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 ٥

  :دور التنسيق الحضارى

ضع خللمدينة يكون من خالل صور بصرية ت ىوإدراك المشهد البصر ،تتداخل عناصره وتتشابك ،شديد  التعقيد ىالمدينة شكل عمران

الفكر جميعاً يرتكز عليها  ىوأيضاً الثقافية الت، واالجتماعية، القيم الوظيفية مع ى جنباً إلجنبفى تكويناتها لقيم نابعة من جماليات العمران 

  . والتصميم العمراني ىالتخطيط

وطابعها  واالهتمام بمالمح المدينة وشكلها. فإن المشهد البصرى للمدينة يصاب بالتشويش واالهتزاز ،القيم أو إحداها هذه وعندما تغيب

وتعد تنمية القدرات . للمجتمعات ىمالياً فى الحياة العمرانية، وإنما حالة فطرية حضارية تالزم مستويات التطور الحضاررفاً كتليس وجمالها 

  .أعلى ىمستوى حضار نحوبمثابة نقلة تطورية تنموية للمجتمعات  ،بشكل خاص الجمالوقيمة ، بشكل عام القيم الحضاريةنحو إدراك 

فى تصميم وتشكيل ) أو المصمم ىالمؤد(ى القائم الرسمالمرجعى الجة آثار الفجوة الثقافية بين الفكر لمع ىدور التنسيق الحضار ىويأت

إلعادة  وذلك...جماليات صناعة العمران لفن و ىعاحتى يلتقيا عند مستوى اإلدراك الو) ىالمنتفع أو المتلق(المجتمع بين صورة المدينة و

  :كما يلىمحاور متعددة االتجاهات  جموعةمصياغة الرؤية البصرية للعمران من خالل 

وعدم االنسجام مع  ذإلى النشو ىوتؤدغير الواعية الحد من المحاوالت الفردية التى تتجه نحو مفاهيم التجميل يقوم على  :المحور األول 

وغير راضها بمفاهيم شخصية ال يصح مقاطعتها أو اعت ىفالعمران بشكل عام هو سلسلة من المتتابعات البصرية الت .المحيط من حولها

عليها لتتسم باالستمرارية المنطقية لجميع المعالجات والتفاصيل حتى يتحقق اإلبداع الشامل  يتفقى جماعية ؤوإنما البد من صياغة ر، مدروسة

  .عناصر المدينة ككل تناغموالقائم على ، الجامع

 ىوهو المدخل الذ، "لجميع البشر ىاالحتياج الفطر"وعلم الجمال " أم الفنون"ارة تفعيل مفهوم التكامل بين علم العميقوم على  :نى المحور الثا

، متكامل نابع من مفاهيم الحضارة ىكإطار تصميم ىوالتنسيق الحضار ىجميع مشروعات التصميم العمران ىالدول المتقدمة ف هترتكز علي

  .والتراث، ةـوالثقاف

 ىالرئيسية ف الحركة محاوروالساحات و الميادينمثل لمدينة لعمال الفنية فى الفراغات العمرانية تشجيع انتشار األيقوم على  : لثالمحور الثا

 اًتمثل مستوى عالي ىفاألعمال الفنية الت. حتى ال تترك لالجتهادات الشخصية ،ار األعمال الفنية بأنواعهاـإطار وضع الضوابط الحاكمة النتش

 ىإلى المستوى الفن ىال ترتق ىانتشار األعمال الفنية التفإن على العكس و، شرط أال تلفظها ثقافة الجماعةبالمحيط من حولها ب ىفكراً وفناً ترتق



  
  

 ٦

وأصبحت أمثلة مقبولة وشائعة  ها الثقافيةواندمجت داخل مرجعيات على قبول الجماعة تازحلو خاصة شديد السلبية يكون تأثيرها الالئق 

  .بها ىيحتذ

ميادين وشوارع ى وتبنيها لنشرها جماهيرياً ف ،من خالل المسابقاتالميدانية الفنية التنسيق الحضارى واألعمال مال تشجيع أع :المحور الرابع 

 ىعلى تكوينه حضارياً وبالتال المرغوبمع البيئة المحيطة وشغف اإلنسان بها منذ الخليقة وتأثيرها إيجابية باعتبارها تفاعالت إنسانية  المدينة

  .على المجتمع ككل

وهكذا فإن التنسيق الحضارى القائم على األسس والمعايير العلمية والفنية وعلى علم جماليات العمران أخذاً فى االعتبار أهمية انتشار 

بالقيمة  التى تسمووتغذيته بالخبرات الجمالية والفنية ، رهيوتطو ،ألفراد المجتمع ىمراحل النمو النفسيؤثر إيجابياً على  ،المدينة ىفالفن الراقى 

  .الجمالية وتضعها فى أعلى مستوى يمكن أن يرتقى إليه اإلنسان

فالعمران المصرى كان والبد أن تكون نقطة البداية فيه هى صياغة أسس ومعايير التنسيق الحضارى فى جميع ، وبتطبيق كل ذلك

  .مجاالته وإتاحتها للكافة لتنفيذها

ماء وخبراء مصر المتخصصين أعضاء اللجنة الفنية العلمية العليا واللجان النوعية وهذا الجهد الكبير قام به مشكورون صفوة من عل

  . بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى

  

  فاروق حسنى

 وزير الثقافة



  
  

 ٧

  :هذه الدالئل اإلرشادية

رانية، مما أدى إلى حدوث تعانى المدن المصرية حالياً من شدة التلوث البصرى والسمعى والبيئى، ومن التدهور الذى لحق ببيئتها العم

  .حتى طالت التشوهات كثيراً من المبانى ذات القيمة المعمارية المتميزة والتاريخية. تشوهات وتعديات على المبانى والشوارع واألرصفة

رانية وإضافة وفى وضع كهذا أصبح من الضرورى تطبيق الوسائل العلمية والفنية واإلدارية والتشريعية الالزمة لمعالجة العناصر العم

جمالى اللمسات الجمالية الواعية إليها، من أجل تحسين صورتها البصرية وصيانتها وتنقية الفراغات العمرانية مما لحق بها الستعادة طابعها ال

  .وشكلها الحضارى

اللجنة "ضارى بتشكيل وتعد أولى الخطوات العملية  لتطبيق أسس ومعايير التنسيق الحضارى، هى قيام الجهاز القومى للتنسيق الح

والتى تفرعت حسب التخصص العلمى إلى ثالث عشرة لجنة عنيت كل منها " العلمية الفنية العليا لوضع أسس ومعايير التنسيق الحضارى

داً بمجال من مجاالت التنسيق الحضارى، ووضعت له األسس والمعايير الفنية العلمية، كل على حدة، فى دليل من هذه الدالئل ليكون مرش

  . وخريطة عمل للمجتمع  كله بمؤسساته وأفراده يجب مراعاتها وتطبيقها فى مجاالت الدالئل المختلفة

أن يتحقق النجاح لتطبيق المفاهيم  –بحال من األحوال  –وفى إطار التنمية العمرانية المستهدفة بالمدن والقرى المصرية، ال يمكن 

الحضارى التى وضعها نخبة من خيرة المتخصصين فى مجاالت العمران المصرى، إال بتضافر  واألسس والمعايير العلمية والفنية للتنسيق

دور جهود جميع الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات غير الحكومية، والجمعيات األهلية والمجتمع المدنى واألفراد، وتوافر الوعى واإليمان ب

  . التنسيق الحضارى

ويحدونى أمل .. بهذه المناسبة إلى كل العلماء والخبراء الذين شاركوا فى وضع هذه الدالئل اإلرشادية والبد من توجيه الشكر والعرفان

 .كبير فى أن تثمر نتيجة عملهم هذا خيراً وجماالً فى الواقع المصرى

  ر غريبسمي                                                                                              

  رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى                                                                               



  
  

 ٨

    :تقديم

والعمل على إزالة ى يهدف التنسيق الحضارى إلى تحقيق القيم الجمالية فى الفراغ العمرانى وتحسين الصورة البصرية للعمران المصر  
تشوهات والتلوث البصرى، كما يهدف إلى الحفاظ على الطابع المعمارى والعمرانى للمناطق المختلفة مع حماية عناصر البيئة الطبيعية كافة ال
  .وتنسيقها

  :وتتعدد وسائل وآليات التنسيق الحضارى ومن أهمها 
فية تطبيقه فى العمران المصرى القائم المنظم والملزم ألعمال التنسيق الحضارى وبيان كي ٢٠٠٨لسنة  ١١٩صدور القانون رقم 

كما أن منها االشتراك فى مشروعات رائدة تطبق هذه األسس ، والجديد، وإصدار دالئل إرشادية توضح أسس ومعايير التنسيق الحضارى
 .واالرتقاء بالسلوكوالمعايير، وال ننسى أيضاً دور اإلعالم فى نشر ثقافة التنسيق الحضارى لالرتقاء بالذوق العام وتحقيق الجمال 

اللجنة العلمية الفنية العليا لوضع أسس ومعايير التنسيق "ولقد كان من باكورة أعمال الجهاز القومى للتنسيق الحضارى تشكيل 
وقد قامت اللجنة بتحديد المجاالت . وإصدار هذه األسس والمعايير فى صورة دالئل إرشادية للتطبيق، فى مجاالته المتنوعة" الحضارى

لمتنوعة لهذه الدالئل اإلرشادية وشكلت لكل مجال لجنة نوعية تقوم بالدراسات واألبحاث الالزمة واستخالص األسس والمعايير المقترحة ا
  : نتج عن ذلك إصدار الدالئل اإلرشادية فى المجاالت المتنوعة التالية. العليا لمراجعتها العلمية الفنية وعرضها على اللجنة

  مراكز المدن  –٣      اإلعالنات والالفتات  - ٢      ناطق التراثيةالمبانى والم  - ١
      المناطق الشاطئية  - ٦        إدارة الجودة  - ٥  والمسطحات الخضراء المناطق المفتوحة  - ٤
    مداخل المدن  - ٩        األسس البيئية   - ٨        الطرق واألرصفة  - ٧
  ضاءة واإلنارة الخارجيةاإل -١٢    المحميات والمناطق الطبيعية -١١            القرية -١٠

