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ABSTRACT 
Under the compatibility of legislative system with laws and regulations of construction in Egypt and 
within an implementing regulations we find that they are deficient, As it's legislative clauses Lacks a 
comprehensive vision of the sustainability perspective in the protection and rehabilitation of the 
heritage gardens and parks which led to a variable reflection on the heritage and the cultural properties 
of the environment, As a result, many of negatives and deficiencies occurred and increasing in the rate 
of deterioration as well as other laws relevant to the protection of those parks as one of the cultural 
heritage, The researcher believes that it is the result of that legislative system which is concerned with 
the protection and rehabilitation of the heritage gardens and parks, And the perspective of 
sustainability and rehabilitation of the gardens and parks and it's protection as one of the cultural 
heritage to improve the urban environment of heritage areas will be greatly affected as a result of 
variables at hand which represented by releasing of the urban planning , cultural coordination, 
organization of construction work and preservation of real estate fortune issued under law no 119 of 
2008,which includes the applicability of this law at all the planning entities including cities, villages 
and areas of heritage value.  Studies on urban development plans in Egypt over the past years also 
indicate many of negative phenomena, which has affected urban and natural environment of the 
heritage gardens and parks. The research aims to identify shortcomings in the legislations and 
urbanization frameworks regarding the protection of one of cultural heritage " the heritage gardens and 
parks " and showing their impact on the properties of urban and natural environment and the impact of 
construction requirements and guidelines on sustainability and activate the protection and 
rehabilitation of those heritage components, Right up to formulation of the most important conclusions 
and recommendations which emphasizes that the inclusion of the heritage gardens and parks under the 
legislative frameworks and conservation laws to achieve sustainability and it works to improve the 
quality of life in general and the revitalization of heritage parks in particular. 
We, today, are doing every effort to revive the radiation through making use of the garden designs 
adopted from the roots and developed by modern creativity. 
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:  ملخص
فً إطار التوافق التشرٌعً مع أنظمة وقوانٌن وتشرٌعات البناء فً مصر ولوائحها التنفٌذٌة نجد أنها باتت قاصرًة, حٌث أن موادها 

التشرٌعٌة تفتقد إلى النظرة الشمولٌة لمدى استٌعابها لمنظور االستدامة فً حماٌة وتؤهٌل الحدائق والمنتزهات التراثٌة, مما أدى 
النعكاس دٌنامٌكً على خصائص البٌئة التراثٌة والثقافٌة, واستتبع ذلك إفراز العدٌد من السلبٌات وأوجه القصور وزٌادة معدالت 

التدهور, فضالً عن القوانٌن األخرى ذات العالقة بحماٌة تلك المنتزهات كؤحد الموروثات الثقافٌة والتراثٌة, والتً ٌرى الباحث أنها 
كما أن منظور االستدامة وإعادة تؤهٌل .  ولٌدة لتلك المنظومة التشرٌعٌة المعنٌة بحماٌة وإعادة تؤهٌل الحدائق والمنتزهات التراثٌة

الحدائق والمنتزهات التراثٌة وحماٌتها كؤحد موروثات التراث الثقافً لتحسٌن البٌئة العمرانٌة للمناطق التراثٌة سوؾ تتؤثر بشكل 
كبٌر نتٌجة المتؽٌرات المطروحة والتً تتمثل فً صدور قانون التخطٌط العمرانً والتنسٌق الحضاري وتنظٌم أعمال البناء والحفاظ 

م, حٌث ٌشمل نطاق سرٌان أحكام هذا القانون جمٌع الكٌانات 2008 لسنة 119على الثروة العقارٌة والصادر بالقانون رقم 

كما تشٌر الدراسات التً تناولت خطط التنمٌة .  فً ذلك المدن والقرى والمناطق التراثٌة ذات القٌمةالتخطٌطٌة بما 
العمرانٌة فً مصر على مدى السنوات الماضٌة إلى العدٌد من المظاهر السلبٌة التً أثرت على البٌئة العمرانٌة والطبٌعٌة 



 
 

" األزبكٌة بالقاهرة دراسة حالة حدٌقة"والمنتزهات التراثٌة فً إطار المنظومة التشرٌعٌة   الحفاظ واالستدامة للحدائق

وٌهدف البحث إلى تحدٌد جوانب القصور فً األطر التشرٌعٌة والعمرانٌة، فٌما ٌتعلق .  للحدائق والمنتزهات التراثٌة
وبٌان مدى انعكاساتها على خصائص البٌئة العمرانٌة " الحدائق والمنتزهات التراثٌة"بحماٌة أحد الموروثات الثقافٌة 

والطبٌعٌة, ومدى تؤثٌر اشتراطات البناء والدالئل اإلرشادٌة على االستدامة وتفعٌل الحماٌة وإعادة التؤهٌل لتلك المقومات 
التراثٌة, وصوالً لصٌاؼة أهم النتائج والتوصٌات, التً تإكد أن إدراج الحدائق والمنتزهات التراثٌة داخل األطر 

التشرٌعٌة وقوانٌن الحفاظ على التراث ٌحقق االستدامة, وٌعمل على تحسٌن جودة الحٌاة بشكل عام وتنشٌط المنتزهات 
 ونحو الٌوم ندعو إلى إحٌاء التراث الفنً عن طرٌق اإلفادة من تصمٌم الحدائق المستوعب ألصالة .التراثٌة بشكل خاص

.  الماضً وابتكارات العصر
. االستدامة، الحدائق والمنتزهات التراثٌة، التشرٌعات والدالئل االرشادٌة: الكلمات التعرٌفٌة  

معالجة سلبٌات قوانٌن وتشرٌعات العمران, ومدي ارتباطها بمنظومة الحفاظ وإعادة تؤهٌل الحدائق : الهدف البحثً
وٌمكن . والمنتزهات التراثٌة, مع حتمٌة االرتقاء وضرورة تؤكٌد الهوٌة الوطنٌة والقٌمة التارٌخٌة لهذه المنتزهات

:  وذلك على النحو التالً. 1الوصول لذلك من خالل دراسة الهٌكل البحثً والمحاور الموضحة فً شكل
 ومدى التراثٌة, والمنتزهات والحدائق العمرانً بالتراث المتعلقة والمحددات المفاهٌم ألهم استعراض: األول المحور .1

 والمنتزهات الحدائق الستدامة استٌعابها ومدى العمران وتشرٌعات لقوانٌن واستعراض العمران, بتشرٌعات ارتباطها
.  التؤهٌل وإعادة والحماٌة االستدامة تفعٌل على وانعكاساتها التشرٌعات بتلك القصور أوجه وتحدٌد التراثٌة,

 المركزٌة غوركً وحدٌقة بنٌوٌورك المركزٌة بارك سنترال حدٌقة  "العالمٌة التجارب لبعض دراسة :الثانً المحور .2
   .التؤهٌل وإعادة الحماٌة وتشرٌعات االستدامة بمنظور خاصة المستفادة الدروس أهم استخالص ثم ومن , "بموسكو،

 وصوالً  ,"بالقاهرة األزبكٌة حدٌقة "بمصر التراثٌة والمنتزهات الحدائق ألحدى تطبٌقٌة دراسة: الثالث المحور .3
 بالتشرٌعات التراثٌة والمنتزهات للحدائق التشرٌعٌة النصوص إدراج أن تإكد التً والتوصٌات, النتائج أهم لصٌاؼة

 . والحضارٌة التارٌخٌة القٌمة ذات والمناطق للمبانً التراثٌة والهوٌة االستدامة ٌحقق الحفاظ وقوانٌن العمرانٌة
تواكباً مع اإلهتمام الدولً للحفاظ على قٌمة التراث العمرانً, والمتمثل بشكل خاص فً الحدائق : األهمٌة البحثٌة

التراثٌة, باعتباره أحد الدعائم الهامة للتنمٌة السٌاحٌة والترفٌهٌة المستدامة, لذا ترتكز األهمٌة البحثٌة على تسلٌط الضوء 
نحو قوانٌن وتشرٌعات العمران وعالقتها بسٌاسات الحفاظ وإعادة التؤهٌل بما ٌحقق االستدامة والتنافسٌة العالمٌة للحدائق 

.  التراثٌة
بالرؼم من تعدد قوانٌن البناء ودالئلها اإلرشادٌة للتنسٌق الحضاري بمصر, إال أنه ال ٌوجد نصوص : اإلشكالٌة البحثٌة 

 آلٌات اإلرتقاء والحفاظ بمناطق الحدائق والمنتزهات التراثٌة, وجعله تراثاً حضارٌاً ٌإكد على  تفعٌلتفصٌلٌة تشتمل على
.   ترسٌخ الهوٌة الوطنٌة وٌساعد فً رفع القٌمة االقتصادٌة وٌحقق أهداؾ التنمٌة الترفٌهٌة المستدامة

, كما أن اندثار التراث الحدائقً العمرانٌة للحدائق والمنتزهات التراثٌة, ٌإدي الى تجاهل التشرٌعات: الفرضٌة البحثٌة
. لالستدامة الرإٌة المستقبلٌة وصٌاؼة الدروس المستفادة, تساعد على استخالص الدراسات التحلٌلٌة للتجارب الرائدة

والتحلٌلً االستنباطً  ,المفاهٌم والتعارٌف والقوانٌنترتكز الدراسة على المنهج االستقرائً من خالل : البحثٌة المنهجٌة
حدٌقة األزبكٌة " خالل رصد التجارب الرائدة ومعاٌشة الواقع والتطبٌقً من ,تشخٌص التجارب العالمٌةمن خالل 

.  "بالقاهرة
االهتمام واالرتقاء المستدام بالحدائق : تعتمد على مجموعة ركائز أساسٌة هً: صٌاغة الرإٌة المستقبلٌة للدراسة البحثٌة

التراثٌة, التوازن البٌئً, توثٌق الهوٌة العمرانٌة, تفعٌل القوانٌن ثم االرتقاء المستدام بالبٌئة المحٌطة, وما ٌستتبع ذلك من 
وفرات استثمارٌة وعوائد اقتصادٌة, وهذه العوائد ترتكز على توثٌق الهوٌة الوطنٌة والشخصٌة المدنٌة المعاصرة التً ٌتم 

 .  استنتاجها من دراسة الماضً وتحلٌل الحاضر وصوالً لمستقبل تنموي تراثً حدائقً مستدام
: مقدمة

تعد قوانٌن وتشرٌعات البناء بمثابة قطبان التنمٌة المستدامة, والتً تعمل على تنظٌم وتناؼم المورثات الثقافٌة خاصة 
المنتزهات التراثٌة, إضافًة الستدامة البٌئة العمرانٌة بكافة مشتمالتها بما ٌحقق ازدهار جودة الحٌاة, وفً ظل تعدد 

القوانٌن وما ٌستتبعها من لوائح تنفٌذٌة وقرارات تنظٌمٌة ودالئل إرشادٌة, ٌؤتً على رأسها قانون الحفاظ على التراث 
وبالرؼم من .  والئحته التنفٌذٌة2008 لسنة 119 والئحته التنفٌذٌة, وقانون البناء رقم 2006 لسنة 144المعماري رقم 

مرور أكثر من ستٌن عاماً على تطبٌق قوانٌن وتشرٌعات البناء داخل البٌئة العمرانٌة بالمدن والقري المصرٌة, إال أنها 
تعتبر قاصرة وذلك لعدم تناولها كٌفٌة الحفاظ على منظومة التراث العمرانً, وتجاهلها للحدائق والمنتزهات التراثٌة 

ومن ثم ترجع أهمٌة الحفاظ على الحدائق والمنتزهات . بالرؼم من كونها ركٌزة أساسٌة من ركائز التنمٌة المستدامة
التراثٌة لما لها من دور كبٌر فً توفٌر بٌئة صحٌة تخلو من الملوثات, إضافًة لزٌادة جودة الهواء النقً داخل البٌئة 

لذا فقد أصبح الحفاظ على التراث العمرانً والحدائق التراثٌة مسئولٌة . العمرانٌة, فضال عن قٌمتها التراثٌة والجمالٌة
فمنذ أن وعى اإلنسان الحتمٌة . تارٌخٌة إنسانٌة من أجل المساهمة فً اإلبقاء على معالم الماضً لكً ٌراها أبناء المستقبل

ومع استمرار . التارٌخٌة للماضً والحاضر والمستقبل حاول تسجٌل الحاضر والحفاظ على الماضً لتراه أجٌال المستقبل
التدفق الثقافً للحضارات العالمٌة أصبح الحفاظ على الهوٌة الحضارٌة من خالل الحفاظ على التراث العمرانً والحدائقً 

 .هدفا أساسٌا
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 العمران وتشرٌعات لقوانٌن مقارن رصد مع العمرانً بالتراث المتعلقة المفاهٌم ألهم استعراض: األول المحور .1

بالتراث العمرانً ومدى ارتباطها بتشرٌعات العمران  المتعلقة المفاهٌم 1.1
 تمثل والتً البحثٌة, األطروحة بمجال مجمل العالقات على للتعرؾ المحورٌة والدالالت المفاهٌم من عدد الجزء هذا ٌتناول

 بموضوع واالرتباط العالقة ذات األخرى المتعلقة بالمصطلحات والمفاهٌم الجوانب مختلؾ لفهم وسٌلة الوقت فً نفس

