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تعتبر المدينة هي الوسط الذي يعيش الإنسان فيه، وتمنح له فرصة الاتصال بالطبيعة بواسطة المساحات الخضراء، إذ تُعد المساحات 

الخضراء من أهم العناصر المشكلة للمحيط الحضري داخل المدن، ومؤشر على الاهتمام بالبيئة والطبيعة الثقافية والاجتماعية في 

يعها وجمالها ومساحتها هي نقطة الارتكاز في القيام بأي مخطط عمراني حديث، كما أنها تُعد مرآة  المدن الحضرية، بل وأصبح توز

عاكسة لثقافة وحضارة المدينة ومتنفس لأهلها بعيدًا عن صخب الحياة، وأصبحت من أهم عناصر التطوير العقاري والاقتصادي.1 

المسطحات  إدماج  إلى  تهدف  إذ  والتخطيط،  التصميم  في  أساليب جديدة  انتهاج  إلى  الدول  اللكثير من  تعتمد  ولتحقيق ذلك 

ياضات، كما أن نقصها يؤثر سلبًا على حياة  الخضراء في المشروعات والمناطق السكنية، حيث تجعلها أماكن للتلاقي وممارسة الر

والصحية. النفسية  السكان 

وتوضح الورقة الحالية بعض الأمثلة على اتجاه وسياسة الحكومة المصرية خلال الآونة الأخيرة في إزالة المسطحات الخضراء وأراضي 

إلى مشروعات  يلها  أو بهدف تحو الجديدة،  ية  المرور الطرق والمحاور  توسعة وإنشاء  المدن بهدف استغلالها في  الفراغات داخل 

ية وسياحية وترفيهية، دون الاعتبار لما تمثله المسطحات الخضراء داخل المدن وحولها من حق للمواطنين في الراحة النفسية  عقار

والهواء النقي، وما تساهم به المسطحات الخضراء في تقليل التلوث داخل المدن وتقليل الأضرار الصحية والاجتماعية للمواطنين، 

المدن  في  إنشاءها  في  التوسع  يتم  إنه  إلا  والدلتا،  الوادي  في مدن  الخضراء  للمسطحات  التنفيذية  الجهات  إزالة  الرغم من  وعلى 

الجديدة، واعتبارها من أهم وسائل الدعاية لجذب أكبر فئة من المواطنيين للسكن في المدن الجديدة. 

 1-عبيردردش، نبيلة ركاب)المساحات الخضراء فى المناطق السكنية الحضرية( رسالة ماجستير منشورة، جامعة أم البواقي، الجزائر،2015،ص1
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المساحات الخضراء في مصر

للاستعمالات  يتم استخدامها كمتنفس  المتروكة، إذ  بأنها مجموعة من مساحات الفضاء  المدينة  المفتوحة داخل  المساحات  تعرف 

ية وتحقيق بعض الخصوصية للاستعمالات  المحيطة للمواطنين، بهدف خلخلة الكتلة العمرانية وتوفير مساحات مفتوحة تسمح بالتهو

التي تتطلب ذلك 2، وتعتبر الحدائق الخضراء أحد المساحات العامة المفتوحة وأهم عناصر البنية التحتية التي يجب توافرها أثناء 

التخطيط، لما توفره من مردودات كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مثل:

يادة قيمة العقارات في المناطق المجاورة بما تضيفه من موارد مالية واقتصادية للمدينة.  1-ز

يادة القيمة الطبيعية والجمالية للحي السكني. 2-ز

3-خفض معدلات أمراض الصدر والقلب والأمراض العصبية والنفسية نتيجة لتحسن نوعية الهواء 

ية نتيجة لما تقوم به الأشجار من امتصاص لثاني أكسيد اللكربون وتصدير الاكسجين،  4-خفض درجات حرارة المناطق الحضر

حيث تقوم الشجرة الواحدة بامتصاص 450 كجم من غاز ثاني أكسيد اللكربون سنويًا وإصدار 120 كجم من غاز الأكسجين 

في الهواء.

