميةالنتائج  وأظهرت

وبالتالي تحقيق  ,ةبصفة عامة والحد من التلوث البيئي الناتج عن تنفيذ واستعمال  المشروعات السكني اإلسكان
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. وتوصي الورقة وفق متطلبات " مستقبلنا المشترك"و التنمية المستدامة المحددة من طرف األمم المتحدة  أهداف

دورهم ورفع المستوى العلمي في مجال االستدامة السكنية  أداءعلى ضرورة تمكين المهنيين واألكاديميين من 

الحاضر احترام تراث الماضي وتلبية احتياجات  مبدأ قالمستدام وف للمهنيين والعاملين في مجال تنفيذ اإلسكان

 .لتأسيس المؤسسات جديدة لتخطيط وبناء المساكن المستدامة إضافة , والمستقبل

,التنمية  المستدام اإلسكانواألكاديميين,  , المهنيينلمشروعات السكنيةاالتنمية المستدامة,الكلمات المفتاحية : 

 المستدامة.

 المقدمة. 1

تسعى دول العالم لتنفيذ مبادئ التنمية المستدامة المنبثق عن جدول أعمال القرن الواحد والعشرون أو بما يعرف 

الصادر عن مؤتمر القمة العلمي للتنمية المستدامة برعاية هيئة التنمية والبيئة التابعة  "Agenda21-21 أجندة"

لألمم المتحدة بمدينة ريو جانيرو بالبرازيل وغيرها من المؤتمرات التي عقدتها األمم المتحدة لغرض البحث عن 

السكن يعتبر محور التنمية  إنيث حلول طويلة المدى والتأكيد على االلتزام بالتنفيذ بمختلف دول العالم.  وح

المستدامة لما يوفره من الحماية والراحة ورفاهية ساكنيه , ويعتبر حلقة الوصل بين المجتمع والبيئة لطول عمره 

المستدام يوفر فرص تعزيز التنمية  اإلسكان فإنوبالتالي  األجيال الحالية والمستقبلية ىيؤثر علكهيكل مادي 

الى المساهمة  ضافةإ [1]حياة وتحقيق المساواة االجتماعيةعلى البيئة مع تحسين نوعية ال االقتصادية والمحافظة

لألسر   العيش سبل  ن وكذلك  تحسي خلتحضر وتغيير المنافي التخفيف من المشاكل المتعلقة بالنمو السكاني وا

تعريف االستدامة على أنها "تلبية وتم ذات الدخل المنخفض دون المساس باحتياجات اإلسكانية لألجيال القادمة 

وتهدف .   [2]احتياجات األجيال الحالية والمستقبلية من خالل التحسين البيئي واالجتماعي واالقتصادي المتزامن

لمعرفة  أهمية دور المهنيين  ةهده الورقة لتقييم دور المهنيين واألكاديميين في تطبيق مبادئ التنمية المستدام
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 بلس كحالة دراسة وليبيا بشكل عامالمستدام  بمدينة طرا اإلسكانواألكاديميين في تطبيق مبادئ االستدامة لتحقيق 

طيلة العقود الماضية ومدى  اإلسكانالليبيين في تنفيذ سياسات  نوذلك من خالل دراسة دور المهنيين واألكاديميي

المشروعات اإلسكانية المتابعين لها طيلة مسيرتهم العلمية و واالستفادة منها ب اإلسكاناستعدادهم لتطبيق مبادئ 

 وأيضاوالتي تنادي بحماية البيئة والثروات الطبيعية  العملية.بطبيعة الحال عالميا هناك العديد من األبحاث المؤيدة

الرئيسي لهده والغرض  من حيث تكاليف التنفيذ والمتمثلة بالجانب االقتصاديالمستدام  اإلسكانالمعارضة لمبادئ 

المستدام ضمن  اإلسكانتطبيق مبادئ  إمكانيةالليبيين ومدي  نالورقة هو معرفة وتقييم دور المهنيين واألكاديميي

 األعمار  بعون هللا.   وا عادة اإلسكانتنفيذها لمشاريع  أثناءخطط الحكومة الليبية 

 . الدراسات السابقة2

ولم يصبح مفهوم االستدامة  ومبادئ وكحركة بسرعة منذ إنشائهاانتشرت التنمية المستدامة كمفهوم وأهداف 