ولما كانت جماليات العمران علم له أصوله وقواعده ومعاييره العالمية التى تصل بالعمران إلى مستويات عالية من الكفاءة الوظيفية   
  : رين أساسيينرأت اللجنة أن تؤسس الدالئل اإلرشادية على مصد... خصائصه التى تميزه ى والبصرية أخذاً فى االعتبار أن للعمران المصر

  دراسة األسس والمعايير العالمية  -
 .دراسة خصوصيات ومشاكل وإمكانيات العمران المصرى فى مجال عملها  -
  : فى مجلدين  وتصدر الدالئل اإلرشادية لكل مجال من المجاالت المشار إليها سالفاً 
  . والخارج لمثلة التطبيقية من الداخ، مدعم باألواألهداف واإلمكانيات والتوصيات مجلد يحتوى على دراسة المشاكل  - أ
  . فى المجالى دليل إرشادى تطبيقى ألسس ومعايير التنسيق الحضار  -  ب

  محمود يسرى. د.أ

  رئيس اللجنة العلمية الفنية العليا



  
  

 ٩

  :ةمقدم -١

تمثل الرئـة األساسـية    حيثالمكونات الرئيسية للمدن، شبكة المناطق المفتوحة أحد  شكلت
 هـى ف .وأداء معيشي أفضل للسكانمستوى الوصول إلى عالمة على و ت الفراغزه وقضاء أوقاللتن

أصبح من الضـرورى   ى، وبالتالتحسين ظروف البيئةو ةلموارد الطبيعية والبيئيحماية اتعمل على 
االعتبار تواجد مساحات ومناطق مفتوحة ترتبط جميعها من خـالل  عند تخطيط المدن أن يؤخذ فى 

 وتنسـيقها لتلبيـة  تخطيطهـا وتصـميمها    من حيث كة المناطق المفتوحة،منظومة متكاملة من شب
  . احتياجات السكان المتعددة

ئمـة  محاور ومنـاطق قا  عدة ويعتمد مفهوم تخطيط شبكة المناطق المفتوحة على استغالل
والطرق الرئيسية باختالف أنواعها ووظائفها، والسـواحل   ،المائية والمجارى ،بالفعل، مثل المحاور

مخرات السيول والوديان في المناطق الطبيعية، والتي يمكـن مـن خـالل تطويرهـا االرتقـاء      و
  .بالمجتمعات العمرانية بتوفير الخدمات الترفيهية والثقافية والمرورية والحفاظ على الموارد الطبيعية

ومع تطور تخطيط المدن والتنمية العمرانية ظهرت الحاجة إلى إيجاد معـدالت تخطيطيـة   
فيمـا يتعلـق   وأصحاب القرار والمصممين  لمخططينل تقوم بالوظيفة اإلرشادية ،يير تصميميةمعاو

  . التصميميةالتخطيطية  هامداخلمها المطلوب والمناطق المفتوحة وحج ونطاق بتحديد مواقع

اعتبارهـا   ىف تضعلطبيعة التنمية العمرانية وما تتطلبه من منهجية تخطيطية سليمة  اًونظر
مـن دور   نطالقـاً اتلفة للمجتمعات اإلنسانية، والعلمية والعملية واالستفادة من التجارب المخاألبعاد 

بيئة عمرانية مالئمـة   يه وضبط التنمية العمرانية إليجادالجهاز القومي للتنسيق الحضاري في توج
مسـطحات  النوعية العلمية للمنـاطق المفتوحـة وال   لجنةالقامت  تحقق التفاعل بين اإلنسان وبيئته؛

والتنسيق  وير الفكر التخطيطىطتو لمعرفىا لى نشر الوعىإهذ الدليل الذى يهدف بإعداد  الخضراء
  .الحضارى فى هذا المجال

  

 

 
 للمدنالمناطق المفتوحة رئة أساسية 

 منطقة مفتوحةنهر النيل مجرى مائي طبيعى و 

 
المناطق المفتوحة تحقق التفاعل 

 والبيئةنسان بين اإل



  
  

 ١٠

  :تعريفات ومصطلحات   -٢
  : المناطق المفتوحة   ١-٢

هدف استخدامها كمتنفس لالسـتعماالت  بوالمتروكة  غير المبنية ساحاتالممن مجموعة  هي
هـدف  بأو  ،توفير مساحات تسمح بالتهويـة واإلضـاءة  و العمرانية خلخلة الكتلة، والمحيطة

وتشمل هذه المنـاطق األراضـي    .تحقيق الخصوصية لبعض االستعماالت التي تتطلب ذلك
 ،والحـدائق  ،والمحميـات  ،والمتنزهـات  ،والمناطق المتميزة بصرياً ،والسواحل ،الزراعية

حيث تشـمل   ،تختلف عن األراضي الفضاءق المفتوحة والمناط .الساحات والميادين العامةو
وال يتم اعتبار  .ولكنها لم تستغل بعد ،األخيرة المسطحات المخصصة الستخدامات مستقبلية

إمكانيـة   تاحةإ المسطحات غير المبنية الخاصة ضمن شبكة المناطق المفتوحة، حيث يشترط
  .م فئة معينةدخولها لكافة المواطنين وأال تكون مقتصرة على استخدا

  : محاور الربط   ٢-٢ 

 بـين  تـربط رفيهية أو ثقافية أو طبيعيـة  ذات مقومات ت شريطية برية أو مائية ناطقهي م
 .تتميز بكثافة التخضير باإلضافة إلى المناطق ذات الحساسـية البيئيـة  و ،المناطق المفتوحة

هـذه   تسـاهم و .ومسارات مشـاة ودراجـات   محاور الربط على مماشٍ يتحتويمكن أن و
تجفيف وردم الترع كما يمكن الصورة البصرية للمدينة، إلدراك  تاحة الفرصإ فى المحاور 

  . المدن بالريفربط ، ومناطق خضراءلوالمصارف الملوثة داخل المدن وتحويلها 

  :شبكة المناطق المفتوحة   ٣-٢

 ،بصـرياً  والسـواحل والمنـاطق المتميـزة   الزراعيـة   ىاألراضالمفتوحة المناطق تشمل 
 ببعضها الـبعض  المرتبطة ،والساحات والميادين العامة ،حدائقوال ،والمحميات ،والمتنزهات
  .ة برية أو مائية، ذات مقومات ترفيهية أو ثقافية أو طبيعيةمحاور ربط شريطيمن خالل 

 

نھر النیل محور مائي یمكن من خاللھ ربط 
 المناطق المفتوحة

 
شبكة المناطق المفتوحة تتكون من مناطق 
 مفتوحة ترتبط فیما بینھا بمحاور ربط



  
  

 ١١

 :(Green Belt) الحزام األخضر ٤-٢

 بطـاً بـين دول أو أقـاليم أو   رايكـون  يمكن أن بالطرق الرئيسية و خضراألحزام اليرتبط 
عـن مصـادر الضوضـاء     المدينـة  ىف العمرانيةلعزل المناطق  ياًواق اًمتنزهات أو حزام

  .كمصد للرياح الحزام كما يعمل والتلوث،

  

  : الدليل هذا الهدف من -٣
القرار في  المشروعات ومتخذى ىلتراخيص ومعتمدا ىمسئول إلى تعريف هذا الدليل يهدف

مراجعـة واعتمـاد   مـا يخـتص ب  و، فى مجال الـدليل  مرجعيةالسس باأل ليةاإلدارات المح
تقييم مدى فعالية المناطق ، والمدن واألحياءالمحافظات وعلى مستوى  المخططات التفصيلية

  .تحت التنفيذ التى وغيرها أوالموجودة المفتوحة 

 العمرانيينمين مصملمخططين والالعلمية ل األسس والمعاييرتوفير  كما يساهم هذا الدليل في
مشكالت المناطق المفتوحة ليوفر مرجعية علمية و .للمناطق المفتوحة والمسطحات الخضراء

معالجتها تطوير منظومة المناطق المفتوحـة علـى كافـة    يمكن ب ىالتى مصر، وأسبابها، ف
  .المستويات

والمسـطحات   لمناطق المفتوحةديد معايير ومعدالت التح وأدلة مستخدمة فى دول أخرى عتمد هذا الدليل على مراجع عديدة ودراساتا
  .مصر ىف الخضراء

  :الدليل ما يلى هذا ويتضمن

علـى المسـتويات    والمسـطحات الخضـراء   المعايير والمعدالت واالشتراطات والمتطلبات العامة للمناطق المفتوحة تحديد §
  .التخطيطية المختلفة

 .للمعايير حتياجات السكان طبقاًا ىلبت ىة التللمناطق المفتوح توضيح التسلسل الهرمى §

 

 لحزام األخضر نموذج ل



  
  

 ١٢

 .برامج الخدمات الترفيهية المختلفةمتطلبات المخطط من هذه المناطق وتحديد  §

 .تتيح مرونة التعامل مع الحاالت العمرانية المختلفة ىالوظيفة اإلرشادية التتوفير  §

  

  :مهام اإلدارة المحلية في المناطق المفتوحة   -٤
الخضراء محل اختصاصـهم، سـواء    المفتوحة والمسطحات المناطقبدارة المحلية العديد من المهام المتعلقة قع على عاتق مسئولى اإلي

  :فيما يلىه المهام هذويمكن تحديد . المدينة أو الحىعلى مستوى المحافظة أو 
 :مهام تخطيطية  ١-٤

 تمهيـداً  وذلـك  ،المنطقة احتياجات يدتحدو ،ختصاصاال والمسطحات الخضراء محل المفتوحةتشمل زيادة وتحسين المناطق و
 :جراءات إلتمام هذه المهام كما يليويمكن تحديد اإل .إلدراجها فى المخططات العمرانية