ية. 5- إدارة مياه الأمطار وإبعاد مياه الصرف الصحي عن مصارف الأمطار، مما تساعد في الحد من غرق المناطق الحضر

المدن  العديد من  بها  تزخر  التي  العمرانية  الموروثات  والمتاحف أحد  للقصور  التابعة  والمتميزة  والمتخصصة  العامة  الحدائق  وتعتبر 

المصرية، نتيجة لاهتمام أسرة محمد علي بالتوسع في إنشاء الحدائق والمتنزهات العامة والخاصة التابعة للقصور منذ بداية حكم محمد 

ية تبعًا  علي أوائل القرن التاسع عشر وحتى خمسينات القرن العشرين، ويمكن تقسيم أنواع المسطحات الخضراء داخل المدن المصر

يع المكاني للفراغات الخضراء العامة -تبعًا لنشرة أسس ومعايير التنسيق الحضاري الذي وضعه المجلس الأعلى  لتدرجها الحجمي والتوز

للتخطيط والتنمية العمرانية 2008 -، حيث تتدرج من الأكبر إلى الأصغر 3، وهى كالآتي:

1- الحدائق القومية: هي حدائق ذات مساحة تبدأ من 100 فدان فأكثر )1 فدان=4200م2(، وتكتسب أهميتها بسبب أنها 

حدائق ذات استخدامات متعددة تخدم أكبر عدد من المواطنين، حيث تقوم تلك المساحات الخضراء بعزل الإنسان عن المحيط 

العمراني للمدينة بمؤثراتها، حيث تكون تلك الحدائق مفتوحة لكل الفئات وبرسوم مناسبة لكل الطبقات المجتمعية، وتنقسم الحدائق 

القومية إلى عدة أنواع في المدن المصرية )حدائق عامة – حدائق خاصة ملحقة بالقصور والمتاحف - حدائق متخصصة - 

حدائق متميزة(.

يض والاسترخاء  2- المساحات الخضراء على مستوى الحي السكني: تتمثل أهميتها في كونها مكان آمن للعب الأطفال وللتمشية والتر

والترفية، وتصل مساحتها إلى 20 فدان فأكثر، ويجب ألا تبعد أكثر من 1 كيلومتر عن المجاورات السكنية لسكان الحى.

2- أسس ومعايير التنسيق الحضاري للمناطق المفتوحة والمسطحات الخضراء، المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، 2008

3- أسس ومعايير التنسيق الحضاري للمناطق المفتوحة والمسطحات الخضراء، المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، 2008
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3- الفراغات الخضراء على مستوى المنطقة السكنية: حيث يعتبر مكان آمن للعب الاطفال وتصل مساحتها إلى واحد فدان فأكثر، 

ولا تبعد أكثر من 400 متر عن المجاورات السكنية، حيث يجب أن تكون مفتوحة لجميع الفئات بدون قيود أو رسوم.

 وقد بلغت عدد حدائق الحيوانات والمتنزهات والحدائق العامة وحدائق النباتات 1802 حديقة على مستوى الدولة بمساحة تصل 

إلى 5.3 مليون م2 حتى عام 2017 4، إلا أن هذه المساحة غير متطابقة مع النسب المخصصة للحدائق والتي وضعها المجلس 

الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية 2008 في  تقرير أسس ومعايير التنسيق الحضاري، إذ يجب توفير حديقة لكل 3000: 5000 

بفارق يصل  إلى 120.7مليون م2  المصرية تحتاج  الدولة  يعني أن  مما  1.6م2 لكل فرد،  بين 0.8:  ما  تتراوح  بمساحة  نسمة 

إلى 115مليون م2 عن المساحة الفعلية الموجودة بالمدن المصرية، وتحتل محافظة القاهرة النسبة الأكبر بعدد حدائق يصل إلى 

190حديقة بمساحة 1.7مليون م2بنسبة تصل إلى 32% من عدد الحدائق على مستوى الدولة.