البحث, فقد أصبح الحفاظ على التراث العمرانً مسئولٌة تارٌخٌة إنسانٌة من أجل المساهمة فً اإلبقاء على معالم الماضً 
لكً ٌراها أبناء المستقبل, فمنذ أن وعى اإلنسان الحتمٌة التارٌخٌة للماضً والحاضر والمستقبل حاول تسجٌل الحاضر 
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والحفاظ على الماضً لتراه أجٌال المستقبل, ومع استمرار التدفق الثقافً للحضارات العالمٌة أصبح الحفاظ على الهوٌة 
 .الحضارٌة من خالل الحفاظ على التراث العمرانً والحدائق التراثٌة هدفا أساسٌا

 مفهوم التشرٌعات العمرانٌة  1.1.1
تعد التشرٌعات العمرانٌة بمثابة اإلطار التنظٌمً للعمران فً المدن والقرى, بل وٌمتد لٌشمل المخططات العمرانٌة 
واالقلٌمٌة, وهً التً تحكم تصرفات األفراد والجماعات فً مجال العمارة والعمران لتحقٌق األهداؾ التً تنشدها 

مشروعات التخطٌط والتعمٌر واإلسكان إضافًة لضمان إقامة المبانً مستوفاة لالشتراطات والمعاٌٌر التً تكفل أمن 
, فً هذا الصدد تتولى اإلدارات والهٌئات الهندسٌة تطبٌق التشرٌعات لتحقٌق (1986)عالم : السكان وصحتهم وراحتهم

أهداؾ التنمٌة الحضرٌة المستدامة بما ٌحقق أقصً معدالت الراحة النفسٌة والصحٌة إضافة لتوفٌر بٌئة اجتماعٌة عمرانٌة 
(. 2000)على: تنبثق من منظور بٌئً جمالً مستدام

: والمنتزهات التارٌخٌة والتراثٌة  مفهوم الحدائق2.1.1
والمنتزهات التارٌخٌة والتراثٌة التً أقامها االنسان لتشكل عنصراً جمالٌاً للمدٌنة أو القرٌة أو المبنى, وتحتوي  الحدائق تعد

على عناصر تراثٌة وزخارؾ تارٌخٌة ممٌزة, إضافة إلى رونقها النباتً وانسٌابٌة مساراتها وطرقها ونظم رٌها وتناسق 
 التً التراثٌة بمصر بؤنها تلك الحدائق , كما تعرؾ الحدائق(2008)مركز الحفاظ على التراث العمرانً وآخرٌن: إنشائها

 أهمٌة المبنى لها نفس وبالتالً العمرانً, التراث من مهماً  رصٌداً  الحدائق هذه وتمثل العشرٌن القرن منتصؾ أنشئت قبل

(.   2010)4وزارة الثقافة, دلٌل: التراثً
 والمنتزهات التراثٌة بالحدائق المرتبطة  التشرٌعات3.1.1

والمنتزهات التارٌخٌة والتراثٌة كؤحد العوامل األساسٌة  فً حماٌة وتؤهٌل الحدائق المإثرة اآللٌات أهم من التشرٌعات تعتبر
اإلطار  توفٌر خالل وذلك من العمرانٌة والجمالٌة للمنطقة المحٌطة, للحفاظ على التراث العمرانً, إضافًة لتحسٌن البٌئة

 استمرارٌة بما ٌضمن والمنتزهات التارٌخٌة والتراثٌة, فكرة استدامة حماٌة وتطوٌر الحدائق الستٌعاب القانونً الملزم

 والمنتزهات التارٌخٌة والتراثٌة ٌحتاج أن حماٌة وتطوٌر الحدائق والواقع .المستوٌات كافة على المختلفة األهداؾ التنموٌة

 من التنمٌة النوع هذا مع التعامل العمرانٌة وحدها التشرٌعات وال تستطٌع والقوانٌن, التشرٌعات حزمة متكاملة من إلى

والمنتزهات التارٌخٌة  الحدائق مع المباشر بالتعامل التشرٌعات المتعلقة أهم أن اتضح الحالٌة وبدراسة التشرٌعات التراثٌة,
  : -والتراثٌة تتمثل فً

 التنفٌذٌة والئحته 2006 لسنة 144 رقم المعماري التراث على الحفاظ قانون  .

 الحضاري التنسٌق ومعاٌٌر ألسس اإلرشادٌة ودالئله التنفٌذٌة والئحته 2008 لسنة 119 رقم البناء قانون . 
قوانٌن تشرٌعات البناء ولوائحها التنفٌذٌة ودالئلها االرشادٌة ومدى استٌعابها لمنظور  عرض وسوؾ ٌتم التركٌز على

العمرانٌة, وذلك لكونها من أهم التشرٌعات التً تقوم بالتعامل  التشجٌر والمناطق الخضراء وتؤثٌر ذلك على تحسٌن البٌئة
 .مع المنتزهات والمناطق الخضراء المباشر

 

: والمنتزهات التراثٌة  تشرٌعات البناء والتراث العمرانً ومدى استٌعابها الستدامة الحدائق2.1
طبقاً لإلطار التارٌخً فقد مرت المدن المصرٌة بمراحل تخطٌطٌة ولم ٌكن نموها خاضع لتخطٌط شامل مستدام تتوفر له 

المساندة التشرٌعٌة فً ظل رإٌة مستقبلٌة واضحة, وإنما كانت تتحكم فً عملٌة التنمٌة الحضرٌة وتوجٌهها إما خطط 
واستتبع ذلك امتداد سرطانً لعمران ٌتسم بالعشوائٌة تداخلت فٌه االستعماالت . مرفقٌه أو زمنٌة محدودة وؼٌر متكاملة

الؽٌر متجانسة, وأٌضاً اختلطت فٌه األنشطة المختلفة ببعضها وهبطت القٌم التراثٌة واالجتماعٌة, مما أدى إلى تدهور 
وإزاء هذه المشاكل فقد صدرت عدة تشرٌعات لتنظٌم . (1986)قشوة: اإلنسانٌة والسلوكٌة فً البٌئات العمرانٌة المستوٌات

التخطٌط العمرانً, التنسٌق ):  لٌشمل خمسة أبواب ه2008ً لسنة 119البٌئة العمرانٌة كان آخرها قانون البناء رقم 
(. 2008)قانون البناء: (الحضاري, تنظٌم أعمال البناء, الحفاظ على الثروة العقارٌة, العقوبات

 
 والئحته التنفٌذٌة 2006 لسنة 144 قانون الحفاظ على التراث المعماري رقم 1.2.1

  ٌتضمن القانون والئحته التنفٌذٌة أسس التعامل مع المبانً ذات القٌمة المتمٌزة التً تعود إلى القرن التاسع عشر
ومطلع القرن العشرٌن, وؼٌرها من المبانً التً ال تخضع لقانون حماٌة اآلثار, وٌحدد القانون مجال عمله من خالل 
: المنشآت ؼٌر اآلٌلة للسقوط وكذلك المنشآت ذات الطراز المعماري المتمٌز أٌا كان موقعها أو مالكها, وٌتمثل ذلك فً

المبانً والمنشآت ذات الطراز المتمٌز, المبانً والمنشآت المرتبطة بالتارٌخ القومً أو تمثل حقبة تارٌخٌة معٌنة, )
الجرٌدة الرسمٌة : (المبانً والمنشآت المرتبطة بشخصٌة تارٌخٌة هامة, المبانً والمنشآت التً تعتبر مزارا سٌاحٌاً 

 (2006ٌولٌو )

 
 
 

 2008لعام  119التشرٌعٌة ألحكام قانون البناء رقم   النصوص2.2.1



 
 

" األزبكٌة بالقاهرة دراسة حالة حدٌقة"والمنتزهات التراثٌة فً إطار المنظومة التشرٌعٌة   الحفاظ واالستدامة للحدائق

  الحدائق والمتنزهات بشكل عام من خالل 23, 22, 21, 20تناولت أحكام قانون البناء فً المواد التشرٌعٌة أرقام 
اعتبارها ضمن المساحات المخصصة للمنافع العامة, ومن خالل تحدٌد آلٌات اعتماد مشروعات تقسٌم األراضً 

وقائمة الشروط الخاصة بالمرافق, وفى إطار االشتراطات التخطٌطٌة والبنائٌة المعتمدة بالمخططات العامة التفصٌلٌة, 
والتً تتضمن كٌفٌة إحاطتها )كما تناولت قٌام الجهة المختصة باعتماد التخطٌط التفصٌلً للمناطق الصناعٌة والحرفٌة 

 (.2008)قانون البناء. طبقاً لالشتراطات الصادرة فً هذا الشؤن (باألشجار والمناطق الخضراء
 

 2008لعام  119التشرٌعٌة ألحكام الالئحة التنفٌذٌة لقانون البناء رقم   النصوص3.2.1

  عالقة التشجٌر والمناطق الخضراء بؤسس ومعاٌٌر تصمٌم عناصر ومكونات المناطق 42تناولت المادة رقم 
 .أسس ومعاٌٌر المناطق الخضراء والمفتوحة المحٌطة بالمناطق الصناعٌة" ثالثاً "الصناعٌة, كما تناولت فً البند 

 هدؾ إنشاءها وتؤثٌرها على المحٌط ):  المخطط التفصٌلً للمناطق الترفٌهٌة وعناصره مثل47تناولت المادة رقم
 .(...البٌئً, دراسة موضع المنطقة وخصائصها, شروط تخطٌط المنطقة الترفٌهٌة, برامج التنفٌذ والتموٌل, 

  معاٌٌر مشارٌع تقسٌم األراضً, ومراعاة توفٌر الحدائق والمتنزهات العامة وؼٌرها من األماكن 53تناولت المادة رقم 
المفتوحة لالحتٌاجات الفعلٌة وفقا لألوضاع المقررة فً المخططات العامة, كما تناولت االلتزامات التنفٌذٌة الواجبة 

الجرٌدة الرسمٌة : على المقسم فً مشارٌع تقسٌم األراضً وعالقتها بإنشاء وتوفٌر التشجٌر والمنتزهات والحدائق
(2009) 
 

التراثٌة  الحضاري للمبانً والمناطق التنسٌق ومعاٌٌر  الدلٌل االرشادي األول ألسس4.2.1

 التراثٌة وبٌان مدى أهمٌتها تناول هذا الدلٌل فً بداٌته تعرٌؾ لمفهوم الحدائق. 

  التراثٌة الحدائق على للحفاظ تطبٌقها التراثٌة, بهدؾ الحدائق على الحفاظ ومعاٌٌر أسس 2 /2/11تناول فً البند 
 :ٌلً ما ومعاٌٌر الحفاظ حٌث تضمنت أسس الثقافٌة البٌئٌة ورسالتها وفوائدها التراثً وطابعها الطبٌعً بتكوٌنها

 على الحفاظ ضرورة مع األصلٌة, أؼراضها ؼٌر فً استؽاللها أو الحدٌقة من جزء أي على التعدي حظر .1
 .الحدٌقة فً الموقع وتنسٌق العام للتخطٌط طبقاً  األصلٌة صورتها فً وحماٌتها المزروعات

 الجارٌة المٌاه وعناصر القائمة والجمالٌة الزخرفٌة والمكونات واإلرشادٌة المعمارٌة العناصر على الحفاظ ٌجب .2
 .األصلً لطابعها طبقاً  ذلك, وؼٌر  ...األحواض أو والشالالت كالنافورات والثابتة والمتحركة

 عزل عدم مع محافظة, بكل التراثٌة للحدائق أرشٌؾ وعمل التارٌخٌة بمراحلها التراثٌة الحدٌقة وتسجٌل توثٌق .3
 .طبٌعً أو رٌفً أو حضري عمرانً كان سواء المباشر محٌطها عن التراثٌة الحدٌقة

 ومتخصصٌن, خبراء إشراؾ وتحت العلمٌة لألصول طبقاً  مجاله فً كل والصٌانة والترمٌم الحفاظ عملٌات تنفٌذ .4

 .وأصالته وشخصٌته المكان روح على الحفاظ بهدؾ الصارمة للضوابط زٌارتها وتخضع
 وإبراز التراثٌة بالحدائق االهتمام إثارة وعلٌهم السابقة, والمعاٌٌر األسس لتنفٌذ الخبراء مشورة المعنٌة الجهات على .5

 .والمعلومات الخبرات وتبادل والمطبوعات والندوات المإتمرات وإعداد عنها واإلعالم قٌمتها

 تراثٌة عامة وخاصة لحدائق لحماٌة وإعادة تؤهٌل الحدائق التراثٌة من خالل أمثلة التخطٌطً المنهج تم توضٌح 

 . بإعادة تؤهٌلها باشا واقتراح إسماعٌل عهد األزبكٌة فً القاهرة كحدٌقة بمدٌنة

 إسماعٌل, وملحق الخدٌوي عهد فً المنشؤة بمصر التراثٌة جدول الحدائق (2)رقم  تضمن الدلٌل اإلرشادي ملحق 

 النظرة سمو المٌثاق هذا ٌبرز حٌث , التراثٌة الحدائق مع التعامل لكٌفٌة ١٩٨٢ لعام العالمً فلورنسا مٌثاق (٣) رقم
 (.2010 )4 دلٌل.والتجدٌد والترمٌم والحفاظ الصٌانة ناحٌة من معها التعامل وكٌفٌة التراثٌة للحدائق العالمٌة



