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إن الحظاى عل التاراا العمرانات معنات بالحظااى علا
المناط ذا القيمة وما تحتويا مان مباانت ذا أهمياة
أونساايع عمراناات وتةطيطاات ممي ا  ،و ااد يمتااد الحظاااى
لي مل النواحت ا جتماعياة وا تباادية وال قا ياة كماا
ي مل البورق الببرية ،وهو ما إعتماد عليا للياا
التنميااة المسااتدامة ماان ة ا ل تحوياال المظاااهيم النىريااة
إلاااا وا اااا ملمااااوس ،وتم لاااا إسااااتراتيجية التنميااااة
المسااتدامة اات هااذا المجااال علاا ترياار قا ااة الحظاااى
والتأكياااد علااا أن عملياااة الحظااااى عملياااة حيوياااة لااايس
المقباااود بهاااا ا بقاااا علااات النطا اااا العمرانياااة أو
تحويلها إلت متاحت ،ولكن ضمان بقافهاا بباورق حياة
تحق أ راض السكان ما ا حتظااى باالقيم المبااحبة،
لذلك انن منهجياة تطبيا أبعااد ا ساتدامة ات م ااري
الحظااااى تعتماااد علااا تظعيااال هاااذف األبعااااد علااا كا اااة
مسااتويا الحظاااى العمراناات إبتاادا ا ماان الحظاااى عل ا
مدينااة ترا يااة وبااور ألباارر وحاادق بنافيااة .ولتحقي ا
ا ستدامة ربد أن يتم التظاعال المتاوا ن باين المكوناا
البيفية وا تبادية وا جتماعية للعمران ،لذلك نن أد
دراسااااة تةاااام العمااااران ربااااد أن تنطلاااا ماااان هااااذف
المكونااا بنعتبارهااا محتااود ا سااتدامة اات العمااران
ببورق املة.

تمتلك المنااط العمرانياة القديماة ترا اا حضااريا يعبار
عااان تطاااور الحضاااارا بهاااا ومااادد ماااا دمتااا مااان
إسااهاما اات التاااريا ا نسااانت ،وعمليااة الحظاااى علا
التااراا الحضااارد تعااد مطلبااا ايااة اات األهميااة ،لمااا
يم ل ذلك التاراا مان ايم تاريةياة و قا ياة وحضاارية
تعبااار عااان الهوياااة والجاااذور الحضاااارية لألمااام .ومااا
ىهور كر التنمياة المساتدامة ودةولهاا مجاال الحظااى،
قااد ساااهم اات الااتةلم ماان النىاارق الضاايقة للحظاااى
والتت تتعامل م مجموعاا المباانت علا أنهاا محمياة
عمرانيااة ،والتطلا إلا النىاارق ال اامولية والتاات ت اامل
التعامل م النطا ا الترا ياة بأكملهاا ما الحظااى علا
القااايم المبااااحبة والعمااال علااا دمجهاااا مااا المجتمااا
المحلت .ا ستدامة ات هاذا المجاال تم ال إطاار اامل
ومتكامااال يهااادت إلااا تكااااتت الجهاااود لتحقيااا تنمياااة
إجتماعيااة وإ تبااادية وبيفيااة اات إطااار الحظاااى علاا
التااراا العمراناات ودون إ ظااال للاادور الم سساات اات
العمليااة .يهاادت البحااا إلا دراسااة تااأ ير أبعاااد التنميااة
عل إستدامة م اري الحظاى العمرانات .و اد تام تحدياد
نطاااال القااااهرق التاريةياااة جااارا الدراساااة التطبيقياااة
نىرا لما تمتلك من ترا ا معماريا وعمرانيا وحضااريا
كبيرا ،وتم إةتيار م روعين للحظااى لدراساتهم أحادهم
نموذج لم روع ديم واألةار نماوذج لم اروع حاديا.
وت م التوصممإ ىل م مممد تطممور مشمميريا الاظممي خممالإ
الظتممرا النمةيممن اممين المشممرولين مممن الماي ممن ل مم
التممراو والايئممن القمميلن المايطممن اممه ىل م تالي م اممر
تمممموانن مم ممممن اممممين الجوانااااب البيفيااااة وا تبااااادية
وا جتماعية دون تعىيم أحد الجوانب عل األةر.

 2اإلطار النظري
 1 .2الحفاظ على التراث العمراني
تتم اال عمليااا الحظاااى اات ا دارق والتةطاايط السااليم
لتحقي ا ا سااتر ل األم اال للمااوارد الطبيعيااة والب اارية
لكت تراعت متطلبا المستقبل .وعل الار م مان تعادد
تعريظااا الحظاااى إر أن المظهااوم األساساات للحظاااى هااو
"العمليااة التاات ت اامل كاال ا جاارا ا واألساااليب التاات
تو ر للموروا البقا ألطول ترق ممكنة ،ليا دد دورا
1
ت حياق المجتم الذد يتعايش مع ".

الكلمات اإلفتتاحية
الحظاااااى  -التنميااااة المسااااتدامة – التنميااااة العمرانيااااة -
ا ستدامة العمرانية للبيفة الترا ية

 1مقدمة

1أحمد ال حا المن اود " ،راكة القطاع الةام ت
م روعا الحظاى العمرانت" ،ملتقت التراا العمرانت الوطنت
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 1.1.2سياسات الحفاظ

ا جتماعية وا تباادية والبيفياة .ومان ام انن تحقيا
التنميااة المسااتدامة يتو اات عل ا ماادد نجاااح م سساااتها
4
وإدارتها ت أدا وىافظها ومهماتها.

