وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الكوفة
كلية التخطيط العمراني
م /تقرير إقامة مؤتمر
على بركة هللا وبتوفيق منه واستناداً إلى مقررات الخطةة العلميةة السةنوية لكليةة
التخطةةيط العمرانةةي فةةي جامعةةة الكوفةةة للعةةام الاراسةةي  ،2020-2019اقةةام بيةة
الحكمةة -قسةم الاراسةات ااجتماعيةةة ،بالتعةاو مة كليةةة التخطةيط العمرانةي-جامعةةة
الكوفة ،ومركز التخطيط الحضري واإلقليمي  -جامعة بغااد مؤتمرها العلمةي الثةام
الموسوم (البيئة الحضرية  ..بي التنميةة المسةتاامة وااسةتاامة ااجتماعيةة) للمةاة
.2019/12/5-4

(الدعوة النعق اد المؤتمر)
شةةارف فةةي المةةؤتمر ( )47بحثةا ً علميةا ً مة مختلةةخ ااصتتااةةات العلميةةة مة
لباحثي م مؤسسات اكاديمية وحكومية عراقية ومنظمات مجتمة مةاني  ،صضةع
1

البحوث للتقييم العلمي م قبل اللجنة العلمية في المؤتمر وم المقرر نشر البحةوث
الملقاة في جلسات المةؤتمر مةم وقةاخ صااةة بمجلةة قسةم الاراسةات ااجتماعيةة
لبي الحكمة.
وكا م المقرر عقا المؤتمر في كلية التخطيط العمراني جامعتنةا ،لكة للظةر
الراه الذي تمر به محافظتنا العزيزة فقا تم ااتفةا علةى عقةا المةؤتمر فةي قاعةات
واروقة بي الحكمة .
في تمام الساعة العاشرة يوم األحةا الموافةق  2019/12/4افتةت المةؤتمر بةيي
م الذكر الحكةيم ،تةه قةرا ة سةورة الفاتحةة المباركةة علةى أرواح شةداا العةرا
اابرار.

(الجلسة االفتتاحية للمؤتمر)

2

(قراءة آي من الذكر الحكيم)

(وقوف المشاركين لقراءة الف اتحة على ارواح شهداء الوطن)

3

(م.د .سارة محمود عريفة المؤتمر كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة)
تةه للة إلقةةا كلمةةات افتتاحيةةة ترحيبيةةة لكةةل مة ااسةةتال الةةاكتور صليةةل ابةةراهيم
رسةةوا المشةةر

علةةى قسةةم الاراسةةات ااجتماعيةةة فةةي بي ة الحكمةةة ،وكلمةةة للسةةيا

عميا كلية التخطيط العمراني في جامعة الكوفة األستال الاكتور عبةا التةاحن نةاجي
البغةةاادي ،وكلمةةة األسةةتال الةةاكتور جمةةاا بةةاقر مطلةة ممةةثه عةة مركةةز التخطةةيط
الحضري وااقليمي للاراسات العليا في جامعة بغااد.

(ا.د خليل ابراهيم رسول المشرف على قسم الدراسات االجتماعية في بيت الحكمة)
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(ا.د عبد الصاحب البغدادي عميد كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة)

(ا.د جمال باقر ممثل مركز التخطيط الحضري واإلق ليمي/جامعة الكوفة)
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وبعةةةا اانتدةةةا مةةة الكلمةةةات اافتتاحيةةةة انطلقةةة جلسةةةات اليةةةوم ااوا للمةةةؤتمر
وبواق ثهث جلسةات علميةة ،عةر

فيدةا ( )24بحثةا ً علميةا ً لبةاحثي ،حيةث تةرأ

الجلسة اافتتاحية ااستال الاكتور اال الحسةناوي -وازرة التةحة ،و قةام فيدةا د.
محمةةا محسة السةةيا السةةيا مةةاير عةةام داخةةرة التنميةةة ااقليميةةة والمحليةةة فةةي وزارة
التخطةةيط بحثةةا بعنةةوا (ماينةةة  ....قريةةة  ....مسةةتاامة) ،فضةهً ع ة تقةةايم  6بحةةوث
اصةةر ، ،امةةا الجلسةةة الثانيةةة فكان ة برخاسةةة صليةةل رسةةوا مشةةر
ااجتماعية بي الحكمة  ،ال تم فيدا عر

قسةةم الاراسةةات

( )8بحوث ،اما الجلسة الثالثةة فترأسةدا

ا.م.د علي محس الخفاجي م الجامعة التكنلوجية –قسم العمةارة ،وتةم عةر

()9

بحوث.

