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 متهيد

 السرم   أصراا   قررا   فى ماجاء على بناء العربية اخلليجى التعاون جملس مدن لتجميل االسرتشادى الدليل إعداد مت

 - البنررد فررى(  م1122/  دتسررمر: أبرر ىبى) عشررر اخلررامس اجتمرراعه  فررى البلرردتا  بشررنون املعنررين الرر ا اء املعرراى و

 العمرل  أهردا   مر   كهرد   املردن  جتميل باعتماد قطر دولة مقرتح على امل افقة بشأن.  الثانية الفقرة - عشر احلادى

األعضراء و مت عمرل لتنفيرا املهرام املطل برة      م  ث  فقد تشكلت جلنة خمتصة بهراا الشرأن مر  ىثلرى الردو       البلدي، 

 إلعداد الدليل االسرتشادى

 اعتمد الدليل فى بنائه على :

  التى ت ىف لتجميل املدن م  منظ   العامليةو البصري  عرض لعناصر التشكيل و اإلد اك. 

   التعاون  املدن للدو  مبجلسفى جما  جتميل االستفادة م  التجا   الناجاة للنماذج بهد  د اسة و حتليل

 اخلليجى العربية. 

  مرر  حتدتررد املعاصررر جتميررل املرردن مرر  منظرر   العامليررة و منظرر   ال اقرر  العربررى   واقرر  بررن  القيرراا املقررا ن ،

 .للعناصر ال اجب ت افرها أو تط ترها

   ة لتجمبل املدن فى بلدتا  جملس التعاون اخلليجياالسرتشادتاألدلة صياغة. 

  االسرتشرادي بالردليل   لتفعيرل مراو د  بلدتا  البه  طلدو  املن ا تط ترم  خال  العملي تطبيق لعرض آلليا  ا 

 . للتجميل املدن

 

عناصر التشكيل واإلدراك 

 البصري

 عرض النماذج واالستفادة من التجارب

 القياس المقارن لوقع تجميل المدن

 )االقليمية والعالمية(

 صيلغة األدلة االرشادية لتجميل المدن

 فى بلديات مجلس التعاون الخليجي

 عرض آلليات التطبيق من خالل

 تطوير دور البلديات للتفعيل العملى لالدلة
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 األهدا لرؤتة و ا- 12

اى حتقيرق القرري   ي جملررس التعراون اخلليجر  املردن فرى بلردتا     تهرد  الردليل االسرتشررادى لتجميرل    اهلرد  الرئيسري :   

تطبيرق مفراهي  التنسريق احلضرا ى املتطر   و الراى        حمردداتها مر  خرال     و يرة فرى الفراغرا  العمرانيرة العامرة     اجلمال

األدلرة  ، و تساند حتقيرق اهلرد  املنشر د إعرداد     باملدناخلصائص و عناصر اإلد اك البصري لكل م  معاجلة  حيقق

 لبلدى.اآللية الالامة للتطبيق العملى بعد اعتماده ليصبح هد  م  أهدا  العمل امتضمنة للمنهجية و ةاالسرتشادت

 األهدا  الثان تة:

       تعرتف مسئ ى الرتاخيص و معتمدى املشروعا  و متخاى القرا  فى البلدتا  باألسرس املرجعيرة فرى جمرا

 جتميل املدن.

 التخطري  و التصرمي     جتميرل املردن مر  منظر       ا تساه  الدليل فى ت فري األسس و املعاتري املرجعية فى جم

علررى كافررة حمرردداتها   للمدتنررة العامررة  الفراغررا التررى تهررد  اى تطرر تر منظ مررة التعامررل مرر      العمرانررى و

 مست تاتها.و

   النش ذ  تنتج عنهالتجميل التى تطبيق املفاهي  اخلاصة لتق م على احلد م  احملاوال  الفردتة التى تتجه حن

وعدم اإلنسجام م  احملي  م  ح هلا، فالعمران ه  سلسلة م  املتتابعا  البصرتة التى جيب عدم مقاطعتها 

 أو اعرتاضها مبفاهي  شخصية أو غري مد وسة.

برن أعضراء اللجنرة املكلفرة برال ،      م  مثا كان هاا الدليل االسرتشادى ىثاًل صياغة لررؤى ااعيرة متفرق عليهرا     

القائ  على تناغ  فاصيل سعيا حن  اإلبداع الشامل والتا تة املنطقية جلمي  املعاجلا  وباالستمرالدليل  صياغةتتس  و

 .دن جملس التعاون اخلليجى العربيةمب التجميل عناصر
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 التعرتفا  و املصطلاا  - 11

)بهد  حتدترد لعرة الت اصرل وتبراد       م  منظ   جتميل املدن املستخدمة فى الدليلمت د اسة التعرتفا  واملصطلاا  

 تلى: املعل مة( فكانت كما

 العمرانية  حتصر بينها فضاءا هى جمم عة م  التشكيال :املدن    (Solid and Void)     وجممرل التكر ت

مر  ثر  فهرى    عر  إمكانيراته  وأحتياجراته ،     تعرر اجملتمعا  البشرتة القاطنة بهرا و الناج   تهد  اى خدمة 

 .لطبائ  هاا اجملتم  )العمران مرآة اجملتم (انعكاا مباشر 

 صرر  ة هررى ايرر  املررنثرا  التررى تررنثر بشرركل او بررلخر فررى إد اك ال   اجلماليررة للمدتنررة:املررنثرا  البصرررتة و

بن عياتها املختلفرة ومراحيي  بهرا مر  تك تنرا       العامة البعد اجلماى للفراغا  البصرتة  و م  احد أبعادها 

للمجتم  فى املقام األو  ، و مر  ثر  فهرى حتقرق      ، على أن حتقق البعد ال ىيفىاملدنعمرانية وطبيعية تش  

 التكامل مابن االحتياج ال ىيفى والتشكيل اجلماى )ال ىيفة و اجلما (.

 :فرى كافرة    االسرتشرادي حتدد نطراق التطبيرق العملرى للردليل      النطاق اجلغرافى لتطبيق الدليل االسرتشادى

كمرا تتضرم  نطراق العمرل     ، ن اخلليج العربيرة حمددا  مدو على حدود لعامة داخل الفراغا  و الفضاءا  ا

واجها  ا  م  أس ا  )طبيعية وصناعية(، ووحمددا  الفراغ اجها  د اسة احملددا  فى املست ى الرأسي ل

اغرا   بد اسرة الفر املبانى )بن عياتها ال ىيفيرة املختلفرة( باعتبا هرا انهرا حرق عرام للمجتمر  امرا فيمرا  رتص           

 فه  حق خاص التدخل فى نطاق عمل الدليل. الداخلية 

 : ه  إطا  حمي  كامل أو جزئى ميثل حدًا أو قاطعًا تفصل بن جرزئن خمتلفرى اخلصرائص     احلزام احملي

 أو هلما عالقة واحدة، و تنقس  إى عدة أن اع:

o ...  حدود طبيعية: مثل الباا  ، اخللجان ، اجلبا  ، األنها ، الغابا 



 )0صفحة )
 

o      حدود صناعية: السك  احلدتدتة، الش  اع الدائرتة اخلدمية للمدن  ... وهراه احلردود تفصرل برن

 املناطق جسدتا او بصرتا او األثنن معا.

 :هرررى جمم عرررة مررر  الفضررراءا  غرررري املبنيرررة و املرتوكرررة بهرررد  اسرررتخدامها كمترررنفس    منررراطق اخلضرررراء

 فري مسراحا  تسرمح بالته ترة و اإلضراءة، أو بهرد       لالستعماال  احمليطرة ، وخلخلرة الكتلرة العمرانيرة و تر     

 حتقيق اخلص صية لبعض االستعماال  التى تتطلب ذل .

o            تضم  هاا التعرترف داخرل كرردون املدتنرة اإلدا ى كرل مر  السر احل و املنراطق املتميرزة بصررتا و

 .املتنزها  و احملميا  و احلدائق والساحا  و امليادت  العامة

o   املسرررطاا  املخصصرررة   األولررري، حيرررش تشرررمل  عررر  املنررراطق اخلضرررراء  اءالفضررر املنررراطقختتلرررف

التت  اعتبرا  املسرطاا  غرري املبنيرة اخلاصرة       كماالستخدما  مستقبلية، ولكنها مل تستغل بعد،

ضررم  شرربكة املنرراطق اخلضررراء، حيررش تشرررتط إتاحررة إمكانيررة دخ هلررا لكافررة املرر اطنن و أ        

 تك ن مقتصرة على استخدام فئة معينة.  

   التررى ختتلررف فررى طابعهررا    املنرراطق ذا  املالمررح املتميررزة و   هررى و ذا  القيمررة:  املنرراطق احلضررا تة والرتاثيررة

التخطيطى او املعما ى او التشكيلى او ال ىيفى ع  الطاب  العام للمدتنة ، وتتضم  هاا التعرتف املبرانى و  

 الش ا ع و احلدائق فضاًل ع  األنشطة به.

 : احملاو  اليت تستعملها اإلنسان يف حتركه داخل املدتنة ، و هي م  العناصرر اهلامرة   هي  مسا ا  احلركة

 اليت م  خالهلا تتك ن الص  ة الاهنية ع  املدتنة.

o  الطررق و  شئ تت  د اسرته هر  شربكة احلركرة و     ألحداث أى تغيري ملم ا داخل مدتنة قائمة فأه

 تها املختلفة و مسا ا  املشاةامل اصال  و املسا ا .  و تشمل: طرق اآلليا  بن عيا
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 لبناء وعمل الدليل االسرتشادىالفكرتة املنهجية  -10

اعتمد  املنهجية الفكرتة لبناء الدليل االسرتشرادى لتجميرل املردن فرى بلردتا  جملرس التعراون اخللريج العربيرة علرى           

نظ   األقليمى والعاملي ليرت  حتليلرها   ع عدد م  املراحل تبدأ م  خال  احلصر املنهجى لعناصر جتميل املدن م  املاإتب

وفقا للمعاتري واملفاهي  التى تالءم طبيعة منطقة اخللريج العربيرة )النطراق اجلغرافرى للتطبيرق( ثر  ترت  عررض ود اسرة          

 فى ذا  اجملا . مبدن جملس التعاون اخلليجيمناذج م  التجا   املنفاة 

 مر   تت افرق  مبرا  املنفراة ترت  حتدترد األدلرة االسرتشرادتة للتجميرل      وم  خال  املقا نة بن احلصر املنهجى و التطبيقرا   

 - التنفيرا  م اقر   وم  ف ل جيرة  العربى اإلنسان إتدل جية - العربية املدن طبيعة م  تتناسب التى واشرتاطا  احملددا 

 .الناجاة التطبيقية لألمثلة متضمنة

 فر  مسرت ى الر عى    لكرل مر     واحلضرا ي  الثقرايف  الر عي  مسرت ى   فر   اسررتاتيجة كما تتضم  الدليل االسرتشادى 

 احلضا ى لكل م  :

 صان  القرا ، املخط  ، املصم  ، املنفا 

 )املستعمل ) امل اط  ، املقي  ، الزائر 

مر  هراا     تت  الدليل بعرض ملقرتح تط تر دو  البلدتا  فى دو  جملس التعراون اخلليجرى لتاقيرق اهلرد  االساسرى     

 ا  جملس التعاون اخلليجي ، كما ه  م ضح باالسكتش الت ضياي التاى:ببلدتوه  جتميل املدن العمل  
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 مفه م عملية جتميل املدن )حم   العمل بالدليل االسرتشادى( -10

وداخرل ذا   األتدل جيا  فى اجملتمر  ال احرد    بن مك نا  املدن ، و لك  م  اختال هى عملية التنسيق و التناغ  فيما 

، ريا  املت اليرة فرى عصرر الع ملرة والتقنيرا  احلدتثرة املتاحرة       النطاق اجلغرافى )املدتنة( ،  إضرافة اى  الترأثري املباشرر للرتغ    

لقاطنيهررا و انعكرراا ذلرر  علررى العمررران ، مرر  ثرر   االقتصررادتة .... سررت تا  االجتماعيررة و الثقافيررة وفضرال عرر  اخررتال  امل 

ها و تتشراب   و ختتلرف فيمرا    اصبات املدن تعر ع   جمم عة م   التشكيال  العمرانية شدتد التعقيد، تتداخل عناصر

، هاه التشكيال  فى جمملها تعر ع  املشرهد البصررى للمدتنرة وإد اكره تكر ن مر  خرال  الصر   البصررتة الترى           بينها

 ذه  املتج   داخلها. تنطب  فى

      قيمرة نسربية ختتلرف    تقيي  هاه الص  ة البصرتة  ض  لقي  نابعة م  مفه م اجلما ، وعلى الررغ  مر  أن اجلمرا

 للعنصر. املطل بة اى آخر، فان االحساا باجلما  التتلتى إال بعد حتقيق القي  ال ىيفية م  شخص و جمتم 

     االهتمرام   كمرا أن شرهد البصررى للمدتنرة تصرا  بالتشر هإ و اإلهتزاا،     عندما تغيب هراه القري  او إحرداها، فرلن امل

مبالمح املدتنة و شكلها و طابعها و ااهلرا لريس ترفرًا كماليرًا فرى احليراة العمرانيرة ، و أمنرا حالرة فطرترة ترالام            

ي  تعررد تنميررة القرد ا  حنرر  إد اك القرري  احلضررا تة بشرركل عررام ، وقرر ، وا  التطرر   احلضررا ى للمجتمعررا مسرت ت 

 اجلما  بشكل خاص .