تطور عملية الحظاى مان عملياا تعتماد علا تجناب
التريير ت البنية التاريةياة ،إلا عملياا مرناة تسااهم
ت مساعدق المجتم علا هام وإدراك بيفتا التاريةياة
ومن م السيطرق وإدارق عملياة الترييار بأ ضال طريقاة
ممكناااة .وتتضااامن عملياااة الحظااااى العمرانااات سياساااا
وأليااا متعااددق تقااوم أساسااا عل ا إتةاااذ القاارار حااول
مستود التدةل العملت سوا عل المساتود المعماارد
أو العمرانت ،وعلي نن مستويا التدةل تتظااو يماا
إعتمادا عل مقدار التريير المطلوب تنظياذف ،و الباا ماا
يظضاال التاادةل بااأدن مسااتود لتقلاايم ماادد التريياار
الحظاااى عل ا أبااالة المو ا  .وتنقساام سياسااا الحظاااى
ب اااكل رفيسااات إلااا سااامين هماااا (الحظااااى الو اااافت –
2
الحظاى الع جت).

 3.2الحفاظ العمراني والتنمية المستدامة
يمكااان تحدياااد الع اااة باااين الحظااااى العمرانااات و كااار
ا سااتدامة ماان ة ا ل رضااية عامااة وهاات أن التااراا
العمرانااات يم ااال أداق و اااوق دا عاااة لتحقيااا ا ساااتدامة
بالمجتمعااا ا نسااانية ،لااذلك يتم اال الماادةل األساساات
لتحقيااا ا ساااتدامة هاااو حااال م ااااكل البيفاااا الترا ياااة
والتاات تعااد أحااد المكونااا الرفيسااية للبيفااة ككاال ،وتاام
التوبااال إلااا أهمياااة التوا ااا باااين البيفاااة والمجتمااا
ومتطلباااا العبااار نجااااح أد توجااا نحاااو الحظااااى
العمرانية ب كل مستمر أومستدام ،البيفة العمرانية هت
كافن حت ،تتأ ر بالتريرا الضارق للحضاارق الحدي اة،
وتااداعيا التكنولوجيااا التاات ترك ا ل ارهااا لاايس قااط
عل ا البيفااة باال عل ا ا نسااان والمجتم ا  ،وعل ا هااذا
األسااااس ااانن مااان األهمياااة مراعااااق الجواناااب البيفياااة
وا جتماعياااة وا تباااادية عناااد التعامااال مااا البيفاااة
العمرانية ةابة عندما يتعل األمر بنعاادق تأهيال تلاك
البا ر القديماة داةال الماادن ،وعليا انن عملياة الحظاااى
العمرانية تق ضمن جوهر ا ساتدامة مان حياا كونهاا
تم ل التوابل وا ستمرار ضمن أبعاد م رق ومتكيظاة
م ا نساان والبيفاة والمجتما  ،هاد ها تحقيا الر اهيا
ا تبادية وا جتماعية بعد إجرا تقيما موضاوعية
5
عبر ةطط ومناهع موضوع مسبقا.
إن دمااع الحفاااظ العمرانيااة بفكاار اإلسااتدامة أدد إلاا
ىهاااور مظهاااوم اااامل يتنااااول القضاااايا المتعاااددق مااان
تحساااين الىاااروت ا جتماعياااة وا تباااادية والبيفياااة
طويلة األجل من ة ل التو ي بين الار د والتطلعاا
المستقبلية لساكان المادن وإحتياجااتهم ووا عهام الاراهن
وتع ي األمن الب رد ت المناط العمرانية ،وترتكا
كرق التنمية المستدامة عل مقدرق المةطط أو المبمم
عل العمل بتوا م المحيط بحياا تكاون التاداة
المقترحاااة منساااجمة مااا إحتياجاااا النااااس وم فماااة
إ تباااااديا و حسااااب المااااوارد المتااااو رق وذلااااك يعناااات
بنةتبااااار مراعاااااق المباااامم لإعتبااااارا البيفيااااة و
ا تباااادية وا جتماعياااة بحياااا تتوا ااا مقترحاتااا و
ا حتياجااااا المعاباااارق و أر تكااااون علاااا حساااااب
إحتياجاا األجياال المساتقبلية أو علا حسااب المااوارد
6
المتاحة بحيا ر يتم هدر أو إستن ات تلك الموارد.

 2.2التنمية المستدامة
تعرت التنمية المستدامة بأنها " ا دارق الواعية
للمبادر المتاحة وإعادق تأهيل البيفة الطبيعية التت
تعرض للتدهور وسو ا ستةدام وهت تلك التنمية
التت تراعت العدالة ت المجتم وتحترم الطبيعة
وتدعم الجوانب ا تبادية أد أنها تقوم عل التكامل
بين ا حتياجا  .والتنمية المستدامة ر تعبر عن وض
اب بل عملية ترير يجب أن يتم إدارت بطريقة جيدق
ليواج ا حتياجا المستقبلية كما يواج ا حتياجا
الراهنة" ويرد علما التنمية أن النمو السري يعقبة
دافما تدهور ،ومن م بدأ التظكير ت مظاهيم جديدق
لتحقي إستمرارية التنمية ،ومن هنا نب مظهوم التنمية
3
المستدامة.

