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  للمبانً الحضاري التنسٌق ومعاٌٌر أسس
  المتمٌزة القٌمة وذات التراثٌة والمناطق

 دراسة من اعداد جهاز التنسٌق الحضارى
 العمرانٌة والتنمٌة للتخطٌط األعلى المجلس من معتمدة
 التنفٌذٌة والئحتة ٢٠٠٢ لسنة ١١١ رقم للقانون طبقا  

 

 سالمة  : محمىد عرض

 دمحم أماوً          

 

 تمذيم:

 رظً، اٌّزعبلجخ ٌٚألعيبي ٌٗ ؽؼبزيخ ليّخ يّضًٚ ٌٍّغزّع، اٌضمبفٝ اٌجعد عٓ ِعجسح طفخ يعزجس اٌعّسأٝ اٌشىً اْ

 اٌمذيُزٍذه ث اٌمذِٛٝ ٌذٛعٝا غيذبة فذبْ ٌذرٌه. رساصيخ ِٚؼبِيٓ ثدالالد رسرجؾ عٕدِب ِعزٛيبرٙب أزلٝ اٌٝ اٌميّخ رٍه

 اٌمذسْ ِذٓ اٌضذبٔٝ إٌظذ  خذلي ِظذس فذٝ ؽذدسِذب  ٘ذِّٛٚزدح ألعيذبي لبمِذخ.  لِٛيخ ٌضسٚح ا٘دازيعد  اٌؾؼبزيخ

 االظذذزللي ٌظذذبٌؼ ٚاٌزساصيذذخ، اٌؾؼذذبزيخ ثذذبٌميُ اٌعبثئذذخ ٚغيذذس اٌّزعذذبزعخ اٌعّسأيذذخ اٌزّٕيذذخ ٚؽذذؤح رؾذذذ اٌعشذذسيٓ،

اػذ  . ٚاٌعّسأيذخ اٌّعّبزيذخ اٌميّذخ ِٕخفؼذخ أخسٜ ِجبْ ِىبٔٙب ٌزؾً اٌّزّيصح اٌّجبٔٝ فبخزفذ ،ٝسثؾاٌ اٌعمبزٜ

ْ   ٚاٌزساصيخ اٌمديّخ اٌؾدائك ِٓ اٌعديد ِىبْ ٌّب ظجك ؽٍذ  اٌؾديضذخ األثذساط ثٕبء رُ وّب ِخزٍفخ، ٚخدِيخ ؽىِٛيخ ِجب

 ٚاٌزٍذذٛس اٌزشذٖٛ اٌذٝ دأم وذذً ٘ذرٖ االِذٛز ِغزّعذذٗ ٌٍّديٕذخ، اٌمذديُ اٌعّسأذذٝ إٌعذيظ ِذع رزٕبظذذت ال اٌزذٝ اٌّسرفعذخ

اٌذدٚز  أطللذب  ِّبرمذدَ ررٙذس اّ٘يذخ .اٌّظذسيخ اٌّذدْ فذٝ اٌعديذد ِذٓ ٚاػذؾخ ظذب٘سح يّضذً أطذجؼ اٌذرٜ اٌجظسٜ

 ِعذزٜٜٛ اٌذرٜ يؼذطٍع ثذٗ عٙذبش اٌزٕعذيك اٌؾؼذبزٜ فذٝ ِغذبي اٌؾفذبظ عٍذٝ اٌزذساس اٌّعّذبزٜ، ٚزفذع اٌّؾٛز

  يخ.ٌعّسأا اٌجظسيخ اٌسإيخ طيبغخ، ٚ اٌعّسا طٕبعخ ٚعّبٌيبد فٓث اٌٛاعٝ اإلمزان

 اٌّفذب٘يُ ديذٛؽرٚ ،اٌزساصيذخ اٌميّذخ ذادٚاٌؾذدائك  ٚإٌّذبؽك اٌّجبٔٝ ِعاظط ِٚعبييس ٌزعبًِ  اٌدزاظخ ٌٛػعرٙدف 

ارجبع ٚ، اٌزساصيخ ٚإٌّبؽك اٌّزّيصح اٌعمبزيخ اٌضسٚح٘رٖ  ؾّبيخٌ ،اٌّعّبزٜ اٌّعزخدِخ فٝ ِغبي اٌؾفبظ عٍٝ اٌزساس

 ٌٗميّذ رجعذب   اٌزساصيذخ اٌّجذبٔٝ ِذع اٌزعبِذً أظذبٌيت رؾديذد، ٚاٌزساصيخ ٚإٌّبؽك اٌّجبٔٝ ٚرٛصيك ٚرعغيً زطد ِٕٙغيخ

 اٌزساصيخ ٚاٌؾدائك ٚإٌّبؽك األؽيبء ِع اٌزعبًِ أظبٌيت رؾديدايؼب  ٚ، اٌعّسأٝ ِؾيطٗ ٚخظبئض ِجٕٝ وً ٚؽبٌخ

 اٌزعذبْٚ ِجذدأ ِزؼذّٕب   اٌزساصيخ اٌّجبٔٝ عٍٝ اٌؾفبظ امازح ِٕٙظ ٚػعٚ . ٚاالزرمبء ٚاٌزطٛيس اٌؾفبظ ِشسٚعبد فٝ

 ٚإٌّبؽك اٌّجبٔٝ ِعزٜٛ عٍٝ اٌؾفبظ ِشسٚعبد عّيع فٝ اٌؾؼبزٜ اٌزٕعيك ِفَٙٛ زؤويدٚاٌ. ٚاٌعىبْ اٌّلن ِع

 ٚإٌّبؽكاٌؾفبظ عٍٝ اٌّجبٔٝ فٝ ِغبي مٌيً ازشبمٜ . ٚ٘ىرا يظجؼ ٌدٜ اٌعبٍِيٓ فٝ ٘را اٌّغبي اٌزساصيخ ٚاٌؾدائك

 .  اٌٝ اٌمسْ اٌزبظع عشس ِٚطٍع اٌمسْ اٌعشسيٓ اٌزٝ رعٛم اٌزساصيخ، خبطخٚاٌؾدائك 

اٌّزجعخ فٝ رؾديد  ّعبييساٌٚظط األ ،ٚي ِٕٙبآلا غصءزئيعيخ، يعزعسع اٌ عصاءااٌٝ صلس رٕمعُ اٌدزاظخ 

ظط ِٚعبييس اٌؾفبظ عٍٝ إٌّبؽك أ اٌضبٔٝ غصءٚرظٕي  ٚرعغيً اٌّجبٔٝ ٚإٌّشؤد اٌزساصيخ. ثيّٕب يعزىًّ فٝ اٌ

 ٌدعُ اٌؾؼبزٜ زٕعيكعٙبش اٌ ِعبييسٚ أظط رعزعسع اٌدزاظخ ،اٌضبٌش غصءفٝ اٌاٌزساصيخ ٚذاد اٌميّخ، ٚأخيسا  

 .اٌزساصيخ اٌميّخ ذاد إٌّبؽك فٝ اٌعّسأيخ اٌميُ
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  ولاأل جزءال

