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 األوضاع القائمة للمناطق الخضراء بالقاهرة الكبرى
 مقارنة بالمعايير التخطيطية واألوضاع العالمية

 
 عباس محمد الزعـفـرانى. د

 مدرس بكلية التخطيط العمرانى، جامعة القاهرة
 
 

بكثافة عمرانية وسكانية   بكثافة عمرانية وسكانية   تمثل المناطق الخضراء احتياجا رئيسيا لسكان المدن فى العالم، ومنها القاهرة، التى تتسم              تمثل المناطق الخضراء احتياجا رئيسيا لسكان المدن فى العالم، ومنها القاهرة، التى تتسم              
 نصيب الفرد من     نصيب الفرد من    ال يزيد ال يزيد حيث  حيث    عالية، وتعانى من التلوث البيئى والنقص الشديد فى المناطق الخضراء والمفتوحة،          عالية، وتعانى من التلوث البيئى والنقص الشديد فى المناطق الخضراء والمفتوحة،          

 ويهدف   ويهدف   مربعا، وهو من أقل المعدالت بين مدن العالم،         مربعا، وهو من أقل المعدالت بين مدن العالم،         مترا  مترا ١,٥١,٥حوالى  حوالى  على  على  المسـطحات الخضراء فى القاهرة      المسـطحات الخضراء فى القاهرة      
المعايير التخطيطية العالمية التى    المعايير التخطيطية العالمية التى    فيبدأ بتحديد   فيبدأ بتحديد   ، ، تمهيدا لتقديم الحلول  تمهيدا لتقديم الحلول    حليلهاحليلها وت  وت البحث إلى توضيح أبعاد هذه المشكلة     البحث إلى توضيح أبعاد هذه المشكلة     

  ١٣١٣ و و١١١١ مترا مربعا للفرد والمعايير المصرية المطبقة فى المدن الجديدة التى تتراوح بين         مترا مربعا للفرد والمعايير المصرية المطبقة فى المدن الجديدة التى تتراوح بين        ١٨١٨ و  و ١٠١٠تتـراوح بين    تتـراوح بين    
 من  من وضاع القائمةوضاع القائمةثم يستعرض األثم يستعرض األ  ..نوعيات المناطق الخضراء وتوزيعها المكانى المطلوب نوعيات المناطق الخضراء وتوزيعها المكانى المطلوب وو،  ،  متـرا مـربعا للفرد    متـرا مـربعا للفرد    

حيث الكمية والتوزيع، والتى تظهر أنه رغم وجود بعض المناطق الخضراء نسبيا كمصر الجديدة والزمالك يرتفع                حيث الكمية والتوزيع، والتى تظهر أنه رغم وجود بعض المناطق الخضراء نسبيا كمصر الجديدة والزمالك يرتفع                
شمال القاهرة يقل   شمال القاهرة يقل    وخاصة فى     وخاصة فى    ، إال أنه توجد مناطق محرومة بشدة من الخضرة،        ، إال أنه توجد مناطق محرومة بشدة من الخضرة،        ٢٢مم٧٧نصـيب الفـرد فـيها إلى        نصـيب الفـرد فـيها إلى        

 ..ها من الخضرة نوعا من الصحارى العمرانيةها من الخضرة نوعا من الصحارى العمرانية، لتبدوا التى تبدو بخلو، لتبدوا التى تبدو بخلو٢٢مم٠,١٠,١نصيب الفدر فيها عن نصيب الفدر فيها عن 
من خالل اإلحصائيات   من خالل اإلحصائيات   وذلك  وذلك  ،  ،   التى يتجاوز معظمها الحد األدنى بكثير       التى يتجاوز معظمها الحد األدنى بكثير       العالم المختلفة   العالم المختلفة   البحث القاهرة بمدن    البحث القاهرة بمدن   ويقارنويقارن

ومن خالل صور األقمار الصناعية التى تظهر بوضوح الفارق بين مدن العالم الخضراء والكتلة الرمادية المصمتة ومن خالل صور األقمار الصناعية التى تظهر بوضوح الفارق بين مدن العالم الخضراء والكتلة الرمادية المصمتة 
 برىبرىللقاهرة الكللقاهرة الك

ويتـناول الـبحث بالتحلـيل الكثافة السكانية العالية جدا فى القاهرة مقارنة بعواصم العالم المقاربة لها فى الحجم،               ويتـناول الـبحث بالتحلـيل الكثافة السكانية العالية جدا فى القاهرة مقارنة بعواصم العالم المقاربة لها فى الحجم،               
وبالتالـى نقـص نصيب الفرد من مسطح المدينة بشكل عام ومن كافة الخدمات المطلوبة، مما ينعكس على نقص             وبالتالـى نقـص نصيب الفرد من مسطح المدينة بشكل عام ومن كافة الخدمات المطلوبة، مما ينعكس على نقص             

زيادتها، ويقترح البحث وضع هدف واقعى للمناطق       زيادتها، ويقترح البحث وضع هدف واقعى للمناطق       نصـيب الفرد من المناطق الخضراء، ويضع حدودا إلمكانية          نصـيب الفرد من المناطق الخضراء، ويضع حدودا إلمكانية          
 .. للفرد فى ضوء هذه الكثافة للفرد فى ضوء هذه الكثافة٢٢ م م٧٧ و و٥٥الخضراء فى القاهرة يتراوح بين الخضراء فى القاهرة يتراوح بين 

 
   ..المناطق الخضراء، نصيب الفرد، الحدائق، القاهرة، البيئة العمرانية، المعايير التخطيطيةالمناطق الخضراء، نصيب الفرد، الحدائق، القاهرة، البيئة العمرانية، المعايير التخطيطية: : الكلمات الدالةالكلمات الدالة

 

  مقـدمـــــــة مقـدمـــــــة-١١
 

  المشكلة البحثية المشكلة البحثية١١-١١
عظم المهتمين بالتخطيط والبيئة فى مصر على نقص كمية المناطق الخضراء بالقاهرة، وعلى ضآلة نصيب               عظم المهتمين بالتخطيط والبيئة فى مصر على نقص كمية المناطق الخضراء بالقاهرة، وعلى ضآلة نصيب               يجمع م يجمع م 

الفرد من هذه المسطحات، ويبذل العديد منهم جهودا كبيرة لزيادة هذه المساحات كلما أمكن، وللدفاع عن المساحات                 الفرد من هذه المسطحات، ويبذل العديد منهم جهودا كبيرة لزيادة هذه المساحات كلما أمكن، وللدفاع عن المساحات                 
 ..رىرىالقليلة القائمة إلى يهددها التدهور أو التحول إلى استعماالت أخالقليلة القائمة إلى يهددها التدهور أو التحول إلى استعماالت أخ

ورغـم اقتـناع المتخصصين بوجود هذه المشكلة، إال أن التقدير الكمى لحجمها غير واضح، سواء على مستوى                  ورغـم اقتـناع المتخصصين بوجود هذه المشكلة، إال أن التقدير الكمى لحجمها غير واضح، سواء على مستوى                  
تحديـد المساحات المتوافرة بالفعل وبالتالى تحديد نصيب الفرد منها، أو بالنسبة لتحديد المسطح المستهدف، والذى                تحديـد المساحات المتوافرة بالفعل وبالتالى تحديد نصيب الفرد منها، أو بالنسبة لتحديد المسطح المستهدف، والذى                

ديد خطط زمنية وبرامج عملية لزيادة المناطق       ديد خطط زمنية وبرامج عملية لزيادة المناطق       يمكـن بتوفيـره القضاء على المشكلة، والذى يجب فى ضوءه تح           يمكـن بتوفيـره القضاء على المشكلة، والذى يجب فى ضوءه تح           
والتى لها جانب آخر غير واضح هو عدم انتظام توزيع المناطق الخضراء            والتى لها جانب آخر غير واضح هو عدم انتظام توزيع المناطق الخضراء            . . الخضـراء وبالتالـى عالج المشكلة     الخضـراء وبالتالـى عالج المشكلة     



٢ 

بالقاهـرة، فحـدة المشكلة فى بعض المناطق أقل نسبيا من غيرها التى تكاد تكون نوعا من الصحارى، فإذا كانت                    بالقاهـرة، فحـدة المشكلة فى بعض المناطق أقل نسبيا من غيرها التى تكاد تكون نوعا من الصحارى، فإذا كانت                    
صحارى صحارى (( المناطق الخالية من الغطاء النباتى، فمعظم أجزاء القاهرة يمكن اعتبارها             المناطق الخالية من الغطاء النباتى، فمعظم أجزاء القاهرة يمكن اعتبارها            الصـحراء فـى العـالم هى      الصـحراء فـى العـالم هى      

 ))عمرانيةعمرانية
ويحـاول الـبحث تحديد وتوضيح أبعاد المشكلة، كيفيا وكميا، بحيث يتيح للمخططين وضع خطط الحل فى ضوء                  ويحـاول الـبحث تحديد وتوضيح أبعاد المشكلة، كيفيا وكميا، بحيث يتيح للمخططين وضع خطط الحل فى ضوء                  

يدرك معظمهم أبعاد المشكلة    يدرك معظمهم أبعاد المشكلة     والتنفيذيين، الذين ال      والتنفيذيين، الذين ال     ننمعلـومات واضحة، ويتيح لهم توضيح المشكلة علميا للسياسيي        معلـومات واضحة، ويتيح لهم توضيح المشكلة علميا للسياسيي        
 .  .  وأهمية التدخل لحلها، رغم أن التدخل العملى لحل المشكلة هو قرارهم بشكل رئيسىوأهمية التدخل لحلها، رغم أن التدخل العملى لحل المشكلة هو قرارهم بشكل رئيسى

 
  هدف البحث هدف البحث٢٢-١١

التحديد الكمى والكيفى والمكانى لمشكلة نقص المناطق الخضراء فى القاهرة،  بحيث يمكن التعامل معها تخطيطيا                التحديد الكمى والكيفى والمكانى لمشكلة نقص المناطق الخضراء فى القاهرة،  بحيث يمكن التعامل معها تخطيطيا                
فتقار القاهرة للمناطق الخضراء مقارنة بمدن العالم وضرورة التدخل         فتقار القاهرة للمناطق الخضراء مقارنة بمدن العالم وضرورة التدخل         ووضـع الحلـول لها بشكل علمى، واثبات ا        ووضـع الحلـول لها بشكل علمى، واثبات ا        