 :من خالل يتم تقييم الوضع الراهن للمناطق المفتوحة ١-١-٤
 .من المناطق المفتوحة على كافة المستويات وتوزيعاً ونوعاً تحديد المستهدف كماً §

 .القائمة ومواصفاتها المفتوحة المناطقكمية حساب  §

 .المتعلقة بالمناطق المفتوحة رصد وتحليل المشاكل §

ومتطلبات االرتقاء بالقـائم منهـا    ،من المناطق المفتوحة حتياجاتلتحديد اال لوضع الراهن،ارنة المستهدف بامق §
 .دراجها فى المخططات العمرانيةإل

  :خالل من توفير المناطق المفتوحة ٢-١-٤
 .المساحات المفتوحة منحديد الزيادات المستهدفة ت §

 .ن استغاللها كمناطق مفتوحةالمناطق التى يمك حصر واقتراح §

 .ودراسة كيفية تطويرها ،تطوير التى تحتاج الىالمناطق المفتوحة  حصر §

  .وضع البرنامج الزمنى لإلضافة والتطوير §



  
  

 ١٣

  :من خاللالمناطق المفتوحة  وتنسيق تصميم ٣-١-٤
 .المختلفةالمفتوحة  فى المناطق والمستخدمين األنشطة نوعية حديدتحصر و §
 .بها والخدمات المطلوبة المختلفة المفتوحة تحديد عناصر المناطق §

 .تحديد المداخل وطرق الوصول §

مناطق األنشطة الحيوية، مناطق (وتوزيع نطاقات االستعماالت واألنشطة المختلفة داخل المناطق المفتوحة تحديد  §
شـرب،   دورات مياه، نـوافير : خدمات عامة ينتج عنها تلوث، مناطق إظالل، ومماشٍ، ساكنة وهادئة ال أنشطة

 وغير ذلك... مطاعم، مقاه.( 

المياه والبحيـرات   ونوافيرتات لتبليطات واألثاث الخارجى والالفتحديد األسس والمعايير التصميمية للتكسيات وا §
 .والرى المختلفة ءةالتشجير والغطاء النباتى ونظم اإلضاو

  
  :واعتماد المخططات التفصيلية طرح   ٢-٤

منح تراخيص مخططات تقسـيم  ، ووالمناطق المفتوحة دارة الحدائقوتنفيذ وإوتنسيق صميم طرح عطاءات مشروعات تتشمل 
   .والمسطحات الخضراء لمناطق المفتوحةل ألسس ومعايير التنسيق الحضارىتأكد من تحقيقها األراضى بعد ال

  :ىقيق ذلك هتحوإجراءات 
  :دارة الحدائقح عطاءات مشروعات تصميم وتنفيذ وإطر ١-٢-٤       

 .Terms Of Reference)(تحديد الشروط الفنية للعطاء  §

والشـركات المقيـدة    المكاتب (لالشتراك والتعامل مع المشروع المطلوب  والقادرة فنياً تحديد المكاتب المؤهلة §
ن مجـاالت  والتى يحدد فيها من ضم )حضارى أو هيئة التخطيط العمرانى أو المحافظةبسجالت جهاز التنسيق ال
 ."تصميم وتنسيق المواقع، التنسيق الحضارى، تنسيق المناطق الخضراء والمفتوحة"عمل المكتب أو الشركة 

نة بخبيـر فنـى   ستعااالويفضل  .دارة المحليةت األقرب فى اإلتحديد اللجنة الفنية للبت فى العطاء من التخصصا §
 ).الحضارىأو ندب خبير من جهاز التنسيق  ،قد يكون من المسجلين من غير المتقدمين للعطاء(

 .المفاضلة الفنية والمالية وترسية العطاء §



  
  

 ١٤

شـراف  استشارى لإل مكانية ندبمع إدارة، يم واإللعطاء بالنسبة للتصماالستعانة بلجنة فنية لمتابعة تنفيذ شروط ا §
 .دارة عند التنفيذعمال اإلأوالت أو على شركات المقا

 .الستطالع الرأىعرض التصميمات على المجالس الشعبية وسكان المنطقة  §

  .دارةبها ألغراض الصيانة واإل واالحتفاظعداد نسخ كاملة من التصميمات التى تم تنفيذها إ §
  
  منح تراخيص مخططات تقسيم األراضى   ٢-٢-٤

  :توفير المناطق المفتوحةبعد التأكد من تحقيقها الشتراطات 
واالشتراطات البنائية للمنطقة بما فيها أى اشتراطات  ،فحص مخطط تقسيم األراضى للتحقق من مطابقته للقوانين §

 .المفتوحة والمسطحات الخضراءخاصة بالمنطقة تتعلق بالمناطق 

العامـة مـن حيـث     فحص مخطط تقسيم األراضى للتحقق من مطابقته الشتراطات ومعايير التنسيق الحضارى §
ـ  الواردة فى هذا الـدليل والتحـديث الـدورى   وغيرها من االشتراطات  ،وسهولة الوصول إليهاالمساحة  ، اله

 . واشتراطات التنسيق الحضارى الخاصة بالمنطقة إن وجدت

 .شرطين السابقينلل عند استيفاء المخططاتح الترخيص منيتم  §
خصصـة أو أى  مالوعدم تغيير اسـتعمال األرض   ،هالصادر ل خيصرالتحقق من التزام المرخص له بتنفيذ الت §

 .جزء منها فى غير الغرض المرخص له
 

  :مهام إدارية ٣-٤
  :ما يلى الصيانةشراف واإلمن حيث المتابعة و تشمل إدارة كل من المناطق المفتوحة القائمة والمستحدثة        

 .من عمالة وأدوات وخامات) والوقاية من اآلفات ،والقص ،والتقليم ،والتسميد ،الرى(تحديد وتوفير متطلبات رعاية النباتات  §

 .ومكونات تنسيق الموقععناصر وضع نظام دورى للتفتيش على الغطاء النباتى والتشجير و §
 .للصيانة الدورية والطارئة مصادر تحويل مستدامةتوفير  §

 .....)زراعات منتجةوواحتفاالت،  ،نشطة موسميةأنشطة اقتصادية دائمة، أ سياسة تسعير الدخول،(وفير مصادر للتمويل ت §

  .الحديقة ومكونات حماية منشآتولتوفير األمان والسالمة للرواد  §



  
  

 ١٥

  :وأسبابها مصر ىفمشكالت المناطق المفتوحة    -٥
  : المشكالت  ١ – ٥

 سـطحاتها لميئتها الطبيعية، فاقـدة  رة لبتحول المدن إلى غابات أسمنتية مدم §
 .متنفس الوحيد للسكانالرئة وال :الخضراء

 . سوء توزيع المناطق الخضراء  §

جائر على حقوق  على تشكيل النسيج العمرانى فى تعد الحركة اآلليةسيطرة  §
 .حتياجات المشاةاو

 .المفتوحة القائمة فى تصميم المناطق غياب البعد والمقياس اإلنسانى §

 .مفتوحةال على المظاهر الطبيعية للمناطق طغيان العناصر المشيدة §

  .القائمة سوء استغالل المناطق المفتوحة §
  :األسباب   ٢ – ٥

ستراتيجيات تخطيط المناطق المفتوحة على المسـتوى  غياب الفكر الشامل ال §
 .ىوالمحل ىواإلقليم القومى

 توزيـع  فتوحة، مما أدى إلى سوءشبكة المناطق المغياب المفهوم الشامل ل §
 .بعضها الببعضرتباطها اوعدم  هااختيار مواقع

 .توفير وصيانة المناطق المفتوحة قلة الموارد المالية التي تتيح §

زيادة الكثافات السكانية والبنائية، وارتفاع القيمة العقارية لألراضـي، ممـا    §
 .أدى إلى عدم استغاللها كمناطق مفتوحة

 .دورياًوعدم صيانتها  القائمةالقليلة  المناطق المفتوحةإهمال وتدهور  §

 وعدم تطبيـق مي المناطق المفتوحة لدى زوار ومستخد ىوعي البيئنقص ال §
 .والحفاظ عليها القوانين واللوائح الخاصة بصيانتها

 

تحول المدن إلى غابات أسمنتیة فاقدة 
 فراغاتھا الخضراء

 
 سوء استغالل المناطق المفتوحة القائمة

 
 المناطق المفتوحة ىلمستخدم ىلوكالس ىغياب الوع

 
 فى تعد على حقوق المشاةسيطرة حركة اآلليات 

 فراغاتتحول المدن إلى غابات أسمنتية بال 



  
  

 ١٦

 

 

  :األماكن المفتوحة ومستوياتهاتصنيف    -٦
ـ المناطق أو الفراغات المفت: المناطق المفتوحة من عنصرين رئيسين هماتتكون شبكة   ،ةوح

وى الخدمـة  مسـت و، من حيث الحجملمفتوحة في المدينة المناطق ا وتتدرج .ومحاور الربط
ة مع عـدد السـكان   ن تتناسب هذه المستويات المتدرجويجب أ كل منها،ودرجة تخصص 

  :إلى المستويات التخطيطية التاليةالمفتوحة  المناطق تصنيفويمكن  .ماتهاواحتياجاتهم لخد

نى، والمجـاورة السـكنية،   القومى، واإلقليمى، والمدينة، والحـى السـك  (على المستوى 
  .حدائق الشوارع والميادين :وأخيراً) والمجموعة السكنية

  :ط إلى ما يلىبمحاور الر فكما يمكن تصني

 .الحزام األخضر §

 .الحدائق المحورية §

 .المحاور البيئية §

 .المحاور التاريخية §

  .المحاور الترفيهية §

  

  

  

  

 

  حدیقة األزھر منطقة مفتوحة على 
 مستوى المدینة في مصر

 محور ترفيهي في أوروبا

منطقة مفتوحة على المستوى القومى 
 فى امريكا



  
  

 ١٧

  :توحةج التخطيطى الختيار شبكة المناطق المفالمنه  -٧
، (Land Suitability) ىوفقاً لصالحيات األراض هاشبكة المناطق المفتوحة على تحديد مواقعالتخطيطي الختيار  يعتمد المنهج