 
 

" األزبكٌة بالقاهرة دراسة حالة حدٌقة"والمنتزهات التراثٌة فً إطار المنظومة التشرٌعٌة   الحفاظ واالستدامة للحدائق

(. 2010 ، 4دلٌل: المصدر)إسماعٌل،  الخدٌوي عهد فً أنشئت التً حصر الحدائق (1)جدول رقم 

من تحلٌل جدول السابق نقؾ على حجم المؤساة التً تعٌشها هذا الحدائق من تشوه وهدم لمبانٌها وطمس هوٌتها التراثٌة, وما حدث 
إضافًة إلقتالع عدد كبٌر من أشجارها % 20لحدٌقة األزبكٌة من إعتداء سارخ وانتهاك مدمر على مساحات واسعة من مسطحها 

النادرة, بداٌة من وقت إنشاء دار األوبرا القدٌمة مروراً بإنشاء المسرح وسنترال وجراج العتبة وسوق الكتاب العشوائً, لذا ٌجب 
إعادة التراث الحدائق لتلك الحدائق والتً كانت تحقق التنافسٌة العالمٌة فً ذلك الوقت الذهبً, والذي كان التنسٌق الجمالً وروقً 

  . (الباحث: المصدر). السلوك اإلنسانً أساساً لجودة الحٌاة بالقاهرة
مع النبات أصل .. ومن المفترض أن تكون تلك الحدٌقة بمفهومها التراثً كنموذجاً مصؽراً عن الجنة, تكامل فٌه الماء أصل الحٌاة

 ( . 2010)مع الحجر مستودع التراث, النعسان .. الجمال
الخضراء  والمسطحات المفتوحة  الدلٌل اإلرشادي الرابع ألسس ومعاٌٌر المناطق5.2.1

 واألحزمة  ربطها بشبكات المناطق تناول الحدائق والمنتزهات المفتوحة بشكل عام, حٌث تضمن تعرٌؾ المفاهٌم العامة ومحاور
 .الترفٌهٌة الخدمات وبرامج المناطق هذه من المخطط متطلبات الخضراء, وتضمن تحدٌد

 للمعاٌٌر,  طبقاً  السكان احتٌاجات تلبى التً المفتوحة للمناطق الهرمً التسلسل ومستوٌاتها حسب المفتوحة األماكن تناول تصنٌؾ
  .هذه المشاكل لبعض وأسبابها, كما تناول نماذج مصر فً المفتوحة المناطق واستعراض لمشكالت

 المختلفة,  الحاالت العمرانٌة مع التعامل مرونة تتٌح الخضراء التً والمسطحات المفتوحة اإلرشادٌة للمناطق الوظٌفة تضمن توفٌر
 من التؤكد التفصٌلٌة بعد المخططات واعتماد تخطٌطٌة, طرح مهام):المفتوحة إلى المناطق فً المحلٌة اإلدارة وتحدٌد وتصنٌؾ مهام

 (إدارٌة الخضراء, مهام المفتوحة والمسطحات المناطق ومعاٌٌر ألسس تحقٌقها

 القائمة,  فً المدن المفتوحة المناطق مواقع اختٌار المفتوحة واستراتٌجٌات المناطق شبكة الختٌار التخطٌطً المنهج تم توضٌح
 التخطٌطٌة على المستوٌات والمسطحات الخضراء المفتوحة للمناطق العامة والمتطلبات واالشتراطات والمعدالت المعاٌٌر وتحدٌد

 (.2010 )1وزارة الثقافة, دلٌل:المفتوحة المناطق تصمٌم المختلفة, كما تناول أسس

 (تحلٌل الباحث): أوجه القصور فً تشرٌعات البناء والتراث وتؤثٌرها على استدامة وإعادة تؤهٌل الحدائق التراثٌة3.1
 (البعد التشرٌعً) قصور تشرٌعات البناء والتراث العمرانً ولوائحها التنفٌذٌة والدالئل االرشادٌة 1.3.1

  والئحته التنفٌذٌة أي نصوص تشرٌعٌة تخص الحدائق2006 لسنة 144لم ٌتناول قانون الحفاظ على التراث المعماري رقم   

والمنتزهات التراثٌة, وكل ما تطرق الٌه القانون هو األسس العامة للتعامل مع المبانً ذات القٌمة المتمٌزة التً تعود للقرن التاسع 
. عشر ومطلع القرن العشرٌن, وؼٌرها من المبانً التً لم تسجل كآثار

  م والئحته التنفٌذٌة والدالئل االرشادٌة 2008 لسنة 119ٌمكن إجمال أهم أوجه القصور فً النصوص التشرٌعٌة لقانون البناء رقم
:  فٌما ٌلً (البعد التشرٌعً)الحضاري فٌما ٌخص الحدائق التراثٌة  التنسٌق ومعاٌٌر ألسس

اكتفى القانون والئحته التنفٌذٌة برسم الخطوط العرٌضة للتشجٌر والمناطق الخضراء بشكل عام, دون الدخول فً التفاصٌل  .1
 .والمنتزهات التراثٌة الدقٌقة للمعاٌٌر التخطٌطٌة الخاصة بالحدائق

 البٌان الجهة
تارٌخ 
 اإلنشاء

 المساحات
المسطح   %المستقطعة

 2م

عدد النبات 
 المزروع

عدد 
 األنواع

 الوضع الراهن

 
 

الجزٌرة غرب 
 القاهرة

 مباحة للمتنزهٌن 2000 1000000 50000 %30 1871 (حدٌقة الزهرٌة)المشتل وروضة الزهور 

 مباحة للمتنزهٌن 260 1000000 50000 %5 1871 حدٌقة الخضر الخدٌوٌة

 مباحة للمتنزهٌن 380 30000 200000 %60 1875 حدٌقة الفاكهة الخدٌوٌة بالجزٌرة

 مباحة للمتنزهٌن 150 5000 22000 %55 1871 (الجبالٌة)حدٌقة األسماك بالجزٌرة 

 مباحة للمتنزهٌن 1200 100000 200000 %10 1868 حدٌقة القصر الخدٌوي بالجزٌرة

 مباحة للمتنزهٌن 1000 50000 125000 %70 1868 حدٌقة الحرم الخدٌوٌة

الجٌزة غرب 
 القاهرة

 مباحة للمتنزهٌن 900 85000 230000 %10 1872 حدٌقة السالملك

 مباحة للمتنزهٌن 300 90000 400000 %40 1873 حدٌقة الفاكهة الخدٌوٌة بالجٌزة

 مباحة للمتنزهٌن 1800 100000 122000 %10 1872 حدٌقة صاحب السمو حسٌن كامل باشا

بوالق 
الدكرور 

 شمال القاهرة

 مباحة للمتنزهٌن 1100 100000 228000 %20 1872 حدٌقة عمر طوسون باشا وجمٌل باشا

 مباحة للمتنزهٌن 1800 75000 275000 %15 1806 (قصر محمد على باشا)حدٌقة الوالً بشبرا 

 عمومٌة 800 30000 80000 %20 1872 حدٌقة األزبكٌة العمومٌة القاهرة

 عمومٌة 400 30000 60000 %40 1878-70 مٌادٌن القاهر

 مباحة للمتنزهٌن 85 125000 400000 %20 1825 حدٌقة القبة الخدٌوٌة شرق القاهرة

 عمومٌة 200 25000 50000 %80 1826 حدٌقة المطرٌة األثرٌة

جنوب غرب 
 القاهرة

 عمومٌة 1400 200000 600000 %20 1830 حدٌقة إبراهٌم باشا بجزٌرة الروضة

 عمومٌة 1 2250 22500 %60 1872 شارع جسر الجٌزة إلى محطة بوالق الدكرور

 
 غرب القاهرة

 عمومٌة 1 1600 16000 %10 1873 شارع بوالق الدكرور إلى السور الحدٌدي بالجٌزة

 عمومٌة 1 8000 80000 %15 1868 شارع من الجٌزة إلى األهرام

 عمومٌة 2 8000 80000 %10 1868 شارع من العباسٌة إلى القبة

 عمومٌة 2 2000 20000 %10 1868 شارع قصر العباسٌة شرق القاهرة

 عمومٌة 7 2000 20000 %5 1869 شارع من القبة إلى حدٌقة المطرٌة

 
 

 شمال القاهرة

 عمومٌة 2 3000 60000 %10 1806 شارع من شبرا إلى القاهرة

 عمومٌة 4 6000 80000 %60 1820 شوارع مختلفة بشبرا

 عمومٌة 1 3000 40000 %20 1872 شارع من القصر العالً إلى جزٌرة الروضة

شوارع القاهرة ذات أشجار البلح والبوسبانوس 
 والجمٌز

 عمومٌة 3 30000 400000 30% 76-1870



 
 

" األزبكٌة بالقاهرة دراسة حالة حدٌقة"والمنتزهات التراثٌة فً إطار المنظومة التشرٌعٌة   الحفاظ واالستدامة للحدائق

والتً تتضمن كٌفٌة )تناول قانون البناء بؤن تقوم الجهة المختصة باعتماد التخطٌط التفصٌلً للمناطق الصناعٌة والحرفٌة  .2
طبقاً الشتراطات المجلس األعلى للتخطٌط والتنمٌة العمرانٌة, ولم ٌقم هذا المجلس  (إحاطتها باألشجار والمناطق الخضراء

. التراثٌة بإصدار أي اشتراطات تتعلق بتحدٌد أسس الحدائق
والمنتزهات التراثٌة, وكل ما تم تحدٌده هو الشوارع  لم ٌتعرض هذا القانون ألي آلٌات تحدد اسالٌب الحفاظ واالستدامة للحدائق .3

 .والحدائق وؼٌرها من المساحات العامة المقترحة بمشروعات تقسٌم األراضً

 والمنتزهات التراثٌة وال أي اشتراطات بنائٌة للمناطق العمرانٌة المحٌطة بها لتعزٌز لم ٌتم وضع أي اشتراطات خاصة بالحدائق

البصري فً كافة المناطق العمرانٌة األخرى التً تناولتها  التلوث على القضاء عن بالبٌئة العمرانٌة, فضالً  القٌم الثقافٌة والجمالٌة
, (....المناطق السكنٌة, مناطق الخدمات العامة, المناطق االقتصادٌة, ): األحكام التشرٌعٌة للمخططات التفصٌلٌة األخرى مثل

 .   (المصدر الباحث ):2وٌمكن توضٌح ذلك من خالل شكل رقم 
 (البعد التنفٌذي) انعكاسات قصور تشرٌعات البناء والتراث ولوائحها التنفٌذٌة والدالئل االرشادٌة 2.3.1



 
 

" األزبكٌة بالقاهرة دراسة حالة حدٌقة"والمنتزهات التراثٌة فً إطار المنظومة التشرٌعٌة   الحفاظ واالستدامة للحدائق

 التنمٌة السٌاحٌة والعمرانٌة والمنتزهات التراثٌة فً مجال ؼٌاب األدوار التنموٌة المستدامة للعدٌد من الحدائق 

 والجتذاب المجتمع أوالً  ٌناسبها ثقافٌاً وعمرانٌاً لخدمة المناطق المحٌطة بما واالقتصادٌة, وتؤثٌره على عدم تطوٌر

 .المعٌشة بالمنطقة مستوى لرفع عمل فرص ثانٌاً, وعدم خلق السائحٌن

  ,نتٌجة لؽٌاب النظرة الشمولٌة لتشرٌعات البناء والتراث الثقافً والتارٌخً, مع عدم وضع مخططات عمرانٌة متكاملة
وعدم االلتزام بالتشرٌعات والمخططات العمرانٌة والتراثٌة, فقد أصبحت المدن والقرى المصرٌة تعانً الكثٌر من 
المشاكل الناتجة تبعا لذلك, وتمثل مشكلة الحفاظ واالستدامة للحدائق والمنتزهات التراثٌة أحد هذه المشاكل, حٌث 

 .أصبحت تلك المشاكل ومثٌلتها بدرجة من السوء ٌصعب مواجهتها وحلها بالطرق التقلٌدٌة

 فً حماٌة وإعادة تؤهٌل  األهلٌة ومنظمات المجتمع المدنً الجمعٌات عدم تحدٌد آلٌات تنفٌذٌة وإرشادٌة لكٌفٌة مشاركة
 الجمعٌات هذه تؤخذ وكً علٌها, بؤهمٌتها والحفاظ العام الوعً نشر أجل بشكل مستدام من والمنتزهات التراثٌة الحدائق

 . والمواطنٌن العلٌا اإلدارٌة الجهات بٌن الوصل حلقة وتكون الحفاظ عملٌات من جزء عاتقها على

  لم تتضمن مجلدات الحصر وتحدٌد المنشآت والمبانً التراثٌة الصادرة بناء على اقتراح وزٌر الثقافة باالتفاق مع
الوزراء والمحافظٌن المختصٌن أي حدائق أو منتزهات تراثٌة, كنتٌجة طبٌعٌة النعكاس قصور النظرة التشرٌعٌة لقانون 

الحفاظ على التراث المعماري والئحته التنفٌذٌة, وصدر قرار رئٌس مجلس الوزراء بتحدٌد معاٌٌر ومواصفات هذه 
 . المنشآت التراثٌة