                وهنا تأتى دو  جتميرل املردن كمنسرق حضرا ى ملعاجلرة آثرا  الفجر ة الثقافيرة برن الفكرر املرجعرى الر رى القرائ

عنررد  ليتالقيررا مرر  )املنتفرر  و املسررتخدم والزائررر(،و بررن اجملت ،)املخطرر  و املصررم ( فررى تكرر ت  و تشرركيل املدتنررة

)الدليل االسرتشادى لتجميرل    مة حتقق ذل  ظالعمران م  خال  من صناعةد اك ال اعى لف  وااليا  مست ى اإل

 عمران املدتنة.صياغة الرؤتة البصرتة للتخطي   و، وذل  إلعادة املدن(



 )9صفحة )
 

 شادى كمنهج عملى  تها تتاقق بعد إعتماد الدليل اإلجدتر بالاكر اإلشا ة  اى جتميل الص  ة البصرتة  و صيان

 وعلى ان تتضافر معه جمه دا  فى جما  التشرتعا  و الل ائح.التط تر، تقبل التطبيق  و
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 التجميل مبدن اخلليج العربية  على  الع امل املنثرة -10

مردن اخللريج العربيرة تترأثر بالعدترد مر  الع امرل،         تشركيل جتميرل و  عنرد  )السابق اإلشا ة اليها(  املعاجلا  البصرتةتطبيق 

ة القررائمن علررى إصرردا  القرررا ا   وهررى ختتلررف فررى أهميتهررا و قرر ة تأثريهررا مرر  مدتنررة أو بلررد إى آخررر إعتمررادًا مرردى قناعرر    

، ومر  هراه الع امرل    التشرتعا  ومتابعة تنفياها م  جهة، وم  اجلهة األخرى على مدى جتاو  وتعاتش اجملتم  املدنى هلرا و

 ماتلى:

حيش ميثل البعرد الترا  ى عراماًل هرام فرى تكر ت  النسرق العمرانرى للمدتنرة  كر             الع امل التا  ية والرتاثية:اواًل: 

بررانى و ك نرره شرراهد علررى األامنررة التررى عاصرررتها أثنرراء مراحررل إنشرراؤها، كمررا ان التشرركيل العمرانررى )كتررل امل          

االحتياجرا  السرائدة فرى هراه العصر        لمفراهي  و بتلبيرة طبعيرة ل  و النسق البصرى للعالقة فيما بينه  تررتب    الفراغا (

احلررا ا  و الفراغررا  الداخليررة ، احملررددا  و االسرر ا      عررروض الشرر ا ع و )أحجررام وتشرركيال  الكتررل العمرانيررة و    

 اخلا جية(.

       تلرف عر  غريهرا حيرش جيرب التعامرل معهرا مر  مفهر م          خت الرتاثيرة  م  ث  فران منهجيرة التعامرل مر  هراه املنراطق

التجميررل علررى ك نهررا وحرردة عضرر تة ذا  طرراب  بصرررى خرراص وتتاقررق التجميررل مرر  خررال  احملافظررة وأحيرراء    

 القي  التا  ية بها.ش اهد 

تترأثر   ، ومر  ثر   بهرا  تعكرس االسرتعما  الر ىيفي لعمرران اال اضرى باملدتنرة احتياجرا  اجملتمر          الع امل ال ىيفية:ثانيًا 

وفقا ل ىيفة تشكيال  العناصر املعما تة هلاا العمران م  طبيعة االستعما  و التى تنتج عنها خصائص بصرتة متميزة 

 الكيان املعما ى او الفراغا  اخلدمية التى تتخلله.
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  تشكل( اخل/ ...سكنية/ إدا تة/جتا تة مناطق) املدتنة داخل حمددة ب ىائف ختتص اليت املناطق فلن ث  وم 

 تعردد  أن ال ىيفيرة، كمرا   احتياجاتهرا  وتر فر  االستعماال  هلاه اخلاص الطاب  حيقق تصمي  إى حتتاج مناطق

 البصررري التشرركيل عناصررر يف تبررات  إى تررندي ال احرردة  تررندي ال احرردة املنطقررة داخررل األ اضرري اسررتعماال 

 .ملك ناتها البصي التجانس حتقق د اسة إعداد حيت  مبا للمنطقة

 خرال   مر   تتشركل  الريت ( البصررتة  شخصريته ) املميرزة  خصائصره  م قر   لكرل  :العمرانري  والتكر ت   امل ق  ثالثًا ع امل

 :التالي النا  على وذل  فيها تق  اليت املنطقة أو املدتنة مست ى على ال ىيفية وأهميته الطبيعية إمكانياته

 املناسرب،  يف اخرتال   مثرل  خاصرة،  ميرزة  تكسربه  خبصرائص  امل اق  بعض تتصف :الطبيعية اإلمكانيا  - أ

 وتط ترهرا  املميرزا   هراه  السرتغال   بصرري  تنسريق  إى حتتراج  وبالترالي  خضراء، مناطق ش اطئ جبلية، خلفية

 .الطبيعية صفاتها م  بالتكامل

/ املدتنررة وسرر  مثررل) املدتنررة يف املكرراني مب ضررعها املنرراطق بعررض تتميررز :للمدتنررة بالنسرربة املنطقررة م قرر -  

 أهميرة  عليهرا  تضرفي  مبرا ( املدتنرة  يف الرئيسرية  احلركرة  حمراو   تالقري  م قر  / املدتنرة  مرداخل / املدتنرة  أطرا 

 لتاقيرق  البصرتة الن احي م  وخاصة لتط ترها د اسة إى حتتاج بها خاصة تةربص خصائص ث  وم  ،وىيفية

 .اجلمالية وصفاتها ال ىيفية االحتياجا  بن الت اان

 فررص  مهيئراً  للمنطقرة  خاصرا  طابعرا  تضرفي  اهر ت اتع ونسرق  الفراغرا   تتراب   :للمنطقرة  العمرانري  التك ت -  

 حيرش  مر   تتن ع الفراغا  هاه تشكيل أن كما الفراغا  لتل  البصرتة البيئة مست ى لرف  البصري للتنسيق
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 باألنشرة  الفراغا  هاه وعالقة وخما جه، مداخل حتدد اليت املعما تة والعناصر الفراغية أبعاده ونسب احلج 

 ح له. أو داخل متا ا اليت

o  اخلاصرة  البصررتة  الص   تشكل ذل  كل وتقاطعاتها احلركة وحماو  طرق ت ات  نسق إى إضافة 

 .هلا البصري التشكيل لتط تر د استها وحيت  املناطق هلاه كبرية أهمية تضفي مبا باملنطقة

 مرر  جمتمرر  يف النرراا مرر  كرربرية جمم عررا  فيهررا تشرررتك الرريت الظرر اهر عرر  عبررا ة وهرري :اإلنسررانية الع امررل  ابعررًا

 والعررادا  التقاليررد وكررال  بالطبيعررة اال تبرراط أو اخلص صررية أو االجتماعيررة املعررامال  إى احلاجررة مثررل اجملتمعررا ،

 .امل  وثة وتقاليده وعاداته الثقافية خلفيته حسب آلخر جمتم  م  الظ اهر تل  وختتلف املشرتكة،

 بد جة وتنثر الفطري إد اكه إليها حيتاج  وحية ق ة اإلنسان عند تشكل العقيدة اإلميانية  :العقائدته الع املخامسًا 

انيرة وااليرة تعرر عر  فهمره      وم  ث  تنعكس مباشرة فيما تظهر م  تشركيال  عمر  وتفكريه ختيله ق ة على كبرية

 ى غري ذل .الفراغا  ... ااستعما  اجملسما  فى هلا وتظهر جلية فى تصميما  املساجد و

 الرفيعة ومردى قد تره علرى اسرتيعا       والفن ن اآلدا  يف تتمثل الاي اإلنساني الرتاثتتعلق  ب كال  األمر فيما

 العمرانيرة  الفراغرا   علرى  العقائرد  هاه ثرنوت ،م ائمته ما تتناسب م  اسل   حياته، ووا د احلضا ا  األخرى

 .بها اجملتم  إميان ود جة عقيدة كل طبيعة باختال  آلخر جمتم  م  التأثري د جة اختلفت وإن
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 ذلرر  وتبرردو تلفررةاملخ املعما تررة التك تنررا  علررى للمجتمرر  االقتصررادتة اإلمكانيررا  تررنثر :االقتصررادتة الع امررلسادسررًا 

ابعراد   مبقا نرة  حترى  أو،  فقرري  واآلخرر  غر   أحردهما  االقتصرادتة  احلالرة  يف خمرتلفن  جمرتمعن  بن قا نا ما إذا واضاا

 .املدتنة نفس ألكثر م  مست ى خمتلف م  الدخل داخل سكنية فراغا مك نا  الو

  بره  وتتعردد  ه مظهرر فرى   وفقرري  الرتتيرب  عشر ائي  تكر ن  مرا  اغالبر  الفقرري  العمراني الفراغبصفة عامة تتضح ان 

 بينمرا . اجلماليرة  العناصرر  ألدنرى مر   |التنسريق أو احلرد ا   إى الفتقرا ه  البصرري  التلر ث  حدة فيه وتزتد املشاكل

ه ومظهرر  مناسرب  مسرطح  وذو اجلماليرة  العناصرر  معظر   علرى  وتشرتمل  بعناتة مرتب جنده الغ  العمراني الفراغ

 .اقر  ماتك ن للاضا ى

، وتتضرح  التقنيرا  احلدتثرة  م ائمة وتطبيرق  النسق العام للمدتنة مبدى فه  و تتأثر جتميل  :التكن ل جية الع املسابعا 

ر املسررتخدمة فررى إنهرراء ال اجهررا    العناصرراخلا جيررة، و فررى أ تفاعررا  املنشررل  وتشرركيال  الكتررل   ذلرر  جليرراً تررأثري 

 .اإلنشاء يف املتبعة الطرق كال و

 وتبردو  العمرانيرة  الفراغرا   مك نرا  و أبعراد أشركا  و  علرى  اإلنشراء  وطررق املسرتخدمة   البنراء  م اد ثركما تن 

الراقصرة، وحردا  الرتطيررب،   تطبيقاتهرا )وحردا  التظليرل، الررباريا  الصرناعية، النراف  ا        يف واضرااً  ذلر  

 .وامللمس والل ن الشكل يف التن عوحدا  اإلضاءة ... اى غري ذل (. كما تتأكد ذل  فى 
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 جماال  تطبيق اإلطا  العام لعناصر التجميل مبدن اخلليج العربية  

املنفرراة ملسررت تا  جتميررل املرردن برردو  جملررس التعرراون    ا  العمليررةالتطبيقررمرر  الرردليل باسررتعراض منرراذج  تتعلررق هرراا اجلررزء 

  اخلليجي العربية.