ترتبط  .[3] ولكن أيًضا في مراعاة جودة التنمية في المستوطنات البشرية ورًيا فقط في الحفاظ على البيئة مح

ية قضايا اإلسكان والحضر بمفهوم االستدامة الذي يرتكز على أبعاد االستدامة البيئية واالجتماعية واالقتصاد

االستفادة من مزايا جميع العوامل وتسخيرها لسياسة  و االستدامة كجزء من سياسة اإلسكانبغرض تحقيق مبادئ 

اإلسكان على مستوى المستوطنات ومن خاللها يمكن تطبيقها على المستويات األخرى )المجاورة السكنية , 

ظهر مفهوم العمارة السكنية المستدامة بشكل أو بآخر  . [1]األحياء السكنية , المدينة , األقليم والمستوى الوطني

يم المستدام أو التصميم البيئي "  ان التصم الى أيضاويشار    [4]مفهوم التنميةفي نفس الوقت مع تطور 

هو فلسفة تصميم المباني لتتوافق مع مبادئ االستدامة االجتماعية التصميم األخضر  أو العمارة المستدامة" 

العمارة المستدامة هي بنية تتضمن مجموعة من القيم الجمالية والبيئية واالجتماعية . [5](والبيئيةواالقتصادية 

. وتقدم [6]والسياسية واألخالقية التي تصل من خالل استخدام الخيال والتكنولوجيا لتصميم مبنى يتوافق مع البيئة
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لمواد وينتج يستهلك البناء عادًة كميات كبيرة من ا رية تحدًيا فريًدا في االستدامة  على سبيل المثال الهندسة المعما

واالحتياجات االقتصادية  يئية يتمثل التحدي في تحقيق التوازن بين االعتبارات والقيود الب و أطناًنا من النفايات

العمارة المستدامة هي بنية تدعم التوازن البيئي من أن كما أكد نفس المصدر السابق [ 7]ستخدم واحتياجات الم

 .خالل االعتماد على أنظمة اإلنشاء البيئية ومواد البناء القابلة إلعادة االستخدام للحد من استنفاد الموارد الطبيعية

أو الصناعية يعية والحفاظ على الموارد الطب توافقها مع البيئة المحيطة بها  ان المحددات األولى لهذه العمارة هي

ه واحترامه وحسن شكل فني ناجح يشجع األفراد والمجتمع على الحفاظ علي فى أو االقتصادية  مع مزج كل هذا

انها  ىالمستدامة عل المباني,  1889وآخرون ,  Cofaigh وصف.مبادئ العمارة المستدامة  بما يالئماستخدامه 

وعلى محيطها المباشر وفي البيئة اإلقليمية  ثار الضارة على البيئة الطبيعية التي لها حد أدنى من اآلتلك 

يعزز  ميع فرصة الوصول إلى منزل الئقالسكن مستداًما إذا "أتيحت للج نيكو  لذلك [3].والعالمية األوسع

األمم المتحدة  المنازل المستدامة على أنها  تحدد  ايضا.[8]التماسك االجتماعي والرفاهية واالعتماد على الذات

دارتها , ميسورة التكلفة , صديقة للبيئة , مزودة بكل آمنة,وفق معايير صحية  تلك التي تم تصميمها وبناؤها وا 

( األبعاد الثالثة 1يوضح الشكل التالي )الشكل  . [8] المرافق والخدمات وتتماشى مع النسيج العمراني والحضري

 لإلسكان المستدام.
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 (2010: األبعاد الثالثة لإلسكان المستدام)المصدر: المنصوري ع , 1الشكل 

هي و وجعل المدينة أكثر خضرة وبالتالي أكثر مالءمة للعيش  ستدامة االقتصادية التخطيط للناستتطلب اال

تعزيز البيئة  عم الحضرأسلوب تصميم حضري يلبي احتياجات الخدمة الحضرية لعامة الناس  وخاصة فقراء 

