
Minia Journal of Engineering & Technology (MJET), Vol. 38, No. 1. January 2019 

 

- 109 - 

 

 ثَْهذاد انتراث انعًراَيرؤيخ يقبرَخ الستثًبر 

 يحًذ إيبو أحًذ إيبو /د. و

 جبيعخ انقبهرح –قهيًي وانعًراَي انتخطيظ اإل عضى هيئخ انتذريس ثكهيخ

Dremam2017@yahoo.com 

 : ممخص البحث

 واالجتماعيةة الدينيةة، ، القديمة في أي مجتمع في العالم معممًا بارزًا من الناحية التاريخية، الثقافيةةالطينية تعد الَبْمَدة 
السةتقرار البرةري بداية التنميةة وافي ساس االكما تعتبر منارة تحاكي عراقة وحكمة األجداد  وتعد ببنائها التقميدي احيانًا هي 

ومةع مةرور الةزمن والتطةور التكنولةوجي الع ةري الحةدي  أ ةبحم الَبْمةَدة الطينيةة  فةي تجمعةام مسةتقرة عمة  مةر الع ةور،
هجرهةا سةكانها األ ةميين إلة   عمية مستقرام ال تفي بمتطمبام سةكانها مةن النةواحي العمرانيةة واالجتماعيةة أو االقت ةادية، و 

إل  مواقع أخري جديدة، تاركين الَبْمدام خاويةة  واحياناكامتداد طبيعي لمَبْمَدة الطينية القديمة ولها حمناطق الجديدة المتاحة ال
تمثةل خطةرًا أمنيةًا وبيئيةةًا فةي معظةم الحةاالم العربيةةة أ ةةبحم الَبْمةدام و التةاري،، الكثيةةر مةن يكريةام تمامةًا مةن كةل رةي  إال 

 المحيط   عم  السكان باإلطار

الع ةر توجة  عةالمي متزايةد نحةو إعةادة توظيةم واسةتثمار مواقةع التةرا  العمرانةي الطينةي القةديم  وقد تالحظ في هةيا
مةةن خةةالل جهةةود وتجةةار  تنمويةةة دوليةةة وعالميةةة متنوعةةة تحةةاول و مةةن قبةةل المجتمةةع الةةدولي ا المحافظةةة عميهةةا واالهتمةةام بهةةب
العةام مواقع، مةن خةالل إعةادة تطويرهةا وتهيئتهةا مةن حية  المكةون تمك الاستغالل واستثمار  آليام إعادةل إل  أنس  تو ال

تعزيةز بةل و ، لممجتمع المحمي الواقعة ب  والوظيفة لما بها من إمكانيام تنموية وتراثية ممكن أن تزيد من الفرص االستثمارية
ت ادية القديمة  ويرجع الهدم من ، فضال عن المحافظة عم  القيم االجتماعية واالقمعاً السياحة الدولية والمحمية بالمجتمع 

عمميةةة إعةةادة التوظيةةم واالسةةتثمار إلةة  محاولةةة إحيةةا  قيمةةة التةةرا  العمرانةةي الطينةةي أو الحجةةري القةةديم ولةةيس الهةةدم منةة  
الربحيةةةة الماليةةةة فقةةةط، عمةةة  أن يكةةةون هنةةةاك جةةةز  مةةةن العائةةةد االقت ةةةادي لعمميةةةة االسةةةتثمار لمتةةةرميم وال ةةةيانة وهةةةو الهةةةدم 

 عممية االستثمار والتي يراها االقت اديين أنها أنس  االسالي  اقت اديًا عم  االطالق حت  يومنا هيا الرئيسي من 

وبالتالي بد  البح  بتناول مفاهيم وتعاريم الَبْمَدة الطينية التراثية القديمة وأهميتها، ودراسة ظاهرة انتقال السكان مةن 
االجتماعية واالقت ادية، كما تناول البح  وجهام النظر مةا بةين المؤيةدين الحدي  من حي  االسبا  والتأثيرام   القديم إل

عةةةادة التوظيةةةم  اسةةةتثمارو والمعارضةةةين لفكةةةرة تطةةةوير  مواقةةةع التةةةرا  العمرانةةةي، ثةةةم تعةةةرض البحةةة  إلةةةي أسةةةالي  التطةةةوير وا 
الةةدولي سةةابق اعةةدادها فةةي المجتمةةع الاالقت ةةادية لمَبْمةةدام التراثيةةة الطينيةةة، كمةةا تنةةاول أنةةواع المرةةروعام الوظيفيةةة المختمفةةة 

فةةي  التجربةةة المحميةةة  نتقةةل البحةة  إلةةواإعةةادة تهيئةةة الَبْمةةَدة الطينيةةة المهجةةورة،  تناولةةم فكةةرةالعةةالمي فةةي هةةيا المجةةال والتةةي 
آليةةام إعةةادة توظيةةم واسةةتثمار تو ةةيام تمثةةل بتحديةةد نتةةائ  و البحةة  وانتهةةي  ،بواحةةة سةةيو وحيةةدة م ةةر مةةن خةةالل تجربةة  

وقةةد هةةدم البحةة  إلةة  إلقةةا  الضةةو  عمةة  إمكانيةةة  ةةيااة أسةةالي  جديةةدة إلعةةادة توظيةةم   الَبْمةةدام التةةرا  العمرانةةي َنَويةةام
َيةةة مةةن السةةكان األ ةةميين، ورؤيةةة  لةةي طةةرإ آليةةام إعةةادة التوظيةةم لَبْمةةدام التةةرا  العمرانةةي الطينيةةة الَخاو، الَبْمةةَدة الطينيةةة، وا 

 القديمة من جديد  وتكمن أهمية البح  فيما يمي: نيهمواستثمار مبااستغالل السكان ألراضيهم 
  َبْمةةدام خا ةةة وأن الحالةةة الراهنةةة وظروفهةةا العمرانيةةة التةةي آلةةم إليهةةا الوضةةع آليةةة إلعةةادة توظيةةم واسةةتثمار مواقةةع

 إلعادة استغاللها واستثمارها في األنرطة السياحية  قابمة لمتطبيق ترير إل  أهمية وضع رؤية عممية واقعية 
   عادة التوظيم واستثمار المواقع القديمة الطينية  التعرم عم  السياسام المتاحة لمتطوير والحفاظ وا 
 مواقع الَبْمَدة التراثية القديمة  وضع إطار كدليل إلعادة استثمار 

  م ر الكممام الدالة: الترا  العمراني، التخطيط العمراني، استثمار، َبْمدام تراثية،
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 المقدمة: 

هجةةرة السةةكان األ ةةميين مةةن الَبْمةةَدام الطينيةةة القديمةةة ظةةاهرة اجتماعيةةة متكةةررة، ويةةري أامةة  سةةكانها أنهةةا أ ةةبحم 
أ بحم اير مؤهمة لمتطمبام الحياة المعا رة، بل وهناك مةن يةرض ضةرورة إزالتهةا أو اسةتبدال مبانيهةا بمبةاني حديثةة عمةي 

إياها مظهرًا من مظاهر التخمم، ويلك بعدما اجتيبتهم المنازل الفارهةة نه  التجمعام واالمتدادام العمرانية الحديثة، معتبرًا 
التي تنعم بإمكانيام المرافق والبنية التحتية والخدمام واألنرطة والتجهيزام الحديثة، فكانم النتيجة هي خمو مجموعة كبيةرة 

وبيئيةة متعةددة فيهةا، وتعرضةها ألضةرار ناتجةة  من )َنَوَياٌم( الَبْمَدام التراثيةة الطينيةة مةن سةكانها، وحةدو  مخةاطر اجتماعيةة
 عن سموكيام بررية خاطئة 

هةي  الظةةاهرة االجتماعيةةة منترةةرة فةةي بعةةض مةةن الةةدول العربيةةة، كالمممكةةة العربيةةة السةةعودية، ودولةةة اإلمةةارام العربيةةة 
مةم أرجةا  الةوطن العربةي هةي المتحدة، وم ر، وبمدان أخرض، يجمعها خط مرترك وهو أن َنَوَياٌم الَبْمةدام القديمةة فةي مخت

 القم  النابض بها، وهي ال ورة الحية التي تعبر عن تاري، الَبْمَدة، وحضارتها العربية، وخ ائ ها التراثية القديمة 

نتهةةي االَنَوَيةةاٌم حالةةة اجتماعيةةة ثقافيةةة يام خ و ةةية، وليسةةم مجةةرد كتةةل عمرانيةةة وأبنيةةة وواجهةةام تقميديةةة وتمثةةل 
عن تفاعل السةكان مةع  خير راهد عم  أحدا  الماضي، ومنظومة حضارية ثقافية تراثية تعبرفهي  ،ع رها ويج  إزالتها

وطنةي لة   قةومي تةرا يجة  الحفةاظ عميهةا، بةل وتعتبةر  وعةادام وتقاليةد ثقافيةة ،وعةن خ ةائص اجتماعيةة ،بعضهم الةبعض
  والجمالية والثقافية التاريخية أهميت 

 

 ثٍرح شغجخ اٌػؼٛذ٠خ-اٌّٙغٛشحؽرٜ ثٍراد اٌزصاس اٌؼّصأٟ إل( ّٔٛزط ٔشىً )

محاولةةةة إحيةةةا  قيمةةةة التةةةرا  العمرانةةةي الطينةةةي أو بهةةةدم عمميةةةة إعةةةادة التوظيةةةم واالسةةةتثمار  يتنةةةاول البحةةة  مناقرةةةة
ب ةورة ، ويري البح  أن الهدم من عمميام استثمار بمدام وتاري، الترا  العمراني، يمكن أن تتضة  رؤيتة  الحجري القديم

عةةةادة  أكبةةةر مةةةن خةةةالل دراسةةةة مقارنةةةة لةةةبعض التجةةةار  الدوليةةةة والعربيةةةة والمحميةةةة الرائةةةدة فةةةي كيفيةةةة اسةةةتثمار هةةةي  المواقةةةع وا 
  توظيفها، وتكون نتائ  هي  التجار  بمثابة دليل استررادي لعمميام التطوير واالستثمار في المستقبل

ع تمةةك الَنَوَيةةاٌم التراثيةةة القديمةةة بالَبْمةةَدة كوحةةدة عمرانيةةة اجتماعيةةة وتةةأتي الدراسةةة كمحاولةةة لممنةةاداة بأهميةةة التعامةةل مةة
سةبل وآليام عمل تعيةد لهةا مكانتهةا االجتماعيةة والعمرانيةة، وتحةدد أنسة  ال ،وخطط واقعية ،من خالل أسالي  عممية ،ثقافية

عادة و ا، وترميمه ، يانتها بعد ،وترفيهية سياحية إلعادة توظيفها واستغاللها واستثمارها باستخدامام  عم  والحفاظ ،تأهيمهاا 
 المتفرد  التخطيطي والمعماري نمطها أ الة
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 ثٍراد اٌزصاس اٌؼّصأٟ اٌّٙغٛشحِٓ ّٕٛزط اٌزشى١ً اٌؼّصأٟ ٌ( ٕشىً )

 

 اٌػؼٛذ٠خ-اٌجٍرح اٌمر٠ّخ ثبٌؾص٠ك-ؽب١ٌبً جٍراد اٌزصاس اٌؼّصأٟ اٌؾبٌخ اٌؼّصا١ٔخ ٌ( ٖشىً )

 إشكالية البحث:

بعةض الةدول فةي الواقعةة فةي المنةاطق ال ةحراوية  ،الطينيةة القديمةة العمراني َنَوَياٌم َبْمدام الترا  من العديدتتعرض 
نتيجةة  ،المميةزة والجماليةة المعمارية عنا رها سمام العديد من وفقدم، همال والتخري لمتدهور واإل ، خا ة م ر،العربية

هدار بعض المفردام التخطيطية والمعماريةة التراثيةة التةي ، وتم إوالطبيعية البررية العواملاإلهمال وهجر أهمها، فضاًل عن 
باإلضافة إلي أنهةا أ ةبحم منةاطق لفعةل الجريمةة ومرتعةًا لمخةارجين عةن القةانون، نظةرًا لكونهةا منةاطق مهجةورة  تكونم بها،

عا عميها فكرة المحافظةهو ما أوجد و  وبعيدة عن الرقابة والتحكم األمني،  ها واستثمار  هادة توظيفوا 
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 أهداف البحث:

َيةة مةن السةكان المسار الرئيس لمبح  هو  إعادة توظيم واستثمار مواقع َبْمدام الترا  العمراني الطينية القديمةة الَخاو،
ة وقيةاس مةدي إمكانيةة إعةادة توظيفهةا بةالطرق العمميةة واالسةةتثماري ،لتنرةيط السةةياحة البيئيةة مةدخالً بحية  تكةون  ،األ ةميين

 البمةةدام، موقةةعو طبيعةةة وظةةروم ويلةةك وفةةق  ،الخدميةةة األخةةرض أو المجةةاالم ،المحميةةة وأ ،سةةوا  فةةي مجةةال السةةياحة الدوليةةة
عةةادة تأهيةةل وتوظيةةم تراثنةةا إلسةةتفادة مةةن جميةةع خ ائ ةةها لتعظةةيم االالنمةةو بالبيئةةة الطينيةةة ، و جتمةةاعياالو  تةةاري،عمقهةةا الو 

   العمراني المتميز

 هدام الفرعية التالية: لبح  تم وضع مجموعة من األلمسار اولتحقيق الهدم الرئيس 

 عةادة توظيةةم مواقةع التةةرا  العمرانةيالمتعمقةة ب السةةابقة، الدوليةة والمحميةةة، التجةةار  مراجعةة  ،الحفةةاظ وا 
 .االستفادة منها في التجربة الم رية مجاالم وتحديد

 الحضارية طموحات  ةمبيعمراني وتنميتها، ودورها في تبأهمية مواقع الترا  ال المجتمع توعية  

 تنمية مناطق الترا  العمراني ل وتو يام مقترحام إل  الو ول محاولة 
  - واستثماره: التراث العمرانيمفهوم  -1

 انتراث انعًراَي وانًعًبري:  -

 االقت ةاديةوالتغيةرام  بةالظروم هةاتأثر مةدض و  ،التةاري، مةر عمة  أحةدا  مةن فيهةا مةا بكةل األمةة ياكةرة هةو التةرا 
فاعميةةام المجتمةةع عارةةتها األجيةةال، و تجسةةيم لقةةيم ثقافيةةة ، وهةةو (ٕ٘ٔٓوالعمرانيةةة )إمةةام، والثقافيةةة والمكانيةةة واالجتماعيةةة