 ..بجدية لعالج هذه المشكلةبجدية لعالج هذه المشكلة
 
  منهج البحث منهج البحث٣٣-١١

عـند الـتعامل مع مشكلة بطريقة علمية، يكون من الضرورى تحديد كل من الوضع المستهدف، والوضع القائم،                  عـند الـتعامل مع مشكلة بطريقة علمية، يكون من الضرورى تحديد كل من الوضع المستهدف، والوضع القائم،                  
ع االستراتيجيات الممكنة للحل، والتى يسعى      ع االستراتيجيات الممكنة للحل، والتى يسعى      لتتضـح أبعاد المشكلة بمقارنة هذين الوضعين، ويمكن بعد ذلك وض          لتتضـح أبعاد المشكلة بمقارنة هذين الوضعين، ويمكن بعد ذلك وض          

 إعادة صياغة  إعادة صياغة تتمعظمها إلى تغيير الوضع القائم ليتطابق مع الهدف المثالى، كما يمكن أن تكون إحدى اإلستراتيجيا معظمها إلى تغيير الوضع القائم ليتطابق مع الهدف المثالى، كما يمكن أن تكون إحدى اإلستراتيجيا 
 ..األهداف بشكل واقعى وتقريبها من األوضاع القائمة بحيث يمكن تحقيقه عمليااألهداف بشكل واقعى وتقريبها من األوضاع القائمة بحيث يمكن تحقيقه عمليا

 

 ل مع المشاكلل مع المشاكل تحليل تجريدى للمنهج العلمى للتعام تحليل تجريدى للمنهج العلمى للتعام١١-شكلشكل

 
  هيكل البحث هيكل البحث٤٤-١١

يبنـى هـيكل البحث على منهجه، حيث يبدأ بتحديد المعايير التخطيطية العالمية والمصرية للمناطق الخضراء، ثم                 يبنـى هـيكل البحث على منهجه، حيث يبدأ بتحديد المعايير التخطيطية العالمية والمصرية للمناطق الخضراء، ثم                 
رصـد وتحلـيل األوضاع الحالية للمناطق الخضراء بالقاهرة من حيث الكمية والتوزيع، ثم يقارن بين المعدالت                 رصـد وتحلـيل األوضاع الحالية للمناطق الخضراء بالقاهرة من حيث الكمية والتوزيع، ثم يقارن بين المعدالت                 

حاول الوصول لصياغة كمية للهدف الذى يمكن السعى لتحقيقه عمليا فى القاهرة            حاول الوصول لصياغة كمية للهدف الذى يمكن السعى لتحقيقه عمليا فى القاهرة            وفى النهاية ي  وفى النهاية ي  . . والوضـع القـائم   والوضـع القـائم   
 وآليات الحل عن طريق زيادة المناطق الخضراء         وآليات الحل عن طريق زيادة المناطق الخضراء        تتممـا يفـتح الباب لبحوث أخرى تقترح إستراتيجيا        ممـا يفـتح الباب لبحوث أخرى تقترح إستراتيجيا        . . الكبـرى الكبـرى 
 ..بالقاهرةبالقاهرة

 
  المعايير التخطيطية لتوافر المناطق الخضراء المعايير التخطيطية لتوافر المناطق الخضراء-٢٢

 الكبرى أهمية كبيرة، نظرا لتأثيراتها البيئية على تقليل تلوث الهواء            الكبرى أهمية كبيرة، نظرا لتأثيراتها البيئية على تقليل تلوث الهواء           يكتسـب وجـود المناطق الخضراء فى المدن       يكتسـب وجـود المناطق الخضراء فى المدن       
وتحسـين صـالحيته للتـنفس، وكذلك تحسين الظروف المناخية المحلية بالمدن، و تقليل تأثيرات التلوث السمعى                 وتحسـين صـالحيته للتـنفس، وكذلك تحسين الظروف المناخية المحلية بالمدن، و تقليل تأثيرات التلوث السمعى                 

الخدمات الخدمات والبصـرى، وغيـرها مـن الفوائد البيئية، كما أن لها فوائد نفسية واجتماعية وبصرية كبيرة تجعلها من           والبصـرى، وغيـرها مـن الفوائد البيئية، كما أن لها فوائد نفسية واجتماعية وبصرية كبيرة تجعلها من           
 ..ويجعلها أهم بكثير من مجرد مظهر من مظاهر الرفاهيةويجعلها أهم بكثير من مجرد مظهر من مظاهر الرفاهية. . األساسية التى يجب توفيرها فى المدناألساسية التى يجب توفيرها فى المدن

وهـذا مـا يجعـل من الضرورى توفير المناطق الخضراء بمساحات كافية لتحقيق مستوى بيئى وعمرانى مقبول         وهـذا مـا يجعـل من الضرورى توفير المناطق الخضراء بمساحات كافية لتحقيق مستوى بيئى وعمرانى مقبول         
ياء والوحدات التخطيطية المختلفة    ياء والوحدات التخطيطية المختلفة    للمدينة بشكل عام، وأن تتوزع هذه المساحات الخضراء مكانيا بحيث تخدم األح           للمدينة بشكل عام، وأن تتوزع هذه المساحات الخضراء مكانيا بحيث تخدم األح           

 . . وتوفر لها النوعيات المالئمة من الحدائق محلياوتوفر لها النوعيات المالئمة من الحدائق محليا
   

 ال يوجد مشكلة

? هدفوضع قائم وضع قائم هدف

 مشكلة
، تحريك الوضع حل المشكلةاستراتيجية 

الهد نحو العكسالقائم أو ف،

 هدفوضع قائم



٣ 

  المعايير الكمية لمساحات المناطق الخضراء المعايير الكمية لمساحات المناطق الخضراء١١-٢٢
 

تخـتلف الظـروف التـى تحدد كمية المناطق الخضراء فى المدن بشكل كبير من موقع إلى آخر، سواء الظروف                 تخـتلف الظـروف التـى تحدد كمية المناطق الخضراء فى المدن بشكل كبير من موقع إلى آخر، سواء الظروف                 
أو الظروف العمرانية   أو الظروف العمرانية   . . ياه السطحية أو الجوفية به، وطبيعة تربته ومناخه       ياه السطحية أو الجوفية به، وطبيعة تربته ومناخه       الطبيعية، كتوافر األمطار أو مصادر الم     الطبيعية، كتوافر األمطار أو مصادر الم     

مما يجعل من الصعب تحديد معدالت أو مقاييس عامة للمسطحات الخضراء           مما يجعل من الصعب تحديد معدالت أو مقاييس عامة للمسطحات الخضراء           . . واالجتماعـية واالقتصـادية للسكان    واالجتماعـية واالقتصـادية للسكان    
 السكنية   السكنية  وتختلف المعايير التخطيطية نفسها، فهى قد تكون مساحة تمثل نصيب الفرد أو األسرة أو الوحدة              وتختلف المعايير التخطيطية نفسها، فهى قد تكون مساحة تمثل نصيب الفرد أو األسرة أو الوحدة              . . للمـدن للمـدن 

. . مـن المـناطق الخضراء، أو تكون نسبة من مسطح المدينة، أو تكون معايير أخرى تركز على الجوانب البيئية                  مـن المـناطق الخضراء، أو تكون نسبة من مسطح المدينة، أو تكون معايير أخرى تركز على الجوانب البيئية                  
وبالرغم من كل االختالفات، فمن المفيد وجود معدالت إرشادية تقريبية لهذه الخدمات حتى لو كان لها نطاق واسع                  وبالرغم من كل االختالفات، فمن المفيد وجود معدالت إرشادية تقريبية لهذه الخدمات حتى لو كان لها نطاق واسع                  

 ..المتغيرات المذكورةالمتغيرات المذكورةمن التراوح، ومحاولة تطبيقها بقدر اإلمكان فى ضوء من التراوح، ومحاولة تطبيقها بقدر اإلمكان فى ضوء 
 

  نصيب الفرد من المسطحات الخضراء نصيب الفرد من المسطحات الخضراء١١-١١-٢٢
 

  ١٨١٨تترجم فى مصر إلى تترجم فى مصر إلى ( (  متر مربع لألسرة      متر مربع لألسرة     ٩٠٩٠ففـى السـتينات على سبيل المثال حدد المخطط سيمونس معدل            ففـى السـتينات على سبيل المثال حدد المخطط سيمونس معدل            
  ٢٢ م  م ١٠١٠، كما حدد بول رايتر      ، كما حدد بول رايتر      %%١٠١٠، ونص على أال تقل نسبة المسطحات الخضراء فى المدينة عن            ، ونص على أال تقل نسبة المسطحات الخضراء فى المدينة عن            ))متـرا للفـرد   متـرا للفـرد   

 ..لمساحات الخضراء الترفيهيةلمساحات الخضراء الترفيهيةللفرد من اللفرد من ا
، أو االتحاد األوروبى    ، أو االتحاد األوروبى    UNEPوفـى التسـعينات حـاول عدد من المنظمات الدولية كبرنامج األمم المتحدة للبيئة               وفـى التسـعينات حـاول عدد من المنظمات الدولية كبرنامج األمم المتحدة للبيئة               

وغيـرها، وكـذلك بعض من المؤسسات البلدية بدول مختلفة وضع معايير كمية تحدد الحد األدنى من المسطحات            وغيـرها، وكـذلك بعض من المؤسسات البلدية بدول مختلفة وضع معايير كمية تحدد الحد األدنى من المسطحات            
 متر مربع للفرد، و تحقق       متر مربع للفرد، و تحقق      ١٦١٦ متر مربع للفرد و     متر مربع للفرد و    ١٢١٢الحد األدنى بين    الحد األدنى بين    الخضـراء المطلـوب توفيرها، وتراوح هذا        الخضـراء المطلـوب توفيرها، وتراوح هذا        

 وأربعين متر    وأربعين متر   ٢٠٢٠فى معظم المدن األوروبية يكون الرقم بين        فى معظم المدن األوروبية يكون الرقم بين        ((معظـم الدول المتقدمة  فى مدنها أضعاف هذا الرقم           معظـم الدول المتقدمة  فى مدنها أضعاف هذا الرقم           
فى مصر تم   فى مصر تم   وفى المدن الجديدة    وفى المدن الجديدة    . . ، إال أنه يبقى مؤشرا مفيدا لمن لم يصلوا أو يقتربوا من هذا الرقم             ، إال أنه يبقى مؤشرا مفيدا لمن لم يصلوا أو يقتربوا من هذا الرقم             ))مـربع للفرد  مـربع للفرد  

 متر مربع للفرد، وهو قدر معقول وقريب من الحد األدنى فى معظم              متر مربع للفرد، وهو قدر معقول وقريب من الحد األدنى فى معظم             ١٣١٣-١١١١اعداد المخططات على أساس تحقيق      اعداد المخططات على أساس تحقيق      
المعاييـر التخطيطـية، خاصة إذا أخذنا فى االعتبار ظروف الجفاف النسبى لمصر وانعدام األمطار معظم أوقات                 المعاييـر التخطيطـية، خاصة إذا أخذنا فى االعتبار ظروف الجفاف النسبى لمصر وانعدام األمطار معظم أوقات                 

