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 الملخص: 
صراا  المارالف فري عمليرات الةنميرة بوجر  مكة راشرتضاعفت في السنوات األخيرة من القرر  العرررين ميميرة 

الاكومررة فرري ترروفير ال رردمات ضررعو وتقلررر  ور  ، وفرري مرررروعات الافررار العمراهرري بوجرر  خررا  هةي ررةعررا  

 .عةما  علي المنظمرات الم ةمعيرة واألفررا إلاو وتوفير الةمويل الالز  لمرروعات الافار العمراهي 
1
والررراكة    

آلخرر براخةالس سياسرة الافرار العمراهري المةاعرة والةري  م ةمر  مرنت ةلرو  ا  تأخذ صرورفهي تةركل بطريقة واحدة 

 الرراكة.بدوريا يةاعها منه ية آلليات 

وشراكة  الاكومة الماريةعلي المناطق ذات القيمة من قال العمراهي لافار ا  مااو تالعديد من  رهرتولقد 

خفاق العديد من مرروعات الافار العمراهي في مار هةي ة لغيرا   ور إجهات  ولية وميلية ، إ  مه  من المالحظ 

 نفيذهعن عملية صناعة وات اذ القرار وت طراس المعنيةاأل
2

المةاملرة  ينرا يقارد بهرا األطرراس المعنيةطراس واأل . 

 وار فري عمليرة الافرار األمصاا  الماالف للمرراركة مرم تنظريم  زيةطلب تافي لك لذ .  او المةلقية للعوائد للةكاليو 

  ذات القيمة .  علي المناطقالعمراهي 

عمليرات الافرار العمراهري برين م  الواقر  الماررو والعالقة بين الرراكة المةوافقة   راسةيذا الااث إلي هدس ب

. ولةاقيررق يررذا الهرردس يررةم اسررة دا  المررنهر الوصررفي لمعرفررة العالقررات الةاا ليررة بررين لةنميررة المنرراطق ذات القيمررة

في مرروعات الافار العمراهي .والمنهر الةاليل المقرار  باخةيرار مرال    صاا  الماالف ( المراركةماألطراس )

 اقةراح آلية لةنظيم يذه األ وار.مم اسة دا  المنهر ا سةنااطي  سةنةاج ومرروعات و راسةها ومقارهةها 

لمنراطق اب الافرار العمراهري روعاتفري مررلةنظيم العالقات الةاا لية بين األطرراس  آليات ويقةرح الااث تاميم

سرةدامة ا  تاقيرق ماردم يرد و الري ممامن الموار  والكوا ر المةاحة لكل المراركين  با سةفا ةذات القيمة مما يسمف 

 .في عملية الافار العمراهي

 الكلمات المفتاحية: 
 الةنمية المسةدامة  –القيمة  المناطق ذات  - العمراهيالافار  -الرراكة 

                                                           
 .2002 ، ممدوح اماهي ، ياشم  -  1

 .  2002 ل، كما دى م،   ربي  -  2



  المقدمة: .1
مرن خرالل الةعد يرة  القررارترشريد عمليرات صرن  ، والرراملة  ارة اإلالررراكة برركل واضرف فرع تفعيرل تسهم 

طرراس األعرن ترواز  مارالف  وتعارر .والمارالف الم ةلفرة  واألفكرارللرؤى  ليات الةاايف الذاتع واسةيعابهاآو

المراركة .
3
ويرو مرا ا و ، مصاات الرراكة في بعض األحيا  مطلب لضما  الةمويل او قردر مرن ال رو ة  لكلذ 

يطلررق عليررة المررراركة والةرري تاةعررد فرري مضررموهها عررن الرررراكة ،ومررا الرري الممارسررات الررركلية لعمليررة الرررراكة 

 .الاقيقة

ومرا ،  )مهةمرة(    ولرة مخررىتسةفيد منر )مالكة( الذى   تسةفيد من   ولة را  العمراهيفي مطار العولمة فالة

