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 حالة مدينة المنيا بمصر –مراكز المدن عواصم المحافظات لتطوير  تحليليةدراسة 
 

          سلمي عنتر عبد العال أبو قرين/ م                محمد نبوي عبده                              / م .د.ا               
 .بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا ةمعيد                .جامعة المنيا أستاذ مساعد ورئيس قسم العمارة بكلية الهندسة              

         @yahoo.com201333nabawi                                         egsalma.antar@mhiet.edu. 
 :ملخص

خالل العشررين سرنة في ضوء ما شهدته مراكز عواصم محافظات إقليم شمال الصعيد من تغيرات اجتماعية واقتصادية وعمرانية كبيرة ومتسارعة 
تلر   بحر  يهردف إلرى ترروير، فرنن هرذا الوعليره. األخيرة، وهو ما أدى إلى ضعف قيام المراكز بوظائفهرا الرئيسرية، ر رم تميرز وأهميرة موقعهرا ومسراحتها

 ووصروال  إلرى هرذا. االستغالل األمثل لهذه المنارق عالية القيمرة والتري تشركل قلره هرذه المردن وملتقرى الرررق الرئيسرية بهراالمراكز بما يساهم في تحقيق 
 :أجزاء رئيسية الهدف، تم تقسيم البح  إلى خمسة

والمراجعرة النظريرة ألهرم السياسرات المالئمرة  رانية لهرذه المنرارق وتحديرد أهرم المشراكل بهراتحليل الخصائص االجتماعية واالقتصادية والعم  :أوال  
  .لترويرها

   .في تجاره محلية ودولية لتروير مراكز المدن التروير المختلفة تحليل كيفية تربيق سياسات:   ثانيا  

ظررا  لمرا تمثلره مدينرة المنيرا نمحافظرات شرمال الصرعيد بمصرر، و  ن العواصم فريمدينة المنيا، كمثال لمراكز المدالدراسة الميدانية لمركز     :ثالثا  
 روذلرر  مررن خررالل الرفررن العمرانرري لمركررز مدينررة المنيررا واسررترال  رأي مسررتخدمي مركررز المدينررة مررن السرركان والررزوا. قلرريماإلمررن عاصررمة 
 .والعاملين بها

 . تحديد أهم السياسات المالئمة ة المنيا وتقديم تصور مقترح للتروير من خاللعرض النتائج والتوصيات الخاصة بدراسة مركز مدين   :رابعا  

 .مدن عواصم المحافظاتلتروير مراكز  العامة يخلص البح  إلى عدد من النتائج والتوصيات  :خامسا  

 :الكلمات الدالة

 اإعادة التروير، اإلمالء الحضري، التأهيل الحضري، مدينة المني ،مراكز المدنتروير 
 :مقدمة

مركررز المدينررة أكثررر منررارق المدينررة تررأثرا  بررالمتغيرات اإلجتماعيررة واإلقتصررادية والتكنولوجيررة المتسررارعة الترري أثرررت بشرركل كبيررر فرري حجررم منرقررة 
تعراني فرى المدينرة رقرة نتشرارها، وكران أول منا  فلقد كان مركز المدينة أكثرر المنرارق تراثرا  بظهرور السريارة و . ووظيفة وهيكل المدينة خالل القرن الماضي

كما أن توسن المدينة والتغير الكبير في هيكلها العمرانري، وظهرور مراكرز جديردة فري األحيراء والضرواحي الجديردة، قرد قلرل . من مشكلة اإلختناق المروري
جمراال  فرنن تلر  التغيررات الهائلرة والمت .هرذه المراكرزمرن األهميرة الوظيفيرة ل ووظرائف مراكرز المردن وخصائصرها  ى دورسرارعة قرد أثررت بشركل كبيرر علروا 

 .تدهور مركز المدينة ر م تميز موقعه وكبر مساحته والذي أدى إلى فلم تعد مراكز المدن قادرة على مواجهة تل  المتغيرات الحادة. العمرانية
 :منهجية البحث

يجراد سياسرات مالئمرة لترويرهراالمشاكل االجتماعيرة واالقتصرادية والعمرانيرة هدف إلي حل ي ذيلا نظر ا لربيعة البح  ؛ المختلفرة لمراكرز المردن وا 
التصراعدي الكيفري المرنهج االستكشرافي البحر  فري الجرزء األول اعتمرد  فقرد( عاصمة شمال صرعيد مصرر)المنيا  مركز مدينة وهي ،لحالة دراسة خاصة

 .   فقد اعتمد البح  المنهج التأكيدي التنازلي الكميالمنهج التأكيدي التنازلي الكيفي، الجزء الثال والرابن الثاني الجزئي فياعتمد و 
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 .المركزية وأهميتها وسياسات تطويرهاالمناطق  -1
المسررتخدمة لرردى الرردول والمخررررين والعامررة لمراكررز المرردن، ومررا تمثلرره تلرر  المراكررز مررن أهميررة اجتماعيررة  رئيسرريةال صرررلحاتالم يتنرراول البحرر 

ضا  أبرز المشراكل االجتماعيرة واالقتصرادية والعمرانيرة التري تواجره تلر  المنرارق، ودراسرة أهرم سياسرات الترروير واقتصادية وعمرانية كبيرة، كما يناقش أي
 .المتبعة بها

 :لمركزيةتعريف المناطق ا 1-1

 .لها وعامة المستخدمين تستخدم لمراكز المدن يختلف معناها بنختالف الدول والمخررينرئيسية  مصرلحاتهنا  عدة 
 :City Centre قلب المدينة

يمترراز ويتكررون نسرريجه العمرانرري مررن شرربكة شرروار  ضرريقة و  أي يمثررل أقرردم منرقررة بالمدينررة، ،للمدينررة قلرره الترراريخيال يرلررق هررذا المصرررل  علررى
 .ول، ويعتبر هذا المصرل  األكثر استخداما  بجمين الدلذل  يعتبر منرقة سياحية هامة بالمدينة المباني التاريخية من عديدالبانتشار 

 : Downtownمنطقة وسط المدينة

اسرتخدم بعرده ويعنري لردى المخرررين المركرز الجغرافري أو وسرر المدينرة ويختلرف معنراه  الرذي C.B. Dلمفهرومهو مفهوم أمريكري األصرل مررادف 
وفي المدن الصغيرة يستخدم ، Historic Centerأمريكا بمعنى المركز التاريخي  في Downtown، حي  يستخدم مفهوملدى العامة من مجتمن إلى آخر

City Centreكمرادف لمفهوم 
 (1). 

 :  Town Centerمركز المدينة

المنرقررة التجاريررة ولكنرره يعرررف لرردى مسررتخدميها بالمخررررين مركررز المدينررة بجميررن أنشرررته،  يمثررل لرردىوهررو  برردأ اسررتخدام هررذا المرلرر  بررانجلترا
 .(1) بأمريكا، وانتشر هذا المصرل  الى العديد من الدول ولكنه ال يستخدم يز مركز المدينة عن باقي أجزائهاتم والترفيهية التي

 : Central Business District (C.B.D)المنطقة المركزية لألعمال
 يغلرره عليرره االسررتخدامات التجاريررة إذ أن الوظيفررة األولررى لمركررز المدينررة فرري الررذيمركررز المدينررة  بأنرره (CBD)المنرقررة المركزيررة للعمررالتعرررف 

بأنهررا منرقررة ذات قيمررة أيضررا  تعرررف كمررا . يتررردد عليرره العديررد مررن المسررتخدمين مررن سرركان وزوار وعرراملينأن يكررون مركررزا  تجاريررا   هرروجميررن دول العررالم 
  .(1) المرورتدفق حركة  فيرتفا  عالى ا، و للنشرة التجارية واالدارية والثقافية بالمدينةعالية جدا للرض تتميز بتركز عالي 

 .أهمية المناطق المركزية االجتماعية واالقتصادية والعمرانية 2 -1

المنرقرة فرنن المدينرة، وبالترالى  حضرارةو  وتصرميم تخررير عرن المعبررة المررآة وهرو ،والرزوار والسائحين السكان لكافة الجذه مركز المدينة مركزيمثل 
 .جتماعية واإلقتصادية والعمرانيةالمركزية للمدن لها أهميتها اإل

 :ألهمية االجتماعيةا
حتوائهرا علرى إل وذلر  ،الخردمات المختلفرةا نقرار مركزيرة لتفراعالت الحيراة ولممارسرة األنشررة و المردن فرى كونهر تتمثل األهمية اإلجتماعية لمراكرز

مما يعمل على زيرادة التررابر  ،نةالسوق المركزي والمنارق الخضراء المفتوحة وكانت فى العديد من الدول المقر الرئيسى إلقامة اإلحتفاالت بأحدا  معي
 .( ) المجتمنجتماعى بين جمين فئات اإل

                                                      

(1) IMPACTS OF CENTRAL BUSINESS DISTRICT LOCATION: A HEDONIC ANALYSIS OF LEGAL SERVICE ESTABLISHMENTS، FRANK F. 

LIMEHOUSE، P5 

 الرابن المنشور إبراهيم، حسن إبراهيم ( )
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  :األهمية اإلقتصادية
البنو  وشرركات البيرن بالتجزئرة  فيالتعامالت المالية الكبرى المتمثلة للنشرة و  الرئيسيكونها المقر  يفلمراكز المدن  االقتصاديةتتمثل األهمية 

أي انرره يمثررل القاعرردة بمركررز المدينررة (  (CBDبمنرقررة األعمررال المركزيررةالمتركررزة رح والفنررادق وأنرروا  التجررارة النررادرة شرركات الخرردمات والمكاترره والمسرراو 
 .والرئيسية للمدينة الكبرى االقتصادية

 :األهمية العمرانية

 جسدلها حي  انه ي والعمراني ترور التاريخىعكس التعتبر مراكز المدن من أهم المنارق بالمدينة لتميز موقعه الذي  البا  ما يقن بقله المدن، ي

كما تعكس مراكز المردن الصرورة البصررية للمدينرة لمرا يحتروي علرى أهرم المبراني . المختلفة وفنونها وثقافتها بأحداثها األمة ذاكرة عن وتعبر حضارتها تاريخ
 زوتركر ومركرز تجمرن والرررق والميرادين الرئيسرية بالمدينرة، المشراه اتلمسرار  ملتقرى يعلى أعلى نسبة كثافرة إسرتخدام فهروالفرا ات الرئيسية بها؛ ويحتوي 

 .التجارية والترفيهية والثقافية الرئيسية للنشرة

 مشاكل المناطق المركزية االجتماعية واالقتصادية والعمرانية 1-3

مدينة، األمر الذي أدى إلى هجررة سركانه وتردهوره تعاني مراكز المدن من العديد من المشاكل على المستوى اإلجتماعي واإلقتصادي والعمراني لل
 .األسباه التى أدت إلى ظهورهاو إلى التعرف على المشاكل الرئيسية التى تواجه المنارق المركزية للمدن جزء وبالتالى يهدف هذا ال. إقتصاديا  وعمرانيا  

