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ملخص البحث :
السنننواا ايخينرة اظهننرا ان التضننخف ننم المنندن العربيننة ادت الننم التسننارخ لتخطننيط اسننتخداماا يمتننداد هننذة المنندن لتقابن
التنميننة ايقتصننادية وايجتماعيننة هننذا التسننارخ ادت الننم مدنناك عنندة منهننا اختفنناء الحنندود بننين المدينننة واقليمهننا والتنننا ر
العمرانم والفجواا البينة الكبيرة واهدار ايراضم .كما تظهر المؤدراا نموا سلبيا وك ا اا غينر متسنقة وخلن

نم اسنتخداف

المراك ن نز الخدمين ن نة ومد ن ناك الننم جانن نب مدن ناك كمين نة ونوعين ن نة اخن ن نرت للحرك ن نة علننم المح ن ناور العمراني ن نة بدن ن نك غي ن نر
مناس نب ...الخ.
المدكلة الواضحة هي اهدار اراضم اطراف المدن العربية الكبرت -التم كانا تم
عن مداك المناطق الداخلية للمدن مما يتطلب مراجعة التدخيص والحلو
خل

رصة للنمو -وظهور مداك مختلفة

و التسارخ بتخطنيط ا ارضنم جديندة ينؤدت النم

م التكوين العمرانم المدن بدك يصعب تطويرها واعادة تخطيط اطراف المدن بايساليب العادية .

الفرضية :

يمكن ايستفادة من التجارب السابقة لتخطيط استعمايا ايراضم الطر ينة للمندن الكبنرت لصنياغة معالجناا
جديدة اك ر عملية لتحقيق اهداف التنمية و ايستدامة لهذة ايراضم خاصة ان هذا النمو المتسارخ يهدر
الك ير من ايراضم ( المورد المتاح ).

المنهجية  :يحنناو البحننة د ارسننة ايطننار المقننارن بننين التكننوين البننناوم و الننوظيفم لتوصننيف هننذة المدننكلة كنننوخ مننن
التدهور بالمدن و دراسة التداخ بين انواخ التدهور يسنتنتا جواننب تفيند اسناليب اعنادة التخطنيط العم ارننم
وينناق

البحنة المعالجناا المناسنبة للخلن النناتذ منن هنذا التسنارخ التخطيطنم وتفسنير حلنو اك نر منطقينة

يستدامة النمنو الحنالم نف امكانيناا صنياغة اسناليب للتندخ المناسنبة ليفيند التكنوين العم ارننم و ايجتمناعي
وايقتصادي للمدينة.
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يناق

البحة النمو المتسارخ لال ارضنم بالمنناطق الطر ينة للمندن العربينة الكبنرت وخصناوص مدناك ايهندار لال ارضنم بهنا

ننف يحل ن التنندخ بننين ان نواخ المدنناك لمعالجتهننا ننف يطبننق التحلي ن علننم دننرق مدينننة القنناهرة الكبننرت ويسننتنتذ توصننياا
تساعد علم زيادة ايمكانياا و الفرص لتنمية هذا ايراضم.
النتائج والتوصيات :
 -توضيح الخل

م التسارخ م اعداد المخططاا التم تتعام مع اطراف العمران

 اظهار مدكلة الفاقد م اراضم اطراف المدن التي يصعب ايستفادة منها. استعراض التجارب العالمية لعال هذة المداك و لصياغة سياساا جديدة لمنظومة أك ر واقعية. توضيح الفرص الممكنة يست مار ايرضم المهدرة بالمناطق الطر ية للمدن العربية الكبرت.الكلمات الدالة :
اطن نراف الم نندن الكب ننرت  -التنن نا ر العم ارن ننم –التض ننخف العم ارن ننم  -ح نندود المدين ننة – التط ننويرايذكم -د ننرق مدين ننة الق نناهرة
الكبرت.
boundary of megalopolis- urban sprawl – urban dross-cape - edge of city- smart +
growth- east Cairo city.
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 -1المقدمة
التضخف م المدن العربية الكبرت ادت الم التسارخ لتخطيط استخداماا اطراف هذة المدن لتقابن التنمينة
ايقتصادية وايجتماعية المطلوبة و لف يتبعة تحلي لجودة المخططاا او لتحلي الفاقد هذة المدكلة تم
جنزء مننن طبيعنة التييننر وادا النم تنندهور ني حنندود المدينننة و نم العالقننة منع اقلنيف المديننة كننذالا النظنناف
الخاص باراضم المدينة الخارجية والداخلية والتنا س علم ايراضم وتيير الك ا ة والتحو

م اي ارضنم

السكنية اوالصناعي.
لننذالا يبنند مننن محاولننة د ارسننة ان نواخ المدنناك التننم تقابن ايمتننداداا العمرانيننة وتفقنندها القيمننة او الصننف
المميزة

ف نحاو مراجعتها مع واقع المدينة العربينة بنالتطبيق علنم دنرق القناهرة

نف اسنتنتا توصنياا

تفيد تطوير مناطق النمو بالمدن العربية.