تطور و زيادة  “االستدامة االقتصادية تشمل تحقيق األهدافان   1881 نأوضح كاكما  الحضرية الطبيعي

قد  سابقاكما أكد أيًضا  أن المعايير المذكورة .[10]”اإلنتاج الستفادة األفقر تدريجًيا نتيجة لتزايد ثروة األغنياء

إضافة إلى المبادئ . استخدمت كركائز لالستدامة االقتصادية في ممارسة التخطيط في مدينة كوريتيبا  البرازيل

التي كتبها جون موريلي وفًقا لورقته البحثية بعنوان "االستدامة البيئية: تعريف للمهنيين البيئيين" حيث تضمنت 

ة الخصائص البيئية للمواد الخام وجعل االستدامة البيئية مطلًبا رئيسًيا في اختيار المكونات للمنتجات مراجع

امة اقتصادية تتمثل في المنزل عبارة عن استد استدامة لذا  فإن[11].والخدمات الجديدة "مبادئ االستدامة العالمية

ويتجنب التخطيط الدقيق الحاجة إلى  مر المنزلعلى مدى عتستمر مصممة لتوفير المال أثناء البناء و  هاأن

.  [12.]تجديدات رئيسية في المستقبل ويقلل من التكاليف المرتبطة باستخدام الطاقة واستخدام المياه وصيانتها
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كما يتم تنفيذ البيوت االقتصادية جزئًيا مع تحسينات تكنولوجية جديدة تعمل على تحسين كفاءة الطاقة  وال يتم 

المباني  أنماط التعبير الجمالي ال ينبغي خلطولتطوير  أحدث التقنيات  ألن ذلك من شأنه زيادة التكاليفاستخدام 

ومناسبة  ا هي منازل منفصلة رخيصة الثمن وبالتالي المنازل المستدامة اقتصاديً  المختلفة بعضها ببعضالسكنية 

 القتصادية لإلسكان جزًءا ال يتجزأ منيجب أن تكون االستدامة ا [ 131أكثر لعائالت الطبقة المتوسطة

وال يستطيع الفقراء في كثير  االقتصادي الذاتي ألفراد األسرة مما يعزز االعتماد استراتيجية التنمية االقتصادية 

 . [14]االقتصادية لإلسكان ةلالستداماالفتقار العامة لإلسكان بسبب من األحيان قبول المساعدة 

 . منهجية الدراسة3

المهنيين من عينة لاستبيان خاص  مالسابقة واستخداوالدراسات   جمع المعلومات الوصفية و منهجيةالتم استخدام 

 شامال "معماريون ومخططون ومهندسو تنفيذ" حسب خبراتهم ومستوى تعليمهم ووضع المستجوبين العاملين بمقر

 .أعمالهم للجهات الحكومية 

 تصميم االستبيان  3.1 

ثر قابلية لجعل االستبيان أك سئلة إلى أقسام متماسكة منطقًياتم تصنيف األ يل فهم المستفتي لألسئلة العامة لتسه

 لتكونمن طرف المستجوب. عالوة على ذلك  سهولة إكمال االستبيان  للقراءة ويسهل مراقبته باإلضافة إلى ذلك 

مع األخذ في  تأثير كبير على معدل االستجابة  حيث كان لهذه النقاط  ةهولة االنتقال بين األسئلة سلسً س

بالنظر إلى النقاط  الصعب والجوانب يمكن أن تؤثر على ترتيب األسئلة من السهل إلى  االعتبار أن بعض

شمل ستة محاور ليو ومعلومات الباحث وأهداف المسح  من مقدمة يتألفل نهدا االستبيا ذكورة أعاله  تم تصميمالم

( يوضح عدد االستبيانات التي تم توزيعها على الجهات الحكومية خالل 1و الجدول التالي )جدول رقم  .رئيسية

 المسح الميداني وعدد االستبيانات الواردة , باإلضافة إلى نسبة االستبيانات الواردة / الموزعة.
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 (عدد ونسب االستبيانات الموزعة والمستلمة1جدول )

 
 Alameen O. A.,2018) ) المصدر:

 .تحليل النتائج4

)الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية( , وتقييم البيانات  SPSSتم تحليل المعلومات باستخدام برنامج 