 المشاكل اإلجتماعية بمراكز المدن

نسربة البرالرة بسربه  األراضي، ارتفرا قيمة  كارتفا بها تيجة للمشاكل االقتصادية والعمرانية المتزايدة ظهرت المشاكل االجتماعية بمراكز المدن ن
 شرهدت حير ترداخل إسرتعماالت األراضري بمراكرز المردن المررورى، نقرص أمراكن إنتظرار السريارات،  زدحاماإلظهور مراكز جديدة ذات المستوى األعلى، 

األمرر الرذي  وانينرروالق باألنظمة االلتزام عدم نتيجة المواطنين بين القائمة والخصومات لمشراكلا العديرد مرن الحرصاال انرولج التنظيم ودوائر المحاكم
أدى ظهررور تلرر  المشرراكل إلررى هجرررة السرركان إلررى خررار  المركررز رلبررا   وعليرره، .إلررخ....)1(ووحدته المجتمن عضد في ويضعف االجتماعي نررراألم ددررريه

تجاري واإلداري ونمو أنشرة المركز على حسراه الرصريد لسكان عن مساكنهم أدى إلى تحول بعضها إلى االستخدام المستوى معيشي أفضل، ورحيل ال
 .السكني به مما أدى إلى اضررابه وعدم اتزانه وبداية تدهوره االجتماعي ثم االقتصادى والعمراني

 المشاكل اإلقتصادية بمراكز المدن

نخفراض القيمرة االاألعلرى مرن مسرتوى مركررز الكران لظهرور مراكرز جديردة ذات المسررتوى  سررتخدامية مقابرل القيمرة الفعليرة لررلرض مدينرة الرئيسري وا 
 .تأثيرا  سلبيا  لتراجن المستوى اإلقتصادي لتل  المراكز

  نى ترردليررة بمراكررز المرردن مررن حيرر  قلتهررا و بحركررة التجررارة الداخ االقتصرراديتررأثر العامررل  :ظهووور مراكووز ةديوودا مات المسووتو  ا علوو
 فريأصربحت األكثرر شريوعا   والتري (out of town shopping centers)المدينرة أنواعهرا، حير  ظهرر مرا يسرمى بمراكرز تسروق خرار  

 Hollow“يسرمى وقد تر  هذا المجال مرا . ضرر العديد من المحالت التجارية بمراكز المدن إلى إ الق أبوابهاا الذيالمدينة، األمر 

Effect " أو"Doughnut Effect "  البرالة  نسبةوارتفا( ). 

 المردن،ظهرت هذه المشكلة نتيجة لعدم اإلستخدام األمثل ألراضي مراكرز  :إنخفاض القيمة اإلستخدامية مقابل القيمة الفعلية لألرض 
تل  األراضري لرم  ىعلاألراضي بمراكز المدن في الوقت الراهن ليس فعاال  بما فيه الكفاية حي  يتواجد الكثير من المباني  فاستعماالت

إال وقرت قصرير حترى تظهرر عليره عالمرات وصرفات القردم، وفكررة عردم إسرتثمارها بمرا فيره الكفايرة وبمرا  واسرتعمالهابناءهرا  علرىيمضي 

                                                      

 002 ، 11محمد حسين سعد النجوم، تحليل وتقييم نمر استعماالت األراضي بمدينة أريحا، ص (1)

(2) )HTTP://WWW.SLIDESHARE.NET/PUSHKIN1799/PROBLEMS-OFURBANISATION?NEXT_SLIDESHOW=1  

http://www.slideshare.net/Pushkin1799/problems-ofurbanisation?next_slideshow=1
http://www.slideshare.net/Pushkin1799/problems-ofurbanisation?next_slideshow=1
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سرتثمار األراضري مرن جديرد بمرا يتوافرق مرن قيمتهرا ايترلبه موقعها، يترله ذل  إعادة إصالحها أو تجديدها أو إعادة بناءهرا أي إعرادة 
 .(1)ستثمار األراضي بمراكز المدن عندما يقل أو يتساوي قيمة المبني من القيمة الحالية للرض اويلزم التدخل بنعادة . ليةالحا

 المشاكل العمرانية لمراكز المدن

 .األراضي ماالتاستعومشاكل تداخل وتغيير  المرورياإلختناق كز المدن لتشمل مشاكل االزدحام و تعددت المشاكل العمرانية التى تواجه مرا

 ظهور السريارة كوسريلة مرن أهرم الوسرائل الرئيسرية للحركرة ومرا يتبعره مرن  المروري االزدحامصاحه مشاكل  :مشاكل االزدحام المروري
وبالترالى أصرب  النسريج العمرانرى لمراكرز  ،خدمات أساسية لها من محرات أو ساحات إنتظار إلى جانه المكرون الرئيسرى وهرو الرررق

 :( )يجاز تأثير هيكل الحركة على مراكز المدن كالتاليويمكن إ .) (المواصالتإستيعاه هذا النمر من الحركة و  ادر علىالمدن  ير ق

      .                 عدم توافق الررق من حجم اإلستعماالت الحالية -

 .أماكن إنتظار سيارات كافية توفير عدم -

          .بينهما الفصل صعوبة من المشاةو  اآللية الحركة مسارات تداخل -

 .بالررق الداخلية لها كثرة التقارعات - 

  ( ) .مراكز المدن كثير منالمستوي خدمة النقل الجماعي وعدم وجوده في  انخفاض -

 .مركزية ساحة لوجود واالفتقاد لالنشرة الوصول صعوبة -

 سياسات تطوير مراكز المدن 1-4

العرالم،  فري المردنفري ظرل التحروالت السرريعة التري تشرهدها  عردة إشركالياتلوى المدن المعاصررة يمة على مستاألنسجة القدمراكز المدن و  تعرضت
األحياء القريبرة مرن للتدخل على مستوى مراكز المدن و  سياسات جديدة ظهور الوضعيةهذه  أحدثت وقدمما أدى إلى حدو  خلل في دور هذه المراكز، 

 : يلييمكن إيجازها فيما هذه المراكز، 
 Urban Renewal Policy التطويرعمليات  في الحضريسياسة التجديد  1-4-1 

 البيئري العمرانريتعد عمليات التجديد الحضرى إحدى الممارسات الهامة فى سياسات التصميم الحضرى والترى تتعامرل مرن المنرارق ذات الوضرن 
قتصادية سيئة  والذيئ، يالس جتماعية وا   .( )يصاحبه أوضا  عمرانية وا 

 مفهوم سياسة التةديد الحضري - أ

سررتخدام األراضرري فرري المنررارق إلعاليررة والمعتدلررة ال ذات الكثافررة منررارقالهررو عبررارة عررن برنررامج إلعررادة تررروير األراضرري فرري  التجديررد الحضررري
 .(1) اإلعمارفي الدول المتقدمة تحت عنوان إعادة  11ال في أواخر القرن  تجسيدهابدأ . الحضرية

                                                      

  001 ،1  العمراني،ص تخريرها على وتأثيرها المدن أراضي استثمار إعادة العبسي، محمد ثابت عبده(1)

  ص اللبنانية، التجربة العربية للمدينة التقليدية المراكز تأهيل إعادة ،الرويل المنعم عبد حاتم ( )

 ، 01  الجزائريرررررررررة، الجمهوريرررررررررة النقرررررررررل، وزارة الرررررررررررق، عبرررررررررر واألمرررررررررن للوقايرررررررررة الرررررررررورني المركرررررررررز العربيرررررررررة، المررررررررردن فررررررررري االزدحرررررررررام وآثرررررررررار تخلفيرررررررررا بوررررررررررالبي، الهاشرررررررررمي ( )
HTTP://WWW.CNPSR.ORG.DZ/BLOG/BLOG10 . 

 . 01 الشعه، ةلها، جريدالمقترحة  لالمرور والحلو عشماوي، أسباه مشاكل  سعد الدين ( )

 002 ،  1سالمة راين العساسفة، التجديد الحضرى كأسلوه لمعالجة مشاكل مراكز المدن، ص(  )

http://www.cnpsr.org.dz/blog/blog10
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رى يشررمل سلسررلة واسررعة مررن اإلجررراءات للقضرراء علررى تحررول مراكررز المرردن إلررى منررارق عشرروائية أو مترردهورة والررتخلص مررن حرردة التجديررد الحضرر
التجديرد، أو إعرادة التأهيرل وبالتالى يقن نراق دراسة تل  السياسة على المنارق الفقيرة والمتدهورة التى يتم التعامرل معهرا عرن رريرق . األحياء الفقيرة بها

  .( ) ، أو مزيج من هذه التعهداتظاوالحف

 مميزات سياسة التةديد الحضري - ب

  نتيجة الزالرة المنرارق المتهالكرة وتحسرين نوعيرة السركن بالنسربة الرى األفرراد والعوائرل وتخفريض معردل عردد األسرر التري تحسين البيئة الحضرية
  .ةتشغل الوحده السكنية الواحد

 ترويرهالغرض  المرورين رتفا  قيمة األرض التي ستبا  الىال ن المالي للسلرة المحلية نتيجةتحسين الوض ( ). 

  اآلتيةمن التغيرات  ستعمال األرض وهذا يظهر في واحد أو أكثراتحسين نمر: 

 .ذوي دخل أعلى إلىدخل منخفض  ستعمالها من ذوياقل تحي  سين، رضللقتصادية اال جتماعيةفي الفئة اال التغير -

 .ة استخدام أعلىالى كثاف ة استخدام منخفضةألنها سوف تتحول من كثافاالستخدامية، في الكثافة  التغير - 
، مما أو بالعكس تجاري أو خدميكآخر  استعمالذات  أراضي الىستعمال األرض من أراضي سكنية افي الفعاليات حي  سينقل  التغير -

األخررى والمسراحات المفتوحرة ساحات مخصصه لتشييد الخدمات يتضمن توسين الررق والشوار  وتوفير مواقف أكثر للسيارات وتوفير م
كيرة نره سريكون لره ترأثير  يرر مباشرر علرى قيمرة األرض والملاسرتعمال ف  التجديد الحضري مرن الكثافرة واالوعندما يغير مشرو . إلخ.... 

