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 الملخص

إن التراث ليس من الثوابت بل هو متطور ومتغير بمرور الزمن ،وتواجهه المدن التاريخيه صراع ما بين التطور والحفاظ 

يه ومبانيها  ذات القيمه من التحديات المعقده     وخاصه فى أصبح الحفاظ على طبيعيه المدن التاريخحيث  على االصالة ،

و مواجهه التقدم التكنولوجى بابعاده المختلفه ، ارتفاع الكثافه السككككانيه و كككعف البنيه التحتيه مواجهه الزحف العمرانى و 

دن الكبرى . ويفترض ويعد ادماج التكنولوجيه المسكككككككتدامه فى تخطيط المدن من االتجاهات ذات الفاعليه خاصكككككككه فى الم

البجث ان  المحيط العمرانى هو احد مقومات الحفاظ علي  المدن التاريخيه التسككككااه  المباهككككر بها وذلف خاصككككا  فى المدن 

التاريخيه ذات النسكككككيت المت كككككام كالقاهره التاريخيه ، و يهدف البحث  الى و كككككع ىليات للحفاظ على المدن التاريخيه من 

المسككتدام لمحيطها العمرانى ، وخاصككه فى مدينه القاهره التاريخيه لما تتميزبه من نسككيت  لح ككرىاخالل تطوير التخطيط 

 مت ام ومتالحم مع محيطها العمرانى.

ومن خالل ذلف يتبنى البحث عدد المنهجيات البحثيه المنهت االول ) المنهت الوصكككككككفىش ويناال فيه الدراسكككككككات النظريه 

وغيرها ش،والمنهت  –المدن التاريخيه  -والمصككطلحات والمفاهيم االسككاسككيه المتعلقه بالدراسككه البحثيه )التخطيط  المسككتدام

لتاريخيه التى تم اتحليل المعلومات المتاحه وتقييم الحاله الراهنه لعدد من المدن الثانى هو المنهت التحليلى والذى يتم فيه 

تطويرها بهدف تحديد مدى اتسككككككاا هذه التجارح مع محاور التنميه والتخطيط الح ككككككرى المسككككككتدام ، و انتها ا بالمنهت 

اهره التاريخيه والحفاظ عليها وصكككككككياغه التطبيقى والذى يتم فيه تحديد اهم المعواات والتحديات التى تقف أمام تطوير الق

عدد من االطرالعامه والحلول التى تسكككككككاهم فى الحفاظ على المدن التاريخيه عامه والقاهره التاريخيه خاصكككككككه  من خالل 

محيطها العمرانى ويخلص البحث الى المعاييرالمو كككككككوعية لتطوير المحيط العمرانى للمدن التاريخيه  من خالل  تطوير 

لح رى المستدام وتوظيفها إيجابيا بما يتناسح مع المتغيرات البيئيه والتكنولوجيه، حتى يتسنى لنا ابول المناسح التخطيط ا

 منه وما يتوافا مع طبيعه القاهره التاريخيه ومحيطها العمرانى .

 الكلمات المفتاحية:

 التاريخى العمرانى التاريخيه،النسيت المدن المستدام، الح رى التخطيط

Abstract: 

Heritage is not constant; it evolves and changes over time. Historical cities face a conflict 

between development and the preservation of identity, where the preservation of the neutrality 

of historical cities and their valuable buildings has become a complex challenge, especially in 

the face of urban development, high population density, lack of infrastructure, and technological 
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development. The research aims to develop mechanisms for the preservation of historical cities 

through the development of sustainable urban planning of its urban surroundings, particularly 

in the historical city of Cairo due to its complex fabric and heterogeneous with its urban 

surroundings. This research adopts a number of scientific methodologies, First descriptive 

approach which discusses theoretical studies, and basic principles relating to the research such 

as (sustainable urban design - historical cities - etc.), second analytical approach the 

research evaluated and assessed a number of historical cities that have been developed in order 

to determine the comparability of these experiences with the axes of sustainable urban 

planning. Finally a practical approach that identifies the most major challenges to historic Cairo 

conservation, and suggest a framework for conservation of historical cities in 

general specifically historical Cairo through urban development.  The study concludes with 

the criteria for the development of urban environment for historical cities’ through sustainable 

urban planning and technological variables. So we can accept what appropriate for   Historical 

Cairo conservation and its urban environment. 

Sustainable urban planning- historical cities -urban historical fabric  

Research problem: 

Preservation of historical cities and their urban surroundings has become necessary to preserve 

historical cities identity, particularly in our Arab cities, which they face major challenges in 

preserving our culture and history, they also face the  ignoring the role of sustainable planning 

in preserving historical cities and preserving of value buildings,  which must be expanded to 

include the surroundings of  historical cities. Historical cities suffer from a lack of development 

in their urban surroundings and the value buildings conservation. 

Research objectives 

The research aims to develop a framework for sustainable urban planning in historical cities, 

especially in Cairo historical city ,and discuss the standards objective for conservation in 

historical cities according to its urban environment. 

Keywords: 

Sustainable urban planning ، historical cities ، urban historical fabric 

 

  :اوال المقدمه 

الزمن فالقاهره التاريخيه تعد هككاهداعلى  مر على تعاابت التى الح ككارات نتاج العديد منالتاريخيه هو القاهرة إن عمران

العديد من الحقبات واالحداث التاريخيه فهى من أكثر المدن التاريخيه زخما بالمبانى التراثيه . وتواجه القاهره التاريخيه 

من  والعديدكغيرها من المدن التاريخيه العديد من التحديات فى مواجه التطور الزمنى والتكنولوجى والزحف السككككككككانى 

القاهره التاريخية  للعديد من المهككالت نتيجه لتالحمها مع الزحف  المهككالت البيئه واالجتماعيه واالاتصكاديه . كما تواجه

التى سككاهمت بهكككل مباهككر وغيرمباهككر فى العديد من المعواات للحفاظ  التعديات من لكثير العمرانى المحيط وتعر ككها 

 على مبانيها التاريخيه .

مسكمى القاهره االسكالميه  تحت ، 1979 العام في العالمي التراث اائمة إلى بالقاهرة التاريخية  المدينة نطاا  كم واد  تم

إال ان هذه المبادرات 1 شICOMOSوالموااع)  لآلثار الدولي المجلس توصككككككية على بنا ا    واألثرية التاريخية ألهميتها

اصبح هناف  روره كبير واهمال القاهره التاريخيه لفترات طويله ومازالت غير كافيه نظرا للزحف العمرانى العهوائى ال
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لدراسككه تخطيط محيطها العمرانى بغرض حمايتها والحفاظ عليها. و تواجه القاهره التاريخيه ومحيطها العمرانى إهكككاليات 

 التاريخية المباني على التعديات باإل كككافة إلى الحديث العصكككر في خاصكككة و المخطط غير العهكككوائي العمراني النمو

والتى يغلح عليها العهكككوائية وسكككو   الدخل منخفض لسككككنى المخصكككصكككة انتهكككرت بها المنازل حيث صكككيانتها، وإهمال

 من اصكككككككبح ذلف على .الح كككككككارية والتاريخية معواات فى الحفاظ على ايمتها إلى أدى ذلف التخطيط والبنا  ،واد 

القاهره التاريخيه ومن خالل تطوير التخطيط العمرانى المحيط بها  راثت االرتقا  بطرا وىليات الحفاظ على  ال كككرور 

،وإدماج وتطويع التطور العلمى والتكنولوجى واتجاهات التخطيط المسككككككتحدثه والمتوائمه مع البيئه للحصككككككول على حلول 

 متوافقه مع القيمه الح ريه للقاهره التاريخيه . 

 المشكله  البحثيه

 روريات الحفاظ على الهويه والتاريخ خاصه  من المدن التاريخيه بمحيطها العمرانى اد اصبح إن اهكاليات الحفاظ على

فى مدننا العربيه التى تواجه تحديات كبرى فى الحفاظ على ثقافتنا  وتاريخنا ابل االنصهار فى خ م التكنولوجيا وإهكاليات 

 الحياه. 