يع المكاني للمساحات الخضراء في إقليم القاهرة اللكبرى التوز

يتضح من الجدول السابق أن نصيب الفرد من المسطحات متدني بصفة عامة في معظم مناطق وأحياء القاهرة ، وعلى الرغم من 

أن  المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية قد قرر في تقرير أسس ومعايير التتنسيق الحضاري أن لا يقل نصيب الفرد من 

ية الجديدة 6، إلا إن مساحة المسطحات  سكان المدن عن 7م2 في المدن القائمة بوادي النيل ودلتاه، و15متر2 في المدن الصحراو

الخضراء داخل محافظة القاهرة بلغت 5.3مليون م2 حتى عام 2018 ممثلةً في الحدائق المتميزة والمتخصصة والحدائق العامة والجزر 

داخل الطرق السريعة والمسطحات الخضراء بجانب الأرصفة 7،

ية للاحصائيات الثقافية 2018-الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء-حدائق ومتنزهات، ص124 4- النشرة السنو

6- أسس ومعايير التنسيق الحضاري للمناطق المفتوحة والمسطحات الخضراء، المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، 2008

7- البوابة الإللكترونية لمحافظة القاهرة-بيانات الحدائق بمحافظة القاهرة-    

    http://www.cairo.gov.eg/ar/pages/Search.aspx?KW=%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%82

5- عدد سكان محافظة القاهرة موزعاً على الأحياء-الموقع الرسمي لمحافظة القاهرة -2020 

http://www.cairo.gov.eg/ar/Pages/Statistics.aspx?SubmID=31  Accessed:11/12/2021

   نصيب الفرد من المسطحات  

   الخضراء)م2( 2

         أحياء القاهرة   عدد سكان الأحياء )نسمة (  

        المنطقة الشمالية          1772411          3,5 : 75,.

        المنطقة الشرقية          3881399           7 : 3.5

                    6.5 : 9          المنطقة الغربية           737019

        المنطقة الجنوبية          3164817          17,5 : 9. 

http://www.cairo.gov.eg/ar/pages/Search.aspx?KW=%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%82    
http://www.cairo.gov.eg/ar/pages/Search.aspx?KW=%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%82    
http://www.cairo.gov.eg/ar/Pages/Statistics.aspx?SubmID=31 
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 إلا أنه بتطبيق تلك النسبة على الأحياء السكنية داخل محافظة القاهرة، نجد أن المساحة الفعلية تتراوح ما بين 0.1 م2: 7.4 م2 

ية وحي مصر الجديدة على الترتيب، إلا إن بعض التقديرات  التخطيطية تضع متوسط 0.15 م2/ للفرد على  بين حي باب الشعر

مستوى القاهرة ككل 8، مما يدل على أن المشكلة ليست فقط في نقص مساحات المسطحات الخضراء، وإنما أيًضا في عدم عدالة 

يع بين الأحياء السكنية وبعضها، وهو ما يقتضي أن تراعي استراتيجيات الحل توفير حدائق موزعة بالتساوي على أحياء القاهرة. التوز

يعها بين أحياء القاهرة، بل تشمل ما  ولا تقتصر مشكلة الحدائق العامة والمسطحات الخضراء في القاهرة على ندرتها وسوء توز

أصابها من تدهور، إذ يرجع ذلك إلى عدم إدراتها إدارة سليمة من قبل الجهات التنفيذية، وسوء استخدامها من المواطنين، كما 

أن اتجاه الهيئات التنفيذية في المحافظة للسماح بالامتدادات العمرانية على المسطحات الخضراء، والتقليل من مصروفات صيانة 

وتنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء، بالإضافة إلى عدم وجود خطط استراتيجية لإنشاء المزيد من الحدائق العام للمواطنين، أدى 

ية  إلى التدهور العام للحدائق والمسطحات الخضراء داخل مدينة القاهرة، وفقدت المدينة جزءًا كبيرًا من مكانتها الجمالية والحضار

مقارنة بعواصم الدول الأخرى.