بصفة عامة، فلن املدتنة تتشكل م  التداخل بن جمم عة التك تنا  )الرأسية( املقامة بفعل اإلنسان والفراغا  الداخليرة  

يرة(،وتنظي  العالقرة برن خصرائص هراه الكترل والفراغرا  هر  مراتعر عنره بالنسرق            التى تتخللها )أفقية أو وفقرا للطب غراف 

الصر  ة اجلماليرة للمدتنرة، و الترى      خرال  منهجيرة تهرد  اى احلفراى و تطر تر     مر   هاا النسق ميك  ان ترت   العام للمدتنة. 

 :التاليةاملست تا  تتضح م  خال  التطبيق العملى ب

 مست ى اإلبداع و التفاصيلمست ى التخطي ، مست ى العمران، 

 اما على مست ى حماو  الد اسة فقد مت تصنيفها للمااو  التالية: 
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 العامة: اخلضراء املناطق و الفضاءا احمل   األو : 

سرتاتيجية التعامل م  الفضاءا  و املناطق اخلضرراء مر  منظر   التجميرل داخرل البيئرة العمرانيرة        اتقدم الدليل االسرتشادى 

 و جيد  اإلشا ة اى ماتلى :، دن جملس التعاون اخلليج العربيةمل

      )نطاق التطبيق العملى تض  كافة املناطق العامة و التى تسمح فيها بالدخ   املباشر اليها )مر اط  و مقري  و اائرر

 و التدخل فى نطاق التطبيق املناطق ذا  امللكية او ال ىائف اخلاصة.

             احلرد األدنرى    التعامل مر  منظر   جتميرل الفضراءا  و املنراطق اخلضرراء العامرة ترت  بعرد ان تسرت فى هراه العناصرر

 ، إضرافة اى دمنن عية املستخ أعما  ولكثافة وا ، على ان تتالءم م لفضاءا  للمتطلب ال ىيفى ل للمسطح وفقًا

 و عناصر التك ت  بداخلها  لطبيعة طب غرافية املنطقة و النشاط احلاى بها و املستهد . بعادم اءمة اال

واسررتاتيجا  التعامرل معهرا مر       املنراطق املفت حرة  ا  هراه الفضراءا  و  م جزًا لن عير  بناء على ذل ، تقدم الدليل عرضًا

 كماتلى :  التجميلال ىيفة ومنظ   

 واملمرا  والطرق  الش ا ع  كل م  :  تدادا افضاءا   (أ 

األ اضى حيش تفرض فى الكثري و التفصيلية للمناطق العمرانية التخطي  هلا م  د اسا  املخططا   تت  

 .أمام املساك  )براحة(منها عمل تفرتغ 

 فى حرا  اال ترداد مبمررا  املشراة، كمرا       تفاعل بن السكان أماك  م  الناحية ال ىيفية فهى متثل

 وم  ث  حتدد ابعادها لتالءم ال ىيفة املطل بة.، ت ىف فى كثري م  احلاال  إلنتظا  السيا ا 

 نماذج من البراحة      واالرتداد من حدود  الشوارع

 العمراني للتخطيط ظبي ابو مجلس: المصدر
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    الشررجريا  و تضرر  ا اعتهررا باجشررجا  ومرر  خررال  هرراه املمرررا  ف يررت ىمرر  منظرر   التجميررل فررلن تررت

إدا تة جها  طرتقة تهاتبها حمددة م  قبل و ان تك ن ن عية األشجا تفضل ،أح اض للزه   النباتية

 .على أعما  التنسيق و التشجري بالبلدتة او املدتنة ختتص باإلشرا 

 

 الفرعيةالرئيسية و بالش ا عاجلز  ال سطية امليادت  و (  

مسرا ا   م  خال  التفصيليا  اخلاص بشبكة العمرانية م  د اسا  املخططا  مسبقا التخطي  هلا  تت 

وعردد احلرا ا  املرو ترة و السررعة احملرددة عليهرا بنراء علرى          و التى حتردد عرروض الشر ا ع   ملدتنة با اآلليا 

 الكثافة املرو تة املت قعة.

  بالفصررل مبررا تسررمح   و معاجلررة حمرردداتها عررروض اجلررز  ال سررطى   د اسررةتررت   مرر  الناحيررة ال ىيفيررة

، ع )دائررى خردمى، شررتانى،...(   و مبا تتناسرب مر  ن عيرة الشرا      التهدئة إلجراء الدو انا  العكسيةو

قطررر الرردو ان مبرراتتالءم مرر  الكثافررة املرو تررة للشرر ا ع   مسرراحة و فيمررا  ررتص بامليررادت  فرياعررى آمررا 

 املرتبطة بها

   الشررجريا  و الزهرر  ( ، فتتنرر ع عناصررر التجميررل مررا بررن : النباتيررة )األشررجا  و    مرر  منظرر   التجميررل

تشرررركيال  و جمسررررما  االيررررة ،نرررراف  ا  و شررررالال  ميرررراه، وحرررردا  االعالنررررا  و اليافطررررا      

 ة، وحدا  اإلضاءة.االسرتشادت

  

 فضاءا  اجملم عة السكنية العامة (ج 

تمثرل تفرترغ فرى داخرل     ل مر  املخططرا  التفصريلية للمنراطق السركنية     فضاءا  اجملم عة السركنية   د اسةتت  

 .االولية م  مناطق مفت حة وخضراء فيهيةالبنائية للمجم عة السكنية و تلبى االحتياجا  الرتالكتلة 

 قطر 1الدوحة  -جسر خليفة 

قسم  -الشؤون العامة  -بلدية الدوحة  -قطر  :المصدر

 الحدائق

 قطر 1الدوحة  -جسر خليفة 

 قسم الحدائق -الشؤون العامة  -بلدية الدوحة  -قطر  :المصدر
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 كبرا  السر  و األطفرا  فرى سر  احلضرانة و        م  م  الناحية ال ىيفية: خدمة متطلبا  الفئا  العمرتة

 مسجد حملرى وحضرانة االطفرا  و تكر ن م قعهرا فرى وسر  اجملم عرة          املد سة االبتدائية كما تض 

السكنية و تسهل ال ص   اليها مشريا علرى األقردام مر  اير  أحنراء اجملم عرة السركنية  عرر طررق           

 مشاة آمنة ال تعرتضها حركة مرو  السيا ا .

ة  رد أدنرى   نصيب الفرد فرى احلدتقر  ، نسمة 2011اى  2111ترتواح مابن السكان  ختدم عدد م  )

 م(.011( ، نطاق اخلدمة  د أقصى  1م 0111مساحة احلدتقة  د أدنى فدان ) ،/ نسمة1م1

      : التصرمي  و التخطري  للادتقرة و مك ناتهرا مر       م  منظ   التجميل فتتن ع عناصرر جتميرل  مرا برن

، وحررردا  االيرررةالنباتيرررة )األشرررجا  و الشرررجريا  و الزهررر  ( ، تشررركيال  و جمسرررما    العناصرررر 

 .املساندةاإلضاءة،املظال  و املقاعد والعناصر 

 فضاءا  احلي السكنى .  (د 

ختط  و تصم  فضاءا  احلري السركنى لكري تلبرى احتياجرا  املقريمن براحلي بشركل عرام كمرا متثرل            

تفرتررغ داخررل الكتلررة البنائيررة للمجرراو ة السرركنية و تكرر ن م قعهررا يف وسرر  احلرري السرركنى  يررش تسررهل     

 ال ص   إليها.

  املسرجد اجلرام ،    داخل او على حمردداتها : م  الناحية ال ىيفية: تض  جمم عة م  العناصر اخلدمية

ك  تالميررا املد سررة مرر   م، مد سررة ابتدائيررة ليررت اية )مست صررف( و املرافررق املالئمررة اخلرردما  الصرر

 استخدامها ، حمال  جتا تة للخدما  الي مية

كمررا هرر  مرردون سررابقا  دم كافررة فئررا  العمرتررة للمقيرريم  برراحلىكمررا تضرر  داخررل حمرردداتها ما رر

السرركان التررى مرر  تعررداد تالءم أكررر لتررلفضرراءا  اجملم عررة السرركنية ولكرر  بأحجررام ومسررطاا   
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و مناطق ملالعب الشربا   املرتددت  عليها، سيا ا  مناسبة ألعداد م اقفختدمه  مضافة اليها ماتلى: 

ة فرى الفصرل مرابن    ، مر  مراعراة تر فري اخلص صري    تض و مناطق جتمر  و لقراءا  مفت حرة   للرتومناطق 

 االعما  و اجلنس.

نصيب الفرد فى حدتقرة احلرى   ، نسمة(  0111اى   0111)ترتواح مابن م  السكان ختدم عدد )

مرر  مسرراحة ( %  1.0)مسرراحة احلدتقررة العامررة تعرراد  ، كمررا أن / نسررمة1م(  0اى  1.0)تبرردأ مرر  

خلدمرة و مسرافة   نطراق ا و ال ىيفيرة ط ان تسرت فى املتطلبرا    احلى أو  د أدنرى أ بعرة أفدنرة بشرر    

  (ك 2السري التزتد ع  

        :م  منظ   التجميل فتتن ع عناصر جتميل  كما و د فرى فضراءا  اجملم عرة السركنية مضرافاه اليهرا

تشكيال  عمرانيرة ملبرانى اخلردما  وفراغرا  التجمر  و األنشرطة االجتماعية،إضرافة اى جمسرما          

ة، ووحررردا   االسرتشرررادت حررردا  االعالنرررا  و اليافطرررا    االيرررة ،ونررراف  ا  و شرررالال  ميررراه، وو   

 اإلضاءة،واملظال  و املقاعد واألكشاك اخلدمية والعناصر املساندة.