 ..السنة، واالعتماد على مياه منقولة من النيل لرى الحدائقالسنة، واالعتماد على مياه منقولة من النيل لرى الحدائق
 

  نسبة المسطحات الخضراء من المدينة نسبة المسطحات الخضراء من المدينة٢٢-١١-٢٢
 

وهـو مؤشـر بسـيط ومفهـوم، ولكـن يعيبه أنه قد يكون مضلال فى حالة وجود كثافات سكانية أو بنائية عالية                       وهـو مؤشـر بسـيط ومفهـوم، ولكـن يعيبه أنه قد يكون مضلال فى حالة وجود كثافات سكانية أو بنائية عالية                       
ونجد أن فى   ونجد أن فى   . . من مسطح المدينة  من مسطح المدينة  % % ٢٠٢٠و  و  % % ١٠١٠ولكن الحد األدنى له عادة ما يكون بين         ولكن الحد األدنى له عادة ما يكون بين         . . وارتفاعات كبيرة للمبانى  وارتفاعات كبيرة للمبانى  

 ..لمعظم المدن األلمانيةلمعظم المدن األلمانية% % ٥٠٥٠و و % % ٤٠٤٠ هذه النسبة بين  هذه النسبة بين ألمانيا مثال تتراوحألمانيا مثال تتراوح
 

 معايير األداء البيئىمعايير األداء البيئى ٣٣-١١-٢٢
 

وهـناك معايير أخرى يستخدمها المهتمون باألداء البيئى للمناطق الخضراء، والذين يهتمون بقياس كمية الخضرة               وهـناك معايير أخرى يستخدمها المهتمون باألداء البيئى للمناطق الخضراء، والذين يهتمون بقياس كمية الخضرة               
ة صغيرة من ة صغيرة من بطـريقة تتناسـب مع فائدتها ال مساحتها، فهم يفضلون األشجار الضخمة حتى لو كانت تشغل مساح       بطـريقة تتناسـب مع فائدتها ال مساحتها، فهم يفضلون األشجار الضخمة حتى لو كانت تشغل مساح       

األرض نظرا لضخامة الكتلة الخضراء لها، فبعضهم يعتبر أن الشجرة تعادل مساحة أفقية خضراء مماثلة الجمالى                األرض نظرا لضخامة الكتلة الخضراء لها، فبعضهم يعتبر أن الشجرة تعادل مساحة أفقية خضراء مماثلة الجمالى                
وبعض المعايير شديد   وبعض المعايير شديد   )  )  أو مساحة السطح الخارجى لكتلة الشجرة     أو مساحة السطح الخارجى لكتلة الشجرة     ((المسطح األخضر المعرض للضوء من أوراقها       المسطح األخضر المعرض للضوء من أوراقها       

 )) األشجار بالمدينة األشجار بالمدينةكمية الكربوهيدرات أو األكسجين المنتجة منكمية الكربوهيدرات أو األكسجين المنتجة من((التعقيد التعقيد 
ويقـل استخدام مثل هذه المعايير بين المخططين الذين يركزون على المساحة األفقية للمناطق الخضراء الترفيهية،                ويقـل استخدام مثل هذه المعايير بين المخططين الذين يركزون على المساحة األفقية للمناطق الخضراء الترفيهية،                
ولـيمكن تطبـيق معايير األداء البيئى تخطيطيا قد تستخدم بعض المعايير المبسطة مثل عدد األشجار لكل فرد فى                   ولـيمكن تطبـيق معايير األداء البيئى تخطيطيا قد تستخدم بعض المعايير المبسطة مثل عدد األشجار لكل فرد فى                   

 أشجار تستطيع    أشجار تستطيع   ٥٥-٣٣( ( أو عدد األشجار لكل سيارة فى المدينة        أو عدد األشجار لكل سيارة فى المدينة        ) )  للقياس  للقياس بافتراض شجرة متوسطة كوحدة   بافتراض شجرة متوسطة كوحدة   ((المديـنة   المديـنة   
تعـويض التلوث الناتج عن سيارة واحدة، أو ترجمة كل نوع وحجم من األشجار إلى مساحة مكافئة ليمكن إدخال                   تعـويض التلوث الناتج عن سيارة واحدة، أو ترجمة كل نوع وحجم من األشجار إلى مساحة مكافئة ليمكن إدخال                   

 . . األشجار فى حساب المسطحات الخضراء بوزنها البيئى الحقيقىاألشجار فى حساب المسطحات الخضراء بوزنها البيئى الحقيقى
 



٤ 

 للفراغات الخضراء العامة  التدرج الحجمى والتوزيع المكانى ٢-٢
 

ق يجب أن توزع مكانيا فى المدينة بحيث يمكن للمواطن الوصول إلى حديقة على مسافة معقولة                       وم أن الحدائ ق يجب أن توزع مكانيا فى المدينة بحيث يمكن للمواطن الوصول إلى حديقة على مسافة معقولة                      من المفه وم أن الحدائ من المفه
 ::من منزله، وتبعا لتوصيات سيموندس يجب أن تتدرج الحدائق فى عدة مستويات من منزله، وتبعا لتوصيات سيموندس يجب أن تتدرج الحدائق فى عدة مستويات 

 
  حديقة المبنى-١

تقوم بخدمة مستخدميه فقط على المستوى الترفيهى، بينما تعم الفائدة  وهى الحديقة الخاصة بالمسكن أو المبنى، و
 البصرية والبيئية المنطقة آكل، وليس لها حد أدنى

 

  الفراغات الخضراء على مستوى المنطقة السكنية-٢
متر عن المسكن، ٤٠٠وتبدأ مساحتها من فدان وال تبعد أآثر من . مطل أخضر للمساآن، مكان آمن للعب األطفال

 .ويجب أن تكون مفتوحة لجميع الفئات بدون أى قيود أو رسوم
 

  الفراغات الخضراء على مستوى المجاورة أو الحى الفراغات الخضراء على مستوى المجاورة أو الحى-٣٣
راغ للتمشية و الرياضة، االسترخاء والترفيه، وتبدأ مساحتها من                     ال، ف ان آمن للعب األطف راغ للتمشية و الرياضة، االسترخاء والترفيه، وتبدأ مساحتها من                    مك ال، ف ان آمن للعب األطف  فدان، وال تبعد أآثر     فدان، وال تبعد أآثر    ٢٠٢٠مك

 ))ربع ساعة مشياربع ساعة مشيا((من عن آيلومتر واحد من المسكن من عن آيلومتر واحد من المسكن 
 

  الفراغات الخضراء على مستوى المدينة الفراغات الخضراء على مستوى المدينة-٤٤
بدأ مساحتها من                        نة وت ى للمدي ية تعزل اإلنسان عن المحيط العمران نطقة طبيع ر م تها توفي بدأ مساحتها من                       وظيف نة وت ى للمدي ية تعزل اإلنسان عن المحيط العمران نطقة طبيع ر م تها توفي  فدان، ويجب أن  فدان، ويجب أن ١٠٠١٠٠وظيف

 . . تكون مفتوحة لجميع الفئات وبرسوم مناسبةتكون مفتوحة لجميع الفئات وبرسوم مناسبة
 

  ذات نطاق الخدمة اإلقليمى أو القومى أوالدولى ذات نطاق الخدمة اإلقليمى أو القومى أوالدولىقق الحدائ الحدائ-٥٥
ق تكتسب أه       ق تكتسب أه       وهى حدائ ة قصر المنتزه التراثية، التى يسافر                      وهى حدائ ة الحيوان أو حديق تها الخاصة، آحديق يجة لنوعي تها نت ة قصر المنتزه التراثية، التى يسافر                     مي ة الحيوان أو حديق تها الخاصة، آحديق يجة لنوعي تها نت مي

 ...)...)حدائق فرساى، ديزنى الندحدائق فرساى، ديزنى الند((وقد يصل بعض هذه الحدائق لمستوى السياحة الدولية وقد يصل بعض هذه الحدائق لمستوى السياحة الدولية . . المواطنون لزيارتهاالمواطنون لزيارتها
 

 
 
 

 ٢–شكل 
تدرج الفراغات الخضراء وتوزيعها 

 : بشكل تجريدىالجغرافى
 الخضراء على مستوى الفراغات •

 .السكنيةالمجموعة 
الفراغات الخضراء على مستوى  •

المجاورة أو الوحدة التخطيطية 
 .األولية

الفراغات الخضراء على مستوى  •
 المدينة الحى أو

 
درجا معينا لتوزيع نصيب الفرد، فبرلين مثال تحدد                          بلديات ت زمة، تحدد بعض ال ر مل ذا فى معايي د ه يمكن تحدي درجا معينا لتوزيع نصيب الفرد، فبرلين مثال تحدد                         ول بلديات ت زمة، تحدد بعض ال ر مل ذا فى معايي د ه يمكن تحدي ول

 ..د بعشرين مترا مربعا، ثلثها فى المنطقة السكنية، وثلثها فى حدائق الحى وثلثها فى حديقة المدينةد بعشرين مترا مربعا، ثلثها فى المنطقة السكنية، وثلثها فى حدائق الحى وثلثها فى حديقة المدينةنصيب الفرنصيب الفر
 ::وقد تم استحداث بعض المؤشرات التى تعبر عن ذلك مثلوقد تم استحداث بعض المؤشرات التى تعبر عن ذلك مثل



٥ 

 
 UNEPمعيار برنامج األمم المتحدة للبيئة معيار برنامج األمم المتحدة للبيئة 

 
 فى أقل من ربع ساعة مشيافى أقل من ربع ساعة مشيا) ) نن فدا فدا٢,٥٢,٥((نسبة السكان الذين يمكنهم الوصول لحديقة ال تقل مساحتها عن هكتار نسبة السكان الذين يمكنهم الوصول لحديقة ال تقل مساحتها عن هكتار 

 
ويعد نقص قيمة هذا المؤشر عالمة على عدم عدالة التوزيع، ويطبق هذا المعيار إذا كانت معايير الكمية متوافرة                  ويعد نقص قيمة هذا المؤشر عالمة على عدم عدالة التوزيع، ويطبق هذا المعيار إذا كانت معايير الكمية متوافرة                  
للمدينة ككل، أو متوفرة فى بعض أجزاء بينما تحرم أجزاء أخرى، أما فى حالة نقص نصيب الفرد فى كل المدينة                    للمدينة ككل، أو متوفرة فى بعض أجزاء بينما تحرم أجزاء أخرى، أما فى حالة نقص نصيب الفرد فى كل المدينة                    