 -2التدهور العمراني ألطراف المدن الكبرى:
تتعدداينواخ المختلفة من الفاقد م ايراضم منها من يقابن التكنوين الطبيعنم و العم ارننم او خلن

نم

ايسننتخداماا اوالك ا اا.بننالرغف مننن مننرور اك ننر مننن ال ننون عنناف علننم تعريننف هننذة المدننكالا اي انهننا
تتزايد ويظ الهروب من الزحاف او الك ا ة ايعلم بالسنكن بناطراف المديننة والبعند عنن المركنز ( لمعالجنة
ايزعننا والتعننارض ومدننكالا الم اركننز وايحينناء الفقي نرة) الض نواحم تدننك الفرصننة يمننتالا اي ارضننم
ايك ر خضرة وكذالا ايسعار حتم مع تدهور مراكز المدن عمرانيا تظ ايسعار اغلم من ايطراف.
يمكن ايجاز انواخ التدهور او الخل العمرانم يطراف المدن م ايتم:
 التييير السلبم ي التكوين الطبيعم وعالقتة بالعمران . -خل

ي ايستخداماا وتوزيعها.

 -خل

ي الك ا ة بين داخ العمران وخارجة.

= التييي ننر الس ننلبم لح نندود الحض ننر و العمن نران يقابل ننة تييي ننر ننم التك ننوين الطبيع ننم وص ننياغة المن نناظر
الطبيعي ننة كج ننز م ننن النظ نناف العم ارن ننم ايقتص ننادت للمدين ننة وين نناق

ه ننذا الموض ننوخ د ننارلز ول نندهيف

( )Charles Waldheimكجنز منن نظرينة عمنران المديننة والمنناظر الطبيعينة ()urban landscape
وهم كرة لتعزيز التعام مع المدهد العمرانم والقدرة علم احداة اي ر الحضارت لتحقيق تفعين منن
خ ننال التد ننييد المناس ننبة للتك ننوين الطبيع ننم وت ننو ير ب ننداو

كري ننة وعملي ننة لقي نناس الت نندهور الحاصن ن

للعم نران وتدننجيع العم نران المتكام ن والنق ن العنناف المناسننب والننذت ي ارعننم ايبعنناد البيويننة ولتقل ن مننن
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التدهور العمرانم للتكوين الطبيعم لعملياا البناء با لضواحم.
= خل

م ايستخداماا تك يف ايندطة ايدارية والتجاريةوتنا رها بحواف المدينة تودت اهدار التكوين

العن نناف وصن ننعوباا الحركن ننة وين ننودت االتضن ننخف ايواعن ننم كن ننذالا لالهن نندار ن ننم اي ارضن ننم عنن نند اندن نناء
الضواحم( ).urban dossكذا مناطق المخلفناا الصنلبة والسناولة هنم ارغناا ومحيطهنا اهندرا
اجزاء من المدينة ومصدر للتلوة .تنعكس علم النظاف العمرانم.
= خل

م الك ا اا تمدد المدينة وانتدارها والتناقض بين اجزاءها و م تنامم البعض دون ايخنر بمنا

يعتبننر خل ن

ننم النمننو والتنندهور ننم اج نزاء اخننرت وايضننا التحننو الننناتذ عننن التيييننر بننين ايندننطة

السكنية والصناعية والزراعية وانعكاس ذالا علنم النسنيذ السنكنم والتمندد بدنك متسنارخ خاصنة عنند
تتييير ايراضم صناعية ( كالنموز ايمريكم ) وبالتالم ىتييير هيك المدينة وىييير ايقليف.
سنننركز ننم البحننة علننم اهننف المدنناك التننم تقاب ن ايمتننداداا العمرانيننة التننم تننو ر علننم المدينننة العربيننة
والت ننم يتض ننح دوره ننف اين وهم ننا ننم اه نندر اي ارض ننم كالتن ننا ر العم ارن ننم sprawl