هةو كةل مةا رةيد  و م(  ٕٚٓٓ، ) ةمي وخ ائ   الدينية واالجتماعية والثقافية والسياسةية والبيئةة واالجتماعيةة واالقت ةادية 
 ،تاريخيةة أو ،اقت ةادية أو ،عمرانيةة أو ،أو معماريةة ،يام قيمةة أثريةة ،وحةدائق ،ومبةاني ،وأحيةا  ،وقةرض ،ن من مةدناإلنسا

 م(  ٖٕٓٓأو وظيفية )الهيئة العامة لمسياحة، السعودية، ،أو ثقافية ،عممية أو
 عدة نواحي هي:الترا  من  مفهوميمكن تناول و 

 أرةيا  مةن األسةالم عةن المورو  أو ،الوار  إل   ار ما كل، و  َ ر، و   يعرم الترا  بأن  "كل ما :الناحية المغوية
 جيل"   إل  جيل من المنتقمة الحضارية والعادام األنماطمن  مجموعة أن  أ يمة، كما وسمام يام قيمة

 حيةاة تةأثير فةيو  قيمةة ييجةز   كةل، وهةو المتعاقبةة األجيةال إضةافام يضةم مخةزون ثةري ر ةيد :الناحيةة الثقاييةة
 ومعةايير )نةدوة أسةسمةن األجيةال  والمتميةزة الواعيةة اإلضةافام رهةن اسةتمرار ، و نهايةة بةال ممتةدكمةا أنة   الحاليةة، الةوار 
 ومالمحة  منهجة  ووحةدة لمحضةارة الالمةادي البعةد يمثةل أنة  بمعنة  م(ٜٜٚٔاإلسةالمية، التراثيةة والمةدن المبةاني ت ةنيم
 الثقةافي والنمةو التةرا  بةين العالقةةو .مالمحهةا تباينةم - ق ةرم أو طالةم-ة وخةالل أزمنة الع ةور عبةر والفكريةة اإلنسةانية

 م األم  نع حضارة هوكالهما  وهدم ،باآلخر ويتأثر يؤثر فكالهما ،تبادلية عالقة
 حركتها ودعم الثقافة خ و ية عم  راهد أو قائم ووجود مادي ي،فكر  وموقم ،ومرجع دليلهو : الناحية المادية

 .واستمرارها
 لمبيئة عائد اقت ادي ساهمم في تحقيق إيا تراثية قيمة يام بأنها منطقة أو مبن  عم  يطمق الناحية االقتصادية:

 .أخرض أنرطة أو حرفية أو سياحية أو تجارية جي  نقطة كان ،سوا  المحيطة
 تتحقق في زمن  ال التي الميزام بأحد تفردها حال ترا  لفظ المنطقة أو المبن  عم  يطمق :التفرد والتمييز النسبي

  (النراط المضمون، الركل،) مثل قبم  ما أو
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 وانتمائهةا أ ةالة الرةعو محتفظةًا ب  ةفحات  الةزمنبهةا  طةوض يتةال وتاريخة  الماضةي  ةورةهةو  الناحية التاريخية:
  ممستقبلل والتمهيد ،حاضرال وتكوين ،ماضيال اإلنسان في تجار  تاري،هو و  ،لمزمان ومعا رتها لممكان

التةرا  التةالي يعتبةر بأنة  تعبيةر  ةادق عةن ثقافةة المجتمةع، وب ب ةفة عامةة ومما سبق يمكن تعريم الترا  العمراني
أو يمثةةةل إفةةةرازًا إلحةةةدض الحمقةةةام التاريخيةةةة  ،هةةةو كةةةل مةةةا يعكةةةس خ ةةةائص الحضةةةارة العمرانيةةةة العربيةةةةوالمعمةةةاري العمرانةةةي 

نظةرًا لمةا يجسةد   وهو تةرا  لكافةة أبنةا  األمةة العربيةة ،وتوارثت  األجيال عبر الع ور ،المتعددة التي مرم بها األمة العربية
  الناجحة السمم لتجار  التاريخية االستمراريةمن 

 الَبْمَدة التراثية:  -

ومةةع التقةةدم الحضةةاري الع ةةري أ ةةب   ،ي، اجتمةةاعي وثقةةافي عةةاش بةة  األجةةدادهةةي تجمةةع سةةكاني قةةديم لةة  بعةةد وتةةار 
تةةةنعم بةةةالمرافق والبنيةةةة التحتيةةةة والخةةةدمام  اسةةةتبدال  بتجمعةةةام حديثةةةةبالتةةةالي تةةةم ايةةةر مؤهةةةل لمتطمبةةةام الحيةةةاة المعا ةةةرة، و 

 ( ٕ٘ٔٓ،)إماموالتجهيزام الحديثة 
 االستثًبر ثإعبدح انتىظيف نهتراث انعًراَي:   -

 ،قةةد تطةةول أو تق ةةر ،ولفتةةرة معينةةة مةةن الةةزمن ،االسةةتثمار هةةو التخمةةي عةةن أمةةوال يمتمكهةةا الفةةرد فةةي لحظةةة معينةةة
( بق ةد الح ةول عمة  تةدفقام ماليةة ٖٕٔٓوربطها بأ ل أو أكثر من األ ول التي يحتفظ بها لتمك الفتةرة الزمنيةة )رارةد،

والمخةاطر النارةئة مةن احتمةال عةدم الح ةول عمة   ،تمةك األمةوالالنقص المتوقةع فةي القةوة الرةرائية لعن تعوض   ،مستقبمية
َبْمةدام التةرا  الثقةةافي واسةتثمار ومةن التعريةم السةابق يتةبن أن إعةادة توظيةم   (ٕ٘ٓٓ)رمضةان، التةدفقام الماليةة المتوقعةة

م ومقارنتهةا حسةا  المخةاطر التةي يمكةن أن تنرةأ عةن المرةروعاقادر عم  مجابهة  وجود مردود ماديتضمن  جتماعيالوا
ووضةةع السةةيناريوهام لعمميةةام االسةةتثمار بَبْمةةدام التةةرا   ،بالعوائةةد التةةي تةةأتي منةة ، كمةةا ي مكةةن مةةن مقارنةةة العوائةةد والمخةةاطر

 لكثير من مستثمري الترا  العمراني   ةبحي  تتال م مع طبيعة البيئة التراثية والمجتمع المحمي معا في منظومام مراوب
 السياحة البيئية:  -2

السةةياحة البيئيةةة تعنةةي فةةي مفهومهةةا العةةام سةةياحة التجةةول فةةي المنةةاطق الطبيعيةةة واالجتماعيةةة بغةةرض التنةةز ، والترفيةة  
ومزاولةةة أنرةةطة ورياضةةام ايةةر  ،، واالسةةتمتاع بالمنةةاظر والظةةواهر الطبيعيةةة، والتةةزود بالمعرفةةةحيانةةاً أوالعةةال   ،واالسةةتجمام

 ضارة بالبيئة  
السةةياحة جوهريةةًا، ف مختمةةمإال أن المفهةةوم ألي اقت ةةاد دولةةي، تهمةةا همي، فةةرام أتقميديةةةالسةةياحة ال وهةة  تختمةةم عةةن

باإلضةةافة إلةة   ،البيئيةةة تقةةدم فةةرص لمسةةائ  لممارسةةة العديةةد مةةن التجةةار  الرخ ةةية رةةديدة التميةةز فةةي نطةةاق جغرافةةي محةةدد
تعتمد في إدارتها عم  تقديم تجار  سياحية ترفيهيةة ، حي  ثار، السعودية()الهيئة العميا لمسياحة واآل فروق اإلدارة والترغيل

تتي  لمسائ  اكترام وتعمم الجديد عن البيئة الطبيعية والثقافية المحيطة، واالبا مةا تةتم هةي  التجةار  السةياحية خةار  حةدود 
دراكةةةا لمةةةدي أهميةةةة سةةةالمة مرتةةةادي السةةةياحة البيئيةةةة يجةةة  تةةةوفير بعةةةض الخةةةدمام والتسةةةهيالم اإلآمنرةةة م المتنةةةاثرة قامةةةة، وا 

 والمنتررة  
 

 هي: والتثقيم التعميمو  ةالمعرفحس  أهمية  البيئية السياحة من أنواع ثالثة وهناك
 الطبيعيةة، البيئة مع مباررة سياحية رخ ية تجار  لممارسة لمنزال  الفر ة عم  إتاحة فيها التركيز يتم الطبيعية:

 مجةال فةي فعةالال بالةدورتهةتم  ال اير إلزامةي، كمةا أنهةا الطبيعية البيئة تجا  لمزوار المعرفي والتعميمي الجان  فيها ويعتبر
 .البيئة عم  المحافظة
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 واألنرةطة الةرئيس لممرةروعام المحةور هةو والتثقيفةي التعميمةي المعرفةي الجانة  يكةون أن يجة  وفيهةا المتقدمةة:
 تقدمها  التي السياحية

 التعميمي المعرفي يكون الجان  أن الضروري من ليس لكنالسياحة البيئية؛  مفاهيم جميع تحقق أن يج  :التقميدية
 تقدمها  التي واألنرطة السياحية لممرروعام الرئيسي المحور هو والتثقيفي

 أهمية الحفاظ عمى التراث العمراني: -3

أن الترا  العمراني متنوع في مجتمعاتنا العربية، وتتجسد في  ثقافة التعدد والتنوع اليي توحد في كيان عظةيم يسةتحق 
عةادة توظيفة  )عبةةد ا ، ،وتطةوير  ،الحفةاظ عمية و  بة ، الهتمامل المتخ  ين في مجال العمرانيمتفم إلي   ( ليكةون ٕٔٔٓوا 

  أجيال ومجتمعام عربية عارم وكافحم لبنا  حضارة وهوية متميزةراهدًا عم  مرحمة تاريخية مهمة من حياة 
األسةبا  إلة  الَبْمةدام الطينيةة فةي مجتمعاتنةا العربيةة القديمةة مةن أهمية الحفاظ عمة  منةاطق التةرا  العمرانةي ترجع و 
 التالية:

  يمثل الترا  العمراني الطيني المرآة ال ةادقة التةي تعكةس أبعةاد المكةان وسةمات   الصحية والبيئية:األهمية
يحمةةي سةةاكني   - ةةحيًا  - ين أن البيةةم الطينةةو وأجمةةع البةةاحث ،(بةةدون تةةاري، )الحمفةةاوي، ومالمحةة  البيئيةةة

 مةةراض الع ةةرأسةةم امةةراض المنترةةرة فةةي زمننةةا تحةةم ويقمةةل كثيةةر مةةن مسةةببام األ ي،مةةن الع ةةم المةةوج
فهةةو نسةةبيًا فةةي أجةةوا  المنةةزل الطينةةي المرةةاب  لمبيئةةة ال ةةحراوية،  اً كمةةا أنةة  يحقةةق توافقةة ،(ٕٔٔٓ)الخالةةدي،

الفتحةام وتسةم   ،فةي النهةارجيةدة اإلضةا ة وتكةون ودم  في الرتا ،  ،يحظ  ببرودة مناسبة في ال يم
 ضو  القمر لياًل بتسمل  المتفرقة في جوان  البيم

               
 

 ( أؽر اٌّجبٟٔ اٌظؾ١خ ث١ئ١بً ثجٍراد اٌزصاس اٌؼّصأٟٗ)شىً 

 البمد تأثير في تاري، لها رخ يام أو وأحدا  بفترام تتعمقكونها  التاريخية: األهمية. 
 وأنرطة جديةدة استغاللها في وظائم يمكن مخزونة طاقةعن عبارة  القديمة المباني :االقتصادية األهمية ،

طينيةة وحجريةة  مفةردامنظةرًا لمةا تضةم  مةن  سةياحيًا، لهااسةتغالحةال تةم  هامةاً  اقت ةادياً مةوردًا وت ةير 
 مثمها  بنا  العمالة المعا رة عم  ي ع  رائعة وحرفية معمارية

 االجتماعية   الوظيفة واستمرارية المكان راامي يكريام تتمثل في تكامل :االجتماعية األهمية 
 بع ةورها الزاهةرة فةي - المنةاطق هةي  معايرةة خةالل مةن ،الثقةافي اسةتمرار المنبةعجسةد ت: الثقاييةة األهميةة

ثرا  األجيال المعا رة لممقارنة الفر ةيمن  وهو ما  ،خاص معيرية لظواهر- والفن األد   فنةي تعميمب وا 
  وثقافي

 ونوعيةة الثةروام كميةةوتمثةل  ،تعويضةها يمكةن ال فنيةة يتةوافر فةي التةرا  العمرانةي قيمةة الفنيةة: األهميةة 
بداعام الثقافام بين أساسيًا لممقارنة مرجعاً  البنا  وأسالي  الموجودة في مواد الفنية  .الفنانين وا 
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 ( ّٔٛزط ألؽر اٌّجبٟٔ زاد اٌغّبي ٚاٌفٓ اٌّز١ّط ثجٍراد اٌزصاس اٌؼّصأٟ اٌط١ٕ١خ٘شىً )

 

 ( أؽر اٌّّصاد ثجٍراد اٌزصاس اٌؼّصأٟ اٌط١ٕ١خٙشىً )

 لقةالع ا رةمو  خةالل مةن ،والزاهةرة الداميةة بأحداثة  التةاري، سةرد مةن تتمثةل فةي الةتعمم :السياسةية األهميةة
 .وايرها والح ون

 مثةل:  والمعمةاري العمرانةي الترةكيل عمة  المةؤثرة تةأثير التعةاليم الدينيةة فةي القةيمتكرةم  الدينيةة: األهميةة
والممةةرام المكرةةوفة وايةةر المكرةةوفة فةةي  ،الطةةرق ورةةبكة ،وتجهيزاتةة  لمنسةةا  والرجةةال ،ت ةةميم المسةةكن
 الَبْمدام الطينية 

 انتقال وهجرة السكان األصميين من الَبْمدات الطينية:  ظاهرة -4

القديمةةة إلةة  منةةاطق جديةةدة، ألنهةةا السةةكان مةةن الَبْمةةدام وانتقةةال هجةةرة المتسةةارع، ظةةاهرة التطةةور التكنولةةوجي  ةةاح  
مناطق االمتدادام العمرانيةة بينما تفي حي العمرانية واالجتماعية أو االقت ادية، أ بحم ال تفي بمتطمبام سكانها من النوا

  خاوية تماماً القديمة ف  المجتمعام العربية الَبْمدام بمعظم تطمعاتهم، وبالتالي باتم الجديدة المتاحة 
 ه : إل  أربعة ت نيفام السكان وهجرة األسبا  والعوامل المؤدية إل  انتقالت نم و 