المدن التاريخيه والحفاظ على المبانى ذات القيمه حيث انه ال يتم اغفال دور البعد التخطيطى المسكككككككتدام فى الحفاظ على 

بالتعامل مع كيانتها فقط بل يجح ان يتوسع ليهمل ما يحيط بها من أجل الحفاظ عليها، حيث تعانى المدن التاريخيه ب عف 

 القيمة ذات التراثية للمناطا ىاالهتمام بمحيطها الح ككرى  ومحيط المبانى ذات القيمية التراثية ، و يعانى المحيط العمران

مما يجعلها بدورها عائقا فى سبل الحفاظ على  السكان خدمات في واصور فى الخدمات األساسية حاد نقص من الح ارية

 مدننا التاريخيه .   تراث 

 اهداف البحث 

العمرانيه  المستدامه واليات  يهدف البحث لو ع اليات التخطيط العمرانى المستدام للمناطا التاريخيه ، وادماج التطورات

مع محيطها  مت كككككام ومتالحم الحفاظ على المدن التاريخيه ، وخاصكككككه فى مدينه القاهره التاريخيه لما تتميزبه من نسكككككيت

إيجابيا بما يتناسكككح مع  توظيفهاوللمدن التاريخيه ويناال البحث المعاييرالمو كككوعية لتطوير المحيط العمرانى .العمرانى،

وحدود  التاريخيه أطارمنه وما يتوافا مع طبيعه القاهره  المناسكككح ابول لنا يتسكككنى حتى البيئيه والتكنولوجيه .المتغيرات 

 الدراسه 

تتهكل اطر وحدود البحث فى ثالثه اطر اساسيه ، وهى اإلطار المو وعى والذى يركز بهكل اساسى على حمايه المدن 

المكانى فيت كككمن اتجاهيين يت كككمن االتجاه االول مجموعه من المدن التاريخيه التاريخيه وكيفيه الحفاظ عليها، أما اإلطار 

التى تم تطويرها ،واالتجاه الثانى هو القاهره التاريخيه ومحيطها العمرانى ،أما االطار الزمانى للبحث فى الوات الحالى 

 ويستمر مستقبال .

 منهجيه البحث 

عدد من المناهت البحثيه ويتعامل كل منهت مع جزئه من البحث وتتكامل هذه يتبنى البحث اطار منهجيا متكامال يعتمد على 

حث ،المنهت االول هو المنهت الوصكككككككفى  يه  (Descriptive Approach)المنهجيات فى الجز  االخير من الب ويتم ف

 -ميم العمرانى المستداماجرا  بحث فى الدراسات النظريه والمصطلحات والمفاهيم االساسيه المتعلقه بالدراسه البحثيه)التص

والذى يتم فيه تحليل المعلومات  Content Analysisوغيرها ش،والمنهت الثانى هو المنهت التحليليى –المدن التاريخيه 

المتاحه وتقييم الحاله الراهنه لعدد من المدن التاريخيه التى تم تطويرها بهدف تحديد مدى اتسككككككاا هذه التجارح مع التنميه 

 لمستدامه ، المنهت التطبيقى ويهمل الدراسه التطبيقيه للقاهره التاريخيه .العمرانيه ا
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 المدن  التاريخيه واليات الحفاظ العمرانى 

، والذى اظهر فيها  1877ظهرت مبادرات الحفاظ على المدن التاريخيه مع المعمارى  وليم موريس  في بريطانيا عام 

تطور المجتمع الحديث في أوروبا ، واد صكككككككاحح هذا االتجاه الدعم من أعظم  واآلثار ودورها في إهتماما متزايدا للتراث

الهككككخصككككيات الفكرية في ذلف الوات نظرا لظهور مهكككككالت العهككككوئيات وهجره اهل الريف الى المدن  التى تواكبت مع 

اريخيه والتى  تهدف إلى الثوره الصناعية. ثم تلتها حركة "المهندسين الح ريين" والتى اهتمت بدراسه مهكالت  المدن الت

الذى توافا أنذاف مع فكر  شCollins, G R & Collins, C ,1965معالجة الظروف غير الصككككحية للطبقات العاملة )

المهندسككين بهدم أجزا  كبرى من المدن التاريخية إلنهككا  مسككاكن ومسككاحات مفتوحة وصككرف صككحي أف ككل للبنية التحتية 

كتطوير الصكككين القديمه  ومدينه ميجي فى اليابان ، والتى اعتمد فيها المخططون على  والتى ظهرت فى العديد من االمثله 

 إزاله األجزا  المتدهورة من المدينةواعاده اعمارها.

وهكككككككهدت العديد من المدن التاريخية  فى نفس الوات عمليات تجديد وحفاظ تتراول بين الهدم للسكككككككوار الداخلية للمدينة 

 Piazza delا الجديدة.كما حدث فى فلورنسكككككككا ب يطاليا حيث تم إحالل السكككككككاحه القديمه وافتتال السكككككككاحات والطر

Mercato Vecchio  م، و ساحة الجمهورية الحالية والتى نتت عنها الق ا  على أحيا  القرون الوسطى  1865في عام

 و الحي القديم . 

تم تحديد المدينة التاريخية كفئة تراثية بالمعنى ومع نهاية القرن التاسكككككع عهكككككر وفي النصكككككف األول من القرن العهكككككرين 

الحديث ومع  النصف الثاني من القرن أصبح الحفاظ على المدن التاريخية ياخذ منحنى فكرى جديد للمخططين والمهندسين 

للتصميم المعماريين ،  حيث نظر  المهندسون إلى المعالم العمرانية والنسيت الح ر  التاريخي على أنها من اهم عوامل  

ايمة "جمالية" تتفوا  ،الذى او كككككح  اهميه  المدينة التاريخية بما تحمله  معها من Sitte)  (الحديث الذى توافا مع  فكر

 م ، تخطيط المدن وفق ا للمبادئ الفنية1889في كتابه الصادر عام  على المدينة الحديثة.

   (Principles  City Planning according to Artistic Sitte)  والتي هككككككككلت نقطة تحول في النظرية  ،

اسككككتخالص  من أجل المدينة هى سككككلسككككلة تاريخية يجح أن تكون كاملة تخطيط المدينة التاريخيه ، والذى او ككككح فيه ان

 ش.Collins, G R & Collins, 1965القواعد والنماذج لتطوير المدينة الحديثة )

إنه يجح النظر إلى المدينة التاريخيه من زاوية أخرى ليس على أسكككككاس بصكككككر  والتقدير   2Patrick Geddesويرى 

الجمالي فقط . بل  إن المدينة التاريخيه هى  ككائن حي دائم التطور  تتفاعل  فيها المكونات المادية واالجتماعية في هككككبكة 

وتطور مفهوم الحفاظ على المدن التاريخيه ش. Ron van Oers , & Francesco ,2012التقليد ) معقدة من التغيير و

 1964 سككنة فينسككيا لميثاا م ،والتى تعد متممة 1978 ش سككنة( ICOMOS االيكوموس  الذى ظهر مع و ككع  الوثيقة

 األثرية بالمنطقة يتعلا ما بكل وإحاطة كماال   أكثر والتى كانت  )العمرانية والمساحات التاريخية المناطا صيانة ( ووثيقة

المحاور االسككككاسككككيه لعمليات االدماج بين القديم والجديد ،والتعامل مع الفاعليات الوظيفيه مع المناطا  لتى ت ككككمنتا و ،

التاريخيه ، وتناولت معايير إاامه مبانى جديده او تاهيل ابنيه موجوده فى نطاا المنطقة التاريخيه واوجبت فيها  الوثيقه 

مع عدم رفض العناصككر المعاصككره بهككرط توافقها وانسككجامها مع المحيط .،واال إحترام المخطط الفراغى والحجم الفراغ ،

ش.واسكككتمر  2013يجوز أن تخترا طرا سكككريعه المناطا التاريخيه ،ولكن يجح تحسكككن الوصكككول إليها.)حسكككام البرمبلى،

المكمل لميثاا البندايه م  1987ميثاا واهنطن للحفاظ على المدن اثريه اهكاليات الحفاظ على المدن التاريخيه كما ظهرفى 