 urbanواأل ارض نني

العمرانية المفقودة  -التضخف (.) urban dross

 -1-2التناثر العمراني (: ) urban sprawl
صننعوبة تحسننين الم نندن والقيننود المتعلق ننة بالملكيننة داخ ن الم نندن والتيييننر بمواق ننع اي ندننطة ايقتص ننادية
وايتاحة التم و رتها السياراا وامتداد الطرق بايضا ة الم زيادة الندخ والتيينراا ايجتماعينة سناعدا
علننم التنننا ر العم ارنننم كطلننب لتحسننين نوعيننة الحينناة و وظنناوف المدينننة بننالرغف مننن م ازيننا تحسننن معننايير
ايسكان بتوا رة علم ايطراف عن داخ المدينة بالرغف من ذالا يتف تعريف التنا ر العمرانم كايتم.:
 النمننو العم ارنننم والمنننخفض الك ا ننة ننم المننناطق الحض نرية للمنندن الكبننرت اسننتجابة للطلننب مننن النمننوالسكانم وهو ايضا معروف بانة ايمتدادا علنم المحناور العمرانينة المنفصنلة عنن الخندماا وامناكن
العم والتر ية والتعليف وبما يتطلب حركة النق بالسياراا.
 تحديند التنننا ر العم ارنننم بانننة عندف الننتحكف نم الف ارغنناا والتوزيننع غينر المناسننب للف ارغنناا وبمننا يتطلننبتكلفة النق وايضا يدار الم الفص ايجتماعم ك هذة العناصر لف تتحسن بمرور الزمن.
 كمننا ركننز الننبعض ننم تعريننف التنننا ر العم ارنننم علننم انننة تعننارض ايندننطة مننع الحركننة وانننة خلنالك ا ة الم جانب انة تعارض م خطواا تطبيق التخطيط.
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ننم

 تننف ايتفنناق علننم تعريننف التنننا ر العم ارنننم كننايتم :المننناطق السننكنية – قليلننة الك ا ننة –علننم محننوروطولية – منعزلة عمرانيا منفصلة عن العمران الرويسي وايندطة والخدماا .
تتنوخ التعريفاا ولكن اتفق علم التا يراا الواضح علم التنا ر العمرانم كايتم:
= التأثير العمراني وااليكولوجي للتناثر العمراني :
بالرغف من ان عم علم تحسين نوعية الدبكاا وادارتها وايضا زيادة الوعم ال قا م بالبناء وزيادة الوعم
الجمالم بقيمة الطابع العمرانم العاف اي انة ادت الم مداك العمرانية والبيوية الطبيعية كالتم:
 عنندف اس ننتكما تنفيننذ المخطط نناا لعنندف تن نوا ر الك ا ننة المناس ننبة معننديا ايد ننيا تظ ن بعي نندة ع ننن
المستهد ة ال تستكم منظومة الخدماا.
 بنا ء علم مجموعة (  )1000 friend of Floridaان يدمر الحياة الطبيعية بناإلقليف ويندخ مجموعناا
نباتي ننة وحيواني ننة م ننن خارج ننة وايض ننا ي ننو ر عل ننم ج ننودة المي ننا الجو ي ننة ودخ ننو المن نناطق المبلط ننة
ومحطاا البنزين والمواد الكيمياوية اليريبة.
 يزيد المسطحاا المعرضة للتعرية او اليرق بايضا ة زيادة المخناطر وخلن الحيناة الطبيعينة بنالمحيط
المبادر.
 ييير طابع التكوين الطبيعم للمحيط العمرانم وييير الدخصية المحلية للمكان.
= التأثير االجتماعي واالقتصادي للتناثر العمراني :
 التا ير من زيادة الضيط علم المناطق الريفية بالرغف من عدف القدرة علم تقديف الخدماا.
 زيادة ايحتيا للسياراا مماينتذ انواخ اخري كالتلوة الهواوم والسمعم.
 زيادة التكلفة للصيانة الطرق والدبكاا.
 يعز ايطفا والفقراء وكبار السن والذين ي يستطيعون قيادة السياراا ويزيد من تكلفة النق .
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الشكل يظهر نموزج للتناثر العمرانى بالمدن االمريكية .01
A. berger2006

الشكل يظهر نموزج للتناثر العمرانى بالمدن االمريكية .02A. berger2006

 -2-2األراضي العمرانية المفقودة -التضخم (: ) urban dross
 العالقة المتبادلة بين ايسنكان وايندنطة ايخنرت واي ارضنم المتاحنة مسنتمرة بنناء علنم دنروط النظنافالعمرانم ونسب العالقة اي انة بدخو

كرة التحديد للحندود ( الحينز) اعطنم العالقنة معننم التصنرف

داخ البيوة الخاصة للمدينة والتعام بالدروط المطبقة علم المناطق الفاصلة بنين المديننة واقليمهنا
وظ العمران بالمناطق الفاصلة ياخذ دور يو ر ويتا ر بالمدينة ودورها م ايقليف الخاص بها.
 بنناء علنم النمننو السنريع للعمنران اي قنم ينننتذ ايمتنداد اوالتننا ر كنتيجننة للتسنارخ ايقتصننادت ممنا ينننتذزي ننادة تكلف ننة النقن ن ( البض نناوع والس ننكان) وتتك ننون ايض ننا ارغ نناا ب ننين العمن نران وايند ننطة ايخ ننرت
(كالصننناعة ) وينننتذ مسننطحاا بننين المننناطق المخططننة والييننر حننو العم نران القنناوف وحننو الم اركننز
الخدمية بعضها مميز.
 هذ األراضي تحتا الم اساليب جديدة لدراسة ايعتباراا المطلوبة يستكما منظومة العمران.= التغيير فى اعداد السكان /وعالقتة بالمساحة  /الكثافة
 يوضح اين بيرجر  ) Alan Berger (6002ان تييير م نسنب المسنتهلا منن اي ارضنم اك نر منناحتياجاا اعداد السكان م الويياا المتحدة ايمريكية م الفترة من  0620الم 0660
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عنندد السننكان قنند زاد بنسننب ,%74