وال مير  مردعوو  للمسراعدة فري الافرار  ،ملرك ال مير  العمراهري فرالةرا  لكلرذ .تفقده  ولة تفقده كل  ول العالم 

وهظرررا أليميررة الةررررا   . (و....والدوليررة  الوطنيررةالم ةمرر  المرردهي المنظمررات  ،وحكومررات  معضررا   ) عليررة

 في والااث السال كل طرق إلعال مي   يسعع لكلذ . ذات القيمةللمناطق  لةنميةح ر الزاوية  العمراهي باعةااره

أل  مسرةدامة تنميةر  يرذه المنراطق تنميرة و ،لمناطق ذات القيمرة للافار علي الةرا  في االممكنة  مكاهياتاإل كافة

  .والمسةقال  لافار عليها ضرورة للااضرا

فرري مرررروعات الافررار العمراهرري  الرررراكة يررع م منظررور الااررثطرحهررا يولعررل اإلضررافة الرئيسررية الةرري 

 إل ارة آليرةاعةااريرا ب اهرب باعةاار الرراكة اطارا للةنسيق والةكامرل والةعراو   . الماروالمة او  م  الواق  

  . العمراهيالافار  مرروعاتمسةويات ومراحل  في األيداس عار  ةرابكالمتناقضات الماالف بين ا طراس 

 البحثيةالمشكلة  .2
في مررروعات الافرار عد  وجو  اطار فكرو مةكامل لفهم وتاليل عمليات الرراكة مركلة الااث في  تكمن

ب اهرب عرد  وجرو  آليرات لةنظريم العالقرات الةاا ليرة برين مصراا  ذلرك . م  الواق  الماررو  المةوافقةالعمراهي 

.كما   توجد آليرة لةنظريم المراركين في مراري  الافار العمراهي  سكا  ...( –ييئات  ولية  –)حكومة الماالف

اه فرا  كفرا ة ا تارال والةنسريق فيمرا المعنية بالافرار تعراهي مرن الوزارات  . حيث ا العالقة  اخل كل طرس

.بينهررا 
 2

المررراركين عررد  ا سررةفا ة الكاملررة للمرروار  والكرروا ر والقرردرات وال ارررات المةاحررة لكررل ممررا ينررةر عنرر   

 .للكفا ات ا  والذو يعد ايدار

 هدف البحث  .3
الةاقيرق فري طايعرة العالقرة برين الررراكة المةوافقرة مر  الواقر  الماررو وعمليرات الافرار يهدس الااث إلي 

ليرة لةنظريم ا وار آصرياةة والرذو يمكرن بةاقيقر   ، الرئيسريويرو مرا يم رل الهردس للمناطق ذات القيمرة العمراهي 

تعد   رل الةرامية في مار تكو  هابعة من قيم الم ةم  المارو في المناطق مرروعات الافارالمراركين في 

 -:ميداس ماهوي مالمة األطراس المراركة ماليا وعالميا  ، وذلك من خالل 

  األول :  تاديد الدور المنوط  لألطراس المراركة في مررروعات الافرار العمراهري كمكرو  الهدس

 ذات القيمة والمسدوليات لكل منهم . لمناطقمساسي لالسةدامة في ا

  ال اهي :  تاديد آلية لةنظيم الةعامل بين األطراس المراركة و مصاا  الماالف  الهدس 

 الحفاظ عمليات  ةالستدام كضمانشراكة أصحاب المصالح  الثالث : استدامة  الهدس. 
 