يه والروحيه  ماد ها ال ها ومدلوالت تاريخيه بهويت مدن ال عايير والمنهجيات التى تؤدى للحفاظ على ال حدد القيم والم لذى  وا
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،ووابرز هذا الميثاا اهميه تحسككين السكككن كاحد السككبل االسككاسككيه للحفاظ على المدن التاريخيه  ،واهميه تطوير سككياسككات 

 ش.  2018ه المدينه)هواى او ليله واخرون& بلمدن التاريخية والذى يحافظ على خصوصالتجديد الح رى ل

 اتجاهات الحفاظ على المحيط العمرانى للمدن التاريخيه 

يعانى المحيط العمرانى  للمدن التاريخية بالعديد من الصكككعوبات ونقص فى البنيه التحتيه والهكككبكات االسكككاسكككيه واصكككور 

الخدمات عن تلبيه االحتياجات سككككككان هذه المناطا ،نتيجه التغيرات العمرانيه التى توالت على مدار عدد من العقود والتى 

دخل المنخفض والمهاجريين الجدد والذى نتت عنه تغير خريطه اسككككتعماالت اسككككتحدثت بها مبانى ومنازل سكككككنيه من ذو ال

 االرا ى ،ويتميز المحيط العمرانى للمدن التاريخيه بطابع خاص عمرانى ييت ح فى االنماط التاليه: 

 المحيط العمرانى المتالحم: 

يغلح هذا النمط على  القاهره التاريخيه  ومحيطها العمرانى والتى تهكككككككمل بدورها عده مناطا كمنطقه القاهره الفاطميه 

ونطاا القاهره التاريخيه والتى تتميز بنسكككيجها المت كككام حيث تتالصكككا وتتالحم المبانى بحيث ال يوجد فراغات اال االفنيه 

 .ام بالعزل الحرارى الجيد والخصوصيه االجتماعيه والبصريه  الداخليه والمناور ويتميز النسيت المت 

 المحيط العمرانى شبه المنفصل:

تتميز المناطا التاريخيه ذات المحيط العمرانى هككككبه المنفصككككل  بتجمع مبانيها ونسككككيجها العمرانى بتهكككككيل معين ونسككككيت 

 ران المحيط مثل الفسطاط اومصر القديمه )هانىيختلف عن المحيط العمرانى المنطقة  وانفصالها كمنطقة مميزه عن العم

 ش. 2017سعد، 

 المحيط العمرانى المستقل:

للمدن التاريخيه يتم التعامل فيه مع المبانى اآلثريه فقط بعيدا  عن المحيط العمرانى وإعاده   المحيط العمرانى المسكككككككتقل

الحاله الراهنه للمبنى من خالل الترميم تحت اسككككتغالل المبنى فى وظيفته االصككككليه أو كمتحف ومزار سككككياحى، وتحسككككين 

مدرسكككه السكككلطان حسكككن. التعامل مع المكون التاريخى والمحيط  -اهكككراف الجهات المختصكككه مثل جامع احمد بن طولون

فى هذا المسككتوى يتم فيه تحديد مسككتوى تاثير المبنى على الفراغات العمرانيه المحيطه   العمرانى مسككتوى تداخالت وسككيط

المباهره من حيث النطاا الوظيفي ،والذى يهمل المبانى المالصقة وحاالتها والطرا المحيطه والمبانى االساسية  وعالاته

ش.وعلى هذا المسككتوى يتم إيجاد 1998والنطاا البصككرى الذى يهككمل زوايا رؤيه المبنى والعوائا البصككريه )حسككن احمد،  

 رعلى عمليات األهراف والترميم.حلول للمحيط لتحسن الوااع المادى للمبنى و األاتصا

 المحيط العمرانى الشامل:  

المحيط العمرانى الهامل للمدن التاريخيه يتعدى المجال التاثيرى للمحيط المباهر لآلثر إلى البيئة العمرانيه العامه ،حيث 

م دراسه المهكالت المختلفة للطار ينظر للمبنى او المنطقة االثريه باعتبارها نواه تتكامل مع البيئة العمرانيه المميزه .ويت

ش  م.1998العمرانى المحيط بالمنطقة )حسن أحمد  

ويعد المستوى المنفصل )التعامل مع المنطقه التاريخيهش ككيان منفصل مناسح للدول الناميه من خالل العديد من الدراسات 

وذات مردود مادى  عيف المستوى التكاملى من  والتى تتحول فيها المبانى التراثيه الى متحف او مزارا اثريا اكثر تكلفه

 اكثر االتجاهات مالئمه للدول الناميه.
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  Sustainability  Urban and planningاالستدامه التخطيطيه و العمرانيه  

  االستدامهSustainability   : 

الحا ر وفي المستقبل. وهى وسيلة لتنظيـككككم أف ل سبل الحياه لإلنسان والبيئة الطبيعية في  تعتبر االستدامة محاولة لتوفير

الح ككارة والنهككاط اإلنسككاني ليصككبح المجتمع وأفراده وااتصككاده اادرا عمل تلبية أحتياجاته مع الحفاظ على التنوع الحيو  

 من األخير العقد و خالل ش.9ص ,2008والنظام الطبيعي مع التخطيط المستمر على المدى الزمنى البعيد.)عبد الرحمن , 

العالم تزايد كبير فى نسككح ومعدالت التلوث واالحتباس الحرارى الذى توافا  هككهد الثالثة األلفية بداية ومع الما ككي القرن

 والعمارة Sustainable Architecture ، أهككككالها في جديدة وعمرانيه  معمارية إتجاهات لتبني عديدة مع دعوات

 تحقيا  على القدرة هو المسكككككتدامة التنمية ن ايجاز مفهوم الخ كككككرا . ويمك Green Architecture ، المسكككككتدامة

 تكاليف وتقليل والعمرانية Local Environment الطبيعية الصكككحية الموارد من اإلسكككتفادة بتعظيم التنمية ومواصكككلة

 .  المحلية البيئة وتوفير والصيانة التهغيل

   التخطيط والتصميم الحضرى المستدام  

هككهد التخطيط و التصككميم الح ككرى المسككتدام  العديد من نظريات التطوير والحفاظ على البيئة المبنية ، والتى اتخذت لكل 

منها منظورها ونهجها الخاص ،والتى اد ال تتال م مع التصكككككككميم والتخطيط الح كككككككرى للمناطا والمدن التاريخيه ، مما 

ش ، ومع بدايه القرن العهككرين اد أصككبح تخطيط   Avrami, E. 2011) يجعلها بدورها غير مناسككبة للحفاظ على التراث 

المسككتدام هدفا مهككتركا  للعديد من سككياسككات إعادة التنمية طويلة األجل  مع مراعاه  العوامل البيئية واالجتماعية ، وتحقيا 

 .Thatcher, A., and Milner, K. (2014)) التوازن بين الحفاظ والتنمية الح رية.

صبح من ال روره ان  يت من إجرا  التخطيط و التصميم الح رى إستراتيجية عامه  تبدا من المواع وتتطرا الى وهنا ا

ش. ومن ذلف   (Buchanan, 1988المحيط العمرانى الخاص بالمنطقة  ، بل "المدينة بأكملها والمنطقة المحيطة بها"  

لمسككتدام  بانه "فن تهكككيل التفاعل بين الناس والمكان والتوا م يمكن إيجاز المفهوم الحديث  للتخطيط والتصككميم الح ككر  ا

بين البيئة والهكل الح ر  من خالل الحفاظ غلى البيئه الطبيعة والنسيت العمرانى والتى يؤدى توافقها  إلى استدامه المدن  

(Campbell  and Cowan1999), . 