نني حننين ان المسنناحة المسننتخدمة , %004الك ا ننة تييننرا بنسننبة

 ,%62وان عدد الوحداا السكنية المفردة زادا %234
 ه ننذ العالق نناا العام ننة توض ننح ان الت ننا ير يتع نندت التن ننا ر العم ارن ننم اوالت ننا ير الس ننلبم للمن نناطق غي ننرالمخططة او اليير متحكف يها او التا ير السلبم لالسواق التم تدير التنمية-.
 يضننيف ان التخطننيط ونظنناف الكننود وق نوانين البننناء داخ ن المنندن ادا الننم ذلننا و التننم تدننترط احياننناتحوي المناطق الطبيعية الم بعض ايستخدماا وايندطة ذاا نسب ضعيفة بدك مبالغ ية
 ام ننا ح نندود الم نندن تط ننور وس نناو النقن ن س نناعد عل ننم التم نندد الس ننكنم ايض ننا تييي ننر اس نناليب المن نناطقالصناعية ف زيادة القيمة ايقتصادية لالراضم نتيجة لذالا تف حجز اواهدار ايراض
 تنندهور التكننوين العم ارن ني اك ننر مننن المدننكلة البصنرية او الجي ار يننة ولكننن اختفنناء الحنندود الفاصننلة بننيالمدينة وايقليف د وتضخما المساحاا الخالية واصبح النسيذ العمرانم المستخدف وليس ايسنتعما
وتحو العمران الم عدف وجود حدود ومناطق دون استعمايا حقيقة
 بايض ننا ة ال ننم اس ننتعمايا الض ننخمة خ ننار الم نندن الت ننم ي تس ننتخدف كن ن اي ارض ننم م ن ن المط ننارااوالمالعب واص التدجير ومواقف السياراا الضخمة لالسواق التجارية والخ
 الخالصنة هننم مسننطحاا ا ارضننم ضناء اومحنندودة ايسننتيال موزعننة داخن اوخننار المدينننة بعضننهامهدرة يمكن تطويرها.
= توصيف انواع االراضى العمرانية المفقودة (:) urban dross
ظهور امتداد عمرانم ي يصاحبة امتداد اعداد السكان منن اواون القنرن العدنرين امتندا المندن ايمريكينة
ا قيا وانتدرا ايندطة وتداخ العمران مع المناطق الزراعية و الفراغاا بدك يصعب وصفها علم
المسننتوت المحلننم يظهننر د نراوط مننن األ ارضنني الفضنناء -جوانننب الطننرق -مواقننف سننياراا -أ ارضنني غيننر
مستيلة اوتحا التطوير المؤاج –احياء من الور – الردود اليير مستي  -منناطق مفرقنة منن ايسنكان
متداخلة مع ايراضم الزراعية-
اما علم المستوت اإلقليمي المناطق الزراعية متداخلة مع دراوط مبانم بك ا اا قليلة.
اهنندار قيمننة هننذة اي ارضننم يننودت الننم انهننا ي تسننتخدف وتمننوا الننم منناي نهايننة ب ن ان توصننيف عالقننة
ايستيال وتحولها يبدا بالعز ف التحو الم الفنناء او اينهينار وهنو منا يوضنح انهنا سنتكون اسنواء منن
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الم ارح السابقة بفع التوقيا .
يمكن توصيف انواع األراضي المفقودة بناء على االنشطة المرتبطة كاالتي:

االنشطة المرتبطة بالتحويل او
النقل
االنشطة المرتبطة بالبنية
االساسية
االنشطة المرتبطة بالمخلفات

المناطق السكانية -االسوار – مناطق الفواصل كالحزام الشجرى للتجمعات و الفواصل الطبوغرافية
– مناطق الترفيه مثل مالعب الجولف – مسطحات الشبكات الخارجية.
مناطق المراحل المؤجلة -المخازن – مواقف السيارات –– مناطق التسوق – متعهدى السيارات –
محطات البنزين .
مناطق الردود الخارجية – حرم الطرق القومية –المحاور المحجوزة – تقاطعات الطرق الكبرى
محطات الكهرباء والمياه والغاز الخ
مناطق المخلفات الصلبة والسائلة والغازية – مقابر السيارات

االنشطة المرتبطة باإلسكان

االنشطة المرتبطة بالتبديل

مناطق االنتقال بين المدينة القديمة والجديدة – الفراعات الغير مستغلة فى اماكن التسوق

االنشطة المرتبطة
باالستعماالت الحكومية

مناطق حرم المطارات – القواعد العسكرية – المناجم – البترول – المعالجات الكيمائية
-المناطق ذات القوانين الخاصة ( المنطقة الحرة )