 بةأن الَبْمةدام الطينيةة والنظةرة السةائدة  ،ارتفاع المسةتوي االجتمةاعي لمسةكانفي تتمثل  سباب االجتماعية:األ
، وق ةور الخةدمام فيهةا ، باإلضافة إل  تنامي المركالم األمنيةةالتراثية عبارة عن مناطق متخمفة عمرانياً 

 االجتماعية والترفيهية داخل الَبْمدام  
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 انعةدام إلة  التغيير المتسارع في أنظمة البنةا  واسةتخدامام األراضةي، يعود  مارية:سباب العمرانية والمعاأل
وتهالةةك  ،المنةةاطق الخضةةرا  والمفتوحةةة فةةي الَبْمةةدام القديمةةة، وق ةةور األدا  الةةوظيفي، ونقةةص المسةةاحام

م(، ٕٛٓٓوارتفةةاع تكةةاليم  ةةيانتها، وتةةردي الحالةةة اإلنرةةائية لمبةةاني التةةرا  العمرانةةي )السةةةواط، ،المبةةاني
سةةيًا، باإلضةةافة إلةة  عةةدم وجةةود أوعةةدم وجةةود ارتةةدادام وأفنيةةة داخميةةة، و ةةعوبة التوسةةع فةةي البنةةا  أفقيةةًا ور 

 ألسرة  افرااام مف ولة في المسكن إليوا  احتياجام افتقادها لأماكن النتظار السيارام الحديثة، و 
 ومةةةن  الةةةدول  ،رض  المسةةةكن واألتتمثةةةل فةةةي تةةةوافر القةةةروض العقاريةةةة عمةةة سةةةباب النظاميةةةة وا:داريةةةة:األ

 تسهيالم الح ول عميها لتعمير المخططام الجديدة  
 بعةد المقارنةة بةةين ، فعنةد السةكان االقت ةاديتفتقةر المبةاني القديمةة عوامةةل التفضةيل  سةباب االقتصةادية:األ

أن تكةةون النتيجةةة  ،البنةةا  فةةي مسةةاحام جديةةدة وب ةةكوك جديةةدةبةةين إعةةادة بنةةا  المسةةكن التقميةةدي الطينةةي و 
الورثةةةة  - ةةةحا  القةةةرارام أخا ةةةة وأن وأقةةةل كمفةةةة، االحتياجةةةام الحديثةةةة مةةةن المسةةةاحام يحقةةةق جديةةةد ال

 لم يعيروا في المناطق التراثية  -حفاد واأل
 

 

ٍْراد اٌط١ٕ١خ7شىً )  ( ّٔٛزط ٌظب٘صح أزمبي ٚ٘غصح اٌػىبْ األط١١ٍٓ ِٓ اٌجَ

األحيةةا  القديمةةة  واالبنةةا  الطينةةي القةةديم بالبنةةا  الحةةدي  المسةةم ، وهجةةر  مةةربدايةةة األ فةةي- بفةةرإ-اسةةتبدل السةةكان 
وأهمموها حت  بقيم أطالاًل ترتكي من الوحدة والغربة، لتبدأ تتساقط وتتهاوض الواحدة تمو األخرض في مرهد حزين، ولم يهةتم 

 اريخنا العمراني المميز ورعر الجميع بأننا فقدنا جز ًا من تراثنا وت ،البعض إاّل بعد أن توسعم المدارك

 أراء المؤيدين والمعارضين لتطوير واستثمار المباني الطينية: -5

القديمةة مواقع َبْمةدام التةرا  العمرانةي الطينيةة  ضين ومؤيدين لفكرة إعادة استثمارهناك انقسام في الرأي ما بين معار 
رةةكال أبيةةوم طينيةةة يام و ةةناعة  ،ة مزخرفةةةحقةةائق الحمايةةة الطينيةةة بوضةةع لمسةةام ع ةةريبةةدأم تتنةةام  والتعةةرم عمةة  
إلعةادة  فةي منظومةة التةرا  السةياحي الع ةريهةي  البيةوم  دخةالتةم إو  ،لوان يستسيغها اليوق المعا رأو  ،هندسية معا رة

معارضةةةين لفكةةةرة إعةةةادة اسةةةتثمار مواقةةةع َبْمةةةدام التةةةرا  العمرانةةةي مؤيةةدين و فةةةي الةةةرأي بةةةين  اً انقسةةةاموهةةةو مةةةا رةةةهد  ،اسةةتثمارها
  طينيةال

، انتكاسةة حضةارية حقيقيةة، أو االسةتثمار  سةوا  لمسةكن ،أن العودة إل  بيةم الطةين مةن جديةديعتبرون  :نوالمعارض
  ةأو خارجي ةرم داخميايمتمك أي زخ بيم طيني الوالعودة لنيق مسكن األالهجر تتمثل ب
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ي فةةة كثيةةةراً  -بفطرتهةةةا  -ّمةةةرم عكانةةةم تعتمةةةد عمةةة  العمةةةارة الطينيةةةة التةةةي أن الحضةةةارام القديمةةةة ون يةةةر  :نوالمؤيةةةد
تةةةةأب  الخضةةةةوع إلةةةة  المسةةةة، ، ومةةةةادة نسةةةةان وبيئتةةةة حيةةةةاة اإليتوافةةةةق مةةةةع كةةةةوني"  الطةةةةين عن ةةةةر " أنأدركةةةةم و  ،لمجتمعةةةةاما

فساد التةوتر والقمةق واألمةراض كسةمة  الحضارام المعا رة هجرم كل ما هو فطري في التطبيقام الحياتية؛ لكن الحضاري
 بارزة لهيا الع ر 

 التعامل يي الحفاظ عمى التراث العمراني الطيني: سياسات-5

 أو الحمايةة ،حالللة واإلاز اإل :ال تتوقم عند خطط أو سياسام محددة مثلأيج   ،الحفاظ عممية متكاممة ومستدامة
 يةة،جمالقيم البيئةام مميئةة بةال مباني َبْمةدام التةرا  الطينيةة، ونظرًا لكون مأو حت  إعادة التأهيل والتوظي ،ال يانةالحفاظ و و 

تحتةةا  ، فهةةي بالعديةةد مةةن القةةيم والمفةةردام العمرانيةةة والمعماريةةة والمعالجةةام الطبيعيةةة واالجتماعيةةة البسةةيطة والمميةةزةهةةا وتميز 
التعامةل مةع مكوناتهةا بحساسةية رةديدة  ألن يكةون، عةادة تأهيمهةا واسةتثمارهاإلعند وضع سياسام وخطط استثمارية تطويري  
 لمحفاظ عم  هويتها ونسيجها الطبيعي المتميز  

 :ما يميومن السياسام والخطط التي تناولم تطوير مواقع الترا  العمراني الطينية 
 سيبسبد اإلزانخ واإلحالل.   

عةةادة بنائهةةا كمرةةروعام ومبةةاني إثةةم  ،ة ةةميساسةةتها األأوالكرةةم عةةن  ،وتهةةيي  مواقعهةةا ،عمةة  إزالةةة المبةةانيوتركةةز 
 هدام وظيفية واقت ادية متعددة  ألتحقيق  ،خدمية

 

 اٌّغّؼخ اٌػؼٛذ٠خ –ؽالي ضاٌخ ٚاإلثٍراد اٌزصاس اٌؼّصأٟ اٌّطٛشح ثػ١بغخ اإل ٜؽر( ّٔٛزط إل8شىً )

  .سيبسبد إعبدح انتأهيم وانتىظيف انعًراَي 

عةةادة  ،مةةن حيةة  إعةةادة ترميمهةةا وتجديةةدها وحمايتهةةا و ةةيانتها ،القديمةةة تهةةتم بكةةل مواقةةع التةةرا  العمرانةةي الطينيةةة وا 
ن اختيةةةار الوظيفةةةةة إفةةة ،لةةةةيا، تحديةةةةد وظيفةةةة اقت ةةةادية متطةةةةورة وع ةةةرية تةةةتال م مةةةةع التطةةةور الحةةةدي مةةةن خةةةالل  توظيفهةةةا

ن فةةةي التوزيةةةع بحيةةة  يحةةةد  أقةةةل تغييةةةر ممكةةة ،يجةةة  أن يةةةتم بعنايةةةة وبدراسةةةام جةةةدوض اقت ةةةادية فائقةةةة ،واالسةةةتعمال الجديةةةد
  م(ٜٜٛٔ)يسري، الداخمي لمَبْمدام التراثية

نةة  ألويعتبةةر إعةةادة التوظيةةم واالسةةتخدام لممبنةةي أو لمواقةةع التةةرا  العمرانةةي الطينةةي مةةن أنسةة  األسةةالي  اقت ةةاديا، 
   م(ٕٗٔٓ)يوسم،المبن   إلبقا  عميتضمن ااير مكمم كبنا  مبني جديد، كما أن  يضمن إيجاد قاعدة اقت ادية 

  

 اٌػؼٛذ٠خ-بً ١( ثٍراد اٌزصاس اٌؼّصأٟ اٌّطٛشح ٚظ١ف9شىً )
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 اٌّزؾرحاٌؼصث١خ  اإلِبشاد–بً ١( ثٍراد اٌزصاس اٌؼّصأٟ اٌّطٛشح ٚظ١فٓٔشىً )

 

  

 اٌّزؾرح اإلِبشاد اٌؼصث١خ–بً ١جٍراد اٌزصاس اٌؼّصأٟ اٌّطٛشح ٚظ١فث األٔشطخ االغزضّبش٠خ( ٔٔشىً )

  وانصيبَخ.سيبسبد انحفبظ 

التغير فةةةي المجةةةاالم العمرانيةةةة واالجتماعيةةةة واالهتمةةةام بةةةتعامةةةل مةةةن خةةةالل ال نهجةةةًا متكةةةامالً هةةةي  السياسةةةام تنةةةته  
 دون أن تهتم بال يانة  واالقت ادية والبيئية والتكنولوجية،

 

 

 لظص اإلِبشح

 

 ِػغر ِشصفخ

 اٌػؼٛذ٠خ–اٌؼّصأٟجٍراد اٌزصاس ٌٍؾفبظ ٚاٌظ١بٔخ ث( ِجبٟٔ ٕٔشىً )

 

مو ةول إلةة  لأكثةر مةةن سياسةة وخطةة معةًا  بةين عةض التجةار  الدوليةة والمحميةة والعربيةةة أنة  يجة  الجمةعوأثبتةم ب
 األنس  لظروم المجتمع المحمي التجربة 

 

  .الدولية والعربية يي إعادة توظيف واستثمار التراث العمراني التجربة-6

مواقةع التةرا  العمرانةي سةوا  الطينةي  لمحاولة تأهيل واسةتثمارتم اختيار عدد من التجار  العالمية والعربية والمحمية 
، روعةي فةي اختيارهةا بيئةة الَبْمةدام الم ةريةو يام ظروم مترابهة مةع ظةروم ، أامبها كنماي  تحميمية مختارة، أو الحجري

 االعتماد عم  مجموعة من األسس هي:
 المكاني عم  مستوي العالم  التنوع 

  االتفاق عم  هدم إعادة التوظيم واالستثمار 
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   مجتمع ل  خ ائص وعادام وتقاليد اجتماعية محمية متميزة 

  بيئة يام تميز بيئي وطبيعي 

  توافر األدبيام والمعمومام الكافية عن التجار  المختارة 

 ( تجار  دولية وعالمية ومحمية كنموي  تنموي وهي كالتالي: ٓٔبنا ًا عم  المعايير واألسس السابقة وقع االختيار عم  )

 بتسوانا.  –سانتا واني منتجع 

 المكسيك.  –يكسونا  مخيم 

  المممكة األردنية الهاشمية. –محمية ضانا 

  تونس.  –إعادة تأهيل حي الحفصية 

  المممكة المغربية.  –مشروع تطوير مدينة ياس 

  المممكة المغربية.  –مشروع حي الحبوس 

  )المممكة العربية السعودية.  –تطوير الدرعية )الرياض 

  المممكة العربية السعودية.  –تأهيل الَبْمَدة القديمة بالغاط 

  المممكة العربية السعودية.  – (القصيم)تأهيل َبْمَدة الخبراء 

 جمهورية مصر العربية.  –إمالل يي واحة سيوه  إدرار المحمية:ربة التج 

 تحهيم انتجبرة وانذروس انًستفبدح  6-2

 ،الموقةةةع) ساسةةةيةطبقةةةا لمجموعةةةة مةةةن النقةةةاط األ ،نقةةةاط تحميةةةل التجةةةار  الدوليةةةة والمحميةةةة المختةةةارة ضاسةةةتعر يمكةةةن ا
و ةةوال إلةة  الةةدروس  (،التطةةويروآليةةام  ،والتمويةةل ،والمسةةتفيدين ،والجهةةام المرةةاركة ،وظةةروم التجربةةة ،والعالقةةام المكانيةةة

  ويلك من خالل العرض التالي:المستفادة 
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   في إعبدح تىظيف واستثًبر يىاقع ثَْهذاد انتراث انعًراَيوانًحهيخ ًَبرج يٍ انتجرثخ انذونيخ وانعرثيخ ( 1رقى )جذول 

 األهذاف انًىقع وظروف انتجرثخ انتجرثخ

أساااااااااااااااابنيت 

انتطااااااااااااااىير 

 انًتجعخ

انجهااااااااااااااااااااابد 

انًشاااااااااااااااابر خ 

 واألدوار

 انخالصخ انتطىيرآنيبد  انتًىيم

 يشاارو -1 -

ساابَتب  يُتجاع

 واَي

 )ثتسىاَب(

 أفريقيب

 

ثٛرػدٛأب   فدٟ اٌّػدزراِخ اٌػد١بؽ١خ ٌٍز١ّٕدخ ّٔدٛزط ٚأدٟ ٠ؼدر ِٕزغدغ غدبٔزب

اٌّؾ١ٍدخ   اٌّدٛاذ ِدٓ ثٕدبهٖ ردُ وّدب ؽج١ؼ١دخ  ِؾ١ّدخ فدٟ إٌّزغدغ ٠مدغ ؽ١دش

٠دزُ  ث١ئ١دخ غد١بؽ١خ ٚعٙدخ إٌّزغدغ أٚي ٠ٚؼدر اٌّؾ١ٍدخ  اٌؼّبٌدخ ٚثبغدزدراَ

 (َٕٕٔٓاٌدؼصاٚٞ  ) .اٌّؾٍٟ اٌّغزّغ أفصاذ لجً ِٓ ثبٌىبًِ إذاشرٙب

 
 ّٔٛزط ِٓ اٌزغصثخ ثّٕزغغ غبٔزب ٚأٟ   (ٖٔشىً )