 ورات الميمة التراثية والمىشآت المثاوً
 

رظٕيفٙب، ٚآٌيبد زطد٘ب ٚرعغيٍٙب  ، ٚويفيخبٌّجبٔٝ ٚإٌّشآد اٌزساصيخثزعسي  اٌرزٕبٚي اٌدزاظخ  فٝ ٘را اٌغصء 

 ٘رٖ االعساءاد أّ٘يزِٗدٜ ، ٚٗ ٘رٖ اٌعٍّيبدٚاٌّشىلد اٌزٝ رٛاع، ٚرٛصيمٙب ؽزٝ رزُ ؽّبيزٙب ٚاٌؾفبظ عٍيٙب

 ثبخزظبز ِبظجكفيّب يٍٝ ٔعسع ٌىً  .بٌّجبٍّٕٔٝطمخ اٌّؾيطخ ثبثع اٌعّسأٝ ٌثبٌٕعجخ ٌٍط

  التراثً المثىً:اولا 

ليّزٗ رؾديد  ِعبييسٝ ٌٍّٚجٕٝ اٌزساصٚرمدَ اٌدزاظخ رعسي  ِؾدم ، ّجٕٝ ذٚ اٌطساش اٌّعّبزٜ اٌّزّيصٚيمظد ثٗ اٌ

 رظٕيفٗ. ، ٚؽسيمٗاٌزساصيخ

 عّسأيخ،أٚ فٕيخ، ِعّبزيخ أٚ زِصيخ، أٚ ربزيخيخ ثميّخ رزّيصاٌزٝ  ّٕشؤحاٌأٚ ّجٕٝاٌذٌه  ،ثؤٔٗ التراثي لمثىًاف يعر

 اٌّعّبزٜ اٌطساش ذاد أٚ اٌزساصيخ ٚإٌّشآد اٌّجبٔي ٘رٖ، ٚ(ثبٌدزاظخ ١ زلُ غدٚيوّب ٘ٛ ِٛػؼ ث) اعزّبعيخأٚ

 رٛاعد٘ب ثبظزّسازيخ رعّؼ ؽبٌزٙبرىْٛ  ٚأْصمبفيخ مجٛي اٌّغزّع ٚاْ رىْٛ ظب٘سح ث رزعُ أْ يٕجلٝ اٌّزّيص

  . ِعٙب اٌزعبًِ ٚاِىبٔيخ

 ثّعٕٝ ِدٜ ازرجبؽٗ ثبؽداس اٌزبزيخيخ اٌميّخ ،٘ٝ ِعبييسفيّىٓ رؾديد٘ب ِٓ خلي عدح  ة للمثىًالتراثيالميمة اما 

ٚاٌّزّضٍخ فٝ اٌطساش اٌّعّبزٜ ٌٍّجبٔٝ ٚاٌزٝ لد رىْٛ  اٌفٕيخ اٌّعّبزيخ اٌميّخ، اٌصِٕٝ لدِٗفمؾ ِدٜ  ٌٚيط لِٛيخ

ِّيصح ٚيمظد ثٙب ازرجبؽ اٌّجٕٝ ثشخظيخ  اٌسِصيخ اٌميّخ ،ح فٝ ثعغ االؽيبْ اٚرعىط ِدزظخِعّبزيخ ِّيصحٔبمز

ٌٍّجٕٝ ِٓ ؽيش مٚزٖ اٚ اٌلسع االظبظٝ ِٓ  االعزّبعيخ اٌٛظيفيخ اٌميّخٚاخيسا  ، اٌعّسأيخ اٌميّخ، فٝ اٌّغزّع

  أشبئٗ ِٚدٜ رؤصيسٖ فٝ اٌّغزّع

. ٚايؼب  وٍيب   ِزد٘ٛزح عصئيب ، ِزد٘ٛزح عيدح، ٌؾبٌٗ اٌّجٕٝ رزُ ٚفك اٌزساصيخ المثاوً تصىيففً حيه ان طرق 

 : صلس ؽسق اظبظيخ  عٍيٗ رٕمعُ ؽسق رظٕي  اٌّجبٔٝ ٚثٕبء. ٌٍّجٕٝ اٌزساصيخ اٌميّخ ؽعت

 ٕٝفٝ اال ثٗ خبزعيخ أٚ ماخٍيخ رعديلد اعساء عدَ ِع رسِيّٗ، ٚيمظد ثٗ اٌّجٕٝ اٌرٜ يزُ أ فئخ رساصٝ ِج 

 .اٌؾدٚم أػيك

 ٕٝاٌداخٍيخ اٌزعديلد ثعغ عًّ فٝ اٌّسٚٔخ ِٓ ثمدز  يعّؼاٌّجٕٝ اٌرٜ  ٚيمظد ثٗ ة فئخ رساصٝ ِج · 

 ٕٝثبٌٙيىً االؽزفبظ ِع اٌٙدَ اٌٝ يظً اٌّسٚٔخ ِٓ وجيس لدز يؼ يزٚ٘ٛ اٌّجٕٝ اٌرٜ  ط فئخ رساصٝ ِج 

 .وٍيب   اٌداخً ِٓ اٌّجٕٝ ثٕبء اعبمح أٚ رؤ٘يً ٚاعبمح  فمؾ ٌٍّجٕٝ اٌخبزعيخ اٌٛاعٙخأٚ

ا   6002 لسىة ٤١١ رلم تماوىن إليها المشار التراثية المثاوً ومىاصفات معايير: ثاويا

،  ِعزٛييٓ اؽبز فٝ شٌّٛيخ ثٕرسح اٌيٙب إٌرس عٍٝ اٌزساصيخ اٌّجبٔٝ ِٚٛاطفبد ِعبييس ٚػع فٝ اٌدزاظبد ارفمذ

 ظٛاء اٌٝ اخسٖ... ِديٕخ أٚ عّسأٝ عٍٝ ظجيً اٌّضبي ِغّع، اٌّجبٔٝ اٌّٛعٛمح اٌّغّعخ فٝ ِىبْ ٚاؽد، األٚي

 وبْ ظٛاء إٌّفسم، اٌّجٕٝ عٍٝ ِعزٜٛاِب اٌضبٔٝ فٙٛ  .ِٕٗ لسيجخ أٚ اٌعّساْ عٓ ثعيدح ِؤٌ٘ٛخ غيس أٚ ِؤٌ٘ٛخ

 .ِٕمٛطب   أٚ وبِل   ِزٛاػعب   طليسا   أٚ ِئصسا   وجيسا  

 اٌّجبٔٝ ٘دَ رٕريُ "شؤْ فٝ ٢٠٠٢ ٌعٕخ ١١١ زلُ اٌمبْٔٛ اطدزد اٌدٌٚخ اٌزساصيخ اٌّعّبزيخ اٌضسٚح ٌٍٚؾفبظ عٍٝ

 اٌزسخيض ؽرس" :اٌضبٔيخ ِبمرٗ فٝ رؼّٓ ٚلد ،"اٌّعّبزٜ اٌزساس عٍٝ ٚاٌؾفبظ ٌٍعمٛؽ اآليٍخ غيس ٚإٌّشآد