االعتبارات االساسية لالستفادة من دراسة االراضى المفقودة= :
وصف بيرجر 6002التعام بهذة الظاهرة كايتم:


هف طبيعة النموالديناميكم للعمران وتقبلة كنمو صحم للمدينة تحوي التا ير السنلبم لعناصنر لتكنون
ضمن المكون ايجتماعم وايقتصادت للنمو ومراحلة (التصنيع وما بعدة)

خاصننة ننم المجتمعنناا التننم تقاب ن تطننور متسننارخ يكننون مهمننة المخطننط العم ارنننم ايسننتجابة اييجابيننة
اي ارضننم العمرانيننة المفقننودة ( ) urban drossويكننون المخطننط محنناور ومحل ن ومفنناوض لينندمذ
ويتكام للمناطق اليينر مسنتخدمة النم التكنوين العم ارننم لتناسنب التنمينة (قند ي يكنون هنناا مالنا او
زبون).
 التوا ننق او ايسننتكما لبننناء نوعيننة مناسننبة مننع الصننحة وايمننان داخ ن

اي ارضننم العمرانيننة المفقننودة

 dross capeوايضننا اعننادة برمجننة المخططنناا التننم يقننوف المخطننط بالتفعيلهننا act-ننم التوقيننا
المناسب للعمران.
 غالبننا مننا يكننون الحاجننة لهنذة المعالجنناا غيننر واضننحة لعنندف تنوا ر المعلومنناا او الم نوارد ولكننن م ن ال
التدهور او التييير الصناعم يدير بدك مبادر لضرورة التعام اييجابم منع هنذة المنناطق المهندرة
من المدينة.
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 العم ن ايضننا لمعالجننة جننودة المنظننر الجمنناعم الننذت يكننون مقتننرح بننين مجموعنناا التطننوير وتخليننق
الفرصننة لحنندود العم نران التننم ياخننذ المخطننط النندور ايساسننم ليدننرح للمنفننذ وليعينند تكام ن المنظومننة
لالعتباراا اي ض او ايبعاد ال قا ية ي ادة المدينة كك .

 -03الد ننك يظه ننر الف ارغ نناا البيني ننة والمحيط ننة بالتجمع نناا الس ننكنية بالم نندن
ايمريكية6002 A. berger.

 -07الدك يظهر احد مقابر السياراا علم حدود المدن ايمريكينة.
6002A. berger

 -3المؤشرات التدهور العمراني ( هل يمكن قياسه ) :
ايج نناد مؤدن نراا تناس ن نب الت نندهور العم ارن نني ويمك ننن قياس ننها خاصن ن ان التن ننا ر والف ارغ نناا المفق ننود ذاا
عالقاا مرتبط بايراضم والقدرة علم ايستخداف بطريق مناسب :
 -1-3قياس التناثر العمراني
 -ناق

العديد من المخططين تحلي التنا ر وعم تصنيف للنسيذ العمرانم واختال ة من مركز المدينة

الم المناطق التالية السكنية الم ان يص الم حد الحيز ف المناطق الريفية وصياغة التييير للك ا نة
المدينة التم تفقد سكانها يقا انها تتنا ر حتم لوكان اعداد السكان اين اك ر من اخرت.
 تحلي التييير م الك ا ة ومقارنة الك ا ة العامة والدنيا وايعلم وكيف يحدة التييير بالسكان وقيناسمعنند ايرتبنناط بالبعنند عننن المركننز وتحدينند نوعيننة ايسننلوب بننين السننكان واي ارضننم المسننتخدمة ننم
عالقة مع الزمن.
 يمكن تحديد التركيز( ( concentrationعدد الوحداا وعالقتها مع المركز الحضرت التك يف ( ) compactnessوهو درجة تجميع الوحداا علم دك مجموعاا . المركزية ( )centralityوهو در عالقة النمو بمركز ايعما . اينفصالية ( )isolation nuclearدرجة ايمتداد علم المحور كنواة مسنقلة9

 -مندت الخلنط والتجنانس ) (mixing and homogeneity

وهنو مندت التييينر ني ايسنتخداماا

بينها وبين البعض.
 -2-3قياس الفراغات العمرانية المفقودة -التضخم
قي ن نناس التح ن ننو م ن ننن ايند ن ننطة الص ن ننناعية الن ن ننم ايند ن ننطة الخدمي ن ننة واد ن ننكالية التح ن ننو بع ن نند الصنن ننناعي
( ) postindustrialي الويياا المتحدة منذ  0660جع التييير الم ايندطة ايخرت موضوخ تحا
المناقدة منذ  6004ومدت التحو والتأ ير علم ايستعمايا المحيطة والتييير السريع لف يسمح بدراسة
المفقود ي األراضي بعد الصناعة وبما يعبر عنن تييينر نحنو اي ضن وتقلين التلنوة ولكنن ني الحقيقنة
يولد نوعية مدناك (  ) rethinking landscapeلأل ارضني المهجنورة ولكنن التعبينر الرقمني والمعنزو
لف يعطم توضيح ولكن ي بد من تحديند قاومنة ( )manifestoإلعنادة تخطنيط األ ارضني المتروكنة منن
الصناعة م

التعدي ايندطة اينتاجية الم ايندطة الخدمية .