من  التى نظمةالبصرية واألالتاريخية والموارد ومن خالل تحليل الموارد الطبيعية والثقافية  كثافات الترددتوزيع األنشطة وأماكن و
  :لىرئيسية كالتا خطوات ى ثمانويمكن تحديد الخطوات الرئيسية لتخطيط شبكة المناطق المفتوحة ف .قييم هذه المواردنسان، وتصنع اإل

  :رصد وتحليل الخصائص المميزة للمنطقة   ١-٧

  :التاليةمن خالل جمع البيانات 

  . النباتيةالمناخ والتربة والتضاريس والجيولوجيا والمياه والحياة البرية و :الموارد الطبيعية §

  .ذات اإلمكانيات الترفيهيةالمناطق و ،األثرية ىالمناطق والمبان :الموارد الثقافية والترفيهية §

 ىوالمواقع ذات اإلطالالت المميـزة والحـدائق والمجـار    ،ذات القيمة الجمالية ىتضاريس األراض :الموارد البصرية §
  .قيمة جمالية ىذ ىكل ما يشكل عنصر جذب طبيع ىالمائية، أ

  .استعماالت األراضى وشبكات المرافق والبنية األساسية وعناصر تنسيق الموقع :األنظمة من صنع اإلنسان §

للبيئة العمرانية والتى  العقائدية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية لفيةالخ ىتتمثل ف :عناصر مكونات المحتوى األشمل §
 . طرأت أو تطرأ عليها عبر حياة المجتمع ىيرات التوالنظم المكونة لها والتغ من الضرورى فهم خصائصها

  

  :تحديد اإلمكانيات الترفيهية   ٢-٧

شـبكة المحـاور والمنـاطق     تكون ضـمن لمتها ءومدى مال تحديد اإلمكانيات الترفيهية من خالل تقييم خصائص المنطقة يتم
مـن صـنع    التـى  والثقافية والبصرية واألنظمـة من خالل تطابق خرائط العناصر الطبيعية  أهميتها ، حيث يتم تقديرالمفتوحة
  .)القيمة الوظيفية، التاريخية ،الجمالية والبصرية، المحلية يكولوجية،، اإلالبيئية( ويتم دراسة القيم. اإلنسان



  
  

 ١٨

 ذات قيمو، م مرتفعةعناصر ذات قي: تتمثل فى ،من خالل ثالث فئات قيميةدراسة عناصر المنطقة محل الموارد وويمكن تقييم 
 الحصول على خرائطوفقاً لقيمتها بهدف  تحديد مواقع هذه العناصر وتجمعاتهاعلى أن يتم . ذات قيم منخفضة وأخرى، متوسطة

سطة ذات القيمة المرتفعة والمتو ختلفةمال للعناصر ىالتوزيع المكان وبتطابق . المختلفة القيمللعناصر ذات  ىللتوزيع المكان موقع
 كأنوية وينتج من خاللها مدى صالحية هذه المواقعتكتسب أهمية نسبية كبيرة،  ،خرى متصلةأو ،قةمتفر لعناصرتظهر تجمعات 
  .والمناطق المفتوحةلشبكة المحاور 

والمياه بكافة ، تضاريس والحياة البرية والنباتيةخبراء وباحثين في الجيولوجيا والن المتخصصين من م اًفريقوتتطلب هذه الدراسة 
يعمل ، مخطط بيئى وتنسيق مواقعالفريق  س هذاويرأ. م الجمال واالقتصاد العمرانىوعلوم التاريخ واآلثار وعل ،اأنواعها وأشكاله

  .خبراءال بينكمنسق عام 

  

  : تحديد األهداف والغايات التنموية   ٣-٧

فـى   وتتمثل تلك الغايات. وحةمن خالل تخطيط شبكة المناطق المفت تتشكل يمكن تحقيقها للغايات التنموية التىمعايير االستدامة 
 االسـتدامة تبعـاً   لمعـايير ة يمكن إعطاء أوزان نسبيكما  ،والجدوى االقتصادية، والحفاظ على الموارد التراثية ى،الحفاظ البيئ

  .عادة للحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية على المدى البعيدوتكون األولية  ألهميتها،

  

  :وضع سياسات التنمية   ٤-٧

  .بما يتوافق مع سياسات الدولة وأهدافهاوالتنظيمية والتشريعية، الثقافية واالستثمارية وم تحديد السياسات البيئية واالجتماعية يت

  

  :   إعداد المخططات الهيكلية والتنموية  ٥-٧

  . ىستعماالت األراضال لىالتفصي تحديدال، وتنظيم األنشطة والخدماتو ،تحديد قوانين تنظيم المناطقة لتتضمن هذه المرح        



  
  

 ١٩

  :تطبيق معايير االستدامة والتقييم البيئي   ٦-٧

بما يحقق التوازن بـين   لمعايير االستدامة، وذلك بهدف تقويمها عادة تقييم المخططات الهيكلية تبعاًإلضمان استدامة التنمية يتم 
  .أهداف ومعايير التنمية المستدامة

  

  :نفيذيةإعداد المخططات التفصيلية والت  ٧-٧

عمال تنسيق الموقع وشبكة البنية األساسية، موضحاً عليها عناصر المخططات التفصيلية والتنفيذية ألالمرحلة إعداد هذه  يتم فى
ضافة إلى وضع معايير الـتحكم  باإل، الترفيهية والخدمية ومناطق التنمية ومحاور الربط والمسارات الترفيهية الجذب والمناطق

  .طات التنميةفى العمران واشترا

  

  :تنفيذ وصيانة المشروع   ٨-٧        

لتنفيذ المشـروع   وتنمية القدرات البشرية ،ومخططات اإلدارة ،يتم في هذه المرحلة تحديد مصادر التمويل واستراتيجية التسويق
مناطق التي تم تحديدها في ضـوء  وتتضمن هذه المرحلة تحديد المناطق الترفيهية، حيث يتم إعادة تقييم ال. وإدارياً ومتابعته بيئياً

  .اإلمكانيات الفعلية للتنفيذ والتمويل

  



  
  

 ٢٠

  :المدن القائمة ىاستراتيجيات اختيار مواقع المناطق المفتوحة ف  - ٨
العمل علـى  بتحقيق قدر معقول من المناطق الخضراء فى المدن القائمة كالقاهرة،  يمكن
  : ىه ،محاور أساسية ةثالث
 من أو ،من التحول إلى استعماالت أخرى منها بالفعل وحمايته قائم الحفاظ على ما هو   -

   .التدهور الذى يقضى على فائدته
   .تحسين ورفع كفاءة المناطق الخضراء القائمة وفتحها لتوسيع قاعدة المستفيدين منها   -
  .زيادة المساحات الخضراء والمفتوحة   -

 :االستراتيجيات الرئيسية التالية ويمكن اختيار مواقع المناطق المفتوحة من خالل

تخضير األراضى الفضاء غير المستغلة أو المسـتغلة بشـكل ضـعيف كـالتالل       - أ 
  .والهضاب

ومثال علـى ذلـك   . إلى حدائق بتكلفة مقبولة ما يمكن تحويله من األرضتحويل   -ب 
 .أراضي السكة الحديد المستخدمة كمخازن وورش، والمطارات القديمة

، يمكن تخضيرها العمرانية المهمةستعماالت االألراضى ذات لاالستخدام المزدوج   -ج 
وذلك مثل مواقف السيارات والمقابر التي . دون االستغناء عن استخدامها األصلى

 .يمكن تشجيرها

والتى تنمـو  منها، استغالل المسطحات المائية بتحسينها وتطوير المناطق المهملة   -د 
راعتها وتشجيرها وتخضـير الميـول   بزوذلك بها النباتات أو تغطيها المخلفات، 

 .خضراء متدرجة وتشجيرها بمسطحاتواستبدال التدبيش المائل 

نقل وإعادة استغالل مواقع األنشطة الملوثة بيئياً من داخل الكتلـة البنائيـة إلـى      -ه 
هذه الحالة استخدام جـزء مـن مسـاحة مواقعهـا كحـدائق       ىيمكن ف. خارجها

 .ومسطحات خضراء

 

 

 
الهضاب والتالل إمكانية استغالل 

 مفتوحة اطقمنك
 

وزراعة حوافها المائية  ىتحسين المجار
 وعمل مسطحات خضراء

 

 لمقابر مع إبقاء استخدامها يمكن تخضير ا
 كمقابر

 



  
  

 ٢١

  :مفتوحةخطيطية للمناطق الالمعايير الت -٩
هناك اعتبارات أساسـية  إال أن . أو مجموعة سكنية ىالمعايير التخطيطية للمناطق المفتوحة على الظروف المحلية لكل مدينة أو ح تعتمد

  :ىوه ،تخطيط وتصميم المناطق المفتوحة يجب مراعاتها ىف

  .أن تتناسب المساحات المخصصة للمناطق المفتوحة مع حجم السكان الذين تخدمهم §

 .حسب الغرض من االستخدام أن يكون موقع المنطقة المفتوحة مناسباً §

 .مراعاة االستفادة من طبوغرافية األرض والمحافظة على طبيعة الموقع العام §

 .العامة مراعاة توفير العناصر الترفيهية في الحدائق والمتنزهات §

 (National Parks) على المستوى القوميالمناطق المفتوحة    ١-٩

. ومياه كبريتية ،الالت طبيعية وينابيع مياهشنطقة جبلية أو موتحوى عناصر طبيعية ك ،فراغات ذات مقومات جذب خاصة ىه
بفرنسا، أو عنصـر   ىفرساقصر كحدائق  ىالدول على المستوى ىترفيه عنصر جذب تفردها بمقومات خاصةمثل ييمكن أن و

   .السيدة زينب لألطفالوحديقة  قصر المنتزه كالتى فىوالحدائق التراثية  بالجيزة، حدائق الحيوانك ىجذب ثقاف