 والمسطحات المفتوحة عدم االلتزام بتطبٌق أسس ومعاٌٌر وأدلة التنسٌق الحضاري للمناطق التراثٌة والمناطق 

الخضراء, كنتٌجة طبٌعٌة لعدم وجود أي عقوبات لمخالفً االشتراطات الفنٌة الواردة بالمواد التشرٌعٌة الخاصة 
بالتنسٌق الحضاري أو بالالئحة التنفٌذٌة, وما ٌتبع ذلك من تدهور تراثً وبٌئً كنتٌجة لعدم االلتزام بتنفٌذ التشرٌعات 

 .والمخططات العمرانٌة المنظمة لها

 جدول  (2)رقم  التراثٌة فً الملحق والمناطق الحضاري للمبانً التنسٌق ومعاٌٌر تضمن الدلٌل اإلرشادي األول ألسس
إسماعٌل فقط, متجاهالً بذلك العدٌد  الخدٌوي عهد فً والتً أنشئت مصر فً التراثٌة الموجودة الحدائق ٌوضح حصر

 .من الحدائق والمنتزهات التراثٌة األخرى الموجودة بشتى المدن والمحافظات األخرى
 

رصد وتشخٌص لبعض التجارب العالمٌة  : المحور الثانً-2
:   تجربة حدٌقة سنترال بارك بمدٌنة نٌوٌورك1.2

تعتبر حدٌقة سنترال بارك أكبر حدٌقة فً مدٌنة نٌوٌورك وإحدى أشهر الحدائق فً العالم, وتم إنشاإها فً فترة الستٌنات 
وتشتهر بمساحاتها الخضراء . من القرن التاسع عشر, لتكون متنفساً لجمٌع سكان نٌوٌورك على اختالؾ فئاتهم وأعراقهم

المتناسقة وروضاتها الفاتنة وما فٌها من نوافٌر ومسارات خشبٌة ممٌزة, تشكل الحدٌقة أحد أهم وجهات نٌوٌورك, حٌث 
   . [بتصرؾ من الباحث: المصدر]: تعقد فٌها الحفالت الموسٌقٌة الضخمة مجاناً لٌشاهدها الجمٌع والمسرحٌات والعروض

:  الموقع الجغراف1.1.2ً
 الحر للمنتزه التصمٌم التصمٌمً الطابع علً ؼلب وقد مانهاتن, بوالٌة نٌوٌورك بمدٌنة مركزي بموقع المتنزه ٌقع

 بمناطق الهندسً التصمٌم تواجد الطبٌعٌة نظراً لتؤثر المصمم أولمستد بالطابع الرٌفً مع مع المتماشً المشاة لمسارات
الشمالً,  القطاع): عرضٌة قطاعات فدان وٌنقسم موقع المنتزه الى أربعه ٨٤٣ وتبلػ مساحته. مركز المتنزه مثل معٌنة

.   www. Centeralpark.comالجنوبً, لون, القطاع جرٌن قطاع,  المستودع قطاع

  الداخل من المركزي للمتنزه تفصٌلٌة  دراسة2.1.2
 (Soft scape)بالمتنزه  الخضراء عناصر التنسٌق1.2.1.2

 فدان 136فدان,  بٌنما تبلػ مساحة الؽابات 120تبلػ مساحة المناطق الخضراء والمساحات المزروعة حوالى 
 فدان, وٌوجد بالمنتزه حوالى 250من إجمالً مساحة العناصر النباتٌة الموجودة بالمنتزه  والتً تصل الى 

 :كالتالً وهى المتخصصة الحدائق ووجدت ما هو محلى ومستوردعشرٌن ألؾ شجرة منها 

 بطابع إنجلٌزي وفرنسً وإٌطالً حدائق 3 هندسً بداخلها ذات تنسٌق افدنة ٦ مساحتها: الزجاجً حدٌقة البٌت .

 فدان وتعتبر أهم منطقة لالسترخاء بالمنتزه 15ومساحتها  : منطقة المراعً الخضراء 

 للمتنزه البانورامٌة الرإٌة إلتاحة المتنزه مناطق اعلى من وٌعد: العظٌم التل حدٌقة . 
 الطبٌعً النسق ٌؤخذ وتصمٌمها افدنة ٤ مساحتها تبلػ: شكسبٌر حدٌقة . 
 تصمٌمها فً الطبٌعة تماثل برٌة حدٌقة وتعد فدان ٣٨ مساحتها: رامبل غابات منطقة . 
 الموسٌقٌة ومناطق العاب وساحات للحفالت خضراء مسطحات فدان وتشمل ٥٥ مساحتها : لون جرٌن منطقة.  
 بالعالم مناطق مختلفة من المستوردة االشجار من العدٌد تضم فدان ٢٫٥ مساحتها: الفراولة حقول منطقة. 
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 المائً الخلٌج على إلطاللها المتنزه مناطق أهم من : الكرز ألشجار التل منطقة. 
 المتنزه,  على  وٌؽلب علٌها الطابع الرٌفً الؽالب:منطقة الوادي(www.CentralPark .com 2017 )

   
 الحدٌقة المركزٌة والمبانً المحٌطة صورة تارٌخٌة للحدٌقة المركزٌة صورة فضائٌة لموقع المنتزة سنترال بارك بنٌوٌورك

صورة فضائٌة لحدٌقة سنترال بارك المركزٌة، وصورة تارٌخٌة، وصورة للمبانً المحٌطة بالحدٌقة بمدٌنة نٌوٌورك،  (3)شكل رقم 

 www.CentralParek.com: المصدر

 

  (hard scape) بالمتنزه الصلبة التنسٌق عناصر2.2.1.2

 .بالمتنزه الفرش وعناصر والمنحوتات الحركة العدٌد من المنشآت التارٌخٌة والمجاري المائٌة ومساراتٌتواجد بالمنتزه 
 :بالمتنزه التارٌخٌة المنشآت: أوالًال 
 ًللزوار وبرامج متنوعة انشطة ٌقدم المتنزه داخل جدٌد وهو منشؤ: مبنى دانا تشارفلز االستكشاف . 
 ًاأللعاب من وؼٌرها وٌشمل بداخله على افنٌة بها مالعب لكرة السلة وؼرؾ لألنشطة الجماعٌة: مبنى المركز الترفٌه 

. 
 القوطً الطراز على وفوكس وهى من تصمٌم اولمستد: مبنى قلعة بٌفٌدر . 
 مستودع ومبنى السوٌدي العرائس وٌقدم بالمسرح عروض مسرحٌة ومبنى مسرح: العاصمة ومسرح دٌالكورت متحف 

 . الجلٌد على المطعم المكشوؾ وساحة وولمان للتزلج ومبنى األسلحة

 (وآلٌات مشاة)  الحركة شبكة: ثانٌاًال 
للخٌول  واخرى للسٌارات حركة المشاة عن االلٌات حٌث خصص بالمنتزه مسارات فصل بفكر تصمٌمه فً المتنزه تمٌز

وٌؽلب على معظم المسارات التصمٌم الطبٌعً, عدا تصمٌم الممشى األدبً حٌث هو المسار المستقٌم  للمشاة واخرى
.  (2012 ) مصطفى,الوحٌد داخل المنتزه,

 

  
المركزٌة،  القوطً بالحدٌقة وتصمٌمها بٌلفٌدر قلعة مبنى (4)شكل رقم 

 (  2012مصطفً، : لمصدرا)
 داخل الحدٌقة الحنطور وعربات المشاة حركة تداخل (5)شكل رقم 

 (2012مصطفى، : المصدر)المركزٌة، 
 :المتنزه داخل المصنعة المائٌة المسطحات: ثالثاًال 

 : كالتالً وهى فدان ١٥٠ تقرٌبا حوالى مساحتها تبلػمائٌة  مجارى ٧ بالمتنزه ٌوجد
 للمشاة جرى مضمار  فدان وٌحٌطه100وٌعد أكبر مسطح للمٌاه وٌبلػ  :مستودع جاكلٌن كٌندي للمٌاه . 

 لركوب الزوارق والتزلج على الجلٌد تستخدم فدان ٢٢ مساحتها :المركزي المتنزه بحٌرة 
 الؽابات علٌها وٌسطر للصٌد مكان وتعد فدان ١١ مساحتها :مٌر هارلم بحٌرة . 
 فدان  ٢ تهحمسا تبلػ :المائً الحوض

 الشراعٌة للمراكب نماذج لعرض وتستخدم :الزجاجً البٌت بحٌره . 

http://www.central/
http://www.central/
http://www.central/
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 بالمتنزه  المنخفض داخل المنتزه وهى اصؽر مسطحات المٌاهبمنسوبها تتمٌز :المٌاه بركة . 
 المتنزه,   على حدٌثة اضافة وهى :السالحف بركةwww.CentralParek.co . 

 االطفال لعب ومناطق والمنحوتات الفرش عناصر: رابعاًال 
ٌوجد بالمنتزه العدٌد من مقاعد الجلوس وقسمت ألربعة اشكال منها الطوٌل المصنع من الخشب وبدون مسند وهو نفس 
تصمٌم األصلً وٌوجد بكثرة فً المنطقة الرٌفٌة, وتنتشر المقاعد المصنعة من الحدٌد واالخرى من االسمنت, وٌوجد 

 مثل لشخصٌات  وتماثٌل كلٌوباترا الملكة تخص مسلة فرعونٌة وٌوجد النوافٌر مثل االعمال النحتٌة من العدٌد بالمتنزه
 الناحٌة من العمرٌة الفئات كل تناسب ملعب لألطفال ٢٠ حوالى بالمتنزه كذلك وٌوجد بٌتهوفن وفان ولٌام شكسبٌر

.  التصمٌمٌة
والجسور  البوابات: خامساًال 
بالمتنزه  لهمان, كما ٌوجد التجار وبوابة من أشهرها بوابة المهندسٌن وبوابة مدخل ٢٠ حوالى المركزي للمتنزه ٌوجد

الرٌؾ البسٌط كما تختلؾ مواد  الطابع وٌنتشر وتختلؾ فً طابعها الممٌز وتتعدد أشكال الجسور جسر ٣٠ أكثر من
.  المسلحة اإلنشاء من الخشب والحدٌد والخرسانة

  
 الحدٌقة المركزٌة،  وسط فً ٌقع كٌنٌدي جاكلٌن مستودع (6)شكل رقم 

 (www.CentralParek.co: المصدر)
:  المصدر)،  المركزٌة الحدٌقة داخل لتمثال نموذج (7)شكل رقم 

www.CentralParek.co) 
.  االن حتى أنشائه فترة خالل للمتنزه التارٌخً التطور  دراسة3.1.2

م ١٩٦٠ –١٨٥٧ االنشاء بداٌة من الفترة: أوالًال 

 نتٌجة الدورٌة تعرض المنتزه فً هذه الفترة التً تقارب إلى قرناً من الزمان لإلهمال الشدٌد وتوقفت عملٌات الصٌانة
م نادى أحد المسئولٌن وٌدعى 1934, وفى عام شدٌد لتدهور وتعرض المستخدمٌن وسلوكٌات الحٌاة للتؽٌرات فً

 ببعض وقام المفقودة األشجار زراعة واعادة للنظافة خطة عمل فً بالفعلروبرت موسز بجمع التبرعات وبدأ 
 . على المتنزه االضافات

 االن حتى م١٩٨٠ من الفترة: ثانٌاًال 
جدٌدة للتمٌز  معاٌٌر التطوعً للحفاظ وهى مإسسة خاصة ال تسعى للربح ووضعت للعمل الدعاٌة شن فً الهٌئة بدأت

 : م تضمنت التال1981ًفً الحدٌقة منها الشراكة المجتمعٌة مع الجهور واعدت اتفاقٌة عام 
 والمنشآت والجسور المداخل) األثري الطابع ذات العناصر ترمٌم. 
 المتنزه داخل األمنً بالجانب االعتناء . 
 والحشائش والنجٌلة االشجار زراعة إعادة . 

العامة والخاصة من خالل ثالث  الموارد على التركٌز الخطة هذه م, تضمنت١٩٨٥ عام فً ونشرت التنظٌم إلعادة خطة
مهام هً اعادة ترمٌم وبناء التراث المعماري للحدٌقة سواء للمبانً والجسور الممٌزة  او للمناظر الطبٌعٌة, اعادة الزراعة 

 .بالحدٌقة للزوار واألمن البرامج للؽابات والحدائق وتوفٌر الرعاٌة وتوفٌر المستمر والتخضٌر
التارٌخً  المتنزه على الحفاظ هٌئة  مراحل عمل4.1.2

 .للمتنزه  المستدامةوالصٌانة دارةاإل هًالهٌئة  مهمة م, وكانت1980التارٌخً سنة  المتنزه على أنشئت هٌئة الحفاظ
 .والحفاظ الترمٌم على التطوٌر فً المتبعة الخطط: أوالًال 

 البر جوالت بناء واعادة النوافٌر من والعدٌد االلبان بٌع مبنى ترمٌم تم  
 بها النباتات زراعة واعادة رامبل ؼابات ومنطقة بٌلفٌدر قلعة ترمٌم تم 
 من العدٌد وزراعة محلٌة بؤشجار موتها من االشجار االصلٌة بعد العدٌد احالل وتم المتنزه اشجار جمٌع حصر تم 

 م١٩٨٣ عام وذلك فً البرٌة والزهور النباتات
 م ١٩٨٦ عام القوارب وذلك فً ومراسً المهندسٌن بوابة ترمٌم تم

 المقاعد وتثبٌت والساللم االرضٌات وتلبٌط الحدائق تصمٌم اعادة . 

http://www.centralparek.co/
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والحفاظ  الترمٌم على التطوٌر اإلدارات المختصة بؤعمال: ثانٌاًال 
 ٌخصص دخله ألعمال الصٌانة والترمٌم للمتنزه صندوق لتامٌن جرٌنزوورد أمانة تؤسٌس تم. 
 المتنزه المتخصصة داخل مجموع من االدارات انشاء تم : الحفاظ هٌئه من للمتنزه المقترحة اإلدارة.  
 بها واالعتناء الحدٌقة عن الحفاظ على مسئوله وهى الزجاجً البٌت اصدقاء مثل جمعٌة االدارات بعض انشاء تم. 
 فدان ١٠٠ اكبر من مساحتها تبلػ التً الؽابات عن مسئولة وهى الؽابات مناطق إدارة . 