( يمكننن ايدننارة الننم تحلي ن بيرجننر  6002لد ارسننة التيييننر ننم  00منندن امريكيننة قينناس التيييننر خننال 3
م ارح ن وتحلي ن النمننو اييجننابم والسننلبم والف ارغنناا الناتجننة وعالقننة الننزمن بننالحجف والندنناط وايسننتيال
والفرص الممكنة)
 3-3مقارنة بين التناثر العمراني والفراغات المفقودة
 urban sprawl -التناثر العمرانىالتعريف

 Urban dross-الفراغات المفقودة

النمن ننو العم ارنن ننم والمن نننخفض الك ا ن ننة ن ننم المنن نناطق الحض ن نرية
للمدن الكبرت كايمتداد علنم المحناور العمرانينة منفصنلة عنن

مسن ننطحاا ا ارضن ننم ضن نناء اومحن نندودة ايسن ننتيال موزعن ننة داخ ن ن
اوخار المدينة بعضها مهدرة يمكن تطويرها

الخدماا واماكن العم والتعليف وبما يتطلب حركة النق .
الخلفية

الزحف العمرانم خنار المندن علنم مندت العقنود ال ال نم

الماضية ولدا التجمعاا و ادت الم التزاحف بالطرق.

ايراضم ادت الم العديد من ايراضم ضاء اوغير مستيلة.

نوعية االهدار

ايسكان بك ا ة قليلة ودون اديا منطقم

مسطحاا اراضم محجوزة وغير مستيلة

التكوين

منن نناطق السن ننكنية – قليلن ننة الك ا ن ننة – محن ننور طولين ننة –منعزلن ننة

مس ن ننطحاا ا ارض ن ننم -داخن ن ن المدين ن ننة -خ ن ننار المدين ن ننة  -يمك ن ننن

عمرانيا – منفصلة عن العمران و ايندطة والخدماا

استياللها – -التعدي ايندطة.

اعادة التخطيط وتعدي الك ا ة واضا ة اماكن عم

اعننادة التخطننيط واعتبننار ايرض منننتذ مضنناف وتك يننف ايندننطة

امكانية العالج

التس ننارخ ننم امت ننداد المن نندن وتيي ننر ايند ننطة الص ننناعية واحتجن نناز

واضا ة تكام مع المحيط الطبيعي وادارة ايراضم المتاحة.

 -4امتدادات شرق القاهرة الكبرى( تنمية ام تدهور عمرانى) :
تتض ننح ه ننذ المد ننكالا عل ننم الق نناهرة وخاص ننة بالمن نناطق الدن نرقية الت ننم د ننهدا نم ننو كبي ننر خ ننال العق ننود ايخي ننر بتع نندد
المخططاا نوجزها يما يلم:
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 -1-4امتداد القاهرة الكبرى شرقا الخلفية الطموحة
د ارسننة المخططنناا المتتابعننة التننم يتضننح منهننا تفسننير او السننماح بايمتننداد الجدينند ننم ايتجنناة الد نرقم
ايمتننداداا اغلبهننا سننكنية ويمكننن ايجنناز بعننض اي كننار اعتمننادا علننم مرجعيننة الهيو نة العامننة للتخط ننيط
العمرانم:
 مخطط القاهرة :0640تناو القاهرة الكبرت كاطار واحد ويتوقنع نمنو المديننة منن 2ملينون لتصن النم
 07مليون عاف  0660واقترح الطريق الداورت الذت تف تنفيذة علم زمنية طويلنة وتنف اقتنراح  3مندن
ص ننناعية  00رمض ننان عل ننم طري ننق ايس ننماعلية و 2اكت ننوبر عل ننم طري ننق الواح نناا و 01م ننايو د ننرق
حلوان.
 مخطط القاهرة :0623تف دراستة بالتعاون مع الحكومة الفرنسية ( مكتب  )0000ويتوقع نمو المدينة
من 00مليون لتص الم  02مليون عاف  6006اقترح اقاما  00تجمعاا صييرة
منفصلة الم جانب  7تجمعاا اكبر وتقسيف المدينة الم  02منطقة متجانسة والتاكيد علم كرة المحاور
العمرانينة ال ال ننة السنويس والعننين السنخنة و 2اكتننوبر تننف تنفينذ العدينند منن هننذة التجمعناا الننم جانننب
اخننرت قنناف الجنني

باضننا تها وظ ن العدينند مننن الف ارغنناا والمننناطق الفاصننلة بننين المدينننة ايف وبننين