يطة تباين المساحات الخضراء بين أحياء إقليم القاهرة اللكبرى لعام 2012 9 توضح الخر

8- الاوضاع القائمة للمناطق الخضراء بالقاهرة اللكبرى، عباس محمد الزعفراني، بحث منشور،

9- 9- تقرير استراتيجية التنمية العمرانية للقاهرة اللكبرى،الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، عام2012، ص51 ،
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وعلى الرغم من تدشين وزارة البيئة مشروع الحزام الأخضر حول القاهرة اللكبري بهدف زراعة 2.5مليون م2 = 595 ألف 

ية بمياه الصرف الصحي المعالج )بطول 100كم وبعرض 25متر(، إلا إنه حتى عام 2021 تم زراعة 65  فدان من الأشجار المرو

ألف شجرة= 368 فدان فقط 10.

ية في الآونة الأخيرة للاهتمام بمشروع النهر الأخضر والذي يهدف لزراعة 1000فدان )بطول35كم  ومع اتجاه الحكومة المصر

ية الجديدة 11، مما يعني إهدار كميات هائلة من المياه العذبة سنويًا في ظل وجود فقر مائي للدولة  وعرض125م( بالعاصمة الإدار

ية والكباري في شرق القاهرة يكون على حساب المسطحات الخضراء  المصرية، وبالمقابل فإن  التوسع في إنشاء الطرق والمحاور المرور

بجانب الطرق والجزر الداخلية داخل الطرق الرئيسية، إذ زادت أطوال الطرق في محافظة القاهرة بين عامي 2014 و2018 

بأطوال بلغت 4123 كم، وزادت الكباري بعدد 26 كوبري في خلال نفس الفترة12. 

وعلى الرغم من إقرار قانون البيئة المصري بحظر«قطع  أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو الإتجار فيها« 13، 

التشجير  بهدف  يناير 2020  في  للأخضر(  )أتحضر  لحملة  ية  المصر البيئة  ووزارة  المصرية  ية  الجمهور رئاسة  تدشين  إلى  بالإضافة 

المحليات لإزالة الأشجار من على الأرصفة والجزر  إنه في الآونة الأخيرة اتجهت  البيئة والمسطحات الخضراء، إلا  والحفاظ على 

يق بيعها  الداخلية في الطرق الرئيسية بالمدن وعلى ضفاف الترع والمصارف النيلية بهدف استغلال القيمة المالية للأشجار، عن طر

ية  لمصانع الأثاث أو مصانع الفحم، حيث تعتبر مورد مالي كبير للمحليات، دون الاعتبار لما تمثله الأشجار من قيمة جمالية وحضر

وصحية وحتى اقتصادية للمنطقة السكنية ككل، وقد ظهر ذلك جليًا في حي النزهة بمنطقة مصر الجديدة حيث تم إزالة 375 ألف 

م2 من المساحات الخضراء بما يعادل 90 فدان حتى عام2020 حسب مبادرة تراث مصر الجديدة 14. 

يطة مشروعات مصر  11- مشروع النهر الأخضر، خر
https://tinyurl.com/cbhkpvkd   Accessed: 7/12/2021

12- نشرة حصر الطرق والكباري، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرات سنوات) 2020-2019-2017-2015(
Accessed: 7/12/2021 https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5109&YearID=23588 

13- قانون البيئة المصري رقم 4لسنة1994، مادة 28، فقرة2، منوشور بالجريدة الرسمية العدد 5 في 1994/2/3
14- صفحة مبادرة تراث مصر الجديدة 

https://tinyurl.com/yc5usehb 

10- مشروع الحزام الأخضر حول القاهرة اللكبرى، الموقع الرسمي لوزارة البيئة   
https://tinyurl.com/mvsa834s   Accessed: 7/12/2021

https://tinyurl.com/cbhkpvkd 
https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5109&YearID=23588
https://tinyurl.com/yc5usehb
https://tinyurl.com/cbhkpvkd 
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صور توضح قطع الأشجار بحي مصر الجديدة شرق مدينة القاهرة