 

 اٌؾفددددبظ 

 اٌزددصاس ػٍددٝ

اٌؼّصأددددددددددددددددٟ  

 .ٚاٌطج١ؼٟ

  اٌزدف١ددد 

 اٌفمص  ؽرح ِٓ

 ردددددٛف١ص 

 اٌّبذ٠خ اٌؾٛافط

 اٌّؾٍٟ ٌٍّغزّغ

ػٍددٝ  ٌٍزشددغ١غ

 فدٟ اٌّشدبشوخ

 اٌز١ّٕددددددددخ

اٌّػدددددددددددددددددزراِخ 

 ِّٚبشغددددبد

 اٌّدٛاشذ إذاشح

 اٌطج١ؼ١خ 

  إػددددددددددبذح

 اٌجٕبه  

  إػددددددددددبذح

 اٌزٛظ١  

   اٌؾىِٛدددددخ

ردديع١ص إٌّزغدددغ 

ألفصاذ اٌّغزّدغ 

 اٌّؾٍٟ 

  اٌّغزّدددددددددغ

اٌّؾٍدددددٟ  إذاشح 

 اٌّشصٚع 

  ِؤغػدددددبد

 ذ١ٌٚخ 

  ًر٠ّٛددددددددد

ِؾٍددددددٟ ِددددددٓ 

 اٌػىبْ 

  ًر٠ّٛددددددددد

ِؤغػددددددددددددبد 

ذ١ٌٚدددددخ ِضدددددً 

ِؤغػددددددددددددددددخ 

اٌز١ّٕدددددددددددددددددددخ 

األفص٠م١دددددددددددددخ 

ٚٚوبٌددددددددددددددددددخ 

اٌٛال٠ددددددددددددددبد 

اٌّزؾدددددددددددددددددرح 

ٌٍز١ّٕدددددددددددددددددددخ 

 اٌر١ٌٚخ 

  ُِدددددٓ  اٌزطددددد٠ٛصرددددد

خالي ِٕظّخ أ١ٍ٘خ ٚزٌده 

 الي ِٓ خ

 اٌؾدددص  إؽ١دددبه 

 اٌزم١ٍر٠خ  اٌّؾ١ٍخ

  اغددزدراَ ِددٛاذ اٌجٕددبه

ِّب ٠ؾمدك ػبددر   اٌّؾ١ٍخ

الزظدبذٞ  ٠ٚؾددبفع ػٍددٝ 

 اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ 

 َاٌؼّبٌددخ اغددزدرا 

ررش٠جٙب  ثؼر فمؾ  اٌّؾ١ٍخ

 ِٙدددبشارُٙ   ٌزؼط٠دددط

 .أػّبٌُٙ إلذاشح اٌالضِخ

  اٌؾفبظ ػٍٝ اٌزدصاس اٌؼّصأدٟ فدٟ ػ١ٍّدخ اٌزطد٠ٛص

 اغزدراَ رم١ٕبد اٌجٕبه اٌزم١ٍر٠خ ٚزٌه ِٓ خالي 

  ٝرؾم١ددك ػبدددر الزظددبذٞ ٠ؼددٛذ ثددبٌٕفغ اٌّددبذٞ ػٍدد

 اٌّغزّغ ٌزؾم١ك ر١ّٕخ ِػزراِخ 

  ردظدد١ض ػبدددر ِددٓ اٌّشددصٚع ٌزطدد٠ٛص إٌّدددبؽك

اٌّغبٚشح ٌٍّٛالغ اٌزصاص١خ ِّب ٠ىْٛ ٌدٗ أصدص إ٠غدبثٟ فدٟ 

 رجٕٟ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ ٌٍّشصٚع 

 ٌزددددصاس اٌؾفددددبظ ػٍددددٝ اٌزددددصاس اٌضمددددبفٟ ثغبٔددددت ا

 اٌؼّصأٟ 

  اغزدراَ ػّبٌدخ ِؾ١ٍدخ فدٟ رطد٠ٛص اٌّٛالدغ اٌزصاص١دخ

 ِّب ٠ؼٛذ ثبٌٕفغ ػٍٝ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ 

  ٓشثدبػ ٌزطد٠ٛص اٌّصافدك ذاخدً األاغزدراَ عطه ِد

 اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ ٚرؾػ١ٓ ِػز٠ٛبد اٌّؼ١شخ 

 ؽص٠دك ػدٓ اٌّؾ١ٍدخ ٌٍّغزّؼدبد ذخدً رؾم١دك 

 زدصاساٌ ػٍدٝ اٌػد١بؽ١خ ٌٍزؼدص  ٚاٌغدٛالد اٌط٠دبشاد

 ٚاٌؼّصأٟ  اٌضمبفٟ

 ِشدددصٚع-ٕ

 ٠بوػٛٔب ِد١ُ

 )اٌّىػ١ه(

 ثبٌّىػد١ه  ثّدب  اٌمر٠ّدخ اٌّب٠دب ؽؼدبشح ػدٓ رم١ٍر٠دخ رؼجدص لص٠دخ ٠بوػدٛٔب

ٚرمدغ اٌمص٠دخ   خٍفزٗ ِٓ إشس ػٍّٟ ٚفٍىٟ ِشٙٛذ ٚ٘بَ ػٍٝ ِػزٜٛ اٌؼدبٌُ

 فدٟ اٌمص٠دخ ِػدزراَ غد١بؽ١خ ر١ّٕدخ ِشدصٚع ػّدً ٚردُ  ؽج١ؼ١خ ِؾ١ّخ ذاخً

 اٌّؾٍدٟ ا١ٌّّدط ٌٍّغزّدغ ٚاٌضمدبفٟ ٚاٌطج١ؼدٟ اٌؼّصأٟ اٌزصاس ػٌٍٍٝؾفبظ 

 (َٕٕٓٓاٌج١ئخ اٌؼصث١خ ) .الزظبذٞ ػبدر ٠ٚؾمك

 
 

 ٠بوػٛٔب ّٔٛزط ِٓ ِد١ُ   (ٗٔشىً )

 رطدددد٠ٛص 

 اٌػددددددد١بؽخ

 فدٟ اٌّغزّؼ١دخ

 ػددددٓ مص٠ددددخاٌ

 اغزغالي ؽص٠ك

 اٌزدصاس ا١ٌّّدط

  ٌٍّب٠ددددددددددددددددددددددددددب

 ثد١ٓ ثبالشدزصان

اٌجدددددددددددددددددددددبؽض١ٓ   

 ٚاألودددبذ١١ّ٠ٓ

 اٌم١دبذاد ٚثد١ٓ

 .ٌٍمص٠خ اٌّؾ١ٍخ

  إػددددددددددبذح

 اٌجٕبه 

  إػددددددددددبذح

 اٌزٛظ١  

   اٌؾىِٛدددددخ

 رمر٠ُ األشع 

  ِٕظّدددددددبد

اٌّغزّددددددددددددددددددددغ 

اٌّدددرٟٔ  إػدددراذ 

اٌدطددخ ٚردددٛف١ص 

 ِٛاذ اٌزص١ُِ 

  اٌّغزّدددددددددغ

اٌّؾٍدددٟ  رمدددر٠ُ 

اٌدددددددددددددددددددرِبد 

 اٌػ١بؽ١خ 

  ٓاٌجدددددددددبؽض١

ٚاألوددددددبذ١١ّ٠ٓ  

ذٚش فٕددددددددددددددددددٟ 

 ٚرٛػٛٞ 

  ُرمددددددددددددر٠

األشع ِددددددٓ 

 اٌرٌٚخ 

  ًر٠ّٛددددددددد

ِؾٍددددددٟ ِددددددٓ 

 اٌػىبْ 

خ "غ١ٍط" ِؤغػٚػؼذ 

األِص٠ى١دددددخ اغدددددزصار١غ١خ 

اٌجددبؽض١ٓ  ِددغ بالشددزصانث

  ػٍٝ رمَٛ  ٚاألوبذ١١ّ٠ٓ

 ثّدٛاذ اٌّدد١ُ ثٕدبه 

 طص٠مدخثٚ  اٌّؾ١ٍخ اٌج١ئخ

 ٌٍمص٠دخ اٌزم١ٍر٠ددخ اٌجٕدبه

 .اٌمر٠ّخ

 اٌػددىبْ اغددزغالي 

 رمددر٠ُ فددٟ اٌّؾ١ٍدد١ٓ

 فدٟ اٌػد١بؽ١خ اٌددرِبد

 اٌّد١ُ 

 اٌزددصاس اغددزغالي 

 ٌمص٠دخ اٌّؾٍدٟ اٌضمدبفٟ

 ػبددر ٚرؾم١دك ٠بوػدٛٔب

 الزظبذٞ 

  شددد١ٌّٛخ اٌرشاغدددبد اٌزدددٟ ردددُ إػدددراذ٘ب فدددٟ إٔزدددبط

 اٌّشصٚع 

  اٌؾفبظ ػٍٝ اٌزدصاس اٌؼّصأدٟ فدٟ ػ١ٍّدخ اٌزطد٠ٛص

 ٚزٌه ِٓ خالي اغزدراَ رم١ٕبد اٌجٕبه اٌزم١ٍر٠خ 

  اٌؾفددددبظ ػٍددددٝ اٌزددددصاس اٌضمددددبفٟ ثغبٔددددت اٌزددددصاس

 اٌؼّصأٟ 

  ٝاٌّغزّددغ رؾم١ددك ػبدددر الزظددبذٞ ٠ؼددٛذ ثددبٌٕفغ ػٍدد

 ٌزؾم١ك ر١ّٕخ ِػزراِخ 

  ًرددددرش٠ت اٌػددددىبْ اٌّؾ١ٍدددد١ٓ ػٍددددٝ إذاشح ٚرشددددغ١

 اٌّشصٚع ٚرمر٠ُ اٌدرِبد اٌػ١بؽ١خ 

 االغزؼبٔخ ثبٌّؤغػبد اٌر١ٌٚخ 

  ٓإشصان اٌجبؽض١ٓ ٚاألوبذ١١ّ٠ 

 إػددراذ  فدٟ اٌّؾ١ٍدد١ٓ اٌػددىبْ ِٙدبشاد اغدزغالي

 اٌزم١ٍر٠خ  اٌدشج١خ ٚإٌّػٛعبد إٌّؾٛربد ٚطٕبػخ
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   في إعبدح تىظيف واستثًبر يىاقع ثَْهذاد انتراث انعًراَيوانًحهيخ ًَبرج يٍ انتجرثخ انذونيخ وانعرثيخ ( 1رقى )جذول 

 األهذاف انًىقع وظروف انتجرثخ انتجرثخ

أساااااااااااااااابنيت 

انتطااااااااااااااىير 

 انًتجعخ

انجهااااااااااااااااااااابد 

انًشاااااااااااااااابر خ 
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يحًياااخ اااابَب 

يحبفظااااااااااخ  –

 انطفيهخ

 )األردٌ(

 

ػٍددٝ  989ٔػدبَ  األشذْ  ريغػدذِدٓ أوجدص اٌّؾ١ّدبد اٌطج١ؼ١ددخ فدٟ بٔب ػد

  ؼزجددص اٌّٛلددغ اٌػدد١بؽٟ األٚي فددٟ األشذْ  ٚرٕن َ ِٖٓٓػددبؽخ رزغددبٚض 

اٌؼظدص  إٌدٝ ٠ؼدٛذ ربش٠ددٗ ِدب ِٕٙدب  بً أصص٠د ِٛلًؼدب 98 اٌّؾ١ّدخ فدٟ ُٚغدغً

 اٌؼظدص اإلغدالِٟ ؽزدٝ اٌصِٚب١ٔدخ ٚاٌج١طٔط١دخ ثدبٌفزصح ِدصًٚشا  اٌؾغدصٞ

 ػدبَ فدٟ ٘دبٔٛفص ِدٓ ِؼدصع ذ١ٌٚخ عبدطح ػٍٝ ؽظً اٌّشصٚع  ٚاٌّجىص

  (َٕٔٓٓاٌدٛاٌرح ) 998َٔ

 
 

 
 ِؾ١ّخ ػبٔبّٔٛزط ِٓ    (٘ٔشىً )

 

 

  اغدددددددددزغالي

 اٌّدددددددٛاشذ

اٌطج١ؼ١دددددددددددددددددددددخ 

 فددٟ ٚاٌزصاص١ددخ

ثّددددب  إٌّطمدددخ

ػٍددددٝ  ٠ؾدددبفع

 اغزراِزٙب 

 االغددزفبذح 

 ِدددٓ اٌػددد١بؽخ

اٌج١ئ١ددددخ ٌزؾف١ددددط 

 اٌّغزّددددددغ

 ٚرط٠ٛصٖ 

  رشددددددددددددددغ١غ

اٌػددددددىبْ ػٍددددددٝ 

اٌؼددددددددٛذح إٌددددددددٝ 

 اٌمص٠خ 

  إػددددددددددبذح

 ثٕبه

  إػددددددددددبذح

 رٛظ١ 

 اٌؾىِٛخ 

  ِٕظّدددددددبد

 ِغزّغ ِرٟٔ

 اٌشجبة 

  ِؤغػدددددبد

 ر٠ًّٛ ذ١ٌٚخ

  لطدددددددددددددددبع

 خبص

  ٚودددددددددبالد

 ذ١ٌٚخ

  ًر٠ّٛددددددددد

ِؾٍددددددٟ ِددددددٓ 

 اٌػىبْ

  لدددددددددصع

ِدددددددٓ اٌجٕددددددده 

  اٌرٌٟٚ

  ِٓددٕؼ ِددد

١٘ئددبد ذ١ٌٚددخ 

)ثصٔدددددددددددددددبِظ 

األِددُ اٌّزؾددرح 

  اإلّٔبدٟ(

 