سرترتفن لررول الفتررة الزمنيرة التري يسرتغرقها ( البنراءاألرض و )الحيرازات  أن قيمرة كما، المباني وأعادة تشييدهاهدم التي سترتفن تلقائيا نتيجة ل
 .نهايتهتنفيذ أي مشرو  للتجديد الحضري منذ بدايته حتى 

 :وهي المركزية الحضرية المنارق لتجديد أساسية اتجاهات ثالثة الماضية األخيرة العقود لخال ظهرتوبالتالى 

 سياسة الحفاظ الحضرى                              -ة إعادة التأهيلسياس                        -        سياسة إعادة التروير -
 .Redevelopmentإعادة التطوير  1-4-1-1

 الخاضعة المنطقة في القائمة للبنية الجزئيرة أو التامة اإلزالة هى عملية إعادة تنظريم الهيكرل العمرانرى، الروظيفى، السركانى للمنرقرة عرن رريرق
 ونمط القائمة األرض ستعماالتإ في النظر إعادة التطوير ادةررإع نهجررم ضمنررويت ،المعمارية التاريخية القيمة ذات األبنية ءبنستثنا ،الحضري للتجديد
 نرررراليمك التي المناطق في يستخدم األسلوب وهذا ،وفرررق مخررررر شرررامل يعكرررس سياسرررات بعيررردة األمرررل جديد من بنائهرررا وإعادة ةرررراألبني ةرررروإزال نررررالتوزي
 .الوظيفي عمره المتمزق إلنتهاء ضريالح نسيجها صيانة

 ميزات سياسة إعادا التطويرم - أ

 :) (يولسياسة إعادة التروير عدة مميزات وه

 (.إلخ...المكاته، التجزئة، ) توافر المزيد من فرص العمل 

                                                                                                                                                                                                           

 

(1)https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_renewal 

(2) H.N Osgoodt and A.H Zwerne, REHABILITATION AND CONSERVATION, p2 

  01 /12/11 االثنينفتوح جاسم الزبيدي، التجديد الحضري، موقن منبر العراق الحر،  ( )

 (4) City of Garden Grove,2017, http://www.ci.garden-grove.ca.us/finance/econdev/redevelopment/benefits  

http://www.ci.garden-grove.ca.us/finance/econdev/redevelopment/benefits
http://www.ci.garden-grove.ca.us/finance/econdev/redevelopment/benefits
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 عادة المباني القائمالتحتية البنية التروير المباني الجديدة و  المختلفة الناتجة عن وظائف البناء  .ةجديدة وا 

  مالي إيجابي على المجتمن عائدإلى المتدهورة للمنرقة  ةهجرة الماليالعكس. 

 توفير مراكز ترفيهية وثقافية وتسوق جديدة.                  

 الحد من إنتشار التدهور للمنارق المجاورة. 

 سلبيات سياسة إعادا التطوير -ب

 :)1(االتىب تتعلق لمشاك دةرع األسلوب هذا ويرافق 

 العالية والفنية والبشرية المادية واإلمكانيات االجتماعية الروابط تمزيق.     

 المطورة السكنية للوحدات اراترواإليج ةرالمادي الكلفرب االلتزام على الفقيرة االجتماعية الشريحة قدرة عدم. 

 السكني الرصيد في القائم العجز زيادة. 

 بشررركل التاريخي التطور لسلسلة الحاد لصرررالف إلى سيؤدي مما التطوير لقب القائمة الشخصية من التصميمية المفاهيم اطفررررتع دمرررع 
 .تمتفاو

 .Rehabilitationإعادة التأهيل  1-4-1-2

 ضربع في تلف من تعاني والتي الحضري للتجديد ة الخاضعةرللمنطق ضريالح للنسيج العمراني المستوى ورفن األسلوب تحسين هذا يتضمن
المتررررردهورة  األبنية لبعض جزئي هدم لخال من المفتوحة والفضاءات االجتماعية والخدمات مستوى البنية التحتية في النقص ويضرررررروتع ،رهارررررعناص

 .السكنية الوحدات مستوى لرفن ا  ستخدامق إالطر ركثرأ لوبراألس ذارهويعد  ،مكانها أبنيةإنشاء و

سررتعادة إاسررعة مررن الترردخالت الترري تهرردف إلررى مجموعررة و "أنرره مفهرروم إعررادة التأهيررل الحضررري ب002  نرردوة اليونسرركو الدوليررة لعررامكمررا تناولررت 
( المدينرة، الحري أو الشرار )راضري واأل الحضرريةالمجراالت  يقدم إعادة التأهيل مستويات مختلفة من التردخالت، مرنف. وتحدي  وظيفة فقدت أو تدهورت

 .إلى المبنى نفسه

 إعادا التأهيلأهداف سياسة  - أ

تناولهرا علرى نحرو كراف وفري الوقرت المناسره، سروف  اء على أوجه القصور البيئية والهيكليرة التري، إن لرم يكرنلقضل إعادة التأهيل أسلوه يسعى
عادة البنراء درجة كبيرة من التدهور ويكونالمنرقة  تخلق داخل سرتعماالت ا  و  سرتخدام األراضريإوسروء  ىالبيئركنتيجرة للقصرور  البديل الوحيد هو اإلزالة وا 
 .( ) يةحركة المرور العدم وجود مرافق عامة كافية، و ير آمنة، وأنمار الشوار  المزدحمة ومخارر و  غير متوافقة،الاألراضي 

زالرررة إلررى وتهرردف مشررارين إعررادة التأهيررل  تحسررين الظررروف للمبنررى، والبنيررة التحتيررة القائمررة، والحفرراظ علررى الرررابن األصررلي للنسرريج الحضررري وا 
وقد بدأت مشارين إعادة التأهيل الحضري لمكان اتخاذها في البيئة المبنية في الدول . لمنارق الحضريةالمخزون المادي الذي يتسبه في انخفاض في ا

 1960 الغربية منذ
( ). 

                                                      

 002 ،  1التجديد الحضرى كأسلوه لمعالجة مشاكل مراكز المدن، سالمةراين العساسفة، ص (1)

(2) H.N Osgoodt and A.H Zwerner, REHABILITATION AND CONSERVATION،p2 

(3) Elif MUTLU, CRITERIA FOR A "GOOD" URBAN RENEWAL PROJECT: THE CASE OF KADIFEKALE URBAN RENEWAL 

PROJEC، ،p25،2009 



Minia Journal of Engineering & Technology (MJET), Vol. 37, No. 1. January 2018 

- 79 - 

 

  مميزات سياسة إعادا التأهيل - ب

 : (1) يولسياسة إعادة التأهيل عدة مميزات، وه

 راءالبن وإعادة والهدم جديدة سكنية وحدات عن الناتجة الكلف من لالتقلي. 

 القائم االجتماعي لوالهيك االجتماعية الروابط على المحافظة.         

 التطوير إعادة أسلوب من مقارنة الزمنية صر المدةرق. 

 لمراكز المدنالمميزة  والشخصية ائمرالق ضريرالح النمط على الحفاظ.     

 والمعيار، مرررررررن حيررررررر  تكلفرررررررة الترررررررروير المرلوبرررررررة قتصاديإلا المعيار لمث معايير عدة لخال من السابقين المنهجين بين المفاضلة عملية وتتم
 الزمنو ،واإلنشائية العمرانية والحالة والتاريخية المعمارية ةررررالقيممرررن حيررر  ربيعرررة المسرررتخدمين للمنرقرررة، والمعيرررار العمرانررري مرررن حيررر   جتماعيإلا

 .المنهج يستغرقه الذي

 الحفاظ الحضرى  1-4-1-3

نها الحفرراظ علررى القرريم التراثيررة لهررا، فررى حررين إكتشرراف الفرررص ييررر لمكرران مميررز بررالررق الترري مررن شررأة إدارة التغنهررا عمليررأيقصررد بعمليررة الحفرراظ ب
 .(1) لتعزيز تل  القيم للجيال الحالية والقادمة

األثريرة المفرردة أن مفهوم الحفاظ الحضررى للمردن قرد تررور بشركل كبيرر، فقرد تغيررت األشرياء المرراد حمايتهرا مرن المعرالم  WANG كما يرى وانج
لتررا  الشرعبى، لتشمل منارق تراثية كاملة من المدن التاريخية والررق الثقافية المصاحبة للعديد من المدن والبلدان، وذل  مرن اإلعجراز المعمرارى إلرى ا

 .( ) وما إلى ذل .... ومن الترا  القديم إلى الترا  الحدي 

مرن تضرمنه بشركل  برالتحول تردريجيا   (Built Heritage) حفراظ علرى التررا  المعمراري والعمرانريخرالل السرنوات الثالثرين الماضرية، بردأ مفهروم الو 
المحافظررة علررى المبرراني التاريخيررة عررادة مررا تتضررمن و . ير شرراملة للبيئررة الحضرررية المبنيررةإلررى عمليررة إدرا  وتقررد التاريخيررة انيأساسرري هرردف حمايررة المبرر

عالقات عمرانية و و شار  تراثي، أنسق أو نمر معماري معين لزقاق ، ليدية متميزة، نسيج حضري تراثيجوانه أخرى كالمحافظة على مجموعة مباني تق
 .( ) حيزية بين المنشآت والفضاءات الخارجية لها

 سياسة الحفاظ الحضريأهداف  - أ

 لمعلومرات المتراحالمرئري  المرجرن تكرون مرا  البرا   وهري عصررها لتشركيل األقرره وهري مميرزة فريردة كونها التاريخية بالمنارق االحتفاظهداف أ ترجن 

 :( ) كالتالي التاريخية المنارق على الحفاظ أهداف تصنيف ويمكن .واالجتماعية القتصاديةاو  عمرانيةال الكبيرة بقيمتها وتتميز الماضي عن

 وقاية النراقات التراثية من عوامل التدهور.                       

   تنمية الموارد السياحية.  

 إيجاد الحلول المناسبة للعالقات التبادلية بين المباني التراثية والمعاصرة. 

 توفير جزء من الموارد المالية الالزمة لتمويل برامج الحفاظ والصيانة. 

                                                      

(1) Oxford Dictionary 

  01 عماد هاني عالف، مفهوم الحفاظ العمراني المستدام،  ( )

  01 ، 1 ،0 ، صالسياحية المستدامة التنمية لتحقيق العمراني الترا  على الحفاظ ،ريهام كامل الخضراوي ( )
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 تنمية الوعي بأهمية الجذور التاريخية التراثية واألسلوه األمثل للتعامل معها. 

 ود الذاتيةتروير برامج المشاركة الشعبية وتشجين الجه. 

 الحفاظ على بعض التقاليد االجتماعية المتوارثة كصلة بين الماضي والحاضر والحفاظ على الثقافة المحلية والهوية العمرانية. 