 

  مجاالت التخطيط الحضرررى المسررتدام للمدن التاريخيه  Sustainable urban planning for 

historic cities 

المدن  ان UNHABITAT )2009وفقا لتقرير االمم المتحده لمنطقة الهككككككرا األوسككككككط وهككككككمال إفريقيا )األمم المتحدة 

عديد من  تاريخيه فى هذه المناطا تعانى من ال ية مثل ،النمو االاتصكككككككاد  المتقلح ، والبطالة ،  ال لديموغراف التغيرات ا

واألجور المنخف ككككة ، والمهارات المنخف ككككة ،وإن الوظائف  البدائيه وعدم المسككككاواة في الدخل واالسككككتقطاح االجتماعي 

ش تعيا  حمايه المدن التاريخيه ،ومن هنا  2011تهكككل تهديدات للتنمية الح ككرية المسككتدامة )المفو ككية األوروبية  التى و

هاملة لتطوير أعتمدت  مجاالت وابعاد التخطيط الح رى المس تدام على مبادئ االستدامة  العمرانيه من خالل الخريطة ال

ش.وتتناول هذه المبادئ جميع اعتبارات االستدامة والتى تم تطبيقها على Ben-Eli 2006ممارسات االستدامة النموذجية )

سية: المج صاد  التخطيط العمرانى للمدن التاريخيه  و التى يمكن إيجازهم في خمسة مجاالت رئي ال الماد  ، المجال االات

، مجال الحياة ، المجال االجتماعي والمجال الروحي. لكل مجال مبدأ محدد يقدم إرهككادات للعمل للتحرف نحو االسككتدامة ، 

 ش :1ش والتى يتم ايجازهم فى النقاط التاليه هكل)et 2018) Annie. Rعلى المستويين الفرد  والمجتمعي 
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  يعتمد  على التأكد من استمرايه  تدفا الموارد الماديه والمصادر الطبيعيه  ، من خالل  نظام المجال الماد : والذى

 ااتصادى متوازن  ، ال يتاثر بالمتغيرات البيئه المحيطه  .

 .المجال االاتصاد : اعتماد انظمه  ااتصاديه  مناسبة  يتوافا  مع العمليات البيئية للمكان وطبيعه السكان والموارد 

 الحياة:  مان الحفاظ على التنوع األساسي لجميع أهكال الحياة في المحيط الحيو  . مجال 

  المجال االجتماعي: تعظيم درجات الحرية واإلدراف الذاتي المحتمل لجميع البهر دون أن يؤثر أ  فرد أو مجموعة

ا على اآلخرين .  سلب 

 تي تربط بين األطراف الخكارجيكة   من تراث المككان المجكال الروحي: التكاكيكد  على رول وطبيعكه المككان والمكادة ال

الثقافى والبيئى . يسكككككاعد  هذا المبدأ على تحويل صكككككانعي القرار إلى مواف يقدر االسكككككتدامة ليس فقط ك كككككرورة للبقا  

  .شLlewelyn-Davies &2017  Anila Naeem 2007) األساسي 

 
 حث(( يوضح مجاالت التخطيط الحضرى المستدام )البا1شكل )

 

 الدراسه التحليليه :

  التاريخية من المدن دراسه تحليليه لعدد

وفقا للمعايير التخطيط والتصككميم   البحث دراسككه تحليليه لعدد من المدن التاريخيه وتقييم تجربتها من القسككم هذا يسككتعرض

بغرض االستفاده من تجاربها فى عمليات الحفاظ على المدن  التجارح العمرانى المستدام  للمناطا التاريخيه ، وتقييم لهذه 

المحيط العمرانى للمدن التاريخيه.وتم  مع فى التعامل تمثل تطبيا العدد من السياسات المختلفة المختارة ،األمثلة التاريخيه 

اختيار عدد من النماذج العربيه لتهابها مع القاهره التاريخيه فى نسيجها المت ام وتهابه محاور التراث والموروث الثقافى 

ا و حى الحفصكككككيه بتونس ،مدينه فاس بالمغرح ،وتم اختيار نموذجيين من المدن التاريخيه االوروبيه مدينه وارسكككككو ببولند

 التى تتميز بقصورها ومبانيها التاريخيه. 
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،ويعود تاريخ مدينة فاس إلى القرن الثاني 1981مصنفت مدينة فاس كثراث إنساني عالمي منذ سنة  : مدينه فاس المغربيه

مواعا ، ترميم  1197ويهكككككمل هذا البرنامت الجديد، أكثر من الهجر ،ويتم حاليا اطالا مهكككككروع جديد لتطوير مدينه فاس 

وإعادة تأهيل الموروث التاريخي للمدينة العتيقة فاس، وإعادة االعتبار والتحديث الح ككككككر ، وتعزيز الجاذبية السككككككياحية 

 واالاتصككككككككككاديكككة لهكككذه المكككدينكككة ، ف كككككككال  عن تطوير المرافا االجتمكككاعيكككة ومعكككالجكككة المبكككاني اآليلكككة للسكككككككقوط.

https://aawsat.com/home/article/2161301 

وجز  من المدينة القديمة في تونس وهو حي اديم يتميز ببناياته التقليدية وكان يقطنه سكككككككان معظمهم حى الحفصككككككيه :  ه

بعد الحرح  1928فقرا  ومن أصككككل ريفي ، مرت منطقه حى الحفصككككيه بعده مراحل للتطوير بعد اعتباره منطقه منكوبه 

ر منطقه السكككوا والمنبانى السككككنيه ،والمرحله الثانيه والتى اهتمت بتطوي1970العالميه االولى  ،المرحله االولى للتطوير  

الحفاظ على التراث الثقافى واعاده تاهيل مبانى السكككككان وتحسككككين االو ككككاع المعيهككككيه للمنطقه  واهتمت المرحله الثانيه 

مدراس  عامه كال خدمات ال بال مام  بالتصكككككككميم الح كككككككرى للحى  من خالل و كككككككع مخططات للمنطقه ومحيطها واالهت

تجربة إحيا  حي الحفصكككية في تونس, ),ARRU)وصكككفات )منهكككورات الوكالة التونسكككية للتصكككميم وإعادة التأهيلوالمسكككت

م ش، و  المرحله الثالثه للمهروع العمراني عملية إعادة هيكلة حي الحفصية التاريخي بمدينة تونس. ،وتهدف 1998تونس, 

العام وإحيا  التراث الثقافي فيه وتحسكككين ظروف ،ويعتمد عملية تهذيح وتجديد حي الحفصكككية إلى إدماج الحي في محيطه 

  .http://www.arru.nat.tn/indexالمهروع فى اساسه على تدعيم البنيه لتحتيه والخدمات الصحيه والسكنيه 

ا باسكككم "مدينة بولندا مدينه وارسكككو ببولندا: هي عاصكككمة ألنها هكككهدت الكثير من الحروح في  "العنقا  من المعروف أي ككك 

خلية والخارجية، كانت وارسكككككككو وجهة للهجرة الدا1300تاريخها. يرجع تاريخ المبانى والقالع فى مدينه وارسكككككككو الى 

ا في والهككككراية أوروبا الوسككككطى وخاصككككة من ا هام  ا ااتصككككادي  أوروبا  ،تعتبر من أهم المقاصككككد السككككياحية الدولية ومركز 

 /https://ar.wikipedia.org/wiki  والهراية الوسطى

في مجاالت الفنون والتجارة والتعليم والترفيه ،تحتو  لندن  الرائدة المدن العالمية مدينه لندن التاريخيه : لندن هي إحدى

، وسكككتمنسكككتر أبي ،اصكككر وسكككتمنسكككتر ع الذ  ي كككم  المواحدائا كيو  برج لندن :مواع تراث عالمي على أربعة من أهم

ويعد مهككروع تطوير المدينه التاريخيه لندن من احدث مهككاريع التاريخية ، غرينتل   ومسككتوطنةسككانت مارغريت وكنيسككة

به ومازال جاريا فى نقل مسكككارات الحركه الرئسكككيه حول المدينه وتحويل الحفاظ والتطوير للمدن التاريخيه الذى بدا العمل 

 المنطقه المواجهه لنهر التايمز لممهى سياحى من خالل تدعيم التقنيات والتكنولوجيات الذكيه .