  )(Regional Parksالمفتوحة على المستوى اإلقليمي  مناطقال   ٢-٩

 ذات حجم كبير يكفى لعزلها عن عمران المدينةوهى حدائق . اتزهتنإلى م يتم تحويلهاطبيعية مناطق غالباً هذه المناطق تكون 
الفراغات شبكة المناطق المفتوحـة   هذهوتربط  .ةالتمتع بالمناظر الطبيعية وما يصاحبها من أنشطة ساكن زائرهاوعادة ما ينشد 

ـ  مدينة وإقليمهاكل أو على مستوى  ،إقليم الدلتاوإقليم قناة السويس ك ،محافظات ذات صلة ببعضهاال مع مستوى إقليم القـاهرة  ك
محاور عناصر عمرانية مثل أو  ،قناة السويسمثل المائية  ىلمجاركاوقد يكون ذلك من خالل بعض العناصر الطبيعية  ،الكبرى

   .ىالطريق الدائركالحركة الرئيسية 



  
  

 ٢٢

  : االشتراطات الكمية ١-٢-٩

من % ٢٠أو  ،فدان ١٠٠تها على واحدة على األقل فى كل مدينة تزيد مساح توجد منطقة مفتوحة خضراءيجب أن 
  .المحافظةاإلقليم أو تخدم سكان وهي . المسطحات المفتوحة بالمدينة أيهما أقل

  :االشتراطات الوظيفية ٢-٢-٩

   .والخدمات الالزمة وممارسة األنشطة الترفيهية أماكن للتجمعهذه المناطق  فى فريتوايجب أن 

  (City Parks)المفتوحة على مستوى المدينة  مناطقال   ٣-٩

  : االشتراطات الكمية ١-٣-٩

بحيث ال يقل نصيب الفرد من سكان المدينة عن الحد  ،يجب توفير المناطق الخضراء والمفتوحة فى المدينة §
ال تقل المساحة المخصصة للجمهور مجاناً أو برسوم أعلى التالى، ) ١(األدنى المنصوص عليه بالجدول 

  .من هذه المساحة%   ٥٠ منخفضة عن

 الوضع
 الحالى

  معدالت المناطق المفتوحة
 المناطق الصحراويةفى 

  معدالت المناطق المفتوحة
 نوع التجمع وادى النيلفى مدن 

  المستهدف المعدل 
 للفرد/٢م

  الحد األدنى
 للفرد/٢م

  المستهدف المعدل
 للفرد/٢م

  الحد األدنى
 للفرد/٢م

0.5-
 المدن القائمة 7 10 5 7 1.5

7.0- 
 المدن الجديدة 15 20 10 15 13

  )اًفدان ٥٠أكبر من (القرى  5 10 5 10 
  )اًفدان ٥٠أقل من (القرى  3 5 3 5 

  المعدالت التخطيطية للمناطق المفتوحة فى مصر) ١(جدول 
        



  
  

 ٢٣

النوادى ومالعب المـدارس  ( مثل المقصورة على فئات محددةوالمناطق المفتوحة شبه العامة  تلك يمكن احتساب §
. إذا كانت في حدود نصف المساحة اإلجمالية ،المطلوب توفيرها المفتوحة ضمن المساحات...) الشبابومراكز 

تزيد على مثل مساحة المناطق المفتوحـة   مساحات شبه عامة ىوال يحتسب ضمن المساحات المفتوحة بالمدينة أ
  .المناطق المفتوحة وال تحتسب الحدائق والمناطق المفتوحة الخاصة ضمن. المجانية وشبه المجانية

. يجب أن يكون توزيع الحدائق على المدينة متجانسا بالنسبة لمواقع سكن المواطنين وعبـر األقسـام اإلداريـة    §
محلية على المفتوحة المناطق لل بالنسبة أو أكثر% ٣٠ :ولضمان ذلك يجب أن تتوزع المناطق المفتوحة كما يلي

مناطق مفتوحة توزع بحرية  ى، والباقىأو أكثر على مستوى الح % ٣٠و ،مستوى المجاورة السكنية أو الشياخة
 .على مستوى المدينة

  :االشتراطات الفنية  ٢-٣-٩

تحتوى علـى مصـادر مائيـة    كما يمكن أن  ،أنشطة ترفيهية ساكنة وغير ساكنة ذه المناطقيتواجد بهيجب أن  §
ويجب االهتمـام بتطـوير المنـاطق     .ومسارات حركة ومالعب رياضية ومالعب أطفال نوافيرالبحيرات وكال

  .تخدمهاليها وإ ىتؤد ىالمفتوحة والحدائق على مستوى المدينة بإقامة الطرق الت

يجب تزويد المنطقة المفتوحة بالمرافق الالزمة من استراحات وكافتيريات ودورات ميـاه وأمـاكن مخصصـة     §
قع ومتطلبات التصميم، ويرتبط فى أغلب ويختلف البرنامج التصميمي لكل منطقة حسب معطيات المو.  للعائالت

 .محاكاة الطبيعة بقدر اإلمكان وعدم استخدام األشكال الهندسية ىويراع ىاألحيان بالتصميم الطبيع

، وذلك اعالت جمالية مع النباتات والخضرهيجب إدخال المناظر والتكوينات الطبيعية الموجودة فى الموقع في تف §
 .لبحيرات الصناعية، على أن تراعى البساطة والجمالوالشالالت وا بإقامة النوافير

اإلنـارة    مجـرد  مع التكوينات المختلفة فى الحديقة، فال يقتصر دورها علـى  وجمالياً تنسيقياً تلعب اإلنارة دوراً §
 .فقط

بعيدة عن منطقة  هذه المواقف ن تكون، ويفضل أمواقف للسيارات داخل وخارج الحديقةيلحق بالحديقة يجب أن  §
 .لحدائق ومالعب األطفالا



  
  

 ٢٤

بشرط أن تكون بعيـدة عـن    ،يمكن تزويد الحدائق العامة خارج الكتلة العمرانية بمنطقة تستخدم كحدائق حيوان §
ن ويجـب أ . ة والخدمات الصـحية وغيرهـا  مثل المناطق السكنية والصناعي ،االستخدامات التى ال تتكامل معها

  ائقد تصميم هذا النوع من الحدتراعى اشتراطات حماية اإلنسان والحيوان عن

  

  

  

  

  

  

  
  )District Parks(المفتوحة على مستوى الحي  مناطقال   ٤-٩

تجمعات السـكنية  وتخدم كل حديقة من هذا النوع مجموعة من ال .وتوفر خدمات خارجية وداخلية للسكان ىتخدم الححدائق  ىه
والتـرويح المصـحوب   ، مثل النزهة والجلوس وغيره من الترويح الهادئ ويضم هذا النوع من الحدائق كالً .التى يشملها الحى

  .من الصغار والكبار بالحركة وممارسة األلعاب الرياضية لكل

  : االشتراطات الكمية ١-٤-٩

 ال تبعد عن منزله أكثر من كيلـومتر أ على ،مفتوحة فى حيهالمنطقة الالحق فى الوصول إلى  ىلكل مواطن بالح §
حديقة واحدة على  ىويجب أن يضم الح ،أال تقل مساحتها عن ثالثة أفدنةو) على األقدام ساعة سيراًالربع (واحد 

  .األقل تزيد مساحتها على خمسة أفدنة

  المدينةعلى مستوى المناطق المفتوحة  )١(شكل 
 

  قليميةالحديقة اإل
  حدائق األحياء 

  الزائدة عن نصابها
 

الحديقة اإلقليمية ال تقل 
 %٢٠عن 

  الشوارع والميادين المشجرة



  
  

 ٢٥

من المساحات المفتوحة المخصصة لسكانه، %  ٦٠يجب أن يضم كل حي أو وحدة إدارية من المدينة على حدة  §
  .األقل فى مناطق مفتوحة محلية مع ضرورة أن يكون نصف هذه المساحات على

  : االشتراطات الفنية ٢-٤-٩

يبلغ نصيب الفـرد   ،ن تشتمل المناطق المفتوحة على مستوى الحى على مناطق مفتوحة لأللعاب الرياضيةيجب أ §
وال يحتسب ضمن المسـاحات المفتوحـة    .يمكن أن يضمها مركز الشباب بالحىعلى األقل، و مربعاً منها  متراً
  .الكلية من مساحته% ٥مبانى بمركز الشباب التى تزيد على مساحة ال

متر مربع، ودورات مياه عمومية  ٢٠٠ن تشمل حديقة الحى العامة على مناطق للعب األطفال ال تقل عن يجب أ §
ناث ومرحاض أدنى مرحاضين لكل من الذكور واإل وبحد. مساحة الحديقة إجمالى بمعدل مرحاض لكل فدان من

  .لمعاقينل خصيصاً مجهز

 .تقل نسبة المناطق الخضراء عن نصف المساحات المفتوحة على مستوى الحى يجب أال §

  .إجماليها من% ٥تزيد المساحات المبنية بالمنطقة المفتوحة المحلية عن  اليجب أ §

ليها مشيا على األقدام مـن  ط الحى السكنى بحيث يسهل الوصول إيجب أن يكون موقع المناطق المفتوحة فى وس §
كمـا  ، مكـن  بقدر مـا ي  ركة مرور السياراتمنة ال تعترضها حآ ةق مشايع أجزاء الحى السكنى، وعبر طرجم

 .ليتمكن تالميذ المدرسة من استخدامها، و الثانوية بنينأن يكون موقعها بجوار المدرسة المتوسطة يفضل أ

على أن يتم الوصول ، ن ذلك ممكناكاحياء السكنية كلما بمراكز األ يجب أن يكون هذا النوع من الحدائق مرتبطاً §
 .ليها بسهولة بواسطة طرق التجمع الرئيسية والفرعيةإ

تنس وكرة السـلة وملعـب   للومالعب ) نصف ملعب(يمكن تزويد منطقة الترويح بملعب لكرة القدم غير قياسى  §
 .متعدد األغراض

