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 تقييم فاعلية تشريعات التنسيق الحضاري في القاهرة الخديوية

 الخبير والمستعمل ازدواجية

 مع ذكر خاص ميدان طلعت حرب

 د/ منى يحيى شديد د/ جيهان أحمد إبراهيم

 الجامعة الحديثة -كلية الهندسة  -مدرس بقسم الهندسة المعمارية  الجامعة الحديثة -الهندسة  كلية -مدرس بقسم الهندسة المعمارية 

  

 الملخص

 البصري المشهد وإدراك وتتشابك، عناصره تتداخل التعقيد، شديد من أشكال النسيج العمرانى شكلالتاريخية تعتبر المناطق ذات القيمة 

 القيم مع جنب إلى جنبا   العمران جماليات من نابعة لقيم فى تكويناتها تخضع بصرية صور خالل من يكونالتاريخية للمناطق ذات القيمة 

 هذه تغيب وعندما .العمراني والتصميم الفكر التخطيطى جميعا   عليها يرتكز التى الثقافية وأيضا   واالجتماعية داخل تلك المناطق، الوظيفية،

 وشكلهاالتاريخية المناطق ذات القيمة  بمالمح واالهتمام واالهتزاز.  بالتشويش يصاب المناطق لتلك البصري المشهد فإن إحداها، أو القيم

  للمجتمعات.  الحضارى التطور مستويات تالزم حضارية فطرية حالة وإنماالعمرانية،  الحياة فى كماليا   ترفا   ليس وطابعها وجمالها

ببيئتها  لحق الذى التدهور والبيئى، ومن والسمعى البصري التلوث شدة من حاليا  اني تعباإلضافة إلى أن المناطق ذات القيمة التاريخية 

 ذات المبانى من كثيرا   التشوهات طالت حتى ومسارات الحركة واألرصفة، المبانى على وتعديات حدوث تشوهات إلى أدى مماالعمرانية، 

 .المتميزة المعمارية القيمة

نطقة ذات القيمة )وخاصة م على المناطقفاعلية تشريعات التنسيق الحضاري في الحد من التعدي مدى تقييم دراسة وومن هنا كان البد من  

القاهرة الخديوية(، وذلك من خالل قياس أزدواجية رد الفعل المجتمعي )المصمم العمراني ومستخدمي منطقة القاهرة الخديوية( إتجاه تلك 

 .التشريعات

  فراغالمصمم العمراني والمستعمل لل –ت القوانين والتشريعا –القاهرة الخديوية  –ت القيمة التاريخية المناطق ذا الكلمات الدالة:

 

 مقدمة 

إلى جانب عظمة حجم المباني ذات القيمة التاريخية بها من حيث  الحضاري،تتميز القاهرة الخديوية بالثراء وتنوع مخزونها 
المساحة والنوعية، هذا وتقع القاهرة الخديوية في حيز عمراني محيط بها ينبض بالحياة مما يحدث تأثيرا متبادال بين االمباني 

 ذات القيمة والحيز العمراني وكذلك المجتمع المحيط. 

وتحكم في العمران وذلك من أجل حمايتها  وارتقاءرتبطة بالحفاظ على تلك المناطق من صيانة ومن هنا بدأت تظهر المفاهيم الم
مستمرة عديدة ومحاوالت وهناك المخزون الحضاري الذي تتوارثه االجيال.  باعتبارها جماليات العمران بهاوالحفاظ على 

هرت مجموعة من المداخل والمشروعات ذات التوجهات ظكما ، بصفة عامة لعمليات الحفاظ على المناطق ذات القيمة التاريخية
يؤدي إلى النتائج المتوقعة، لذلك مازالت تعاني تلك المناطق  المختلفة، منها ما هو ناجح ومنها ما يعاني من بعض السلبيات وال

 (Sanders, 2008)الخدمات.  وانهيارمن تدهور وسوء االستخدام وفقدان الوعي الحضاري 

ي في نشطة المجتمع المختلفة وهي التأ اتظهر فيه حيثمن أكثر االماكن التي تنبض بالحياة،  القاهرة الخديويةويجدر بالذكر أن 
لمختلفة رصد المشكالت اعرضة لتعديات متنوعة، ومن هنا كانت أهمية التعرض لهذه الدراسة البحثية، والتي تتناول نفس الوقت 

يل مدى فاعلية تشريعات التنسيق الحضاري التي تم تطبيقها في منطقة الدراسة )ميدان طلعت التي تعاني منها ورصد وتحل
 ,Myntti يق الحضاري في القاهرة الخديوية.الخبير والمستعمل بصدد تقييم تشريعات التنس ازدواجيةحرب(، باإلضافة إلى قياس 

2000)) 

 المشكلة البحثية 

بالرغم من تعدد التشريعات المرتبطة بالتنسيق الحضاري في القاهرة الخديوية إال أنه يمكن رصد العديد من أوجه السليبات 
 والقصور في عمليات الحفاظ عليها، والتي تتمثل في اإلنفصال الواضح بين تلك التشريعات بماهيات تطبيقها من الناحية العملية.