Lecture, Hassan abdalaa, AR-UP 2019 THIRD  conference of engineering  2019 ,Ain shams 

conference , Architecture & Urbanism… A Smart Outlook ,cairo 2019 , 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D9%83%D9%8A%D9%88
https://www.marefa.org/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D9%83%D9%8A%D9%88
https://www.marefa.org/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://www.marefa.org/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%A3%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%A3%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B4
https://www.marefa.org/%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B4
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 التخطيط الحضرى المستدام لعددمن المدن التاريخيه )المصدر الباحثه( ( يوضح تقييم معايير1جدول)

 

ومن خالل الجكدول السككككككككابا نجكد ان اكثر المكدن تحققيكا لمعكدالت التوافا بين معكايير تطوير المحيط العمرانى للمنكاطا 

التاريخيه  اكثرها مراعاه لظروف وطبيعه المكان وادماجا للنهككاط االاتصككادى واالجتماعى ، وتنميه االاتصككاديه للهككركات 

 .طوير حى الحفصيه  وتطوير المبانى  القائمه فيه الصغيره ،  والتى ظهرت على سبيل المثال فى ت

  الخاصككككككه بطبيعه المدينه  تعد من اهم معايير الحفاظ  على المدن التاريخيه األهتمام بتطورودعم االنهككككككطه االجتماعيه

عات التقليديه ،كما تعد  تعدد المهراجانات والفاعليات الثقافيه واماكن التسككوا واألسككوا الهككعبيه التى تدعم الصككناالتاريخيه 

الخاصككه بالمدن التاريخيه وتوافرسككاحات االنهككطه المفتوحه من اهم معايير االحيا  التاريخى لثقافه وثرات المدن التاريخيه 

 والذى تت ح فى مدينه وارسو،ومدينه فاس . 

  سككاهمت فى الحفاظ على االهتمام  بالحفاظ على الطابع العمرانى للمدن التاريخيه والمحيط العمرانى،  من العوامل التى

الصوره البصريه للمدن التاريخيه والذى يظهر فى جميع االمثله السابقة كمدينه لندن القديمه  ،ومدينه فاس، ومدينه وارسو 

 وحى الحفصيه  .
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  االهتمام بمسكككارات حركه المهكككاه فى محيط المناطا االثريه وحول نطاااتها وفصكككل مسكككارات الحركه تسكككاهم فى تقليل

التلوث والحفاظ على هككككككككل المبانى ورول المكان ،والذى ظهر فى تحول مدينه لندن  القديمه الى مدينه ذكيه مع معدالت 

الحفاظ على تراثها ومعالمها التاريخيه ،وظهر اي ككا فى تطوير مدينه وراسككو وتخصككيص المدينه التاريخيه لالنهككطه الفنيه 

 واالاتصاديه التقليديه .

 لقديم والحديث  وتطويع التكنولوجيا للحفاظ على المدن التاريخيه تساهم فى االستدامه العمرانيه تطبيا اليات الدمت بين ا

للمدن التاريخيه ومحيطها العمرانى ،والذى ات ح بهكل كبير فى تجربه الحفاظ على مدينه لندن التاريخيه  من خالل الدعم 

 الذكى والمستدام لمحيطها العمرانى . 

 

 )القاهره التاريخيه (الدراسه التطبيقيه 

 القاهره التاريخيه  

سيت العمراني  عرفت القاهرة التاريخية بأنها )المدينة ما ابل المعاصرةش وهى كيان عمراني يمثل فيه الطابع المعمار  والن

والمقطم هككاهدان على القيم التي تطورت ابل القرن التاسككع عهككر، بينما تعتبر )المدينة المعاصككرةش التي تطورت بين النيل 

صنفت مدينه القاهره بالتاريخيه  بنا  على توصيه كامتداد للمواع، حتى منتصف  حدود المنطقة الفاصلة القرن العهرين.و

  في بما واألماكن المفتوحة، والمنهآت المباني من مجموعات واد او حت فى هذه التوصيه بأنها ، م1791عام اليونيسكو

هكل  التي األثرية، ذلف الموااع هرية مستوطنات ت  التاريخية  المدينة نطاا  م تم واد ريفية، أو ح رية بيئة في تقع ب

 الدولي المجلس توصككية على مسككمى القاهره االسككالميه بنا  تحت ، م 1979العام في العالمي التراث اائمة إلى بالقاهرة

 ش.  2018علي،  بن وديع أبوليله  هواي، محمد إيكوموس ش)محمد(والموااع  لآلثار

 المحيط العمرانى وحدود للقاهره التاريخيه

هكككهدت القاهره التاريخيه ومحيطها العمرانى فى القرن العهكككرين تطورا عمرانيا  اكتملت فيه الصكككوره المعاصكككره  للمدينه  

هوارع جديده اتسعت فيه الحدود الهماليه للمدينه وصوال  لمحطه سكه حديد رمسيس والمناطا الصناعيه الصغيره وها 

كاالزهر فى الح نسيجها العمرانى ، وفى هذه المرحلة تم ربط القاهره التاريخيه بالمدينه المعاصره بانماط عمرانيه تختلف 

انتهت بترسيم حدود القاهره  .فيه عن  نسيجها التاريخي ومرت القاهره التاريخيه بالعديد من المهروعات الحفاظ والتاهيل ،

الحد • .الحد الجنوبي: باح زويلة وهارع أحمد ماهر • .الحد الهمالي: السور األيوبي الهمالي وبوابتيه• :التاريخيه  كالتالي

 .الحد الغربي:  هارع بورسعيد•  .الهراي : هارع صالح سالم

 التاريخية مشروعات الحفاظ على القاهرة

 بالقاهرة المتعلقة المبكرة دايه من الدراسككاتبدات مهككروعات الحفاظ على القاهره التاريخيه والتى مرت بعده  دراسككات ب

 المهكككالت من جملة إلى الدراسككه هذه والتى فيها توصككلت1980 لليونسكككو تابعون .اسككتهككاريون نفذها ،والتى اإلسككالمية

 السكككنية، اإليجارات وانخفاض معدالت األرا ككي، أسككعار وارتفاع التحتية، فقر البنيه مثل المدينة التاريخية ، تواجه التي

هكككملت  هذه المهكككروعات عمليات ترميم اثار ،ولقد والنقل،  بالمواصكككالت ومهككككالت مرتبطة الجديدة ومتغيرات سكككواا

 وتجمعات اثريه ذات اهميه تاريخيه عمرانيه و يمكن إيجاز هذه المهروعات  كالتالى :

بين الترميم والتاهيل العمرانى م  والذى جمع  2001-1994مهكككككككروع اعاده تاهيل الدرح االصكككككككفر والذى اسكككككككتمر  - 

 والمهاركه المجتمعيه.
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 الخدمات و الهكككوارع في المفتوحة المناطا تطوير وتم فيه 2002-1999مهكككروع تاهيل مصكككر القديمه مجمع االديان -

 البنا  مواد باسكككتخدام )الفسكككطاط سكككوا(  التقليدية والحرف للصكككناعات جديد مركز إنهكككا  بالمنطقة و العامه المحيطة

 القبطيه. الكنائس ومجمع.العاص بن عمرو جامع بين التقليدية،

كان المهككككروع معنيا بتحديث البنيه التحتيه ،وتجديد المبانى السكككككنيه ،والمحال  : زينح السككككيدة منطقة إحيا  مهككككروع -

 التجاريه والمناطا المفتوحه ،والمهاركه الهعبيه فى إعاده التاهيل.