التجمعاا موزعة كجيوب كبيرة.
 المخطننط القنناهرة  ( 0660دننك  ) 01وايضننا  0664تننف د ارسننتهما لتحنندية المخطننط السننابق اقتننرح
يننة وليتوقننع ان تص ن المدينننة الننم  67مليننون عنناف  6066وضننف بعننض التجمعنناا لتكننون مدينننة
القاهرة الجديدة درقا ومدينة الديخ زايد غربنا اياننة اضنا ة تجمعناا و امتنداداا اخنرت م ن الدنروق
والعبور والهايكستبن وهليوبلس الجديدة درقا وتكاد ان تتصن التخصيصناا بنين المديننة ايف ومديننة
 00رمضان ولكن لف تستخدف اغلب ايراضم.
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-01خريط ننة الهيو ننة العام ننة للتخط ننيط العم ارن ننم للتجمع نناا المقترح ننة
درق القاهرة (gopp-2006)0660

-02خريطنة للتخطنيط العم ارننم للتجمعناا المقترحنة دنرق القنناهرة
ويظه ننر الف ارغ نناا او الجي ننوب العمراني ننة ب ننين المن نناطق المقترح ننة

والمدينة ايف).(gopp-2006

 -04خريطة القاهرة الجديدة درق القاهرة ويظهر نسب ايسنتخداف السنكنم
اليالب).(gopp-2006

 -02صورة جوية للتجمعاا المنفذة درق القاهرة ويظهنر الف ارغناا
واألراضي اليير مستيلة 6000- (google earth
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 -2-4االمتدادات السكانية هل هى تنمية عمرانية ؟
 -ناق

د .وليد مدكلة اعادة التوطين بالمناطق الجديدة والحجف الهاو للسنكان بايضنا ة ان التجمعناا

الت ننم ل ننف تحق ننق اي  %01م ننن اه نندا ها التخطيط ننة وم ننع نس ننب انج نناز متدني ننة ي تتع نندت  %70م ننن
الوح ننداا المند نناءة بايض ننا ة ال ننم اس ننتبعاد الطبق ننة الفقين نرة م ننن اسن نواق ايس ننكان مم ننا وجه ننة الفواو نند
لالغنياء علم حساب الطبقاا ايخرت.
 -قسننف التحننو

ننم تخطننيط القنناهرة الننم مننرحلتين ايولننم ( )0624-0641تعتمنند علننم الخصننخة مننع

السماح بدعف الطبقاا الفقيرة والتم حاولا توزيع السكان انداء مدن مكتفية ذاتيا
ال انية ( )6000-0624تعتمد علم الحد من سلبياا القطاخ العاف وانداء الخصخصة وادنراا القطناخ
الخنناص علننم تطننوير المنندن الجدينندة والتوجيننة تحننا ضننيط البنننا النندولم اي ان التطننوير اسننتهدف
المض نناربة م ننع التركي ننز عل ننم اند نناء مجتمع نناا حصن نرية لالس ننكان الف نناخر وايس ننرخ ربحي ننة و تجاهن ن
احتياجاا اليالبية من القروض الطويلة.
 تيينر السياسناا جنذريا ادت النم تيييننر جنذرت نم اعنداد السننكان المسنتهد ين وايضنا ايندنطة تحولننالتخنندف ايسننت ماراا ايجنبيننة م ن ايندننطة الخاصننة الجامعنناا والمنندارس ايجنبيننة والن نوادت والفنننادق
الدولية ومالعب الجولف او تترا كفراغاا محتجزة.
 يتناو (بريمر) دراسة راس الما الميا عن تحلين الخندماا العامنة واي ارضنم المخصصنة والتطبينقعلننم منندينم القنناهرة مننن خننال تحلي ن ايسننتخدماا الفعليننة واسننتنتا راس المننا الميننا وخاصننة ان
المصننالح الحكوميننة تتضنناربتها ممننا ي نوادت الننم تننداخ صننناخ القننرراا ويضننيف صننعوباا السننيطرة
علم ايراضم العامة م المدن الكبرت
 -تسننتي الم ار ننق العسننكرية المننناطق التننم كانننا الهامدننية كتقلينند طوي ن

كننذالا العدينند مننن اي ارضننم

المبنية جديدا لنف تسنتي بسنبب عندف ايسنتكما وي تنتهنم وتظن خالينة حتنم منن ذوت الندخ ايعلنم
والحكومة لف تسترد القيمة الحقيقية للبنية ايساسية.
 التركيننز علننم ذوت النندخ ايعلننم ذو نوعيننة عاليننة و ننرص عمن محنندودة ويزينند مننن التنننا ر ويحننتفظالسكان بالمساكن السابقة.
 -3-4مؤشرات ودالئل على مشاكل الخصائص الحالية شرق القاهرة
 الفراغاا المهدرة ( -:التضخف اليير مناسب)— ي تواجد ايسنتخدماا العسنكرية (دنك  ) 02بنين13