 .سياسة اإلمالء الحضرى فى عمليات التطوير 1-4-2

ن تررروير المنرررارق الحضررررية لحضررررى يتضرررمفرراإلمالء ا. هنررا  ترررداخالت بررين مفهررروم سياسرررة اإلمررالء الحضررررى ومفهررروم سياسررة إعرررادة الترررروير
 . يعتمد على إعادة تدوير المنارق السابق ترويرها ولكنها  ير مستغلة ي، ذل  على نقيض سياسة إعادة التروير الذالشا رة

مترابررا  مرن الناحيرة نه عملية إضافة لكيان موجود سواء  كان هذا الكيان مبنى منفرد أو مجموعة مبانى تشركل نسريجا  يقصد باإلمالء الحضرى با
ستمرارية النشار، فنن ما يهدف إليه اإلمالء الحضررى هرو تحقيرق التكامرل حي  تحقق اإلضافة إستمرارية بصرية من  ،البصرية حي  الحجم والمقياس وا 
 .وليس تكامل الررز المعمارية يالبصر 

هرو إسرتخدام األراضري داخرل منرقرة مبنيرة للمزيرد مرن البنراء،  فرنن مفهروم سياسرة اإلمرالء الحضررى LEED Organizationووفقرا  لمنظمرة اللييرد 
عرادة اإلسرتخدام . Smart Growthوخاصة كجزء من برنامج إعادة تروير المجتمن أو نمو اإلدارة أو كجزء من النمو الذكي  وهو يركز علرى اسرتخدام وا 

ستبدال المباني والمواقن التي عفا عليها الزمن أو  ير المستغلة  .(1) وا 

 يزات سياسة اإلمالء الحضريمم - أ

 :ت وهيولسياسة اإلمالء الحضرى العديد من المميزا

 ي الحد من الزحف العمران  Urban sprawl (1): خالل تروير المباني الجديدة فري المنرارق الداخليرة مرن المنرارق الحضررية،  وذل  من
 . إلى الضواحي والمنارق الريفيةCity Center   لمدينةعن وسر ا الصناعية بعيدا  من التوسن في التنمية التجارية و فننه يقلل 

 المبرانى المهجرورة، بشرأنه العمرل علرى زيرادة ى الجديردة محرل الوحردات الفار رة و إحالل المبان :تحسين نوعية الحياة فى المنارق الحضرية
، جلره Urban Decayضمحالل الحضررى يقلل من إنتشار اإل القيمة اإلقتصادية للرض، يزيد من عائدات الضرائه للحكومة المحلية،

 .يعزز المزيد من التوسن والتنمية للعمال المستقبليةو  ،، يقلل من الجريمةللمدينة ويوسن قاعدة العملعمالء جدد للشركات المحلية، 

 انخفراض تكلفرة الترروير المرلوبرة 
الحاجرة إلرى زيرادة  تروفر سياسرة اإلمرالء الحضرري أقرل ضرغر علرى المروارد الماليرة للمجتمرن لعردم :( )

 .في المناطق النائية( مراكز اإلطفاء والمستشفيات والشرطة وخدمات المدينة، وغيرها)وعمليات الدعم  ،البنية التحتيةأعمال 
 ياسة التوافق بين الحفاظ والتطويرس 1-4-3

 على افظررريح نمطررربإلعررادة إحيائهررا  ظ والترررويرسياسررتى الحفررا أسلوبتربررق تلرر  السياسررة فررى المنررارق الحضرررية التالفررة، وبالتررالى يسررتخدم هررذا  
 ،األرض ستعماالتإوالحركرررررررررررررررررة  منظومة من لويتعام جتماعيةإو صاديةررررررررررررررررررقتإو ديمو رافية دراسات علىء بنا يتم أن وينبغي ،الحضرية شخصيتها

 : ( ) وينبغى تقسيم المنرقة الخاضعة لهذه السياسة إلى ثال  أجزاء

 استخدامه وإعادة هروظيفت داءأ نرم تمكنرلي وتكييفه صيانتهعليه و الحفاظ ينبغي يالجزء الذ.  

                                                      

 ( 1)Overcoming the Unique challenges of infill development، Bob Moore contractor، 2009 

(2) Kevin Thomsen, The Benefits Of Urban Infill Development, Jun 2015 

 2  سالمة راين العساسفة، التجديد الحضري كأسلوه لمعالجة مشاكل مراكز المدن، ص ( )
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  والتاريخية االقتصادية دواهرج دامرالنع ثانية بنائه إعادة يتطلب الذيالجزء. 

  إلمررررررالءا أو أواإلصالح كالصرررررريانة لمعالجتها تفصيلية معايير تحدد أن وينبغي ل،امرررررررش دررررررروتجديإعررررررادة إحيرررررراء  يتطلب الذيالجررررررزء 
 . الحضري

 .لتطوير مراكز المدنة تةارب سابقة عالمية ومحلية دراس -2
مشرراكل االتررري تواجرره مراكرررز المررردن دراسرررة اللعررددا  مرررن التجررراره العالميررة والمحليرررة لتررروير مراكرررز المرردن، وذلررر  التحليليرررة لدراسررة الأتبررن البحررر  

 .اتسياسال تل  دراسة الررق المتبعة لتربيقل، و شاكلحل تل  المالمتبعة  التروير سياساتو 

، وحجمها تطوير مراكز المدن في مختلف الدول مع اختالف تناول التجربة بكل دولة طبقت أعمال: معايير اختيار التجارب

البد من اختيار التجارب التي تتميز بوجود تشابه في أحد أو بعض المشاكل فكان ولتحقيق االستفادة المرجوة من دراسة تلك التجارب 

ودراسة آلية تطبيق تلك  العمرانية مع مصر لدراسة كيفية حل تلك المشاكل باستخدام سياسات التطوير المختلفةاالجتماعية واالقتصادية و

فقد تم دراسة مراكز مدن عواصم الدول لتشابهها مع مراكز مدن عواصم المحافظات في كونها المقر االداري وعليه،  .السياسات

إلي تركز أغلب عمليات تطوير مراكز المدن بعواصم الدول وإهمال تطوير مراكز مدن  والتجاري والثقافي الرئيسي للمدينة، باإلضافة

 .عواصم المحافظات

 .السعودية -تطوير مركز مدينة الرياض 2-1

شرار  شار  الوشم متصال  برريق عمر برن الخرراه شرماال ، ورريرق الخرر  شررقا ، و : حددت الخرة منرقة وسر مدينة الرياض، بالمنرقة المحصورة بين
 (.1)شكل رقم ، (1)كيلومتر مربن  1عمار بن ياسر متصال  بشار  األعشى جنوبا ، وشار  اإلمام عبدالعزيز بن محمد  ربا ، وبمساحة تقريبية تبلغ 

 

 أهمية مركز مدينة الرياض 2-1-1

يمثل وسر مدينة الرياض المركز السياسي واإلداري لها حير  يضرم قصرر الحكرم ومقررات حكوميرة 
هرذه المنرقرة دورا  اقتصراديا  مهمرا  علرى  في تمارس. من المؤسسات الثقافية والتراثية الورنية ا  فة وعددمختل

مسرررتوى المدينرررة باعتبارهرررا منرقرررة نشررررة بالحركرررة التجاريرررة ، وال ترررزال هرررذه المنرقرررة تحرررافظ علرررى تميزهرررا 
 .باألنشرة التقليدية والمتخصصة حتى الوقت الحاضر

 نة الرياضمشاكل مركز مدي 2-1-2

لمدينررة الريرراض خررالل العقررود الماضررية والتركيررز علررى أنمررار  المتسررار  قررد أدى النمررو العمرانرري
حديثة في العمران إلى هجرة سكان المنرقة إلى أجزاء أخرى من المدينة، وهذا أدى إلى تفريغ المنرقرة 

لررى اسررتيران المنرقررة، مررن السرركان وتراجررن الحالررة العمرانيررة ممررا شررجن العمالررة مررن جنسرريات مختلفررة ع
انيرة، وهرو مرا وتغيير االستعماالت السكنية بأخرى مساندة للنشرة التجارية مثل المستودعات نظرا  النخفاض اإليجارات المتواكه من ترردي الحالرة العمر 

إنها تمتل  من عوامل القروة والفررص المتاحرة  وبالر م من هذه األوضا  التي تعاني منها المنرقة إال .أثر سلبا  على دور وسر المدينة ووظيفته الرئيسية
 .لدعم نجاح ترويرها بما يتناسه من الرؤية المستقبلية للمدينة

                                                      

 http://www.ada.gov.sa/ADA_A/DocumentShow/?url=/res/ADA/Ar/Projects/Riyadh،    012 الهيئة العليا لتروير مدينة الرياض، (1)

 

حدود مدينة الرياض 

مركز مدينة الرياض 

 

حدود مدينة الرياض 

مركز مدينة الرياض 

 صورا ةوية توضح مركز مدينة الرياض( (1قم شكل ر 
 Google Earthعمل الباحث عن  :المصدر
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 تطوير مركز مدينة الرياضأهداف  2-1-3
ز لمنرقررة إلررى مركررخرررة متكاملررة لتررروير منرقررة وسررر مدينررة الريرراض، تهرردف إلررى تحويررل ا العليررا لتررروير مركررز مدينررة الريرراض اعتمرردت الهيئررة

داري و  . قتصررادي وثقررافي علررى المسررتوى الررورني، وذلرر  مررن خررالل دراسررة وتحليررل األوضررا  الراهنررة للمنرقررة ووضررن رؤيررة مسررتقبلية لترويرهرراا  ترراريخي وا 
 :تعمل هذه الخرة على تحقيق مجموعة من العناصر تشمل وعليه،
    .تحسين شبكة الررق والمرافق العامة في كامل المنرقة -                                المحافظة على الترا  العمراني والثقافي -       
 .التنوين في أنمار المساكن -            لمحافظة على األنشرة التجارية القائمة وزيادة فرص العملا -       
 .لمنارق المفتوحةالتوسن في ا -                                   تحقيق التوازن االجتماعي والسكاني -       

 .خطة التطوير والسياسات المتبعة 2-1-4

داري واقتصرادي وثقرافي للمدينرة بأكملهرا، فقرد اهتمرت بترروير  ولتحقيق هردف ترروير مركرز مدينرة الريراض وهرو تحويرل المنرقرة لمركرز تراريخي وا 
 .ركز المدينةمنظومة النقل واالسكان والمباني االدارية والمنارق المفتوحة واألنشرة التجارية بم

 تطوير منظومة النقل - أ

 في جانه النقل، جرى وضن خرة متكاملة لتروير منظومة النقل في المنرقة تشمل تأهيل الررق المحيررة بالمنرقرة لتشركل رريقرا  دائريرا  يحرير
 .للسيارات في كافة أجزاء المنرقةبكامل المنرقة، واستحدا  ررق داخلية جديدة، وتأهيل التقارعات، وتحسين بيئة حركة المشاة، وتخصيص مواقف 

الذي يجري تنفيذه في مدينة الرياض إلرى وسرر المدينرة، عبرر مررور ثالثرة خررور رئيسرية ( القرار والحافالت)وتمتد مسارات مشرو  النقل العام 
 :تشمل ،(2)شكل رقم  ،للقرار

 العزيز مسار رريق المل  عبد -          دينة المنورةمسار رريق الم -            البرحاء –مسار محور العليا  -               
 .إضافة إلى مسارات شبكة الحافالت، واحتضان المنرقة لواحدة من محرات القرار الرئيسية عند تقارن رريق المدينة من شار  المل  فيصل

  
 تطوير منظومة النقل بمركز مدينة الرياض( 2)شكل رقم 

 .العليا لتطوير مدينة الرياض الهيئةعمل الباحثين عن  :المصدر
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، وسياسة إعادة التروير (الرريق الدائري) أتبن المشرو  سياسة إعادة التأهيل للررق المحيرة بمنرقة وسر المدينة الرياض: السياسات المتبعة
يم، ورريرق آخرر برين منرقتري الصرالحية عن رريق الهدم الجزئي والكلري لربعض األبنيرة إلنشراء رررق داخليرة جديردة بكرال  مرن منرقرة المرقره والعرود وثلر

 .والعود، ورريق  بين منرقة الوشام وأم سليم والشميسي
 زيادة الرصيد السكني  - ب

ة هردف خرررة تررروير وسررر مدينررة الريرراض إلررى إعررادة اسررتقراه السرركان مررن المرروارنين إلررى المنرقررة بعررد أن شررهدت تراجعررا  فرري حالتهررا العمرانيررة وهجررر ي
حديررد منررارق للتررروير السرركني بكثافررات ووحرردات سرركنية مختلفررة، بهرردف زيررادة عرردد السرركان مررن المرروارنين مررن المدينررة، وعليرره، تررم تسرركانها إلررى أجررزاء أخرررى 