 حدتقة املدتنة. (ه 

، وجيرد الزائرر فيهرا حرترة     املدتنة و  صص هلرا مسراحا  كربرية   على مست ى    لتاقق خدمةيختط  و تصم

الي م يف جمم عا  يف هاا الن ع م  احلدائق لراا جيرب أن    ، وتقضى النااامة يف التج   مبناىرها الطبيعيةت

 .التسلية املختلفةالرتفيه و الرتوتح وشروبا  ووسائل تت فر فيها كل ع امل الراحة مثل أماك  اجلل ا وامل

 :وحيقرق ختطيطهرا و تصرميمها     ختدم كافة فئرا  العمرترة لسركان املدتنرة    فهى  م  الناحية ال ىيفية

 ماتلى:
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o  ان تتر افر بهرا   على أشركا  منانيرا  غرري منتظمرة و     حدتقة املدتنة تفضل ان تك نالطرق داخل

 .1م 011/كافية لعدد الزائرت  ب اق  م قف أماك  انتظا 

o       تبردأ مر  م اقرف السريا ا       ومتناسرقة  رتابطرة ىرا  املشراه جيرب ان تكر ن علرى هيئرة شربكة م

كافيرتتا   ما  املتعلقة م دخلأماك  للجل ا و االسرتاحا  و كافة اساحا  و تتقاط  معهاو

أمرراك  للصرررالة وأمررراك   روبا  اخلفيفيرررة و دو ا  للميررراه وأكشرراك بيررر  املرررأك ال  و املشرر  و

ا  و ة..... اى غري ذلر  مر  ع امرل اجلر    مظللة، و نقاط جتميلية م  ناف  ا  و جمسما  تشكيلي

 الرتفيه و الرتوتح الالامة.

o مالعب للشبا  على ان ا  آلقل م  عشر سن ا مالعب لألطفمناطق م اقف كافية للسريا  و ،

، اضافة اى فضاءا  ومسرا ح مفت حرة   م  طبيعة املدتنة و ختدم اجلنسنتك ن الن عية مت افقة 

 وصاال  للعروض املختلفة )وخباصة ال طنية منها( وقاعا  لالحتفاال  العامة و اخلاصة.

o م اعرة جغرافيرًا مر      تكر ن  تفضل ان تت  إنشاء أكثر مر  حدتقرة علرى أن    فى املدن املمتدة أفقيًا

 .املقدمة لكافة سكان املدتنة لطبيعة اخلدمةاجل الت ات  العاد  

 :فتنرر ع عناصررر جتميررل  كمررا و د فررى فضرراءا  احلررى السررك  و تسرراعد فررى     مرر  منظرر   التجميررل

وتعردد أنر اع التشركيال  والطررا املسرتخدمة و       قيراا االنسراني   املاالحساا جبما  احلدتقة مراعاة 

  كافة اخلدما  املطل بة.ستيعا  القد ة على إالتنسيق فيما بينها إضافًا اى 

، والت ىيرف األخضرر   حمرددًا لنم هرا العمرانرى    : وه  إطا  تق  على احملي  اخلا جي للمدناحلزام األخضر (و 

األسر ا  والب ابرا  أو    ألحزمرة مثرل  ع أخررى مر  ا  كمرا ت جرد أنر ا    ن عيرا  الت ىيرف،  هلاا اإلطا  هر  احردى   

 الطبيعية مثل اجلبا  أو األنها . احملددا 
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     ذا  األشررجا   ن عيررة و كثافررة و عروضرره فررى   تلررف فانررهللاررزام فررى حالررة الت ىيررف األخضررر

وغالبرا مرا ترزداد كثافرة األشرجا  بهرا فرى املنراطق         ، به طبقا للهد  م  إنشراؤه اخلصائص املتميزة 

قليررل تأثريهررا السررلبى علررى  حلركررة الرترراح احململررة باألتربررة و الغبررا  و الرراى تعمررل علررى ت    امل اجهررة

سررتخدام امليرراه الرمادتررة )نرراتج  إال  تطلررق عليرره مسررمى غابررا  و تررت   فررى كررثري مرر  احلررا، واملدتنررة

 .أعما  الز اعة( فى بعد معاجلتها الصر  الصاى

 باكتمررا  حمررددا  الصرر  ة االحسرراا  عطررىتفررلن احلررزام األخضررر للمدتنررة   :مرر  منظرر   التجميررل

الاهنيررة للمدتنررة،كما ان تنرر ع وكثافررة الغابررا  جتعلررها متنررزة عررام ) حررال  الررر( عنرردما تسررمح     

 الطقس مبثل هاه املما سا .

 وم  أمثلتها: أن اع اخرى م  احلدائق العامة (ا 

)تك ن فى املركز اجلغرافى خلدمة أكثر م   على مست ى األقلي السكان وهى ختدم : حدتقة متنزه وط 

واألكشراك و  املطاع  والكافيرتتا  وتت افر بها كافة عناصر حدتقة املدتنة مضا  إليها سلسلة م  مدتنة( 

 .قاعا  احتفاال  و مسا ح مد جةداخلها تض   لك  مبساحا  أكر لتتناسب م  طبيعة االستخدام،كما

 :لطراب   اإللترزام با   وتصمي  حدتقرة املتنرزه الر ط  تفضرل ان ترت       فانه عند ختطي م  منظ   التجميل

اهلندسررية علررى ان تررت    صررياغة كافررة التشرركيال     العررام للمدتنررة و البلررد ككررل، وخباصررة عنررد    

 .و التى غالبًا ماتسعى إلحياء تراث البلد التا  ي الطرا املت افقة استخدام أنظمة م 
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هراه  ترزود   و، مسرا ا  املشراه   وأالشر ا ع  جب ا  أو داخل د بها احلدائق وتقص: حدائق الش ا ع وامليادت  العامة

و املظرال  وجمسررما  التشرركيل  قاعررد املو )شر  اع وىرررا (  أعمرردة لاضرراءةكافررة متطلبررا  مر   باحلردائق  

وأشجا  التظليل أو ن عيا  األشجا  والتى  التجميلى النخيل مثلباإلضافة إى األشجا  الزخرفية و الناف  ا  ،

 .وقد تك ن هاه احلدائق حم  تة وال  ود رةالشجريا  املزهكال  وتسمح بالتشكيل  

         للمنطقرة   النسرق العرام  مر    تتماشرى احلردائق فيهرا    مر  منظر   التجميرل: تفضرل ان تكر ن نسرق تنظري

 ال اقعة بها وتت افق  وح التصمي  م  الطاب  العام للمدتنة.

أو يف املنطقة املطلة على البار وقرتبة م  الشراطئ   الن عية م  احلدائقتنشأ هاه : أو ال دتان دائق الش اطئح

وتز ع فيها جمم عة م  أن اع األشجا  والشجريا  اليت هلا مقد ة عالية  خمرا  السي   أو الباريا  أو األنها 

البارترة باإلضرافة إى عردد مر  النباترا  العشربية الريت        على حتمل سرعة الرتراح والع اصرف الرمليرة والتيرا ا      

، كمررا تررزود هرراه احلرردائق بكافررة اخلرردما  املطل بررة للزائرررت    تتامررل ىرررو  الشرراطئ واملنطقررة السرراحلية 

ر احلردائق السرابق اإلشرا ة    ( إضرافة اى كافرة عناصر   )ترر د سررت  أو إسرتعما  تر م كامرل      بن عياته  املختلفرة 

 د م  احلركة السرتعة لآلليا  العابرة. إليها، كما مين  أو حي

  :مراعاة ان تك ن النسق العام لتخطي  و تصمي  هاه احلدائق تتناسب م  طبيعة م  منظ   التجميل

امل قر  واالسررتخدام ، كمررا ت جرره التخطيطررا  و العناصررر التصررميمية بهررا اى جمررا  الرؤتررة البصرررتة  

 عناصر التشكيل و التجميل بها.املقامة م  أجلها وتراعى البساطة فى أستخدام 

هي م  احلدائق العامة ذا  التصمي  الطبيعري وهلرا صرفاتها املميرزة وحتتر ي علرى العدترد مر          : حدتقة احلي ان

احلي انا  الرتة واملائية والرمائية والزواحف والطي   ، وتقس  احلدتقة إى أجزاء تضر  كرل جرزء فصريلة أو     
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فراص الطير   وبعرض الررك     باإلضافة إى مباني للاي انا  وعيادة بيطرترة وأق جمم عة متشابهة م  احلي انا  

 احلدتقة كافة اخلدما  املطل بة لراحة الزائرت  . تزود، كما املائية

 ت فري أن اع خمتلفة م  البيئرا  املناسربة لطبيعرة البلرد املسرتقدم      و  التن ع م  منظ   التجميل: م  حيش

البيئة املصممة كافة عناصر التشركيل و التجميرل املعررة عنهرا، كمرا      منها احلي ان، و ترتب  بهاه 

داخرل احلدتقرة مبرا حيقرق      ت تتضح عناصر التجميل م  خال  د اسة املتتابعة البصرتة حلركة الزائر

 التش تق واإلثا ة. 

يف د اسررة  التعليميررة والبارر ث العلميررة وللمسرراعدةالتثقيفيررة وتنشررأ هرراه احلرردائق لألغررراض : حرردائق النباتررا 

النباتا  م  الن احي البيئية والفسي ل جية وامل  ف ل جية وهاه احلدائق حتت ي علرى أكرر جمم عرة مر  أنر اع      

الريت تنتمري إليهرا وت ضر  ل حرة علرى       النباتيرة  وأصنا  النباتا  احمللية و املست  دة وترت  ت اتعهرا حسرب العائلرة     

واخلصائص العامره لره مر  العمرر      والعائلة وامل ط  األصليكل من ذج نبا  تكتب عليها اإلس  العلمي للنبا  

. وتزود مثل هاه احلدائق باملشاتل والص   لرتبية النباتا  يف بيئا  ذل االفرتاضى وت ا تخ االاها  .... اى غري 

 احلدتقة كافة اخلدما  املطل بة لراحة الزائرت  . تزودكما  .مشابهة لبيئتها الطبيعية اليت تنم  فيها

 فيمرا  رتص    مر  مراو د سرابقاً    بهرا التشركيل  والتخطري  و   منظ   التجميل: تتفق عناصر التجميل م

اجلماليرة للمتابعرة    استبدا  بيئة احلي ان بالنبا  و التن ع م   ف  الكفراءة  ة دتقة احلي ان م  مراعا

 رتددت  على احلدتقة(زائرت  )املالبصرتة حلركة ال
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التررى تتنرر ع وفقررا لن عيررة     اخلاصررة ا ذا  التصررميم املسررتادثةهرري مرر  احلرردائق    ائق الثقافررة والفنرر ن:  حررد

م  أمثلتها: اجملسما  والتشكيال  الفنية احلائز على اجلر ائز العامليرة، او   )متاحف مفت حة(  بهااملعروضا  

 التى متثل املشا كا  او املسابقا  الفنية التى جترى داخل اجملتم  املدني. 

 هلاه الن عية مر  احلردائق املسرتادثة مر  خرال  الت افرق        عناصر التجميل حتدد : م  منظ   التجميل

والتجانس بن ن عية املعروض وطبيعة ختطي  وتصمي  البيئة احمليطة به داخل احلدتقة متمنة لكافة 

اخلرردما  اخلاصررة هلرراه الن عيررة مرر  الزائرررت  واملرتدددترر  عليهررا، وتررت  التعامررل معهررا بررنفس منهجيررة    

ملعا ض واملتاحف و التن ع م   فر  الكفراءة اجلماليرة للمتابعرة البصررتة      داجيراما  احلركة والتنقل ا

 على احلدتقة( املرتددت حلركة الزائرت  )

 الفضاءا  اخلاصة

أن ، إال لتجميل مدن اخلليج العربيةعلى الرغ  م  أن الفضاءا  اخلاصة التدخل ضم  نطاق الد اسة بالدليل االسرتشادى 

تررزان الصرر  ة البصرررتة إكتمررا  إللمرردن تررنثر سررلبًا علررى  املقامررة اآل اضررى الفضرراء غررري املعمرر  ة داخررل احليررزا  العمرانيررة 

 جتميلها.عملية و م  ث  فهى تضر مبفه م  ،للمدتنة

 للمدتنرة الرئيسرية  احلركرة  شرراتن  تقر  علرى طررق و    )غرري املعمر  ة(   خباصة أذا كانت هاه اال اضرى  الفضراء   و، 

كمقلرب للمخلفرا    أو غرري مسر  ة ، او ترت  االسرتغال  اخلراطئ هلرا        مرتاميرة األبعراد،   وتزاد األمر س ءًا اذا كانت

 خباصة خملفا  املبانى.و

  أن وجد  -و األ صفة احمليطة بها أو تزداد األمر خط  ة أذا هاه املناطق منخفضة ع  مست ى الش ا ع- 
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 العامة: اخلضراء للفضاءا  واملناطقلبصرتة  الص  ة انجتميل و حتس دليل

مر  دولررة إى اخرررى نتيجررة  و اخلضررراء العامررة علرى الرررغ  مرر  إخررتال  املرداخل والت جهررا  لرررؤى جتميررل املنراطق املفت حررة    

 لتجميل مثل هاه املناطق والفضاءا  كما تلى:متثل فى جمملها دليل للعدتد م  املتغريا ، إال انه هناك عناصر مشرتكة 

 : لتض  بداخلها مسا ا  حلركة املشاة مصرنفة حملراو   ئيسرية     العامة جيب أن ختط  وتصم  هاه املناطق احملاو

، كمرا تفررتض أن   ما تتد ج فى مالحمها م  حماو   ئيسية إى حماو  ثان ترة وثان تة، وترتب  عض تًا باملداخل ك

   الدالة على ذل .بداتة ونهاتة وتنكد ذل  م  خال  الالفتا حركة تك ن لكل حم  

 :لكافرة العناصرر املسرتخدمة فرى تصرمي  وفررهإ هراه املنراطق مبرا           املناسب قياااملتفرتض ان تت  حتدتد  املقياا

تتناسب م  احليز املكانى، وتعكس طبيعة النشراط واألمنراط السرل كية والعمرترة والثقافيرة واالجتماعيرة.... اى       

 غري ذل  ملستخدمي املنطقة.