 اٌز١ّٕدخ ِشدصٚع رٕف١س رُ

 عّؼ١خ لجً ِٓ اٌػ١بؽ١خ

 ِددددٓ أ١ٍ٘دددخ ثزفدددد٠ٛغ

اػزّددددرد ٚ  اٌؾىِٛددددخ

 اٌزطددددددد٠ٛصاغدددددددزصار١غ١خ 

 ػٍٝ 

 اٌمص٠ددخ إػددبذح ثٕددبه 

  األطدد١ٍخ ثؾغبشرٙددب

 ثٕبدٙددب ؽص٠مددخ ٚػٍددٝ

    اٌمر٠ّخ

 ًاٌػدددىبْ ري١٘ددد 

 ِظبذش ٚإ٠غبذ اٌّؾ١١ٍٓ

 شفددغ رػددبُ٘ فدٟ ذخدً

 بٌمص٠خ ث اٌؾ١بح ِػزٜٛ

 غدددددىبْ  رشدددددغ١غ

إٌدٝ  اٌؼدٛذح ػٍٝ إٌّطمخ

ِددٓ خددالي رٕشدد١ؾ  اٌجٍددرح

اٌػ١بؽخ اٌج١ئ١خ ٚاغدزضّبش 

 رُٙ اِٙبش

 شدددددجبة  ردددددرش٠ت

 ػٍددٝ اٌؼّددً إٌّطمددخ

 أٚ غد١بؽ١١ٓ وّصشدر٠ٓ

 .اٌّٛالغ اإلذاش٠خ فٟ

  اٌؾفبظ ػٍٝ اٌزدصاس اٌؼّصأدٟ فدٟ ػ١ٍّدخ اٌزطد٠ٛص

 ٚزٌه ِٓ خالي اغزدراَ رم١ٕبد اٌجٕبه اٌزم١ٍر٠خ 

  ػبدددر الزظددبذٞ ٠ؼددٛذ ثددبٌٕفغ ػٍددٝ اٌّغزّددغ رؾم١ددك

 ٌزؾم١ك ر١ّٕخ ِػزراِخ

  اٌؾفددددبظ ػٍددددٝ اٌزددددصاس اٌضمددددبفٟ ثغبٔددددت اٌزددددصاس

 اٌؼّصأٟ 

  إلذاشح ٚررش٠جُٙ اٌػىبْ اٌّؾ١١ٍٓ اغزضّبش ِٙبشاد

 ٚرشغ١ً اٌّشصٚع ٚرمر٠ُ اٌدرِبد اٌػ١بؽ١خ

  ثٕددددبه اٌّصافددددك اٌػدددد١بؽ١خ ِػددددزٛؽبح ِددددٓ اٌزددددصاس

 ِٚزٛافمخ ِغ اٌج١ئخ 

 إٌّزغدبد اٌزم١ٍر٠دخ طدٕغ فٟٔػبه اٌّٛلغ  ضّبشاغز 

 ثبإلػدبفخ اٌفؼدخ  األٚأدٟ ٚطدٕبػخ ٠ر٠ٚدخ ؽدص  ِٓ

 اٌؼؼ٠ٛخ  اٌطشاػخ إٌٝ
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إعااابدح تأهياااام 

 حي انحفصيخ 

 )تىَس(

 اٌزبش٠د١دخ إٌّطمدخ ثّصودط  ٘ىزدبش 13.5 ِػدبؽخ ػٍدٝ اٌؾفظد١خ ٠مدغ ؽدٟ

ِٚشدصٚع   ٚاٌدسٞ ودبْ ٠ؼزجدص ؽدٟ ا١ٌٙدٛذ اٌػدبثك  ردٛٔع ثّر٠ٕدخ اٌّصوط٠دخ

ٚٔدددبي   ري١٘دددً اٌؾدددٟ ِشدددزصن ثددد١ٓ اٌؾىِٛدددخ اٌزٛٔػددد١خ ِٕٚظّدددخ ا١ٌٛٔػدددىٛ

 (َٕٙٓٓ  االث١بشٞ  )اٌّر٠ٕخ اٌمر٠ّخاٌزرش٠غٟ زر٘ٛش آٌِ اال٘زّبَ ٌٍؾر 

 

 
 ّٔٛزط ِٓ ؽٟ اٌؾفظ١خ  (ٙٔشىً )

 

 ُردددددص١ِ 

 األصص٠دخ اٌّجبٟٔ

 اٌّزٙبٌىددددددخ

 ٚإػدددددددبذح

 اغدددددزدراِٙب

 ثبغدددزؼّبالد

 ِٕبغجخ

 إٔشدددددبه 

 شجىبد ٚرؾػ١ٓ

 .األغبغ١خ اٌج١ٕخ

 اٌؾفبظ 

 ُاٌزص١ِ 

  إػددددددددددبذح

 اٌجٕبه

  إػددددددددددبذح

 اٌزٛظ١ 

   اٌؾىِٛدددددخ

ِددددددددٓ خددددددددالي 

ٚضاشح األشددغبي 

ٚٚضاشح 

 اإلغىبْ

  ِٕظّددددددددددددخ

 ا١ٌٛٔػىٛ

  ًر٠ّٛددددددددد

 ؽىِٟٛ

  ِؤغػبد

 ذ١ٌٚددددددددددددددددددددددخ

 )ا١ٌٛٔػىٛ(

  اغدددددزضّبش

ِدددددٓ اٌمطدددددبع 

 اٌدبص

 ثصٔدددبِظ رمػددد١ُ ردددُ

  ِدصؽٍز١ٓ إٌدٝ اٌّشصٚع

 97ٖٔ ػدبَ ِدٓ األٌٚدٝ

رُ خالٌٙدب   977َٔ ؽزٝ

رددددٛف١ص اٌز٠ّٛددددً اٌددددالضَ 

ئربؽددددددددددددددددخ ثؼددددددددددددددددغ ث

االغدددددددزضّبشاد غدددددددص٠ؼخ 

إػددددبذح رٛض٠ددددغ ٚ  اٌؼبدددددر

ثؼدددددددغ االغدددددددزؼّبالد  

 اٌّصؽٍددخ ٚاغددزغصلذ

 ِٓ غٕٛاد خّع اٌضب١ٔخ

 98ٙٔؽزٝ  98ٕٔػبَ 

 ٚرُ خالٌٙب 

  ٟٔإػدبذح ري١٘دً اٌّجدب

 اٌّزٙبٌىخ 

  رؾػ١ٓ شجىخ اٌطصق

 ٚاٌّصافك 

  ُرؾم١ددك اٌزددٛاضْ فددٟ اٌطددبثغ اٌّؼّددبشٞ ثدد١ٓ رددص١ِ

 اٌّجبٟٔ اٌمر٠ّخ اٌّزٙبٌىخ ٚث١ٓ اٌّجبٟٔ اٌؾر٠ضخ 

 اٌز٠ّٛدً ٌزدٛف١ص اٌّصؽٍدٟ اٌزطد٠ٛص أغدٍٛة ارجدبع 

  اٌالضَ

  رؾم١ددك اٌزددٛاضْ اٌطجمددٟ ٌٍّغزّددغ ِددٓ خددالي شفددغ

ٚعسة اٌطجمدبد زاد اٌدرخٛي   ِػزٜٛ اٌطجمبد اٌفم١صح

 .اٌّصرفؼخ ٌٍّٕطمخ

 
 

 غالي األشاػدددٟ اٌفؼدددبه ثجٕدددبه ٚؽدددراد غدددى١ٕخاغدددز -

ٌّؾددرٚذٞ اٌددرخً ِدددغ اٌؾفددبظ ػٍدددٝ اٌطددبثغ اٌؼّصأدددٟ 

 ٌٍّٕطمخ 
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تطااىير يذيُااخ 

 فبس 

 )انًغرة(

 ٚرّضدً  اٌؼدبٌُ ِرْ أعًّ ِٓ ٚرؼر  اٌّغصث١خ اٌٍّّىخ شّبي فبظ ِر٠ٕخ رمغ

 ٚاٌىّدبي اٌٛؽدرح ػٍدٝ رؾدبفع ٚاغدزطبػذ أْ اإلغدالِٟ  ٌٍؼّدصاْ ّٔدٛزط

ٚردُ   اٌطج١ؼ١دخ اٌّؾ١طدخ ثبٌّر٠ٕدخ إٌّدبظص إٌدٝ ثبإلػدبفخ وىدً  ٘دسا ٌٍّر٠ٕدخ

َ ثّشددبشوخ ا١ٌٛٔػددىٛ  ٚ٘ددٛ ِددٓ 978ٔػددبَ ّر٠ٕددخ اٌإػددراذ ِشددصٚع إلٔمددبز 

عدددطه ِدددٓ ثدددصاِظ اٌز١ّٕدددخ االلزظدددبذ٠خ اٌزدددٟ رؼزجدددص اٌّشدددصٚػبد اٌصاددددرح 

 ٚاالعزّبػ١خ اٌّصرجطخ ثي٘را  اٌز١ّٕخ اٌشبٍِخ  

 
 ّٔٛزط ِٓ ِر٠ٕخ فبظ  (7ٔشىً )

  اٌؾفدددددددددددددبظ

ػٍددددددٝ اٌّر٠ٕددددددخ 

اٌمر٠ّدددددخ ثفدددددبظ 

ٚاٌؾددر ِددٓ ّٔددٛ 

اٌّر٠ٕدددخ اٌؾر٠ضدددخ 

  ػ١ٍٙب

  إؽ١دددددددددددددددددبه

اٌؾدددددددددددددددددددددددص  

  اٌزم١ٍر٠خ

  رؾم١دددددددددددددددك

ر١ّٕددخ الزظددبذ٠خ 

 ٚاعزّبػ١خ  

 اٌؾفبظ 

 ُاٌزص١ِ 

  إػددددددددددبذح

 اٌزٛظ١ 

   اٌؾىِٛدددددخ

ِٓ خالي عٙبض 

ِر٠ٕدددددددخ فدددددددبظ 

 صبش ١٘ٚ٢ئخ ا

  ِٕظّددددددددددددخ

 ا١ٌٛٔػىٛ 

  ًر٠ّٛددددددددد

 ؽىِٟٛ

  ِؤغػبد

 ذ١ٌٚخ

  ًر٠ّٛددددددددد

ِؾٍددددددٟ ِددددددٓ 

 اٌػىبْ 

 ٔمدبزإلعٙدبض  إٔشدبه 

 ِػددئ١ٌٛزٗ فددبظ ِر٠ٕددخ

 اٌّشدددصٚػبد إػدددراذ

  اٌّدزٍفخ

 ِددٓ االِزددراذ اٌؾددر 

  ٔؾدددددٛ اٌّر٠ٕدددددخ اٌمر٠ّدددددخ

 اإلغالِٟ اٌطبثغ إػفبه

إٌّدبؽك اٌّغدبٚشح  ػٍدٝ

 ٌٍّر٠ٕخ اٌمر٠ّخ  

  اٌؾفدددبظ ػٍدددٝ اٌج١ئدددخ

  اٌؼّصا١ٔخٚ اٌطج١ؼ١خ

 شظ اإلبِددددددددددخ ِددددددددددر

  اٌزم١ٍر٠دددخٌؾدددص  اٌجٕدددبه 

ٚاٌظدددددٕبػبد   ٌفٕدددددْٛٚا

 اٌؾصف١خ اٌزم١ٍر٠خ 

  رص١ُِ ٚإطالػ اٌّجبٟٔ اٌزم١ٍر٠دخ ٚإػدبذح اغدزؼّبٌٙب

ثٛظ١فزٙددب اٌػددبثمخ أٚ ثٛظ١فددخ ؽر٠ضددخ ثّددب ال ٠ددؤصص ػٍددٝ 

 اٌّجٕٝ 

  اٌؾفبظ ػٍدٝ األٔشدطخ اٌزم١ٍر٠دخ ٚإؽ١ب ٘دب ثبٌّٕطمدخ

 اٌمر٠ّخ 

  إؽ١دددبه اٌطدددبثغ اٌزم١ٍددددرٞ فدددٟ إٌّدددبؽك اٌّغددددبٚشح

٠ٕددخ اٌمر٠ّددخ ٌززىبِددً إٌّددبؽك اٌّدزٍفددخ فددٟ إػددفبه ٌٍّر

 ؽبثغ ػّصأٟ ٚاؽر ٌٍّر٠ٕخ 

  اغدددزؼبذح اٌددددرِبد اٌزم١ٍر٠دددخ ٚاٌظدددٕبػبد اٌؾصف١دددخ

 ٚر١ّٕزٙب ٚاغزؼبذح ِىبٔزٙب 

 ٚرط٠ٛص اٌشجىبد   ط١بٔخ اٌّر٠ٕخ ٚاٌّؾبفظخ ػ١ٍٙب

  األغبغ١خ وب١ٌّبٖ ٚاٌظص  اٌظؾٟ ٚاٌىٙصثبه

يشااااااااارو  -6 -

تهيئااااااخ حااااااي 

انحجاااااااااااااااىس 

ثبنااااااااااااااااااااااذار 

-انجيضاااااااااااب  

 انًغرة

ػٍدٝ   ٚش١ر ٌٍطجمخ اٌجصعٛاض٠خ بً غىٕ  وبْ ثغٛاش اٌمظص اٌٍّىٟ ؽٟ رصاصٟ

  9ٔ7ٔخددالي فزددصح االغددزؼّبش اٌفصٔػددٟ ػددبَ  اٌطددصاض اٌّغصثددٟ اٌزم١ٍددرٞ

ِٕٙرغْٛ فصٔػ١ْٛ ٚفك اٌؼّبشح اٌؼصث١خ ٚاإلغدال١ِخ  ٠ٚؼزجدص اٌؾدٟ طّّٗ 

اش اٌراش اٌج١ؼبه   ّٚ  ٔمطخ عسة غ١بؽ١خ ٚٚعٙخ ِفؼٍخ ٌط

 

 
 ِٓ ؽٟ اٌؾجٛظ ّٔٛزط (8ٔشىً )

  ٓرؾػددددددددددددد١

ظددصٚ  ِؼ١شددخ 

  اٌػىبْ 

  شفددددددددددددددددددددغ

ِػددزٜٛ اإلؽددبش 

اٌّؼّدددددددددددددددددبشٞ 

  ٌٍؾٟ

  رؾم١دددددددددددددددك

إذِدددددبط أفؼدددددً 

فدددددددٟ اٌّؾددددددد١ؾ 

 اٌؼّصأٟ 

  اٌؾفبظ 

  ُاٌزص١ِ 

  اٌٛوــــدددـبٌخ

اٌؾؼص٠خ ٌٍدراش 

 اٌج١ؼبه

  ًر٠ّٛددددددددد

ؽىدددِٟٛ ِدددٓ 

خددددالي ٚضاشح 

 اٌراخ١ٍخ 

  ًر٠ّٛددددددددد

ِؾٍددددددٟ ِددددددٓ 

 اٌػىبْ 

 ٌّشصٚع ا

ػّٓ ثصٔبِظ 

ري١ً٘ اٌج١ٕدبد 

اٌزؾز١ددددددددددددددددددخ 

اٌضمبف١ددددددددددددددددددخ 

ٌٍؼبطدددددددددددددّخ 

االلزظددددددددبذ٠خ 

  ٌٍّغصة

 ٌٚفددددددددددك  زطدددددددددد٠ٛصا

 اإلعصاهاد اٌزب١ٌخ 

 ًاٌج١ٕددددددددددبد  ري١٘دددددددددد

ِٓ خدالي إػدبذح   اٌزؾز١خ

إطددالػ لٕددٛاد اٌظددص  

اٌظددؾٟ ١ِٚددبٖ اٌشددصة  

ٚرغر٠ددددددددددددددر اإلٔددددددددددددددبشح 

ٚرٛغ١غ شدجىخ   اٌؼ١ِّٛخ

ٚرددص١ُِ اٌػددٛش   اٌٙددبر 

  اٌّؾ١ؾ ثبٌّر٠ٕخ

  ِؼبٌغخ اٌدرٚش ا٠٢ٍدخ

 ٌٍػمٛؽ 

  رٕف١ددس ِدطددؾ ٌٍػدد١ص

ذاخددددً اٌّر٠ٕددددخ اٌمر٠ّددددخ  

 ٚرص١ُِ اٌّػبعر اٌمر٠ّخ 

  ُإػددددددددددددبذح رٕظدددددددددددد١

األٔشددددددددددطخ اٌزغبش٠ددددددددددخ 

  ٚاٌؾصف١خ

 