صور توضح قطع الأشجار بكورنيش النيل في حي العجوزة  بمحافظة الجيزة

مشروعات  إنشاء  بهدف  النيل  نهر  مجرى  في  النيلية  الزراعية  الأراضي  لإزالة  الأخيرة  الآونة  في  ية  المصر الحكومة  اتجهت  كما 

يرة الوراق من الجزر القلائل التي ما زالت محتفظة بطابعها الزراعي داخل مدينة القاهرة، إذ  ية وسياحية، حيث تعتبر جز استثمار

يقطنها 100 ألف نسمة،  إنها تقع داخل مجرى النيل وتعتمد بشكل أساسي على الزراعة، وتصل مساحة الجزيرة إلى1600 فدان و

ية ومقر للشركات العالمية، بدلًا من  يل الجزيرة لمنطقة سكنية وتجار إلا إن السياسة الحكومية المصرية منذ عام 2008 ترى تحو

الحفاظ على آخر المسطحات الخضراء داخل زمام مدينة القاهرة.
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يرة الوراق لمناطق سكنية وسياحية ومقر للشركات العالمية يل جز  صورة للمخطط العام المُستَهدَف لتحو

يظهر الطابع الزراعي والمسطحات الخضراء للجزيرة  صورة لجزيرة الوراق داخل مجرى النيل و

ومما سبق نستنتج الوضعية التي تشهدها مدينة القاهرة من قلة ونقصان للمسطحات الخضراء، والمشاكل المتفاقمة التي يعيشها السكان، 

مما يجعل فكرة الاهتمام بالمسطحات الخضراء وإيجاد آلية لتحسين أسلوب الحياة  أكثر ضرورة بهدف لتوفير إطار حياة ملائمة 

وإعادة النظر في نوعية التوسع العمراني الحالي لمدينة القاهرة، كما أن غياب تطبيق الإطار القانوني للقوانين البيئية وعدم تطبيق 

معايير التخطيط للمسطحات الخضراء بالمناطق السكنية، وهي التي تصدر على أساسها تراخيص المباني والمشروعات العمرانية، لذلك 

يجب ضمان تطبيق المعاير التخطيطية والعمرانية وتحديد المساحة المخصصة لكل فرد من المساحة الخضراء والحدائق داخل المدينة، 

بما يضمن تحقيق التوزان البيئي للمدينة التي يعيش فيها المواطنيين، وبما يحافظ على الحالة الصحية والنفسية والانتاجية لهم.
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توصيات واقتراحات:

1- ضرورة تطبيق القوانين البيئية على كافة الهيئات التنفيذية في الدولة والمتابعة في تنفيذ تلك القوانين تحت إشراف جهاز شئون 

البيئة.

ية المحيطة بإقليم القاهرة اللكبرى، بما يراعي  2- ضرورة التوسع في إنشاء الحدائق العامة والمسطحات الخضراء في المناطق الصحراو

المعايير التخطيطية التي وضعها المجلس الأعلى للتنمية العمرانية.

3- التنوع في زراعة الاشجار التي تتحمل درجات الحرارة والجفاف.

4- الاعتماد على الرّي بالرش والتنقيط ومياه الصرف الصحي المعالج في رّي المسطحات الخضراء بدلًا من الرّي بالغمر وما يسببه 

من هدر لكميات كبيرة من المياه.

5- ضرورة استكمال جهاز شئون البيئة لمشروع الحزام الأخضر حول إقليم القاهرة اللكبري، والتوسع في تطبيق ذلك النموذج حول 

كافة المدن المصرية.

6- القيام بحملات التوعية والإرشاد ونشر الثقافة البيئة في كافة وسائل الإعلام.