 منهجية الورقة البحثية .4
الوصررفع والمررنهر الةاليلرري المقررار  مررم المررنهر ا سررةنااطي لةاقيررق اعةمرردت الدراسررة علررع اسررة دا  المررنهر 

 يدس الااث كالةالي:

 راسرة تعريفرات  عرن طريرقلمعرفة العالقات الةاا لية بين األطراس المرراركة  المنهج الوصفي )التاريخي(

. الافرار العمراهري الرراكة وميميةها وميدافها ومعوقاتها ومسرةوياتها ومراحلهرا ، مرم  راسرة ايميرة الررراكة فري

مراحل عملية الرراكة فري الافرار العمراهري ، ومصراا  المارالف )األطرراس ( كما تهةم الدراسة ميضا  بدراسة 

 . )الدراسة النظرية(،  المراركين في الافار العمراهي

                                                           
3
 .2002 ، طارق،وفيق   -  

2
 .2003 ، طارق،وفيق   -  



هررا بدراسررة بعررض الة ررار  العالميررة والةرري  تةررراب  مرر  الواقرر  المارررى ومقارهة المنننهج التحليلنني المقننارن

ة ةاسرةراتي ي و وميميةر الةعريرو بالمرررو   خرالل من وذلك)الدراسة الةطايقية( .باعض المرروعات في مار 

يرةم القرا  الضرو  علري بعرد  مةميزة حفار ت ار  ، الم ةارة النماذج وتةضمنالمةاع  ب  ، والةدخل العمراهي في . 

 كرل ومررا  قيمرة مرن تقلرل   الدراسرة و الةاليرل عمليرةالرراكة فيها وليس تاليرل الة ربرة فري حرد ذاتهرا ،كمرا ا  

 .ت ربة

 بعرض واسررةنااطفري الة ررار  السررابقة اسررة ال  ميررم المميررزات ل خرال مررنذلررك و نباطياالستت المننهج  .

 الةنميرة عمليرة الرع تهردس والةرعلةنظريم ا وار مصراا  المارالف  إتااعهرا يمكرن الةرعليات لآل األساسية الماد ات

 .ذات القيمة  مناطقمرروعات الافار العمراهي لل فع المسةدامة

 : الدراسة النظرية  .5

 : تعريفات الدراسة 5-1
 الشراكة : 5-1-1

، عارر جمر   بغيرة إه راز مهمرة معينرة، برين مطرراس م ةلفرة بارورة مةعاوهرة  الةفرايم اأههرب  الررراكة تعرس

وبرذلك ي رب م  تركرز مطرر الررراكة علرع و مر ال ارات والة ااات الالزمة والمةوافرة لمعال ة مركلة ما. 

. النةائر النهائية الماققة
5
عمليرة مرن خاللهرا يرةم  ههرابأ (1995) برهرامر األمرم المةاردة لاهمرا  والرذو يةفرق مر   

.وات اذ القررارات ال اصرة بةنميرة الم ةمعرات العمراهيرة  ةفي مراقا  stakeholderالماالف   مشراك مصاا
6
 

، المارالف  مصاا الاواِر بين  علع قاعدة تاني الرراكةبأ   (2000)بالانك الدولي  تالعمليا قييمتتقرير  ويديد

جهررات تمويررل  –شررريك )حكومررة  ييمنررة مررن بررد  يرر  ال هررات المرررةركةهررو  مررن الةفرراو  بررين جميةطلررب  ممررا

بعضرهم المارالف  بنا  ال قرة وال سرر برين مصراا  لذا ي ب . ات الماليةعلع جدول معمال المرروع خارجية (

الاعض .
 7

 

 :المناطق ذات القيمة 5-1-2

ينارس مفهو  المناطق ذات القيمة بأهها مالمناطق ذات األيمية الةاري يرة مو المعماريرة ال اصرة المرةرو  

اههرا المنراطق بمرا اسس ومعايير الةنسيق الاضرارو بوالذو يةفق م   .مظهريا والافار علي  طابعها و ةهاصياه

.بهرا  هو  ا سةعمال واألهرطة الموجو ة ب اهبمل من مااهع وميا ين وحدائق وشوار  ةتر
 8

الافرار  ي رب لرذا 

ةااف فاعلة فري ذاتهرا وليسرت ل ،وتدعيمها فع المناطق الةرامية اقةاا يا واجةماعيا عمراهيا وتلك المناطق علي 