 1.2.2أبعاد التنمية المستدامة
تتكااون ا سااتدامة ماان ا ا أبعاااد متكاملااة يمااا بينهااا
وهت البعد البيفت والبعد ا تبادد والبعاد ا جتمااعت
ور تتحق ا إر بتحق ا ا ناادماج والتاارابط الو ي ا بااين
ال تااة أبعاااد وأن إ ظااال أد ماانهم ي ا ر بالساالب عل ا
با ت األبعااد .ولتحقيا تنمياة مساتدامة و ااملة رباد أن
ي ةاااذ ااات ا عتباااار الجاناااب الم سسااات ،حياااا تم ااال
ا دارا والم سسااا العامااة الااذراع التنظيذيااة للدولااة
التاااات بواسااااطتها ترساااام وتطباااا سياسااااتها التنمويااااة

 4ريدق ديب ،سليمان مهنا"،التةطيط من أجل ا ستدامة"،مجلة
جامعة دم للعلوم والهندسة ،المجلد ،25العدد،)2009(،1
بــ491
 5عمرو حا م ةرو ة"،سياسا التجديد الحضرد و مناهع
ا ستدامة(تقويم للمدن التقليدية -الموبل أنموذجا) مجلة القادسية
للعلوم الهندسية،المجلد،7العدد)2014( ،3بــ.111
 6محمد يسار عابدين،رور ميا،بظا ميا"،المعايير التةطيطية
المعابرق عداد المةططا التنىيمية المستدامة للمدن :دراسة
حالة مدينة الآلذ ية ت سوريا"،مجلة جامعة ت رين للبحوا

ال الا ،أبحاا وتراا ،3الهيفة العامة للسياحة واأل ار،
الرياض،)2013(،بــ.491
 2هاب الدين محمد عبد الظتاح حسن"،إدارق تمويل م روعا
إعادق تأهيل المناط التاريةية (دراسة حالة القاهرق التاريةية)"
،رسالة ماجستير،كلية الهندسة بالمطرية،جامعة حلوان،
(،)2012بــ.3
 3نوبت محمد حسن" ،الو ت ا س مت وا ستدامة(بيمارستان
وون بالقاهرق -حالة دراسية)" ،م تمر التقنية وا ستدامة ت
العمران ،جامعة الملك سعود ،)2010( ،بــ.109
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 4.2الجوانب المقترحة لقياس اإلستدامة
لمشاريع الحفاظ على التراث

تراع أهدا ا محددق ت الحظااى والتطاوير ،ويجاب أن
تكون إر ادا الترميم والمحا ىة محلية وبارمة.

إن هدت وض مجموعة من المعايير التات مان ة لهاا
يمكااان يااااس ا ساااتدامة لم ااااري الحظااااى هاااو تحقيااا
التاااوا ن باااين الحظااااى علااا ال قا اااة والهوياااة وتحقيااا
التنمية لضمان حياف إجتماعية سليمة ت ىل المحا ىا
عل البيف  ،ويعتمد ياس التنمياة للبيفاة العمرانياة علا
عادد ماان المعاايير والتاات تقااوم علا أساااس ا سااتدامة،
وتلااك المعااايير يااتم تحدياادها مساابقا للحكاام عل ا ماادد
عاليااة أدا الم ااروع وتحقيق ا ألهدا ا  ،تعتمااد كاارق
المعايير لم روعا الحظاى علا عادق جواناب ةابا
بالبيفااة العمرانيااة الترا يااة ماان المكااون الترا اات والبنيااة
تحتية والن اط ا تباادد وا جتمااعت وتاأ ير المناا
العاام ومراعاااق تأ يرهاا علا الم اروع ،ويمكاان تحديااد
معايير من ة لهاا يمكان يااس مادد إساتدامة م ااري
7
الحظاى -:

 2.4.2الجانب البيئي
التوا ا ما البيفااة يتم اال اات الحياااق اات نطااال الحاادود
البيفياااااة ،وحماياااااة الماااااوارد الطبيعياااااة ،وا ساااااته ك
المسفول للموارد ،وإعادق التادوير وا ساتةدام ،ويمكان
9
وض نقاى أساسية لتحديد مدد هذا التوا -:
الترشااايد ااااي المياااا (التر ااايد ااات إساااتةدام الميااااق -
بيانة ال بكا  -إعادق تدوير المياق )
الحمايااة مااع أشااعة الشاامس (الحمايااة ماان الحاارارق -
التحكم ت ا ضا ق الطبيعية)
التقليد مع مصادر التلوث للمباني (إستةدام مواد بناا
محلية لتقليل ا نبعا ا )

 3.4.2الجانب العمراني
العمـران والمبـان تعكس الهوية وال ةبية والعاادا
والتقالياد للظاارد والمجتما كماا تا ر لأل منااة والعهااود
الماضاااية وأيضاااا ت هااال األجياااال الحالياااة والمساااتقبلية
لمعااااارت وساااالوكيا وأ عااااال متقدمااااة ،ىال أن البنيااااة
التحتيااة المهملااة والبيااو المتداعيااة وإنعاادام الساااحا
العامااة الجذابااة هاات أوضااا معااالم التااداعت العمراناات،
10
ولحظى وتنمية العمران يجب مراعاف:
رستدامة الموةع (تو ير مسااحا مظتوحاة وةضارا -
ا تباااد اات المساااحا المبنيااة  -منا تلااوا مبااادر
المياااق الطبيعيااة  -الحمايااة ماان الساايول  -الحمايااة ماان
أ عة ال مس)
جااود البيئااة الداخليااة للمبنااى (تواباال حركااة الهااوا
بين الداةل والةارج  -التحكم ات ا ضاا ق وا ساتظادق
ماااان ا ضااااا ق الطبيعيااااة وت ااااجي إسااااتةدام الطا ااااة
المتجددق)
رستدامة البيئة العمرانية (الحظاى عل الطاب  -إتا ان
النمااااو العمراناااات  -الااااربط بااااين التااااراا ومتطلبااااا
العبر).