، وتبنى المهكككروع   HRHCثم أطلا برنامت التراث العالمى ) اليونسككككوش مهكككروع االحيا  العمرانى للقاهره التاريخيه  -

عدد من السكككياسكككات  منها و كككع مفاهيم وا كككحه للحفاظ من خالل ادوات التخطيط العمرانى للمناطا التاريخيه ، تكريس 

 ايا التراث على مستوى الدوله واالفراد ، والتركيز على الدمت بين ادرات ومؤسسات الدوله للتطوير، مع زياده الوعى بق

مفهوم الحفاظ وإعاده التاهيل بهدف تحسككين جوده الحياه وتوفير االنهككطه المناسككبه التى تتال م مع طبيعه المدينه التاريخيه 

 ش،2010التاريخية  للقاهرة العمرانى اإلحيا  )مهروع

 جهود تطوير القاهره التاريخيه 

تتخذ الدوله المصكككككريه خطوات حثيثه فى التطوير والحفاظ على القاهره التاريخيه من خالل اجهزه الدوله المختلفه و كككككع 

القوانين الخاصككه بالمنهككات والطرا وانظمه تنسككيا المواع داخل حدود القاهره التاريخيه ومحيطها العمرانى والتى تمثلت 

ورل المدابغ من منطقه سور مجرى العيون  الى منطقه الروبيكى،  واعاده فى عدد من المهروعات القوميه كنقل منطقه و

تصميم المنطقه وتطويرها كممهى سياحى ،ويجرى حاليا تطوير منطقه السيده عائهه وازاله المبانى المتدهوره وتطويرها  

 ش.6هكل )

 

 الباحثه من بتصرف التاريخيه للقاهره المتضام النسيج مع والتعامل التاريخيه القاهره لتطوير الحاليه الدوله مخططات يوضح( 6)شكل
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 جهاز التنسيق الحضارى والحفاظ على القاهره التاريخيه   

تسكككاهم اجهزه الدوله وعلى راسكككها الجهاز القومي للتنسكككيا الح كككار  فى تطوير وحمايه الوجه الح كككارى للقاهره ككل 

القيمة من خالل العديد  وذات التراثية المناطا على الح كككارى بالحفاظوالقاهره التاريخيه خاصكككه ، ويهتم جهاز التنسكككيا 

القوانين واالهكككككككتراطات البنائيه والعمرانيه  لمنطقه القاهره التاريخيه ،بدايه بتحديد وترسكككككككيم حدود القاهره التاريخيه  

ات البنا  فى القاهره ش ، واصككككدار اانون واهككككترط8ومحيطها وتقسككككيمها الى عدد من النطااات والذى يت ككككح فى هكككككل )

 للحفاظ على رول القاهره التاريخيه ، والذى يمكن ايجازه فى النقاط التاليه :  2009التاريخيه ومحيطها 

 المعمارى  الطابع 

 ذات المعمارية المفردات تسكككككككتعمل الجديدة،عدم  بالمباني المحيطة للمنطقة المعمارى الطابع مع التوافا يراعي 

 المنطقة عن الطرزالغريبة

 . المباني بناء وإعادة هدم 

 144 للقانون طبقا العقارات اوائم ،حصكككر في التسكككجيل من العقار مواف مراجعة ابل هدم بأعمال الترخيص يجوز ال

 .التنفيذية والئحته 2006 لسنة

 )البناء) الفتحات 

سى، اتجاه ذو مستطيال الفتحات ذات هكل يكون أن يجح سبة رأ سى، 1.5 إلىأفقى  1 عن تقل ال بن  1 عن تزيد وال رأ

الواجهة، تحديد  مساحة من % 50 عن الفتحات نسبة تزيد أال اتجاه أفقى،يجح ذات بفتحات يسمح وال رأسى، 2 إلى أفقى

 معمارية معالجات بواسطة والغاز والمياه الصحي الصرف مواسير حجح المستخدمة ، والمواد الفتحات لون

 الرئيسية. الهوارع على المطلة الواجهات على التكييف ودكتات أجهزة ،عدم و عالمعمار   التصميم مع متوافقة 

 الجديدة المبانى 

 دور  بارتفاع بالبنا  يصككرل :الحوارى واألزاة وعلى متر 10 من أال الهككوارع ح على – أ بنطااي المباني ارتفاعات

 +أر ى دور بارتفاع بالبنا  يصرل :فأىثر متر 10 عرض الهوارع على :ثانيا -.متر 10 أاصى بحد طابقين +أر ى

 ش.7متر هكل) 13 أاصى بحد ثالثة طوابا

 اإلرتفاعات عن (متر 3 ) واحدا طابقا ( ج )نطاا فى االرتفاعات بزيادة يسمحج   بنطاق المبانى ارتفاعات

 حش – بنطااي)أ المسمول بها 

  50 عن يزيد ال بمسككطح بالواجهات البروز الطبيعى، يمكن الحجر لون أو البيت هي الواجهات ألوان تكونالواجهات 

  .الواجهات بالبروزعلى فيها يسمح ال أال أو متر 4 عر ها التى الواجهة،الهوارع مسطح من %
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 ( يوضح النطاق العمرانى المحيط بالقاهره التاريخيه وفقا لجهاز التنسيق الحضارى7شكل )

 http://urbanharmony.org/download/pdf/khdweic_cairo_boundries2020.pdf 

 

 

 الدراسه التطبيقيه )للمحيط العمرانى للقاهره التاريخيه(

فى تحليل الخرائط الخاصكككه بالقاهره التاريخيه ومحيطها العمرانى الذى او كككح عدد  Depth map تم اسكككتخدام برنامت 

من المهككككالت التخطيطيه فى التدرج الهرمى للطرا بين المسكككارات الرئيسكككيه )الهكككرايين الرئيسكككيه للحركه شوالهكككوارع 

بين محاور الحركه الرئيسيه وتقسيم ش ، وتحليل العالاه 8الرئيسيه والهوارع الفرعيه وصوال لقلح القاهره التاريخيه هكل)

 ش. 9االرا ى فى القاهره التاريخيه ومحيطها العمرانى هكل)

 

 

 

http://urbanharmony.org/download/pdf/khdweic_cairo_boundries2020.pdf
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 محاور  تربط التى والفرعيه الرئيسيه الطرق شبكه  يوضح( 8)شكل

 المسارات تحديد الصعوبه من يجعل كما المتضام للنسيج نتيجه التاريخيه المدينه خلخله صعوبه يمثل الذى العمرانى بمحيطها التاريخيه القاهره

 (الباحثه المصدر) الواضحه السياحيه

      
     الباحثه المصدر المنخفضه بالكثافه  وتنتهى  للطرق الشديد الكثافة من تبدا نطاقات لعدد االراضى تقسيم اواختالف انتظام عدم يوضح( 9)شكل

 

 

 

 

محاور الحركه الرئسررريه 
تررررخررررترررررق الررررقرررراهررررره 
الررررررررترررررررراريررررررررخرررررررريرررررررره

 التاريخيه 

1 
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 نتائج الدراسه  :

 من خالل ما دراسته فى الدراسه التحليليه والدراسه التطبيقه  يخلص البحث الى النتائج التاليه 

 نتائج الدراسه التطبيقيه :

تواجه القاهره التاريخيه من خالل تحليل لهكككككككبكات الطرا للمحيط العمرانى للعديد من التحديات فى نطاا الحفاظ عليها 

 تت ح كالتالى:

التداخل والتهكككابف بين مسكككارات الحركه الرئيسكككيه والقاهره التاريخيه، النمو العهكككوائى للمدينه نتيجه  الزياده السككككانيه   -1

للقاهره وخاصكككه  في النصكككف الثاني من القرن العهكككرين ،والذى نتت عنها ارتفاع الزحام ومهككككالت التلوث والمهككككالت 

 البيئيه .

يه وعدد السككككيارات من حيث عرض الهككككوارع  وخدمات الطرا الذى يترتح عليه عدم مال مه الطرا للكثافه السكككككان -2

 زياده معدالت التلوث واالتربه .

 انخفاض مسطحات الزراعه والمناطا الخ را  ،معادا حديقه الرو ه وحديقه االزهر . -3

يه وعدم وجود المعارض ااتصككار االنهككطه االاتصككاديه للمناطا التاريخيه واالثريه على التجول وزياره المناطا اآلثر -4

 واالنهطه  والساحات الخاصه باالحتفاالت الثقافيه .

تداخل االنهكككطه الحرفيه والتراثيه مع المدينه التاريخيه بهككككل عهكككوائى ،والذى تعتمد فيه على الجهود الفرديه لالفراد  -5

 بعيدا عن دعم المؤسسات لتنميه الحرف اليدويه والتراثيه .