د .محمد محسن السيد -مدير عام دائرة التنمية االق ليمية والمحلية -وزارة التخطيط
(الجلسات العلمية للمؤتمر في اليوم االول)
6

د .صالح الحسناوي -وزارة الصحة
(الجلسات العلمية للمؤتمر في اليوم االول)

د .ثامر الحلفي -وزارة الصحة -منظمة الصحة العالمية
7

د .موفق الطائي -معمار واكاديمي
الجلسة العلمية الثانية 2019-12-4
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وفةةي اليةةوم الثةةاني الخمةةي

الموافةةق  2019/12/5انعقةةات بقيةةة جلسةةات المةةؤتمر

وعرمة جمية اابحةةاث المتبقيةةة وبواقة ثهثةةة جلسةةات بحسةةن مندةةام المةةؤتمر ،
حيث ترأ

الجلسة ااولى أ.د عبا التاحن البغاادي عميا كليةة التخطةيط العمرانةي

–جامعة الكوفة  ،وتم صهلدا عر

( )9بحوث ،امةا الجلسةة الثانيةة فكانة برخاسةة

أ.د .ثامر الحلفةي – منظمةة التةحة العالميةة  ،حيةث تةم عةر

( )7بحةوث ،واصيةراً

الجلسة الثالثة كان برخاسة ا.م.د شذ ،العامري – جامعة بغااد كلية الدناسةة حيةث
تم عر

( )8بحوث .علما تم مناقشة جمي اابحاث م قبل السادة المشاركي .

أ.د .عبد الصاحب ناجي البغدادي –عميد كلية التخطيط العمراني
(رئيس الجلسة العلمية االولى في اليوم الثاني )2019-12-5
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(الجلسات العلمية للمؤتمر في اليوم الثاني)

(الجلسات العلمية للمؤتمر في اليوم الثاني)
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(الجلسات العلمية للمؤتمر في اليوم الثاني)

(الجلسات العلمية للمؤتمر في اليوم الثاني)
11

وفي صتام المؤتمر ألقى األستال الاكتور صليل ابراهيم رسوا المشر

على قسةم

الاراسةات ااجتماعيةة فةي بية الحكمةة الكلمةةة الختاميةة للمةؤتمر بمةا فةي للة ابةةرز
التوايات المقامة بدذا الشي .

(ا.د خليل رسول يلقي الكلمة الختامية للمؤتمر)
وتةةم تقةةايم درك الكليةةة التخطةةيط العمرانةةي الةةى السةةيا رخةةي
الحكمة  ،والسيا مشر
فيمةةةا مةةةن

امنةةا مجلة

بية

قسةم الاراسةات ااجتماعيةة ،والجدةات المسةاناة للمةؤتمر،

أ.د صليةةةل ابةةةراهيم رسةةةوا درك المةةةؤتمر وشةةةدادات تقايريةةةة للبةةةاحثي

المشاركي .
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(الحضور من الكادر التدريسي لكلية التخطيط العمراني)

(تكريم الباحثين)
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(تكريم الباحثين)