  يش تعكس تنسيق امل ق  فى ختطيطه وتصرميمه وعناصرر األنهراءا  ال حردة والرتابر  فيمرا        اب :ال حدة والرت 

 بينه ، وتك ن ذل  م  خال  تكرا  عناصر التنسيق باحلد الاى التسمح بالشع   بامللل.

 :جيررب ان تتناسررب وتترر اان ايرر  أجررزاء ومك نررا  احلرردائق مرر  بعضررها الرربعض، وخباصررة فيمررا تتعلررق     التناسررب

 أحجام وأن اع وخصائص النباتا  و األشجا  والشجريا  ،على ان تراعى التتد ج م  خال  الت ات  املناسب.ب

 :ت ىيف وإبراا بعض عناصر ومك نا  تنسيق امل ق  بهرد     يش تراعي فى تصمي  احلدائق السيادة والسيطرة

يمرة متفرردة هلرا، فضرال عر  تأكيرد ت جيره        للزائر او املرتدد على احلدتقة مر  خرال  ق   تعظي  قيمة الص  ة الاهنية

 املمرا  حن  مناطق وساحا  التجم  الرئيسية.



 )20صفحة )
 

 :م  التشكيال  اهلندسية و التشطيبا  واالشرجا    م  خال  اتباع املناهج الفنية لتادتد ن عيا  حمددة  البساطة

التشر تش والتررداخل واادحررام  و أكشراك اخلرردما .... اى غرري ذلرر ، لتسرهيل التقبررل الراهنى للمرررتدد و البعرد عرر       

الص  ة البصرتة للزائرت ، فضاًل ع  التأثري اإلجيابى عند إتباع هاا املنهج املبس  بهد  سه لة أعمرا  اخلردما    

 والصيانة.

 :وهى الصفة التى حيتفظ بها الزائر او املرتدد فى ذهنه ع  احلدتقة، وتتشركل مب جرب    الطاب  واملظهر اخلا جي

عناصر بداخلها، وحتدتد طاب  متميز وخاص بهرا،وتنطبق الشرأن ذاتره علرى املبرانى و االكشراك       الت ىيف األمثل لل

 واملظال ... اى غري ذل  م  عناصر اخلدمة وفرهإ احلدتقة.

 : حيررش حيسرر  إتبرراع التكرررا  فررى بعررض غناصررر مك نررا  احلدتقررة،  يررش تكامررل الصرر  ة   التكرررا  والتن ترر

للزائر، حتقق التتاب  دون إنقطاع لرب  أجزائها، وقد تت  ذلر  بز اعرة اإلشرجا      الاهنية م  خال  املتابعة البصرتة

)بن عية حمددة ألداء وىيفة حمددة مثل الت جيه أو التظليل( على ج انب املمررا  الرئيسرية و ختتلرف فرى احجامهرا      

برأل ان حمرددة  يرش    ون عياتها ع  املمرا  اجلانبيرة،أو تتكرر  ذلر  مر  خرال  جمم عرة مر  النباترا  أو الزهر            

 تك ن هلا إلتقاع وتك ن ملفتة وايلة م  حيش الشكل والتنسيق.

كما جيب مراعاة من  التكرا  اململ ع  طرتق إضافة ا اعرا  بنمراذج فرتردة او هلرا صرفا  تصر ترتة خاصرة، أو        

 كرا .إقامة جمسما  أو ناف    ... اى غري ذل  م  عناصر التشكيل، مبا حيقق بعض التن ت  م  الت

 :وتررت  ذلرر  مرر  خررال  تنظرري  وترتيررب عناصررر تنسرريق م قرر  احلدتقررة مرر  خررال  نسررق اررالي فررى   التترراب  واإلتسرراع

منظ مة حمددة  يش تشمل املمرا  على أماك  متسعة نسبيًا ع  عروض املمر تسامح بت اجد مقاعرد ومضرال    

وخباصرة كبرا  السر  و ذا  االحتياجرا       وأماك  جتم  )إلتقاط لالنفاا( ختدم كافة الفئا  العمرترة للزائررت   

اخلاصة. على تنتهى فى مركز او مراكز الشكل اهلندسي للادتقة باماك  جتم  متسعة نسربيا وتضر  عناصرر    
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تشرركيل وجمسررما  ونرر افري ... اى غررري ذلرر ، وتترر افر بهررا كافررة عناصررر خرردما  املرتددترر  علررى احلدتقررة مرر       

االيررة نظ مررة وفقررا مل علررى ان تررت  التنفيررالجنسررن... اى غررري ذلرر . كافيرتتررا  وأكشرراك خدميررة ودو ا  ميرراه ل

 مد وسة.

 :وهى م  أهر  العناصرر الترى ترنثر فرى جتميرل احلردائق مر  خرال  الد اسرة املتأنيرة أللر ان النباترا                الت افق الل نى

وم  االمثرل الدالرة   وأن اع األسطح لعناصر تنسيق وفرهإ امل ق  للتناسب فى جمملها حمققة لص  ة بصرتة متميزة، 

 على ذل  ماتلي:

      فى حا  وج د جمم عتان م  األشجا  خمتلفتان فى أل ان اجملمر ع اخلضررى،فيجب الررب  فيمرا

بيررنه  مبجم عررة شررجريتة ثالثررة تكرر ن أل انهررا مت افقررة مرر  لرر ني اجملمرر عتن األوليررتن،  يررش      

 تك ن فى جمم عها تشكيل متناسق وخمتلف فى النقل الل نى بينه .

 يمرر ني الباهررت تشرركل وتكرر ن منظرررًا خلفيررا ألغلررب األلرر ان الزاهيررة وتفررر   لاللرر ن األصررفر  وال

 املسافا  فيجعل احلدتقة أصغر م  مساحتها الفعلية.

    كررال  تلعررب ألرر ان املنشررل  املبنيررة واألكشرراك اخلدميررة و املظررال  )الرجرر ال  و الشماسرري و

للادتقررة مرر  حيررش )التجررانس أو التضرراد اللرر نى التكعيبررا ( دو ًا أساسرريًا فررى التكرر ت  اللرر نى 

 وه  ماجيب مراعاة عند تصمي  و تنفيا احلدائق مبختلف أن اعها.طبقا للااجة التشكيلية( 

      تطبق ق اعد ت ات  األل ان فى أختيا  وت ات  عناصر تنسيق امل ق ، حيرش تلعرب األلر ان دو ًا برا اًا

 ياا. ومنثرًا فى حتدتد املساحا  و اإلحساا باملق

        فعلررى سرربيل املثررا  تفضررل ا اعررة النباتررا  ذا  األلرر ان الزاهيررة جلررا  االنتبرراه وتسررهيل اإلد اك

 باملكان، كما ميك  استخدام النباتا  ذا  األل ان الباد ة إلعطاء اتساع ىاهرى للمكان.
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 :الت افرق فرى تصرمي      تت قف اختيا  املنهج التشركيلى و التجميلرى حمققرا ألى مر  التنرافر أو       التنافر والت افق

 املناطق املفت حة واخلضراء بناء على د اسة و ؤتة املصم  لت ات  عناصر التنسيق.

فعلررى سرربيل املثررا  اسررتخدام جمم عررة مرر  عناصررر الرررب  الشرررتطية فررى تنسرريق امل اقرر  تفضررل ان تكرر ن  

ألحده ، ومباتتناسب م  نباتاتها مت افقة لينتقل النظر م  إحداها اى االخرى تد جييًا دون سيادة بصرتة 

فيفضررل أن تررت  اسررتخدامه عنررد حرردود املنرراطق إلىهررا  أهميررة أحررد نرر ع احلركررة فررى الفررراغ. أمررا التنررافر 

 العناصر فى التك ت  الفراغي.

 :حيش تشكل الض ء و الظل عنصرت  با ات  فى جتميل وتنسيق احلدائق م  خرال  الت ىيرف    اإلضاءة والظل

ال اعى ألهميته ، إذ تتأثر ل ن العنصر وشكله وق امه مب قعه م  حيرش الظرل أو شردة اإلضراءة املرنثرة عليره.       

ذلرر   وهرر  مررا ترررتب  بد اسررة متكامررل حنرر  ت جيرره عناصررر احلدتقررة و عالقتهررا  ركررة الشررمس، ومراعرراة   

 وخباصة م  املمرا  و تظليل املقاعد.

شرردة الضرر ء املنبعررش مرر     املعاجلررة املناسرربة ل سررتخدام اإلضرراءة الليليررة و  تنطبررق األمررر ذاترره عنررد ا   كمررا 

م قر  مصرد  الضر ء    كمرا أن  ، و الترى تررتب  ب ىيفرة الفراغرا      الكشافا  واملصرابيح وأعمردة األضراءة   

تتضرح   و. ترنثر مباشررة فرى جتميرل امل اقر        ء املنبعش منهرا معلق او مثبت باأل ض وكال  د جة ول ن الض

إضرائة النراف  ا     و خباصة احلردتش منهرا فرى    األن اع املتعددة م  اإلضاءا   أهمية الت ىيف املناسب هلاه

 الرب  بن حركة املياه وحركة الض ء.،و االجتاه حن  التنسيق و التنظي  ووشالال  املياه

   وإضفاء طاب  فى عمليا  التجميل األماك   املستخدمةوهى م  العناصر احلدتثة  الص تية:استخدام املنثرا

متميز هلا تستقر فى األنطباع الاه  ع  املنطقرة،و مر  هراه الت جهرا  احلدتثرة الررب  برن اإلتقراع امل سريقى          
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اغ، ومنهررا اسررتخدام وحركررة الضرر ء، والتميررز فررى اسررتغال  األنررزاع املناسرربة مرر  امل سرريقى وفقررا ل ىيفررة الفررر

 األنغام الفلكل  تة أو امل سيقى بدون أغانى.

 : طلب فى جتميل احلدائق،األمر الاى تتوفعا  حيش تشكل النباتا  عنصر حي ي منثر  أختيا  أن اع النباتا

للمعرفررة التامررة لطبيعررة منرر  النبررا  املسررتخدم )بكافررة ن عياتهررا( والصررفا        الد اسررة املتعمقررة و املتخصصررة 

اى  ادهرا  و فررتا  تسراق  األو اق....   ، وإمكانيرا  تشركيله وفررتا  اإل   به وأامنة و مراحل النم  لره صة اخلا

فقرًا ل ىيفرة الفرراغ داخرل احلدتقرة وإضرافة       اعتهرا وغرسرها فرى األمراك  املناسربة و     غري ذل ، وذل  بهرد  ا  

 العنصر اجلمالي هلا.

ا فرى إطرا  تت افرق    هلر  تنفيرا التخطري  وال جيب ان تت   بق اإلشا ة اليها(جتميل مدن جملس التعاون اخلليج العربية )الساأدلة 

 :التالية الت جها م  

  قرري  وعررادا  وتقاليررد( للمجتمرر  الرراى سرر   تررت  التطبيررق برره، مرر  خررال         واالجتمرراعى إد اك احملترر ى الثقررافى(

 الد اسا  السل كية للسكان ومستخدمي هاه املناطق والفئا  العمرتة هل . 

  ان تك ن د اسة املناطق املستهد  جتميلرها متكاملرة، لتضر  فرى أ كانهرا تطر تر للعالقرة برن الفراغرا           تراعى

 واحملي  العمرانى بها حمققًا لل حة تصميمية متكاملة فنيا وتصعب الفصل بينهما.