  ربزيخيخ ثشخظيخ أٚ اٌمِٛٝ ثبٌزبزيخ اٌّسرجطخ اٌّزّيص اٌّعّبزٜ اٌطساش ذاد ٚإٌّشآد ٌٍّجبٔٝ اإلػبفخ أٚ ثبٌٙدَ
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 ثبٌّجبِٔٝؾدمح ٌّب يمظدٖ  ٚلد ٚزم ثبٌمبْٔٛ رعسيفبد  ."ظيبؽيب   ِصازا   رعزجس اٌزٝ أٚ ربزيخيخ ؽمجخ رّضً اٌزٝ أٚ

ايؼب   . ٚ اٌمِٛٝ ثبٌزبزيخ اٌّسرجطخ ٚإٌّشآد بٌّجبٔٝ، ٚاٌّمظٛم ث اٌّزّيص اٌّعّبزٜ اٌطساش ذاد ٚإٌّشآد

 .ربزيخيخ ثشخظيخ اٌّسرجطخ ٚإٌّشآد بٌّجبٔٝاٌّمظٛم ث

ا    التراثية المثاوي وتسجيل تىثيك: ثالثا

ٚاٌزٛصيك يمظد ثٗ زطد اٌزساصيخ،  ٌّجبٔياؽّبيخ ٚؾفبظ ٌٍ اٌؼسٚزيخِٓ أُ٘ اإلعساءاد يعد اٌزٛصيك ٚاٌزعغيً 

رؾديد خطخ فٝ  ٚررٙس اّ٘يخ اٌزٛصيك .اٌّجٕٝ ٗٚؽبٌ ثميّٗعجبزح عٓ ثطبلخ رعسي  فٙٛ ، ٚربزيخ اٌّجٕٝ ثيبٔبد

اٌزٛصيك خلي ِساؽً اٌؾفبظ اٌّخزٍفخ، أٜ لجً ٚأصٕبء ٚيزُ مْٚ اػساز ثميّزٗ.  ِع اٌّجٕٝ اٌزساصٝٚأظٍٛة اٌزعبًِ 

رؾديد ِمداز ٚٔٛع اٌزدخً أعّبي اٌؾفبظ  يّىٓ وياٌّجٕٝ ديد ثيبٔبد ٚربزيخ عٍٝ رؾٚثعد االٔزٙبء ِٓ اٌعًّ 

 ٚاٌزسِيُ.

ثىً ِؾبفرخ ثمساز ِٓ اٌّؾبفع ٌغٕخ مائّخ أٚ ؽجمب  ٌٍمبْٔٛ  يٙبرشىٍفيزُ ٌغبْ ؽظس ٚرعغيً اٌّجبٔٝ اٌزساصيخ أِب 

زّيصح ٚرعغيٍٙب فٝ لٛائُ ( رخزض ثؾظس اٌّجبٔٝ ٚإٌّشآد ذاد اٌميّخ ا١ٌّ)اٌّبمح  ٢٠٠٢ٌعٕخ  ١١١زلُ 

 ثيبٔبد اظزّبزح أٔرس. اٌزساصيخ ثبٌّجبْ ٚإٌّشآدٚظغلد خبطخ ثٙب رزؼّٓ وبفخ اٌّعٍِٛبد ٚاٌجيبٔبد اٌخبطخ 

 ليّخ. ذاد ِٕشآد أٚ عمبزاد

ا   التراثية للمثاوً المىمً السجل: راتعا

 ثىً اعزّبم٘ب، رُ اٌزٝ اٌزساصيخ اٌّجبٔٝ رعغيً وسٚد لٛائُ  يؼُ ظغً ، عجبزح عٓاٌزساصيخ ٌٍّجبٔٝ اٌمِٛٝ اٌعغً

 ، ِٓ لجً وً ِؾبفرخ.ظٕٛاد ٥ وًرمسيجب    شِٕيخ فزسح وً٘رٖ اٌمٛائُ   رؾديش ٚيزُ ؽدح، عٍٝ رساصيخ ِٕطمخ

 ٌٍزٕعيك اٌمِٛٝ اٌغٙبش) اٌضمبفخ ٚشازح أزشي ، ٚاٌّؾبفرخ أزشي  ٘رٖ اٌعغلد يزُ االؽزفبظ ثٕعخ ِٕٗ فٝ

 .اٌٛشزاء ِغٍط زئبظخ أزشي (، ٚاٌؾؼبزٜ

ا    التراثية المثاوً حصر تمىائم والتعريف والىشر اإلعالن: خامسا

 رذئصس أعّذبي أٜ ٌٚزغٕتيٙب، عٍ اٌؾفبظ ثؤّ٘يخ ٌٍزٛعيخ ٚذٌه رعغيٍٙب، ثعد اٌزساصيخ اٌّجبٔٝ ٚظىبْ ِلن اعلْ يزُ

 ٚاٌّؾبفرذذبد، ٚاألؽيذبء اٌّؾٍيذخ اٌّغذذبٌط ِضذً اٌعبِذخ األِذبوٓ فذذٝ ٚإٌشذس اإلعذلْ يذزُ زٙذب اٌزساصيذخ. وّذذبليّ عٍذٝ

 عٍذٝ ٚاٌؾفذبظ اٌزٛصيذك أعّذبي فذٝ ِشذبزوخ مٚز ٌٙذب يىذْٛ أْ يّىذٓ اٌزٝ اٌّخزظخ اٌزعٍيّيخ اٌّئظعبد فٝ ٚورٌه

 .ٚاٌعّسأٝ اٌّعّبزٜ اٌزساس

ا   وصياوتها التراثية المثاوً علً الحفاظ أسالية: سادسا

 "أصيٕب ِيضبق" ِضً،  اٌدٌٚيخ ثبٌّٛاصيك عٍيٙباٌّزفك  ثبٌٕظٛص اٌزساصيخ اٌّجبٔٝ عٍٝ اٌؾفبظ رسؽجذ اظبٌيت

 اٌزساصيخ اٌّجبٔٝ ِع ٚاٌزعبًِ ٌٍزعغيً وؤظبٌيت اٌيٛٔعىٛ ٘يئخ ألسرٙب ٚاٌزٝ ،"ال٘ٛز ِيضبق"ٚ، "فٍٛزٔعب ِيضبق"ٚ

 ٚٔروس ِٕٙب:   ٚاألصسيخ

  ٚاٌّعٕٝ ثبٌزسِيُ االٔشبئي ٌٍّجٕٝ ٚاٌزمٛيخ اٌزدعيُ .1

 اطلػ اٌّجبٔٝ ثؾيش يعبم ٌؾبٌزٗ اٌزٝ وبْ عٍيٙب عٕد ثٕبئٗ مْٚ رعديً اٚرلييس.ٚيمظد ثٗ  اٌزسِيُ .2

 ٚيمظد ثٗ ِب يزعٍك ثبٌخدِبد االظبظيخ ٌٍّجٕٝ ِضً اٌظسف، اٌّيبٖ، اٌىٙسثبء، .... ٚاٌزؾديش اٌزغديد .3