( , مؤشر التوافق التام المطلق , فهارس القرب rاإلحصائية بواسطة تحليل العامل , معامالت ارتباط بيرسون )

عدد  أسم الجهة ر. م
انات االستبي

 الموزعة

االستبيانات 
 المستبعدة

عدد 
االستبيانات 
 المستلمة

 االستبيانات
المستلمة / 
 الموزعة

 %10 21 2 31 مصلحة التخطيط  العمراني 1

 %10 20 0 00 مصرف األذخار واالستثمار العقاري 2

ادارة مشروعات صندوق الضمان  3
 االجتماعي 

00 1 11 03% 

 5 2 0 00% (ODAC) اإلداريةجهاز تطوير المراكز  0

الهيئة العامة لإلسكان سابقًا )تنفيذ مشروع  5
وحدة سكنية في مدينة طرابلس(  2910

 تابعة حاليًا جهاز اإلسكان والمرافق.

14 - 2 14% 

 %33 20 06 61 جهاز اإلسكان والمرافق. 6

 %90 11 03 21 المكتب االستشاري الهندسي للمرافق 7

 - Google  - - 10     استبيان نماذج  9

 %98.1 113 20 220 اإلجمالي
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 One-Sample t-Testsالتزايدية , ارتباط بيرسون أو ارتباط سبيرمان , اإلحصاء الوصفي , تحليل التردد , 

  ،ANOVA).تحليل التباين( , مربع إيتا و مصفوفة االرتباط 

 قياس المصداقية والموثوقية -

من كفاية Kaiser-Meyer-Olkin1عنصًرا. تحقق مقياس 39الرئيسية على تم إجراء تحليل عامل المكونات 

 ٪ من التباين. مقياس09.211ستة عوامل مجتمعة أوضحت = KMO) ,  113أخذ العينات للتحليل)

(Kaiser-Meyer-Olkin(KMO)لكفاية أخذ العينات (Kaiser,1974).  يجب أن يكون

, مع  1إلى  0من KMO ُيعتبر تحليل العامل مناسًبا. وفًقا لمؤشرحتى  (p <.05) للكروية مهًماBartlettاختبار

 [15].كما ورد في [13]كقيمة دنيا لتحليل عامل جيد 0.9اقتراح 

   (Reliability of Statistics )موثوقية اإلحصاء -

( تحليل الموثوقية لمقياس سياسة اإلسكان المستدام. كان للمقياس موثوقية جيدة , 2يوضح الجدول )

"Cronbach‟ sα = .843 .تشير النتائج إلى أنه يمكن استخدام المقياس في قياس المتغير المشار إليه ." 

 

 (Alameen O. A.,2018المصدر: )
)Objectives of Sustainable Housing .أهداف اإلسكان المستدام4.1)   

One-Sample t-Tests  لمستوى األهمية في ترتيب أهداف اإلسكان المستدام في ليبيا. كان لالستفادة من

( بينما كان لخفض نفقات الخدمات الصحية أدنى فرق في 1.012مياه األمطار أعلى فرق في كونها األهم )

 ( موثوقية اإلحصاء2جدول )
 ألفا كرونباخ ألفا كرونباخ على اساسالعناصر المعيارية رقم العنصر

38 0.861 0.843 
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ألهداف اإلسكان المستدام. وتؤيد p > .001(تكون الفروق المتوسطة مهمة عند 311ة ).كونها الهدف األقل أهمي

النتائج االستنتاج القائل بأن هناك اختالفات في مستوى األهمية في الترتيب واالستفادة من مياه األمطار كانت 

الصحية الهدف األقل من أهم أهداف سياسة اإلسكان المستدام في ليبيا , بينما كان خفض مصاريف الخدمات 

 .أهمية

 Success Factors in implementing Sustainableعوامل النجاح لتنفيذ اإلسكان المستدام 4.2

Housing)اختبار )One sample t-test لمستوى األهمية في ترتيب عوامل النجاح لتنفيذ اإلسكان المستدام

( بينما كان للفائدة 1.211فرق في كونه األهم )في ليبيا. كان لالستقرار اإلداري والسياسي أعلى متوسط 