  ال اقر  بهرا  ل و العمرران باملدتنرة   أنظمة التشركي  عند إضافة اى تك تنا  داخل املنطقة جيب مراعاة م اءمتها م، 

 غررتا  وحفاىرًا علرى الشخصرية املتفرردة     لا منعراً ذل  و ،البعد التا تخ وامل  وث احلضا ى أهمية التأكيد على م 

 .اخلاصة بكل منطقة
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  للتجانس م  طب غرافية امل ق  ومق ماته، تنسيق الاختيا  عناصر عند التخطي  والتأكيد على حماكاة الطبيعة(

 ة باملنطقة املقام بها( .والد اسا  املناخية اخلاص

  مر  أجرل  احرة الزائررت  مر  مراعراة إطفراء طراب  خرا جي هلرا           املتط  ة واحلدتثة العناصر التقنية وإستاداث إضافة

 املنطقة واملدتنة.تتناسب م  طبيعة 

  هلاالنظام االتك ل جي  د اسةو بداخل امل ق احلفاى على امل ا د البيئية والطبيعية. 

  العما ة اخلضراء باحلدتقة ومنها: تطبيق مفاهي التأكيد على 

 املخلفا . تقنيا  إعادة التدوتر 

 استخدام املياه الرمادتة 

    منرراطق الضررغ  املرتفرر  واملررنخفض   التصررمي  مبررا تسررمح بتخلررل حركررة اهلرر اء الطبيعيررة مرر  خررال  ت اترر

 عالقة املمرا  والعناصر م  االجتاها  الطبيعيةو

 مداد بالطاقة املت افقة بيئيا م  احلفاى عليها.إلأنظمة حدتثةال إستخدام 
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 .احلركة )االليا  واملشاه( مسا ا  شبكةالثانى :  احمل  

شبكة مسا ا  احلركة لكل م  االليا  و املشاه تعد احد العناصر االساسية املك نة لفراغرا  املدتنرة والترى مر  خرال       

احلركة والتنقل بداخلرها تنطبر  الصر  ة الاهنيرة لالفرراد مبختلرف ن عيراته  مقري  او اائرر او مررتدد، ومر  منطلرق جتميرل              

تقردم  الردليل االسرتشرادى   ة فانره جيرب االهتمرام بد اسرتها، ومر  ثر  فران        املدن فى بلردتا  جملرس التعراون اخلليجري العربير     

لبيئرة  العناصر املشركلة ل  جتميلم  منظ    شبكة مسا ا  حركة كل م  اآلليا  واملشاه، وذل سرتاتيجية التعامل م  ا

 و جيد  اإلشا ة اى ماتلى :، دن جملس التعاون اخلليج العربيةالعمرانية مل

  برالتارك مر    التى تسمح فيها  املسا ا  العامة حلركة كل م  اآلليا  واملشاهعملى تض  كافة نطاق التطبيق ال

 ذا  امللكية او ال ىائف اخلاصة. املسا ا التدخل فى نطاق التطبيق وخالهلا، 

  وفقررًا للعررروضالعامررة تررت  بعررد ان تسررت فى هرراه العناصررر احلررد األدنررى   هرراه املسررا ا التعامررل مرر  منظرر   جتميررل 

كرل مر  األنشرطة     مر  فرى عروضرها    تالءم طبقرًا لن عيرة احلركرة عليهرا، علرى ان تر       املسرتهد   لمتطلب الر ىيفى ل

اآلليرا    ن عيرا   مبختلرف  املتنقلرة مر  خالهلرا    املرو ترة لآلليرا  واألفرراد    لكثافرة او باال اضى واملبانى اجملاو ة هلرا، 

 متضمنة لفئا  ذا  االحتياجا  اخلاصة. لألفراد وقد اته  البدنية الفئا  العمرتةو

             جيب ان مراعاة السياق احمللى واخلصرائص املناخيرة عنرد تصرمي  وتنفيرا عناصرر جتميرل املسرا ا  مباتتناسرب مر

 وتقنيا  املعاصرة.ليعكس القد ة على التكييف لتلبية احتياجا  اجملتم  طبيعة املدتنة والدولة 

 

 يالمصدر: مجلس ابو ظبي للتخطيط العمران

 يالمصدر: مجلس ابو ظبي للتخطيط العمران

 يالمصدر: مجلس ابو ظبي للتخطيط العمران

 المملكة العربية السعودية -أمانة منطقة الرياض 
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واسررتاتيجا  التعامرل معهرا مر  منظر         املسا ا  )اآلليرا  واملشراه(  بناء على ذل ، تقدم الدليل عرضًا م جزًا لن عيا  

 ال ىيفة والتجميل كماتلى : 

 أواًل : م  املنظ   ال ىيفى:

وترأتي أهميرة هراا التصرنيف      تندتهرا،  الريت  اخلدمرة  لطبيعرة  وفقًا أنظمة أو أن اع تصنف الطرق وىيفيًا إى (أ 

 احلضررتة  الطررق  د جرا   وختتلرف .  والنقرل  املررو   حركرة  خلدمرة  طرتق كل تندته الاي الدو  بناء على 

 كثافرة  حسرب  وأتضرا  اخل....  جتا ترة  سركنية  أو جتا ترة  أو سركنية  كانرت  سر اء  ختردمها  الريت  للمناطق

 اى: الطرق تصنيف إجياا وميك  املخدومة املناطق تل  م  ستت لد اليت احلركة

: وهىىط قىىرب  ىىر ا  ىى و خدمىىحج و  ىىح  خ  ىى    (Highways or Autopan)الطرررق األقليميررة السرررتعة   (2

، ويفتىر  خج  توخجىح عل هى  ة اىة خد ىحم ت خد ى   ض مة  ومتنوعة مو خآلد  ت و اليوجح عل ه  أى  ق قعى ت

  ه .

وهى طرق حميطة باملدتنرة وتررتب  مر  الطررق احلضررتة       :(Ring Road) الدائرتة اخلدميةالطرق  (1

الرئيسررية، ومتثررل حرردود املدتنررة فررى اغلررب االحيرران ، ولكرر  فررى كررثري مرر  املرردن العربيررة فرران       

 االمتدادا  العمرانية جتاواتها واصبات تشكل عبء م  خال  الفصل جلسد املدتنة.

 األنشررطة مراكررز الطرررق اههرر : ترررب ( Main Streets Or Artreial )  ئيسررية حضرررتة طرررق (0

السرررتعة والدائرتررة   اإلقليميررة بالشرربكة وترررتب  بهررا، احلضرررتة املنرراطقباملدتنررة و يف الرئيسررية

 .نظرًا لكثافة احلركة املرو تة عليها مرو ي محل أكر وتتاملاخلدمية 

 مرر  املركبررا  بتجمير   الطرررق هراه  : تقرر م(Collector Streets) ثان تررة التغاتررة و التجمير    طررق  (0

  . األقل الطرق د جا  إلي بت اتعها وتق م الرئيسية الطرق
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 املنراطق  خرال   املركبرا   بتجمير   : حيرش تقر م  (Local or Service Street) حمليرة  حضررتة  طررق  (0

 الشربكة  يف املررو   م قليل  مقدا  تاملتو األعلى الطرق د جا  إلي األنشطة ومناطق السكنية

 .(Cul De Sac)، والش ا ع مقف لة النهاتا  (Loop)ومنها الش ا ع احللقية 

: وهرري تسررتخدم فررى داخررل املنرراطق ذا  الكثافررا  املرو تررة املنخفضررة   (Linked Streets) وصررلة (0

للغاتة )حا ة لكل اجتاه( وتستخدم داخل املنراطق السركنية او كمرداخل  خلدمرة حمرال  البير        

 م اقف النتظا  السيا ا .بالتجزئة و التقام بها 

 

 الريت  اخلدمرة  لطبيعرة  وفقراً  أنظمرة  أو أنر اع  إى وىيفيراً )األ صرفة واملمررا  (   كما تصنف مسا ا  املشراه   (  

فعلى الرررغ  مرر  قصرر   الد اسررا   والتطبيقررا  بهرراا اجملررا  فررى البلرردان العربيررة نظرررًا لسرريطرة     تندتهررا،

تسررت جب االهتمررام بهررا،وترج  هرراه   أهميررةهلرراا اجملررا  حركررة اآلليررا  علررى منظ مررة احلركررة، إال أن   

ل ىيفيرة،  برن اآلليرا  و التك تنرا  و الفراغرا  ا     لالنسران  تندته كالقة اتصرا   الاي الدو االهمية الي 

اضررافة اى ك نهررا م اقرر  للت اصررل علررى املسررت ى العالقررا  االجتماعيررة واخلدميررة للسرركان والزائرررت         

 .واملرتددت ،فضال ع  ت ىيف بعضها فى جما  الرتتض لكافة الفئا  العمرتة

م  ث  فعند التخطي  هلا جيب ان تت  علرى أسراا شربكة متصرلة مبسرت تا  قياسرية حتردد وفقرا لطبيعرة          

وكثافة و ن عية املتنقل م  خالهلا، كما ترتب  أ تباطًا وثيقا بن عيرة ال ىرائف حملردداتها مر  تك تنرا       

 عمرانية وىيفية وحدائق ... اى غري ذل .

كما جيب االهتمام بكيفية معاجلة نقاط التقاط  م  حركرة اآلليرا  )تهدئرة وت قرف حلركرة اآلليرا ،       

 دبى  -جميرة بيتش  -الممشى  عليها باالستمرا تة و االمان. ركة ت صف احلى جمملها شبكة كبا ى عل تة، انفاق سفلية(  لتك ن ف

 ابو ظبى -جزيرة ياس 

 ابو ظبى -السوق المركزي 
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 بناء على ماسبق ميك  تصنيف مسا ا  املشاه اى ما تلي:

مسا ا  مشراه تررب  برن مرداخل ال حردا  السركنية )مفرردة او جممعرة( داخرل منراطق سركنية             (2

 اآلليا  بأن اعها املختلفة.التى التسمح فيها مبرو  

مسررا ا  مشرراه خدميررة للرررب  بررن منرراطق اإلسرركان الفردتررة او اجملمعررا  السرركنية وأمرراك        (1

 اخلدمية. انتظا  السيا ا  )خاصة وعامة( او على األ صفة كماددا  للش ا ع

وامررراك  جتميررر  اخلررردما  واملنررراطق الرتفيهيرررة  مسرررا ا  مشررراه للررررب  برررن منررراطق اإلسررركان (0

 والرتوحيية على مست ى اجملمعا  أو اجملاو ا  السكنية.

مسررا ا  املشرراه خلدمررة ن عيررة حمررددة مرر  األنشررطة مثررل األسرر اق التجا تررة أو املنرراطق اإلدا تررة أو   (0

 والتثقيفيررررةباالمرررراك  السررررياحية  أو داخررررل احلرررردائق بان اعها،وكررررال األنشررررطة الرتاضررررية،

 .يةوالرتوحيوالرتفيهية 

حيش ت ىرف  م  املشاه حركة السيا ا  بن مسا ا  خمتلطة: وهى ن عية م  املسا ا  املتداخلة  (0

على  م  ساعا  النها  دمية خال  أوقا  حمددةاخلطبيعية أو الالشا ع كمسا  حركة لآلليا  

ان ت ىف كمسا  حلركة املشاه خال  الزم  املتبقى م  الي م، كما ت جد ن عية منها ختصص 

ومنها مرا ترت    حلركة املشاه خال  اتام حمددة باالسب ع وغالبا ما تك ن عطال  نهاترة األسرب ع،  

 ختصيصه م  يًا حلركة املشاه.