مستخدمي  جاتوجود آليه تقوم بالربط بين تشريعات التنسيق الحضاري وبين متطلبات واحتياويرجع هذا اإلنفصال إلى عدم 
شطتهم وتتوافق مع أن تتالءمعليها لكي  إجراء تحوالتلمنطقة القاهرة الخديوية. ولتلك األسباب يقومون بالفراغات العمرانية 
 ومتطلباتهم المختلفة.



THE EVALUATION OF EFFICIENCY OF URBAN HARMONY LEGISLATIONS… Gehan Ahmed ,Mona Shedid, P.24-35 

 

25 

 ثهدف البح

ي تقييم فاعلية تشريعات التنسيق الحضاري ف والمستعمل بصددالخبير  ازدواجيةق وتقييم تدقيتهدف الورقة البحثية إلى: 
 القاهرة الخديوية. 

 الهدف مجموعة من األهداف الثانوية: ويرتبط بهذا

 هرة الخديوية.اتطبيق الجمع بين سياسات الحفاظ علي المناطق ذات القيمة التاريخية وتشريعات التنسيق الحضاري للق 

  ي القاهرة الخديوية، مع األخذ فالرفع من جماليات العمران داخل مدى فاعلية تطبيق تشريعات التنسيق الحضاري في
 واالنشطة المختلفة لمستخدمي تلك المناطق. االحتياجات االعتبار

  (1شكل )تشريعات في حل تلك المشاكل. الرصد وتحليل المشاكل المتواجدة داخل نطاقات الدراسة، ومدى فاعلية 

 اإلطار العام ألهداف البحث والعالقات المختلفة بين أطرافها، وذلك في محاولة لتوضيح منظومة الدراسة( 1شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منهجية البحث

 األساسية النواة يمثل الذي للعمل التطبيقي إطار لصياغة أساسيا تمهيدا تمثل نظرية أرضية طرح على البحثية المنهجية تعتمد

 بالنتائج. والخروج البحث فرضية تأكيد سبيل في وتطبيقية نظرية مناهج عدة الدراسة تناولت ثم ومن .لحل المشكلة البحثية

 يلي: ويمكن تحديد المنهجية البحثية من خالل ما

  :النظرياإلطار  -أ

  تلك المناطق، باإلضافة إلى معايير  إشكالياتدراسة المناطق ذات القيمة التاريخية، وذلك من خالل التعرف على قيمة

 تحديد تلك المناطق وماهي السياسات المختلفة للتعامل معها.

 .إلقاء الضوء على تشريعات التنسيق الحضاري للقاهرة الخديوية 

 اإلطار التطبيقي: -ب

 دراسة ميدان طلعت حرب )منطقة الدراسة التطبيقية( كما يلي:وذلك من خالل 

 

 

 المصدر: الباحث
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 المرحلة االولى: اإلعداد والتوثيق

في هذه المرحلة يتم تحديد مناطق الدراسة داخل القاهرة الخديوية )ميدان طلعت حرب( وفقا الشتراطات ومحددات معينة وهي: 

 ومن ثم يتم تصميم جداول الرصد.  المتواجدةالمشاكل وتحليل باإلضافة إلى رصد  باالستعماالت،محدد مكاني ومحدد متعلق 

 المرحلة الثانية: جمع وتحليل البيانات

 لمتواجدةاالدراسة للحد من المشاكل  ضاري التي تم تطبيقها داخل نطاقتتضمن هذه المرحلة رصد وتحليل تشريعات التنسيق الح

 إستمارات الرصد والتصوير الفوتوغرافي والمالحظات الشخصية.  استخدام. ويكون ذلك من خالل بداخلها

 تشريعات التنسيق الحضاري: اتجاهالمرحلة الثالثة: قياس رد الفعل المجتمعي 

أخذ رأي المصمم العمراني والمستعمل على مدى فاعلية تطبيق تشريعات التنسيق الحضاري في الحد من تم في هذه المرحلة 

المشاكل المتواجدة داخل نطاقات الدراسة وتحقيق جماليات عمران القاهرة الخديوية، ويكون ذلك من خالل توزيع إستمارات 

  (2شكل ). بأسلوب الفرق الداللي االستبيان
 الدراسة البحثيةمنهجية  (2شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 التاريخية وسياسات التعامل معها تمهيد: قيمة وإشكالية المناطق ذات القيمة  1

 وم المناطق ذات القيمة التاريخيةمفه 1/1

 القيمة التاريخية بالحيزات النطاقات ذات تعرف المنطلق هذا ومن معين، طابع أو بصفة يتميزالمناطق المتجانسة والتي هي 

 القيم على وتحتوي اآلثار حماية مسمى قانون تحت الواقعة التراثية المفردات من بمجموعة تزخر التي المتجانسة الحضارية

 .إلخ...............والعادات والتقاليد المعمارية والخصائص العمرانية كالقيم المجتمع خصائص على الدالة

 الباحث المصدر:
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 هى وشوارع، وميادين وحدائق مبانى من فيها بما بأكملها اعتبارها بها يجب يحيط وما التاريخية القيمة ذات المناطق فإنولذلك 

 الموجودة واألنشطة االستعمال نوع ويمثل .مكوناتها وتناسق طبيعة على أجزائها بين يعتمد التوازن حيث تتجزأ، ال مجموعة