 فيبدو المعيار غير محقق حيث أن كل المناطق تقريبا تكون غير مخدومةفيبدو المعيار غير محقق حيث أن كل المناطق تقريبا تكون غير مخدومة) ) هرةهرةمثل حالة القامثل حالة القا((عن المطلوب عن المطلوب 
ويثير الحد األدنى المذكور للحديقة لكى تفى بالمعيار نقطة هامة، وهى اختالف طرق حساب المسطحات الخضراء ويثير الحد األدنى المذكور للحديقة لكى تفى بالمعيار نقطة هامة، وهى اختالف طرق حساب المسطحات الخضراء 

، حتى فى   ، حتى فى   من دولة إلى أخرى ومن هيئة إلى أخرى، مما يسبب تضاربا فى البيانات للمناطق الخضراء فى المدن                من دولة إلى أخرى ومن هيئة إلى أخرى، مما يسبب تضاربا فى البيانات للمناطق الخضراء فى المدن                
وال يحتسب األقل من وال يحتسب األقل من ) ) نصف فدان مثالنصف فدان مثال((الـدول المتقدمة، فأحيانا تحتسب المسطحات التى تزيد عن مساحة معينة       الـدول المتقدمة، فأحيانا تحتسب المسطحات التى تزيد عن مساحة معينة       

  ٢٠٢٠((ذلـك، وأحيانا ال تحتسب مساحات الخضرة فى الجزر الوسطى للشوارع إذا قل عرضها عن عرض محدد                  ذلـك، وأحيانا ال تحتسب مساحات الخضرة فى الجزر الوسطى للشوارع إذا قل عرضها عن عرض محدد                  
 تقدير للمساحة الخضراء ومعه طريقة       تقدير للمساحة الخضراء ومعه طريقة      وتختلف طرق حساب األشجار فى الطرق، ونادرا ما ينشر        وتختلف طرق حساب األشجار فى الطرق، ونادرا ما ينشر        ) ) متـرا مـثال   متـرا مـثال   

حسـابه، لذا يبدو من المفيد تحديد أسلوب حساب مصرى يحدد طريقة احتساب المسطحات الخضراء حتى يمكن                 حسـابه، لذا يبدو من المفيد تحديد أسلوب حساب مصرى يحدد طريقة احتساب المسطحات الخضراء حتى يمكن                 
ولكن بشكل عام، ال تزال مساحة      ولكن بشكل عام، ال تزال مساحة      . . تحديـد معاييـر ملزمة وخطط كمية زمنية للتطوير ومحاسبة المسئولين عليها           تحديـد معاييـر ملزمة وخطط كمية زمنية للتطوير ومحاسبة المسئولين عليها           

 أقل بكثير من كل المعدالت والمعايير بحيث ال يؤثر ذلك            أقل بكثير من كل المعدالت والمعايير بحيث ال يؤثر ذلك           -ت طريقة حسابها  ت طريقة حسابها  أيا كان أيا كان -المـناطق الخضراء بالقاهرة     المـناطق الخضراء بالقاهرة     
 ..على قيمة التقديرعلى قيمة التقدير

 
  األوضاع الحالية للمسطحات الخضراء بالقاهرة األوضاع الحالية للمسطحات الخضراء بالقاهرة-٣٣
 
  البيانات اإلحصائية للمسطحات الخضراء الحالية بالقاهرة  البيانات اإلحصائية للمسطحات الخضراء الحالية بالقاهرة ١١-٣٣

 
تزيد تزيد ) ) وليس القاهرة الكبرى  وليس القاهرة الكبرى  ((افظة القاهرة   افظة القاهرة   تفيد بيانات هيئة نظافة وتجميل القاهرة بأن المسطحات الخضراء فى مح          تفيد بيانات هيئة نظافة وتجميل القاهرة بأن المسطحات الخضراء فى مح          

 مترا مربع بفرض أن عدد السكان سبعة  مترا مربع بفرض أن عدد السكان سبعة ١,٢١,٢، وهو ما يمنح كل مواطن ، وهو ما يمنح كل مواطن ٢٠٠٠٢٠٠٠فى عام فى عام ) ) ١١-جدولجدول((على ألفى فدان   على ألفى فدان   
 ، ويمكن اعتبار هذا الرقم مقبوال فى حدود الفروض التى بنى عليها، ولكنه               ، ويمكن اعتبار هذا الرقم مقبوال فى حدود الفروض التى بنى عليها، ولكنه              ١٩٩٦١٩٩٦ماليين فى القاهرة فى إحصاء      ماليين فى القاهرة فى إحصاء      

حيث تبدو مناطق القليوبية الواقعة داخل القاهرة       حيث تبدو مناطق القليوبية الواقعة داخل القاهرة       -ء عند تعميمه على القاهرة الكبرى،       ء عند تعميمه على القاهرة الكبرى،       يمكـن أن يقـل بعض الشى      يمكـن أن يقـل بعض الشى      
 ..-الكبرى صحارى عمرانية خالية من الخضرةالكبرى صحارى عمرانية خالية من الخضرة

 ..ويتيح اعتبار مسطح النيل كمساحة مفتوحة إضافة حوالى نصف متر مربع للفردويتيح اعتبار مسطح النيل كمساحة مفتوحة إضافة حوالى نصف متر مربع للفرد
 

، بينما وتوجد ، بينما وتوجد ))٢٢مم٠,٣٠,٣((تر مربع تر مربع و تحـدد بعـض التقديـرات المتشائمة نصيب الفرد فى القاهرة بأقل من نصف م      و تحـدد بعـض التقديـرات المتشائمة نصيب الفرد فى القاهرة بأقل من نصف م      
 متر مربع    متر مربع   ٢,٥٢,٥ تصل بنصيب الفرد إلى       تصل بنصيب الفرد إلى      -فى فترة جمع البيانات   فى فترة جمع البيانات   -بعـض التقديرات األعلى يتبناها محافظ القاهرة        بعـض التقديرات األعلى يتبناها محافظ القاهرة        

،  يدخل فى حسابها الجزر الوسطى فى بعض الشوارع التى تم تخضيرها، ولكن ال يوجد                ،  يدخل فى حسابها الجزر الوسطى فى بعض الشوارع التى تم تخضيرها، ولكن ال يوجد                ٢٠٠٣٢٠٠٣للفـرد فـى عام      للفـرد فـى عام      
محمود صالح، أمين عام جمعية الخدمات      محمود صالح، أمين عام جمعية الخدمات      ..أأ. (. (ن الذى حسبت على أساسه    ن الذى حسبت على أساسه    إحصاء رسمى يؤكدها أو يحدد عدد السكا      إحصاء رسمى يؤكدها أو يحدد عدد السكا      

 ))٢٠٠٣٢٠٠٣المتكاملة بمصر الجديدة،  مقابلة شخصية ، يونيو المتكاملة بمصر الجديدة،  مقابلة شخصية ، يونيو 
 

، ويتبنى البحث قيمة متوسطة مبنية على       ، ويتبنى البحث قيمة متوسطة مبنية على       ٢٢ م  م ٢,٥٢,٥ وأعلى تقدير     وأعلى تقدير    ٢٢ م  م ٠,٣٠,٣أى أن األرقـام تتـراوح بـين أقل تقدير           أى أن األرقـام تتـراوح بـين أقل تقدير           
نصيب الفرد من   نصيب الفرد من    نسبة من مسطح النيل، بحيث يمكن اعتبار          نسبة من مسطح النيل، بحيث يمكن اعتبار         إحصـاءات هيـئة نظافة وتجميل القاهرة مضافا إليها        إحصـاءات هيـئة نظافة وتجميل القاهرة مضافا إليها        

 ..، بسبة خطأ معقولة ال تؤثر فى نوعية القرارات التخطيطية، بسبة خطأ معقولة ال تؤثر فى نوعية القرارات التخطيطية متر مربع للفرد متر مربع للفرد١,٥١,٥المسطح األخضر يدور حول المسطح األخضر يدور حول 
فـرغم كـل االخـتالفات فى كيفية تقدير كمية المسطحات الخضراء بالقاهرة، إال أن كل التقديرات أقل بكثير من                    فـرغم كـل االخـتالفات فى كيفية تقدير كمية المسطحات الخضراء بالقاهرة، إال أن كل التقديرات أقل بكثير من                    

. . والمعدالت العالمية بل والمعايير المحلية، كما سيظهر فى األقسام التالية من الدراسة والخاصة بالمقارنة             والمعدالت العالمية بل والمعايير المحلية، كما سيظهر فى األقسام التالية من الدراسة والخاصة بالمقارنة             المعاييـر   المعاييـر   
 ..وبالتالى فال يوجد تغير فى القرارات المتوقع اتخاذها بناءا على هذه األرقاموبالتالى فال يوجد تغير فى القرارات المتوقع اتخاذها بناءا على هذه األرقام
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 ٣٣-شكلشكل
ى، ويظهر فى شماله وغربه     ى، ويظهر فى شماله وغربه     ، يظهر فيها الطريق الدائر    ، يظهر فيها الطريق الدائر    ٢٠٠٣٢٠٠٣صـورة القمـر الصـناعى أسترا للقاهرة فى فبراير           صـورة القمـر الصـناعى أسترا للقاهرة فى فبراير             

المناطق الزراعية بالقليوبية والجيزة، وفى شرقه المناطق الصحراوية، بينما تعبر المساحة الرمادية عن الكتلة العمرانية               المناطق الزراعية بالقليوبية والجيزة، وفى شرقه المناطق الصحراوية، بينما تعبر المساحة الرمادية عن الكتلة العمرانية               
وحتى نهر النيل يبدو شريطا     وحتى نهر النيل يبدو شريطا     . . للقاهـرة، التـى يظهر ففيها القليل من النقاط الخضراء تعبر عن الحدائق القليلة بالقاهرة              للقاهـرة، التـى يظهر ففيها القليل من النقاط الخضراء تعبر عن الحدائق القليلة بالقاهرة              

 ))أكبرها جزيرة الوراق بالشمالأكبرها جزيرة الوراق بالشمال((باستثناء الجزر النيلية المستهدفة من العمران باستثناء الجزر النيلية المستهدفة من العمران . . حيط به أى خضرةحيط به أى خضرةأسود ال تأسود ال ت
 

 

 
  التوزيع المكانى للحدائق داخل القاهرة التوزيع المكانى للحدائق داخل القاهرة٢٢-٣٣

، وكذلك  ، وكذلك  ٢٠٠٠٢٠٠٠ الخاص بتوزيع المناطق الخضراء على أحياء القاهرة فى عام            الخاص بتوزيع المناطق الخضراء على أحياء القاهرة فى عام           ١١-يمكـن بقراءة متأنية لجدول    يمكـن بقراءة متأنية لجدول    
مالحظة التفاوت الكبير فى نصيب الفرد من       مالحظة التفاوت الكبير فى نصيب الفرد من       ) ) ٤٤ ،    ،   ٣٣-شكلىشكلى ( (٢٠٠٣٢٠٠٣فى عام   فى عام   مجموعة صور القمر الصناعى     مجموعة صور القمر الصناعى     