  ٌٍَػددددىبْ  زؾػدددد١ٓ اٌظددددصٚ  اٌّؼ١شدددد١خثاال٘زّددددب

 ثغبٔت اٌؾفبظ ػٍٝ اٌزصاس اٌؼّصأٟ

  اٌؼّددً ػٍددٝ إذِددبط ِٕددبؽك اٌزددصاس اٌؼّصأددٟ ِددغ

  إٌّبؽك اٌّؾ١طخ

  اٌجددره ثزي١٘ددً إٌّددبؽك اٌزصاص١ددخ ِددٓ خددالي رطدد٠ٛص

  ٚإطالػ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ِٚؼبٌغخ اٌّجبٟٔ ا٠٢ٍخ ٌٍػمٛؽ 

 
   ؾٟ اٌؾجٛظاألٔشطخ ث  (9ٔشىً )

اٌؼ١ِّٛدددخ ٚر١ٙئدددخ اٌّػدددبش ر١ٙئدددخ اٌطدددصق ٚاٌػدددبؽبد  -

 اٌػ١بؽٟ 
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تطااااااااااااااااااااىير 

 انذرعيخ

 )انسعىديخ(

ثٍددرح رصاص١ددخ وبٔددذ ػبطددّخ ٌٍرٌٚددخ اٌػددؼٛذ٠خ األٌٚددٝ ٚرؼددر ّٔددٛزط ٌجٍددراد 

 َ ٚلدر ردُٕٓٓٓإٌّبؽك اٌظدؾصا٠ٚخ ٚلدر ثدرأ ِشدصٚع رط٠ٛص٘دب ِٕدس ػدبَ 

اٌؼدبٌّٟ  اٌزدصاس لبدّدخ ػدّٓ ثبٌرشػ١دخ اٌزبش٠د١دخ اٌطص٠د  ؽدٟ رػدغ١ً

اٌؼ١ٍددددب ٌزطدددد٠ٛص ِر٠ٕددددخ  ا١ٌٙئددددخ)َ  ٕٓٔٓ ػددددبَ ا١ٌٛٔػددددىٛ ثّٕظّددددخ

 َ(ٕ٘ٔٓاٌص٠بع 

 
 ّٔٛزط ِٓ ِشصٚع رط٠ٛص اٌرشػ١خ اٌزبش٠د١خ  (ٕٓشىً )

 إٌٝ رؾ٠ٍٛٙب 

صمدددبفٟ  ِصودددط

 ػٍٝ ٚؽؼبشٞ

 اٌّػددددددزٜٛ

 ٚفمًددب اٌددٛؽٕٟ

 ٌدظبدظدددٙب

 اٌزبش٠د١دددددخ

 ٚاٌضمبف١ددددددخ

ٚاٌؼّصا١ٔدددددددددددددددخ 

  ٚاٌج١ئ١خ

  عؼٍٙدددددددددددددددب

 عددسة ِٕطمددخ

 . غ١بؽٟ

 اٌؾفبظ 

 ُاٌزص١ِ 

  إػددددددددددبذح

 اٌجٕبه

  إػددددددددددبذح

 اٌزٛظ١ 

  ا١ٌٙئدددددددددددددددخ

اٌؼ١ٍددددب ٌزطدددد٠ٛص 

ِر٠ٕخ اٌص٠دبع  

إذاشح ٚردطدددد١ؾ 

 اٌّشصٚع 

  اٌمطددددددددددددبع

اٌددددددددددددددددددددبص  

االغددددزضّبش فددددٟ 

ثؼددددغ ثددددصاِظ 

 اٌزط٠ٛص 

  ِؤغػدددددبد

اٌّغزّددددددددددددددددددددغ 

اٌّدددرٟٔ  رٕظددد١ُ 

اٌّشددددددددددددددددبشوخ 

 اٌّغزّؼ١خ 

  ًر٠ّٛددددددددد

 ؽىِٟٛ

  اغدددددزضّبش

ِدددددٓ اٌمطدددددبع 

 اٌدبص 

  ريغدددددددددددددددددددد١ع إذاشح

ؽّب٠ددددخ ٌإلشددددصا  ػٍددددٝ 

ردددصاس اٌرشػ١دددخ ٚري١٘دددً 

 اٌزبش٠د١خ 

  ٟشفددغ ِػددزٜٛ ٚػدد

لبػددرح اٌػددىبْ  ٚرشددغ١غ 

ّشدددددبشوخ فدددددٟ ػ١ٍّدددددخ اٌ

    اٌزط٠ٛص

  رشدددددددددغ١غ اٌمطدددددددددبع

فدددٝ  الغدددزضّبشٌاٌددددبص 

   اٌّٛلغ 

 زطددد٠ٛص ؽدددٟ اٌجدددره ث

إلبِدددخ ِصودددط   ٚؽص٠ددد 

 رصف١ٟٙ

  اٌؾفبظ ػٍٝ اٌزدصاس اٌؼّصأدٟ فدٟ ػ١ٍّدخ اٌزطد٠ٛص

 زم١ٍر٠خ بغزدراَ رم١ٕبد اٌجٕبه اٌثٚزٌه 

  اٌجدددره فدددٟ رطددد٠ٛص اٌؼٕبطدددص اٌٙبِدددخ فدددٟ اٌجٍدددراد

اٌزصاص١خ ٌزشىً ٔمؾ عسة ٌألؽصا  اٌّدزٍفخ فدٟ ػ١ٍّدخ 

 اٌزط٠ٛص 

 فددٟ ػ١ٍّددخ  ٌالغددزضّبش إربؽددخ ذٚش ٌٍمطددبع اٌدددبص

 اٌز٠ًّٛ ٚاٌزشغ١ً 

 ُٚاٌدر١ِدخ ٚاٌزصاص١دخ اٌضمبف١دخ اٌزطد٠ٛص ِشبش٠غ ذػ 

 ٚاٌػ١بؽ١خ  

 غ١ّخ اٌّٛ ٚاٌفؼب١ٌبد إلبِخ األٔشطخ 

يشااااااااارو  -8 -

تأهياااام انجهااااذح 

 انقذيًخ ثبنغبط

)انسعىديخ(
  

 

٠ٚؼر ِشصٚع ري١٘دً   رمغ ثٍرح اٌغبؽ شّبي ِر٠ٕخ اٌص٠بع فٟ ِؾبفظخ اٌغبؽ

اٌجٍرح اٌمر٠ّدخ ثبٌغدبؽ ِجدبذشح ِدٓ اٌّغزّدغ اٌّؾٍدٟ الغدزضّبش اٌزدصاس ٚعؼٍدٗ 

اٌزدددصاس ِذ ا١ٌٙئدددخ اٌؼبِدددخ ٌٍػددد١بؽخ ٚرٚلددد  ِدددٛشذا الزظدددبذ٠ب ألثٕدددبه اٌجٍدددرح

اٌؼ١ٍددب ٌزطدد٠ٛص ِر٠ٕددخ  ا١ٌٙئددخٌٍّشددصٚع  )اٌددرػُ اٌفٕددٟ ٚاالغزشددبشٞ اٌددٛؽٕٟ 

  (َٕ٘ٔٓ اٌص٠بع

 
 ِٓ ِشصٚع رط٠ٛص اٌجٍرح اٌمر٠ّخ ثبٌغبؽ ّٔٛزط (ٕٔشىً )

  ًإػبذح ري١٘

اٌجٍددددددرح ػددددددّٓ 

ِٕظِٛددددخ ر١ّٕددددخ 

ِػدددددددددددددددددددددزراِخ 

ٚعؼٍٙدددددددددددب زاد 

ِدددددددددددددددددددددددددددٛشذ 

  الزظبذٞ

  إ٠غبذ ٔشدبؽ

الزظدبذٞ ِدصثؼ 

ٚردددٛف١ص فدددصص 

ٌٍّغزّدددغ اٌؼّدددً 

 اٌّؾٍٟ ثبٌغبؽ 

  اٌؾفبظ 

  ُاٌزص١ِ 

  إػددددددددددبذح

 اٌجٕبه 

  إػددددددددددبذح

 اٌزٛظ١  

  ا١ٌٙئدددددددددددددددخ

 اٌؼبِددخ ٌٍػدد١بؽخ

ٚاٌزدددددددددددددددددددصاس 

 اٌٛؽٕٟ 

  اٌّغزّدددددددددغ

اٌّؾٍددددددددددددددددددددٟ  

اٌّشددددبشوخ فددددٟ 

إذاشح ٚردطدددد١ؾ 

 اٌّشصٚع 

  اٌمطددددددددددددبع

اٌددددددددددددددددددددبص  

االغددددزضّبش فددددٟ 

ثؼددددغ ثددددصاِظ 

 اٌزط٠ٛص 

  ًر٠ّٛددددددددد

 ؽىِٟٛ 

  ًر٠ّٛددددددددد

ِؾٍددددددٟ ِددددددٓ 

 اٌػىبْ 

  اغدددددزضّبش

ِدددددٓ اٌمطدددددبع 

 اٌدبص 

ٚفددددك ٠ؼّددددً اٌّشددددصٚع 

 اإلعصاهاد اٌزب١ٌخ 

  َإػدددراذ ِدطدددؾ ػدددب

ٌٍجٍددرح ثّشددبشوخ ا١ٌٙئددبد 

ٚاٌّغزّددددددغ   اٌؾى١ِٛددددددخ

رٕفددددس ثّٛعجددددٗ   اٌّؾٍددددٟ

ِشددددبش٠غ اٌزطددددد٠ٛص فدددددٟ 

 اٌجٍرح 

  ريغددددددددد١ع عّؼ١دددددددددخ

رؼب١ٔٚدددخ رّضدددً اٌّغزّددددغ 

اٌّؾٍددددٟ  ٌزىددددْٛ ِظٍددددخ 

 ٔظب١ِخ ٌٍّشصٚع 

  ردددددددددددص١ُِ ثؼدددددددددددغ

ثبإلػدددبفخ إٌدددٝ   اٌّجدددبٟٔ

١ِرا١ٔددددددخ ػددددددرح أػّددددددبي 

 ٌزشغ١غ اٌّػزضّص٠ٓ 

  إٔشددبه عٙددبد ِىٛٔددخ ِددٓ األؽددصا  اٌّؼ١ٕددخ إلذاشح

 ٚرٕف١س أػّبي رط٠ٛص اٌّٛالغ اٌزصاص١خ 

  اغددزدراَ ػّبٌددخ ِؾ١ٍددخ فددٟ ػ١ٍّددخ رطدد٠ٛص اٌّٛالددغ

 اٌزصاص١خ 

  ٝإػراذ ِدططبد ٌٍجٍراد اٌزصاص١خ ثؾ١ش رؼّدً ػٍد

 رٛع١ٗ اٌّػزضّص٠ٓ ٌٍّشبشوخ فٟ أػّبي اٌزط٠ٛص 

 ٚش ٌٍمطدددبع اٌددددبص خبطدددخ فدددٟ ػ١ٍّدددخ إربؽدددخ ذ

 اٌز٠ًّٛ ٚاٌزشغ١ً  

  ٟرشددغ١غ ِمددب١ٌٚٓ ِؾ١ٍدد١ٓ ٌزٕف١ددس أػّددبي اٌزددص١ُِ فدد

 اٌجٍرح 
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 األهذاف انًىقع وظروف انتجرثخ انتجرثخ

أساااااااااااااااابنيت 

انتطااااااااااااااىير 

 انًتجعخ

انجهااااااااااااااااااااابد 

انًشاااااااااااااااابر خ 

 واألدوار

 انخالصخ انتطىيرآنيبد  انتًىيم

يشااااااااارو  -9 -

ثهاااذح انخجااارا  

 انتراثيخ

 انقصيى

 )انسعىديخ(

 

ٚرؼزجدص ِٕطمدخ   ثٍدرح اٌدجدصاه اٌزصاص١دخ ِدٓ ألدرَ ثٍدراد ِٕطمدخ اٌمظد١ُرؼزجص 

مص٠دخ أوضدص ِدٓ اٌ٘دـ  ٚرؼدُ  ٘ٔٔٔضشاػ١خ ٘بِخ ٠صعدغ ربش٠دٙدب إٌدٝ ػدبَ 

ٚ٘ددٟ رشدددجٗ ثٕددبه ثغدددراذ فددٟ اٌؼظدددص   ِٕددطي ث١ٕدددذ ثبٌشددىً اٌدددرادصٞ ٓٓٗ

 ػٍدد٠ٚٝؼددر ِشددصٚع ري١٘ددً اٌجٍددرح أؽددر اٌّشددصٚػبد اٌزددٟ رؼّددً   اٌؼجبغددٟ

ْٚ ِددغ ثبٌزؼددب 8ِٕٕٓٓددس  اٌزددصاس اٌددٛؽٕٟا١ٌٙئددخ اٌؼبِددخ ٌٍػدد١بؽخ ٚري١ٍ٘ٙددب 

 (َٕٗٔٓاٌؼبِخ ٌٍػ١بؽخ ٚاالصبش  ا١ٌٙئخ  )ٚضاشح اٌشئْٛ اٌجٍر٠خ ٚاٌمص٠ٚخ

 

                    
 

 ّٔٛزط ِٓ ِشصٚع رط٠ٛص اٌجٍرح ثبٌدجصاه (ٕٕشىً )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِشصٚع رط٠ٛص اٌجٍرح ثبٌدجصاهثٛاثخ  (ٖٕشىً )