 والحرف والصناعات التجارة نوعيات فإن وبالتالى التراث المعماري.  مع جنب إلى جنبا   العمرانى التراث من جزءا  أساسيا   بها

الريس، ) ذات القيمة التاريخية. فى المناطق وتدعيمها عليها الحفاظ يلزم التى التراثية واالجتماعية االعتبارات من مهم جزء هى

2212) 
 

 كل المناطق ذات القيمة التاريخيةمشا 1/2

 أو المستوى المادي المستوى على سواء سلباعليها  تؤثر والتي المشكالت من للعديد المناطق ذات القيمة التاريخية تتعرض

 البد كان البعيد، ولذلك أو القصير المدى على سواء التراث هذا وضياع تدمير إلى النهاية في وتؤدي معا، كليهما أو البصري

 على تلك المناطق. والحفاظ التعامل في األولية المداخل كأحد الرئيسية وأسبابها المشكالت هذه تحديد من

 ويمكن تصنيف هذه المشكالت في النقاط التالية:

 هي مشكالت تتعلق بهجرة السكان االصليين للمناطق ذات القيمة وكيفية تعامل السكان الجدد مع : اجتماعية مشكالت
 تلك المناطق

 هي مشكالت تتعلق بالمياه الجوفية وعدم قدرة بعض المواد المستخدمة بالمباني ذات القيمة على مقاومة بيئية مشكالت :
 على ذلك من آثار سلبية. يترتبالعوامل البيئية المختلفة، وما 

 تتلخص المشكالت االقتصادية في نقص مصادر التمويل الالزمة وقصور اإلمكانيات الحكومة اقتصادية مشكالت :
                                                  بالمناطق ذات القيمة التاريخية. تقاءلالر

 ية. لكيفية التعامل مع المباني والمناطق ذات القيمة التاريخ الالزمةن والتشريعات تتعلق بغياب القواني: سياسية مشكالت

(Said , 2013)  

 وماهي الظواهر السلبية التاريخيةوفي الجدول التالي سوف يتم تحديد جميع المشكالت المتواجدة داخل المناطق ذات القيمة 
 الناتجة عن تلك المشكالت. 

 

 المصدر: الباحث- :البشري بالعامل المتعلقة األثرية المباني على المترتبة والظواهر المشكالت (1جدول)  

 النسق الظواهر السلبية المترتبة المشكالت م

 (Wang, 2012) :اجتماعيةأوال: مشكالت 

 للمناطق األصليين السكان هجرة 1

 حديثة أخرى مناطق إلى التراثية

 تلبية إمكانية عدم بسبب

 للسكان األساسية المتطلبات

 .بالمناطق ذات القيمة التاريخية

 

 ليحلالمناطق لتلك  االجتماعي التركيب تغيير -

 أقل بمستوى آخرين سكان األصليين السكانل مح

 مؤهله وغير الموقع إلى ال تنتمي حضاريا

 إلى أدى مما المباني من النوعية هذه مع للتعامل

 السكان بين االرتباط وضعف المنطقة تدهور

 .بهم المحيط المعماري التراث وبين

 

 مع والالمباالة االستخدام سوء 2

 انخفاض المباني نتيجة هذه

والتعليمي  الثقافي المستوى

 هذه لقاطني والحضاري

 .المناطق

التاريخية  باألهمية لديهم الوعي وانعدام قصور -

 .للمبانى والجمالية

 .وتلفها للمباني الداخلية العناصر تدمير  -

 

3 

 

 التراثية بالمباني االهتمام

 اإلطارعن  منفصلة كوحدات

 .المحيط العمراني

 المتكاملة البصرية الصورة على السلبي التأثير -

 العمران من كجزء المبنى وتغيير   شخصية

 .المحيط

 

 المعماري النمط على التعدي 4

 بعض تعديل بالحذف أو بالتدخل

 .األجزاء

 

 سواء واإلضافة بالتعديالت المبنى شخصية تغيير -

  .معا كليهما أو الرأسي أو األفقي على المستوى

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813044194
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813044194
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 النسق الظواهر السلبية المترتبة المشكالت م

 التكنولوجية المستحدثات إضافة 5

 شابه ما أو وحدات التكييف مثل

 .ضوئية وخالفه إعالنات من

 

 وما وتشويهه المبنى جماليات مراعاة عدم -

  .وخالفه بالحوائط من تكسير ذلك يصاحب

 

 الغير الصيانة أعمال إجراء 6

 إعادة تشطيب مثل مدروسة

مدروسة  غير بأساليب الواجهات

 .فنيا ومعتمدة

  .المميز المعماري وطابعه األثر وطمس تشويه -

    (Beckmann, 2005)ثانيا: مشكالت بيئية:

 حدوث إلى ويؤدى المباني أساسات على يؤثر - .الجوفيه المياه منسوب تذبذب 1

 كبيرا خطرا ويمثل لبعضها غير متساوي هبوط

 .عليها

 إرتفاع نتيجة الحوائط خالل المياه ورشح تسرب -

 المياه الجوفية.   منسوب

 