(تكريم الباحثين)
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نص كلمة السيا عميا كلية التخطيط العمراني التي القي في المؤتمر
بسم هللا الرحمن الرحيم
(وما اوتيتم م العلم أا قليه)
صدق هللا العلي العظيم
الحمد هلل الذي كان بعباده خبيرا بصيرا ,وتبارك الذي جعل في السماء بروجا ,وجعل فيها سراجا
وقمرا منيرا ,وهو الذي جعل الليل والنهار لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا...
والصالة والسالم على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا ,وداعيا هلل بأذنه وسراجا منيرا ,وعلى
اله وصحبه المنتجبين وسلم تسليما كثيرا..
سعادة السيد رئيس مجلس امناء بيت الحكمة المحترم
السيد مشرف قسم الدراسات االجتماعية في بيت الحكمة المحترم
السادة الحضور بمختلف القابهم العلمية واالجتماعية المحترمون
السالم عليكم جميعا...
يسرني ان ارحب بكم ونحن نحتفل تحت مظلة العلم الكبرى بيت الحكمة بالمؤتمر العلمي لقسم
الدراسات االجتماعية (البيئة الحضرية/بين التنمية المستدامة واالستدامة االجتماعية)بالتعاون مع
كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة  ,مركز التخطيط الحضري واالقليمي/جامعة بغداد.
ان مفهوم التنمية المستدامة حسب اللجنة العالمية للتنمية المستدامة يعني:
((تلبية احتياجات الحاضر دون ان تؤدي الى تدمير قدرة االجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها
الخاصة))
ومنه نستنتج ما يلي:
 -1ان التنمية المطلوبة ال تسعى لتقدم بشري موصل في االماكن القليلة لسنوات معدودات
وانما للبشرية جمعاء على امتداد المستقبل البعيد.
 -2ان مستويات المعيشة التي تتجاوز الحد االدنى االساسي من االحتياجات ال يمكن ادامتها
اال عندما تراعي مستويات االستهالك في كل مكان متطلبات االدامة على المدى البعيد.
 -3ان االحتياجات كما يتصورها الناس تتحد اجتماعيا وثقافيا ,ومن ثم فان التنمية
المستدامة تتطلب انتشار القيم التي تشجع مستويات االستهالك التي ال تتجاوز حدود
الممكن بيئيا.
لقد اثير موضوع االستدامة االجتماعية ضمن النقاش االدبي وذلك عن طريق المؤتمرات
والمحافل الدولية ,فقد وصف (اتفاق بريستول , )Bristol Accordالذي هو احد مبادرات النهج
االوربي المشترك تجاه (المجتمعات المستدامة)التي وقعت عليها الدول األعضاء في االتحاد
االوربي ,كما انه يستند الى مبادرات االتحاد االوربي السابقة بما في ذلك ميثاق البورغ
( )Aalborg charterواجندة القرن الحادي والعشرين( Agenda 21.Sustainable
, )Comunitiesبأن المجتمعات المستدامة يمكن ان تعرف انها (اماكن يرغب فيها الناس في
العيش والعمل ,في الوقت الحالي وفي المستقبل ,اذ انها تلبي االحتياجات المتنوعة للسكان
الحاليين والمستقبلين ,وتكون حساسة لبيئتهم ,وتسهم في وجود حياة عالية .إذ انها امنة وشاملة,
ومخطط لها جيدا ,ومبنية ومدارة بشكل جيد ,بما يوفر تكافؤ في الفرص والخدمات الجيدة
وتوفيرها للجميع.
بناء على ذلك تتلخص اهداف االستدامة الحضرية في المحور االجتماعي ,في تحقيق امكانية
الحركة وسهولة الوصول والمساواة والتوزيع العادل في الكلف والفوائد ,لمجتمع المدينة ,بالشكل
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الذي يضمن شعور المجتمع بالحرية والعدالة والراحة في بيئته ,وهو امر يمكن ضمان تحقيقه
عبر جملة نقاط نلخصها باالتي:
 -1مشاركة المجتمع بمختلف أطيافه في اتخاذ القرارات المتعلقة بوضع البيئة الحضرية
للمدينة وبناء المجتمع والمشاركة المحلية.
 -2تحسين الحياه لجميع طبقات المجتمع بشكل يحقق المساواة والرضا المجتمعي
 -3تحقيق االمن االجتماعي وصحة المجتمع ,عبر بيئة حضرية امنة وسليمة وخالية من
الجرائم.
 -4تقوية المجتمعات المحلية عبر التأكيد على الهوية العمرانية واثراء الثقافة البصرية
وتعزيز التنوع الثقافي.
 -5التكامل مع البيئة الطبيعية عبر خلق اماكن تجمع لألفراد والجماعات تعزز ادراك
المجتمع لبيئته وانتماءه لها.
 -6زيادة وتقوية االحساس بالمكان لدى المجتمع عبر توفير ابنية وفضاءات عامة تتداخل
مع حركة المجتمع في مقياس انساني وتزيد التفاعل االجتماعي.
الحضور الكريم..
ان اكثر مما يسعى الى تحقيقه في هذا المؤتمر العلمي الذي يؤكد حقيقة واحدة هي ان ال مناص
من وضع الخبرة االكاديمية اليوم بخدمة مجتمعنا واالسهام في تذليل العقبات التي تعترض طريق
نموه وما اكثرها مما يعني العمل الدؤوب في مجال البحث العلمي واكتشاف ما هو جديد فيه امل
في تحقيق حلم التخطيط والتنمية الحضرية المستدامة
مره ثانية شكري لكم جميعا واقدم جزيل امتناني الهتمام السيد رئيس مجلس امناء بيت الحكمة
والسيد مشرف قسم الدراسات االجتماعية بهذا الملتقى العلمي النوعي كما يسرني ان اتقدم
بخالص شكري للدكتورة خديجة حسن جاسم رئيسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر
واخيرا اقول  :حفظ هللا بلدنا من كل سوء وامن مدننا من كل شر وحفظكم جميعا والسالم عليكم
ورحمة هللا وبركاته.

أ.د.عبا التاحن ناجي البغاادي
عميا كلية التخطيط العمراني
2019/12/4
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