  :العناصر األساسٌة التالٌة الصٌانة لتطوٌر المنتزه وتضمنتؤعمال الصٌانة تنوعت أعمال :بالمتنزه الصٌانة أعمال: ثالثاًال 
 منها القائم وصٌانة المٌتة النباتات إحالل. 
 الصلبة الفرش عناصر جمٌع صٌانة . 

  .بالمتنزه الصٌانة بالحفاظ والتطوٌر وأعمالالخاصة  التموٌل تنوعت مصادر :بالمتنزه التموٌل مصادر: رابعاًال 
 مانهاتن ومدٌنة نٌوٌورك مدٌنة ٌتمثل فً جهاز حكومً تموٌل. 
 والمستثمرٌن االعمال رجال ومنح تبرعات من خاص تموٌل . 

  المركزي المتنزه على الحفاظ تجربة  تقٌٌم5.1.2
: ٌمكن تقٌٌمها من خالل أهم النقاط التالٌة المركزي المتنزه على التجربة الحفاظ عرض خالل من
 بالمناطق التفصٌلٌة, كل منطقة حسب  تنفٌذ المشروعات خالل من المطروح النظري المنهج مع تماشت التجربة

 .الدولٌة والتشرٌعات القوانٌن اتباع خصائصها واستعمالها المحدد, وكذلك
 وتطوٌر المنتزه احٌاء عملٌة إلتمام والمإسسً المالً التموٌل مصادر تنوع. 
 الئقة بصورة المتنزه وإظهار الجٌد اإلعداد فً المتبعة التفصٌلٌة الدراسات ساعدت. 
 (2012),مصطفى, والتموٌل والتنفٌذ بالصٌانة الخاصة اإلدارات تواجد 

 االستدامة فً حدٌقة سنترال بارك 3.1.2
تتحقق االستدامة التراثٌة والترفٌهٌة داخل الحدٌقة عن طرٌق التنوع التصمٌمً وما ٌتضمنه من مكونات تتناؼم فٌه  

والعناصر الترفٌهٌة والمواقع التراثٌة, حٌث تتكامل المسطحات الخضراء مع مسارات المشاة المحاطة بجموع األشجار 
بجمٌع الحدائق  الخضراء واألزهار, وما ٌتخللها من ساحات للتزلج وامتداد النشاطات الترفٌهٌة داخل عناصر التنسٌق

المتخصصة داخل المتنزه فً إطار التناؼم التصمٌمً بهدؾ زٌارة المواقع التراثٌة داخل المنتزه واالستفادة القصوى من 
 (بتصرؾ من الباحث: المصدر): الحدٌقة وزٌادة كفاءة استخدامها وما ٌستتبع ذلك من زٌادة معدالت االستجمام

:   المرتكزات األساسٌة الستدامة التراث الترفٌهً بحدٌقة سنترال بارك4.1.2

 الصٌانة المستدامة والدورٌة لشبكة البنٌة التحتٌة والمواقع التراثٌة بالحدٌقة ومبانً الخدمات والمرافق العامة . 
 صٌانة مسارات المشاة وتجهٌزها لممارسة رٌاضة التزلج أثناء فترة الشتاء . 
 صٌانة المالعب الرٌاضٌة والمسطحات الخضراء, توفٌر األنشطة وزٌادة الفعالٌات للزوار من جمٌع األعمار  . 
 عمل التحسٌنات حول المحٌط األشمل للحدٌقة حتى ال ٌحدث تنافر وتلوث بصري  . 
 عقد دورات تدرٌبٌة للموظفٌن والعمال على طرق الصٌانة وأسالٌب التطوٌر للمواقع التراثٌة بالحدٌقة . 
 إعادة تنظٌم الهٌكل اإلداري لٌتسنى تقدٌم أفكار بناءة تساعد على تعزٌز ودعم التوسع فً برنامج الحدٌقة. 
 الحفاظ على البعد التصمٌمً للحدٌقة وعدم تؽٌرها حتى ال ٌحدث اندثار للهوٌة التراثٌة والتارٌخٌة للحدٌقة . 
  (بتصرؾ من الباحث: المصدر): تفعٌل مشاركة المجتمع المحلً والجمعٌات األهلٌة فً أعمال الصٌانة والتطوٌر 

. الباحث أثناء إعدداد رسالة الدكتوراة بموسكو:  تجربة حدٌقة غوركً المركزٌة للثقافة والترفٌه بموسكو المصدر2.2
م, وهً تقع فً 1928التراثٌة للثقافة والترفٌه بمثابة متنزه فً قلب موسكو, وقد افتتحت عام " غوركً" تعد حدٌقة 

كرٌمشً وتمتد على الجانب اآلخر من نهر موسكو من محطة مترو بارك كولتوري, وٌرتكز إنشائها عن طرٌق دمج 
على طول  (هكتاراً 120) فدان 300الحدائق الواسعة من مستشفى ؼولٌتسٌن القدٌمة وقصر ندشنكً وتؽطً مساحة قدرها 

نهر موسكو, وٌظهر التجمد الجلٌدي خالل فصل الشتاء والذي ٌسمح بالتزلج على الجلٌد فً جمٌع أنحاء الحدٌقة, وهذا 
 خضعت الحدٌقة إلعادة اإلعمار الكبرى حٌث تم 2011وجه آخر من استدامة االستخدام الترفٌهً والرٌاضً, وفً عام 

إزالة كافة وسائل الركوب واألكشاك المتهالكة, من أجل تحوٌل المكان إلى منطقة ترفٌهٌة صدٌقة للبٌئة تتمتع بخلق 
مساحات جدٌدة, مثل مقهى الكرة الحدٌدٌة, والشاطئ الترفٌهً, ومالعب الكرة الطائرة ومسرح سٌنما فً الهواء الطلق, 

-www.park كما أعتمد التطوٌر على مبدأ تحقٌق االستدامة البٌئٌة والسٌاحٌة وإحٌاء التراث بكافة أنحاء الحدٌقة, 

gorkogo.com. 

:  الموقع الجغراف1.2.2ً
 وكانت تجسد 1928 هكتار, حٌث تؤسست عام 120تقع الحدٌقة فً قلب مركز العاصمة الروسٌة موسكو وتحتل مساحة 

فكرة العمل الجماعً واالستراحة الصحٌة, وتنسب الحدٌقة للكاتب الروسً الشهٌر مكسٌم ؼوركً, وٌتمثل الؽرض من 
إنشاء هذا المتنزه فى نشر الثقافة بٌن المواطنٌن, وال ٌزال تمثال هذا األدٌب السوفٌتً ماثالً بٌن األجمات الخضراء شاهداً 

 .www.park-gorkogo.com , 8على حقبة تارٌخٌة وتراثٌة هامة من حٌاة البالد, شكل رقم 



 
 

" األزبكٌة بالقاهرة دراسة حالة حدٌقة"والمنتزهات التراثٌة فً إطار المنظومة التشرٌعٌة   الحفاظ واالستدامة للحدائق

 فلسفة التصمٌم 2.2.2
تمتد حدٌقة ؼوركً على ضفاؾ نهر موسكو وٌطل علٌها جسران, جسر القرم الذي ٌعتبر ورٌداً هاماً للمدٌنة, وجسر 

للمشاة تم بناإه منذ عدة سنوات وأصبح من المعالم السٌاحٌة والتراثٌة للعاصمة, وتنقسم الحدٌقة إلى جزئٌٌن, حٌث ٌضم 
الجزء األول ألعابا صٌفٌة ونشاطات ترفٌهٌة للشباب مثل القطارات السرٌعة وبحٌرة القوارب باإلضافة إلى مكان 

 متر مربع مخصصة للتزلج على الجلٌد, أما الجزء الثانً فهو 18.000عدا عن منطقة بمساحة " البنجً"مخصص لقفز 
كما توجد أٌضا أبنٌة مثٌرة " جولٌتسٌنسكً"و" ڤٌسكوتشنً"أكثر هدوء لما ٌحوٌه من مواقع تارٌخٌة وٌتكون من منتزهً 

 نوعاً من األشجار, وتم اختٌار 60كما تتمٌز الحدٌقة باحتوائها على . لإلعجاب تدل على قٌمة التراث العمرانً والثقافً
تصمٌم نباتً خاص بها بحٌث تشؽل األشجار المزهرة كالبنفسج والكستناء الممرات الرئٌسٌة وتبهج الناظر فً موسم 

الربٌع, أما فً الصٌؾ فالزٌنة هً مسطحات خضراء واسعة وأزهار ملونة مزروعة بؤشكال هندسٌة فرٌدة, كما تطورت 
الحدٌقة لتواكب عصر التكنولوجٌا حٌث تتمتع بخدمة اإلنترنت المجانٌة, والمشارٌع العامة المعاصرة للفن والمعارض 
والتصمٌم والسٌاسة لتصمٌم المقهى الجدٌد, وسرعان ما أصبحت ؼوركً واحدة من الحدائق التراثٌة واألماكن األكثر 

.  (بتصرؾ من الباحث: المصدر): شعبٌة فً موسكو
 االستدامة فً حدٌقة غوركً 3.2.2

 تتحقق االستدامة التراثٌة والترفٌهٌة داخل الحدٌقة عن طرٌق التنوع التصمٌمى وما ٌتضمنه من مكونات تتناؼم فٌه 
والعناصر الترفٌهٌة والمواقع التراثٌة, حٌث تتكامل المسطحات الخضراء مع مسارات المشاة المحاطة بجموع األشجار 

واألزهار, وما ٌتخللها من ساحات للتزلج وامتداد الشاطئ الترفٌهً على نهر موسكو إضافة لمقهى الكرة الحدٌدٌة 
أكبر ساحة " والنافورة الراقصة, ونظراً للتناؼم التصمٌمً فقد قامت إدارة الحدٌقة بتوسٌع المساحة المخصصة للتزلج 

 عام 2م15000مع زٌادة الممرات الثلجٌة داخل الحدٌقة, حٌث زادت مساحة التزلج من " للتزلج فً روسٌا وأوروبا
, ومن ثم ٌمكن التزلج على أطراؾ النافورة وكذلك ٌمكن االستمتاع بالممرات 2013 عام 2م18000 إلى 2012

الرومانسٌة, ضمن األجواء الرائعة طوال العام, وتستقبل ساحة ؼوركً للتزلج المتزلجٌن من دٌسمبر حتى منتصؾ 
مارس سنوٌاً, كما ٌتم استخدام الحدٌقة طوال العام بهدؾ زٌارة المواقع التراثٌة, وهذا ٌعكس االستفادة القصوى من 

( بتصرؾ من الباحث: المصدر): الحدٌقة وزٌادة كفاءة االستخدام وما ٌستتبع ذلك من زٌادة معدالت االستجمام

   

 المطل الشجري والسٌاج غوركً حدٌقة مدخل
 .موسكو نهر على

 حدٌقة شاطئ على ترفٌهٌة ألعاب الراقصة النافورة حول التزلج رٌاضة ممارسة
 .موسكو نهر على المطل غوركً

 (.الباحث من بتصرف: المصدر: )بموسكو غوركً حدٌقة بشاطئ الترفٌهٌة األلعاب ممارسة النافورة، حول التزلج وساحة الحدٌقة، مدخل( 8 )رقم شكل

: - [المصدر بتصرف من الباحث] المرتكزات األساسٌة الستدامة التراث الترفٌهى بحدٌقة غوركً، 4.2.2

 الصٌانة المستدامة والدورٌة لشبكة البنٌة التحتٌة والمواقع التراثٌة بالحدٌقة ومبانً الخدمات والمرافق العامة . 

 صٌانة مسارات المشاة وتجهٌزها لممارسة رٌاضة التزلج أثناء فترة الشتاء . 

 تنظٌؾ وصٌانة النافورة الرئٌسٌة من الثلوج بعد إنتهاء موسم الشتاء وتساقط الجلٌد . 

 صٌانة المالعب الرٌاضٌة والمسطحات الخضراء, توفٌر األنشطة وزٌادة الفعالٌات للزوار من جمٌع األعمار  . 

 عمل التحسٌنات حول المحٌط األشمل للحدٌقة حتى ال ٌحدث تنافر وتلوث بصري  . 