  ًرؾ٠ٛدددددددددددددد

اٌجٍددرح إٌددٝ ِٛلددغ 

غدددد١بؽٟ رصاصددددٟ 

ٚؽٕدددددٟ ِزؼدددددرذ 

األٔشدددددددددددددددددددددطخ 

رىفدددددً ثطص٠مدددددخ 

اٌّؾبفظدددخ ػٍدددٝ 

رصاصٙددددددددددددددددددددددددددب 

  اٌؼّصأٟ

  إ٠غدددددددددددددددددبذ

فصطدددددددددددددددددددددددددخ 

اغدددددددددددددددددزضّبش٠خ 

ٌالغدددددزفبذح ِدددددٓ 

   اٌّشصٚع

  اٌؾفبظ 

  ُاٌزص١ِ 

  إػددددددددددبذح

 اٌجٕبه 

  إػددددددددددبذح

 اٌزٛظ١  

  ا١ٌٙئدددددددددددددددخ

اٌؼبِددخ ٌٍػدد١بؽخ 

 سزدددددددددددددددددددصاٚاٌ

 اٌٛؽٕٟ  

  اٌّغزّدددددددددغ

اٌّؾٍددددددددددددددددددددٟ  

اٌّشددددبشوخ فددددٟ 

إذاشح ٚردطدددد١ؾ 

 اٌّشصٚع 

  اٌمطددددددددددددبع

اٌددددددددددددددددددددبص  

االغددددزضّبش فددددٟ 

ثؼددددغ ثددددصاِظ 

 ٠ص اٌزطٛ

  ًر٠ّٛددددددددد

ؽىددددددددددددددددِٟٛ 

خددددالي اٌجٕدددده 

اٌػددددددددددددؼٛذٞ 

ٌٍزػددددددددددددددد١ٍ  

 ٚاالذخبش 

  ًر٠ّٛددددددددد

ِؾٍددددددٟ ِددددددٓ 

 اٌػىبْ 

  اغدددددزضّبش

ِدددددٓ اٌمطدددددبع 

 اٌدبص 

 ٚفك اٌّشصٚع ؼًّ ٠

 اإلعصاهاد اٌزب١ٌخ 

  إػددبذح رددص١ُِ اٌػددٛق

اٌٛالدددددغ لدددددصة اٌغددددددبِغ 

١ٌىدددْٛ ٔمطدددخ االٔطدددالق 

إلػدددددبذح ردددددص١ُِ اٌمص٠دددددخ 

  ثبٌىبًِ

  رغ١ٙددط صالصددخ ِٛالددغ

ٔددطي  ٌزىددْٛ ٔددٛاح إللبِددخ

  ش٠ف١خ

 ٔشددبه غددٛش ٌٍؾّب٠ددخ إ

    ٚثٛاثخ شد١ػ١خ

  اغددددددزغالي األػ١ددددددبذ

ٚإٌّبغدددجبد اٌؼبِدددخ فدددٟ 

    اٌزؼص٠  ثبٌجٍرح

  رؼٍدددددددددد١ُ األؽفددددددددددبي

ٚاٌشجبة اٌؼبذاد اٌمر٠ّدخ 

 اٌزٟ رمبَ خالي األػ١بذ 

  إلبِخ ػٕبطدص عدسة

  فٕدبذق ش٠ف١دخ  ٌٍجٍرح ِضً

 ِٚطبػُ شؼج١خ 

  اٌزطد٠ٛص اٌؾفبظ ػٍٝ اٌزدصاس اٌؼّصأدٟ فدٟ ػ١ٍّدخ

 ٚزٌه ِٓ خالي اغزدراَ رم١ٕبد اٌجٕبه اٌزم١ٍر٠خ 

   اغددزغالي إٌّبغددجبد اٌؼبِددخ ٚاألػ١ددبذ فددٟ اٌزؼص٠دد

 ثبٌجٍرح اٌزصاص١خ 

 زطدد٠ٛص اٌؼٕبطددص أ ثجددررػٍددٝ ػددرح ِصاؽددً  اٌزطدد٠ٛص

اٌٙبِخ فٟ اٌجٍراد اٌزصاص١خ ٌزشدىً ٔمدؾ عدسة ٌألؽدصا  

 اٌّدزٍفخ فٟ ػ١ٍّخ اٌزط٠ٛص 

 ص خبطدددخ فدددٟ ػ١ٍّدددخ إربؽدددخ ذٚش ٌٍمطدددبع اٌددددب

 اٌز٠ًّٛ ٚاٌزشغ١ً 

  رػ٠ٛك اٌّٛلغ ٌؼرذ ِٓ اٌشصوبد اٌػ١بؽ١خ 
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   في إعبدح تىظيف واستثًبر يىاقع ثَْهذاد انتراث انعًراَيوانًحهيخ ًَبرج يٍ انتجرثخ انذونيخ وانعرثيخ ( 1رقى )جذول 

 األهذاف انًىقع وظروف انتجرثخ انتجرثخ

أساااااااااااااااابنيت 

انتطااااااااااااااىير 

 انًتجعخ

انجهااااااااااااااااااااابد 

انًشاااااااااااااااابر خ 

 واألدوار

 انخالصخ انتطىيرآنيبد  انتًىيم

انتجرثاااااخ -11 -

 انًحهيخ 

يشاااااااااااااااارو   -

 إدرار"

 "إيالل

)واحااخ سااايىح 

 يصر( –

اٌّٛلدغ  اخز١دبش ٚردُ  فدٟ ِظدص ٖغد١ٛ فدٟ اٌج١ئ١دخ إٌّزغؼدبد أشدٙص رؼدر ِدٓ

 ٠ٚؼزجدص  األثد١غ اٌغجدً ٠ػدّٟ عجدً ٠ؾبطدص٘ب لر٠ّدخ  أٔمدبع لص٠دخ ػٍدٝ

 اٌجؼر اٌج١ئدٟ ِصاػبحذ رّ اٌزٟ اٌفٕبذق ّٔبزط أثصض ِٓ "إِالي إذشاش" فٕرق

 ِشدصٚػبد فٟ اٌؼب١ٌّخ إٌّبزط أفؼً أؽر اٌفٕرقٚ ٚإٔشبدٙب  رظ١ّّٙب فٟ

 فدٟ ػمدر اٌدسٞ األشع لّدخ ِدؤرّص لجدً ِدٓ اٌّػدزراِخ ٚاٌز١ّٕدخ اٌج١ئدخ

 عٛ٘بٔػجصط  

 
 ثٛاؽخ غ١ٛح إِالي إذشاش (ٕٗشىً )

 

  رؾم١دددددددددددددددك

غددددد١بؽ١خ ر١ّٕدددددخ 

ِػدددزراِخ لبدّدددخ 

ػٍددددددٝ اٌزددددددصاس 

اٌضمدددددددددددددددددددددددددبفٟ 

ٚاٌطج١ؼدددددددددددددددددٟ 

 ثبٌّٕطمخ 

 

  إػددددددددددبذح

 اٌجٕبه

  إػددددددددددبذح

 اٌزٛظ١ 

   اٌؾىِٛدددددخ

 رمر٠ُ األشع

  اٌّغزّدددددددددغ

اٌّؾٍددددٟ  رٕف١ددددس 

 ٚإذاشح 

   اٌدجدددددددصاه

اٌزؼبِدددددددً ِدددددددغ 

اٌزؾدددددددددددددددددر٠بد 

 اٌج١ئ١خ 

  ًر٠ّٛددددددددد

ؽىددددددددددددددددِٟٛ 

ثزمدددددددددددددددددددددر٠ُ 

 األشع 

  ًر٠ّٛددددددددد

ٚاغدزضّبش ِدٓ 

اٌمطددددددددددددددددددبع 

 اٌدبص

  ِؤغػبد

 ِب١ٌخ ذ١ٌٚخ

 ذشاش"إ ِشددصٚعلددبَ 

ػٍدددددددٝ ػدددددددرح  "أِدددددددالي

 ٟ٘ اغزصار١غ١بد 

  اغدددددددزدراَ رم١ٕدددددددبد

اٌجٕبه اٌزم١ٍر٠خ فٟ اٌٛاؽدخ 

ٚثبغدددددددددددزدراَ اٌّدددددددددددٛاذ 

ٚاٌدبِددددددددبد اٌطج١ؼ١ددددددددخ 

 اٌّزٛافصح 

 ًاأل٘دبٌٟ ِدغ اٌؼّد 

 ٚردددٛظ١فُٙ اٌّؾ١ٍددد١ٓ

 اٌفٕبذق  ٌزػ١١ص

 اٌّجدددبٟٔ إلبِدددخ 

 ثّدٛاذ ٌٍمص٠دخ اٌصد١ػد١خ

 اٌّزبؽدخ اٌّؾ١ٍدخ اٌجٕدبه

 ٌٍج١ئددخ فددٟ ٚاٌّالدّددخ

 غ١ٛح 

  ٓاغدددددددددزدراَ اٌؼددددددددد١

اٌطج١ؼ١دددخ اٌّزٛاعدددرح فدددٟ 

  اٌّٛلغ وّزٕط٘بد

  ًاغددددددزدراَ اٌٛغددددددبد

اٌزم١ٍر٠ددددخ فددددٟ اٌدددددرِبد 

 اٌفٕرل١خ 

  اٌؾفبظ ػٍٝ اٌزدصاس اٌؼّصأدٟ فدٟ ػ١ٍّدخ اٌزطد٠ٛص

 ٚزٌه ِٓ خالي اغزدراَ رم١ٕبد اٌجٕبه اٌزم١ٍر٠خ 

  اغزدراَ اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ فٟ اٌز١ّٕخ اٌػ١بؽ١خ 

  ِشددبشوخ اٌّغزّددغ اٌّؾٍددٟ فددٟ ػ١ٍّددبد اٌزدطدد١ؾ

 ٚاإلذاشح ٚاٌزشغ١ً  ٚاٌزط٠ٛص

  إربؽدددخ ذٚش ٌٍمطدددبع اٌددددبص خبطدددخ فدددٟ ػ١ٍّدددخ

 اٌز٠ًّٛ ٚاٌزشغ١ً 
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  البحث توصياتو  نتائج-7

 النتائج  7-1

عةادة تأهيةل واسةتثمار الدوليةة واإلقميميةة والمحميةة بانهةا معظةم التجةار  انتهةم نتةائ   هةو األنسةة   َبْمةدام التةرا  العمرانةيتتفةق عمة  أن الحفةاظ وا 
جةةاالم تراثيةةة تسةةاهم فةةي م ةنويةةأداخةةل إطةةار التخطةةيط العمرانةةي الجديةةد كوحاولةةم التجةةار  دمجهةةا ، القديمةةةمبةةاني لمتعامةةل مةةع هةةي  ال وتراثيةةاً  اقت ةةادياً 

تنفيي التخطيط الجديد لممدن سوا  بإدعا ام مواقع الترا  العمراني المهجورة زالة لإلواهدم ال أمبدعن وابتعدم  ،النمو الحدي  اخل المدينة أواالستثمار د
  طمسحمايتها من الو  ،، بل تمم المحافظة عم  مالم  الجمال القديمةاقت ادية تمرير مراريع رابحةل أو

عادة توظيفوالتي تمثل بداية لرؤية تنموية لتنمية واستثمار مواقع الترا  العمراني و أيضا السابقة المحمية العربية و التجار  الدولية و تحميل من و   هاا 
 :ةالتاليتم استخالص النتائ   ،هاواستثمار 

 :نتائج التحميل المقارن لمتجاربأوال: 

الحكومةة  اهتمةام ار وبالتةالي نالةم التجة ،كبةرض وثقافيةة وتراثيةة يام قيمةة تاريخيةةمواقةع طبيعيةة تقع بمعظم التجار  المختارة  :الموقع وظروف التجربة

  محمي أثر عم  مخرجاتها االساسية والمجتمع ال

عمة  مجموعةة مةن األهةدام األساسةية أهمهةا الحفةاظ عمة  التةرا  المعمةاري والهويةة العمرانيةة القديمةة  اتفقةم التجةار  الدوليةة المختةارة :التجربةة أهداف

  لقديمةبإعادة إحيائها واستثمارها وخمق نراط سياحي جاي  لمسياحة المحمية والدولية، وترجيع السكان لمعودة لالستثمار في البمدام التراثية ا

انح ةةرم أسةةالي  التطةةوير بالتجةةار  الدوليةةة والمحميةةة المختةةارة مةةا بةةين الحفةةاظ أو إعةةادة البنةةا  والتةةرميم كةةال حسةة  الحالةةة : أسةةاليب التطةةوير المتبعةةة

 تجربة االنرائية والبنائية لكل 

بةالعمران والتنميةة ويرةاركها تجربة ما بين الدولةة متمثمةة فةي الجهةام الحكوميةة المتخ  ةة كل تنوعم الجهام المراركة بالجهات المشاركة واالدوار:  

 حس  كل تجربة القطاع الخاص أو مؤسسام التمويل الدولية، المجتمع المحمي 

، باإلضةةةافة إلةةة  دوليةةةةالمؤسسةةةام التمويةةةل ، و محمةةةي مةةةن السةةةكانالتمويةةةل سةةةيطر التمويةةةل الحكةةةومي عمةةة  أامةةة  التجةةةار  باإلضةةةافة عمةةة  الالتمويةةةل: 

 استثمارام القطاع الخاص 

 ط جي  لألطرام المختمفة في عممية التطوير وتوفيرانقتبدأ بتركيل عم  عدة مراحل  التطويرر: اتفقت معظم التجارب الدولية عمى آلية آليات التطوي

  والبد  بمرحمة  غرض ثم التوسع في التطوير الالزم التمويل
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 النواحي البيئية واالجتماعية االقتصادية والعمرانية:النتائج عمى مستوى : ثانيا

   :النواحي البيئية والطبيعية

  العمراني البيئة الطبيعية المحيطة في التطويراالعتماد عم  مكونام ومعالم أهمية  
 البيئية ستدامةاالو  التنمية السياحيةتدعيم   لإمرروعام تهدم في  ،بتوازن وحكمة ،البيئة الطبيعية استغالل  
 واالستفادة منها في رفع اإلمكانيام الطبيعية والبيئية لممواقع التراثية  ،ربط الجوان  البيئية الطبيعية بالتطوير 

  :النواحي االجتماعية

  وال يانة اإلدارة والترغيلو  والتطوير حل التخطيطافي عمميام التطوير خا ة في مر  المستفيدين من المالكمراركة أهمية  
  وتقديم الخدمام السياحية االستثمارية المرروعام تدري  السكان المحميين إلدارة وترغيل 
  لممجتمع المحميتحقق المراركة المجتمعية  