ومناطق ومناطق ) ) ٢٢مم٠,١٥٠,١٥((وأحياء القاهرة القديمة كباب الشعرية      وأحياء القاهرة القديمة كباب الشعرية      ) ) ٢٢مم٧,٦٧,٦((المسطحات الخضراء، بين مصر الجديدة      المسطحات الخضراء، بين مصر الجديدة      
 ))٢٢ م م٠,١٠,١أقل منأقل من((النمو العشوائى على األرض الزراعية بشمال القاهرة مثل المرج النمو العشوائى على األرض الزراعية بشمال القاهرة مثل المرج 

ست فقط فى نقص الكمية ولكن أيضا فى عدم عدالة التوزيع، وهو ما يفرض أن               ست فقط فى نقص الكمية ولكن أيضا فى عدم عدالة التوزيع، وهو ما يفرض أن               وهـو ما يؤكد أن المشكلة لي      وهـو ما يؤكد أن المشكلة لي      
تراعى استراتيجيات الحل توفير الحدائق موزعة على القاهرة وخاصة فى الجزء الشمالى األفقر، ويالحظ أن               تراعى استراتيجيات الحل توفير الحدائق موزعة على القاهرة وخاصة فى الجزء الشمالى األفقر، ويالحظ أن               

، والتى ستحسن نصيب الفرد فى مناطق       ، والتى ستحسن نصيب الفرد فى مناطق       ٢٠٠٤٢٠٠٤هـذه االحصـائيات لم تشمل حديقة األزهر المفتتحة فى عام            هـذه االحصـائيات لم تشمل حديقة األزهر المفتتحة فى عام            
 ..قاهرة التاريخيةقاهرة التاريخيةالال
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  بالقاهرة بالقاهرة٢٠٠٠٢٠٠٠  البيانات اإلحصائية التفصيلية للمسطحات الخضراء عام   البيانات اإلحصائية التفصيلية للمسطحات الخضراء عام ١١-جدولجدول
 الخدمات الترفيهية    الخدمات الترفيهية   ةةمساحمساح عدد السكانعدد السكان المعدلالمعدل

 بالفدانبالفدان
ــاحات  ــاحات مســ مســ

 الخدماتالخدمات
  

الترفيهية بالمتر  الترفيهية بالمتر   طط فف  فردفرد//٢٢مم
 المربعالمربع

 األحياءاألحياء

 غربغرب ٧٣٢٥٠٠٧٣٢٥٠٠ ٩٩ ١٧٤١٧٤ ١٠٦٩٢٠١٠٦٩٢٠ ٦,٨٢٦,٨٢
 سطسطوو ٤٣٤٧٤٤٣٤٧٤ ٨٨ ١٨١٨ ١٤٢٢٤٩١٤٢٢٤٩ ٠,٣٠,٣
 عابدينعابدين ٢٥٦٢٠٢٥٦٢٠ ٢٢ ٦٦ ٨١٧٩٠٨١٧٩٠ ٠,٣١٠,٣١
 الوايلىالوايلى ٢٦٠٧٥٠٢٦٠٧٥٠ ٢٢ ٦٢٦٢ ١٦٢١٦٤١٦٢١٦٤ ١,٦١,٦

 منشأة ناصرمنشأة ناصر ١٦٨٥٠١٦٨٥٠ ٣٣ ٤٤ ١٧٤١٩٩١٧٤١٩٩ ٠,٠٩٦٠,٠٩٦
 الموسكىالموسكى ٤٣٢٧٥٤٣٢٧٥ ٧٧ ١٠١٠ ٢٩٥٦٢٢٩٥٦٢ ١,٤٦١,٤٦
 باب الشعريةباب الشعرية ٩٤٧٣٩٤٧٣ ٦٦ ٢٢ ٦٢٠١٢٦٢٠١٢ ٠,١٥٠,١٥
 السيدةالسيدة ٧٩١٦٩٧٩١٦٩ ٢٠٢٠ ١٨١٨ ١٦١٤٩٦١٦١٤٩٦ ٠,٤٩٠,٤٩
 الخليفة والمقطمالخليفة والمقطم ٧٥٠٩٩٧٥٠٩٩ ٢١٢١ ١٧١٧ ١٩٧٥١١٩٧٥١ ٣,٨٣,٨
 مصر القديمةمصر القديمة ٦٦٣٩٦٦٣٩٣٨٣٨ ٢٢ ١٥٨١٥٨ ٢٣٦٥٢٣٢٣٦٥٢٣ ٢,٨٢,٨
 المعادىالمعادى ٢٤٧٢٧٧٢٤٧٢٧٧ ٣٣ ٥٨٥٨ ١٤٢٤٠٥١٤٢٤٠٥ ١,٧٣١,٧٣
 حلوانحلوان ١٠٢٢٦٩١١٠٢٢٦٩١ ١٢١٢ ٢٤٣٢٤٣ ٥٥٥٨٤٢٥٥٥٨٤٢ ١,٨٣١,٨٣
 التبينالتبين ١٥٨٦٠٩١٥٨٦٠٩ ١٨١٨ ٣٧٣٧ ١٢٩٢٠٩١٢٩٢٠٩ ١,٢٢١,٢٢
 البساتين ودار السالمالبساتين ودار السالم ١٦٥٨٧٠١٦٥٨٧٠ ١٢١٢ ٣٩٣٩ ٦٨٩٧٩٤٦٨٩٧٩٤ ٠,٢٤٠,٢٤
 مصر الجديدةمصر الجديدة ٩٥١٤٠٠٩٥١٤٠٠ ١٢١٢ ٢٢٦٢٢٦ ١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥ ٧,٦٧,٦
 النزهةالنزهة ٩٦٧٣٠٣٩٦٧٣٠٣ ٧٧ ٢٣٠٢٣٠ ١٦٠٢٨٢١٦٠٢٨٢ ٦,٠٣٦,٠٣
 مدينة نصرمدينة نصر ١٥٢١٥٢٠٢٣٤٠٢٣٤ ٢٣٢٣ ٣١٦٣١٦ ٤٠٧٩٥٢٤٠٧٩٥٢ ٣,٧٢٣,٧٢
 عين شمسعين شمس ١٥٢٤٥٦١٥٢٤٥٦ ٧٧ ٣٦٣٦ ٤٨٥١١٠٤٨٥١١٠ ٠,٣١٠,٣١
 المطريةالمطرية ٤٦٣١٩٤٦٣١٩  ١١١١ ٥١٥٧٦٧٥١٥٧٦٧ ٠,٠٨٠,٠٨
 السالمالسالم ٣١٢٩٨٥٣١٢٩٨٥ ١٢١٢ ٧٤٧٤ ٣٦٩١١٧٣٦٩١١٧ ٠,٨٤٠,٨٤
 المرجالمرج ٤١٨٢٤١٨٢  ١١ ٢٦٠٢١٥٢٦٠٢١٥ ٠,٠١٦٠,٠١٦
 شبراشبرا ٧٩٧١٩٧٩٧١٩ ٢٣٢٣ ١٨١٨ ٨٦٦٢٥٨٦٦٢٥ ٠,٩٢٠,٩٢
 روض الفرجروض الفرج ٧١٢٧٥٧١٢٧٥ ٢٣٢٣ ١٦١٦ ١٨٤٢٥٣١٨٤٢٥٣ ٠,٣٨٠,٣٨
 الساحلالساحل ٢٥٦٧٣٣٢٥٦٧٣٣ ٣٣ ٦١٦١ ٣٤٥٣٧٧٣٤٥٣٧٧ ٠,٧٤٠,٧٤
 الشرابيةالشرابية ١١٠٠٠١٦٠٠٠١٦ ١٩١٩ ٢٣٢٣ ٢٥٥٩١٧٢٥٥٩١٧ ٠,٣٩٠,٣٩

 الزيتونالزيتون ٢٦٨٥٥٢٢٦٨٥٥٢ ٢٣٢٣ ٦٣٦٣ ٣٣٤٤٧٠٣٣٤٤٧٠ ٠,٨٠٢٩٠,٨٠٢٩
 حدائق القبةحدائق القبة ١١٨٢٤٣١١٨٢٤٣ ٣٣ ٢٨٢٨ ٣١٤٩١٧٣١٤٩١٧ ٠,٤٨٠,٤٨
 الزاوية الحمراءالزاوية الحمراء ٦٣٥٣٦٦٣٥٣٦ ٣٣ ١٥١٥ ٣١٦٦٦١٣١٦٦٦١ ٠,٢٠,٢
 اإلجمالىاإلجمالى ٨٤١٨٢٨٨٨٤١٨٢٨٨ ٧٧ ٢٠٠٤٢٠٠٤ ٧٠٣٤١٦١٧٠٣٤١٦١   ١,٢١,٢
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  من صور األقمار الصناعية من صور األقمار الصناعية٢٠٠٣٢٠٠٣  توزيع المناطق الخضراء فى أحياء القاهرة عام   توزيع المناطق الخضراء فى أحياء القاهرة عام ٤٤-شكلشكل

 ٢٢مم٧,٦٧,٦مصر الجديدة   مصر الجديدة    ٢٢مم٠,٤٨٠,٤٨    لقبةلقبةحدائق احدائق ا

 
 ٢٢مم٠,٣٠,٣شمال  القاهرة شمال  القاهرة  ٢٢مم٠,٤٠,٤وسط المدينة وسط المدينة 

 
 ٢٢مم٦,٨٦,٨المهندسين والجزيرة المهندسين والجزيرة  ٢٢مم٢,٨٢,٨الروضة ومصر القديمة الروضة ومصر القديمة 

  
 ٢٢ م م٠,١٠,١       ومنشية ناصر ومنشية ناصر              ٢٢  م  م٣,٨٣,٨  المقطمالمقطم ٢٢مم٣,٨٣,٨مدينة نصر مدينة نصر 
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 عواصم العالمعواصم العالم مقارنة المسطحات الخضراء الحالية بالقاهرة بمدن و مقارنة المسطحات الخضراء الحالية بالقاهرة بمدن و-٤٤
 

نصيب الفرد من المسطحات الخضراء    ٢-جدول
 فى بعض دول االتحاد األوروبى

 

   المقارنة الكمية من خالل اإلحصائيات  المقارنة الكمية من خالل اإلحصائيات١١  -٤٤
نصيب الفرد م٢ المدینة الدولة