 . الافار العمراهي في حاجة لةدخالت مخرو بعد متما  مرروعات

   "Urban Conservation":الحفاظ العمراني  5-1-3

 ذات والمنراطق الماراهع وحماية تطوير إلع ويهدس العمرا  فع الةاكمو والماافظة الاياهة يعرس علي اه 

وينقسرم  .لهرا والعمراهع الاارى الطاب  علع الافار إلع الخ ( باإلضافة .. حضارية – ترامية – القيمة )تاري ية

 . ( الافار العمراهي الي مسةويين )علي مسةوو الرار  مو المنطقة مو الاي مو علي مسةوو المدينة بكاملها
9

 

 :التنمية المستدامة 5-1-4

مفهو  الةنمية المسةدامة يع:مالةنمية الةرع تاقرق احةياجرات الم ةمر  الااضرر بردو  إضرعاس قردرة األجيرال  

.م القا مررة علررع تاقيررق احةياجرراتهم
 10

 بعررض يرررمل إر  اآلخررر والررذو اعةارترر  العمراهرري الةرررا  ا  وحيررث 

 في رب القا مرة لألجيرال ملرك، ب اهرب اهر  مررةرك لاهسراهية جميعهرا  ولري المنظمات الدوليرة )اليوهسركو( تررا  

ويةعرردى مفهررو  الةنميررة المسررةدامة للمنرراطق ذات القيمررة الرري  .الةرررا  المرررةرك يررذا شررراكة ال ميرر  للافررار علرري

 .للم ةم  المالي   تسليماكةمال المررو  وبعد  حةعالعمراهي الافار  مرروعاتةمرار اس

 

                                                           

5  -  Adsetts, N., (1989). 

6  - UNDP  ،1995.  

7  - OED (Operations Evaluation Department). 2000. 
8
 . 2010الدليل ا رشا و،   -  

 .2003،واخرو   هظير مامد،    ال ابر عاد  -  9

  .  1999الفةوح ، حسا  ،  مبو  -  10



  أصحاب المصالح :  5-1-5

 فررا األ مرن المةلقيرة للعوائرد ة للةكراليو اوالمةاملر األطرراس ينرا )مصراا  المارالف ( طراساألبر يقارد

 ( سرلاا مو إي ابرا) آخرر مو برركل ا ممارالاه"تةرأمر م  يمكرن الةري ، الرخ ... وال ماعرات والمدسسرات والهيئات

 .  مااشر بركل ماالاها تةأمر لم ولو المررو  حةع في الةأمير تمةلك الةي األطراس وكذلك الافار  مررو ب

 أهداف الشراكة: 5-2
11 

كلة مرراللا رم  األطرراسلطايعة المراكل من خرالل إ راك  وتاور واضف قيق في تقديم فهم الرراكة تسهم 

مررركالتهم واسررةغالل  لحلررو يررةكيف مصرراا  الماررلاةةعلم لرر ةالاقيقررالرررراكة  هرردستو. مكاهرراتاإلمرروار  والو

 تذيرد مرن كمرا مههرا  الهيئات الدوليرة مو ...(للاكومة مو )تقلير الدور اآلحا ى المةعارم  الي تهدسكما  .موار يم

 ا قةارا ية وا جةماعيرة وتسايم فري حرل المرراكل وباقي اصاا  الماالف .  ور الافوة والن ب في الم ةم 

 . للمررو 

فرري  مصرراا  الماررالفةنظرريم لالررذو يولررد ا سررةعدا  النفسرري  ، تعررزز ال قررة بررالنفس األمررركمررا م  الرررراكة 

تافرز و .هراتقييموتررارك فري وضر  ال طرن وتنفيرذيا و، تساهد في توفير احةياجاتهم  للمررو تنظيمات وييئات 

الماافظرة علرع ي فرتسرهم و . الرسرمية و عمهرا باألفكرار الانرا ةفةف با  الةعاو  م  ال هات  مفرا  الم ةم  علع