 .خرى ألنشطة الشبابجب تخصيص مناطق للعائالت ومناطق أي §

 .و مناظر طبيعية مميزةتوافر فيه مالمح أتة بعناية بحيث قع الحديقيتم اختيار مو §



  
  

 ٢٦

 – كافتريـات  – منطقة حـدائق  - مناطق للتسلية  –مناطق استجمام  - مالعب صغيرة( تتكون حديقة الحي من §
 ).و كبار السنأ السيداتالستعمال كن مخصصة أما –مبانى خدمات  - برجوالت

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   (Neighborhood parks)وحة على مستوى المجاورة المفت مناطقال  ٥-٩

  :االشتراطات الكمية ١-٥-٩

ـ  ٤٠٠ال تبعد عن منزله أكثر من  لكل مواطن فى المدينة الحق فى الوصول إلى منطقة مفتوحة محلية § ر وال مت
  .على األقل من المناطق المفتوحة بالمدينة مناطق محلية% ٣٠ويجب أن تكون . تقل مساحتها عن فدان

 ٣٠٠٠يجب أن تتناسب المساحة المخصصة للحديقة مع كثافة السكان الذين تخدمهم، بحيث توفر حديقة لكل من  §
 .لكل نسمة ٢م ١.٦٦ -  ٠.٨ وأن يتراوح معدل المساحة بين. نسمة ٥٠٠٠إلى 

 الحىعلى مستوى المناطق المفتوحة ) ٢(شكل 

كز مر(متكاملة  يتوافر بها مالعب رياضية •
  واحد لكل فرد ٢م) شباب

  م٢٠٠يتوافر بها حديقة أطفال  •
  يتوافر بها مصدر لمياه الشرب •
  يتوافر بها دورات مياه عامة •

 مسافة السير ال تزيد على كم واحد •

 أفدنة ٣مساحة المنطقة الواحدة ال تقل عن  •

 أفدنة ٥واحدة على األقل  منطقة فرايجب أن تتو •

منها (من المسطحات بالمدينة تقع  فى الحى  %٦٠ •
  )فى المجاورة% ٣٠



  
  

 ٢٧

 :االشتراطات الفنية ٢-٥-٩

من الممكن أن تكـون مرتبطـة   ، ورةالمجاو ىلجميع شاغل سهالً ها سيراً على األقدامالوصول إلي كونييجب أن  §
 .صغيرةالبالحضانة التي تخدم المجاورة بين الوحدات السكنية 

مع اختيار أنـواع   ،كثر بها المسطحات الخضراء ذات األشجار الموسمية لتوفير الضوء والشمس شتاءتيجب أن  §
 كمـا تتطلـب  . لعب ومقاعد كافيةطفال بأدوات لاألوأن تزود مالعب  ،ة مستمرةالنباتات التي ال تحتاج إلى عناي

ويفضل أن تكـون الحديقـة   . تواجد المرافق والخدمات الالزمة كدورات مياه وكافتيريا بسيطة وصناديق للقمامة
 . األمان ىلدواع المطلة عليها مبانىللمكشوفة 

يث يتوافر ملعب ن تشمل المناطق المفتوحة المحلية العامة مساحات كافية لأللعاب الرياضية الجماعية، بحيجب أ §
وكرة اليد وغيرهـا مـن األلعـاب    ) للهواة(نسمة يماثل بمساحة تصلح للعب كرة القدم  ٢٠٠٠على األقل لكل 

الملعب أخضـر،  ن يكون ويفضل أ. ن من حركة المرور العابرويشترط أن يكون هذا الملعب فى مأم ،الجماعية
  .دة صلبة تصلح للمالعبن يكون من التربة المدموكة أو من ماوإن تعذر ذلك يمكن أ

بحيث تشمل المنطقة المفتوحة  ،ن تشمل المناطق المفتوحة المحلية العامة  مساحات كافية أللعاب األطفاليجب أ §
  .متر مربع من مالعب األطفال ذات أرضية رملية لتأمين األطفال ١٠٠الواحدة مساحة ال تقل عن 

 . شرب المياه العذبةيجب أن تحتوى الحديقة المحلية على مصادر مجانية ل §

اه عامة مجاورة، يجب توفير دورات مياه عامة بالحديقة ال تقل عـن مرحـاض   في حالة عدم توافر دورات مي §
  .للذكور وآخر لإلناث

 .تقل نسبة المناطق الخضراء عن نصف المساحات المفتوحة المحلية اليجب أ §

 .من إجماليها% ٥عن نطقة المفتوحة المحلية تزيد المساحات المبنية بالم يجب أال §

  
  



  
  

 ٢٨

  

  

  

  

  
   (Cluster Parks)المفتوحة على مستوى المجموعات السكنية  مناطقال   ٦-٩

وهـي تعمـل   . لتلطيف الجو وخدمة السـكان  ، وذلكتتواجد بين مجموعة من العمارات ذات الكثافة فوق المتوسطةحدائق  ىه
  . لعامةبين داخل المباني والمناطق الخضراء ا ما كمنطقة انتقالية

  : االشتراطات الكمية ١-٦-٩

نسمة ويتراوح نصيب  ١٢٠٠إلى  ٩٠٠بين  ما هذه المناطق المجموعات السكنية التي يتراوح عدد سكانهاتخدم  §
 .٢م ٠.٣ – ٠.٠٨بين  منها ما الفرد

  .م٢٠٠لكل مجموعة سكنية منطقة خاصة بها، وتكون في نطاق خدمة ال يزيد عن  §

  :االشتراطات الفنية ٢-٦-٩

مع توافر أماكن الجلوس المطلـة   ،طفال مزود بأجهزة لعب بسيطة وجذابة وآمنةلأل لعبمفر بها  ايتويجب أن  §
ويجب مراعـاة عـدم احتيـاج عناصـر     . أماكن مظللة وصناديق قمامةوللجرى،  اًمفتوح اًفراغ وتحوي. اعليه

  . راقالتنسيق للصيانة المستمرة وعدم احتواء الفراغ على أشجار متساقطة األو

ـ  تكونيجب اختيار موقع مناسب للحديقة بحيث يمكن الوصول إليها من كل المجموعة السكنية، ويفضل أن  §  ىف
  .المجموعة السكنية ىموقع متوسط ف

 

 لمجاورةاعلى مستوى المناطق المفتوحة ) ٣(شكل 

  )نسمة ٢٠٠٠ملعب كامل لكل (يتوافر بها ملعب للرياضة  •
  توافر بها حديقة أطفالت •
  ربيتوافر بها مصدر لمياه الش •
 البعد عن طرق المرور العابر •

 مساحة المنطقة الواحدة ال تقل عن فدان •

 متر ٤٠٠مسافة السير ال تزيد على  •

  



  
  

 ٢٩

   )(Street gardensحدائق الشوارع والميادين    ٧-٩

وتعتمد مساحتها علـى  . ومشاهدة المواكبتقام حدائق الشوارع في وسط الشوارع وعلى جانبيها لتوفير أماكن للراحة واالنتظار 
أمـا  . ة للمشاهدة واالسترخاء أو للفصل والعزل بين اتجاهات الحركـة قوكون الحدي ،عرض الجزيرة ووظيفة ودرجة الطريق

  .تضيف بعداً جمالياً للمدن ،باإلضافة إلى كونها تنظم حركة المرور فهى الميادين
  :ىدين فى نصاب الحى أو المدينة بشروط هلشوارع والمياويمكن احتساب المناطق المفتوحة با        

  .وجود طريق آمن لوصول المشاة إليها §
  ).٢م ٢٠٠٠(أال تقل مساحة الوحدة المتصلة منها عن نصف فدان  §
 .أال يقل أصغر ضلع منها عن عشرة  أمتار §
 .  هما أقلمن مسطح المدينة أي% ٢٠بالشوارع عن نصف نصاب الحي أو  سبة هذه الحدائقال تزيد ن §

وفى حالة تعذر توفير هذه المعدالت في المناطق المفتوحة على المستويات التخطيطية المختلفة بشكل فورى، يجب أن تتحقـق  
فى برنـامج   عاماً ٢٠تدريجيا خالل 

 ٧زمنى محدد بحيث يتحقق منهـا   
زيـادة  %  ٥(على األقل سنويا، % 

عداد أفى االعتبار تزايد  حقيقية أخذاً
ــكان ــدل  الس ــنوي%  ٢بمع  ).اس

يتم  بالنسبة للمناطق العشوائية التيو
تطويرها، والتى يصعب تحقيق القيم 

يمكن االكتفاء  فيها، الكمية المطلوبة
بنصف القيم على أن تكـون كلهـا   

 . مناطق مفتوحة للجمهور

  

  المناطق المفتوحة
  نةالمديعلى مستوى  

٤٠%  

  المناطق المفتوحة المحلية
  )المجاورةعلى مستوى (

٣٠%  

  المناطق المفتوحة
  على مستوى الحى 

  قليميةالحديقة اإل  %٣٠
  %٢٠فدان أو   ١٠٠

 التوزيع المكانى للمناطق المفتوحة على المستويات المختلفةاشتراطات ) ٤(شكل 



  
  

 ٣٠

  :أسس تصميم المناطق المفتوحة  -١٠
صورة مركبـة وبطريقـة    ىء البسيطة فالتصميم بمعناه الشامل هو عبارة عن تنظيم األجزا

األسـس  الدراسـات و وهناك عدد من  .تنسيق جيد ىوبالتال ،لوصول إلى تنظيما ، بهدففنية
فى االعتبار عنـد الشـروع فـى تنفيـذ      وضعهاالمناطق المفتوحة مصمم على  ىينبغ ىالت

  :ىسس ما يلومن هذه الدراسات واأل .التصميم المقترح
  :وليةأدراسات    ١-١٠

والتى تشـمل الدراسـات المناخيـة     حليل دراسات وخصائص الموقع الطبيعيةت §
  .والطبوغرافية والجيولوجيا والدراسات البصرية الطبيعية

نسان وكذلك المحـيط المباشـر وغيـر    ليل عناصر الموقع التى من صنع اإلتح §
وشبكة الطـرق والحركـة    ،ثيرها، مثل االستعماالت المحيطة وتأالمباشر للموقع