 :النواحي االقتصادية واالستثمارية

 الترا  العمراني يساهم في تحقيق التنمية المستدامة   
 يعود بالنفع عم  المجتمع المحمي التطوير محمية في عممية العمالة توظيم وترغيل ال 
  عةةادة توظيفةة المرةةاركة جهةةام تعةةدد الأهميةةة مجتمةةع  – خةةاصقطةةاع  – حكةةومي) فةةي تمويةةل عمميةةام الحفةةاظ عمةة  التةةرا  العمرانةةي وا 

  (دولية مؤسسام-مدني 
  الترا  العمراني بمدام  قامتها فيإلمختمفة وتنموية برام  استثمارية إعداد 
 لجي  المستثمرين ،الجديدةلممرروعام  متميزاالهتمام بالتسويق ال   
 وأ حا  األراضي والمنازلعود بالنفع عم  المجتمع ة تائد اقت اديو تحقيق ع  
 توجي  المستثمرين لممراركة في أعمال التطوير العمراني  
 وال يانة الدورية في التمويل والترغيللممراركة دور لقطاع الخاص من  ا  
  االستثمارية  جدواهاالسياحية والبيئية لضمان إعداد دراسام جدوض متخ  ة لممرروعام 
 المجاورةالعمرانية عائد المرروعام االستثمارية لتطوير المناطق جز  من تخ يص ترجيع المجتمع المحمي، ب  

  :النواحي العمرانية

  المستقبميةوالخطط  ،واالستفادة من الدراسام السابقة ،والخطط الواقعية ،التف يميةإعداد المخططام أهمية  
 مميزتكامل المناطق المختمفة في إضفا  طابع عمراني ل ،اطق المجاورة لممناطق التراثيةالمن إحيا  الطابع التقميدي في  
  الحفاظ عم  الترا  العمراني باستخدام تقنيام البنا  التقميدية مع إضفا  بعض التحسين عم  ممكاتها 
 يةحرفإقامة مدارس ب  التقميدي ترجيع حرم البنا  
  عادة التوظيم برام  التأهيلبين و  ،والمحافظة الحماية سياسام بين الجمعضرورة   وا 
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 الالزم  التمويل ط جي  لألطرام المختمفة في عممية التطوير وتوفيرانقتبدأ بتركيل عم  عدة مراحل  التطوير 
 التراثية تطوير المواقعمعنية إلدارة وتنفيي أعمال إنرا  جهام مكونة من األطرام ال  

  التطويرالتوصيات وآليات  7-2

 التالي:كالفنية واإلجرا ام  اآلليامفي مجموعة من البح  تو يام تتمخص 
 لتةةةةدعيم  ويلةةةةك ،مخةةةةاطرالو  ،عوائةةةةدالو  ،التطةةةةويروطةةةةرق  ،االسةةةةتثمارية، ترةةةةمل الفةةةةرص التةةةةرا  العمرانةةةةي عمةةةةل قاعةةةةدة معمومةةةةام لمرةةةةروعام

   هاالمستثمرين ب
  لتكةون نقطةة جةي  إلقامةة  ،القابمة لمتنفيي بمواقع التةرا  العمرانةيالستثمارية امرروعام لبايعد قوائم  ،متخ صأهمية وجود مركز معمومام

 أنرطة سياحية 
 التطويرليام آو  ،الترا  العمراني طقامنرركا  التنمية في تعريم و  ،مار الجماعيوضع الترريعام والقوانين المنظمة لعممية االستث  
  الرةةريك الرسةةمي تكةةون و  ،تمثةةل جميةةع المةةالكو  ،ام، تكةةون مظمةةة نظاميةةة لممرةةروعتعاونيةةة امأسةةيس جمعيةةالمجتمةةع المحمةةي لتوترةةجيع دعةةم

 مام المستثمرين والمطورين المخول بالتفاوض أ
 المرروعام االستثمارية  عوائد تكون مواردها من التبرعام و  ،أهمية لمحفاظ عم  الترا  العمراني امإنرا  جمعيام ومنظم 
 عن أهم المرروعام االستثماريةاالقت ادية جدوض الدراسام العديد من همية بتدعيم الجمعيام األ   
 في عممية التطويرتهم وترجيع مرارك، السكان المحميينتوعية وضع خطة ل. 
  الطينيةويلك بعقد جوالم تسويقية وتوعية بمناطق الترا  العمراني بالمجتمع المحمي، زيادة الوعي التثقيفي  
  ترا  العمراني لامرروعام  ًا من الموازنة العامة لجز  تخ ص الدولةأهمية أن 
  ربكام المدينة االت االم( وربطها ب –الكهربا   –ميا ال-ال حي  ساسية )ال رماأل البنيةتأهيل 
 ختيار األنس  لطبيعة البيئة التراثية السيناريوهام لممرروعام االستثمارية ووضع  ،ثر البيئيتقييم األ 
 استخدام المواد والخامام الطبيعية المتوافرة التقميدية و  خدام تقنيام البنا است 
  استخدام الوسائل التقميدية في الخدمام واألنرطة السياحية والترفيهية 
 إعادة تنظيم مواقع األنرطة التجارية والحرفية القديمة   
  الرئيسية لألنرطة والبرام  الترفيهية تهيئة الطرق والساحام 
 البمدام التراثية م  تأسيس إدارة لإلررام ع 
 إعداد الدراسام المتخ  ة والدورام التدريبية لمقوض العاممة في مجال حماية الترا  العمراني. 
 ا مراريع التطويرتنفي بموجبهو  ،بمراركة الهيئام الحكومية والمجتمع المحمي املمبمدوتف يمية  ةعام امإعداد مخطط  
  التراثية بحساسية متناهيةالَبْمدام مباني التراثية المميزة في ال التعامل معوجو  أن يكون  
  الَبْمدامن لتنفيي أعمال الترميم في محمييالمقاولين الترجيع  
 التراثية  بالَبْمدام الربا  واألطفال استغالل األعياد والمناسبام العامة في تعريم 
 المرروعام السياحية والخدمية  تسييرسهولة لداخل المرروعام،  المحميين األهالي توظيم 



Minia Journal of Engineering & Technology (MJET), Vol. 38, No. 1. January 2019 

 

- 130 - 

 

  المراجع-8

  ٖٔالقران الكريم، سورة محمد، اآلية  
  الجمعية السعودية لعموم العمةران“األحفاد، مقال بمجمة العمران  الخضري، الترا  العمراني ما بين سكن األجداد واستثماراحمد محمد إمام” ،

 م ٕ٘ٔٓ
  ميثاق المحافظة عم  الترا  العمراني في الدول العربية وتنميت ، المادة الثانية، المممكةة العربيةة األمانة العامة لمهيئة العامة لمسياحة، مسودة

  ٖٕٓٓديسمبر ، هةٕٗٗٔالسعودية، روال 
 م، ٜٜٚٔيونةو ٖٕ-ٕٔ-اإليرانيةة  اإلسةالمية الجمهوريةة (عميها الحفاظ وكيفية اإلسالمية التراثية والمدن المباني ت نيم ومعايير ندوة أسس

 دليل التو يام والقرارام 
  معهد الدراسةام -مرفم ثابم  مي ، استراتيجيام الحفاظ عم  الترا  الثقافي المعماري في الع ور اإلسالمية بم ر، جامعة عين رمس

 م ٕٚٓٓوالبحو  البيئية الهندسة رسالة دكتورا  اير منرور ، 
  هيئة السياحة واالثار، السعودية ٖالتراثية، ابحا  وترا  احمد يحي رارد، االستثمار كركيزة لعمميام الحفاظ بالمناطق ، 
  ،م ٕ٘ٓٓزياد رمضان، مبادي االستثمار المالي والحقيقي، دار وائل لمطباعة، الطبعة الثالثة 
  النزل البيئية، المممكة العربية السعودية   –الهيئة العميا لمسياحة واالثار، الدليل الفني 
   م ٕٔٔٓنةوفمبر-هةةٖٖٗٔمةن دون تخطةيط لممسةتقبل"، جريةدة الريةاض، المحةرم  «فزعة»العمراني  عم  الترا   الحفاظ“سعةد بن عبةد ا–

  ٓٙٛ٘ٔالعدد 
  عمرو م طفي الحمفاوي، األبعاد االقت ادية لعمميام الحفاظ عم  المناطق يام القيمة نحو مدخل لمتوا ل عمميام التنمية والحفاظ 
  المعهةد اإلسةالمي لمدراسةام اإلسةتراتيجية المعا ةرةة الطين من أجل قرا ة الدين في اعناق المتحضرين، عبود الخالدي، مقال بعنوان حضار 

  https://twitter.com/IslamiqueCoran -مٕٔٔٓ،
 القةةاهرة جامعةةة-ماجسةةتير ايةةر منرةةورة  رسةةالة- مهجةة  إمةةام إمبةةابي، النطاقةةام مزدوجةةة التميةةز طبيعيةةًا وعمرانيةةا مةةدخل لمتنميةةة والحفةةاظ -

 م ٜٜٙٔ
  التقميديةة أسةباب  وانعكاسةات  عمة  قيمتهةا التاريخيةة والتراثيةة، أمانةة منطقةة عمي بن محمد السواط، التغيةر فةي التركيبةة السةكانية لمراكةز المةدن

  مٕٛٓٓ،الدمام، السعودية
  ،أحمةةد محمةةود يسةةري، إطةةار نظةةري مقتةةرإ لسياسةةام التعامةةل مةةع المنةةاطق التاريخيةةة، بحةة  منرةةور كميةةة التخطةةيط العمرانةةي، جامعةةة القةةاهرة

 م ٜٜٛٔ
 النرةةرة العمميةةة لبحةةو  العمةةران، كميةةة التخطةةيط  العمرانةةي ووسةةائل التمويةةل، منرةةور ار فةةي التةةرا محمةد محمةةود يوسةةم، بحةة  بةةرام  االسةةتثم

 م ٕٗٔٓالعمراني، جامعة القاهرة، العدد الثاني عرر، ابريل 
  ،رسةةالة ريهةةام كامةةل الخضةةراوي، الحفةةاظ عمةة  التةةرا  العمرانةةي لتحقيةةق التنميةةة السةةياحية المسةةتدامة مةةن خةةالل مؤسسةةام المجتمةةع المةةدني

 م ٕٕٔٓماجستير اير منرورة، جامعة عين رمس، القاهرة، 
 مٕٕٓٓية، محمية ضانا الطبيعية، موقع البيئة العرب  
 هة ٖ٘ٗٔح ر المواقع التراثية بمنطقة الرياض، مرروع مانة منطقة الرياض، اإلدارة العامة لمترا  العمراني، أ 
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 http://www.arabenvironment.net/arabic/archive/2006/7/73519.html 
 م ٕٔٓٓاألردن،  الطبيعية، ضانا وادي محمية مبادرة ،اجتماعي أساس يام بيئية خالد الخوالدة، سياحة 
  ،م ٕٙٓٓجامعة طنطا، ناهد نجا اإلبياري، النمو العمراني لممدن الم رية وتأثير  عم  المناطق األثرية، رسالة دكتورا  اير منرورة 
  موقع الهيئة العميا لتطوير مدينة الرياضhttp://www.ada.gov.sa 
  الق يم  فرع-واالثارموقع الهيئة العامة لمسياحةhttp://vq.com.sa/ar 
 الدولية  البيئة نوعية رركة موقعhttp://www.eqi.com.eg 

 
 :الباح التوا ل مع 

 +221227281652 -+ 966537157964هاتف: 

 dremam2017@yahoo.comبريد الكتروني: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ada.gov.sa/
http://vq.com.sa/ar
http://www.eqi.com.eg/
mailto:dremam2017@yahoo.com


Minia Journal of Engineering & Technology (MJET), Vol. 38, No. 1. January 2019 

 

- 132 - 

 

A comparative vision for the 

 investment of urban heritage towns  

Dr. Mohamed Emam Ahmed Emam  

Lecturer in Faculty of Urban and Regional Planning – Cairo University  

 

In any society in the world, The old town is considered a milestone in terms of historical, cultural, religious, social 

point of view and is regarded as a beacon that simulates the nobility and wisdom of the forefathers. In its 

traditional built it is sometimes the basis of the development and stability of the human race in the stable groupings 

over the ages, 

with the passage of time and technological development in modern contemporary time the old town became a place 

that did not meet the requirements of the population in terms of urban, social and economic sides, thus abandoned 

by its indigenous population to new areas available around it as an extension of the old mud built town and 

sometimes to other sites, leaving the towns totally empty of everything but many memories of history, 

thus abandoned towns became a representation of  a security risk to the surrounding settlements and population  

it is noted in this era that there is an increasing global awareness toward the re-employment and investment in the 

locations of these urban heritage by the international community through the efforts of the development 

experiences of the international and universal variety in an attempt   to gain access to the most appropriate 

mechanisms of exploitation of the investment of the sites of urban heritage specially that it has the potentials to 

increase investment opportunities for the local community, and the strengthening of international and domestic 

tourism, as well as the maintenance of  the old social and economic values. 

the main goal of this rehabilitation process of the old towns is the attempt to revive the value of the urban heritage 

of the mud or Paleolithic towns not the financial profitability and with that there must be a part of the economic 

return of the investment process for the repair and maintenance, which is the main objective of the rehabilitation 

process and Seen by economists as the most suitable method economically to preserve these towns until this day. 

  Thus this research started the  Search through the concepts and definitions of the old traditional mud and 

Paleolithic towns and to study the phenomenon of population transition from the old to the new communities , the  

social and  economic impacts and the reasons of this transition, also discussed the viewpoints between supporters 

and opponents of the idea of the development and rehabilitation of the old traditional urban heritage towns, and 

then displays the methods of redevelopment and rehabilitation  of the old  urban heritage towns also the types of 

previously prepared projects by the international community in this area which addressed the idea of re-creating the 

old abandoned town the research then took Egyptian experiment of rehabilitation of Siwa Oasis then came with 

results and recommendation of the mechanism of redevelopment and rehabilitation  of the old  urban heritage town 

The goal of the search to shed the light on the possibility of drafting new methods of redevelopment and 

rehabilitation of the old mud and Paleolithic town, and to put the mechanisms of the process, the vision of the 

exploitation of their lands and the investment of the old buildings again. The importance of this research are as 

follows: 

 

 Putting A mechanism for the of redevelopment and rehabilitation of the old urban heritage town specially 

that its current situation is due to the migration of most of its indigenous population and this refers to the 

importance of developing a vision of the scientific policy and realistic and applicable method to exploit and 

investing in the future development  

 Identify the policies available for development, maintenance and rehabilitation of the old urban heritage 

town  

 The development of a framework as a guide for the process of development and rehabilitation of the old 

urban heritage town  
Keywords: urban heritage, urban planning, investment, heritage towns, Egypt. 