 عقد دورات تدرٌبٌة للموظفٌن والعمال على طرق الصٌانة وأسالٌب التطوٌر للمواقع التراثٌة بالحدٌقة . 

 تفعٌل مشاركة المجتمع المحلً والجمعٌات األهلٌة فً أعمال الصٌانة والتطوٌر . 

 إعادة تنظٌم الهٌكل اإلداري لٌتسنى تقدٌم أفكار بناءة تساعد على تعزٌز ودعم التوسع فً برنامج الحدٌقة. 

 الحفاظ على البعد التصمٌمً للحدٌقة وعدم تؽٌرها حتى ال ٌحدث اندثار للهوٌة التراثٌة والتارٌخٌة للحدٌقة . 
 االلتزام بالمعاهدات الدولٌة التً ٌبرمها االتحاد الروسً والخاصة بحماٌة الموروث التراثً للحدائق والمنتزهات. 

 . األهمٌة التراثٌة لحدٌقة غوركً بموسكو5.2.2

تمثل حدٌقة ؼوركً أهم الحدائق والمنتزهات التراثٌة والتارٌخٌة, وٌعتبر مركزاً لالحتفاالت الترفٌهٌة والثقافٌة 
والتارٌخٌة, وٌحمل تراث الماضً وٌحاكً الحاضر وٌواكب المستقبل الترفٌهً المستدام بروسٌا, ذلك لما ٌحوه من تناؼم 

المناطق الخضراء مع ساحات االحتفاالت والنافورة الرئٌسٌة ومسارات المشاة والتماثٌل التذكارٌة والبوابة التراثٌة التً 
 .www.park-gorkogo.com : تعبر عن قوة االتحاد السوفٌتً سابقاً وروسٌا االتحادٌة حالٌاً, المصدر



 
 

" األزبكٌة بالقاهرة دراسة حالة حدٌقة"والمنتزهات التراثٌة فً إطار المنظومة التشرٌعٌة   الحفاظ واالستدامة للحدائق

.   التكوٌن التصمٌمً للحدٌقة6.2.2
تشتمل الحدٌقة على نوعٌن من األسالٌب التصمٌمٌة, وٌتبلور ذلك فً ترتٌب المناظر الطبٌعٌة, حٌث ٌختلؾ النصؾ  

ومن ثم ٌعكس تصمٌم النصؾ الشمالً التؤثٌرات بعد انهٌار االتحاد . الشمالً عن النصؾ الجنوبً اختالفاً واضحاً 
السوفٌتً, أما النصؾ الجنوبً فعلى ؼرار األسالٌب الفرنسٌة واالنجلٌزٌة فً تصمٌم المناظر الطبٌعٌة التارٌخٌة, 

وٌتمحور الهدؾ من خطة التصمٌم هو تحوٌل حدٌقة ؼوركً إلى حدٌقة من الطراز العالمً, وذلك باستخدام سنترال بارك 
فً مدٌنة نٌوٌورك وحدٌقة هاٌد بارك فً لندن, تعمل على زٌادة كمٌة المجاالت التً ٌمكن استخدامها فً الحدٌقة, مثل 

المالعب الرٌاضٌة والمناطق الخضراء وزٌادة صٌانة البنٌة التحتٌة ومبانً الموافق والخدمات العامة إضافة لزٌادة تنظٌم 
شبكة الحركة داخل الحدٌقة لٌتم ربط جمٌع المناظر الطبٌعٌة وجمٌع األنشطة بمسارات واحدة متكاملة تعمل على تؤكٌد 

  . (بتصرؾ من الباحث: المصدر ), الصورة البصرٌة واحٌاء البعد التراثً
 

  

المخطط الحضري لحدٌقة غوركً المركزٌة بموسكو،  (9)شكل رقم 
 (.www.park-gorkogo.com : المصدر)

توضٌح تفصٌلً لإلستعماالت المستخدمة بالحدٌقة،  (10)شكل رقم 
 (.www.park-gorkogo.com : المصدر)

 

.   األنظمة التشرٌعٌة والدالئل اإلرشادٌة للحفاظ على تراث الحدائق والمنتزهات التراثٌة بروسٌا7.2.2
األهداؾ  استمرارٌة وذلك بهدؾ اهتمت روسٌا بالحفاظ على المورثات الثقافٌة منذ بداٌة اصدار الدستور وتعدٌالته,

 فى البند 44حٌث نص الدستور على ضرورة حماٌتها, وقد تضمنت المادة رقم  .المستوٌات كافة على المختلفة التنموٌة
الجمٌع باالهتمام  إلزام ٌنبؽً" بؤنه 2014عام  حتى تعدٌالته  شامال1993الصادر عام  الروسً االتحاد الثالث من دستور

 بالبند الثالث 46, كما تضمن الدستور فى المادة "التارٌخٌة والثقافٌة اآلثار وبحماٌة والتارٌخً الثقافً التراث على بالحفاظ
وٌوجد العدٌد www.constituteproject.org/com  :الروسً االتحاد ٌبرمها التً الدولٌة ضرورة االلتزام بالمعاهدات

 لعام العالمً فلورنسا مٌثاقالدولٌة الخاصة بحماٌة الموروث التراثٌة خاصة المنتزهات التراثٌة مثل  من المعاهدات

 169واحترامها, باإلضافة لقانون حماٌة التراث الثقافً الصادر باألمر رقم التراثٌة  الحدائق مع التعامل لكٌفٌة ١٩٨٢
 الصادر عن الدائرة االتحادٌة إلنفاذ القانون, وفٌما ٌلى أهم االرشادات والتعلٌمات الخاصة 2009 سبتمبر 9المإرخ 

 .(بتصرؾ من الباحث: المصدر): بحماٌة المنتزهات التراثٌة

 ال ٌجوز قٌادة أي مركبة على أرصفة المشاة, عدم ممارسة ألعاب الكرة إال فً األماكن المخصصة لذلك . 

  عدم التعامل العشوائً مع أي مكون من مكونات الحدٌقة, عدم قطع أو تشوٌه أو إزالة أي من األثاث الموجود داخل
 .  الحدٌقة, إضافة لمنع التسول

 ال ٌجوز ألي شخص االستلقاء على المساحة المزروعة باستثناء المناطق المخصصة للجلوس. 

 الٌجوز أعمال الصٌانة والترمٌمات الدورٌة إلى بتصرٌح مسبق من إدارة الصٌانة التراثٌة للمنتزة   .
.   الدروس المستفادة من دراسة وتحلٌل تجربة منتزة غوركً المركزي بموسكو8.2.2

:  طبقا لهذا التسلسل والتناؼم السابق ٌمكن بلورة ألهم الدروس المستفادة والتً تتمثل فً

 االستدامة هً االلتزام بتوفٌر العوامل االجتماعٌة ضمن أسس بٌئٌة تتكامل مع األطر االقتصادٌة والتشرٌعٌة. 

 تعتبر الصٌانة الدورٌة للمنتزهات التراثٌة أساساً للحفاظ على الهوٌة العمرانٌة وٌزٌد من كفاءة االستخدام. 

 تفعٌل األطر القانونٌة والتشرٌعٌة ٌعمل على تؤكٌد الهوٌة التراثٌة وٌحقق التنافسٌة العالمٌة . 

 ًالتزام الجهات اإلدارٌة بتطبٌق القوانٌن ولوائحها التنفٌذٌة ٌساعد على استدامة التراث الطبٌعً والثقافً والترفٌه. 

 التناؼم بٌن المكونات التصمٌمٌة وتفهم البٌئة المحٌطة ٌساعد على االستخدام األمثل وٌزٌد من معدالت االستجمام . 

 الحفاظ المستدام على المقومات التراثٌة  ٌعمل على زٌادة العوائد االقتصادٌة وٌحقق التنافسٌة العالمٌة   . 

 إعادة تؤهٌل التراث الترفٌهً وتشجٌع الجمعٌات األهلٌة وتطوٌر سلوكٌات المستخدمٌن ركٌزة من ركائز االستدامة  . 

الدراسة التطبٌقٌة : المحور الثالث. 3
 (األزبكٌة بالقاهرة حدٌقة) التراثٌة الحدائق  الدراسة التطبٌقٌة الستدامة وإعادة تؤهٌل1.3

  الخلفٌة التارٌخٌة للحدٌقة والمنطقة المحٌطة بها1.1.3



 
 

" األزبكٌة بالقاهرة دراسة حالة حدٌقة"والمنتزهات التراثٌة فً إطار المنظومة التشرٌعٌة   الحفاظ واالستدامة للحدائق

 تم ردم البركة التً كانت تتوسط المٌدان,  م1864 الحدائق النباتٌة فً مصر ففً عام  أحد أعرق حدٌقة األزبكٌة
 19, على مساحة "بارٌل دٌشان بك"حدٌقة األزبكٌة على ٌد المهندس الفرنسً  م 1872وأنشئ فً نفس مكانها عام 

 .فداناً أحٌطت بسور من البناء والحدٌد وفتحت بها أبواب من الجهات األربع

  ً2أقام الخدٌوي إسماعٌل فً طرؾ األزبكٌة الجنوبً مسرحٌن هما المسرح الكومٌدي الفرنسً الذي أنشئ ف 
م تحت إدارة الخواجة منسً, ودار األوبرا الخدٌوٌة, وبعد االنتهاء من 1868 ٌناٌر 4م وافتتح فً 1867نوفمبر 

الفرنسً ناظًرا لها ولجمٌع المتنزهات األخرى, " بارٌلٌه"تشجٌر الحدٌقة وتزٌٌنها وإنارتها عٌن الخدٌوي مسٌو 
 تم  م1887وكانت تقام بالحدٌقة العدٌد من االحتفاالت الرسمٌة والشعبٌة الكبرى لألجانب والمصرٌٌن, ففً ٌونٌو

ٌولٌو, أما  14 من قبل الجالٌة اإلنجلٌزٌة فً مصر, واحتفال الجالٌة الفرنسٌة بعٌد الملكة فٌكتورٌا االحتفال بعٌد
االحتفاالت المصرٌة فً الحدٌقة فكان أبرزها االحتفال بعٌد الجلوس السلطانً واحتفال الجمعٌات الخٌرٌة والمحافل 

الماسونٌة, وكانت الموسٌقً العسكرٌة تعزؾ فً االحتفال األول, إلً جانب إقامة السرادقات فً احتفاالت الجمعٌات 
 .(1869 )األهرام,وعبده الحامولً, ومحمد عثمان,  ٌوسؾ المنٌالوي وحفالت المطربٌن, وأشهرهم الشٌخ

  فقد تم استخدام قصر العتبة الخضراء كمقر للمحكمة المختلطة, ثم تحول إلى دار "نوبار باشا"أما فً عهد وزارة ,
وفً منتصؾ القرن التاسع عشر تم . القضاء العالً المعروؾ حالٌا فً المنطقة التً أطلق علٌها مٌدان اإلسعاؾ

" شبرد"إنشاء مستشفى أهلً بمٌدان األزبكٌة, هذا إلى جانب أنه فً منطقة األزبكٌة كان مشٌدا عدد من الفنادق منها 
 .(1869 )األهرام,. وندسور وإٌدن باالس"باإلضافة إلى " الكونتٌننتال"و

  

 سنة  األزبكٌة استعماالت أراضى المنطقة المحٌطة بحدٌقة ( 12)شكل رقم 

 ( Ali Essam El-Shazly: المصدر ) ،1905
األزبكٌة سنة   استعماالت أراضى المنطقة المحٌطة بحدٌقة(13)شكل رقم 

 (Ali Essam El-Shazly: المصدر)    2003
 

  القٌمة التارٌخٌة لحدٌقة األزبكٌة2.1.3

برؼم كل التعدٌات التً تعرضت لها حدٌقة األزبكٌة التراثٌة إال أنها ما زالت تحتفظ بعبق التارٌخ وجماله, وما زالت  

تتوسط الحدٌقة نافورة رائعة مصنوعة من الرخام تعتبر أٌة فً الجمال محاله بنقوش نباتٌة وحفر ؼائر لبعض األفرع 
واألشجار وبجوار النافورة توجد بركة صؽٌرة للماء أما الجهة الؽربٌة توجد بقاٌا الصخرة ذات الكهوؾ التً كانت تزٌن 

.  Nourhan( 2015), الحدٌقة وردمت تلك الكهوؾ وتحولت تلك الصخرة إلى حدٌقة كبٌرة للنباتات العصارٌة والشوكٌة

   
 وزارة الثقافة: 1896حدٌقة األزبكٌة عام  وزارة الثقافة : 1872حدٌقة األزبكٌة عام  وزارة الثقافة: 1870حدٌقة األزبكٌة عام 

 (وزارة الثقافة: المصدر) ، 1896 الً 1870مشهد تارٌخً لحدٌقة األزبكٌة خالل الفترة من  (11)شكل رقم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1872
https://ar.wikipedia.org/wiki/1872
https://ar.wikipedia.org/wiki/1872
https://ar.wikipedia.org/wiki/1887
https://ar.wikipedia.org/wiki/1887
https://ar.wikipedia.org/wiki/1887
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A


 
 

" األزبكٌة بالقاهرة دراسة حالة حدٌقة"والمنتزهات التراثٌة فً إطار المنظومة التشرٌعٌة   الحفاظ واالستدامة للحدائق