فرة منرقرة وجعل منرقة وسر المدينة مركزا  للسكن لمختلف الفئات االجتماعية بالمدينة، ومن أهم المنارق السكنية التري شرهدت أعمرال الترروير المختلللمنرقة 
  .ليم، المرقه، الصالحي، العود، الوشام، أم سليم، الشميسيث

أتبعرت التجربرة تربيرق سياسرة التوافرق برين الحفراظ والترروير لترروير المنرارق السركنية الرئيسرية بمركرز المدينرة، فقرد اعتمردت علرى  :السياسات المتبعوة
نشاء محلها مباني سكنية جديدة والحف عادة تأهيل اآلخر منهاهدم بعض المباني القائمة كليا  وا   .اظ على بعض المباني السكنية القائمة، وا 

 .الحكومى زيادة اإلستعمال -ج - ت

لتضرم مقررات  ، وذل  عبر تعزيرز هرذا الردور مرن خرالل زيرادة االسرتعمال الحكرومياري للمدينةأكدت الخرة على دور المنرقة الرئيسي كمركز إد
ألجهزة اإلداريرة والمحراكم، فري الوقرت الرذي سريجرى فيره توسرين نرراق االسرتعمال الحكرومي فري المنرقرة للمؤسسات الحكومية التي تتواءم في وظائفها كرا
تضررم مقررر هيئررة اإلذاعررة والتلفزيررون، إضررافة إلررى إنشرراء مؤسسررات تعليميررة " مجمررن وزارة الثقافررة واإلعررالم"ليشررمل إنشرراء مؤسسررات إعالميررة بررالقره مررن 

لملر  عبردالعزيز التراريخي، وهرو مرا مرن شرأنه المسراهمة فري زيرادة فررص العمرل للمروارنين فري المنرقرة، وبالترالي وثقافية إلى الشمال والغره من مركز ا
 . دعم التوجه لجذبهم للعمل والسكن فيها

إداريررة  أتبررن المشرررو  سياسررة إعررادة التررروير بمنرقررة قصررر الحكررم بمركررز مدينررة الريرراض وذلرر  عررن رريررق إنشرراء أجهررزة وهيئررات: المتعبووةالسياسووات 
 .وتعليمية جديدة بها، األمر الذي من شأنه يساهم في زيادة فرص العمل

 .تعزيز األنشطة التجارية وتحسينها -د
تعزيرز األنشررة التجاريرة فري المنرقرة، حير  عرززت  عرن الخرة تغفللم 
ستعمال المختلر على الشوار  الرئيسية مرن تركيرز وتكثيرف االسرتعمال منارق اإل

سررتحدا  ا  حرررات القرررار لالسررتفادة القصرروى مررن النقررل العررام، و المخررتلر حررول م
سرررتعماالت المختلررررة كمحرررور جديرررد لإ( العصررره الرئيسررري للعمرررال والسرررياحة)

والترفيهيرررررة برررررين رريرررررق البرحررررراء وشرررررار  الملررررر  فيصرررررل، يتضرررررمن تنوعرررررا  فررررري 
سررررتعماالت، وزيررررادة  فرررري االرتفاعررررات والكثافررررة، مررررن إيجرررراد منرقررررة للخرررردمات اإل

حتفرراظ كمررا سرريجري وفررق الخرررة اإل.ة والفنررادق الجديرردة فرري وسررر المدينررةالسررياحي
بالنشرررار التجررراري فررري منرقرررة البرحررراء مرررن تحسرررين األمررراكن العامرررة والممررررات 

للبقاء واألنوا  التي يفضرل نقلهرا إلرى  األنشرة المناسبةوالخدمات، وتحديد أنوا  
قررن األنشرررة التجاريررة أجرزاء أخرررى مررن المنرقرة أو المدينررة، مررن الحفرراظ علرى موا

لسرويلم االتي تخدم على مستوى المدينة، والتي منهرا األنشررة الواقعرة علرى شرار  
 .(3)، شكل رقم وشار  العرايف

 

 

 تطوير اإلستخدام التةاري لمركز مدينة الرياض( 3)شكل رقم 
 الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياضعمل الباحثين عن : المصدر
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أتبرررررن المشررررررو  سياسرررررتي إعرررررادة الترررررروير : السياسوووووات المتبعوووووة
والحفرراظ لتررروير مركررز مدينررة الريرراض التجرراري، فقررد تررم إسررتخدام سياسررة 

المنرقة ما بين رريق البرحاء والمل  عبد العزيرر عرن  إعادة التروير في
عرررادة تخريرهرررا كليرررا  لتصرررب  العصررره  رريرررق هررردم بعرررض المبررراني بهرررا وا 

وقررررد تررررم أيضررررا  . الرئيسرررري بررررالمركز للنشرررررة التجاريررررة والسررررياحية للمركررررز
إسررتخدام سياسررة إعررادة التررروير عررن رريررق الهرردم الكلررى والجزئرري لرربعض 

السرتحدا  ( رريق المدينة المنرورة)ر النقل العام المباني الواقعة على محو 
أنشرررة تجاريررة مختلرررة حولهررا الترري مررن شررأنها المسرراهمة فرري رفررن كفرراءة 
اإلسررررتخدام للنقررررل العررررام بهررررا، كمررررا أتبررررن المشرررررو  أيضررررا  سياسررررة الحفرررراظ 

واقعرة رريرق البرحراء، واألسرواق ال ىالحضري لمنرقة األسواق الكبرى علر
 .رايفعلى شار  السويلم والع

 تطوير المناطق المفتوحة والحدائق -ه - ث

عبررر  ركرزت الخررة علرى زيرادة نسربة المنرارق المفتوحرة والحردائق فري المنرقرة
ترروفير سرراحات عامررة ومنررارق مفتوحررة ترررتبر بمحرررات النقررل العررام مررن خررالل ممرررات 

ضافة منارق مفتوحة في المنرقة الواقعة إلى الجنوه من مركز الملر  عبرد العزيرز التراريخي وتمترد حترى منرقرة قصرر الحكرم علرى امترداد  مشاة آمنة، وا 
نشرراء حرردائق عامررة  المسررار الثقررافي التراثرري الررذي سرريكون أحررد مكونررات الخرررة التنفيذيررة، كمررا تضررمنت الخرررة توسررعة متنررزه سررالم مررن الجهررة الشرررقية، وا 

 .  الرئيسية في المنرقة وتحسين حركة المشاة فيهاومحلية تخدم المنرقة والمدينة بشكل عام، وتكثيف التشجير على الررق والشوار 

عرادة الترروير  :السياسات المتبعة مركرز مدينرة الريراض، فقرد أتبرن ل لترروير المنرارق الخضرراء والمفتوحرةأتبن المشررو  سياسرتي إعرادة التأهيرل وا 
جانبيه مثل  ىز من خالل إضافة المنارق الخضراء والمفتوحة علعادة تأهيل الررق والشوار  الرئيسية بالمركإالمشرو  سياسة إعادة التأهيل عن رريق 

وأتبرن . الفرزدق، الرريق الجديد الواصل بين منرقة الوشام وأم سليم والشميسي، رريق الظهيررة واألميرر عبرد اهشار  رريق المدينة المنورة، المل  فهد، 
المنرارق المجراورة لتوسرعة تلر  يرز ومنترزه السرالم فقرد ترم الهردم الكلري للعديرد مرن المبراني مركرز الملر  عبرد العز سياسرة إعرادة الترروير فري كرال  مرن المشرو  

  (.5) لشكل رقمكمنارق خضراء ومفتوحة تابعة لهما كما هو موض  با

 .الدروس المستفادة من تجربة تطوبر وسط مدينة الرياض

 :من أهمهاتروير وسر مدينة الرياض من دراسة هنا  عدة دروس مستفادة 

استعادة منرقة مركز المدينة دورها السكني الهام بعرد تردهوره وهجررة  -
نشرراء إل اسررتخدام سياسررة إعررادة التررروير السرركان خارجهررا عررن رريررق
الترري تخردم العديررد مررن الفئررات االجتماعيررة  الوحردات السرركنية الجديرردة

 .بالمركز

تقويرررررة القاعررررردة االقتصرررررادية لمركرررررز المدينرررررة مرررررن خرررررالل اسرررررتخدام  -
ادة الترررررروير والحفررررراظ الحضرررررري عرررررن رريرررررق إنشررررراء سياسرررررتي إعررررر

والحفاظ علرى الررابن  ،مسارات تجارية رئيسية لخدمة مركز المدينة
 .المعروفة بأسواق البرحاءالتاريخي العام للمسار التجاري 

 تطوير المناطق المفتوحة بمركز مدينة الرياض ( 4)شكل رقم 
 الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياضالباحثين عن  عمل: المصدر

 

 المناطق السكنية
 إعادا تأهيل التقاطعات القائمة

 

 إعادا تأهيل الطرق القائمة

 

 طرق مستحدثة

 

 إعادا تطوير المناطق القائمة
 مناطق تحتاج إلعادا التطوير

 الحفاظ الحضري للمناطق القائمة

 

 ة لتطوير مركز مدينة الرياضالسياسات المتبع( 5)شكل رقم 
 عمل الباحثين: المصدر
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كان والزوار وتوفير فرص العمل ستعزيز الدور اإلداري لمركز المدينة عن رريق زيادة عدد الوحدات االدارية واالستعماالت الحكومية لجذه ال -
 .لجذه العاملين للمنرقة

مرن خررالل تروفير المنررارق الخضررراء تنميرة دور مركررز المدينرة الثقررافي  -
نشراء مسرار ثقرافي  على المسارات التجارية بالررق الرئيسية للمركز وا 
عام وذل  باستخدام باستخدام سياسة إعادة التأهيرل لترروير المنرارق 

عادة ترو   .ير إلنشاء المنارق الخضراء الجديدةالقائمة وا 

  مصر –تطوير مركز مدينة القاهرة  2-2
تم اختيار مركز مدينة القراهرة كتجربرة محليرة لترروير مراكرز المردن بنراء  

 .على المعايير السابق ذكرها
 

 أهمية مركز مدينة القاهرة 2-2-1

 و لوالما ةرالدول ىرف سكانى تجمنألهم  مركز مدينة القاهرة مركزا   لتمث
 بوابةكمرا تعتبرر  وتضم أهرم المقررات الحكوميرة للدولرة ،التعليم والثقافةو التجارة
  .الخارجى للعالم الدولة

 مشاكل مركز مدينة القاهرة 2-2-2
األنشررة عنرد ازدحرام مركرز المدينرة ب والتي ظهررتتعاني مركز مدينة القاهرة من العديد من المشاكل بنسيجها العمراني واالجتماعي واالقتصادي 

 .ا أدى الى تهور خدماته وأبنيتهالتجارية والحرفية في فترة الحكم العثماني حي  بدأت الربقة الوسرى والغنية هجرة األحياء الى خار  أسوار القاهرة مم

 .          االمتداد الرأسي والتعدي على الرابن التاريخي للمنرقة -
 نقص أماكن انتظار السيارات    -                                               االزدحام المروري   -
 نقص عدد السكان بمركز المدينة -                                                  وجود مباني ومنارق متدهورة -

 وجود مباني ومنارق متدهورة -          نقص أماكن انتظار السيارات                             -
 .هداف المشروعأ 2-2-3

 .   الحد من دخول المرور العابر المخترق للمنرقة -             .إحياء وتروير المنرقة كمركز سياحي وثقافى وتجارى -

  .إعراء االولوية لحركة المشاة بالشوار  التجارية -      .منن انتظار السيارات بالررق بننشاء جراجات متعددة الروابق -

 .وساحات مفتوحة بالميادين خلق منارق خضراء -

 .خطة التطوير والسياسات المتبعة 2-2-4

وهري التحريرر  المثلثة التي تتجمن بها معظم األنشرة الحيوية وتحدهها الميادين الرئيسية الثالثة بالقراهرة ها المنرقةمركز مدينة القاهرة بأن تحدد
 .(2)، كما هو موض  بالشكل رقم العتبةو رمسيس و 

             

            

           

 صورا ةوية لمركز مدينة القاهرا( 6)شكل رقم 
  Google Earth :المصدر
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ي ب الحفاظ والتجديد العمراناستخدام أسلو - ج
(1)

.  