 1.4.2الجانب المؤسسي
يعااد تطبياا الظكاار الم سساات ماان أهاام المحاااور التاات
تساعد عل تحقي ا ستدامة لم روعا الحظااى علا
المنااااط الترا ياااة ،باااد أن ياااتم إدارق الحظااااى علااا
التراا العمرانات وتنميتا عان طريا هيفاا وإدارا
واضحة المعالم  ،ولضمان نجاح هذا الجاناب رباد مان
8
توا ر عدق عوامل أهمها-:
عواماااد ردارياااة وةانونياااة تتحقااا مااان ةااا ل عملياااة
التوا ااا ا دارد باااين جميااا الجهاااا المعنياااة باااندارق
وتنظيذ الم روعا الةابة بالمناط الترا ياة ،وكاذلك
سن القوانين الآل مة تمام هاذف الم اروعا وةاباة
ل يادق عدد هذف الجها .
عواماااااد رع مياااااة متم لاااااة ااااات الوساااااافل المقروفااااا
والمسموع والمرفي .
تطااوير القاادرا لجمياا الظفااا ماان تطااوير مهااارا
وإمكانااا الهيفااا المعنيااة ،وإن ااا جمعيااا وهيفااا
مرك محلي .
الهيكد التنظيمي والتخطيطي حيا يتم وض مجموعة
مااان األولوياااا والتعليماااا واألماااور التنىيمياااة التااات

 4.4.2الجانب اإلةتصادي
يعااد مجااال إ تباااديا الحظاااى ماان المجااار الجدياادق
والتت تهدت إل المساهمة ت تحسين ا دارق والحظااى
علااات التاااراا الحضاااارد و قاااا لضاااوابط وأولوياااا
وإمكانااا ومحاااددا المجتمااا  ،حيااا تتااادةل األبعااااد
ا تباااادية ااات تحدياااد األولوياااا وإةتياااار البااادافل
ووسافل التدةل والتعامل م المبانت الترا ية ومان أهام
11
العوامل التت تساهم ت هذا المجال مايلت.

والدراسا العلمية،سلسلة العلوم الهندسية،المجلد،35العدد،8
(، )2013بــ.114

 7نايت بن نافل بن عبد الرحمن أبوعلت"،التنمية المستدامة
ت العمارق التقليدية ت المملكة العربية السعودية (حالة
دراسية منطقة الحجا )" رسالة ماجستير،جامعة أم
القرد1432(،هـ)،بــ.162،161
 8سعودد هجيرق ،نويبا إبراهيم ،سحنون
الطيب"،إستةدام أدوا التنمية المستدامة نهع متكامل
للحظاى وتطوير بر بوسعادق"،م تمر التقنية وا ستدامة
ت العمران ،جامعة الملك
سعود،.)2010(،بــ.152،151

 9نايت أبوعلت،مرج ساب 1432(،هـ)،بــ.188،187
 10المرج الساب 1432(،هـ)،بــ.184،185
 11ما ن سمان"،ا ست مار السياحت وأ رف عل البيفة
ت المدن التاريةية -حلب القديمة
العمرانية
أنموذجا"،رسالة ماجستير،كلية الهندسة المعمارية،جامعة
حلب، )2009( ،الملح ر م .6
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 3اإلطار التطبيقي

السياحة ا هتمام بجعل هذف الموا نقاط جذب وتأمين
كا ة المستل ما لذلك ،و د أبابا طااع الساياحة مان
أهاام معو ااا ا تباااد الااوطنت وهااو طاااع إنتاااجت
يلعب دورا أساسيا ت يادق الدةل القومت.
 -2التمويااااااد يلعااااااب دورا هامااااااا اااااات إسااااااتمرارية
م اااروعا الحظااااى  ،ويجاااب مراعااااف تعااادد الجهاااا
الم ااااركة ااات مباااادر التمويااال دون ا عتمااااد علااا
12
الجها الحكومية قط لضمان عملية ا ستمراري .
 -3األنشطة اإلستثمارية لمواةع التراث العمراناي مان
ة ل توىيت التراا العمرانت لإستظادق من .
 -4كفااة األداة اإلةتصااادي وتشامد (تةا ين وتجميا
المواد القابلة للتادوير  -ا ساتظادق مان الماواد المحلياة -
مبان ذا أدا إ تبادد  -تو ير رم العمل).

ااات هاااذا الجااا ياااتم طااارح دراساااة تحليلياااة مقارناااة
لم اااروعين مااان م ااااري الحظااااى ،ك هماااا ينتمياااان
لمنطقة القااهرق التاريةياة ،وذلاك بهادت دراساة تطاور
عمليااا الحظاااى ةا ل لظتاارق ال منيااة التاات تظباال بااين
الم روعين .

تجربة إعادة تأهيل
تجربة إعادة تأهيل
حارة الدرب األصفر
حي الدرب األحمر
الموقع الجغرافي
تقااااااا حاااااااارق الااااااادرب
األباااااااظر ااااااات حااااااات
الجماليااااااااااة بالقاااااااااااهرق
التاريةية ،وتمتاد الحاارق
بدايااااااااة ماااااااان منطقااااااااة
الموسكت وإنتها ب ارع
الجماليااااة متقاطعااااة ماااا
اااارع المعااا لااادين
14
الظاطمت.