(. تكون الفروق المتوسطة 810في كونه عامل النجاح األقل أهمية )للمستثمرين العقاريين أدنى فرق متوسط 

لعوامل النجاح في اإلسكان المستدام . ويمثل هذه االختالفات المتوسطة. وتؤيد النتائج p > .001مهمة عند

ل بوجود فروق في مستوى األهمية في الترتيب وأهم عوامل النجاح في تنفيذ اإلسكان المستدام في االستنتاج القائ

ليبيا. وتوضح نتائج التحليل أن عدم االستقرار اإلداري والسياسي كان أكبر عامل  عدم تطبيق مبادئ اإلسكان 

 .ل تأثيراالمستدام في ليبيا , بينما كانت الفائدة على عامل االستثمار العقاري أق

 Expected Results of Implementing)النتائج المتوقعة بتنفيذ اإلسكان المستدام  ) 0.3

Sustainable Housing 

لترتيب مستوى أهمية النتائج المتوقعة  من خالل تنفيذ اإلسكان المستدام في   One sample t-testاختبار  

, في حين أن  1.112ليبيا.  حيث كانت المساهمة في حماية البيئة لتكون األكثر أهمية مع أعلى متوسط فرق 

النتيجة  , مما يعني أنها 0.919المساهمة في تطوير حلول للمشاكل االجتماعية كان لها أدنى فرق متوسط 

للنتائج المتوقعة في تنفيذ   p > .001. تكون الفروق المتوسطة معنوية عند   919المتوقعة األقل أهمية مع 
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هذه االختالفات المتوسطة للنتائج المتوقعة. تدعم النتائج االستنتاج القائل  2اإلسكان المستدام .ويمثل الشكل 

( أن المساهمة في حماية البيئة كانت أهم نتيجة  2)الشكل بوجود اختالفات في ترتيب مستوى األهمية. يوضح 

 متوقعة , ووجد أن المساهمة في تطوير حلول للمشاكل االجتماعية كانت النتيجة األقل أهمية.

 
 Mean differences)) المستدام اإلسكان: النتائج المتوقعة من خالل تنفيذ 2الشكل 

 (Alameen O. A.,2018المصدر )
تحليل النتائج المتوقعة من خالل تنفيذ اإلسكان المستدام وفيما يتعلق بالمساهمة في تطوير حلول لمشكلة اإلسكان 

المستدام سوف يساهم بوضع حلول  اإلسكان أنعلى  مموافقته أبدو٪ من المهنيين 09.1, فقد أظهرت النتائج أن 

لم يوافقوا على  ذلك ,كما أن هناك عالقة بين تنفيذ  ٪ من المهنيين الذين12.0لمشكلة السكن  , لكن كان هناك 

اإلسكان المستدام والمساهمة في تطوير حلول لمشكلة اإلسكان. وتوقع المستجيبون المهنيون أن يساهم تنفيذ 

٪ من 89.1٪ منهم. بينما اتفق 81.0اإلسكان المستدام في تطوير حلول للمشكالت االجتماعية , حيث وافق 

ن التنفيذ سيسهم في حماية البيئة. وأكدت نتائج التحليل أنه من المتوقع أن يسهم التنفيذ في حماية المهنيين على أ
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٪ من المستجيبين. أيًضا , فيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة والمعاصرة 81.0االقتصاد الوطني , حيث وافق 

 ان المستدام.٪ من المستطلعين أنهم يتوقعون مساهمتها بتنفيذ اإلسك89.9, قال 

 مناقشة النتائج 5.