   
 1870حدٌقة األزبكٌة فً عام  17بحٌرة األزبكٌة فً أواخر القرن  1904حدٌقة األزبكٌة منظر جوي عام 

 (Nourhan،  2015: المصدر)مشهد تارٌخً لحدٌقة األزبكٌة على مدى فترات زمنٌة مختلفة ،   (14) شكل رقم 
األزبكٌة   فلسفة تصمٌم حدٌقة3.1.3

 حدٌقة لتماثل وسط القاهرة ظهرت التً األزبكٌة فكانت حدٌقة الضخمة العامة بإنشاء الحدائق إسماعٌل الخدٌوي إهتم
 ثمانٌة بوابات, وكانت أربع به زخرفً حدٌد سور بها وٌحٌط فدان ١٠ بمسطح تصمٌمها بارٌس, وتم لوكسمبورغ فً

 فً منتصؾ األزبكٌة كانت وقد بالزهور, المشاٌات وزرعت رخامٌة, ونافورة صؽٌرة وبركة شالالت بها وكان الشكل
 .أشهرها وتنافس العالم حدائق أجمل من واحدة عشر التاسع القرن من الستٌنٌات

 بعض بعمل الفرنسٌة الحملة فترة شرع نابلٌون خالل إسماعٌل, ثم الخدٌوي عهد األزبكٌة بالقاهرة فً حدٌقة إنشاء تم

 الطموح التطوٌر مشروع وكان بارٌس, لتنافس القاهرة وتطوٌر بتحدٌث باشا ثم قام إسماعٌل للمنطقة, التحسٌن أعمال

 لربط حدٌقة طرق جدٌدة بارٌس, وتم تحدٌث الطرق القائمة وأنشؤت تخطٌط ٌحاكى حٌث األزبكٌة حدٌقة مركزه للقاهرة
 .األزبكٌة بحً القلعة وربط ,"حدٌد سكة محطة أول " الحدٌد وباب عابدٌن بقصر األزبكٌة

 بمٌدان حصانه فوق البرونز من باشا إبراهٌم تمثال للبورصة, وأقٌم مبنى وكذلك وبنك وسٌرك ومسرح األوبرا أقٌمت
(.    2010),4دلٌل:   المصدر.م١٨٧٢ عام فً الحدٌقة األوبرا, وافتتحت دار أمام نقل ثم العتبة

 

 
   

 األزبكٌة بركة (15)شكل رقم 
 عهد المنطقة فً معالم وبعض
 ، 4دلٌل: المصدر): علً محمد
2010.)  

 فً األزبكٌة حدٌقة (16)شكل رقم 
: المصدر)إسماعٌل،  الخدٌوي عهد
  (.2010 ، 4دلٌل

 خارطة تصمٌم   (17)شكل رقم 
تارٌخٌة لهٌكل ومعالم حدٌقة 

، 1927األزبكٌة فً عام 

 (Hamdy, 2007 :  المصدر)

تظهر صورة  (18)شكل رقم 
األقمار الصناعٌة لحدٌقة األزبكٌة 

 ,Hamdy :  المصدر]فً منطقتها 
2007) 

 التعدٌات على الحدٌقة  4.1.3 
م, طرأت على مٌدان األزبكٌة تؽٌرات كثٌرة فقد تم نقل مكاتب 1952 عام ٌناٌر 26 بعد حرٌق القاهرة الذي حدث فً

شركات الطٌران التً كانت موجودة بفندق شبرد الذي تم تدمٌره تماما فً الحرٌق إلى مٌدان التحرٌر, وتم تقسٌم مٌدان 
األزبكٌة نفسه بمساحته الهائلة إلى أربعة أماكن تضم حالٌا مبنى البنك المركزي الجدٌد, ومحطة بنزٌن وجراج الجمهورٌة 
ومبنٌٌن تابعٌن لوزارة الشئون االجتماعٌة والتؤمٌن الصحً, أما حدٌقة األزبكٌة فقد قسمت هً األخرى, وشٌد على جزء 

  .(الٌوم السابع: المصدر) , ٌولٌو فقسمها إلى قسمٌن26منها سنترال األوبرا, واخترقها شارع 
.   التؤثٌر السلبً نتٌجة التنمٌة العمرانٌة وغٌاب القوانٌن والتشرٌعات 5.1.3

فً ظل ؼٌاب البعد االستراتٌجً وضعؾ الرإٌة المستقبلٌة, إضافة لتفاقم مشكلة المرور بقلب القاهرة استتبع ذلك اندثار 
واستقطاع أجزاء كبٌرة من حدٌقة األزبكٌة, وذلك إلقامة خطً المترو األول والثانً, فتم تدمٌر البٌئة الخضراء النادرة 

بشكل فقٌر ومبتذل, لٌتم ٢٠٠٠وانتزاع المورقات من جذورها, وسوٌت بقٌة األشجار باألرض, ثم أعٌد تنسٌقها عام 
تجرٌفها مرة أخري بشكل تام بمناسبة بناء خط المترو الثالث, وفً ظل تجاهل القوانٌن والتشرٌعات للمحافظة على 

الحدائق التراثٌة وما تمثله من قٌم تارٌخٌة, تفاقمت معدالت التدهور واندثرت الهوٌة التراثٌة للحدٌقة التارٌخٌة, وكان من 
المفترض أن تطرح محافظة القاهرة مسابقة إلعادة تنسٌق حدٌقة األزبكٌة وما حولها لتعٌد إلٌها الرونق لتصبح رئة جدٌدة 
ومنتزه لسكان وسط العاصمة وتضفً علٌها لمسة جمال مفقودة, إال إن الواقع كان مرٌراً وذلك ببدء تقسٌم الحدٌقة بشكل 

عشوائً, لتحوٌلها ألكشاك للباعة الجائلٌن, اللذٌن احتلوا محٌط الحدٌقة بوضع الٌد وبمخالفة لقوانٌن العمران, وبالتالً 
 .(الباحث: المصدر): تقنٌن أوضاع شاذة علً حساب البٌئة وتناقص المناطق الخضراء

 :التراثٌة األزبكٌة حدٌقة تؤهٌل إلعادة  اقتراح 6.1.3

https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
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بتتبع البعد الزمنً خالل النصؾ الثانً من القرن العشرٌن حدثت تعدٌات سرطانٌة على حدٌقة األزبكٌة التراثٌة نتٌجة 
 األوبرا, جراج سنترال) المنشآت لدٌنامٌكٌة النمو العمرانً والسعً لمواكبة التنمٌة العمرانٌة, وٌتمثل هذا التعدي فً بناء

 إلى , إضافة(السالح العرائس, نادى ومسرح القومً أٌتام, المسرح ومدرسة والمرور, جامع النجدة شرطة العتبة, مبنى

 من كبٌراً  جزء استقطاع إلى أدى مما أسفل الحدٌقة, للمترو محطة وعمل الحدٌقة داخل فرٌد محمد ومٌدان شارع شق

إلى استعماالت ؼٌر متجانسة مع رونق التراث الترفٌهً  بالحدٌقة المحٌطة االستعماالت لتؽٌٌر الحدٌقة, إضافةً  أشجار
 حولها, وتبعاً لذلك فقدت التراثٌة المبانً وتدهور والعتبة, الروٌعً بمنطقة الجملة وسوق ؼٌار قطع ومحالت كالورش

 استعماالت واختٌار وترمٌمها التراثٌة بالمبانً االهتمام وعدم علٌه, والبناء منها كبٌراً  جزء الستقطاع نتٌجة تؤثٌرها الحدٌقة
 .لها مناسبة

 متكامل وتحسٌن تنمٌة مشروع إعداد والسٌاحٌة من خالل التارٌخٌة األزبكٌة حدٌقة أهمٌة واستعادة المنطقة تنمٌة تم اقتراح

 (٣) رقم ملحق فلورنسا بمٌثاق ورد ما المشروع ٌحقق بحٌث ذكرها, سبق التً التدهور أوجه ٌعالج بما حولها وما للحدٌقة
 عدم ٌتحتم التً الحكومٌة المبانً نقل فً تدرٌجٌاً  البدء ضرورة مع إسماعٌل, الخدٌوي وقت كان كما الحدٌقة مسطح لٌعود

 .مناسبة زمنٌة لخطة طبقاً  الحدٌقة أرض على وجودها

 رصد مقارن للمتغٌرات واندثار التراث الترفٌهً بٌن حدٌقة سنترال بارك وحدٌقة غوركً وحدٌقة األزبكٌة  7.1.3
بالقاهرة 

:-  تم الوقوؾ على النقاط التالٌة (2)من خالل تحلٌل الجدول رقم 
 بموسكو ؼوركً منتزة ومن فدان 843 بنٌوٌورك بارك سنترال منتزة بٌن الشاسعة المساحة فً التفاوت من بالرؼم 

 العمرانً التخطٌط فً االستراتٌجً البعد لتواجد أنه إال فدان, 18 األزبكٌة حدٌقة فً المساحة وضئلة فدان 300
 الحدائقً التراث على الحفاظ ذلك إستتبع والتشرٌعات القوانٌن لتطبٌق إضافةً  والثقافً, التراثً الموروث على والحفاظ

 ولعدم االستراتٌجً البعد فالٌؽٌاب األزبكٌة حدٌقة فً العكس وعلى ؼوركً, وحدٌقة بارك سنترال  حدٌقة من لكل
 السلوك تدنً نتٌجة التراثٌة الهوٌة فقد إلً إضافة الحدٌقة من مساحات فقدان ذلك إستتبع والتشرٌعات القوانٌن تفعٌل

 .التراثً الموروث قٌمة معرفة وعدم اإلنسانً
 بالتخطٌط أنه إال والروسٌة, واألمرٌكٌة المصرٌة البٌئٌة بٌن والمناخٌة البٌئٌة للظروؾ الجوهري االختالؾ من بالرؼم 

 مختلؾ مع تتناسب مساحات توفٌر تم االستخدامات, متطلبات وفهم( ؼوركً وحدٌقة بارك سنترال حدٌقة فً )الجٌد
 مثمرة, وآخرى زٌنة أشجار خضراء, مسطحات الرٌاضٌة, لألنشطة مناطق الجلٌد, على للتزلج مناطق )االستعماالت

  فقط لٌس ومسارح وبوابات, شفافة شبة وآخر شفافة أسوار للجري, ومضمار للدرجات, وآخرى المشاة لحركة مسارات
 الحدائق فؤصبحت االقتصادٌة, األجندات ومناقشة السٌاسٌة القضاٌا لطرح أٌضا ولكن الثقافٌة األنشطة الستعراض
 فً العكس وعلى المحلٌة, الندوات وعقد الدولٌة والمإتمرات الرسمٌة اإلحتفاالت لممارسة فراؼات بمثابة والمنتزهات

 إعادة ذلك إستتبع التراثٌة, المقومات على الحفاظ الرئٌسً محورها ٌكون مستقبلٌة رإٌة وجود فلعدم األزبكٌة, حدٌقة
 على الحفاظ تصمٌمها فً ٌراعا لم مترو محطة للمتسولٌن, مرتع المتهالك للكتاب األزبكٌة سور )األمثل ؼٌر االستخدام

 األزبكٌة حدٌقة بتحوٌل  عشوائٌة, عنها ٌقال أن من أكثر ركاب نقطة فقط ولكن التراثٌة والمنظومة الحضارٌة القٌمة
 (.  الباحث: المصدر)االتجاهات, متشعبة عشوائٌة وبإرة ظاهرة إلى

 عناصر أهم من المعماري التراث عناصر تعتبر حٌث السٌاحة, لصناعة أساسً مقوم بمثابة التراثٌة الحدائق تلك تعتبر 
 التراث معالم بزٌارة ٌقوم الذي السائح فان واضح, هو كما و السواء, حد على والمحلٌة العالمٌة للسٌاحة بالنسبة الجذب

 . Prentice,(1993) الزٌارة, تلك من نشؤت إنسانٌة تجربة" باقتناء "ٌقوم لكن و المعالم تلك" باقتناء "ٌقوم ال العمرانً
 أن فإما ,المستوٌات كافة على المختصٌن تحٌر التً القضاٌا من السلؾ تركه وما التراث بٌن االختٌار مشكلة وتبقى 

 منه ٌوجد ال متفردا أو خاصة إبداعٌة أو تصمٌمٌه أو معمارٌة أهمٌة ذو أو خاصة تارٌخٌة مكانة ذو التراث ٌكون
  (1986)باستمرار, تتطور الجمالٌة المعاٌٌر فان وكذلك حقٌقً, هدؾ بال عمل التراث على الحفاظ ٌصبح وإال الكثٌر

Erder آخر عصر فً متمٌزة ؼٌر وتصبح الزمن مع تتؽٌر متمٌزة معالم إنسانٌا أو تارٌخٌا تعتبر كانت التً فالمعالم 
 األخطاء من اإلنسانً التراث حساب على الحاضر باحتٌاجات االهتمام ٌعتبر ثم ومن. التراثٌة أهمٌتها تفقد وبالتالً
 الماضً تراث إدماج هو الصادقة للمعاصرة الوحٌد فالسبٌل العصور, من كثٌر فً اإلنسانٌة ارتكبتها التً الجسٌمة
 االختٌار إشكالٌة تزداد الماضً على شواهد تعتبر التً بنا المحٌطة الظواهر زٌادة فمع المعاصر, الواقع فً األصٌل