 5.4.2الجانب اإلجتماعي
ت ااااكل ماااادن التااااراا المأهولااااة جاااا ا ماااان الكيااااان
ا تباااادد وا جتمااااعت لتلاااك التجمعاااا العمرانيااا ،
ويجااب علا السااكان أن ياادركوا دورهاام المميا  ،علا
البعيد الظردد وعل المستود الجماعت وعل نطاال
الهيفا والجمعيا  ،تبب كال هاذف الماوارد الب ارية
جهودهاااا ااات الم ااااركة ااات كامااال مراحااال الحظااااى
13
والتطوير والتنمية المستدامة من ة ل
البنية التحتية اإلجتماعية حياا التركي علا الةادما
العامااااة (التعلاااايم ،التر يااااة ،البااااحة ،ال قا يااااة)......
بالم روع.
المشاااركة إ ااراك المجتم ا المحلاات اات إتةاااذ القاارار
و ااات تحمااال المسااا وليا بماااا يضااامن عااادم تضاااارب
المباالا أ ناا إتةااذ القارار ،وأن المجتمعاا المحليااة
تسهم بظعالية ت الحظاى والتطوير.
التوعية والفاعليا الثقااية :يمكان لتلاك الم ااري أن
تسهم ت ن ر الوعت العاام تجااق مسا ولية الساكان ات
المحا ىة علا منااطقهم وتحساينها ،وت اجي مباادرا
المجتم المحلت و يادق ا دراك بأهمية تلك العمليا .

يقااا حااات الااادرب األحمااار
علااااا الطااااارت ال ااااار ت
لممتلكااا التااراا العااالمت،
يحاااااااااادف اااااااااامار حاااااااااات
الجمالياااااااة و رباااااااا حااااااات
الموساااااااااااااااكت وحااااااااااااااات
عابااااااادين وحااااااات السااااااايدق
ينااااااااب وجنوبااااااااا حاااااااات
الةليظاااااة و اااااار ا طرياااااا
15
النبر.

أهداف مشروع

الجوانب المقترحة لقياس اإلستدامة
لمشاريع الحفاظ على التراث
الجيةب
الجانب الجيةب الجيةب
الجيةب
المؤسسي الايئي العمراةي اإلقتصيدي اإلجتميلي
كل 1يوضا الجوانب المقترحة لقياس ا ستدامة لم اري
الحظاى عل التراا – (إعداد الباح )

* إستحداا إسلوب جديد
ت الحظاى عن طري
ترميم األ ار م تحسين
المناط المتاةمة لها،
وذلك بهدت دمع اآل ر
ت المجتم المحيط م
تحسين الحياق العمرانية
حول .
* إعادق تأهيل وترميم
المبانت الموجودق بحارق
الدرب األبظر ب كل
ةام ،وبالحارق بأكملها
ب كل عام.
* حماية مبانت الحارق
من عوامل التلت الناتجة
عن وسافل المواب
وتةبيبها للم اق.
* تجديد وإعادق تأهيل

* تحقي ا التنمي ا المحلي ا
المتكامل ا ماان ة ا ل ماا ج
المباااااااادرا ا جتماعياااااااة
وا تباااااااااادية ،بهااااااااادت
تحسااااااين البيفااااااة الماديااااااة
والباااااااااورق المعمارياااااااااة
والعمرانياااة للحااات ،ضااا
عن تحسين جودق الحياق.
* ترميم األ ار ،وإعادق
وا رتقا
التأهيل
بالمساكن.
* إعادق ا ستةدام التكيظت
للمبانت التاريةية ،م
الطاب
عل
الحظاى
والنسيع
المعمارد
العمرانت للمنطقة.
* تطوير البنية التحتية
والمناط المظتوحة.

 14تريم عمران،عبد عمران"،الدرب األبظر تاريا ت
حارق"،مجلة الةليع.)2011(،
Aga Khan Trust for Culture, Al-Azhar 15
Park, and the Revitalisation Of Darb AlBrief, Published Book, Ahmar, Project
, 2005Aga Khan Trust for Culture, Cairo,
8Page

12أحمد عواد جمعة عواد"،ا ستدامة العمرانية ت
القيمة التاريةية"،رسالة ماجستير،كلية
المناط ذا
الهندسة ب برا جامعة بنها، )2007( ،بــ.74
 13سعودد هجيرق ،نويبا إبراهيم ،سحنون الطيب،
مرج ساب ،بــ.153
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*تول المجلس األعل
لآل ار مس لية إتمام
الم روع منذ بداية
عملية الترميم حت
إعادق التأهيل ال املة
لحارق الدرب األبظر.
كا ة
وض
*تم
والعمل
ا تراطا
و القوانين المبرية.
*تم التنسي بين الجها
المعنية وهت المجلس
األعل لآل ار وو ارق
ال قا ة ومحا ىة القاهرق
با ضا ة إل م سسة
الم ربية للتراا تح
إدارق دكتور أسعد نديم
الظلكولور
أستاذ
وال قا ا التقليدية ،و د
تم العمل بالم روع و
المبرية
القوانين
لحماية اآل ار20 .

* جذب ال وار وتع ي
البنية التحتية للحارق.
* ربط المجتم ال عبت إحيا المنطقة ككل.
باآل ر16.
الوعت البيفت
* ر
ألهالت الحت ور كظا ق
الجها المحلية والقطاع
الةام والمتطوعين17 .