13.5 شتوتجارت
23.6 برلين
33.5 آولون
567.1 جراز
124.7 فينا
29.2 بروآسل
38 انتورب
35 آوبنهاجن الدنمارك
6.4 بوشلونه
11.5 مدرید
21.3 فالنسيا
122.4 هلسنكى فنلندا
4.3 مارسيليا
7.6 ليون
21.4 تولوز
7.9 نيس
7 جنوا

23.5 روما
18 لوآسمبورج
29 أفریج

55.6 جالسجو
42.1 السوید

فرنسا

إیطاليا

المملكة المتحدة

ألمانيا

النمسا

بلجيكا

أسبانيا

كمـا سبقت االشارة إلى تدنى نصيب الفرد من المسطحات          كمـا سبقت االشارة إلى تدنى نصيب الفرد من المسطحات          
 ، تزداد    ، تزداد   ٢٢ م  م ١,٥١,٥الخضـراء فـى القاهرة الذى يبلغ حوالى         الخضـراء فـى القاهرة الذى يبلغ حوالى         

ب الفرد فى المدن الكبرى ب الفرد فى المدن الكبرى المشكلة وضوحا بالمقارنة مع نصيالمشكلة وضوحا بالمقارنة مع نصي
علـى مسـتوى العـالم،  حيث يبلغ مثال فى مدينة واشنطن      علـى مسـتوى العـالم،  حيث يبلغ مثال فى مدينة واشنطن      

 ضعف نصيب الفرد فى      ضعف نصيب الفرد فى     ٣٠٣٠ بما يمثل ما يزيد عن        بما يمثل ما يزيد عن       ٢٢مم٤٥,٧٤٥,٧
 وفى   وفى  ٢٢مم٢٥,٨٢٥,٨ وفى لندن     وفى لندن    ٢٢مم٣٧,٤٣٧,٤القاهـرة، ويبلغ فى بون      القاهـرة، ويبلغ فى بون      

 ..٢٢مم١٧,٤١٧,٤سول سول 
فنصيب الفرد فى مصر أقل بكثير من نصيب الفرد فى دول           فنصيب الفرد فى مصر أقل بكثير من نصيب الفرد فى دول           

 التى معظم الدول     التى معظم الدول    ٣٣  وجدول      وجدول    ))٥٥-شكلشكل((االتحـاد األوروبى    االتحـاد األوروبى    
رغم وجود قيم   رغم وجود قيم   (( مترا للفرد     مترا للفرد    ٤٠٤٠ و    و   ٢٠٢٠تتراوح معدالتها بين    تتراوح معدالتها بين    

 متطرفة تتجاوز المائة مترمتطرفة تتجاوز المائة متر
بـل أنه أقل من معظم عواصم الدول العربية والنامية، وأقل           بـل أنه أقل من معظم عواصم الدول العربية والنامية، وأقل           

 ).).٦٦-شكلشكل((٢٢ م م٤٤من متوسط دول العالم النامى الذى يبلغ من متوسط دول العالم النامى الذى يبلغ 

 
 

 مقارنة نصيب الفرد فى مصر مع        مقارنة نصيب الفرد فى مصر مع       ٦٦-شكلشكل
من المساحات الخضراء  فى     من المساحات الخضراء  فى     نصـيب الفرد    نصـيب الفرد    

 بعض دول العالم الثالثبعض دول العالم الثالث

  
 

 نصيب الفرد فى مصر مع نصيب الفرد مقارنة ٥-شكل
 ،  األوروبىاالتحاد   دولفى  من المساحات الخضراء

 
 
 

0
2
4
6
8

10
12
14

ات
ار
الم
ا

دية
عو
لس
ا

س
تون

الم
الع

ط 
وس
مت

وال
نج
أ

الند
تاي

صر
م 0

20

40

60

80

100

120

140

 A
us

tr
ia

 

Fi
nl

an
d

Sw
ed

en

D
en

m
ar

k

B
el

gi
um

G
re

ec
e

U
ni

te
d 

K
in

gd
om

 

G
er

m
an

y

It
al

y

Lu
xe

m
bu

rg

Sp
ai

n

Fr
an

ce

C
ai

ro



١٠ 

   المقارنة البصرية من خالل صور األقمار الصناعية  المقارنة البصرية من خالل صور األقمار الصناعية٢٢  -٤٤
را مباشرا لألوضاع فى مدن العالم بدون الدخول فى را مباشرا لألوضاع فى مدن العالم بدون الدخول فى توفـر مقارنـة صـور األقمار الصناعية للمدن المختلفة تعبي         توفـر مقارنـة صـور األقمار الصناعية للمدن المختلفة تعبي         

 ..طريقة الحساب الكمى، ويالحظ وجود بعض الدروس المستفادة خاصة فى كيفية التعامل مع األنهارطريقة الحساب الكمى، ويالحظ وجود بعض الدروس المستفادة خاصة فى كيفية التعامل مع األنهار
 

   مقارنة القاهرة بمدن الدول المتقدمة الممطرة  مقارنة القاهرة بمدن الدول المتقدمة الممطرة٧٧–شكل شكل  
 

  
تظهـر فيها كمية الخضرة الكبيرة فى المدينة        تظهـر فيها كمية الخضرة الكبيرة فى المدينة        : : واشـنطن   واشـنطن   

 ٢٢م للفردم للفرد٤٥٤٥زر النهرية وشواطئ النهر زر النهرية وشواطئ النهر وخاصة فى الجوخاصة فى الج
تـبدو بقعة رمادية داخل الطريق الدائرى، وتبدو        تـبدو بقعة رمادية داخل الطريق الدائرى، وتبدو        : : القاهـرة القاهـرة 

 ٢٢ م م١,٥١,٥. . مظلومة عند مقارنتها بالمدن األخرىمظلومة عند مقارنتها بالمدن األخرى

  
باريس، وتبدو خضرتها أقل من لندن، وإن ظهرت مساحات         باريس، وتبدو خضرتها أقل من لندن، وإن ظهرت مساحات         

 خضراء متعددة أضخمها غابة بولونيا بالغرب خضراء متعددة أضخمها غابة بولونيا بالغرب 
بقع رمادية تمثل مركز    بقع رمادية تمثل مركز    لندن، وتظهر كمسطح أخضر يتخلله      لندن، وتظهر كمسطح أخضر يتخلله      

  للفرد للفرد٢٢مم٢٩٢٩المدينة، الذى اليخلو من مسطحات خضراء  المدينة، الذى اليخلو من مسطحات خضراء  

  
يتكـرر نفـس الوضع فى قلب طوكيو المزدحمة، فالمدينة          يتكـرر نفـس الوضع فى قلب طوكيو المزدحمة، فالمدينة          
عالـية الكـثافة لكنها مشجرة، ويظهر النهر كمسار أخضر          عالـية الكـثافة لكنها مشجرة، ويظهر النهر كمسار أخضر          

 واضح يخترق المدينة، هل نرى النيل يوما بهذا الشكل؟ واضح يخترق المدينة، هل نرى النيل يوما بهذا الشكل؟ 

 باقى مدن أوروبا،     باقى مدن أوروبا،    تـبدو الخضـرة أقل كثيرا من      تـبدو الخضـرة أقل كثيرا من      : : مدريـد مدريـد 
فأسبانيا هى أكثر دول أوروبا جفافا، ومع ذلك تبدو الخضرة          فأسبانيا هى أكثر دول أوروبا جفافا، ومع ذلك تبدو الخضرة          

  للفرد للفرد٢٢مم١٣١٣بوضوح حول النهر بوضوح حول النهر 



١١ 

 
    مقارنة القاهرة بالمدن الصحراوية، فى العالم المتقدم والنامى   مقارنة القاهرة بالمدن الصحراوية، فى العالم المتقدم والنامى٨٨–شكل شكل 

 

الس فـيحاس، مديـنة أنشئت من العدم فى قلب الصحراء           الس فـيحاس، مديـنة أنشئت من العدم فى قلب الصحراء           
  مقارنة بمحيطها مقارنة بمحيطهابنيفادا، ومع ذلك تبدو بقعة خضراءبنيفادا، ومع ذلك تبدو بقعة خضراء

والصحراء والصحراء . . وتظهر الزراعات فى شمالها وغربها    وتظهر الزراعات فى شمالها وغربها    : : القاهـرة القاهـرة 
 شرقها، ويخترقها النيل، فهى ليست صحراوية تماماشرقها، ويخترقها النيل، فهى ليست صحراوية تماما

 
المـنامة عاصمة البحرين، رغم ندرة المياه إال أن المناطق          المـنامة عاصمة البحرين، رغم ندرة المياه إال أن المناطق          

منتشرة وتعتمد على   منتشرة وتعتمد على   ) ) البقع الداكنة على اليابسة   البقع الداكنة على اليابسة   ((الخضـراء   الخضـراء   
مسألة ثراء أم رغبة حقيقية     مسألة ثراء أم رغبة حقيقية     تحلـية مياه البحر، هل المسألة       تحلـية مياه البحر، هل المسألة       

 فى توفير الخضرة؟فى توفير الخضرة؟

دمشـق بسوريا، رغم الظروف االقتصادية المتقاربة إال أن         دمشـق بسوريا، رغم الظروف االقتصادية المتقاربة إال أن         
الخضرة أكثر بكثير من القاهرة، وتبدو التوسعات الخضراء        الخضرة أكثر بكثير من القاهرة، وتبدو التوسعات الخضراء        

 . . على حساب األراضى الصحراوية والجبلية المحيطةعلى حساب األراضى الصحراوية والجبلية المحيطة

 
 نةنةالدراسة المقارنة للكثافة االجمالية ونصيب الفرد من مسطح المديالدراسة المقارنة للكثافة االجمالية ونصيب الفرد من مسطح المدي ٣٣-٤٤

 

بدراسـة مقارنة ألعداد سكان المدن المتروبوليتانية فى العالم، يظهر أن مساحة القاهرة صغيرة جدا مقارنة بمدن                 بدراسـة مقارنة ألعداد سكان المدن المتروبوليتانية فى العالم، يظهر أن مساحة القاهرة صغيرة جدا مقارنة بمدن                 
مما يعنى أن كثافتها أضعاف هذه المدن، ومما يعنى أن نصيب الفرد            مما يعنى أن كثافتها أضعاف هذه المدن، ومما يعنى أن نصيب الفرد            ) ) ٩٩-شكلشكل((العالم التى تقاربها فى عدد السكان       العالم التى تقاربها فى عدد السكان       

 من مسطح المدينة فيها أقل بكثير من هذه المدنمن مسطح المدينة فيها أقل بكثير من هذه المدن
ـ  ـ وه ذا هو السبب الرئيسى للمشكلة، حيث تتزايد أعداد وكثافة السكان بالنسبة لطاقات اإلسكان والمرور والمرافق               ذا هو السبب الرئيسى للمشكلة، حيث تتزايد أعداد وكثافة السكان بالنسبة لطاقات اإلسكان والمرور والمرافق               وه