٪ من اجمالي  االستبيانات  الموزعة 10(  أي بنسبة  220استبيان( , من مجموع االستبيانات ) 113تم استالم )

( و التحليل يوضح أن مصداقية مقياس ليكرت 1على الجهات الحكومية خالل المسح الميداني  )انظر للجدول 

هذه الدراسة قد حقق اتساًقا داخلًيا مقبواًل وموثوقية مع معامل ألفا كرونباخ البالغ المستخدم في جمع البيانات في 

(. كما 2.1عنصر و قيمة االختبار المستخدمة بنقطة المنتصف لمقياس من أربع نقاط وهي ) 39لعدد   0.903

وقعة في تنفيذ اإلسكان يوضح  تحليل بيانات االستبيانات والتي شملت األهداف , عوامل النجاح , والنتائج المت

المستدام , و كذلك تقييم سياسات اإلسكان السابقة , والعوائق التي تعترض تنفيذ اإلسكان المستدام , اضافة الى 

 :تقييم عوامل التنفيذ المستدام لإلسكان المستدام في المستقبل و تمت مناقشة النتائج على النحو التالي

 لمستدامعوامل النجاح لتنفيذ اإلسكان ا5.1 

التنفيذ والنجاح لتنفيذ األسكان المستدام والتقييم التالي  معوقات يتكون االستبيان من بعض األسئلة المتعلقة بعوامل

 .يتضمن مناقشة العوامل وفق تحليل نتائج هده الدراسة

 أ. عوامل االستقرار السياسي واإلداري

لعامل  3.11لعامل النجاح لفائدة للمستثمرين العقاريين إلى  3.01تبين ان القيم المتوسطة في نطاق من لقد

كما أثبتت هذه  شكلة اإلسكان في ليبيااالستقرار اإلداري والسياسي الذي يعتبر أحد العوامل الرئيسية ألسباب م

نسبة أما بال اإلسكان المستدام بنجاح تنفيذ اهمتسسيعتبرون هذه العوامل السبعة   النتائج أن جميع المستجوبين

 .رتب وأدوار مختلفة صنفت حسبالمستجوبين  عالسبعة لجميلرتب عوامل النجاح 
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يأتي نجاح عامل االستقرار اإلداري والسياسي في المرتبة األولى والمعايير واألنظمة المتعلقة بعامل نجاح  -

بعض القواسم  هذه العواملولية من عوامل النجاح كعوامل مهمة ثانالتصميم والتنفيذ التي جاءت في المرتبة ال

لتي يمكن أن . كما أن دعم الحكومة ومشاركتها مطلوبان في شكل تنفيذ القوانين واللوائح ابينها  فيما المشتركة

 .ستبيانبناء على آراء المشاركين في اال إلسكان المستدام الميسور التكلفةوتوفر حوافز ل تفرض وسائل مستدامة

 ب. الكوادر الفنية المتخصصة

بناء المطلوبة في السوق وتوافر مواد ال عامل نجاح  في المرتبة الثالثةكتخصصة يأتي توافر الكوادر الفنية الم

(  بتأسيس 1891وهو ما ينسجم مع تقرير مستقبلنا المشترك لهيئة األمم المتحدة ) لنجاحل عامل عالمحلي كراب

هي أكثر المواد استدامة  الطبيعية وتعتبر مواد البناء نظام تقني قادر باستمرار على البحث عن حلول جديدة

تدويرها  إعادة إمكانية و اتهنفايا وقلةلكن في معظم أنحاء العالم لكفاءة استخدامها ليس فقط في ليبيا و  سكانلإل

المياه خالل  المواد واستهالك الطاقة و اإلسكان المستدام يتميز بتقليل اآلثار البيئية الستخدام نألمستدام بشكل 

 . [16]العمر التشغيلي الكامل للمبنى

 ج. توفر البيانات والمعلومات

لسكان اإلسكان المستدام في حين أن توعية لالمرتبة الخامسة  في مل نجاحتوافر البيانات والمعلومات كعوا تأتي

كما فيما يتعلق بنقص الوعي العام  .نجاح في اإلسكان المستدام  مراتب 9وأصحاب المصلحة من بين أفضل 

في ورقته البحثية أن هذا الحاجز سيكون أهم المعوقات في طريق تنمية الدولة بشكل   م2001ورد في سالمة  

مكانات التقنيات تطوير اإلسكان المستدام بشكل خاص باإلضافة إلى ذلك عام و  فإن عدم وعي الجمهور بفوائد وا 

مشاركة أصحاب  بناء المساكن المستدامة أيًضا  الذكية لتحقيق االستدامة يمثل مرة أخرى عقبة أخرى في طريق