المشروع
المرحلة األولا  -:تارميم
اآل ااار وإجاارا دراسااا
تو يقية لكل عنبر لهاذف
اآل ار ،و د أدد ذلك إل
حبر امل ضا عان
جم ا و ااف كاملااة لهااذف
البنايا .
المرحلاااااة ال انياااااة -:تااااام
ترييااااار محااااااور الساااااير
بتحوياال الحااارق لمنطقااة
للم اااق قااط ،ض ا عاان
تجدياااااد البنياااااة التحتياااااة
بالحارق وإدماج واجها
مباااااانت الحاااااارق وأعياااااد
تكساايتها باألحجااار ،كمااا
رمم بواباتها.
المرحلة ال ال ة -:إحاداا
إندماج بين سكان الحارق
واآل ااااااااار بتةباااااااايم
الطاااااب األول للمنااااا ل
األ ريااااة لعقااااد األن ااااطة
ال قا يااااة ،والاااادور األول
كمتحت يوضا إساتةدام
الظرا ااااا اااات مساااااكن
القاااااااااارنين (،)18 ،17
واألدوار األةااااااااااااااااارد
للعاااااااااااااملين باآل ااااااااااااار
والباااااااااااااااااااااااااااااااااااااح ين
المتةببين.
18

المرحلة األول  -:إن ا
حديقة األ هر بهدت ةل
متنظس طبيعت وعمل
ةلةلة لألبنية حول مناط
األ رية
ا كت ا ا
الحدي ة.
المرحلة ال انية -:ترميم
الجدار األيوبت حيا يم ل
منطقة جذب ببرد
و ابل طبيعت بين الحديقة
والدرب األحمر.
المرحلة ال ال ة -:إعادق
تأهيل حت الدرب األحمر
الم روع
ضم
ود
مجموعة من مستويا
(إعادق
التدةل إستهد
تأهيل المبانت السكنية -
الحظاى وإعادق التأهيل
للمبانت والعنابر األ رية
 تطوير الظرا ا العامة"العمرانية")19 .

*تول م سسة اآل اةان
متم لة ت "منىمة تنمية
مجتم الدرب األحمر"
مس لية ا رات عل
الم روع.
م سسة
*كما وضع
األ اةان بالتعاون م
الحكومة ةطة لتحديد كا ة
ا تراطا الآل مة تمام
الم روع ،وتم تحديد حت
الدرب األحمر كحت
ةاض ألحكام تةطيطية
ةابة ،وعدل محا ىة
القاهرق المتطلبا القانونية
عادق تأهيل المساكن
القافمة من أجل تع ي
وتحسين عملية إعادق
التأهيل.
*كما لعب الم سسة دور
الوسيط بين المجتم
المدنت والهيفا الحكومية
والجها المنظذق والجها
ت
الحكومية متم لة
محا ىة القاهرق وهيفة
األ ار وو ارق األو ات
وو ارق ال قا ة وحت وسط
القاهرق وكذلك الجها
المانحة21.

تحليل الجانب البيئي
*إهتم الم روع بتحسين
البنية التحتية
بكا
والمياق
والكهربا
البحت
والبرت
وتوبي تها الظرعية.
*وض أسلوب بسيط
لجم القمامة بالحارق
وعمل ع ما إر ادية
للتوعية ضد تلوا
البيفة.
*ا ستظادق من النسيع
المتضام ت ا ضا ق أو
التهوية الطبيعية.

تحليل جوانب التنمية المستدامة
تحليل الجانب المؤسسي
16 www.alraimedia.com
 17منىمة اليونسكو -مرك التراا العالمت -إدارق موا
التراا العالمت ت مبر"،م روع إعادق إحيا القاهرق
التاريةية"،تقرير أعمال عن الظترق من يوليو-2010
يونيو،2012بــ.14
 18ةالد ع ب"،م روع ترميم أ ار الدرب األبظر"،مجلة
الحياق ،العدد، )2000(،13556بـ.21
 19وسام أبو الحجاج عبد الحكيم مهنا"،بيانة وإعادق
إستةدام الظرا ا الترا ية العمرانية"،رسالة ماجستير،كلية
الهندسة ،جامعة طنطا،)2006(،بـ244

*وض مةطط إستراتيجت
لتجديد نىام تو ي المياق
وإح ل وتركيب ةطوط
جديدق للبرت البحت
وبرت المياق السطحية
م تريير مناسيب الظراغ
بكا
م
لتتناسب
البرت.
*وض مةطط يستهدت
تحسين القضايا البيفية
كن الة األنقاض والمهم
المتراكمة وتقليل التلوا
وإعادق تدوير المةلظا
ت
البنافية المنت رق

 20ةالد ع ب،مرج ساب ، )2000(،بـ.21،22
Aga Khan Trust for Culture, Al-Azhar 21
Park, and the Revitalisation Of Darb AlBrief, Published Book, Ahmar, Project
, 2010Aga Khan Trust for Culture, Cairo,
7Page
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األراضت المتهدمة كأحد
الحلول البيفية.
*إعادق ربت الميادين
وال وارع بمواد متوا قة
م النىم المةتلظة للبنية
األساسية22.

تحليل الجانب اإلقتصادي
*إعااادق إسااتةدام المبااانت
األ ريااة قااد تاام إسااتةدام
المبااااااااااااانت الترا يااااااااااااة
الموجاااودق بالحاااارق بعاااد
ترميمهاااااا ،وهااااات بيااااا
السااااااحيمت تاااااام إعااااااادق
إسااااااااااااتةدام لاااااااااااادعم
األ ااراض ال قا يااة ،كمااا
تاام إعااادق إسااتةدام بياا
مبااطظ جعظاار كمرك ا
للةاااااادما ا جتماعيااااااة
وال قا ياااااااااااة ألهاااااااااااالت
المنطقااة ،تاام وضا بي ا
الةرا اتاااااااات كمركاااااااا
ةاااااااااااادمت للعاااااااااااااملين
والباح ين.
* دعااام حركاااة الساااياحة
داةل الحارق عن طريا
عمااااال مقهااااا ساااااياحت
وأماكن للجلوس.
*تم عقد بعاض الادورا
التدريبيااة لتاادريب أهااالت
المنطقاااااة علااااا بعاااااض
الحرت.