مك ر تقاال  للقرارات والمرروعات والارامر الةنموية الةري يرراركو  فيهرا بفاعليرة  الرركا  ت عل و،  المال العا 

 .المرروعاتيذه  األمر الذو يد ى إلع ه اح وشفافية ،

 الشراكة المصرية 5-3
توجررد عرردة رررواير سرراعدت علرري رهررور الرررراكة  فرري الةرررا  المارررو منررذ القررد  كررا  مررن ايمهررا الوحرردة 

مما يفر  بالضرورة العمرل المررةرك سروا  فري ، الاياة واحد ومور  المياه واحد  ، فأساسالمةم لة في الموق  

آليررات  ، كأحردو اإلسرالمي كمررا   يمكرن اةفرال  ور الوقر .تنظريم الررو والزراعرة او مواجهر  موجرات ال فراس 

وكرا  لالز يرار ال قرافي فري العقردين األخيررين مرن  . ن الررراكةاعا ة توريو فوائض ال روة فري تاقيرق قردر مر

يمة مسةقلة ههضت عليها حركة العمل األيلري الادي رة )ال معيرات قالقر  الةاس  عرر  ور في رهور الرراكة ك

بمرا فري ذلرك  . مدسسرات مقافيرة وتعليميرة وصراية عمالقرة فري مارروالةي ه ارت بفاعليرة فري بنرا  ، األيلية ( 

ال امعررة األيليررة ) جامعررة القررايرة حاليررا ( والاررروح الطايررة )مسةرررفي المواسرراة وال معيررة ال يريررة اإلسررالمية 

 12 وةيريا ...(

 السياسرية م را ت فري ا صرطالح يرذا اسرة دا  ك رو.  السةينات خالل مار في كةاالرر مفهو  رهر وقد 

 مو ال ردمات تقرديم فري واضرف ترأمير كةالرررل  كرنلرم ت حيرث . الةنمويرة الم ا ت عن بعيدا رل بينما ، واإل ارة

 13 .المالية الم ةمعات منها تعاهع الةي المركالت عالج

، م ل فرق العمرل ال مراعي فري الزراعرة وةيريرا  ، واضاا شكال يأخذ الريو في كةاالرر مسلو  يزال و 

 مرام .ج الررراكة ذمن همرا هموذجو يربن بين صاحب األر  وصاحب العمل  ذوال،  هظا  المزارعة يعةاركما 

 فري األسر تعةمد حيث ، العروائي اإلسكا  مناطق في باألخرو مخرى صورا كةاالرر مسلو  فيأخذ المد  في

 العمالرة وباسة دا  الةقليدية الانا  موا  وباسةعمال،  المسكن علع الااول سايل في موار يا علع المناطق يذه

 12 . وسين بدو  المدجرة

 15 درجات  ومستويات الشراكة 5-4
والةي تةكامرل  علعاألمسةويات مةدرجة من الاد األ هي للمراركة الويمية صعو ا الي المسةويات  سة يناك 

 :ويي  فيها اإلشةراطات ومعايير الرراكة الفعالة

 الحوار السلبي Passive Dialogue     بين وحدات الم ةم   ا تاال يةعدىوالذو 

 الحوار النشط Active Dialogue   في  يقو  بعض األطراس بطرح رؤايا 
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  التعنري  Exposure  جهرة  وليرة ...( بعرر  المنرةر )مرررو   –)حكومرة  ةلرعس الفااطرراأليقرو  احرد

 خطن قومية ....( علي باقي األطراس لمعرفة اوجهة ا عةرا   –م طن فني  –يندسي 

 االسننتبيان Explorin  فرري القضررية  األخرررىباسةكررراس طايعررة األطررراس  ةلررعس الفااطررروفيرر  يقررو  األ

 المطروحة 

 المشناركة Participation   تررمل علري كرل مرن الةعرريض وا سرةايا  وفير  يسرمف الطررس الفاعرل لاراقي

 وماممة سلفا األطراس القيا  با وار جزئية ماد ة 

 الشراكة Partnership   توزي  األ وار علري كافرة األطرراس ومرن خرالل ويةم كل األطراس تم ل منظومة