ثشسؽ اْ رىْٛ ثٕفط  اٌزساصي اٌّجٕٝ ِىٛٔبد ِٓ ِٖفمٛم ِّٗٙ ءاعصا ثٕبء اعبمحٚيمظد ثٗ  االظزىّبي .4

 ِٛاطفبد اٌّجٕٝ 

 ثعغ اؽداسثّعٕٝ لد يزطٍت اعبمح اظزللي اٌّجٕٝ اٌزساصي  اٌّزٛافك االظزعّبي ٚاعبمح اٌزؤ٘يً اعبمح .5

 وفٕبمق اٌٛوبالد ثعغ وبظزخداَ ، اٌغديدح، ٚظيفزٗ ِع ٌيزٛافك ثبٌّجٕٝ أشبئيخ أٚ ِعّبزيخ رليساد

 ِّب يزطٍت اػبفخ ؽّبِبد ِٚطجخ..... طليسح،
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 اٌزساصيخ ٌٍّجبٔٝ رٛظي  خطخ ٚػع، ثّعٕٝ اٌزساصيخ إٌّطمخ ػّٓ ٌٍّجٕٝ إٌّبظت االظزعّبي رؾديد .6

 ثٙب اٌمبئّخ إٌّطمخ فٝ اٌعبئدح االظزعّبالد ِع رزّبشٝ

 األطٍيخ، ثظٛزرٗ ِٕٗ وجيسح أعصاء أٚ اٌزساصٝ اٌّجٕٝ أشبء اعبمحٚ٘ٝ اٌؾبٌخ اٌزٝ يزُ فيٙب   اٌجٕبء اعبمح .7

ِضً اعبمح ثٕبء اٚثسا اٌمب٘سح ِٚىزجخ  اٌّعّبزٜ، اٌزساس خجساء ٌمساز ؽجمب   ؽديضخ أشبء ثؤظبٌيت ٚذٌه

 االظىٕدزيخ.

 

ا    المصرية تالمذن التراثية المثاوً تذهىر أسثاب:ساتعا

ّشبوً أشبئيخ فٝ اٌّجبٔٝ اٌزساصيخ، أٚ ظٛء ٚٔروس ِٕٙب، اظجبة فٕيخ رزعٍك ث اٌزساصيخ اٌّجبٔٝ رد٘ٛز أظجبة رزعدم

، اإلطلؽيخ ٚاٌظيبٔخ إٌّزرّخ اٌٛلبئيخ اٌظيبٔخ غيبة، ٚاظزخداَ ٌٍّجبٔٝ أٚ اّ٘بٌٙب ٚرؾٛيٍٙب اٌٝ خساثخ ِٙغٛزح

ايؼب  اٌّشىلد اٌفٕيخ إٌبرغخ عٓ اٌعٛاًِ . ثبالػبفخ ٌٕمض اٌىٛامز ٚاٌخجساد اٌفٕيخ فىّغبي اٌزسِيُ عبٌٝ اٌغٛمح

 غيبةٚاظجبة امازيخ رزعٍك اٌطجيعيخ ِضً اٌسيبػ ٚاألِطبز ٚاٌؾسازح ٚرؤصيس اٌىٛازس اٌطجيعيخ وبٌصالشي ٚاٌعيٛي. 

، ايؼب  ٚإٌّشآد اٌّجبٔٝ رٍه ٌؾّبيخ رشسيعبد ٚعٛم عدَٚ، اٌّزّيصح اٌعمبزيخ اٌضسٚح عٍٝ اٌؾفبظ امازح ِفَٙٛ

 ٚاخيسا   .اٌّٛازم ٚػع  اإليغبزاد ٚأخفبع ٚاٌّعزؤعس اٌّبٌه ثيٓ اٌعللخاشىبٌيخ ٚ اٌمديّخ إليغبزادا لٛأيٓ

 .غسيٗ شب ٌدٜ ٌٍّجٕٝ اٌزساصيخ خثبٌميّ اٌٛعٝ غيبةواظجبة اعزّبعيخ رزعٍك 

ا    التراثي المثاوي علً الحفاظ تىاجه التي المشاكل :ثامىا

 ثعؼذٙب اٌّغزّذع، ثذؤؽٛاي اٌٛصيذك ازرجبؽٙذب ٔزيغذخ اٌّشذبوً ِذٓ اٌعديذد اٌّعّبزٜ اٌزساس عٍٝ اٌؾفبظ عٍّيخ رٛاعٗ

 عذٓ ٔذبرظ ِجبشذس اآلخذس ٚاٌجعغ ،..." ثيئيخ الزظبميخ، اعزّبعيخ، ظيبظيخ،" اٌعبئدح ثبألؽٛاي عللخ ٌٗ ِجبشس غيس

 ِذٓ اٌزساصيذخ اٌّجذبٔٝ اخذلء ٔذروس، ِشذىٍخ طذعٛثخ اٌّشذبوً٘ذرٖ  أ٘ذُ ِٚذٓ .ٚإٌّبؽك اٌّدْ في اٌعىبْ رىدض شدح

اٌميذبَ  عٍذٝ اٌّجذبٔٝ شذبغٍٝ لذدزح عذدَِّب يظعت ِعذٗ اعذساء اعّذبي اٌزذسِيُ اٌّطٍٛثذخ. فذٝ ٔفذط اٌٛلذذ  شبغٍيٙب

ظٛاء ٌليبة اٌخجسح إٌّبظجخ، اٚاٌزّٛيً اٌّطٍٛة. أيؼب  ِشىٍخ صمبفيخ ِزعٍمخ ثسغجخ ٔعذجخ  اٌظيبٔخثبعّبي اٌزسِيُ ٚ

 ليّخ اٌّجٕٝ اٌزساصيخ.ِٓ  ثّب يخبٌ  ٚيٙدز ثبٌّجٕٝ يلدرعد اعساء فٝوجيسح ِٓ اٌشبغٍيٓ 

ا   التراثية المثاوً لحماية عامة مفاهيم :تاسعا

 :ٚ٘ٝ وّبيٍٝ اٌزساصيخ اٌّجبٔٝ ؽّبيخ شؤٔٙب ِٓ ،ٕ٘دظيخ فٕيخ أظبٌيت عٍٝ عزّدر يمظد ثٙب رٍه اٌّفب٘يُ اٌزٝ

 .اٌجشس ؽيبح عٍٝ ماّ٘خ خطٛزح يّضً أٚ ٌٍعمٛؽ آيل   يىٓ ٌُ اْ ِٕٗ أٚعصء اٌّجٕٝ ثٙدَ اٌزسخيض عدَ .1