. هناك  [18]في أنشطة صنع القرارالمصلحة من خالل إشراكهم في عملية التنمية وتشجيع مشاركة المجتمع 



 لمؤتمر الهندسي الثالث لنقابة المهن الهندسية بالزاويةا

 

 

 أهمية اإلسكان المستدام إدراكهماإلسكان المستدام والوعي العام والحاجة إلى  حاجة لتثقيف الجمهور حول فوائد

 [19].إلى تثقيف القطاع الحكومي والدفع نحو اللوائح التنظيمية ايضاحتاج ون

( حيث 3.11المرتبة السابعة والمتوسط )وجاءت حصيلة تحليل الفائدة لعامل نجاح المستثمر العقاري في 

 تمثلت فيق أمام السكن المستدام في ليبيا عوائ بحسب نتائج هذه الدراسة هناكو أصبحت  احد عوامل النجاح 

وانخفاض مستويات االستثمار في اإلسكان  االستثمار منالعائد  ل فترةطو  وقع ارتفاع تكلفة السكن المستدام  تو 

السبب في عدم وجود ضمانات  المستدام. في هذه الدراسة يأتي االستثمار العقاري في المرتبة األخيرة وقد يكون

 .في ليبيا على مدى العقود الماضية اإلسكانلمستثمرين بقطاع ق  الحقو 

 . الخالصة6

 تهم الماسة حاجو المستدام   اإلسكان  تساسياالكافية أل ةلمعرفواألكاديميين االمهنيين  يجب ان تتوفر لدي 

مع مراعاة  ائج هده الدراسة على بلدان أخرى لتطوير خبراتهم  لتطبيق مبادئ اإلسكان المستدام و يمكن تعميم نت

االستفادة  و والتقليدية قديمةال المدنقد تركز األبحاث المستقبلية على ميزات و  تأثير عادات وخصائص كل مجتمع

لذلك   .جتماعي التقليدي للحياة األسريةوالنمط اال من حيث نوعية  مواد البناء  بهاتصميم المساكن من خصائص 

تطبيق مبادئ التنمية المستدامة كما وضع مبادئ توجيهية للمصممين من أجل تحقيق و  المتخصصينيتطلب من 

ببقية دول   أسوةتطبيق مبادئ اإلسكان المستدام في ليبيا من الدراسات والبحوث إلمكانية  دلمزيتجرى ايجب أن 

 .العالم

 . التوصيات7

االهتمام بالكوادر الفنية في مجال تنفيذ المباني السكنية المستدامة ورفع المستوى العلمي في مجال االستدامة   -

تدريس مبادئ التنمية المستدامة  إدراجالسكنية للمهنيين والعاملين في مجال تنفيذ اإلسكان المستدام  وهدا يتطلب 
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إضافة الى اهمية تشجيع  بالجامعات الليبية بالكليات الهندسية العمارة والتخطيط العمراني أقسامضمن مناهج 

 .البحث العلمي في مجال اإلسكان المستدام

 ب مراعاة سماتويج ميع أشكال التصميم الغير مستدام تجنب العمارة المعاصرة ج و  احترام التراث العمراني -

 ."مدينة غدامس القديمة ومدينة طرابلس القديمة" أثناء مرحلة التصميم مثل  الليبية القديمة المدن

مكاناتهم االقتصادية مراعاة احتياجات ورغبات ال -   .مستخدمين وا 

 .مراعاة العادات والتقاليد االجتماعية لألسرة الليبية - 

ختيار مواقع المشاريع يجب مراعاة الظروف المناخية وتوافر البنية التحتية "الخدمات العامة والنقل" أثناء ا  - 

 .اإلسكانية

باإلضافة إلى أهمية الالمركزية ومنح سلطات واسعة  ستقرار السياسي واإلداري للدولة التأكيد على أهمية اال - 

 .على المستويين اإلقليمي والمحليللجهات 

 .يجب محاربة الفساد المالي واإلداري في الدولة والتأكيد على شفافية اتخاذ القرار على جميع المستويات -

 في صناعة المباني الخضراء عام والخاص وكذلك االستثماراإلسكان للقطاعين ال يجب تشجيع االستثمار في  - 

 .المستدامة
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