 2حلركة الد اجا  أو الرتاضة او الرتفيه.كما تدخل م  ضم  املسا ا  املسا  املخصص  (ج 

                                                           
1
ممر متعدد الوظائف لخدمة كل من حركة المشاه أو  (.11الفصل الثانى صفحة ) -أبوظبى  -دليل تصميم الشوارع الحضرية  

 ابوظبي -ممارسة الرياضة 

 ابوظبي -مسار للمشاه يضم مقاعد للجلوس ومقهى 

 ابوظبي -مسار للمشاه يضم مقاعد للجلوس ومقهى 
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واحملطرا  اخلراص بره سر اء اكانرت فر ق سرطح         حركة القطرا ا  املسا ا  مسا  كما تدخل م  ضم   (د 

 األ ض أو أسفلها.

 ثانيًا: م  منظ   التجميل:

بالعدتد مر  الع امرل فمنهرا    تتأثر أو املرتدد على املدتنة املقي  او الزائر طبيعة الص  ة البصرتة التى تنطب  يف أذهان 

ومنها ما تص بالعمران م  حج  الكتلرة ون عيرة التشركيل و النسرب واملقراتس       والثقافية و التا  ية االجتماعية

 .... اى غري ذل  والل ن وامللمس

الترى  وحمردداتها الفيزتقيرة   البصررتة  طبيعيرة مك نرا  الصر  ة    فى ذه  االنسان هرى  م  أكثر هاه الع امل تأثريًا 

نطبرراع الصرر  ة برراه  ان سرررعة اوبنرراء علررى ذلرر  فرر ، بصرررتة لتاركاتررهالابعررة املتمرر  خررال   تراهررا وتتعامررل معهررا

 باهنه. وتستقر تتعامل معها التفاصيل التى ك  ون عيةام  استيعابه و سرعة حركة الشخص وبالشخص تتأثر 

املسرتهد    حتقرق املقرام االو  علرى ك نهرا     م  ث  فان جتميل شبكة مسا ا  احلركة )اآللية واملشراه( تعتمرد فرى   

( عليها فى احلاضر واملستقبل. ختتلف منهجية بن عياتها)مالئمتها لكثافة ون عية احلركة م  خال  منها وىيفيًا 

التجميل و التى تعتمد على ن عية و سرعة احلركة عليها )قد ة االستيعا  اإلنسانى املرتبطة بن عية وحج  والعدد 

ومسرا ا    بأن اعهرا  آلليرا  )ااملختلفرة   هرا لن عياتتفاصيل( م  خرال  إسرتخدام العناصرر املالءمرة طبقرًا      التكرا ي لل

 .(املشاه
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 :(واملشاه االليا ) احلركة مسا ا  لتجميل شبكةلدليل اإل شادى اثالثا: 

 العناصر التالية:م  األمثل لكل  م  خال  االختيا  والت ىيفوتت  ذل  

 .(، طرا وطاب ل ان ،ملمساواأل صفة )خاما  وم اد،إنهاءا  الش ا ع  (أ 

، عناصرر  ع  سطح األ ض، تنسيقا  املكر ن  ة ) مساحة الل حا  ، اال تفاعتاالسرتشادتنسيق الالفتا   (  

 إنهاؤها، اإلضاءة(

 ة(االسرتشادتتنسيق اإلعالنا  )كما سبق بيانه فى تنسيق الالفتا   (ج 

 النجيل، الزه  (استخدام العنصر األخضر )أشجا ، شجريا ،  (د 

)التشرركيل  تنسرريق وتنظرري  وحرردا  اإلضرراءة لكررل مرر  مسررا  حركررة اآلليررا  بالشرر ا ع ومسررا ا  املشرراه (ه 

 اخلا جى هلا والل ن وامللمس .... اى غري ذل ، شدة ون عية ول ن اإلضاءة املنبعثة منها(

لفررة )حركررة  بررن ن عيررا  احلركررة املخت  و احلرر اجز )جسرردي و بصررري او كالهمررا(    د اسررة الف اصررل   (و 

علرى ان تتضرم  عنراص التنسريق     ( ، ذوى االحتياجرا  اخلاصرة   اآلليا ،حركة الد اجا ، حركة املشراه 

 .التشكيل والعروض واال تفاعا م  خال   صناعىالنباتى او السياج الردو ا  ووالتجميل كل م  ال

 انا .وتنسيق مداخل وخما ج املناطق املختلفة وىيفيا وحا ا  التهدئة والدو د اسة  (ا 

التشكيال  الفراغيرة واهلندسرية   متضمنة  االنتقاال تنسيق وجتميل ومعاجلة نقاط االتصا  و التعا ض و  (ح 

 السيا ا  واملشاهب اخلاصةلكل م  األنفاق والكبا ى وعناصر اإلنهاء و اإلضاءة... اى غري ذل ، 

 وخدما  كل م  سيا ا  السرفيس والتاكسيا . دما  النقل العامخل االنتظا  حمطا  (ط 

 .والدخ   اليها واخلروج منها انتظا  السيا ا تنسيق و ت ات  أماك   (ي 
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اخل او جبر ا   اخلاص بها وت اتعها دواألل ان )م  حيش حج  وتشكيل الكتلة  االكشاك اخلدميةت افر  (ك 

 مسا ا  حركة املشاه(

... اى غرري ذلر  مر  حيرش      ، أعمردة اإلنرا ة  ، املظرال  اخلدما  العامة م  سال  خملفا ، مقاعد جلر ا  (  

ت ات  وتنسيق م اق  التنفيا وعالقتهرا مبسرا ا  احلركرة وكرال  اخلامرا  املسرتخدمة واأللر ان...... اى        

 غري ذل .

تر افر عناصرر   علرى ان  حمطا  القطرا  فر ق او حترت سرطح األ ض     م  بكل التشكيل وعناصر التجميل  (م 

 الالامة بها. ا اخلدم
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 .القيمة ذا  و الرتاثيةاملناطق و احلضا تة الفراغا الثالش:  احمل  

قيمررة حضررا تة لرره  هررا(فررى حررد ذاتتك تناتهررا )ثررل ومت ،صررفة معرررة عرر  البعررد الثقررافى للمجتمرر  تعررد الرتاثيررة  التشرركيال

تررتب  بردالال  ومضرامن تراثيرة،     . وتصرل القيمرة احلضرا تة للعمرران إى أ قرى مسرت تاتها عنردما        عليها ولالجيا  املتعاقبة

لال  فران التهراون أو االهمرا  فيمرا تتعلرق بامل  وثرا  احلضرا تة الترى تثرري العمرران مراه  إال غيرا  للر عي القر مي برالقي                 

 احلضا تة وإهدا  لثروة ق مية تزتد م  ه ة البعد الثقافى للمجتم .

ضرر مبردن اخللريج العربيرة واالجتراه القتبراا كترل وتشركيال          وم  طفرة التنميرة العمرانيرة املتسرا عة خرال  العصرر احلا     

عمرانية مست  دة م  اجملتمعا  الغربية، وم   غبة املتنامية فى االستغال  العقا ي )فى ىل عدم اكرتاث بالقي  احلضا تة 

فرى االختفراء او تفرتغهرا مر      املبرانى املتميرزة   اثيرة و والرتاثية املكتسبة عر االامنة التا  ية( بدأ  كثري مر  الفراغرا  الرت  

قدمية والرتاثية إضرافة اى اعتمراد الت جهرا  حنر  بنراء األبرراج احلدتثرة        مضم نها احلضا ى، وانطبق االمر على احلدائق ال

الشاهقة واملبانى ذا  التشكيال  العمرانيرة الغرتبرة عر  م  وثاتنرا األمرر الراى أدى التشر ه والتلر ث البصرري الراى أصربح            

 ساعد  على تعميق مفاهي  االغرتا . ميثل ىاهرة

عمرانيرة وحردائق ومبرانى جتسرد ترا تخ مردننا       حضرا تة و  تبقرى مر  فراغرا    مرا  م  هنرا تررا اهميرة االهتمرام باحلفراى علرى       

منهجيرة التعامرل معهرا بهرد      ب  ضر كللية تستهد  ت جيه و (االسرتشادي)بهاا الدليل  التجميلعملية العربية، وتأتى دو  

 واحلفاى على الرصيد العمراني الرتاثي املميز هلا، وتتضم  هاه اآللية عمل ماتلي: إنقاذها

 .وض  منهجية لرصد وتسجيل وت ثيق الفراغا  واحلدائق للمناطق واملبانى الرتاثية 

               حتدتد أساليب التعامل مر  املبراني الرتاثيرة تبعرًا لقيمرة وحالرة كرل مبنرى وخصرائص حميطره العمرانري و الترأثريا

 املتبادلة.
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  واملناطق واحلدائق الرتاثية فى مشروعا  احلفاى والتط تر واإل تقاء.حتدتد أساليب التعامل م  األحياء 

   تأكيررد مفهرر م التجميررل مرر  خررال  التنسرريق احلضررا ى اهلرراد  إلبرااهررا وذلرر  لكافررة املشررروعا  التررى تررت  بهرراه

 االحياء او املناطق الرتاثية.

 لرتاثيةاوال: املباني واملنشل  ا

مبنى أو منشأة تتميز بقيمة تا  ية أو  مزترة، أو معما ترة فنيرة، أو عمرانيرة أو أجتماعيرة كمرا هر         : 1تعرتف املبنى الرتاثي

 م ضح باجلدو  التالي:

 املعاتري االساسية القيمة

 قيمة تا  ية

 مبنى له ا تباط بن احي تا  ية ق مية. 

 أقامت به شخصية مهمة حمليا أو عامليا. 

 له عالقة بأحداث ق مية منثرة وهامة. 

 له قيمة  مزتة. 

 عمر املبنى. 

 قيمة معما تة فنية

 مبنى ذو طراا معما ى فرتد ومتميز. 

 تصمي  معما ى ىيز وإبداع ف  متفرد. 

 ميثل حقبة مهمة م  تا تخ الف  والعما ة. 

 نتاج فنان أو معما ي مرم ق حمليًا. 

  إنشائية تتس  بالند ة و التفردميثل قيمة علمية أو تكنيكية. 

                                                           
2
 م.2111التراثية، المجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، الطبعة األولى، مصر  أسس ومعايير التنسيق الحضارى للمبانى و المناطق 
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 املعاتري االساسية القيمة

 قيمة عمرانية

          املبنى له قيمة لك نه جرزءًا مر  جمم عرة تراثيرة متكاملرة متميرزة فرى ختطيطهرا

 .العمراني

      برراملبنى حدتقررة تراثيررة ذا  أهميررة بيئيررة وتا  يررة أو التنسرريق احلرردائق هلررا ضررم

 خمط  تظهر مرحلة او حقبة فى تا تخ اجملتم .

  تتكامل م  بعضها م  حيش الشكل وأسل   البناءمبان تراثية. 

 قيمة معن تة اجتماعية
 اال تباط على مر الزم  ب ىائف اجتماعية مهمة باملنطقة. 

 .املبنى ميثل انعكاسًا لفكر أو عقيدة أو تقاليد اجتماعية ب جه عام 

 قيمة تقليدتة حملية

  طبيعررة متكاملررة تتميررز املبنررى جررزء مرر  عمررا ة حضرررتة أو  تفيررة أو صرراراوتة هلررا

 .بتا  ها وعما تها املتجانسة

        املبنررى ضررم  جمم عررة معما تررة بهررا اسررتخدام ملرر اد بنرراء ىيررزة تعررر عرر  طبيعررة

 املكان وتت ائ  م  الظرو  املناخية.

   بناء تقليدى تعر ع  خرا  مرتاكمة عر االجيا  م  التصمي  واإلنشاء واحلر

 التقليدتة.