 المواد بعض مقاومة عدم 2

 بالمبنى للغازات المستخدمة

 والبكتريا. والفطريات واألتربة

 سالمة تهدد بصورة المبنى من األجزاء هذه تلف -

  تفاقمها. المبني عند

 

 واإلنكماش التمدد عمليات تتابع 3

 المستمرة عن التغيرات الناتجة

 .الحرارة لدرجات

 الوقت مع تزيد قد التي والتشققات الشروخ حدوث -

  بصورة

 .المبنى سالمة تهدد  

 

   (Rizzo, 2013) ثالثا: مشكالت اقتصادية:

 األراضي بالمدن قيمة إرتفاع 1

  .المدينة وسط مناطق خاصة

ذات القيمة  المبانى على التعديات تشجيع -

 تتركز ما غالبا والتي والتدمير التاريخية بالهدم

 .المناطق هذه في

 

 الالزم التمويل مصارد نقص 2

بالمناطق  لمشروعات اإلرتقاء

  ة.ذات القيمة التاريخي

الصيانة  ألعمال المستمرة المتابعة على القدرة عدم -

  .المباني لهذه الالزمة واإلصالحات

 

 

 عن الحكومية اإلمكانيات قصور 3

 لعدم بهذه المناطق اإلرتقاء

وإلعتبار  كافية ميزانيات وجود

 غير الضروريات من ذلك

 .الدول النامية فى خاصة

 المباني لهذه المطلوب الحكومي اإلهمال -

 الكافي الحكومي وعدم اإلشراف والمناطق

  .لحمايتها والالزم

 

 بديلة سكنية وحدات وجود عدم 4

 فى مناسب تعويض مادي أو

 .هذه المناطق تفريغ فى الرغبة

 

 المناطق هذه وتهديد اإلسكان مشكلة تفاقم -

  .وخالفه ظهور العشوائيات بإستمرار
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 (2003يحياوي، ) رابعا: مشكالت سياسية:

 النسق الظواهر السلبية المترتبة المشكالت م

 والتشريعات القوانين غياب 1

بالمناطق  للحفاظ على الالزمة

 وخاصةالتاريخية ذات القيمة 

 .بها المحيط يتعلق بالعمران فيما

 لضعف وذلكالمناطق تلك  على التعدي على ساعد -

 أو الهدم أو التعدي حاالت في العقوبة المطبقة

 جانب إلى رادع غير يجعله المتعمد مما اإلضرار

 هذه لتتحول من األحوال كثير في تطبيقه عدم

 .إزالته يمكن ال واقع أمر إلى التعديات

 

ذات  المبنى مع القانون تعامل 2

 يتعامل األحكام التي بنفسالقيمة 

من  الرغم على الفني األثر مع بها

 والبيئة منهما كال اختالف طبيعة

  .به المحيطة

  

 وتشريعات قوانين وجود عدم 3

 داخل البناء أعمالبتنظيم  خاصة

 .التاريخية ذات المناطق

وبالتالي  تلك المناطق داخل الحديثة المباني إرتفاع -

 ذات القيمة المباني وحوائط بأساسات اإلضرار

 البيئة تشكيل وتغير البصرية وتشويه الصورة

 .ذاتها التراثية

 

 

 القيمة التاريخية ذات المناطق تحديد معايير 1/3

التاريخية  المبانى من مجموعات على تواجد بناء وأيضا   المنطقة وخصائص لتاريخ تبعا  التاريخية ذا ت القيمة  المناطق تحدد
 األوروبى والحى التركى الحى أو ،القاهرة الخديوية()البلد  وسط كمنطقة بأكملها مناطق التاريخية المناطق تشملو .المناطق بهذه

 التاريخية المبانى لكثافة طبقا   العمرانية أو وسماتها تخطيطها لنوعية طبقا   الحى أو المنطقة داخل أماكن محددة أو باإلسكندرية،
 الحفاظ أو منطقة داخل ذلك كان سواء متميزةتاريخية ذات قيمة  كمنطقة بأكمله أو شارع ميدان اعتبار أيضا   ويمكن بها،

( "المتميزة القيمة ذات "المناطق الثانى: الفصل - الثانى الباب 222٢لسنة  11١ رقم لقانون التنفيذية الالئحة )أنظر  .خارجها
 األساسية والبنية والرصف التشجير وأعمال العامة البيئة لقضايا بالنسبة خاصا   واهتماما   المناطق أولوية هذه تأخذ أن ويجب
 الخطوات خالل من التراثية المناطق مع التعامل ويتم .وقيمتها وجمالها رونقها وتبرز المدينة تميز التى المناطق من أهم فهى

 التالية:

 والتسجيل. والتوثيق التحديد 

 األولويات. ووضع التصنيف 

 الخاصة( )االشتراطاتوالحفاظ  الحماية لوائح وضع. 