 .اٌزساصي ٍّجٕٝاالظبظيخ ٌ اٌّسافك فيّب يخض اٌعٍيّخ اٌفٕيخ اإلعساءاد ارخبذ .2

 .اٌزد٘ٛز ِٓ عٍيٙب ٚرؾبفع ؽجيعزٙب ِع رزٕبظت ِغبالد فٝ اٌزساصيخ اٌّجبٔٝ اظزخداَ .3

  ٙب.رزٕبظج ال أٔشطخ فٝ اٌزساصيخ اٌّجبٔٝ اظزعّبي اظبءح ِٕع .4

 .اٌّدٔٝ اٌدفبع بِىبٔيبدث رؤ٘يٍٙب ٚ ٚردعيّٙب ٚرسِيّٙب ثظيبٔزٙب اٌّجبٔٝ عٍٝ اٌّزٛاطً اٌؾفبظ .5

  التراثً المثىً علً الحفاظ مشروع :عاشرأ

 ؽجمذب  اٌّطٍٛثذخ  فٕيذخاٌ عٍّيذبداٌ شذىً يزؾذدم خلٌٙذب خطذخ اٌذٝ رساصذٝ ِجٕذٝ عٍذٝ ٌٍؾفذبظ ِشذسٚع أٜ رسعّخ يّىٓ

 :ِٓ خلي اٌخطٛاد اٌزبٌيخ ٚؽبٌزٗ ٌميّزٗ

 .اٌدليك اٌزبزيخٝ ٚاٌسطد ٚاٌسظُ ثبٌزظٛيس ِٚعّبزيب   ربزيخيب   اٌؾبٌٝ ثٛػعٗ اٌّجٕٝ رٛصيك .1

 أٚ وبػبفخ اٌّعّبزيخ اٌزعديلد ِع أشبئيب   اطلؽٗ ؽيش ِٓ اٌّجِٕٝع  ٌىيفيخ اٌزعبًِ ّشسٚعاٌ رؼّيٓ .2

 .اٌغديدح اٌّجٕٝ ٚظيفخ ٌخدِخ اٌفساغبد ثعغ رلييس
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 أٔٛاعٙب ثغّيع اٌعصي أعّبي رفبطيً اٌٝ بإلػبفخثاالطلػ ٚاٌزسِيُ  ٌألعّبي اٌزفظيٍيخ اٌسظِٛبد اعدام .3

 ٔزيغخ اٌزساصيخ؛ األثٕيخ وضيسِٓ الٔٙيبز ٔرسا   اٌجٕٛم أُ٘ ِٓ رعزجس اٌزٝ اٌّيبٖ، ِٓ األظم  عصي خبطخ

 .األظم  ٚعصي طيبٔخ اّ٘بي

 ِغبي فٝ اٌخجساء لسازاد عٍٝ ثٕبء ٚاٌخبزعيخ اٌداخٍيخ اٌزشطيجبد ٚأعّبي اٌّٛاطفبد وساظخ اعدام .4

 . اٌزسِيُ

 ٚرىْٛ ٚاٌؾفبظ، اٌزسِيُ فٝ أعّبي ظبثمخ ٌديُٙ اٌريٓ اٌّخزظيٓ اٌّمبٌٚيٓ أٚ اٌخجساء عٍٝ اٌّشسٚع ؽسػ .5

 .اٌّعّبزٜ ٚاٌزساس اٌزسِيُ ِغبي فٝ خجسح ٌُٙ.  ٌّٓ اإلشساف أٌٚٛيخ

 

  التراثية المثاوً وتحذيث صياوة حىل أساسية مالحظات: عشر حادي

 األطٍٝ اٌعبَ اٌّرٙس رشٛيٗ عدَ ٘ٛ ٕ٘ب األظبظٝ اٌّجدأ فبْ اٌزساصيخ اٌميّخ ذاد اٌّجبٔٝ ظيبٔخث ِسعٕدِب يزعٍك اال

 عٕذد اٌٛاعجذخ اٌزٛطيبد ثعغ يٍٝ ٚفيّب. ثٙب اإلخلي ٚعدَ ٚرؤويد٘ب اثساش٘ب يغت اٌزٝ اٌزبزيخيخ ِٚلِؾٗ ٌٍّجٕٝ

 :اٌظيبٔخ أعّبي اعساء

 اٌّجٕٝ أشبء عٕد ِعزعٍّخ وبٔذ اٌزٝ رسويجبرٗ ثٕفط اٌجيبع ٔٛعيخ ٔفط اظزعّبي يفؼً .1

 ال اٌزٝ األٔٛاع ِٓ رىْٛ ٚأْ اٌخبزعيخ، اٌٛاعٙبد عٍٝ اٌظؾيخ اٌزسويجبد ِٛاظيس ظٙٛز عدَ يساعٝ .2

 .رظدأ

 اظزجداٌٙب ٚظٌٙٛخ عٍيٙب اٌىش  ٌيعًٙ  اٌّجبٔٝ، رشٖٛ ال وبٔذ اذا ظب٘سح اٌىٙسثبء رٛطيلد رىْٛ أْ يفؼً .3

 .ثبٌؾٛائؾ اإلػساز ٌٚعدَ اٌظيبٔخ عٕد .4

 .اٌسإيخ ِغبي عٓ ثعيدا   األظطؼ أٚ إٌّبٚز ِضً اٌسئيعيخ اٌٛاعٙبد غيس أِبوٓ فٝ زىيي اٌ عٙصح رضجيذ .5

 

  الثاوً جزءال 

 الميمة ورات التراثية المىاطك علً الحفاظ 

 

عبر عدة الدراسة ومغاٌٌر التنسٌك الحضارى للمناطك التراثٌة زذات المٌمة  سسفى الجزء الثانى نستعرض أ
ً  .األثرٌةو تعرٌف المناطك التراثٌة مرحل، أوالً، ً لمناطك التراثٌة. توثٌك اتصنٌف وتسجٌل وو معاٌٌر ،ثانٌا  ،ثالثا

ً  .ومخطط تطوٌرها وسبل التعامل معهاالمناطك التراثٌة روأسباب تدهعرض  الحدائك  تحدٌد مولف ،رابعا
 التراثٌة. 

 ورات الميمة تعريف المىاطك التراثية :أول

ً سواء كانت نشأتها فً ٌمصد بها  المناطق التراثٌة: ً ومعمارٌا المناطك ذات المالمح التارٌخٌة المتمٌزة عمرانٌا

ذه المناطك بعنصر أو أكثر من تتمٌز ه. كما العصور المدٌمة أو خالل المرن التاسع عشر ومطلع المرن العشرٌن

  .التراثٌة طبماً لموانٌن التنسٌك الحضاريالمنطمة اصر التً تحددها معاٌٌر العن

ً لمانون اآلثار وٌنطبك علٌها أسالٌب ٌمصد بها  ،المناطك األثرٌة فى الممابل فإن المناطك التً تم تسجٌلها طبما

تطبٌك االشتراطات الخاصة بالمناطك األثرٌة على ورغم ذلن تشٌر الدراسة انه ٌمكن  الحماٌة لآلثار فً المانون.