  .و الفراغ المفتوح المقترحافتها وعالقتها بموقع الحديقة أكثو
من خالل رصد  ،ق والفراغاتالمناط ومستخدمى هذهلدراسات السلوكية للسكان ا §

 ن تشـمل هـذه  وينبغى أ، عناصر ومكونات الحديقةسلوب التعامل مع ودراسة أ
   .الدراسة الفئات العمرية المختلفة

  :للمناطق المفتوحة يةالمداخل والتوجهات التصميم ٢-١٠
  : توجه تصميمي ناتج عن الدالئل العمرانية ١-٢-١٠

لى حالة صحية سـليمة مـن خـالل    لى الوصول بالمستخدمين إويهدف إ
للمدن كاالزدحـام والتكـدس    والعمرانية التعامل مع المشاكل االجتماعية
ي فـى  والتوسع األفقي والرأس دة السكانية،العمراني والتلوث البيئي والزيا

مما يستلزم رد فعل إيجابي للحد من هذه المؤثرات السلبية على ، اإلسكان
  .مستخدمي المناطق المفتوحة

لى التوسع الرأسي للكتل العرانية وتأثيره ع
 للمناطق المفتوحة ىالمدخل التصميم

البعد الثقافي كمحدد للفكر التصميمي 
  في حديقة السيدة زينب

 

من الدراسات  سلوكيات المستخدميندراسة 
 األولية المهمة في تصميم المناطق المفتوحة



  
  

 ٣١

  : ىناتج عن إدراك المحتوى الثقاف ىتوجه تصميم ٢-٢-١٠
ويكون أكثر انية للبيئة العمر ىعلى أهمية البعد الثقافي والتاريخويركز 

ـ حضاري ووضوحاً في المناطق ذات البعد ال مراعـاة  تسـتلزم   ىالت
 ىذات عمق تـاريخ  تويه من معانىللمكان وما يح ىالمحتوى العمران

  .وشخصية ثقافية حضارية
  : مرتبط بالعمارة ىتوجه تصميم ٣-٢-١٠

شبكة المنـاطق المفتوحـة   ين التداخل بيراعى هذا التوجه التصميمي 
مراني، بحيـث يكـون   عت المعمارية الموجودة داخل الحيز الوالمنشآ

معاً لوحة تصميمية متكاملة يصعب الفصـل   ىالمعمار الفراغ والمنشأ
  .بينهما

  : الطبيعة ىتوجه تصميمي يحاك ٤-٢-١٠
 عنـد لطبيعـة  البيئية ل ىالنواحعلى المقام األول  ىف يركز هذا التوجة

ومن ثم يكـون   ،التصميم من حيث شكل األرض وطبيعتها ومقوماتها
لتصميم وزوايا الرؤية، مما يـؤثر  ا تحديد أسلوب ىف ىالعامل األساس

على اإلحساس بالفراغات، وما يترتب على ذلك من إبـراز أو  يجابيا إ
لى استغالل اإلضافة إبالمطلة على الفراغات الحضرية،  إخفاء للمناظر

   .ناصر الموجودة فعلياً في الموقعالع
  :ىأو هيكل ىهندس ىتوجه تصميم ٥-٢-١٠

الموديـول أو الشـبكة   بـراز  إيـه  ى محورى يـتم ف وهو توجه هندس
تتوافـق  التصميمية المتقاطعة والخطوط الهندسية الواضـحة، بحيـث   

، ويتميـز  لموقـع معـالم ا مع  أو شعاعياً دائرياًو تصميماته محورياً أ
  .بالمحورية والتناظر والتماثل في توزيع عناصرالتنسيق داخل الفراغ

رض وما تحويه من مناسيب شكل األ
 محدد للرؤية التصميميةال ىطبيعية ه

 لتصميم الحديقة هيكليلالهندسي افكر ال

 التداخل والتكامل بين العمارة والمناطق المفتوحة



  
  

 ٣٢

  :معاصر ىتوجه تصميم ٦-٢-١٠

وال يتقيـد   السـائدة  مع األفكار الفلسفية والفكريـة وهو توجه يتماشى 
ـ  يكمن فيه، ولكن الدارجة بقواعد التصميم المعروفة  ىفلسـف  ىبعد ذات

 عادة مـا  ىومابعد الحداثة والعمارة التفكيكية، والت الحداثة يتماشى مع
  .اإلنشاء طرق ىف ىتستلزم االستفادة من التطور والتقدم التكنولوج

  

  

  

  : المفتوحة للمناطق صميميةسس التاأل ٣-١٠
 ،يجة متغيرات عديدةآخر نتمن موقع إلى لتصميمية للمناطق المفتوحة المداخل والتوجهات المختلفة للرؤى ااختالف بالرغم من 

والتكرار ، والبساطة، المقياس، والوحدة والترابط، والتناسب والتوازن (:ىداتها همفرلغة تصميمية مشتركة  هناكإال أن 
تصميم المناطق  أسس تمثل ىالتوهى المفردات ، )واإلضاءة والظل، واأللوان ودرجة توافقها، والتتابع واالتساع، يعوالتنو

   .المفتوحة

 :المحاور ١-٣-١٠

مـن  المسارات داخلهـا   طبيعةل ن تصمم المنطقة المفتوحة تبعاًيجب أ
من  درجاتهابطبيعة المداخل وتالرئيسية والثانوية وعالقة ذلك  المحاور

  . لكل محور بداية ونهايةن يكون وأ ىالثانو الرئيسي الى

 :لمقياسا ٢-٣-١٠  

ويعكـس   ىن يتحدد مقياس العناصر بما يتناسب مع الحيز المكانأ يجب
  .المنطقة ىلمستخدم السلوكيةطبيعة النشاط واألنماط 

 للمناطق المفتوحة ىكمدخل تصميم ىالفكر التفكيك

 تأكيد المحور من خالل صف األشجار



  
  

 ٣٣

 : الوحدة والترابط ٣-٣-١٠
 كـرار خـالل الت  الوحدة والترابط مـن  ن يعكس تنسيق الموقعأيجب 

 .لعناصر التنسيق المقصود

  :التناسب ٤-٣-١٠
 حديقة مع بعضـها الومكونات أجزاء  وتتوازن جميع ب أن تتناسبيج

مع مراعاة تناسـب أحجـام وأنـواع وخصـائص النباتـات       .البعض
   .منشأ وتصميمهللتوافق مع طبيعة ال فيها والتشجير

 :والسيطرة  السيادة ٥-٣-١٠
براز بعض عناصـر ومكونـات   إتوظيف و لحدائقيراعى في تصميم ا

   .منشأة أو بيان قيمة متفردة بالموقع ةسياد تنسيق الموقع بهدف تعظيم
 :البساطة ٦-٣-١٠

 أنواع وأصناف عناصر تنسيق الموقع تجنـب  منمحدود اختيار عدد 
ـ  ىجار والشجيرات أو المبـان ازدحام الحديقة باألش تسـهل  لت آوالمنش

  .انةعمليات الخدمة والصي
  :ىالطابع والمظهر الخارج ٧-٣-١٠

مالمحهـا التـى    ولكل حديقة .العام الحديقة شكلالصفة المميزة ل ىه
 .برز شخصيتها المستقلةت تىال تهاتتشكل بواسطة منشآ

 : التكرار والتنويع ٨-٣-١٠
بحيث تحقـق   ،مكونات الحديقة عناصر تباع التكرار في بعضايحسن 

، وذلك بزراعة بعض األشجار على ئهاط أجزانقطاع لرباالتتابع بدون 
الطريق، أو مجموعة من النباتات تتكرر بنفس النظام بحيث يكون لهـا  

ولكن يجب منع التكرار الممل عـن  . إيقاع وتكون ملفتة وجميلة الشكل
تكرار بعض العناصر النباتية وتحقيق تتابع دون طريق زراعة نماذج فردية أو نباتات لها صفات تصويرية خاصـة أو  

 انقطاع ألجزاء الحديقة 

 العنصر اإلنشائي له السيادة في الفراغ

الطابع المميز للمنطقة المفتوحة من خالل 
 تصميمها الذي يبرز شخصيتها المميزة



  
  

 ٣٤

بعـض التنويـع مـع     يحدث ابم ،إقامة مجسمات أو نافورة أو غيرها
  . التكرار

 : التتابع واالتساع ٩-٣-١٠
إليهـا فـى   بحيث ينظـر   تنسيق الموقعيقصد بالتتابع ترتيب عناصر 

  .متتابعة بصرية بهدف تحقيق نسق جمالى فى منظومة واحده
 : األلوان ودرجة توافقها ١٠-٣-١٠

وأنـواع  ت أللوان النباتـا  دراسة متأنية عند تصميم الحديقة يجب عمل
مـع بعضـها   ميم الموقع المختلفة حتى تتناسـب  سطح عناصر تصأو

 :مثل ،البعض

ألـوان المجمـوع    ىن فامختلفتمن األشجار  تانإذا كان لدينا مجموع –أ 
فيجب الربط بينهما بمجموعة شجيرية ثالثة تكون ألوانهـا   ،ىالخضر

ـ  صبحالمجموعتين بحيث ي ىمتوافقة مع لون ن لدينا درجات مختلفة م
  .الخضرة

ان اللون األصفر والليموني الباهت يكون منظراً خلفياً ألغلب األلـو  – ب
 .حديقة أصغر من مساحتها الفعليةيجعل الف ،يقرب المسافاتوالزاهية 

البرجـوالت  (ت المبنية في الحديقة مثل المظالت آتلعب ألوان المنش -ج 
يجـب  لـذا  حديقة ال ىف ىالتكوين اللون ىف دوراً أساسياً) كعيباتوالت

 . االعتبار عند تصميم الحديقة ىوضعها ف

لوان عناصر تنسـيق  أتطبق قواعد توزيع األلوان فى اختيار وتوزيع  – د
اً مـؤثراً فـى تحديـد المسـاحات     الموقع، حيث تلعب األلوان دور

