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ABSTRACT 

   This research takes the capabilities of implicating sustainable community empowerment in the 

process of designing and planning Iraqi cities through the literature review that defined it, to get 

a final conclusion about the sustainable community empowerment definition that the research 

takes in its problem which is that there isn’t a theoretical frame for the community 

empowerment to take decisions in planning and designing cities aims for urban development for 

Iraqi cities. The research aims also to recognize the world implications of sustainable 

community empowerments to enrich the data background of the empowerment criteria and 

process, also the process of designing and planning the city. The research hypothesis is that the 

sustainable community empowerment is an urban strategy enrich the Iraqi situation in designing 

and planning cities also it could be implicated in Iraqi community to follow the developed 

countries around the world. The research methodology contains theoretical frame of elements 

extracted from examples around the world, the second is a practical frame depends on the 

theoretical frame elements with the questionnaire data and the personal interview with the 

expertise involved directly with the designing and planning process with the elements of the 

criteria and the process of empowerment. The research concluded number of conclusions due to 

recommendations of supporting the community role and develops it to get involved more 

seriously and clear in the planning and designing process, for being  the true indicator for the 

success of the process.  

Keywords: Sustainable Empowerment, Urban Design, Iraqi Cities, Planning & Designing 

Process. 

 

الحضري   و التخطيط المستدام في عملية التصميم المجتمعي امكانات و ابعاد مفهوم التمكين

 للمدن في العراق
 

  الخالصة
المستدام في العملية التصميمية و التخطيطية للمدن و المجتمعي يتناول البحث امكانات تطبيق مفهوم التمكين      

المحافظات العراقية من خالل التطرق الى الدراسات السابقة التي عرفت المفهوم و الخروج باستنتاج لمعنى المفهوم 

بصيغنه التي يتناولها البحث في مشكلته من حيث عدم وجد اطار نظري لمفهوم تمكين المجتمع من اتخاذ القرارات 

التصميمية و التخطيطية التي تهدف الى التطور الحضري و العمراني للمدن العراقية , كما و يهدف البحث الى 

التعرف على الممارسات العالمية و النتاجات في موضوع البحث الغناء الخلفية المعلوماتية من ناحية المعايير 

ام فضال عن مراحل العملية التصميمة و التخطيطية المستدالمجتمعي الممكنه للتمكين و المراحل لعملية التمكين 

المستدام استراتيجية حضرية تدفع الواقع المجتمعي للمدينه و اجراءات التمكين فيها , فيفترض البحث ان التمكين 

المدن و المحافظات العراقية الى مستوى اخر ممكن التطبيق في مجتمعنا العراقي و تخطيط الحضري في تصميم 

بمستوى بلدان العالم في العمليات التصميمية الحضرية , و من ذلك فان منهج البحث كان على فرعين لالرتقاء 

االول لالطار النظري المعتمد على التحليل المقارن مستخرجا مفردات اطار نظري و الثاني المعتمد على االستبيان 

لعملية التصميمية و التخطيطية عن طريق و المقابلة الشخصية لخبراء و استشاريون معنيون بصورة مباشرة في ا
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المجتمعي مفردات االطار العملي المعتمدة على االطار النظري المستخرج و معايير و مراحل عملية التمكين 

المستدام , و استنتج البحث في نهايته جمله من االستنتاجات ادت الى توصية بتدعيم دور المجتمع و توعيته و 

و وضوح عما سبق في العمل التصميمي كونه المؤشر الحقيقي على نجاح العملية و  اشراكة بصورة اكثر جدية

المستدام, التصميم الحضري, المدن العراقية, العملية التصميمية و المجتمعي )الكلمات المفتاحية: التمكين فاعليتها .

 التخطيطية(.