األنشطة التً  دكتحدٌد االرتفاعات للتتوائم مع المبانً التراثٌة أو تحدٌ ،ٌةعوامل الحما، من حٌث المناطك التراثٌة

 .تتوافك مع طبٌعة وخصوصٌة المناطك والمبانً
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 ة ورات الميمةلمىاطك التراثيا وتىثيك  تصىيفوتسجيل و معايير : ثانٌا  

 تتم وفك الخطوات التالٌة:

ً ل المناطك التراثٌةحٌث تحدد  المعٌار الزمنى، أهمها، ،المناطق التراثٌة وذات القٌمة معاٌٌر .1 ٌخ تارتبعا

ٌمكن أن تشمل المناطك التراثٌة . والمبانً التراثٌة مجموعات من ها فىدتواج، ووخصائص المنطمة

كن محددة داخل المنطمة أو الحً ، كما أما لد تكون منطمة بأكملها كمنطمة وسط البلد أو الحً التركً أو

  ارع بأكمله كمنطمة ترثٌة متمٌزة.مٌدان أو ش ٌمكن اعتبار

 الخرائط التارٌخٌةب ٌستعٌن فٌهكما الخرائط،  باستخدامجراء ٌتم اال هذا ،تسجٌل المناطق التراثٌة .2

فً كل  عمل أرشٌف خاص بهاوٌتم توثٌك هذه المناطك . وألهمٌتها التارٌخٌة ا، تبعً للتوثٌك كمصدر

اخطار مجالس المدن وتمٌزة، ك تراثٌة وذات لٌمة متعٌٌنها فً المخطط الشامل للمدٌنة كمناط مث محافظة.

المخططات ذ االجراءات المناسبة للحماٌة والحفاظ ووضع حلٌة والجمعٌات األهلٌة لكً تتخوالمجالس الم

 المناسبة.

أو حً أو مٌدان أو شارع أو جزء منه كمنطمة تراثٌة  ،مدٌنة كاملةلد ٌشمل  تصنٌف المناطق التراثٌة، .3

ر تصنٌفها وذات لٌمة. وال ٌعنً ذلن تجمٌدها ألن المنطمة التراثٌة ٌجب أن تتمتع بالحٌاة والنشاط فً اطا

 :طبماً ألولوٌات الحماٌة المطلوبة كما ٌلً ثالث مستوٌاتالى 

  وى.تراثٌة أو ذات لٌمة مستوى )أ(   منطمة حماٌة لصمنطمة 

 ٌمة مستوى )ب(  منطمة حماٌة متوسطةمنطمة تراثٌة أو ذات ل. 

 ٌمة مستوى )ج( منطمة تراثٌة أو ذات ل 

 ( والعادٌة.نطمتً الحماٌة )المصوى/ المتوسطةمنطمة انتمالٌة بٌن م  

 المٌمةأوذات المناطك المتمٌزة ز المومً للتنسٌك الحضاري الجها ٌحدد :المناطق ذات القٌمةتوثٌق  .4

 المبانً بالمحافظات. صة لحصر صتخاللجان الدائمة الم من خاللالتراثٌة 

 

 المناطق التراثٌة ومخطط تطوٌرها.: أسباب تدهور المناطق التراثٌة وسبل التعامل مع ثالثا  

 ٚٔروس ِٕٙب:

خطة للحفاظ على المناطك التراثٌة بالمدن لغٌاب  نتٌجة ،تدهور المناطق التراثٌة بالمدن المصرٌة  .1

اال انه الٌزال فى االمكان  أدي لتعرضها ألضرار بالغة، ، مماوحماٌتها من التدهور والزحف العمرانً

مٌة، متبترمٌم للمبانً التراثٌة الخالل إعداد خطط تطوٌر وصٌانة واء التراثٌة من إنماذ ما تبمى من األحٌ

 .والشوارع التراثٌة فى صورتها المدٌمة وإعادة بناء األحٌاءأ

علٌها، لحماٌة والحفاظ ومخطط ل دراسات،، تتم من خالل سبل التعامل مع المناطق التراثٌة ذات القمٌة .2

ممٌزة على الخرائط متضمنة العالمات الممٌزة عمرانٌاً تولٌع المنطمة بحدودها ومعالمها العمرانٌة ال

دراسة التطور التارٌخً للمنطمة وتحدٌد رات ومداخل المنطمة ونماط التجمع. باالضافة الى والمسا

المبانً وطبٌعتها االلتصادٌة والعمرانٌة. كما ٌتم تحدٌد خصوصٌتها مما ٌعطً مؤشرات عن المنطمة 

ً لتصنٌفها أ، ب، ج. ثم  المنطمةالتراثٌة على خرٌطة  اجراء الدراسات الالزمة المرتبطة بالنواحً طبما

لهم وكذلن النشاطات سكان المنطمة والحالة االلتصادٌة االجتماعٌة التً توضح النشاط االلتصادي ل

تحدٌد المناطك والمحاور التجارٌة بالمنطمة للعمل على إٌجاد توازن بٌن الى جانب  التراثٌة فً المنطمة.

طبٌعة المناطك السكنٌة واحتٌاجات المناطك السكنٌة والتجارٌة وتحدٌد مخطط االستعماالت لتحدٌد 
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تحدٌد نسب وحجمالمبانً بالعاللة مع مسطح األرض وراعاة لواعد التنظٌم واخٌراً  أولوٌات الخدمات.

  الخاصة بالمنطمة.

ا األولى وظٌفة عدة فً مراحلهتتطلب هذه النوعٌة من المشروعات ً، تنفٌذ مشروعات الحفاظ العمران .3

مشروعات نً للتعرٌف بأفضل األسالٌب لتكون نموذج لترمٌم أو إعادة تأهٌل مجموعة مبااجراءات مثل، 

ً  الحفاظ بالمنطمة كلها. الناع األهالً والمالن بجدوى المشروع مما ٌدعم الثمة بالجهات المائمة جب ٌ أٌضا

والحرص  التعرف على مواطن الموة والضعف فً المشروع حتى ٌتم تطوٌره مستمبالً.و ى المشروع.عل

عات المشرواالستعانة فى تلن و الكوادر المطلوبة فً هذا المجال للعمل على نطاق أوسع. تدرٌبعلى 

 بالمتخصصٌن والخبراء خالل مراحل التصمٌم والتنفٌذ. 

رطٛيس أِبوٓ  ِٕٙب، ٌٍّٕبؽك اٌزساصيخ يزطٍت رٛفس عدح اعساءاد ِضً الحفاظ والتىمية المستذامة،مخطظ  .4

رؾديد األزاػي اٌفؼبء ٚرؾديد ؽسق ك فسص عًّ ٌسفع ِعزٜٛ اٌّعيشخ. االٔزبط ثّب يٕبظت إٌّطمخ ٚخٍ

أعً ٔشس  ِٓشبزوخ اٌغّعيبد األٍ٘يخ في اٌزطٛيس ِلٌٙب أفؼً اظزخداَ يفي إٌّطمخ. اظزعّبٌٙب الظزل

رؾديد اٌمدزاد اٌعيبؽيخ ٚرطٛيس٘ب ٌخدِخ اٌّغزّع  ٚأخيسا  ثؤّ٘يخ إٌّطمخ ٚاٌؾفبظ عٍيٙب. اٌٛعي اٌعبَ 

 ٚالعزراة اٌعيبؽخ.