تحليل الجانب العمراني
تحسين المىهر العام
للحارق عن طري -:
*تبليط أرضية الحارق
بالحجر الجيرد.
*عمل مجموعة من
ال ةر ية
األنماط
الممي ق لمناط الحارق
المةتلظة.
إنارق
*تو ي وحدا
متآلفمة للطاب التاريةت
للحارق.
مسارالحركة
*تريير
الحارق
داةل
وتةبيبها للم اق.
الوجها
*دهان
الرفيسية المطلة عل
الحارق بنظس األسلوب
وبلون موحد مما أ قد
كبير من
الحارق ج
طابعها الةام كل .2
* مل عمليا التجديد
تجديد أبواب المح
ة بية
وتو ير مى
أع ها.

*تحسين األحوال المعي ية
من ة ل الترميم والتنمية
الواعية للعمران كل .3
*تم تنميط الظرا ا
ووض
العمرانية
إستراتيجية تنموية لها
المحيط بها بما
وللج
يلبت إحتياجا المستةدمين
كل
م الحظاى عل
الظراغ العمرانت ،إر أن لم
يتم ا هتمام بتو ير التىليل
الظرا ا
معىم
ت
العمرانية.
الطاب
*الحظاى عل
العمرانت وىهر ذلك من
ة ل تطوير الظرا ا
وال وارع
العمرانية
إعادق
وةابة عمليا
البنا التت تم م الحظاى
عل الطرا ا س مت لها.

بالجانب
ا هتمام
ا تبادد بهدت تنمية
ولضمان
المجتم
ا ستدامة ،وعلي قد عمل
الم روع عل تنظيذ عدق
برامع تستهدت ر كظا ق
األن طة والةدما بالحت،
من ة ل برامع القروض
متناهية البرر.
برامع ل يادق
*وض
رم العمل ،حيا ام
البرنامع بتقديم التسهي
لعمل ورش تدريبي لر
با ضا ة إل
الكظا ا
إتاحة الظرم امة ورش
جديدق أو تحديا الورش
الموجودق.
*إستظاد الم روع بالعمالة
المتمي ق الموجودق ة ل
الترميم وإعادق
عمليا
التأهيل ،با ضا ة إل دعم
كظا ق
الم روع لر
العمال وتدريب كظا ا
جديدق24.

تحليل الجانب اإلجتماعي
*عقاااااااااد ا جتماعاااااااااا
الدوريااااااة ماااااا أهااااااالت
المنطقة (أك ر مان 100
أساااارق) وذلااااك براااارض
التوعيااة بأهميااة المبااانت
الترا ياااة والحظااااى عليااا
وترميم .
*ر ااااااا روح ا نتماااااااا
للم ااروع ب ااكل ةااام
وللمنطقاااة ب ااااكل عااااام،
دون إ ظال المنا ة عان
ا حتياجااااااا ومتابعااااااة
ةطوا تنظيذ الم روع.
*التوعيااااة بأهمياااااة مااااا
التأكياااااد الحظااااااى علااااا
إنجااااااااا ا الم ااااااااروع
وباايانت مسااتقب  ،وماان
أهاام إنجااا ا الم ااروع
وعقااد تلااك ا جتماعااا
هوتأساايس جمعيااة أهليااة
ماان سااكان الحااارق بنساام

23

 22وسام أبو الحجاج عبد الحكيم مهنا،مرج ساب
،)2006(،بــ.250
23 Aga Khan Trust for Culture,
2010,page 30.