حساس بالمقياس، فعلى سبيل المثال يفضل زراعة النباتـات ذات  واإل
نتباه وتسهيل إدراك المكـان، كمـا يمكـن    زاهية لجذب االالوان لاأل

 .تساع ظاهرى للمكانتات ذات األلوان الباردة إلعطاء ااستخدام النبا

 

 األلوان الحمراء والقرمزية وما تمثله من قوة

تتابع العناصر النباتية لتحقيق نسق 
 لحديقة كوحدة واحدة ا

 توافق ألوان العناصر النباتية



  
  

 ٣٥

 : التنافر والتوافق ١١-٣-١٠
ي تصميم المناطق المفتوحـة علـى   يتوقف اختيار التنافر أو التوافق ف

 على سـبيل المثـال اسـتخدام   . رؤية المصمم لتوزيع عناصر التنسيق
يفضـل أن   فى تنسيق الموقـع،  الربط الشريطية عناصرمن مجموعة 

تدريجياً دون  ىخرها إلى األاحدإلينتقل النظر من  تكون نباتاتها متوافقة
أمـا   .وبما يتناسب مع نوع الحركة فـي الفـراغ   ها بصرياًسيادة أحد

أحد العناصر ظهار أهمية يكون عند حدود المنطقة إلالتنافر فيفضل أن 
  .راغيفي التكوين الف

 :اإلضاءة والظل ١٢-٣-١٠
إذ يتأثر لون  ،تنسيق الحدائق ىف نيمهم نييشكل الضوء والظل عنصر

وقـد   .ءمن حيث الظل أو شدة الضـو  هبموقع هالعنصر وشكله وقوام
  .ترجع أهميته في تنسيق الحديقة إلى شكله وتوزيع الضوء والظل فيه

 : المختلفة النباتات أنواعاختيار  ١٣-٣-١٠
بعـد   يتم اختيارهـا صر الرئيسي لتصميم الحديقة ول النباتات العنتشك

ـ     . ادراسة ومعرفة تامة لطبيعة نموها والصـفات المميـزة لكـل منه
ض المطلوب مـن زراعتهـا   الغر ىلتؤدالمكان المناسب  ىوتوضع ف

  .ةللبيئ انموها مالئموأن يكون  ،واستخدامها

  : حةتنسيق المناطق المفتوواشتراطات متطلبات  ٤-١٠

الحفاظ على المـواد البيئيـة    خاللمن المتفردة  العناصر ن يدعموأ ،الموقع مع طبيعة ن يتوافق تنسيق المناطق المفتوحةيجب أ
  .نللنسق والسلوك الوظيفى المستهدفي تحقيق دعم النتاج التصميمىوالطبيعية و

  التوافق بين العناصر النباتية والمائية

  تأثير الظل على شكل المكان



  
  

 ٣٦

   :من خالل الموارد البيئية والطبيعيةالحفاظ على  ١-٤-١٠
   .يكولوجيإلنظام الل داء الطبيعي وفقاًاألب ىالوع §
  .والربط بين أدائها المختلفة ةيكولوجيداء األنظمة اإلأمدخالت دراسة  §

  :ىلما يل ىالنتاج التصميمتحقيق  ٢-٤-١٠      
ـ التوافق مع والتكامل  § ـ تق اسـتخدام و ىعناصر المحتوي الطبيع ات ني

توافقـة مـع   والم البسـيط  ىألثر البيئاعناصر البنية األساسية ذات 
 .ىالمحتو

  . جمالياً وبصرياً ووظيفياًبساطة ووضوح التصميم  §
 ىمـداد الطـاق  استخدام تقنيات اإلتقنيات إعادة التدوير و التأكيد على §

  .والحفاظ على الطاقة بيئياًالمتوافقة 

 الحفاظ على الموارد الطبيعية 



  
  

 ٣٧

  :المالحــــق -١١
  :اكل المناطق المفتوحةنماذج لبعض مش ١-١١

  أسلوب التعامل  المشكلة
 ن المسطح األخضر مظللة وال ينبت بها النجيلمناطق م

  
  تقليم األشجار المظللة لزيادة ارتفاعها

  استخدام نباتات للظل تحت الشجرة
  )مع ترك فتحة كافية للرى والتسميد(تبليط حلقة حول جذع الشجرة واستخدامها للجلوس 

غالق مدخل الممر المتدهور إو ،للحركة بدال من الحركة على النجيلتوفير ممر مناسب   يوجد مناطق من المسطح األخضر متآكلة لزيادة الحركة
  ولو مؤقتا

  Foot Stoneوضع بالطات مفككة للحركة 
  زيادة رى المنطقة لمنع الحركة وتشجيع النمو

  )لتجاريةخاصة فى جزر الشوارع ا(العرضية  ةفتح عدد كبير من ممرات المشا  حديقة الجزيرة الوسطى تتدهور بسبب الحركة العرضية
وضع أسوار نباتية موازية التجاه الطريق فى غير مواقع الممرات، مع السماح بحركة 

  التنزه من الممرات العرضية إلى داخل الحديقة 
  تغيير مداخل الحديقة  مداخل الحديقة ال تواجه المناطق التى تخدمها

  أمام المدخل ةف وترك مساحة لحركة المشالخلاالرتداد بالبوابة إلى ا  مدخل الحديقة يفتح مباشرة على الطريق
  تغيير موقع المدخل

  تغيير موقع المدخل  مدخل الحديقة بعيد عن محطات النقل العام
مدخل الحديقة ال يوجد أمامه مكان كافى النتظار 

  السيارات
  تغيير موقع المدخل

  تغيير تصميم المنطقة المحيطة لتوفير مواقع انتظار
  ديقة ويسمح باالنتظار تحتهجزء من مسطح الحتشجير 

  للشرب، يفضل أن يكون بعضها مبرداً توفير نوافير  مصادر كافية لمياه الشرب عدم وجود
  ونوعاً توفير دورات مياه كافية كماً  دورات مياه كافية للرواد من الجنسين عدم وجود
  أكشاك أو كافترياعمل   مصادر لتوفير األطعمة الخفيفة عدم وجود
يجب توفير مساحات كافية لهذه لذلك عالمة على نقص المناطق المفتوحة القريبة،   لعبون الكرة فى الشارعاألطفال ي

  .األنشطة فى المنطقة



  
  

 ٣٨

ممرات واضحة ومتصلة تسمح بممارسة  عدم وجود
  رياضة المشى

  ووضع عالمات للمسافات اً،مغلق اًتوصيل الممرات بشكل يمثل مسار

  التشجير بأشجار متساقطة األوراق  ية فى الحديقةممرات مظللة للتمش عدم وجود
  التشجير بأشجار متساقطة األوراق  مواقع مظللة للجلوس واالسترخاء عدم وجود
  رمالها ، يتم تجديدتوفير مالعب لألطفال فى منطقة رملية  مالعب لألطفال عدم وجود

فى منطقة خاصة ال تزعج مناطق األنشطة للكرة واألنشطة الحركية توفير مالعب   األطفال يلعبون الكرة فى وسط األسر الجالسة فى هدوء
  . الساكنة

  توفير أماكن مظللة لجلوس اآلباء حول مالعب األطفال  اآلباء ال يستطيعون متابعة لعب أطفالهم
  ضاءةزيادة اإل  منة ليالًآالحديقة غير 

  كشف المناطق المختفية والمنزوية 
  زيادة كمية اإلضاءة وتحسين نوعيتها  اإلضاءة فى الحديقة غير كافية

لتسرب  وتفادى استخدام الكرات األوبال نظراً ،استخدامات كشافات موجهة لألسفل
  .نحو األفقمعظم إضاءتها 

  توفير صناديق كثيرة سهلة االستخدام جيدة المظهر جيدة التوزيع  انتشار القمامة فى الحديقة
  نظام للتنظيف الدورى

  

  

  
  



  
  

 ٣٩



  
  

 ٤٠

  :ية العلمية العليا ألسس ومعايير التنسيق الحضارىاللجنة الفن
  رئيساً      محمود يسرى حسن. د.أ
  عضواً      بهاء الدين حافظ بكرى. د.أ
  عضواً    بهاء الدين محمد عبد الموجود. د.أ
  عضواً      خالد زكريا العادلى إمام. د.أ
  عضواً      سهير زكى حواس. د.أ
  عضواً      سيد مدبولى على حسن. د.أ
  عضواً      زكى سعيد صالح. د.أ
  عضواً      طارق محمد والى. د.أ
  عضواً      طارق وفيق محمد. د.أ
  عضواً      عادل ياسين محرم. د.أ
  عضواً    عبد اهللا عبد العزيز عطية. د.أ
  عضواً      عمر محمد الحسينى. د.أ
  عضواً    ليلى صالح الدين رضوان. د.أ
  عضواً      مهيب السعيد إبراهيم. د.أ
  عضواً        هشام شريف جبر. د.أ

  : اللجنة النوعية ألسس ومعايير التنسيق الحضارى للمناطق المفتوحة والمسطحات الخضراء
  رئيساً      زكريا العادلى خالد. د.أ
  عضوا        محمد أمين أحمد. د
  عضواً      محمد الحلوجى أسماء. م
  عضواً      محمد مصطفى أيمن. د
  عضواًً        أحمد  حسام فتحى. د
  عضواً        حسن بهجت. د
  عضواً        رشا الصاوى. م
  عضواً        عباس الزعفرانى. د
  عضواً        أبو العال أحمد منال. د
  عضواً         اللحام محمد نسرين. د

  : لجنة الصياغة
  رئيساً        سمير غريب. أ
  عضواً      خالد زكريا العادلى. د.أ
  عضواً      سهير زكى حواس. د.أ
  عضواً        شريف الجوهرى. د
  عضواً      رإيهاب عشماوى أبوبك. م
  عضواً          حسن خضر. أ
  عضواً        أحمد حسن أبايزيد. م
 عضواً      أحمد عبد الفتاح أحمد. أ