 

 تحدٌد موقف الحدائق التراثٌة: رابعا  
 

 :الحدائك التً انشئت لبل المرن العشرٌن وتكون أهمٌتها بنفس بها،  ٌمصد مفهوم الحدائق التراثٌة

 . مما ٌعنً وجوب الحفاظ علٌها وعدم استغاللها  فً غٌر أغراضها الرئٌسٌة.المبانً أو المناطك التراثٌةلدر

زبكٌة واألورمان وحدٌمة انشاء الحدائك والمتنزهات أوائل المرن التاسع عشر مثل حدٌمة األلد عرفت مصر و

للتشوٌه والتدمٌر فً الفترة  معظمها تعرضتلٌل، رغم ذلن اال المحدائك حدٌثة الٌها ولم ٌتم اضافة لحٌوان، ا

 كثٌر من هذه المساحات. وجود مٌثاق لحماٌة الحدائك اال أنه تم البناء علىألخٌرة، رغم ا

 

 :حظر التعدي على أي جزء من الحدٌمة أو وتتلخص فى  أسس ومعاٌٌر الحفاظ على الحدائق التراثٌة

ماً ة طبالحفاظ على المزروعات وحماٌتها فً صورتها األصلٌاللها فً غٌر أغراضها األصلٌة. واستغ

 لمزروعات المتحللة أو التالفة. فً الحدٌمة بما ٌتطلبه ذلن من تعوٌض اللتخطٌط العام وتنسٌك المولع 

ة المائمة وعناصر المٌاه حفاظ على العناصر المعمارٌة واإلرشادٌة والمكونات الزخرفٌة والجمالٌاٌضاً ٌجب ال

ً لطابعها األصلً.طبمالمتحركة والثابتة كالنافورات والشالالت والجارٌة  عدم عزل الحدٌمة التراثٌة عن و ا

 ً. حضري أو رٌفً أو طبٌع عمرانً محٌطها المباشر سواء كان

للحدائك التراثٌة بكل محافظة.  توثٌك وتسجٌل الحدٌمة التراثٌة بمراحلها التارٌخٌة وعمل أرشٌفباإلضافة الى 

 صارمة التًللضوابط المن الجمهور وأن تخضع زٌارتها بصورة دورٌة. م ترمٌالوانة صٌو ان تكون تتم ال

 وأصالته.  حفاظ على روح المكانت
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 انجسء انثانث

 بانى نهمانتنسٍك انحضاري ومشروعاث انحفاظ وانتطىٌر

 ناطك انتراثٍت وراث انقٍمتوانم
 

 
٠ٛضخ ٘زا اٌجضء أسس ِٚؼب١٠ش اٌزٕس١ك اٌذضبسٞ اٌٛاجت رطج١مٙب ٌزذس١ٓ ِظٙش ٚسٚٔك اٌّذ٠ٕخ ثشىً ػبَ 

زجبس اٌخظبئض ػاإلفٟ ٚوزٌه ضشٚسح األخز ٚاٌّجبٟٔ اٌزشاص١خ ٚاٌزبس٠خ١خ ثشىً خبص ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِؼٙب. 

 ط٠ٛش ٌذػُ ل١ّخ اٌّىبْ اٌؼّشا١ٔخ،ا١ٌّّضح ٌٍّٕبطك راد اٌم١ّخ اٌزشاص١خ ػٕذ ئجشاء أٞ ِششٚػبد دفبظ ٚر

 -ٚرشًّ ِب٠ٍٝ:
 

 :انمعماري نطابعدعم ا :أولا 
 

اٌّجبٟٔ اٌزشاص١خ اٌمبئّخ، ٚرذذد ٔسجخ ٠جت أال رض٠ذ اسرفبػبد اٌّجبٟٔ ػٓ اسرفبع وحجم انمبانً:ارتفاعاث -1

رىْٛ ِّبصٍخ ٌٍّزٛسظ اٌّؼّٛي ثٗ ٌٍّجبٟٔ اٌزشاص١خ اٌّسجٍخ فٟ  اٌزغط١خ ٌٍّجبٟٔ اٌذذ٠ضخ فٟ إٌّطمخ ثذ١ش

 إٌّطمخ. 

 

: ٠جت اٌذفبظ ػٍٝ اٌطشص اٌّؼّبس٠خ اٌسبئذح ػٍٝ ِسزٜٛ إٌّطمخ ٚاٌزٟ رزطٍت اسزخذاَ انطرز انمعمارٌت -2

 ١ت ِؼ١ٕخ ٚٔست ٚئ٠مبع اٌفزذبد ٌضجظ ػاللخ اٌسذ ثبٌّفزٛح ثبٌٛاجٙبد.ِٛاد ٔٙٛ ٚرشط

  

ٝ ال ٠جٛص طالء ٚاجٙخ اٌّجٕ رزطٍت االشزشاطبد اٌزب١ٌخ،أنىان واجهاث انمبانً ونىعٍت انتشطٍب:  -3

ِجبٚس ثٍْٛ ٠خبٌف األٌٛاْ اٌّسّٛح ثٙب ضّٓ االشزشاطبد اٌخبطخ ٌٍّٕطمخ، أٚ اسزخذاَ اٌزشاصٟ أٚ ِجٕٝ 

ال ٠جٛص ئػبدح طالء ٚاجٙبد  ِغ األٌٛاْ اٌسبئذح فٟ اٌّجبٟٔ اٌزشاص١خ اٌمبئّخ.رىس١١بد خبسج١خ غ١ش ِزٛافمخ 

سٛاء ثٕفس اٌٍْٛ أٚ ٌْٛ  ِٓ ٚاجٙخ أٞ ِجٕٝ ال ٠جٛص طالء أجضاء اٌّجٕٝ اٌزشاصٟ ئال ثٕفس اٌٍْٛ األطٍٟ ٌٗ.

 أخش دْٚ ئػبدح طالء اٌٛاجٙخ أٚ اٌؼٕظش اٌّؼّبسٞ ثبٌىبًِ.

 

رخبٌف اإلسرفبػبد إٌّظٛص ػ١ٍٙب ال ٠جٛص ئضبفخ أدٚاس جذ٠ذح فٛق اٌّجٕٝ  :نًتعهٍاث وإضافاث انمبا -4

ضّٓ االشزشاطبد اٌخبطخ ثبٌّٕطمخ، فٟ دبٌخ ٚجٛد ئضبفبد ٠جت االٌزضاَ ثٕفس اٌزظ١ُّ اٌّؼّبسٞ 

 .ٌٍٛاجٙخ

  

١خ أسٍٛة ٠شاػٝ فٟ رشط١ت اٌّجبٟٔ اٌجذ٠ذح اٌّجبٚسح ٌٍّجبٟٔ اٌزشاصوانمعانجاث انمعمارٌت:  انعناصر -5

 .اٌزشاصٟاٌزشط١ت ٌززٛاءَ ِغ اٌّجبٟٔ اٌزشاص١خ اٌمذ٠ّخ

 