*عمل اعدق بيانا حول
الةدما
من
العديد
ا جتماعية منها ( الةدما
البرنامع
البحية،
والدورا
التعليمت،
التدريبية  ،)...،وعل
الر م التدهورالعام ،إر أن
داةل المجتم
الع ا
وية
ىل
الواحدق
ومتماسكة ،مما جعل منها
أ ضل المداةل لتحقي
التنمية.
*ا ستظادق من بقا الحرت
التقليدية وجعلها مبدرا
للم اركة المبا رق للسكان
ت الم روع.
*الحرم عل م اركة
المجتم ة ل عمليا
إعادق التأهيل ،وبهذا
األلة المحركة
أببح
لجهود التنمية هت النسيع
24 ibid, 2010,page 7,6
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إن التراا العمرانت وما يحوي مان ايم مةتلظاة تسااهم
جميعها ت تحقيا مظهاوم التنمياة المساتدامة وذلاك مان
ة ل ما يكظل من موارد مالياة مساتمرق با ضاا ة إلا
تااأ يرف عل ا األبعاااد البيفيااة وا تبااادية وا جتماعيااة
وبمااا يحق ا ماان م اااركة مجتمعيااة والتاات ه ا جميعااا
تم اال أبعاااد التنميااة المسااتدامة ،لااذلك اانن الع ااة بااين
عملياااا الحظااااى علااا التاااراا العمرانااات والتنمياااة
المساااتدامة هااا عملياااة تكاملياااة بهااادت الوباااول إلااا
تحسين نوعية الحياق للمجتم المحلت.
تم إةتيار م روعت الحظاى بهدت دراسة مدد تقدم
مظهوم الحظاى المستدام ت مبر ة ل الظترق بين
منت تنظيذ الم روعين ،وهما م روع إعادق تاهيل
حارق الدرب األبظر (الحظاى عل ممر ترا ت)
كنموذج لم روع ديم ،وم روع إعادق إحيا حت
الدرب األحمر (الحظاى عل منطقة ترا ية كاملة)
كنموذج لم روع حديا نسبيا .ووجد أن الم روع
األول د حق بعض جوانب التنمية إر أن د أهمل
عملية ا ستدامة ةابة ت الجانب البيفت
جمي المعالجا البيفية ب كل
وا تبادد ،جا
ىاهرد ير مراعت لجوهر البيفة الترا ية ،والجانب
ا تبادد لم يلبت ا ستدامة ت عمليا التمويل
وتو ير رم العمل .بينما نجا الم روع ال انت ت
ترطية أك ر مولية لعملية التنمية المستدامة إر أن
التأ ير السلبت ل ورق يناير د أ ر بدورق عل
الم روع.
مما سب ةلم البحا إل ضرورق تو ير حلول
التت واجه الم روعين من ة ل (تقوية
للم ك
الدور الحكومت ت تطبي القوانين وإ الة التعديا -
تظعيل دور التكنولوجيا الحدي ة ت عمليا الحظاى -
الحرم عل إستةدام مواد بنا تقليدية لما تحققة من
معايير ا ستدامة البيفية  -إجرا نىام حا م و عال ت
التةلم من القمامة داةل النطال الترا ت  -إستكمال
البرامع التدريبة وا ستظادق من الكوادر المحلية التت
تم تدريبها و تا أسوال جديدق ةارج النطال التاريةت
 تعدد مبادر التمويل لضمان إستمرار عملياالتنمية  -إ امة ودعم الم روعا التت تو ر التمويل
الذاتت  -ا هتمام بتعليم أهمية التراا وكيظية الحظاى
علي من ة ل مناهع دراسية أك ر اعلية ةراج
أجيال ادرق عل التعامل م البيفا الترا ية ومن م
الحظاى عليها وتطويرها).

"جمعيااااة تنميااااة منطقااااة ا جتماعت القود والذد
ا دارق الظعالة
الااادرب األباااظر" حتااا يدعم
تااااااتمكن ماااااان المتابعااااااة لتوجي السكان عل التدةل
المستمرق لتنظياذ األعماال المبا ر ت عملية التنمية.
ت المستقبل25.
الم روع
تبن
*لقد
الم اركة المجتمعية كأحد
أهم السبل لتحقي أ ضل
النتافع26.
ماان التحلياال الساااب للتجااربتين وجااد أن عمليااة الحظاااى
العمرانت د تطور ب كل كبيار ةا ل الظتارق ال منياة
التت تظبل الم روعين ،با ضا ة إل أن تطبيا كار
ا سااتدامة اات م اااري الحظاااى كااان ل ا تااأ ير إيجااابت
عل العملية ب كل ملحوى ،من دراسة مشروع رعاد
تأهيد حار الدرب األصفر وجد أن الم روع د حقا
بعااض ا نجااا عل ا الاار م ماان ضااعت ا مكانيااا
المتاحة منها (تطوير البنية التحتية وإعادق تبليط الحارق
وتةبيبااها للم اااف قااط  -تاارميم المبااانت الترا يااة -
دعااام الجاناااب ا تباااادد بنعاااادق إساااتةدامها وتاااو ير
عوامل جذب سياحت  -دعم الحرت اليدوية وتطويرهاا
بتااو ير الاادورا التدريبيااة  -ر اا الااوعت المجتمعااات
بأهميااة التااراا  -التأكيااد عل ا دور الم اااركة ال ااعبية
اات الحظاااى عل ا الحااارق) ،عل ا الاار م ماان ذلااك اانن
عمليااا تجديااد البنيااة التحتيااة إ تباار عل ا المبااانت
ت مجملها ىاهرية ولم تحل أ لاب
الترا ية كما جا
الم ك  ،كماا تام تارميم المباانت الترا ياة بماواد يار
مآلفمة للمواد األبلية ،مما أدد إلا ا ساا ق إلا تلاك
المباااانت قاااد باااد بباااورق جديااادق ر تعكاااس عمرهاااا
الحقيقت ،با ضا ة إل إ ظال ا ساتدامة ات المتابعاا
الدوري  .أما بالنسبة لمشروع رعاد تأهيد حاي الادرب
األحماااار وجااااد أن الم ااااروع ااااد حقاااا العديااااد ماااان
ا نجااا ا ب ااكل يحقا إسااتدامة عليا منهااا (التركيا
عل الم اركة ال اعبية والتو يا باين المجتما المادنت
والحكوماااة  -التو يااا باااين البااايانة والتنمياااة كمطلاااب
أساست ة ل الم روع  -تحسين الةدما ور كظا ق
السااااحا العامااااة والبنيااااة األساساااية  -تقااااديم حااااوا
مبا اارف للسااكان لتحسااينا المنااا ل واألحيااا السااكنية
ياار مبا اارف اات ااكل
التاريةيااة ،وإسااتحداا حااوا
اارم عماال وتاادريب والنهااوض بااالحرت المحليااة -
إستحداا وىافت جديدق م فمة بمعنا إعاادق إساتةدام
الهياكل التاريةية ،بهدت إدارق الدةول الآل مة لآلبنياة
وللمجتم وتحقي ا ستدامة).
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