 يحترروي مركررز المدينررة علررى الكثيررر مررن المبرراني ذات القيمررة التاريخيررة والترري ترردهور بعضررها وسرراءت حالترره وقامررت الدولررة بتنفيررذ مشررارين الجفرراظ
           :يبمركز المدينة على ثال  مستويات شملت المباني والنسيج العمراني وه

 :ورة فردية وتجديدهاالحفاظ على المباني بص -

م بتنفيرررذ عررردة مشررارين للحفررراظ علرررى المبرراني ذات القيمرررة بترميمهرررا وتجديررردها 000 م وحتررى عرررام  119برردأت وزارة الثقافرررة فررري الفترررة مرررن عرررام 
لتري ترم ترميمهرا وتجديردها وقرد تميرزت المبراني ا. ي سواء بتغييرر الواجهرات أو بنضرافة أجرزاء جديردةون المساس بالتكوين األصلي للمبانوالحفاظ عليها بد

 .بالتنو  الكبير في أنشرتها حي  شغلت وظائف اقتصادية وتجارية وتعليمية و يرها

 :الحفاظ على قراعات من النسيج العمراني للمركز وتجديدها -

 :قامت الدولة بتنفيذ مشارين الحفاظ والتجديد بقراعين من النسيج العمراني بالمركز وهما

  وقد تم تجديد شبكة بنيته األساسية بالكامل، كما ترم تحويرل شروار  الحركرة االليرة بره إلرى شروار  للمشراة  (:زبكيةسرا  ا  )قطاع ا لفي
ورررالء واجهررات مبانيرره ووضرن مقاعررد للجلرروس ليصررب  منرقرة جررذه للسرركان بمركررز المدينررة ( شرروار  فرعيرة األزبكيررة، األلفرري،  سرراي)

 ينخفض بها التلو  واالزدحام

 تررم تجديررد شرربكة بنيترره األساسررية بالكامررل وتحويررل ثالثررة شرروار  للحركررة االليررة برره إلررى شرروار  للمشرراة، كمررا تررم ترررميم  :قطوواع البورصووة
 .الواجهات ورالئها وزرعت به أشجار النخيل حي  يندر وجود اللون األخضر بمركز المدينة

 .تخفيض االزدحام داخل المركز - ح

 :م بمركز مدينة القاهرة عن رريققامت الدولة بتنفذ عدة حلول لتخفيض االزدحا

نظررا  لتزايرد أعرداد المركبرات وملكيرة السريارات فقرد أصرب  انتظرار السريارات  :إنشاء ةراةات متعوددا الطوابوق فووق وتحوت سوطح ا رض -
الروابرق فروق  بمركز المدينة أحد المشاكل الحادة التى تؤدي إلى هروه السكان والمترددين عليره، ولرذل  ترم إنشراء عردة جراجرات متعرددة

 .وتحت سر  األرض بمركز المدينة

نتظرار نظررا  لكثافرة السريارات بشروار  المركرز ونقرص عردد أمراكن االنتظرار فقرد ظهرر اال :(مشروع الكوارت الومكي)تقنين انتظار السيارات  -
حردو  اختناقرات وبررء  ىإلرفي بعض الشوار  التجارية الرئيسية مثل رلعت حره وقصر النيرل و يرهرا ممرا أدى ( صف ثاني) المخالف

، وقرد ترم تنفيرذه ذكيم وهو االنتظار بنظام الكرارت الر 00 تم اتبا  نظام جديد النتظار السيارات من منتصف عام . في مرور السيارات
في بعض الشوار  بمركز المدينة بكامل رولها مثرل قصرر النيرل ورلعرت حرره ومحمرود بسريوني ومحمرد فريرد بينمرا نفرذ جزئيرا  فري بعرض 

يوليرو، كمرا قامرت المحافظرة بالسرماح باسرتغالل قررن األراضري التري يرتم  2 لشوار  األخرى مثرل رمسريس وعردلي وعبرد الخرالق ثرروت وا
 .إزالة مبانيها كمواقف مؤقتة للسيارات لحين بنائها

اتجرراه واحررد لتصررب  معظررم  يوليررو وشررامبليون إلررى المرررور فرري 2 تررم تحويررل المرررور بشررارعي  :توحيوود اتةووام الموورور بالشوووارع الرئيسووية -
شوار  مركز المدبنة باتجاه واحد مثل قصر النيل ورلعت حره وعبد الخرالق ثرروت ومحمرد فريرد و يرهرا ممرا يرؤدي إلرى انسرياه المررور 

 .بسرعة أكبر من الرريق المزدو 

                                                      

   00 نعمات محمد نظمي، إعادة تأهيل وسر القاهرة، ( 1)
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رين ويرل على شار  بورسعيد م بمنرقة القصي 00 تم إنشاء مجمن األسواق الحضاري عام : إنشاء مةمع حضاري للباعة الةائلين -
ونقل الباعة الجائلين إلية بأسواق  زة وبين السورين وجزء من الباعة بسوق الجوهري بالعتبة وكل بائن له رخصة تجدد سنويا، ويضم 

ممر تجاري ويحتوي كل منها على عدد من المحالت الصغيرة وتم   1محل صغير ويتكون من حوالي  900مجمن األسواق حوالي 
 .مة مسجد ونقرة شررة وساحة انتظارإقا

 .تطوير مركز مدينة القاهرةالدروس المستفادة من تجربة 

 :هنا  عدة دروس مستفادة من دراسة منرقة مركز مدينة القاهرة من أهمها

ة الرئيسرية بقلره مركرز الدور الترفيهري والتجراري لمركرز المدينرة مرن خرالل اتبرا  سياسرة إعرادة التأهيرل للمسرارات التجاريرة والترفيهير تعزيز -
 .المدينة وتحويلها لمسارات خاصة للمشاه فقر

تنمية الدور االجتماعي لمركز المدينة من خالل إعادة الجذه للسكان والمسرتخدمين لمركرز المدينرة وذلر  مرن خرالل اتبرا  سياسرة إعرادة  -
 .مة نراق واسن من الفئات االجتماعية بهاالتروير إلعادة إنشاء مباني سكنية جديدة محل المباني المتدهورة وتنويعها لخد

تقوية القاعدة االقتصادية لمركز المدينة ليس فقرر مرن خرالل ترروير األنشررة التجاريرة والترفيهيرة والسركنية فقرر لجرذه المسرتخدمين لهرا،  -
عادة تأهيل ال بعض اآلخر منها لجذه األنشرة ولكن من خالل اتبا  سياسة الحفاظ الحضري للمباني ذات القيمة التاريخية والمعمارية وا 

 .السياحية

تخفيض االزدحام المروري الموجود بمركز مدينة القاهرة وذل  من خالل تروير بعض الررق الداخلية ذات الحالة الرديئرة وتروفير أمراكن  -
 .لترويرها النتظار السيارات متعددة الروابق سفلية وعلوية متبعا  لذل  سياسة إعادة التأهيل

 استراتيةية التنمية العمرانية لمركز مدينة القاهرا( 7)شكل رقم 
2226نعمات محمد نظمي، إعادا تأهيل وسط القاهرا،  :المصدر   
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 التحليلة لمركز مدينة المنياالدراسة  -3
تحليررل نترررائج و  األراضرري وحررراالت المبرراني والررررق،السررتعماالت العمرانيررة  تحليررل الخررررائرمركررز مدينرررة المنيررا علررى ل التحليليررة اعتمرردت الدراسررة

مرة لمركرز المدينرة وتحديرد مشراكلها استبيان لتحديد الخصرائص العاسكان والزوار والعاملين من خالل عمل من المركز المدينة  ستخدمياسترال  آراء م
لتررروير مراكررز  االسررتعانة بدراسررة التجرراره السررابقةبالرئيسررية ومررن ثررم إعررداد مقترررح عررام للتررروير مسررتخدما  سياسررات التررروير المالئمررة ومعرفررة كيفيررة تربيقهررا 

 .المدن

 مبررات اختيار منطقة الدراسة 3-1

شررماال  وشررار   بورسررعيد  قررد تررم تحديررد منرقررة مركررز مدينررة المنيررا بأنهررا المنرقررة الواقعررة بررين شررار ف ة،الميدانيرر الدراسررةمررن خررالل الرفررن العمرانرري و 
  :وذل  بناء  على اآلتيجنوبا  والكورنش شرقا  وشار  سعد ز لول  ربا   عزبيال

 .مثل مركز المدينةاالستعانة بالمخرر االستراتيجي لمركز مدينة المنيا لتحديد القله التجاري واالداري والثقافي الذي ي -

 .بالمدينة ذات معدل إشغال عالي من أكثر المنارق المنرقةتعتبر  -

 .المحاور التجارية بالمدينةأهم تضم المنرقة عددا  من  -

تحتوي المنرقة على عدد كبير من الهيئات الحكومية والمباني اإلدارية  -
 .الهامة التي تخدم المدينة بأكملها

 .دمات التعليمية والصحية بالمدينةتشمل المنرقة أبرز وأهم الخ -

 المسح العمراني لمركز مدينة المنيا 3-2

رتفاعرررات المبرررراني  سررريتم تحليرررل كرررال  مرررن إسرررتعماالت أراضررري وحررراالت مبررراني وا 
 .لمشاكل التي تواجههاالمنرقة مركز مدينة المنيا، ومن ثم تحديد أهم 

   ستعماالت أراضي مركز مدينة المنياا تحليل

العمرانيرررة الرئيسررررية الترررري تعررراني منهررررا المنرقررررة هررري التضرررراره فرررري  لمشرررراكلمرررن ا