 الحماية.  مشروعات تنفيذ 
 ع المناطق ذات القيمة التاريخيةسياسات التعامل م 1/4

 إلى الحفاظ ويهدف عناصره، كونتها التي التاريخية والصورة المجتمع من كال إستمرارية صيانة إلى التاريخي الحفاظ يهدف
 إلى يهدف السطحي فالحفاظ والعميق، السطحي الحفاظ فرق لينش بين كما للزمن، تصورنا وإثراء بالتاريخ إحساسنا تنمية

 التاريخية المناطق مباني حفظ إلى العميق الحفاظ يهدف فى حين ومظهرها، التاريخية المنطقة وطابع الخارجى المظهر
 بأنه الحفاظ مفهوم إلى التوصل ذلك خالل من ويمكن .وتنميتها واإلرتقاء بها الشاملة البيئة تحسين إلى باإلضافة ومكوناتها

 الذي المجتمع حياة في دورا ليؤدي ممكنه مدة ألطول للموروث البقاء توفر التي واألساليب اإلجراءات كل تشمل التي العملية
 (Sawin, 2006) :رئيسيين إلى مستويين وأهدافه لمقياسه طبقا الحفاظ تقسيم ويمكن .معه يتعايش

 

 Architecturalالمعماري الحفاظ :أوال
Conservation  

 وصيانتها وإصالحها إلخ....... البصرية أو الثقافية أو التاريخية الخواص ذات المعمارية والمفردات المنشآت حماية عملية وهو
 .المحيطة العمرانية البيئة تغير نتيجة يعتريها الذي التشويه إلزالة

  Urban Conservationالحضري الحفاظ :ثانيا

 في التاريخي والذي يتمثل الطابع ذو الحضري العمراني النسيج وصيانة رعاية استراتيجيات تحدد التي الواعية اإلدارة ويعني
 إستعمال فعالية إستمرارية لضمان وذلك المواقع وتنسيق العامة والساحات الحضرية والفراغات التراثية البنائية التشكيالت



Faculty of Urban & Regional Planning, Cairo University Journal of Urban Research, Vol. 23, Jan2017 

 

30 
 

 التاريخية القيم ذات التراثية النطاقات على بالحفاظ األولى بالدرجة يهتم عامة بصفة والحفاظ .الموروث الحضري النسيج
 (3شكل )( Aygen ,2012المعمارية. ) المفردات مستوى على أو العمراني المستوى أكان على سواء والحضرية

 مفهوم عمليات الحفاظ في المناطق ذات القيمة التاريخية (3شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لحضاري الخاصة بالقاهرة الخديويةتشريعات التنسيق ا  2

القاهرة  ورونق مظهر لتحسينمن جهاز التنسيق الحضاري  تطبيقها المقترح العمرانية واالشتراطاتيتناول هذا الجزء القوانين 
 أى إجراء لتلك المنطقة عند المميزة الخصائص االعتبار فى األخذ ضرورةإلى  باإلضافة  معها. التعامل وكيفية الخديوية

 (4شكل ) .العمرانى لها والطابع المعمارى، مبانيها لطابع واحتراما   لها العمرانية القيم لدعم وتطوير، حفاظ مشروعات

 تشريعات التنسيق الحضاري الخاص بالقاهرة الخديوية (:4شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: الباحث

 

ى لأسس ومعايير التنسيق الحضاري للمبانى والمناطق التراثيه وذات القيمه المتميزه المعتمده من المجلس األعالمصدر: 

 2010األولى ،  ،اإلصدار األول ، الطبعه 2002لسنه  111قانون رقم للتخطيط والتنميه العمرانيه 
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 الدراسة التطبيقية  3

 أسباب إختيار منطقة الدراسة 3/1

 قد تم تحديد منطقة الدراسة من خالل مايلي:

 يتحدد نطاق الدراسة داخل منطقة وسط البلد )القاهرة الخديوية(، حيث أنها من أكبر وأكثر المدن الحافلة : حجم المنطقة

 باإلضافة إلى أنها حظيت بتطبيق وتفعيل تشريعات التنسيق الحضاري بداخلها.بالمناطق ذات القيمة التاريخية، 

 البد من توحيد نوع االستعماالت واألنشطة المقامة داخل نطاقات الدراسة، وذلك لقياس مدى تأثير ستعماالت: باإل تعدد

 تلك األنشطة على المنطقة.

     أختيار وتحديد عينات الدراسة 3/2

 تم مراعاة عدة عوامل عند أختيار حاالت الدراسة وهي كما يلي:

 .ان تكون جميع المناطق في حيز عمراني داخل وسط المدينة 

  أن تكون خضعت تلك المناطق لعمليات الحفاظ حتى يمكن رصد وتحليل وبيان مدى فاعلية تطبيق القوانين والتشريعات

 نطاقات الدراسة مع االخذ في اإلعتبار الرد الفعل المجتمعي. الخاصة بعمليات حفاظ في الحد من التعدي على 

 .ان تتعدد االنشطة داخل المسار حتى يمكن قياسها وربطها بعناصر تنسيق المسار 

 . اإلستعماالت تعددوذلك بما يعادل تأثير البعد المكاني وكذلك ميدان طلعت حرب، وقد تم أختيار 

 حربق الدراسة األول: ميدان طلعت نطا 3/3

، 1١94يعتبر ميدان طلعت حرب، الذي حمل سابق ا اسم سليمان باشا، موطن ا لعدد من المعالم الحضارية المتميزة. في عام 

من أهم وأشهر  كما أنه .أعيدت تسمية الميدان باسم االقتصادي البارز مؤسس بنك مصر ويتوسط تمثال طلعت حرب الميدان