اٌشؤ٠خ ٠جت ئخالء ِذاخً اٌّجبٟٔ ثأٔٛاػٙب ِٓ أٞ اشغبالد رشٛ٘ٙب ٚرؼٛق ِذخً  مذاخم انمبانً: -7

 .ثٛضٛح

 

 ثبٌمٛاػذ اٌزب١ٌخ: دبٌخ ٚجٛد ِذالد رجبس٠خ ٠جت االٌزضاَ فٟ :انمحالث واألنشطت انتجارٌت -8

 اٌالفزبد اإلػال١ٔخ فٟ اٌّىبْ اٌّخظض ٌٙب ثّب ال ٠إصش ػٍٝ اٌؼٕبطش اٌّؼّبس٠خ ٌٍّجٕٝ.رضج١ذ  -

 فٟ اٌّجبٟٔ راد اٌجٛاوٟ اٌزٟ رغطٟ األسطفخ ال ٠جٛص ِذ اٌفزش٠ٕبد ئٌٝ اٌجٛاوٟ أٚ رغط١زٙب. -
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اٌشجبث١ه اٌّذالد اٌمبئّخ فٟ اٌّجبٟٔ غ١ش اٌّخظض ثٙب أِبوٓ ٔشبط رجبسٞ ال ٠جٛص أْ ٠زُ رٛسؼخ فزذبد 

  ٠ذظش رّبِبً اجشاء أٞ رؼذ٠ً فٟ اٌٛاجٙخ اٌّؼّبس٠خ ٌٍّجٕٝ ١ٌالئُ إٌشبط.وّب  أٚ اٌششفبد.
 
 

ا   دعم انطابع انمعاري: :ثانٍا

 

٠ؼزجش إٌس١ج اٌؼّشأٟ فٟ إٌّبطك اٌزشاص١خ ِٓ أُ٘ اٌؼٕبطش اٌؼّشا١ٔخ اٌٛاجت  اننسٍج انعمرانً نهمنطقت: -1

 ك اٌّجبٟٔ ِغ ث١ئزٙب اٌؼّشا١ٔخ.ادزشاِٙب ٚاٌذفبظ ػ١ٍٙب ٌزذم١ك رٛاف

٠شاػٝ ارجبع ِجذأ اٌذذ األلظٝ ِٓ ِسبساد اٌّشبٖ ِمبثً اٌذذ االدٔٝ  شبكت انطرق ومساراث انمشاة: - 2

ِٓ اٌس١بساد ٚوزٌه ٌزشج١غ اٌّشبٖ ػٍٝ االسزّزبع ثبٌزفبط١ً ٚئدسان ِٓ اٌذشوخ ا١ٌ٢خ ِٕؼبً ٌٍزٍٛس اٌظبدس 

 جّب١ٌبد اٌّىبْ.

 

٠ذظش ٚضغ اإلػالٔبد ٚاٌالفبربد ػٍٝ أسطخ أٚ ٚاجٙبد اٌّجبٟٔ اٌزشاص١خ، وزٌه  انالفتاث:عالناث واإل -3

 سٍجٟ ػٍٝ ل١ّخ إٌّطمخ اٌزشاص١خ.ح ٌٙب ٌّب رسججٗ ِٓ رشٖٛ ثظشٞ ٚرأص١ش ػذَ ٚضؼٙب ػٍٝ اٌّجبٟٔ اٌّجبٚس

 

٠شاػٝ دساسخ ٔٛػ١بد األشجبسس ٚاألِبوٓ إٌّبسجخ ٌٛضؼٙب، وٟ  انتشجٍر وانمساحاث انخضراء: -4

 .وٟ ال رئضش ػٍٝ اٌشؤ٠خ فٟ اٌطش٠كالرإصش ػٍٝ اٌّجبٟٔ ٚوزٌه 

 

: ٠شاػٝ اسزخذاَ ٔٛػ١بد اٌشطف ٚاٌزج١ٍظ ثأسٍٛة ِٛدذ فٟ إٌّطمخ اٌزشاص١خ وٍٙب،  انرصف وانتبهٍظ -5

ً ٠ٚفضً اسزخذا ٠ذظش رغ١١ش شىً أٚ ٔٛع اٌخبِبد اٌّسزخذِخأٚ أسٍٛة ، َ ٔفس إٌٛػ١بد اٌّسزؼٍّخ لذ٠ّب

 اٌزشط١ت.

 

٠شاػٝ فٟ إٌّبطك اٌزشاص١خ ثشىً خبص اسزخذاَ اضبءح غ١ش ِجٙشح ػذح اِٛس ِٕٙب: رزطٍت  اإلضاءة: -6 

ي ٚأدجبَ ب٠شاػٝ اخز١بس أشىوّب  ٚغ١ش ِجبششح ٚال رإرٞ اٌؼ١ٓ ٚثّب ٠زٛافك ِغ شىً ٚطج١ؼخ طشص اٌّجبٟٔ.

ا٠ضب  ٠زٕبست ِغ اٌؼٕظش اٌّؼّبسٞ.ٚدذاد اإلضبءح ثّب غ١ش ِٛدح اٌشىً أِبَ اٌؼمبساد دزٝ ال رخبٌف 

ئضبءح اٌٛاجٙبد راد اٌطشاص اٌّؼّبسٞ اٌّز١ّض فٟ ِذبٚس  ٠ٚفضً االضبءح اٌؼبِخ.٠جٛص ٚضغ أػّذح ال

 . ثظش٠خ ِّٙخ ٌزأو١ذ أ١ّ٘زٙب

 

٠جت رٛائُ ج١ّغ ٚدذاد فشش اٌشبسع ٚاٌفشاغبد اٌّفزٛدخ ِغ فرش انشىارع وانفراغاث انمفتىحت:  -7

 خظٛط١خ إٌّطمخ اٌزشاص١خ.

 

ال ٠جٛص اسزضٕبء اٌّجبٟٔ اٌجذ٠ذح ثبٌّٕبطك راد اٌم١ّخ ِٓ ثٕٛد االشزشاطبد اٌخبطخ  انمبانً انجذٌذة: -8

 ثٕبء اٌّجبٟٔ اٌجذ٠ذح ثٕفسفٟ دبٌخ ئػبدح ثٕبء اٌّجبٟٔ ا٠٢ٍخ ٌٍسمٛط ٠زُ  ٌّٕطمخ ٌٍذفبظ ػٍٝ اٌطبثغ اٌؼبَ.ثب

 اٌزظ١ُّ اٌمذ٠ُ ٌذّب٠خ راوشح اٌّذ٠ٕخ.

 

دزٝ ال ٠زُ االضشاس ثطج١ؼخ األد١بء ٚاٌشٛاسع راد اٌطبثغ  الرتفاعاث حىل وداخم انمناطك انتراثٍت: -9

اٌزشاصٟ ٚاٌّذذد ثبسرفبػبد ِؼ١ٕخ، ٠ّىٓ اٌزظش٠خ ثبالسرفبػبد فٟ ِٕبطك ثؼ١ذح ػٓ اٌّجبٟٔ ٚإٌّبطك 

 اص١خ ٚاألصش٠خ .اٌزش

 

 