 :إستعماالت األراضي بها، ومن أبرز مشاكل إستعماالت األراضي بالمنرقة اآلتي

عردم وضرروح القلرره المرالي واإلداري للمنرقررة الترري تعبرر عررن القرروة اإلقتصررادية  -
المبراني اإلداريرة لمركز المدينة والمدينة بأكملها، بل تعاني المنرقة من تشتت 

  .واإلقتصادية بها كالبنو 

إختفراء وجرود مركررز قروي مخررتص برالبين بالتجزئررة بمركرز المدينررة والرذي يعتبررر  -
  .من أهم سمات مراكز المدن

     .جتماعية بالمنرقةندرة األنشرة والمباني الثقافية واال -

 ندرة وتشتت المباني التي يشغلها اإلستعمال التجاري فقر -

 خريطة حاالت مباني مركز مدينة المنياتحليل 

يوجد بمنرقة الدراسة نسبة  ير قليلرة مرن المبراني ذات الحالرة الرديئرة متمثلرة  -
المنعم رياض تمثل  في الجزء الجنوبي بجوار شار  العزبي وبجوار شار  عبد

 اضي مركز مدينة المنياإستعماالت أر ( 8)شكل رقم 
   2213المخطط اإلستراتيةي لمدينة المنيا  :المصدر

 مدينة المنيا المباني بمركزحاالت ( 9)شكل رقم 
    2213المخطط اإلستراتيةي لمدينة المنيا  :المصدر

            

ج   - ل م   
   و ط - ل م 
   ئ - ل م 

   ص ع
   ه م
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20%
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من نسبة حاالت المباني وهرذه النسربة فري تزايرد ممرا يردل % 0 حوالي 
ز المدينررة وذلرر  يسررتدعى سرررعة الترردخل للحررد علررى سرررعة ترردهور مركرر

 .من تدهور المنرقة

 مركز مدينة المنيال خريطة الطرقتحليل 

لشررربكة الرررررق بمركرررز المدينرررة ذات التخررررير الشررربكي التخررررير العرررام  -
 .المتعامد

عررردم وجرررود تررردر  فررري تقارعرررات الرررررق كتقرررارن الرررررق الرئيسرررية مرررن  -
 .الررق المحلية الداخلية

  يررر محلولرة علررى ميرداين أو وجررودالرررق  تقارعرراتن وجرود العديررد مر -
 . لتنظيم حركة المرور إشارات مرورية بها

إستبيان إلستطالع آراء مستخدمي منطقة مركز مدينة  إعداد

 المنيا

لمستخدمي المركز  اعتمد البح  في التعرف على الخصائص االجتماعية واالقتصادية والعمرانية لمنرقة الدراسة على إعداد استمارات االستبيان
، وتحديرد أهرم Google Driveمن السكان والزائرين والعاملين بالمنرقة، وذلر  مرن خرالل النرزول الميرداني وعمرل نسرخة إلكترونيرة لإسرتبيان علرى موقرن 
ن المقترحات الموضوعة من قبرل المشاكل التي تعاني منها مركز مدينة المنيا من وجهة نظر المستخدمين واستبيان مستخدمي مركز مدينة المنيا لعدد م

مرن إجمرالي مسرتخدمي % 10دراسة عشوائية تمثل  عينة ىوقد إعتمد عملية إستبانة المستخدمين لمركز المدينة عل. الباحثة المالئمة لحل تل  المشاكل
وذلر  بنراء  % 9والزائررين نسربة  عينرة المجتمرنإجمرالي  تقريبرا  مرن% 1بنسربة  منهرا مركز مدينة المنيا، حير  مثلرت نسربة السركان والعراملين برالمركز كرال  

علرررررى مررررررا مثلترررررره مررررررن واقررررررن حررررررالى مسررررررتخدمي الشرررررروار  
 .بالمنرقة

نتائج دراسة البيانات االجتماعية تحليل 
 لعينة الدراسة

من خالل تحليرل البيانرات االجتماعيرة مرن حير  األعمرار 
والمستوى التعليمي والترردد علرى مركرز المدينرة، ترم تحديرد 

 :اآلتي

مثلرررررت النسررررربة األكبرررررر لمتوسرررررر أعمرررررار عينرررررة  -
ا برررين الدراسرررة بالنسررربة لرررزوار مركرررز المدينرررة مررر

مررن إجمررالي  تقريبررا  % 9 عررام بنسرربة  0 -0 
نسرررربة عينررررة الدراسررررة لمسررررتخدمي المركررررز، فرررري 
حرررررين كررررران متوسرررررر األعمرررررار لسررررراكني مركرررررز 

تقريبرررا  %  عامرررا  وبنسررربة  0 ال المدينرررة فررروق 
بينمرررا ترررراوح . اسرررةمرررن إجمرررالي نسررربة عينرررة الدر 

- 0متوسررر أعمررار العرراملين بررالمركز مررا بررين 
 .تقريبا  %  عاما  بنسبة  0 -0 عاما  و 0 
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ال مر المستو  الت ليمي التردد علي المركز

ساك  زائر  عام 

 نتائج البيانات االةتماعية إلستبيان مركز مدينة المنيا( 11)شكل رقم  
عمل الباحثين :المصدر   

 ة المنياالطرق والشوارع بمركز مدين( 12)شكل رقم 
    2213المخطط اإلستراتيةي لمدينة المنيا  :المصدر

            

م            
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تقريبررا  مررن إجمررالي نسرربة عينررة الدراسررة، بينمررا مثررل المسررتوى % 90مثررل المسررتوي التعليمرري العررالي النسرربة األكبررر لررزوار مركررز المدينررة وبنسرربة  -
 .تقريبا  من إجمالي نسبة عينة الدراسة%  و%  لساكني والعاملين بالمركز وبنسبة التعليمي المتوسر النسبة األعلى 

مركز المدينة النسبة األعلي ما برين زائرري  ىاحتل التردد اليومي عل -
تقريبا  مرن إجمرالي نسربة عينرة الدراسرة % 2 منرقة الدراسة وبنسبة 

 .يليه التردد األسبوعي ثم الشهري

 ات االقتصادية لعينة الدراسةنتائج دراسة البيانتحليل 

 :من خالل تحليل البيانات االقتصادية لمركز المدينة، تم استنتا  اآلتي

احترل الررزوار النسرربة األعلرري لحالررة العمرل مررن حيرر  الحصررول عمررل  -
تقريبا  من إجمالي عينة الدراسرة، بينمرا تسراوت % 22بنسبة " عامل"

 .ة الدراسةحالة العمل لسكان مركز المدينة من إجمالي عين

مركرز المدينرة النسربة األعلرى بنسربة  داخرلاحتل محل العمرل للرزوار  -
عينررة الدراسررة، بينمررا أحتررل سرراكني ل إجمررالي الررزوار تقريبررا مررن% 12

مركررز المدينررة ذوي عمررل خررار  مركررز المدينررة النسرربة األعلررى بحرروالي 
 .لعينة الدراسة السكانمن إجمالي %  

 .ظفين وليسوا أصحاه أعمالكافة العاملين بمركز المدينة مو  -

 نتائج دراسة البيانات العمرانية لعينة الدراسةتحليل 

 : تم استنتا  اآلتي، ( 1)شكل رقم من خالل تحليل البيانات العمرانية لمركز المدينة، 

ينرة الدراسرة للمسرتخدمي مركرز المدينرة، مرن إجمرالي نسربة ع%   احتل شار  بن خصيه النسبة األعلى من حي  الكثافة االسرتخدامية العاليرة لره بنسربة   -
 .تقريبا  %  بينما احتل شار  بورسعيد النسبة األقل من حي  الكثافة اإلستخدامية وبنسبة 

 

 ركز مدينة المنيانتائج البيانات االقتصادية إلستبيان م( 12)شكل رقم 
عمل الباحثين :المصدر   
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الشوار  المتردد علي  ا نشطة المستخدمة وسيلة الو و  

عام  زائر  ساك 

 نتائج البيانات العمرنية إلستبيان مركز مدينة المنيا( 13)شكل رقم  
عمل الباحثين :المصدر   
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، بينمرا احترل شرار  الحسريني النسربة األعلري لترردد السركان %2 احتل شار  بن خصيه النسبة األعلى لتردد زوار المركز عليه وذلر  بنسربة   -
 .من إجمالي عينة الدراسة للسكان% 1وبنسبة  بالمركز عليه

تقريبررا  مررن إجمررالي نسرربة عينررة الدراسررة % 29مثررل نشررار التسرروق النسرربة األعلررى مررن حيرر  األنشرررة المسررتخدمة بمركررز المدينررة وذلرر  بنسرربة  -
 .لمستخدمي مركز المدينة

إجمررالي عينررة مررن % 1 يليهررا النقررل العررام بنسرربة %  2 النقررل الخرراص النسرربة األعلررى إلسررتخدام مسررتخدمي مركررز المدينررة وذلرر  بنسرربة تررلاح -
 .الدراسة

 المشاكل الرئيسية بمركز مدينة المنيا

تتمثررررل المشرررراكل العمرانيررررة الرئيسررررية لمركررررز المدينررررة فرررري 
 :اآلتي

 . سهولة الوصول لمنرقة مركز المدينة -

 .قلة أماكن إنتظار السيارات  -

 .منرقةاإلختناق المروري من أهم أسباه اإلزعا  بال  -

 .مالئمة المنرقة للوظائف المستخدمة بها -

 .عروض الشوار  المستخدمة بمركز مدينة المنيا  ير كافية -

 .عدم كفاية ممرات المشاة بالمنرقة -

 .أماكن اإلستراحة واإلنتظار  ير متوفرة بالمنرقة -

 .حاالت الرصف للررق والممرات ذات الحالة الرديئة -

صرررررررة بالخررررررردمات المشررررررراكل الرئيسرررررررية الخا حيررررررر ومرررررررن 
  :الموجودة بمركز المدينة، تم استنتا  اآلتي

مثلررت الخرردمات التعليميررة والصررحية النسرربة األعلررى مررن حيرر   -
%   ، %0 عدم كفايتها بمنرقة مركز مدينة المنيرا وبنسربة 

 تقريبا  من إجمالي عينة الدراسة 

مثلت الخدمات الترفيهية النسبة ألعلى مرن حير  عردم توافرهرا  -
تقريبررا  مررن إجمررالي عينررة % 0 كررز المدينررة وبنسرربة بمنرقررة مر 

 .الدراسة

مثلررررت الخرررردمات الدينيررررة النسرررربة األعلررررى مررررن حيرررر  كفايتهررررا  -
تقريبررا  مررن إجمررالي عينررة % 90بمنرقررة مركررز المدينررة وبنسرربة 

 .الدراسة

 توافر الخدمات بمركز مدينة المنيا( 15)شكل رقم  
عمل الباحثين :المصدر   
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 مالئمة المنطقة للوظيفة توافر إنتظار السيارات أسباب اإلزعاج إمكانية الوصول
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 بمركز مدينة المنيا المشاكل العمرانية( 14)كل رقم ش
عمل الباحثين :المصدر   
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     مقترحات تطوير مركز مدينة المنيا