 مترا   مترا  ٣٣٣٣مما يجعل نصيب الفرد من المدينة فى القاهرة ال يتعدى           مما يجعل نصيب الفرد من المدينة فى القاهرة ال يتعدى           . . ويزداد التكدس على حساب الفراغات المطلوبة     ويزداد التكدس على حساب الفراغات المطلوبة     
 متر   متر  ٣٠٣٠ المتوسط األوروبى للحدائق وحدها       المتوسط األوروبى للحدائق وحدها      مـربعا، لحـياته كلها، كسكن وعمل وخدمات وطرق وحدائق، بينما          مـربعا، لحـياته كلها، كسكن وعمل وخدمات وطرق وحدائق، بينما          

  متر مربع متر مربع٢٠٠٢٠٠-١٥٠١٥٠مربع، بينما نصيب الفرد من مسطح المدينة مربع، بينما نصيب الفرد من مسطح المدينة 
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  مقارنة مساحة القاهرة بمدن        مقارنة مساحة القاهرة بمدن      ٩٩-شـكل شـكل 

 العالم المقاربة لها فى عدد السكانالعالم المقاربة لها فى عدد السكان
 

موضوعة موضوعة )  )  باللون الداكن باللون الداكن ((مديـنة القاهرة    مديـنة القاهرة    
فـوق مـدن مختلفة بنفس مقياس الرسم،        فـوق مـدن مختلفة بنفس مقياس الرسم،        

قاهرة وبالتالى زيادة   قاهرة وبالتالى زيادة   تظهر ضآلة مساحة ال   تظهر ضآلة مساحة ال   
 ..كثافتهاكثافتها

مـن ضـمن هذه المدن ريو دى جانيرو،         مـن ضـمن هذه المدن ريو دى جانيرو،         
العاصـمة السـابقة للبرازيل، والتى تبلغ       العاصـمة السـابقة للبرازيل، والتى تبلغ       
مساحتها ضعف مساحة القاهرة، ومع ذلك      مساحتها ضعف مساحة القاهرة، ومع ذلك      
انـتقلت حكومة البرازيل إلى مدينة جديدة       انـتقلت حكومة البرازيل إلى مدينة جديدة       

 ..هى برازيلياهى برازيليا
هـل يكـون الحل هو نقل عاصمة مصر         هـل يكـون الحل هو نقل عاصمة مصر         

 السياسية من القاهرة؟السياسية من القاهرة؟

)  )  ستة أضعاف نصيب الفرد فى القاهرةستة أضعاف نصيب الفرد فى القاهرة ( (٢٢مم٢٠٠٢٠٠لندن مثال، لوجدنا أن نصيب الفرد من المدينة      لندن مثال، لوجدنا أن نصيب الفرد من المدينة      فلـو قارنا القاهرة ب    فلـو قارنا القاهرة ب    
، إن قراءة هذين الرقمين توضح أن سكان        ، إن قراءة هذين الرقمين توضح أن سكان        )) ضعف نصيب الفرد فى القاهرة      ضعف نصيب الفرد فى القاهرة     ٢٠٢٠((،  ،  ٢٢مم٣٠٣٠ونصـيبه مـن الخضرة      ونصـيبه مـن الخضرة      

ناطق الخضراء ناطق الخضراء القاهـرة يعانـون مـن نقص شديد فى المساحات المتاحة لكل أنشطة حياتهم، ولكن النقص فى الم            القاهـرة يعانـون مـن نقص شديد فى المساحات المتاحة لكل أنشطة حياتهم، ولكن النقص فى الم            
مما يظهر أن الفارق فى الخضرة ليس متناسبا مع الفارق فى           مما يظهر أن الفارق فى الخضرة ليس متناسبا مع الفارق فى           . . بالـذات يـزيد عـن النقص فى باقى االستعماالت         بالـذات يـزيد عـن النقص فى باقى االستعماالت         

 . . المستوى االقتصادى او العمرانى، بل هو نقص نسبى مثلما هو نقص مطلقالمستوى االقتصادى او العمرانى، بل هو نقص نسبى مثلما هو نقص مطلق
و حافظنا على   و حافظنا على   ولول% % ٥٥من نصيب الفرد من مسطح لندن مناطق خضراء، بينما ال يزيد فى القاهرة على               من نصيب الفرد من مسطح لندن مناطق خضراء، بينما ال يزيد فى القاهرة على               % % ١٥١٥إن  إن  

 متر مربع للفرد أى أنه سيرتفع        متر مربع للفرد أى أنه سيرتفع       ٤,٥٤,٥هذه النسبة وطبقناها على القاهرة لوجدنا أن نصيب الفرد فى القاهرة سيكون             هذه النسبة وطبقناها على القاهرة لوجدنا أن نصيب الفرد فى القاهرة سيكون             
ورغم أن هذا الرقم منخفض، لكنه الحد األدنى الذى كان من الواجب تحقيقه إذا              ورغم أن هذا الرقم منخفض، لكنه الحد األدنى الذى كان من الواجب تحقيقه إذا              . . إلى ثالث أضعاف القيمة الحالية    إلى ثالث أضعاف القيمة الحالية    

 .. مع باقى االستعماالت مع باقى االستعماالتكان اهتمامنا بالمناطق الخضراء متوازناكان اهتمامنا بالمناطق الخضراء متوازنا
 

 .. مقارنة حجم وكثافة لندن بالقاهرة، ونصيب الفرد من الحدائق فى كل منهما مقارنة حجم وكثافة لندن بالقاهرة، ونصيب الفرد من الحدائق فى كل منهما٣٣-جدولجدول
نصيب الفرد من   نصيب الفرد من   

 الحدائقالحدائق
 مقارنة بالقاهرةمقارنة بالقاهرة

نصـيب الفرد   نصـيب الفرد   
ــنة  ــن المدي ــنة م ــن المدي م
 مقارنة بالقاهرةمقارنة بالقاهرة

ــيب  ــيب نصـ نصـ
الفـرد من   الفـرد من   

 الحدائقالحدائق

ــيب  ــيب نصـ نصـ
الفـرد من   الفـرد من   

 المدينةالمدينة

 الكثافةالكثافة
 فدانفدان//فردفرد

 المساحةالمساحة
 ))٢٢كمكم((

 سكانسكانعدد العدد ال
 مليون نسمةمليون نسمة

 المدينةالمدينة

 لندنلندن ٧,٤٧,٤ ١٥٠٠١٥٠٠ ٢٢٢٢ ١٩٩١٩٩ ٢٩٢٩ ٦٦ ٢٠٢٠
 القاهرةالقاهرة ١٠,٦١٠,٦ ٣٥٠٣٥٠ ١٣٠١٣٠ ٣٣٣٣ ١,٥١,٥ ١١ ١١

 
  األهداف الكمية لزيادة المناطق الخضراء بالقاهرة األهداف الكمية لزيادة المناطق الخضراء بالقاهرة-٥٥

 

تظهـر المقارنة التفصيلية السابقة، ومقارنة مساحة القاهرة بمساحات مدن العالم بشكل عام تدنى نصيب الفرد من                 تظهـر المقارنة التفصيلية السابقة، ومقارنة مساحة القاهرة بمساحات مدن العالم بشكل عام تدنى نصيب الفرد من                 
سبب الكثافة العالية، ويسبب هذا مشاكل عمرانية ومرورية وبيئية بل واجتماعية ال حصر لها،              سبب الكثافة العالية، ويسبب هذا مشاكل عمرانية ومرورية وبيئية بل واجتماعية ال حصر لها،              مسـطح المديـنة ب    مسـطح المديـنة ب    

ويبدو من الواضح أن حل معظم مشاكل القاهرة مرتبط بشكل أو بآخر بالنجاح فى تقليل الكثافة العالية، سواء بتقليل ويبدو من الواضح أن حل معظم مشاكل القاهرة مرتبط بشكل أو بآخر بالنجاح فى تقليل الكثافة العالية، سواء بتقليل 
السياسية على سبيل المثال، أو     السياسية على سبيل المثال، أو     وظيفة العاصمة   وظيفة العاصمة   ((عـدد السـكان عـن طريق تخلى القاهرة عن عدد من وظائفها              عـدد السـكان عـن طريق تخلى القاهرة عن عدد من وظائفها              

، أو زيادة مساحة المدينة مع تثبيت عدد السكان، أو بمزيج من الحلين وهو األرجح على المدى                 ، أو زيادة مساحة المدينة مع تثبيت عدد السكان، أو بمزيج من الحلين وهو األرجح على المدى                 ))الوظيفة الصناعية الوظيفة الصناعية 
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وفى هذه الحالة يمكن أن نأمل فى تحسن البيئة العمرانية بشكل عام والتى تمثل نسبة المسطحات الخضراء وفى هذه الحالة يمكن أن نأمل فى تحسن البيئة العمرانية بشكل عام والتى تمثل نسبة المسطحات الخضراء . . الطويلالطويل
 هـذه الحالة يمكن أن نأمل فى أن يصبح نصيب الفرد بالقاهرة فى حدود المعايير                 هـذه الحالة يمكن أن نأمل فى أن يصبح نصيب الفرد بالقاهرة فى حدود المعايير                وفـى وفـى . . أحـد أهـم مؤشـراتها     أحـد أهـم مؤشـراتها     

 )) للفرد للفرد٢٢مم١٣١٣-١١١١((التخطيطية المصرية التخطيطية المصرية 
 

أما إذا لم يحدث ذلك، فال بد من القبول بمعيار مستهدف واقعى، يسمح به سقف الكثافة العالية الذى يفرض نفسه،                     أما إذا لم يحدث ذلك، فال بد من القبول بمعيار مستهدف واقعى، يسمح به سقف الكثافة العالية الذى يفرض نفسه،                     
ومسطح مدينة القاهرة إلى المدن فى العالم إلى نصيب الفرد ومسطح مدينة القاهرة إلى المدن فى العالم إلى نصيب الفرد ويظهر من تنسيب نصيب الفرد من المناطق الخضراء ويظهر من تنسيب نصيب الفرد من المناطق الخضراء 

أما أما .  .   أمتار مربعة   أمتار مربعة  ٨٨ و  و ٤٤ومسـطح مدن العالم المختلفة أن نصيب الفرد المستهدف فى القاهرة يمكن أن يكون بين                ومسـطح مدن العالم المختلفة أن نصيب الفرد المستهدف فى القاهرة يمكن أن يكون بين                
من كثافة القاهرة   من كثافة القاهرة   % % ٤٠٤٠التى تبلغ كثافتها المخططة     التى تبلغ كثافتها المخططة     ) ) ٢٢مم١٣١٣-١١١١((مقارنـة النسبية نصيب الفرد فى المدن الجديدة         مقارنـة النسبية نصيب الفرد فى المدن الجديدة         