 من كرمز أو التكنولوجٌا فً السرٌع التؽٌر ضد كدفاع علٌها الحفاظ تستحق اعتبارها ٌمكن الحدٌثة الظاهرة فحتى بٌنها,
 ٌتماسً بما األزبكٌة حدٌقة ومنها التراثٌة الحدئق احٌاء ٌجب لذا. Isar( 1986), معا االثنٌن أو الثقافٌة الهوٌة رموز

 (.  الباحث: المصدر )والمعاصرة, األصالة بن والجمع العالمً التراث مع
 

رصد مقارن للمتغٌرات واندثار التراث الترفٌهً بٌن حدٌقة سنترال بارك بنٌوٌورك وحدٌقة غوركً بموسكو وحدٌقة األزبكٌة  (2)جدول رقم 
. [الباحث: المصدر]بالقاهرة، 

 التراثٌة المركزٌة غوركً حدٌقة بنٌوٌورك التراثٌة بارك سنترال حدٌقة المقارنة وجه
 بموسكو

 بالقاهرة التراثٌة األزبٌكٌة حدٌثة

 الموقع
 الجغرافً

 نٌوٌورك األمرٌكٌة العاصمة قلب فً
 . م1857 عام أنشؤت فدان، 843 بمساحة

 300 بمساحة موسكو العاصمة قلب فً
 م1928 عام أنشؤت فدان،

 بمساحة بالقاهرة العاصمة قلب فً
 م1872 عام أنشؤت فدان، 18
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 استدامة
 التراث

 الترفٌهً

 كبر من بالرغم الحدائقً التراث استدامة
 مع الجسور بناء تكامل الشاسعة، مساحتها
 . والعمرانٌة والنباتٌة الفراغٌة المكونات

 من بالرغم الترفٌهً التراث استدامة
( كولتوري بارك )المترو محطة وقوع
 وسلوك متكامل تنسٌق الحدٌقة، أسفل

 حضاري

 محطة إنشاء نتٌجة تراثً تدهور
 استقطاع الحدٌقة، أسفل العتبة مترو

 .عشوائً بشكل الحدٌقة من أجزاء

 المحٌط
 الخارجً
 للحدٌقة

 المركزٌة الحدٌقة بٌن التام التجانس
 المستدام الحفاظ تؤكٌد المحٌطة، واألنشطة

 والثقافٌة، والتراثٌة العمرانٌة الهوٌة على
 مع للوجهات الدٌرامً المنظور تكامل

 .   الحدٌقة بنوراما

 واألنشطة االستعماالت تغٌر عدم
 الهوٌة على الحفاظ بالحدٌقة، المحٌطة
 للحدٌقة والثقافٌة والتراثٌة العمرانٌة
 .األشمل ومحٌطها

 بالمحٌط واألنشطة االستعماالت تغٌر
 والبنائٌة السكانٌة والزٌادة الخارجً

 أهمٌتها أفقدها مما الحدٌقة بجوار
 .والترفٌه للتنزه كمكان ووظٌفتها

 
 التراثٌة القٌم

 والحفاظ

 التراثٌة الموروثات علً والتؤكٌد الحفاظ
 التراث مع للتعامل الدقٌق الفهم والثقافٌة،
 . العالمٌة التنافسٌة تحقٌق العمرانً،

 الحدائقً التراث منظومة على الحفاظ
 والحضارٌة التراثٌة القٌمة فهم نتٌجة

 .العالمٌة التنافسٌة تحقٌق للحدٌقة،

 أفرز المروري اإلزدحام تفاقم
 إلنشاء للحدٌقة، عشوائً استقطاع

 الكتاب سوق وتعدي مترو محطة
  .العشوائً

 
 تجانس

 االستعماالت

 خالل من والمعاصرة األصلة بٌن الجمع
 األبعاد تنفٌذ االستعماالت، تناغم

 اعتبار العمرانً، التخطٌط فً االستراتٌجٌة
 مقومات من أساسً مقوم التراثٌة الحدائق
 .  العمرانً التخطٌط

 منظومة ضمن وعمرانً بٌئً تناغم
 االستراتٌجً البعد وضوح االستدامة،

 الحدائق اعتبار العمرانً، التخطٌط فً
 التخطٌط مكونات من رئٌسً كٌان

 .العمرانً

 رونق مع متجانسة غٌر استعماالت
 التعدٌات نتٌجة الترفٌهً التراث

 التهام الحدٌقة، علً العمرانٌة
 .الحدائقً للتراث العشوائً  العمران

 
 الصٌانة

 المستدامة

 الصٌانة استمرار حتم اإلنسانً السلوك رقً
 الموروثات على الحفاظ فلسفة من الدورٌة
 للعمال المتطور التدرٌب. والترفٌهٌة التراثٌة

 الخبراء من لجنة والموظفٌن،
 .والمتخصصٌن

 نتٌجة والدقٌقة، الدورٌة الصٌانة
 والموظفٌن للعمال التدرٌبة الدورات

 للموروث الحساسة الطبٌعة وفهم
 .والثقافً التراثً

 والتطوٌر الصٌانة أعمال إهمال
 الحكومٌة الجهات جانب من بالحدٌقة
 الموروث قٌمة إدراك عدم واألهلٌة،

 .والثقافً الثراتً

 
 األنشطة زٌادة

 الترفٌهٌة

 والمناخٌة، البٌئٌة المتغٌرات مع التوافق
 تسمح متنوعة مساحات تخصٌص

 الظروف، مختلف فً األمثل باالستخدام
 بدنٌة ورٌاضة عقلً واستجمام نفسً هدوء

 . وروحٌة

 الظروف مختلف فً األمثل االستخدام
 الطاقة مع ٌتناسب بما والمناخٌة البٌئٌة

 معدالت زٌادة على وٌعمل االستٌعابٌة
 .االستجمام

 الترفٌهٌة األنشطة وتجمٌد إهمال
 التراثٌة هوٌتها الحدٌقة أفقد

 سلبا أثر مما الترفٌهٌة وأنشطتها
 .المترددٌن سلوك علً

 األطر
 التشرٌعٌة
 والقانونٌة

   تفعٌل الدولٌة، واالتفاقٌات المواثٌق تطبٌق
 المناخ توفٌر العالمٌة، المإتمرات مخراجات
 .  والموظفٌن والعمال للزوار المناسب

 فً والمعرفً الثقافً الوعً زٌادة
 السلوك والتشرٌعات، القوانٌن تطبٌق

 والعمال للزوار المتطور الحضاري
 .والموظفٌن

 تفعٌل وعدم الثقافً، الوعً غٌاب
 البعد غٌاب القانونٌة، األطر

 التراث لحماٌة االستراتٌجً
 .الحدائقً

 
 مصادر
 التموٌل

 والحكومً المإسسً التموٌل دٌنامٌكٌة
 والمستثمرٌن األهلٌة والجمعٌات والخاص

 .  الحدائقً التراث حب بدافع

 والحكومً المإسسً التموٌل تدافع
 غٌر التموٌل األعمال، ورجال والخاص
 .   التعلٌمات باتباع الزوار من المباشر

 والمإسسً، الحكومً التموٌل موت
 والمستثمرٌن األعمال رجال تجاهل
 .ربح أو مصلحة وجود عدم نتٌجة

 المشاركة
 المجتمعٌة

 الشعب فٌئات جمٌع بٌن اإلٌجابً التفاعل
 األعمال ورجال الحكومٌة والمإسسات

 .  األمثل االستخدام ٌحقق والمستثمرٌن،

 والجمعٌات الحكومً القطاع بٌن التكامل
 الزوار لمشاركة إضافة والسكان األهلٌة

 .االستخدام كفاءة فً

 بٌن للمشاركة خطط وجود عدم
 غٌاب والعام، الخاص القطاع

 .بالمشاركة التخطٌط استراتٌجٌة

حقاً الحدائق العامة والمتنزهات التراثٌة ملك أصٌل للجمٌع, شعار ٌلتؾ حوله جمٌع أطٌاؾ الشعب, وٌحقق دٌنامٌكٌة 
.    (الباحث: المصدر)مستدامة للحفاظ على عبق الماضً األصٌل لنتعاٌش معه فً حاضرنا ونحفظه لتراه أجٌال المستقبل, 
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:  وتوصٌات الدراسة البحثٌة نتائج. 4

:   أوالًال النتائج البحثٌة
: -  طبقاً لتسلسل الدراسة البحثٌة تم الوقوؾ على أهم النتائج وبعض التوصٌات والتً ٌمكن صٌاؼتها فً النقاط التالٌة

 ٌإدي التراثٌة والمنتزهات الحدائق وتطوٌر حماٌة ٌخص فٌما التنفٌذٌة لوائحها وقصور العمرانٌة التشرٌعات تجاهل .1
 . الوطنٌة الهوٌة وفقدان التراثٌة الحدائق اندثار إلى
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 ركائز أهم من المستخدمٌن سلوكٌات لتطوٌر إضافةً  األهلٌة الجمعٌات وتشجٌع التراثٌة الحدائق تؤهٌل إعادة .2
 .االستدامة

 .التراثٌة المناطق وٌهدد العمرانٌة المشكالت تفاقم على ٌساعد المستقبلٌة الرإٌة وضعؾ االستراتٌجً البعد ؼٌاب .3
 .االستخدام كفاءة معامل من وٌزٌد العمرانٌة الهوٌة لحفظ أساساً  التشرٌعٌة األطر مع وتكاملها الدورٌة الصٌانة .4
 .والمستقبلٌة الحالٌة للدراسات معٌاراً  الرائدة العالمٌة التجارب دراسة تعد .5
 .   العالمٌة والتنافسٌة الحفاظ تحقق التً التشرٌعٌة األطر بمثابة العمرانً التراث لحماٌة الدولٌة المواثٌق تفعٌل ٌعتبر .6

 . ثانٌاًال التوصٌــات الحالٌة والمستقبلٌة

 التنفٌذٌة, والئحته البناء وقانون التنفٌذٌة والئحته المعماري التراث على الحفاظ لقانون الشمولٌة النظرة تطوٌر أهمٌة .1
 الحفاظ واستدامة لحماٌة الخاصة والفنٌة الكمٌة واالشتراطات التخطٌطٌة المعاٌٌر تتضمن تشرٌعٌة بنود بوضع وذلك
  .العمرانٌة البٌئة مع ٌتناسب بما تؤهٌلها وإعادة التراثٌة والمنتزهات الحدائق على

 العمرانٌة المخططات وضع عند المخططٌن لدى التراثٌة والمنتزهات الحدائق بؤهمٌة والثقافً البٌئً الوعً زٌادة .2
 . تراثٌة منتزهات أو حدائق تتضمن التً والمناطق للمدن والتفصٌلٌة

 الحضاري التنسٌق ومعاٌٌر بؤسس الخاص اإلرشادي الدلٌل بنصوص ملزمة ومعاٌٌر اشتراطات تحدٌد ضرورة .3
 العمرانً للتراث المستدامة الحماٌة مشروعات وتنفٌذ أعمال مظلة توسٌع ٌضمن بما التراثٌة والمناطق للمبانً
 . التراثٌة والمنتزهات الحدائق ذلك فً بما التراثٌة والمناطق المبانً كافة على وتطبٌقه علٌه, الحفاظ فعالٌات وتحقٌق

 بما المناطق لهذه المنظمة والتشرٌعات القوانٌن سن وكذلك وتحدٌدها القٌمة ذات للمناطق دولً مٌثاق إٌجاد حتمٌة .4
.  عامة ومنتزهات تراثٌة حدائق من علٌه تنطوي

 إظهار على التركٌز مع العمرانً, النسٌج مقومات كؤحد تواجدها وضرورة التراثٌة الحدائق بقٌمة الوعً نشر زٌادة .5
 .واألفراد للمجتمعات الثقافً البعد على وتؤثٌرها التراثٌة للحدائق الجوهرٌة القٌم

 للحٌاة, مانح كموروث الحدائق بؤهمٌة والتعرٌؾ العام الذوق لتنمٌة البٌئً الوعً لنشر عاجلة خطة صٌاؼة حتمٌة .6
 .القادمة لألجٌال األصلٌة بحالتها علٌها الحفاظ علٌنا

 المزٌد وإنشاء وتنمٌتها بل التراثٌة الحدائق من ماتبقى على والمحافظة للصٌانة ومنظمة مدروسة علمٌة خطة بلورة .7
.   ظلها فً نحٌاة أن نرجو التً والقٌم فٌه نعٌش الذي العصر عن تعبر بصورة منها

 وتفعٌلالمشاركة المجتمعٌة  على ٌعتمد التراثٌة فً الحدائق والمنتزهات المستدامة السٌاحٌة التنمٌة نجاحاستمرار  .8
إعداد أو  مرحلة سواء فً بها, واالرتقاء وتطوٌرها المناطق التراثٌة على الحفاظ فً المدنً المجتمع منظمات دور

 والقطاع الحكومً القطاع)الدولة الثالثة  قطاعات ألدوار تكامل بشرط ولكن الحفاظ, تنفٌذ مشروعات أو تخطٌط
قطاعات  ألدوار تكامل حدوث بدون المدنً فزٌادة دور منظمات المجتمع ,( المدنً المجتمع ومنظمات الخاص
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