اسرتبيان مسرتخدمي مركرز وضرن عردة مقترحرات مرن قبرل الباحر  و ، فقرد ترم دينرة المنيراه مركرز مالتري تواجرالرئيسرية المشاكل  من خالل تحديد أهم
 :(12)، شكل رقمترتيبهم حسه أعلى نسه للقبول كالتاليها، و عن المدينة
 .تحويل الشار  للمشاه فقر من تنسيق الشار  للجلوس والتنزه وتوفير خدمة السيارات من الشوار  الجانبية :1المقترح 

 .تعديل االشترارات البنائية بما يحفز مال  قرن االراضي الفضاء على عمل جراجات للسيارات بالبدروم :2المقترح  

 .قيام مجلس المدينة بتأجير أكشا  متنقلة للباعة الجائلين في اماكن محددة بالشوار  والميادين :3المقترح 
 .خار  المنرقةنقل االستعماالت والهيئات الحكومية المسببة لالزدحام  :4المقترح 

 .استغالل اراضي الفضاء بالمنرقة كمنارق خضراء وترفيهية بدال من االستعماالت السكنية والتجارية واالدارية :5المقترح 

 .تحويل الشار  للمشاه فقر من امكانية فتحه لخدمة الحركة األلية ليال :6المقترح 

 .(تربيق مشرو  الكارت الذكي)تسعير مواقف االنتظار في منرقة وسر المدينة  :7المقترح 

 .تحويل الشوار  االلية بالمركز بمنرقة وسر المدينة الى شوار  ذات اتجاه واحد فقر :8المقترح 

 .نقل الورش المسببة للتلو  والضوضاء خار  منرقة وسر المدينة :9المقترح 

 .تحويل الشار  لتجارة انوا  متقاربة من االستخدامات :12المقترح 

 .تحويل الشار  للمشاه فقر من توفير مواقف انتظار سيارات متعددة الروابق محيرة بالشار  :11المقترح 
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 .تصور مقترح لتطوير مركز مدينة المنياإعداد  -4
عداد تصور مقترح لتروير المنرقة  .يختص هذا الجزء بعرض النتائج والتوصيات الخاصة بالدراسة الميدانية وا 

 

 مقترحات تطوير مركز مدينة المنيا( 16)شكل رقم 
عمل الباحثين :المصدر   
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 اسة الميدانيةالنتائج الخاصة بالدر 4-1

 :من خالل الدراسة الميدانية لمركز مدينة المنيا، أمكن التوصل إلى النتائج التالية

 .تشتت األنشرة اإلدارية المتمثلة في الشركات والبنو  والمكاته والهيئات الحكومية مما يفقد المنرقة للقله االداري المميز لها -1

 .كز المدينةوجود تداخل في استعماالت األراضي القائمة بمر  - 

 .اإلختناق المروري من أكثر المشاكل المسببة لإزعا  بالمنرقة - 

 .كافية بالمنرقة سياراتالنتظار إلعدم توافر أماكن  - 

 .أماكن اإلستراحة واإلنتظار للمشاه  ير متوفرة - 

 .عروض الشوار  الرئيسية بالمنرقة  ير متناسبة من الكثافة االستخدامية بها -2

 .ة الحلقية حول المنرقة مما يشوه الصورة البصرية لهاني ذات الحالة الرديئة على الررق الرئيسيوجود العديد من المبا -2

 .عدم وضوح التدر  الهرمي بشبكة الشوار  بالمنرقة ووجود العديد من التقارعات التي تحتا  إلى التروير -9

 التوصيات الخاصة بالدراسة الميدانية 4-2

 :العامةمن التوصيات  ا  عددوضن ينة المنيا إلى الدراسة الميدانية لمركز مد تخلص

 .عادة تأهيل الررق القائمة والمسببة لإزدحام بالمنرقة من خالل تحسين التقارعات الموجودة بها ومراعاة التدر  الهرمي لهاإ -1

 .يد التالف منهاإعادة تأهيل ممرات المشاة عن رريق إزالة التعديات الموجودة عليها واالهتمام بأعمال الرصف بها وتجد - 

 .الررق التجارية الرئيسية توفير أماكن لإستراحة على  -3

 .إنشاء مواقف إنتظار سيارات متعددة الروابق باألراضي الفضاء المتوفرة  - 

 .تحفيز مال  قرن أراضي الفضاء على إنشاء مواقف إلنتظار السيارات بالبدروم  - 

 .ق تغيير بعض استعماالت المباني القائمةعن رري منرقةبال قوي للتجارة واألعمالمركز  إنشاء  -2

 .إنشاء بعض الميادين عند التقارعات الحرجة   -2

 .إنشاء مجمن حضاري للباعة الجائلين خاصة بالشوار  المزدحمة بهم -9

 تصور مقترح لتطوير مركز مدينة المنيا 4-3

، مرن اقترراح السياسرات المالئمرة لتربيقهرا قترح لترروير المنرقرةمن خالل تحليل نتائج الدراسة الميدانية لمركز مدينة المنيا، أمكن وضن تصور م
 :حي  أعتمد هذا التصور على اآلتي

تربيق سياسة إعادة التأهيل للشوار  التجاريرة الرئيسرية بالمنرقرة، وهمرا شرارعي الحسريني وابرن خصريه، وتحرويلهم إلرى شرارعين للمشراه فقرر  -1
 .من التنسيق بأماكن لإستراحة واإلنتظار
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ق سياسررة التوافررق بررين الحفرراظ والتررروير علررى المنرقررة الواقعررة مررا بررين شررارعي الحسرريني وابررن خصرريه، وتخصيصررها كمركررز التجررارة تربيرر - 
 .وذل  عن رريق الحفاظ على بعض األنشرة القائمة واستبدال البعض اآلخر الذي ال يشغلها األنشرة التجارية واالدارية للمنرقة واألعمال

 . الموازيين لشارعي ابن خصيه والحسيني ليمثلوا الررق الرولية الرئيسية بالمنرقة إعادة تأهيل الشارعين - 

إعادة تروير الررق العرضية الرئيسية، وعلى وجه األخص شار  الجمهورية الذي يقن في منتصف مركز المدينرة وأكثررهم ازدحامرا  بالحركرة  - 
 .المرورية

 .لتخصيصهم كمحاور تجارية رئيسية لخدمة المنرقةإعادة تروير شار  الحسيني وابن خصيه والجمهورية  - 

 .إستخدام سياسة اإلمالء الحضري من خالل إستغالل أراضي الفضاء بالمنرقة كمواقف إنتظار السيارات سفلية متعددة الروابق -2

 .وبا  إعادة تأهيل المباني الواقعة على الرريق الحلقي المار حول المركز وهما شارعي بورسعيد شماال  والعزبي جن -2

 .إعادة تأهيل بعض تقارعات الررق الحرجة عن رريق عمل ميادين مقترحة -9

 .تروير تقارعات الررق اآللية من مسارات المشاه المقترحة -1

 .تخصيص باقي المنارق بمركز المدينة لمنارق ذات اإلستعمال السكني فقر من توفير بعض الخدمات التجارية البسيرة بها -10

 ة المنياتصور مقترح لتطوير مركز مدين( 17)شكل رقم  
الباحثين إعداد :المصدر   
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 :العامة للبحثوالتوصيات النتائج  -5

 النتائج العامة للبحث 5-1

 :من خالل المراحل المختلفة للبح  أمكن التوصل إلى النتائج التالية

ة تعاني مراكز المدن من ظهور العديد مرن المشراكل االجتماعيرة الناتجرة عرن هجررة سركان المركرز خارجهرا رلبرا  لمسرتوى معيشري أفضرل، واالقتصرادي -1
، والعمرانية نتيجة لالزدحام المرروري وقصرور ”Hollow Effect“اكز المدن ذات الجودة األعلى واستحدا  حالة ال لظهور مراكز تجارية خار  مر 

 . حالة البنية التحتية للمركز وتداخل استعماالت األراضي بها

 .اسة التوافق بين الحفاظ والترويرالتجديد الحضري، سياسة اإلمالء الحضري وسي: يوجد ثالثة سياسات رئيسية متبعة لتروير مراكز المدن وهي  - 

عررادة التأهيررل والحفرراظ الحضررري، وأن سياسررتي إعررادة التأهيررل واإلمررال -  ء يتبررن سياسررة التجديررد الحضررري عرردة أسرراليه للتررروير وهررم إعررادة التررروير وا 
 .ضري القائمالحضري أكثر سياسات التروير اتباعا  إلنخفاض عنصر التكلفة في عملية التروير والحفاظ على النسيج الح

 .حاالت الررق والشوار  بهابمشاكلها الرئيسية من حي  االزدحام المروري وتداخل استعماالت األراضي بها وتدهور  المدنمراكز معظم تشابه  - 

 .كز مدينة المنياباالضافة إلى االزدحام المروري من أهم المشاكل الرئيسية التي تعاني منها مر  القائمة التداخل في الحركة واستعماالت األراضي - 

 

 :التوصيات العامة للبحث 5-2

 :تيةإلى التوصيات اآلخلص البح  

للتعامرل مرن المشراكل االجتماعيرة واالقتصرادية والعمرانيرة التري تعراني ضرورة اإلهتمرام بترروير مراكرز المردن مرن خرالل تحديرد السياسرات المناسربة  -1
 .منها

الناتجرة عرن تعريرل الحركرة  المشراكلنشروه وتجنره  فرض عنصرر التكلفرة الناتجرة مرن التررويرمرحلية تنفيذ عمليات تروير مراكز المدن وذلر  لخ - 
 .واالستخدام بمراكز المدن

 .أهمية وجود شراكة قوية بين القراعين العام والخاص والمشاركة الشعبية بعمليات التروير - 

عرن رريرق إعرادة ترروير الشروار  التجاريرة الرئيسرية  ركز مدينة المنيرابم واالزدحام المرورياآللية والمشاه ضرورة البدء لحل مشاكل تداخل الحركة  - 
عادة تروير الررق الرئيسية المسببة لالزدحاموتحويلها لشوار  خاصة للمشاه فقر،   .وا 
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An analytical study for the development of city centers of governorate capitals – The 

case of Minia city, Egypt 

 

Abstract:  
The significant and rapid change in social, economic, and urban characteristics that has occurred in the centers of the 

Northern upper Egypt governorate capitals over the past 20 years, caused the deficiency of these areas to fulfill their main 

functions despite the distinction and importance of their location and land value. Therefore, this research aims to develop 

these centers in a way to achieve the optimum utilization of these high valued areas which forms the heart and the main road 

junction of the city. Thus, the research is divided into five main parts: 

Part one     : Analyzing of the social, economic, and urban characteristics of the city centers, specifying the main problems 

that faces them and presenting a theoretical review of the main policies appropriate in their development. 

Part two      : Analyzing how development policies are applied in successful local and international studies. 

Part Three : Presenting the Field study of the center of El-Minia city as an example of the centers of upper Egypt capital 

cities, and for what it represents as the capital of its region. 

Part Four : Presenting the conclusions and recommendations of El-Minia city center of study and presenting a 

redevelopment proposal plan. 

Part Five   : The research concludes a number of general conclusions and recommendations  for redeveloping other centers 

of capital cities in Upper Egypt. 

Keywords: City center development, Redevelopment, Urban Infill, Urban Rehabilitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