 هاه املبان تنبغي ان تتس  باآلتي:

   مبا تتيح هلا االستمرا .قب   اجملتم : أن حتظى بقب   وتفاعل اجيابي م  اجملتم 

  :ان تك ن معرة ع  ى اهر مادتة ومعن تة أو فكرتة فى حقبة امنية حمددةىاهرة ثقافية واجتماعية 

 .الصع د واالستمرا تة: اى ان حالتها تسمح باستمرا تة ت اجدها وإمكانية التعامل معها 

 لتاريخية _ الرياض _ السعوديةمنطقة الدرعية ا
خدمصحر: سلم ج  و عبح خدعزيز، خدري دة اط خدترخث 

 هـ،4141خدعمرخنط، خده ئة خدعل   دتطوير محينة خدري  ، 
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بهراا اجملرا  ت جرد جمم عرة مر  اخلطر ا  األوليرة جيرب القيرام بهرا لضرمان            املبرانى و املنشرل  الرتاثيرة    جتميرل  لصياغة أدلة 

 حتقيق األهدا  املنش دة ومنها:

الت ثيق والتسجيل عملية جتميل املبان واملنشل  الرتاثية هى لنجاح  م  اه  اإلجراءا ت ثيق وتسجيل املبان الرتاثية:  (أ 

التى تضم  احلفاى واحلماتة للرتاث،والتى تت  على مراحل تنتهري بتاليرل دقيرق لطراب  وطررا ال اجهرا  اخلا جيرة        

متضمنة لرف  كامل حلالتها الراهنة ومقا نتها بتصممياتها السابقة، وتت  ذل  م  خال  استما ة خمصصة لرال   

  فضال ع  الت ثيق الف ت غرافى، وتت  ذل  م  خال  جلان تض  متخصصن بكافة اجملاال  املتعلقة بال .

، هاا السجل تض  كافرة املعل مرا  السرابق    م  خال  اجلها  اإلدا تة املختصة إنشاء سجل ق مى للمبانى الرتاثية (  

ا السجل تعد مرجعًا م ثقًا تت  االستناد اليره  تسجيلها وتت  حتدتثه وجتدتده كل فرتة امنية م  قبل املختصن، ها

 عند اختاذ اى اجراء حيا  هاه املبانى الرتاثية،

حيرش ترت  االعرالن علرى مرالك وسركان املبراني االثرترة بعرد          اإلعالن والنشر والتعرتف بق ائ  حصر املبان الرتاثية:  (ج 

علرى الررتاث املعمرا ى والعمرانرى، ولتجنرب      تسجيلها، كما تت  االعالن فى احملي ، وذل  للت عية باهمية احلفاى 

اى اعما  مباغتة قد تنثر علي قيمة وحالرة العقرا ، كمرا ترت  االعرالن والنشرر فرى االمراك  العامرة مثرل اجملرالس            

البلدتة وكال  املنسسا  التعليمية املختصة والتى ميك  ان تك ن هلا دو  مشا ك فرى اعمرا  الت ثيرق واحلفراى     

 والعمرانى على الرتاث املعما ى

هاه االساليب فى جمملها تهرد  اى   :الرتاثيةللمباني والصيانة  والرتمي اتباع االساليب العلمية واملهنية فى احلفاى  (د 

احلررد مرر  ع امررل تررده   كاررد ادنررى ثرر  تتررد ج لتتضررم  اعمررا  الرتمرري  )إعررادة الشررئ ألصررله( ثرر  إعررادة التأهيررل    

الدو تة، واملتابعة والفاص لضمان األداء على افضل مست ى باستخدام افضل والت ىيف املناسب ث  منهج الصيانة 

 األساليب العملية والتقنية التى حتقق ذل .
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م  مثا فران التعامرل مر  املبنرى باالسراليب السرابقة تترد ج مر  اإلطرا  اخلرا جي للكتلرة املعما ترة لينتهري باحلفراى والرتمري                 

 به. املعما تة والفنية اخلاص يلوأدق التفاص املك نا كافة والصيانة ل

 :املباني واملنشل  الرتاثيةالدليل اإل شادى لتجميل 

 فيما تلى: املباني واملنشل  الرتاثيةة لتجميل االسرتشادتحتدد  بناء على ماسبق األدلة 

سابقا( اعادة التك ت  والتشكيل اخلا جي للمبانى واملنشل  الرتاثية )بعد حصرها وت ثيق تفاصيلها كماذكر  (أ 

اى أصل التك ت  والتشكيل السابق وذل  لكافة عناصر املبنى م  طاب  وطرا للتفاصيل الدقيقة له، على ان 

 تك ن م  نفس اخلاما  املستخدمة سلفا وبنفس األل ان وامللمس.

  التقنية )ذو اخللفية العلمية، واخلراكافة أعما  الصيانة والرتمي  واإلصالح جيب أنى تت  م  خال  املختصن  (  

املتميزة، على ان تت  التنفيا م  خال  العمالة املد بة واملنهلة لال ( م  ضرو ة ت فري كافة االمكانيا  املادتة 

 لتنفيا ذل .

عدم السماح بلجراء أى تعدتال  خا جية )أو داخلية( او تغيري فى ن ع وأل ان اإلنهاءا  اخلا جية للمبان الرتاثية،  (ج 

 ا  ومظاهر التش تة واإلتال  التى تنثر سلبا على الص  ة البصرتة للمبنى.م  إاالة كافة التعدت

 عدم الرتخيص بهدم أو تعدتل أى جزء م  املبان الرتاثية  (د 

 استخدام املبانى الرتاثية فى جماال  ت ىيف تتناسب م  طبيعتها وحتاف  عليها م  التده  .إعادة  (ه 

 برامج الفاص والصيانة الدو تة م  خال  املختصصن. احلفاى املت اصل على املبانى الرتاثية م  خال  (و 

 للمبانى الرتاثية وخباصة التى ليس بها اى متدتدا  م  مراعاة ما تلى:املرافق اعما  ت صيال   د اسة (ا 

 .عدم ىه   التمدتدا  الصاية )تغاتة وصر ( على ال اجها  اخلا جية للمبنى 
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     الت صرريال  امليكانيكيررة والكهربائيررة جيررب ان تررت

 املبنى. واجها  بطرتقة التش ه 

   مراعرراة تررأمن كررل ماسرربق مرر  حيررش اسررتخدام املرر اد

كشرف عليهرا ومعاجلرة    واخلاما  املناسبة م  سرعة ال

 القص   او التسر  حا  وق عه.

كما جيب ان تت  د اسة ابراا عناصر التشكيل بال اجها  لياًل  (ح 

مرر  خررال  املختصررين وباسررتخدام التقنيررا  احلدتثررة التررى ترررا 

ااهلا )دف ( وباستخدام أل ان ون عيا  م  املصابيح ذا  شدة 

 اضاءة مناسبة. 

 و الرتاثيرة املنراطق  و احلضا تة الفراغا جتميل قطاع  ثانيا:

  :القيمة ذا 

 القيمة ذا  و الرتاثيةاملناطق و احلضا تة الفراغا تعرتف: 

هررررى املنرررراطق ذا  املالمررررح التا  يررررة املتميررررزة عمرانيررررا     

ومعما ترررا سررر اء اكررران فرررى نشرررأتها او وىائفهرررا، وهررراه     

املنرراطق تعررد مبافيهررا مرر  مبررانى وميررادت  وحرردائق وشرر ا ع   

وحدة متكاملة التتجزأ، حيش تعتمد الت اان برن أجزائهرا   

 سوق واقف _ الدوحة _ قطر لى طبيعة وتناسق مك ناتها.ع
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اى جنرب مر  الررتاث املعمرا ى،      ًازء أساسريا مر  الررتاث العمرانرى جنبر     كما ميثل ن ع االسرتعما  واألنشرطة امل جر دة بهرا جر     

داخلرها جرزء مهر  مر  االعتبرا ا  الرتاثيرة واالجتماعيرة        ب التجا ترة و الصرناعية   واحلرر  الرتفيه وبالتاى فلن ن عية االنشطة 

 احلفاى عليها وتدعيمها فى املناطق الرتاثية طبقا للم اثيق الدولية فى جما  احلفاى على الرتاث العمراني.تلزم 

حتدد املناطق الرتاثية تبعا لتا تخ وخصرائص املنطقرة واتضرًا بنراء علرى مفرردا  التك تنرا  األثرترة بداخلرها بردء مر  مبراني             

 وحدائق متضمنة لعناصر التشكيل والتجميل داخل إطا ها وش ا ع وأاقة وحا ا 

 :القيمة ذا  و الرتاثيةاملناطق و احلضا تة الفراغا جتميل قطاع الدليل اإل شادى لتجميل 

باملبررانى )السررابق اإلشررا ة اليهررا( ، مرر  االحتفرراى ترت  اتبرراع نفررس اخلطرر ا  السررابقة فيمررا تتعلرق    (أ 

 وحمددا  النسيج العمرانى الرتاثي بكافة التفاصيل اخلاصة به.بطاب  

كر ن  تمبادئ  جتميل املناطق الرتاثية أو ذا  القيمة هرى تصرنيفها اى مسرت تا ، علرى ان      أوى (  

طبقرًا ألول ترا  احلماترة املطل برة،     ذا  مظراهر واضراة   مناطق الفصل واالنتقا  برن املسرت تا    

 وهى تقس  بصفة عامة كما تلى:

 .مست ى )أ(: منطقة محاتة قص ى 

 .مست ى ) (: منطقة محاتة مت سطة 

 مست ى )ج(: منطقة انتقالية بن منطقتى احلماتة )القص ى / املت سطة( والعادتة 

تتمترر  باحليرراة  ان تررت  ادا تهررا  يررشبقطرراع املنرراطق الرتاثيررة أو ذا  القيمررة تجميررل الكمررا تعررد مرر  اهرر  مظرراهر  (ج 

واألنشررطة الي ميررة، والبعررد عرر  جتميرردها )ت جهررا  سررابقة( علررى ان تررت  اختيررا  األنشررطة مبررا تتناسررب مرر  طبيعررة  

 التك ت  العمرانى هلا.

 منطقة قصر الحكم_الرياض
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ث الصر  ة البصررتة هلراه املنراطق     إاالة كافة التعدتا  التى متت على املناطق التا  ية وخباصة التى تنثر على تل  (د 

ومنهررا الالفتررا  و االكشرراك والتعرردتا  علررى واجهررا  املبررانى مرر  تغرريري ابعرراد الفتاررا  أو الرررواا  او عناصررر         

 اإلنهاءا  م  م اد واألل ان غري مالئمة.

العمرل علرى   استخدام افضل ال سائل التقنية واخلاما  فى متدتدا  املرافق واخلردما  داخرل الطرقرا  واملمررا  و     (ه 

 معاجلتها  يش التنثر سلبا على الص  ة البصرتة للمنطقة.

حتقيق الت افق االجتماعي م  خال  الد اسا  اخلاصة و املتعمقة للرب  بن النشاط االقتصرادي لسركان املنطقرة     (و 

 ومست ى الدخل واحلالة التعليمية، وكال  النشاطا  الرتاثية مثل الصناعا  احلرفية الرتاثية.

مبرا تتناسرب مر      ألى تعامال  فى جما  العمران داخل هاه املناطق )الرتاثيرة او ذا  القيمرة(  حتدتد ق اعد تنظيمية  (ا 

  املست تا  السابقة.كل مست ى م  القي  العمرانية بها، على ان تك ن خاصة ب

 ة بانهاءا  الطرق.  اال اضي ونهاتحتقيق احلماتة املناسبة للنسيج العمراني بكافة مفرداته بدء م  تقسيما (ح 

احرررتام عررروض الشرر ا ع والطرقررا  واألاقررة للافرراى علررى النسرريج العمرانرري، كمررا الجيرر ا فررتح شرر ا ع جدترردة او   (ط 

 ت سعة الش ا ع القائمة وكال  فيما تتعلق مبمرا  املشاه واأل صفة.

رتاثيررة وذا  القيمررة  وضرر  اطررا  متكامررل ملنهجيررة وآليررة تطبيررق مفرراهي  احلماتررة واحلفرراى واال تقرراء باملنرراطق ال          (ي 

تشررتك فيهرا خرراء     )مبست تاتها الثالثة( متضمنة د اسة متكاملة )تصميمية وتنفياتة( لال اضرى الفضراء بداخلرها   

 فى جما  الرتاث العمراني.
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