ملتقى تقاطع أشهر شوارع  فهوساسي ألي من شوارع القاهرة الخديوية ومعالمها، يعتبر المدخل األميادين القاهرة، حيث 

 (Qatamech, 2014) رقها مثل سليمان باشا وقصر النيل.القاهرة وأع

 تعريف نطاق الدراسة -مرحلة اإلعداد والتوثيق: أ 3/3/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتواجدة داخل ميدان طلعت حربل رصد المشاك -ب

تم تحديد المشاكل المتواجدة داخل نطاق الدراسة من خالل إستمارات الرصد والصور الفوتوغرافية، كما تم ربط تلك 

 لتحديد نوعية كل مشكلة.( 1المشكالت بالجدول رقم )



Faculty of Urban & Regional Planning, Cairo University Journal of Urban Research, Vol. 23, Jan2017 

 

32 
 

 

 المصدر: الباحث- :المباني ذات القيمةالمشاكل المتواجدة داخل نطاق الدراسة ومدى تأثيرها على وتحليل رصد  (:2جدول)
 

 

الجدول يتضح أن أغلب هذا من 

المشكالت المتواجدة داخل نطاق 

الدراسة، هي مشكالت بشرية 

وسياسية. وهذا مؤشر على أن هناك 

 بين القوانين والتشريعات التي إنفصال

تتخذها الدولة بماهيات تطبيقها من 

الناحية العملية، ومن هنا كان البد أن 

تتعرض الدراسة البحثية إلى قياس رد 

الفعل المجتمعي )المتمثلة في المصمم 

العمراني والمستعمل( على التشريعات 

التي تضعها الدولة لتحقيق الجمليات 

 يوية. لعمران القاهرة الخد

 

 

 

 

 المرحلة الثانية: جمع وتحليل البيانات: 3/3/2

يقوم برصد تشريعات التنسيق الحضاري )الخاصة بالطابع المعماري( التي تم تطبيقها على المباني محل الدراسة،  (:3جدول)

 المصدر: الباحث                                            ومدى فاعليتها في الحد من المشاكل التي تم رصدها في المرحلة السابقة:   

 التشريعات المرتبطة

 بالطابع المعماري

 المباني ذات القيمة داخل ميدان طلعت حرب

ى  الشكل
)مبن
1)

ى  
)مبن
2)

ى  
)مبن
3)

ى  
)مبن
4)

ى  
)مبن
5)

ى  
)مبن
6)

 

 3asi        ارتفاعات وحجم المباني

       الفتحات

 المبانى واجهات ألوان

 التشطيب ونوعية

      

       تعليات وإضافة مباني

       التركيبات الفنية

العناصر والمعالجات 

 المعمارية

      

       مداخل المباني

       المحالت واالنشطة التجارية

 %37 %75 %62 %50 %50 %37 لتطبيق القوانين لكل مبنى %
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من الجدول السابق يتضح أن أغلب القوانين والتشريعات التي تم تطبيقها داخل نطاق الدراسة أرتكزت فقط على واجهات المباني 

باألنشطة التجارية المقامة في الدور األرضي. لذلك مازال يعاني هذا  )االلوان/ التشطيب/ المواد المستخدمة/..إلخ( دون األهتمام

 الجزء بالتدهور والتعدي على طابعه المعماري )عدم تطبيق التشريعات الخاصة بفترينات العرض/ الفتحات/..إلخ(.

 (9،8،٢،١شكل ) الفتوغرافيا:أما تشريعات التنسيق الحضاري الخاصة بالطابع العمراني فقد تم رصدها من خالل الصور 

 فى موحد بأسلوب والتبليط الرصف نوعيات تم إستخدام (:6شكل )

 كامل فى الرصيف وخامات وعرض شكل كلها، فقد تم توحيد المنطقة

 للمكان العام الطابع مع يتوافق بما الطريق

زيادة نسبة مسارات  (:7شكل )

 حركة السيارات عن المشاه

عناصر التشجير  (:8شكل )

 المتواجدة داخل نطاق الدراسة

   

 

  عناصر فرش الفراغ المتواجدة داخل نطاق الدراسة(: 9شكل ) 
 

  

 

 قياس رد الفعل المجتمعي إتجاه تشريعات التنسيق الحضاري:مرحلة الثالثة:  3/3/3

 من مجموعة وخمسين المصممين العمرانيين مجموعة من خمسين على توزيعها اإلستبيان إستمارة تصميمفي هذه المرحلة تم 

 في تصميم وتحليل إستمارات اإلستبيان. Semantic Differentialالداللي  الفرق بأسلوب اإلستعانة تم معماريين، وقد الغير

 (12شكل )
 إستمارة اإلستبيان بأسلوب الفرق الداللي (:11شكل )

 الشكل ؤالالس
 المقياس

1 2 3 4 5 

 السؤال الخاص بكل بند داخل تشرعات التنسيق الحضاري

       

 
 

تقييم أزدواجية المصمم العمراني والمستعمل بصدد تشريعات التنسيق الحضاري لتحقيق جماليات عمران القاهرة  -
 الخديوية:

 (4) جدول
 
 
 

 المصدر: الباحث
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 المصمم العمراني والمستعمل تجاه لبنود تشريعات التنسيق الحضاري للقاهرة الخديوية قياس أزدواجية (:4) جدول
 خاص بالخبير

 السؤال الخاص بكل تشريع
 خاص بالمستعمل

 الدرجة الدرجة

 4.5 تقييم مدى تأثير فاعلية ألوان الزجاج  الواجهة في تحقيق جماليات العمران؟ كيفية 3.2

 4.3 تقييم مدى تأثير فاعلية مسطح الفتحات للواجهة في تحقيق جماليات العمران؟ كيفية 2.5

 3.2 تقييم مدى تأثير فاعلية عدم إستخدام فتحات الواجهة في األدوار فوق األرضي في العرض التجاري في تحقيق جماليات العمران؟ كيفية 4.8

 3.5 التكييف على الواجه الرئيسية في تحقيق جماليات العمران؟ تقييم مدى تأثير فاعلية وضع دكتات كيفية 3.7

 3.5 تقييم مدى تأثير فاعلية حجب مواسير الصرف الصحي والمياه والغاز في تحقيق جماليات العمران؟ كيفية 3.9

 3.1 بالفتحات األصلية المخصصة للمحالت التجارية في تحقيق جماليات العمران؟ تقييم مدى تأثير فاعلية األلتزام كيفية 4.8

 4.5 تقييم مدى تأثير فاعلية األلتزام بنفس لون الواجهة المخصصة للمحالت التجارية في تحقيق جماليات العمران؟ كيفية ك 4.7

 2.4 تقييم مدى تأثير فاعلية وضع الالفتات التجارية في المكان المخصص لها داخل مساحة فتحة المحل في تحقيق جماليات العمران؟ كيفية 4.0

 4.8 تقييم مدى تأثير فاعلية عدم طالء المبنى ذو قيمة أو المبنى المجاور بألوان يخالف األلوان المسموح بها في تحقيق جماليات العمران؟ كيفية 3.5

 4.1 تقييم مدى تأثير فاعلية عدم إستخدام تكسيات للواجهة غير متوافقة مع األلوان السائده في تحقيق جماليات العمران؟ كيفية 4.3

 4.7 تقييم مدى تأثير فاعلية إعادة طالء المبنى ذو القيمة بنفس لونه األصلي في تحقيق جماليات العمران؟ كيفية 3.1

 4.7 تقييم مدى تأثير فاعلية إخالء مداخل المباني من أي إشغاالت في تحقيق جماليات العمران؟ كيفية 2.5

 4.4 تقييم مدى تأثير فاعلية عدم تغطية مداخل المباني بأي أعمال ديكور في تحقيق جماليات العمران؟ كيفية 2.8

 خاص بالخبير
 السؤال الخاص بكل تشريع

 خاص بالمستعمل

 الدرجة الدرجة

 4.3 المباني من أي إشغاالت في تحقيق جماليات العمران؟ متحركة بمداخلتقييم مدى تأثير فاعلية عدم وضع فاترينات تجارية ثابتة أو  كيفية 3.0

 2.5 تقييم مدى تأثير فاعلية عدم وضع أي الفته إعالنية على أسطح واجهات المباني في تحقيق جماليات العمران؟ كيفية 4.4

 4.0 تقييم مدى تأثير فاعلية مراعاة عناصر التشجير ووضعها في االماكن المخصص لها في تحقيق جماليات العمران؟ كيفية 2.7

 4.8 المنطقة في تحقيق جماليات العمران؟ فى موحد بأسلوب والتبليط الرصف نوعيات تقييم مدى تأثير فاعلية استعمال كيفية 4.8

 4.9 الطريق في تحقيق جماليات العمران؟ كامل فى الرصيف وخامات وعرض شكل تقييم مدى تأثير فاعلية توحيد كيفية 4.7

 3.5 مباشرة في تحقيق جماليات العمران؟ وغير مبهرة غير إضاءة نوعيات استخدام تقييم مدى تأثير فاعلية استعمال كيفية 3.4

 4.6 الحجم في تحقيق جماليات العمران؟ صغيرة ذات القيمة المبانى بجوار كبير بحجم إضاءة أعمدة استعمال تقييم مدى تأثير فاعلية عدم كيفية 2.5

 4.7 العقارات في تحقيق جماليات العمران؟ مداخل أمام األرصفة على إضاءة أعمدة تقييم مدى تأثير فاعلية عدم وضع كيفية 2.5

 4.5 المتميزفي تحقيق جماليات العمران؟ المعمارى الطراز ذات المبانى واجهات إضاءة تقييم مدى تأثير فاعلية تشجيع كيفية ك 4.3

 4.5 الشارع في حقيق جماليات العمران؟ فرش وحدات جميع تقييم مدى تأثير فاعلية توائم كيفية 3.3

 

 

 النتائج 4
الخبير والمستعمل بصدد تقييم فاعلية تشريعات التنسيق الحضاري في القاهرة  ازدواجيةوتقييم  تدقيق إلى البحثية الورقة هدفت