 يين فى االنهطه االاتصاديه القائمه على الترويت الثقافى وتدعيم الحرف اليدويه.عدم ادماج السكان المحل -6

خريطه القاهره التاريخيه واهم معالمها االثريه ( يوضح 11شكل)

 ومحيطها العمرانى

project-cairo-http://whc.unesco.org/en/historic  

( يوضح خريطه القاهره التاريخيه واهم معالمها 10شكل)
 االنشطه الحرفيه وتداخلها فى النسيج العمرانى

http://whc.unesco.org/en/historic-cairo-project  

http://whc.unesco.org/en/historic-cairo-project
http://whc.unesco.org/en/historic-cairo-project
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تعدد انماط تخطيط الهكككوارع مما يصكككعح عليها اجرا  عمليات الخلخله للمدينه التاريخيه وتداخل المبانى المتدهوره مع  -7

 المبانى االثريه.

 مما يزيد من مهكالت التلوث والزحام . عدم فصل مسارات الحركه الخاصه بالسيارات وتخصيص طرا للمهاه -8

 عدم وجود مسارات سياحيه وا حه لدعم حركه السياحه داخل القاهره التاريخيه. -9

 

 نتائج عامه للدراسه :

تبذل الحكومه المصريه جهودا كبيره فى الحفاظ والتطوير للقاهره التاريخيه مت امنه مع العديد من االجهزه بالدوله اال ان 

تصككككر على حدود المدينه التاريخيه بعيدا عن إدماج المحيط العمرانى للقاهرة التاريخيه خاصككككه الحد الهككككراى هذا الدور يق

 باعتباره االمتداد الطبيعى للقاهره التاريخيه ، كاحد الحلول التخطيطيه للحفاظ على القاهره التاريخيه .

 قاهره التاريخيه إغفال دور التخطيط الح رى المستدام بمجاالته فى  الحفاظ على ال 

  ككروره تدعيم مفهوم المهككاركه الهككعبيه فى عمليات التطوير والحفاظ على تراث القاهره التاريخيه ،حيث ان التجارح 

 التى اغفلت دورها لم تلا النجال فى الحفاظ والتطوير

 المهرجانات او الفاعليات  عدم االهتمام بالبعد االاتصكككادى الذى يتال م مع طبيعه المدن التاريخيه سكككوا  من خالل ااامه

 الثقافيه والفنيه يساهم فى اهمال العديد من المدن التاريخيه.

    

 التوصيات 

من خالل ما تم دراسته فى فالبحث ومن خالل مجاالت التخطيط الح رى المستدام  يقترل البحث تطوير المحيط العمرانى 

 كالتالى : للقاهره التاريخيه وفقا لعده  مجاالت ومستويات تت ح فى

   مجال الحياه

: االهتمام بتطوير المبانى متعدده االسككككتخدامات ،على ان توظف االدورا السككككفلى منها لالنهككككطه التجاريه مسررررتوى المبنى

. إعادة اسكككتخدام وإعادة تدوير مياه  ، التاكيد على إسكككتخدام مواد البنا  المسكككتدامه و المحليه  التراثيه والتاريخيه والحرفيه

عزل  المبانى ومنهككات الحرفيه لتقليل معدالت ال ككو ككا  ، اسككتخدام تكنولوجيا معالجة المياه  وإعاده ، الصككحيالصككرف 

 استخدامها.

 : ومراعاه فصل مسارات الحركه  للسيارات حول المناطا التاريخيه عن مسارات الدراجات والمهاه .مستوى الفراغات

سككارات حركه مسككتدامه ومناطا داخليه يمنع فيها حركه النقل والسككيارات التاكيد على اسككتخدام ممرات المهككاه ،وتوفير م 

 بما واالهتزازات السككيارات عادم من الصككادر للتلوث البطيئة منعا   والحركة المهككاة حركة ،وتسككتخدم الدراجات وتهككجيع

 التلوث.التراثية  ، تصميم مساحة جيدة التهوية لمنع تراكم  المبانى ونظافة سالمة على سلبيا   يؤثر

وعدم االاتصكار  :التنوع فى انواع وطبيعه االحيا  والتصكميم الجيد واالختالف بين احيا  راايه ومتوسكطه مسرتوى االحياء

، مطابقة معدل انبعاثات ثاني أكسككيد  على فئات اجتماعيه واحده ،االهتمام بربط هككبكات الطرا وتوفير المرافا والخدمات

 األهجار لتقليل نسح التلوث. الكربون المتواعة مع معدالت غرس

:الربط الجيد لمسكككارات الحركه الرئيسكككيه  بهكككبكات الطرا ،مراعاه التدرج الهرمى لمسكككتويات الطرا  مسرررتوى المناطق

 . ، تنظيم و مراابة حركه  النقل اآللي الخاص وتوفير اماكن انتظار  ،ازاله العوائا للوصول لمراكز الخدمات
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 المجال الروحى:

طابع المعمار  المحيط بمنطقه التصكككككككميم وفرض طابع  معمارى على المبانى التى يتم  نىمسرررررررتوى المب بال مام  :االهت

ا . استحداثها  ،وحمايه  المباني التراثيه المميزة محلي 

واعتبراها من اولويات التصميم وتحديد نسبه المسطحات البنائيه للسمال بالمسطحات الخ را   االهتمام بالمباني الخ را 

االهتمام والتاكيد على  المناظر الطبيعية وزراعة وتجديد اهككجار الهككوارع تهككجيع التخ ككير والتحفيز  راعه االسطحوز

 على زراعه  الحدائا الخاصة.

   انعكاس الطابع العمرانى للمنطقه والمدينه  على رول المكان  ومسطحات ونسح الفراغ مستوى الفراغات:

 على تخطيط الفراغات بين المبانى . انعكاس التهكيل وتاريخ المدينه 

 توفير الحد األدنى من معاييرالتصميم المستدام باألماكن المفتوحة العامة،توفير مساحة خاصة مفتوحة.

انعكاس التهككككككككيل وتاريخ المدينه على تخطيط الهكككككككوارع المحيطه بالمناطا التاريخيه ،تدعيم  دور  مسرررررررتوى االحياء.

، ربط الفراغات المفتوحة العامة )والخاصةش بهبكة طرا  ه فى الحفاظ على النست العمرانىالمؤسسات والهيئات المجتمعي

 وا حه.

، مدى وتنوع األماكن   :حماية هوية المكان وعناصككر تنسككيا المواع والحفاظ على تاريخ واثريه المكان مسررتوى المناطق

لمهرجانات والمناسكككبات ،توافر حيز عمل للفنانين ح كككور ا سكككهوله الوصكككول للخدمات التعليميه ،،  والمناسكككبات الثقافية

 والمنتجين الثقافيين ذو  التكلفة المنخفض ، مواع وكاالت وهركات تطوير الفنون .

 المجال مادى.

اإلنسكككانى ،وذلف لتوفير اكبر ادر من  بالمقياس إلرتباطه  الحفاظ على النسكككيت المت كككام والمتداخل ، مسرررتوى المبنى : :

 إعادة استخدام المباني المهمله تصميم المبانى لسهولة الصيانة . الراحه الحراريه  واستخدام الهرفات المفتوحه  

عند تصككميم الفراغات الح ككريه بين  المباني ذات الطابع التراثى توفير مسككاحات عامة عالية الكفا ه  مسررتوى الفراغات:

 ،مكافحة الجريمة من خالل تصميم الفراغات الح ريه  وجوده إدارتها. لقوانين العامةتتفا مع ا

تعزيز السكككالمة عن طريا الحد من تعارض مسكككارات المهكككاة ، السكككيارة، تصكككميم هكككبكه من الفراغات مسرررتوى االحياء:  

ين ش ،دعم المراكز الح ريه الح ريه ذات الو ول البصرى للمهاه ،تطوير وتعزيز و ول الفراغات العمرانيه )الميدا

 اجتماعيا  .

ااامه توسكككككككعات عمرانيه فى المناطا العمرانيه المجاوره لمناطا الجبانات والمجاوره لها ونقل كافه  مسرررررررتوى المناطق:

 الميدبانى الخدميه الغير متعلقه بالمدينه التاريخيه خارج النطاا. تعزيز وو ح القوانين التى تتال م مع طبيعه المكان.

ضمان أنظمة  تعزيز حقوا الملكية و استخدام األرا ي. بنا  صورة وا حه للطابع العمرانى و لتعزيز الهعور باالنتما .