 ٢٢ م م٥,٢٥,٢-٤,٤٤,٤قريبا، فسنجدأن نصيب الفرد فى القاهرة بالنسبة إليها سيكون قريبا، فسنجدأن نصيب الفرد فى القاهرة بالنسبة إليها سيكون تت
 

منشور فى بحث آخر منشور فى بحث آخر -وقد أثبت حصر استطالعى لفرص زيادة المناطق الخضراء فى القاهرة باألساليب المختلفة            وقد أثبت حصر استطالعى لفرص زيادة المناطق الخضراء فى القاهرة باألساليب المختلفة            
ر ر  مت  مت ٧,٥٧,٥ و    و   ٥٥ وجود فرصة لرفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء إلى مقدار يتراوح بين               وجود فرصة لرفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء إلى مقدار يتراوح بين              -لـنفس الباحث  لـنفس الباحث  

مـربع للفـرد، أى تقـريبا ثالث إلى خمس أضعاف المعدل الحالى، وذلك بعد جهد كبير يجب بذله من الجهات                     مـربع للفـرد، أى تقـريبا ثالث إلى خمس أضعاف المعدل الحالى، وذلك بعد جهد كبير يجب بذله من الجهات                     
 ..الحكومية نتمنى أن يتحققالحكومية نتمنى أن يتحقق

 

ولهذا يبدو من المنطقى عدم المبالغة فى تحديد المستهدف تحقيقه من المناطق الخضراء فى القاهرة ، والعمل على                  ولهذا يبدو من المنطقى عدم المبالغة فى تحديد المستهدف تحقيقه من المناطق الخضراء فى القاهرة ، والعمل على                  
 ..أى تقريبا نسبة الخضرة الموجودة فى مصر الجديدةأى تقريبا نسبة الخضرة الموجودة فى مصر الجديدة. . متر مربع للفردمتر مربع للفرد  ٧٧ و و٥٥هدف واقعى يتراوح بين هدف واقعى يتراوح بين تنفيذ تنفيذ 

 
  النتائـــج النتائـــج-٦٦

 

  متر مربع متر مربع١٨١٨-١٠١٠المعايير الدولية لنصيب الفرد من المسطحات الخضراء تتراوح المعايير الدولية لنصيب الفرد من المسطحات الخضراء تتراوح  •
 ٢٢ م م١٣١٣-١١١١المعايير التخطيطية المحلية لنصيب الفرد من المسطحات الخضراء للمدن الجديدة المعايير التخطيطية المحلية لنصيب الفرد من المسطحات الخضراء للمدن الجديدة  •
التخطيطية ضرورة تدرج توزيع الحدائق على أحياء المدينة ووحداتها التخطيطية          التخطيطية ضرورة تدرج توزيع الحدائق على أحياء المدينة ووحداتها التخطيطية          تحـدد التوصيات والمعايير     تحـدد التوصيات والمعايير      •

 ..الصغرى باالضافة للحدائق الكبرى االقليمية والقوميةالصغرى باالضافة للحدائق الكبرى االقليمية والقومية
 .. متر مربع متر مربع١,٥١,٥نصيب الفرد من المناطق الخضراء والمفتوحة فى القاهرة حوالى نصيب الفرد من المناطق الخضراء والمفتوحة فى القاهرة حوالى  •
  . .٢٢ م م٠,١٠,١ ال يصل نصيب الفرد فيها  ال يصل نصيب الفرد فيها تعانى القاهرة من عيوب فى توزيع المناطق الخضراء، حيث يوجد أحياءتعانى القاهرة من عيوب فى توزيع المناطق الخضراء، حيث يوجد أحياء •
، وهو أقل من نصف الحد األدنى للمعايير الدولية ، وهو أقل من نصف الحد األدنى للمعايير الدولية ٢٢ م م٧٧-٤٤أرقـى أحياء القاهرة يتراوح نصيب الفرد فيها بين      أرقـى أحياء القاهرة يتراوح نصيب الفرد فيها بين       •

 .. ضعف نصيب الفرد فى أفقر أحياء القاهرة فى الخضرة ضعف نصيب الفرد فى أفقر أحياء القاهرة فى الخضرة٧٠٧٠رغم أنه يبلغ رغم أنه يبلغ . . بل والمحليةبل والمحلية
 ))إن وجدت بها حدائقإن وجدت بها حدائق((ى معظم أحياء القاهرة ى معظم أحياء القاهرة ال يوجد أى تدرج واضح فى أحجام أو توزيع الحدائق فال يوجد أى تدرج واضح فى أحجام أو توزيع الحدائق ف •
أو أو ) ) للفردللفرد٢٢مم٤٠٤٠-٢٠٢٠((القاهـرة من أقل مدن العالم فى نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، مقارنة بأوروبا               القاهـرة من أقل مدن العالم فى نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، مقارنة بأوروبا                •

 )) للفرد للفرد٢٢مم٤٤متوسط العالم النامى متوسط العالم النامى ((حتى الدول العربية والعالم النامى حتى الدول العربية والعالم النامى 
يضع سقفا لطموحات   يضع سقفا لطموحات   ) )  للفرد  للفرد ٢٢مم٣٣٣٣(( بشكل عام     بشكل عام    الكـثافة العالية للقاهرة وتدنى نصيب الفرد من مسطح المدينة         الكـثافة العالية للقاهرة وتدنى نصيب الفرد من مسطح المدينة          •

 ..زيادة المناطق الخضراءزيادة المناطق الخضراء
–  ٥٥فى ضوء الكثافة العالية للقاهرة نسبة لمدن العالم، يمكن تحديد معيار واقعى لنصيب الفرد يتراوح بين                 فى ضوء الكثافة العالية للقاهرة نسبة لمدن العالم، يمكن تحديد معيار واقعى لنصيب الفرد يتراوح بين                  •

  للفرد للفرد٢٢ م م٧٧
 
  التوصيات التوصيات-٧٧
ووضع ووضع . . من المناطق الخضراء  من المناطق الخضراء  العمـل على تحديد معيار ملزم لألجهزة االدارية ألحياء القاهرة لنصيب الفرد             العمـل على تحديد معيار ملزم لألجهزة االدارية ألحياء القاهرة لنصيب الفرد              •

 ..خطط زمنية لتحقيق هذا المعيارخطط زمنية لتحقيق هذا المعيار
 فدان سنويا بحيث يتم      فدان سنويا بحيث يتم     ٤٠٠٤٠٠االلتزام الحكومى واالدارى بزيادة المساحات الخضراء بالقاهرة بمعدل ال يقل عن            االلتزام الحكومى واالدارى بزيادة المساحات الخضراء بالقاهرة بمعدل ال يقل عن             •

  عاما  عاما ٢٠٢٠خالل خالل ) )  للفرد للفرد٢٢مم٧٧-٥٥((تعويض النقص وتحقيق المعيار المتواضع المقترح تعويض النقص وتحقيق المعيار المتواضع المقترح 
 ..الستطالع امكانيات وطرق زيادة المناطق الخضراءالستطالع امكانيات وطرق زيادة المناطق الخضراءاستمرار وتوسيع الجهود البحثية استمرار وتوسيع الجهود البحثية  •
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  شكـر -٨
هـذا الـبحث نتـيجة جهد استمر عامين، شمل التعاون مع عدة جهات علمية، بدأ بمحاضرة عامة ألقاها الباحث                    هـذا الـبحث نتـيجة جهد استمر عامين، شمل التعاون مع عدة جهات علمية، بدأ بمحاضرة عامة ألقاها الباحث                    

شكلت متنه األساسى ، وأصبحت أساسا للتعاون       شكلت متنه األساسى ، وأصبحت أساسا للتعاون       ) ) ٢٠٠٣٢٠٠٣مايو  مايو  ((بالمجلس األعلى للثقافة فى ندوة الحدائق والمجتمع        بالمجلس األعلى للثقافة فى ندوة الحدائق والمجتمع        
محتوى المحاضرة فى عدد    محتوى المحاضرة فى عدد    على  على   بالمجالس القومية المتخصصة، التى اعتمدت        بالمجالس القومية المتخصصة، التى اعتمدت       شعبة االسكان والتعمير  شعبة االسكان والتعمير  ثـى مع    ثـى مع    البحالبح

، ، ٢٠٠٤٢٠٠٤والصادرة فى عام    والصادرة فى عام    ) ) الحدائق والمساحات الخضراء  الحدائق والمساحات الخضراء  ،  ،  االتزان البيئى للمدينة المصرية   االتزان البيئى للمدينة المصرية   ((مـن أجـزاء دراسة      مـن أجـزاء دراسة      
 سامح العاليلى دور كبير فى إثراء        سامح العاليلى دور كبير فى إثراء       ..دد..أبو زيد راجح وأ   أبو زيد راجح وأ   . . دد..وكان لكل من الفريق أول يوسف صبرى أبو طالب وأ         وكان لكل من الفريق أول يوسف صبرى أبو طالب وأ         

 ..ولهم جميعا خالص الشكرولهم جميعا خالص الشكر. . ٢٠٠٣٢٠٠٣البحث بعدد من المقابالت الشخصية خالل عام البحث بعدد من المقابالت الشخصية خالل عام 
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Abstract 
Green Areas are essential to Urban and Environmental quality of large cities, specially Metropolitan cities 
like Cairo which is extremely dense, Faces a severe shortage in Green spaces, both in quantity and 
distribution,  the green area barely reaches ١٫٥ m٢ per person, which is much less than green areas in 
cities allover the world. Which cases a big problem. 
This paper is trying to define the problem, both quantitatively  quantity and qualitatively, to lay a scientific 
base for solution, defining the problem starts by defining the goal, min. planning Criteria for green areas  
ranges between ١٠ and ١٨ m٢ per person, the Local criterion for new towns is ١٣-١١ m٢ per person. The 
existing situation totally contrasts with this, overall is about ١٫٥m٢ per person, it is not distributed evenly, 
some areas does not reach ٠٫١ m٢ per person, they may be considered Urban Deserts due to lack of 
vegetation, while others relatively have more green of٧m٢ per person. Comparing Cairo satellite images 
to world cities visualizes the problem, Cairo is a gray desert compared to green cities of the world, 
statistics quantify the differences. 
Cairo is much denser than similar size cities around the world, every person has only ٣٣m٢ of city space 
for all land uses, hence it is hard to achieve the required green areas, achieving between ٧-٥ meters of 
greens in Cairo would be an appropriate goal. 
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