كما تم التعرض إلى دراسة  .بمجال الدراسة المتعلقة السابقة االدبيات والتجارب مراجعة النظري الطرح تناول . فقدالخديوية
 تطبيق تشريعات التنسيق الحضاري للحد منميدان طلعت حرب، وذلك لرصد وتحليل المشاكل المتواجدة بداخله، ومدى فاعلية 

 البعد المجتمعي )المصمم العمراني والمستعمل(.  االعتبارالتعدي على تلك المناطق، مع األخذ في 
 :يلي فيما عرضها يتم سوف والتي المستخلصة، النتائج من بمجموعة الخروج يمكن ذلك على وبناءا

 الستبيان التجريبي اإلطارمع  أساسي بشكل يتكامل قائم عمراني حيز على وتطبيقها المقترح المنهج مرحليات بين الترابط 
 أوفق. فهم ذلك يشكل حيث المستعملين من عينة

  التنسيق الحضاري، يؤدي ذلك إلى فاعلية تطبيق التشريع تشريعاتعندما يكون هناك توافق بين الخبير والمستعمل تجاه 
 داخل النطاق العمراني.

 طبيعية كانت سواء هذه البيئة وجودة نجاح مدى لتقييم األول المقياس تعتبر هي البيئة اتجاه األفراد وسلوك عالأف ردود إن 
 .مادية أو

 .يجب توفير فراغات عامة داخل المناطق ذات القيمة حتى تستوعب أنشطة ومتطلبات مستخدميها 

  المختلفة لمستخدمي مناطق القاهرة الخديوية، وذلك للرفع من جماليات العمران  الفعلية واألنشطةيجب مراعاة االحتياجات
 داخل تلك المناطق.

 

 التوصيات 5

  ضرورة المشاركة المجتمعية عند وضع القوانين والتشريعات الخاصة بالتنسيق الحضاري، مما يزيد من فاعلية ونجاح تطبيق
 تلك التشريعات داخل الفراغات العمرانية.

  مستخدمي المناطق ذات القيمة التاريخية للحفاظ على الطابع العمراني تلك  واحتياجاتضرورة مراعاة األنشطة المختلفة
 المناطق والحد من التعدي عليها.

 المصدر: الباحث
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  الصيانة، وذلك للحد من تدهور المباني ذات القيمة. بأعمالعدم التهاون فى تنفيذ التشريعات الخاصة 

  تاريخية.ذات القيمة ال للمباني العشوائيةلتى تعاقب على أعمال اإلضافات على الواجهات، أو الزيادات ا الرادعةإصدار القوانين 

 ذات القيمة التاريخية المباني مع الجماهيري التعاطف بفقدان وثيقا ارتباطا يرتبط وسياسية عمرانية اجتماعية مشاكل وجود 
 .بها الحفاظ مشاريع ومن ثم

 على  الكامل الحفاظ على يساعد التشريعات خالل من المحيط والنطاق ذو القيمة التاريخية للمبنى متساوية أهمية إعطاء
 .ذات القيمة النطاقات

 تكيف وبما يضمن النطاق في الحياة نمط على التأثير دون ذات القيمة النطاقات على التاريخي الحفاظ أهمية إدراك ضرورة 
 الحديثة. الحياة متطلبات مع القائم الحضري النسيج

 
 المستقبلية األبحاث  6
 :بالتالي يتعلق فيما مستقبلية ألبحاث محاور من بمجموعة الورقة البحثية وتوصي هذا

 بالمناطق ذات القيمة التاريخية وإرتقاء تطوير عملية في فاعل كمؤثر المستخدم دور محورية تقييم. 

 القوانين والتشريعات في الحد من المشكالت داخل الفراغاتودور  االجتماعية الخصائص بين التبادلية العالقة وتحليل رصد 
 .المعمارية

 .تطبيق الجمع بين سياسات االرتقاء بالمناطق ذات القيمة التاريخية وتشريعات التنسيق الحضاري لتلك المناطق 

  داخل المناطق ذات القيمة.قياس مدى فاعلية تطبيق تشريعات التنسيق الحضاري في الرفع من جماليات العمران 
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The evaluation of efficiency of urban harmony legislations in khedewic Cairo  

Expert /User disparities 

With special mention of Talaat Harb square 

 

Abstract: 

Areas with historic significance are considered one of the forms of a highly complex urban fabric  

Visual perception of historically significant areas is through optical images that depend rely on 

values  originating  from  urban aesthetics  parallel to the  functional  and social  values in these 

areas in addition to the cultural values upon which  urban planning and design are based .  

When any of these values are absent the visual image of this area is confused. 

Attention to the shape, pattern and beauty of areas with historic significance is not a luxury in 

urban life but a spontaneous state that accompanies cultural evolution of societies. 

In addition, these areas are currently suffering from severity of visual, auditory and ecological 

pollution and the deterioration of their urban environment which lead to disfigurement many of 

the buildings with historic value, streets and curbs. 

Thus came the idea of evaluation of the efficiency of urban harmony legislations in limiting 

infringements on areas of historic value especially khedewic Cairo  through measurement of the 

disparity of the community  response  between urban developers and users towards these 

legislations. 

 

Key words: Areas of historic value – khedewic Cairo –legislations-Urban developer - user 

 