 الحوكمة التي تدعم مشاركة أصحاب المكان والسكان المحليين  المصلحة

 المجال االقتصادى :

ع  ، تدعيم انظمه البنا  المسكككتدامه واسكككتخدم مواد  : إختيار انظمه وتصكككميم  المباني اابلة لالمتداد والتوسككك مسرررتوى المبنى

بنا  مرنة ، تصككميم  مبانى موفره للطااه من خالل اسككتخدام تقنيات الخاليا الهككمسككية ، التاكيد على اسككتخدام  مواد المحلية 

 ،استخدم مواد البنا  المعاد تدويرها .
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تخدامها في العديد من الوظائف واالنهطه  االجتماعيه : تصميم فراغات  متعدده االستخدامات  يمكن اسمستوى الفراغات 

والثقافيه ،تصميم مساحات التصميم اادرة على استيعاح متطلبات البنية التحتية فراغات تصميمه تقلل من سرعات السيارة 

 ،تصميم الفراغات التي تقلل من سرعة الريال وتعزز المناخ المحلي

 جمع المياه وإعادة تدويرها

:  التاكيد على تخطيط كتلة ح كرية اوية ،التأكد من وجود مسكاحات ح كرية تسكمح بنفاذ أهكعة الهكمس  االحياءمسرتوى  

 وال و  الطبيعي وتهجع على التهوية الطبيعية ، مان الوصول االسريع  إلى وسائل النقل العام

 مل المتغيرة .: تصميم بنية تحتية تدوم وتتكيف وتتناسح مع  أنماط المعيهة والعمستوى المناطق

االسككتثمار في البنية التحتية للنقل العام ل ككمان العمل بهكككل أكثر كفا ة  و توسككيع هككبكة رأس المال من خالل دعم القطاع 

 . الخاص فى مهروعات النقل العام

 المجال االجتماعى :

لتاريخيه،توفير االدوات واالليات االهتمام بتطوير بنا  الموسسات والمبانى الثقافيه حول نطاا المناطا امستوى المبنى : 

 لدعم التنميه الثقافيه والمجتمعيه للمناطا التاريخيه .  

: تدعيم االنهكطه الثقافيه العامه فى السكاحات والميادين العامه ، اجرا  المهراجانات والمسكابقات الثقافيه  مسرتوى الفراغات

 فى المناطا المفتوحه بهكل دورى .

 -إهككككراف المجتمعات في صككككنع القرار تهككككجيع اإلنتاج الغذائي المحلي  هككككعور باالنتما  للمجتمعبنا  المسررررتوى االحياء :

 المخصصات والحدائا والمزارع الح رية 

 كككمان التهكككاور والمهكككاركة في صكككنع الرؤية  : تهكككجيع محو األمية البيئية من خالل القدوة والترويت مسرررتوى المناطق

 هموالتصمي

 المراجع

 المراجع العربيه:

 العربية المدينة ندوة ،"المعاصككرة العربية المدينة في االصككيل الح ككار  والتعبير االسككالمية لعمارة  حسككن، فتحي، -1

 .م 1981 المنورة المدينة االسالمي، الح ار  وتراثها خصائصها

- 1- Fathy Hassan,AlEmara, Al Eslamia wa AlAltabear AlHadary ve Almodn Alaribia al Asela 

,Nadwa Almadiena Alarabia wa Khassesha Wa Trasha Alhadary Wa ElAslamy ,Almadina 

ALMonouria ,1981   

 المسككتقبلية الترميم  الرؤية في الثاني دوليال ،التنميه العمرانيه فى المناطا التاريخيه ، المؤتمر2015البرمبلى  جسككام -2

 .2015الجميلة ، الفنون كلية "األثرية المناطا تأهيل و لترميم

2-Hasaam El Borombly,Altanmia Alemrinia ve al manitic al tarehia ,Almotamer Althaine ve 

Altarmim wa Alroia Almostikbalia Ltrmia Almanatic Alatharia ,Clia Alfenon Algamela ,2015 

 التراثية، المناطا مع للتعامل كَمدخل الُعمرانبة م ،النطاَاات 2017،  سعد هانى -3

Journal Of Al Azhar University Engineering Sector, January, 2017 Vol. 12, No. 42 

 p280-296 

3-Hanny saad,Alntekat al Amrania Kamadhal lltamel ma almanitic altritheia Journal Of Al 

Azhar University Engineering Sector ,Vol. 12, No. 42, January, 2017, p280-296,  
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 دراسة :،الصحراوية المجتمعات عمران وتهكيل المستدام العمراني التصميم مدخل" ،   زكريا خالد ، يهند ، سعاد -4

 بها، البنا  ومهاكل المناطا الصحراوية في العمرانية التنمية ندوة ،"الغربية مصر بصحرا  التقليدية الواحات مجتمعات

 .م 2002 الرياض

4-Soad Bsandy,Kaled Zakaria,Madkal Altassmem AlEmraniy Almostadm wa taskel Emran al 

mogtamat alsahriwia , " Drasat hala mogtamiat alwahat al taqledia be sahara masr al garbia 

",Nadwa Altanimia al Emarinia fe Almanatic Alsahriwa wa mashakel albino,Alriad 2002, 

 إعادة .. العربية المدن مراكز ندوة ،"التاريخية المناطا مع التعامل لسككياسككات مقترل نظر  إطار " يسككر ، حسككن -5

ا التأهيل ا  عمراني  ا  ح ري  ا  إجتماعي   .م 1998 سوريا، حلح، ،"إاتصادي 

5-Hassan Yassery, "Etar Nazary Moktarih Lsasat Altamel ma Almanatic Altarekia ",Nadwa 

Marakaz Almodn Alarabia,Eadat Altaihel Emrianien wa Aktamian wa Actsadian "Halab syria 

,1998. 

 المجلة ، "العربية الدول في والمعمار  العمراني التراث على الحفاظ منهجيات " علي بن وديع ، هأبوليل هواي محمد -6

 SSN Print : 2536-9946  2018 والتكنولوجی العمارة،الهندسة فى الدولية العلمية

   Online : 2537-0138  

6 –Mohammed Sawky abo lela&Wadea ben Ali "Manhagiat Alhefaz ala Altourath  Alemriny 

wa el mammary ve al doul Alarabia " Almegala aldawlea fe Alemara wa Alhandasa w al 

technologia ,2018, SSN Print : 2536-9946   Online : 2537-0138 

الى يونيو،حز  ا رن  2010ة التاريخية ،تقرير أعمال عن الفترة من يوليو،تموز مهكككككككروع اإلحيا  العمراني للقاهر -7

https://whc.unesco.org/document/120190 
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1 International Council on Monuments and Sites  إيكوموس (ICOMOS) هي جمعية مهنية تعمل من أجل حفظ وحماية أماكن التراث ،

عام 1964، وتقدم توصيات لمنظمة  لميثاا البنداية تأسست في عام 1965 نتيجة ICOMOS .باريس الثقافي في جميع أنحا  العالم، يقع مقرها الدولي في
 .(World Heritage Site) موااع التراث العالمي عن اليونسكو

ا، إذ ال بد أن يكون كل ع و من األع ا  مؤهال  في مجاالت الحفاظ 7500المجلس حاليا أكثر من ي م   ، والمهاهد الطبيعية(conservation) ع و 

(landscape)مدن، والتاريخ ، والعمارة، وعلم اآلثار، تخطيط. 

 
Patrick Geddes وهو معروف بتفكيره االبتكاري في  حضريين ابتكاًراأحد أكثر المخططين ال رائد. ومخطط مدنوجغرافي   عالم اجتماع

تأثير هذه األفكار على نظرياته عن المدينة. لقد رأى المدينة على أنها سلسلة من األنماط المتشابكة  مجاالت التخطيط الحضري وعلم االجتماع.

 اهتمام إلى أيًضا األفكار هذه إرجاع مكن ديث نحو التخصصالشائعة ، "هيكل متشابك ال ينفصل" ، يشبه الزهرة. وانتقد نزعة التفكير العلمي الح

Geddes الهند في المدني الجمالوتاثرب بسهولة يتصور أنه يعتقد كان والذي الشرقية بالفلسفة الدائم . 
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