التجمعاا والمدينة ايف والفراغاا المحجوزة لجمعياا وجهاا حكومية-.
 مد ننكالا الك ا ننة ( -:التن ننا ر) توزي ننع األ ارض نني وتنفي ننذ المخطط نناا بك ا نناا اقن ن اه نندر الك ي ننر م نننالمسطحاا استخداف ايراضم علم المدارس والجامعاا ايجنبية والفنادق ومالعب الجولف.
 ايسننتخداماا السننكنية ( -:التنننا ر) توجي ن الندنناط السننكنم اليالننب ( دننك  )04موجهننا الننم د نراوحالدخ ايعلم التم تحتفظ بالمسناكن القديمنة داخن المديننة ايف بايضنا ة النم عندف اسنتكما المبنانم
يرتفاخ التكلفة وعدف توا ر الخدماا.
 -مدننكالا اخننرت ( -:التضننخف الييننر مناسننب) ( دننك  )02تننداخ

وتضننارب الهيونناا ننم اسننتيال

ايراضم العامة ظلا ايراضم محتجزة كوعاء ادخارت م انتظار زيادة ايسعار
 -5الخالصة والتوصيات:
نوجز يما يلم الخالصة والتوصياا التم تالوف تطوير المخططاا العمرانية وايضا التوصياا بايبحناة
المستقبلىة لهذا الموضوخ:
الخالصة
 مشةةةةةةاكل تةةةةةةداخل حةةةةةةدود المدينةةةةةةة  -يظل تحديد حدود المدينةة واقليمهةا متةداخالن وتةتم التخصيصةات بةين المدينةة
واقليمها
وعلةةةى حةةةدودها المتةةةدادت الجديةةةدة ودون المحافظةةةة علةةةى االهةةةداف التنمويةةةة
لالطار اإلقليمي.
 مشاكل االمتدادات السكنية

 لم تستفيد المدينة االم غالبةا ويظةل االنتقةال العةداد سةكانية محةدودة لةم تةوثرعلى الكثافات الداخلية.

 مشةاكل التوجةة الةى الفئةات االعلةى  -تتعامةةل هةةلة الفئةةةات باالراضةةى كمسةةطحات مضةةةافة وتتطلةة اراضةةى كبيةةةرة
فى الدخل
وتبنى عقةارات لات رفاهيةة (مالعة الجولةف) ودون ان تتةرس المسةاكن داخةل
المدينة االم
 مشةةةةةةاكل االهةةةةةةدار فةةةةةةي األراضةةةةةةي  -يظةةةل هنةةةاس مسةةةطحات وفراغةةةات داخةةةل المدينةةةة االم دون اسةةةتخدام او تحةةةت
سلطة القوات المسلحة او محجوزة الستخدامات مستقبلية.
الداخلية
 مشاكل المحاور العمرانية

 مسارات النقل هى شراين االنشطة والتى يظل الطل عليها بالرغم من مشةاكلتكثيف الحركة عليها حتى مع تدهور نوعيات الحركة عليها
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التوصيات
 توصيات اعادة االستخدام

مراجعة الجيو والفراغات الداخلية والخارجية المهددة داخةل المدينةة االم اولات
االسةةتخدام االقةةل ( المخةةازن – المطةةارات – الن ةوادى ومالع ة الجولةةف ) واعةةادة
اكتشاف المهدر منها

 توصيات حدود المدينة

العمل على تحديد حيز للمدينة والتاكيد على الفصل بين المدينة واالقليم

 توصةةةةةةةيات االمتةةةةةةةدادات السةةةةةةةكنية مراعاة االستخدام االمثل والكثافةة المناسةبة ومراجعةة المسةتخدم منهةا االن لتكةون
والكثافة

اكثر واقعية وتناس الفئات المستهدفة

 توصيات اعادة اكتشاف االمكانيات معالجة االراضى المهدرة واعادة تخطيطها لتفيد المحيط المباشر والمدينة ككل.
بالمدينة أراضي

البحث فى االمكانيات الكامنة لهلة االراضى.

االبحاث المستقبلية
 أنةةةةةةةةةةواع المشةةةةةةةةةةاكل االخةةةةةةةةةةرى دراسة الكثافات المقترحة فى االمتدادات العمرانية لتكون اكثر منطقية
لالمتدادات العمرنية

مشاكل توزيع االستعماالت وتناثرها فى حدود اطراف المدن وبين الضواحى السكنية.

 اعةةةةةةةةادة التخطةةةةةةةةيط المنةةةةةةةةاطق دراسة التكوين الطبيعى مع المناطق العمرانية الجديدة.
العمرانية الجديدة

دراسة اعادة توزيع الخدمات فى المناطق العمرانية الجديدة.

 معالجةةةةةةة مشةةةةةةكالت االراضةةةةةةى تحديث المخططات لتتناس مع االراضى المهدرة داخل العمران القائم
المهدرة
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