 تواز  الماالف و توزي  الةكاليو والعوائد 
 

 :في مشروعات الحفاظ أهمية الشراكة  5-5

فري األةلرب ألهها ت مر   ، يعطي للمررو  ميزة اضافية الرراكة في مرروعات الافار العمراهي إ  تطايق 

وكررل يررذه . بررين مطررراس ماليررة ومخرررو عالميررة ومنظمررات  وليررة الرري جاهررب الاكومررات والوحرردات اإل اريررة 

وبالةررالي فررا  تاررميم مطررراس الرررراكة فرري مرررروعات الافررار ، األطررراس تمةلررك قرردرات وخارررات م ةلفررة 

حسررب القرردرات وال ارررات ، العمراهرري ي ررب م  يراعرري  توزيرر  األعمررال والم رراطر بررين األطررراس الم ةلفررة 

 العمراهي في النقاط الةالية : الرراكة في مرروعات الافار. ويمكن رصد بعض ميمي   المةوافرة لكل منهم

 شعاية سليمة  وشراكةمالي (    –الاكومة بالقيا  ب مي  األعمال  و  مو  عم  ولي)فني   عد  اسةطاع 

  اعطا  مساهدة لألهفاق الاكومي .وتوفر الرراكة ال هد الاكومي للمرروعات الكارو 

 قد تغفل عنها ال هات الرسمية .من  م ةلفة خدماتح الرراكة إلقامة رةقت 

  من خرالل شرراكة الهيئرات وال هرات الماليرة والدوليرة  ممرا يسراعد علري امكاهية القيا  بالرقابة والضان

 اكةراس هقاط الضعو وتقليل مو من  حدو  اإلخطار .  

 .الرراكة تعلم السكا  كيفية حل مراكلهم 

 . يد و اشةراك السكا  في عملية الافار  الي مساهدتهم لهذه المرروعات وا يةما  بها والدفا  عنها 

   تزيد الرراكة من الوعي ا جةماعي للسكا 

مراحل عملية الشراكة فى مجال الحفاظ العمراني - 5-6
12
 : 

إسرةراتي ع  اتها سروا  مسرةو ، و يمكن م  تأخذ مشكال مةعد ة حسب الغر  منها والمراركين فيهرا ةالرراك

والسياسررية  وا جةماعيررة ا قةاررا يةفررع قرردرتها علررع الةكيررو مرر  الظررروس  الرررراكة ويكمررن ه رراح ، مو تنفيررذى

المراحرل الري  العمراهرع الافرارررراكة فرع م رال لا عمليرة ويمكرن تل رير المراحرل الةرع تمرر بهرا  المةغيررة. 

ال مسة الةالية:
 17

 

 :لةغلرب علرع الفرروق فرع خلفيراتهم لتاردم ماراولةهم ، العمرل معرا  للررركا وإذا لرم يكرن سراق  المرحلة األولنى

انرا  قردرة الررركا  لتوجرد حاجرة للةردريب  وقرد.   فيمرا بيرنهم وا حةررا وبنرا  ال قرة  ، م فع الةعامرلهومناي 

 بركل يسمف لهم بالعمل بركل كو  فع ييكل الرراكة ال ديدة.

 المناقرة والمااورة لةأسيس مرضية مرةركة والعمل فع إت اه خلق رؤية و مهمرة واضراة  المرحلة الثانية :

قرر يد   الرركا  األوليين حاجةهم لردعوة شرركا  آخررين. مرم يطرور الررركا  لهذه الرراكة المرتقاة. وقد ي

يرةم فرع يرذه المرحلرة و حويرا مو يقومروا بهرا.وتاديرد ح رم المهرا  الةرع ي رب م  يقةر ا حةياجاتآلية لةقرير 

مر  الرؤيرة اإلسرةراتي ية والمهررا  المارد ة مرن مجرل تاديررد  ا حةياجراتجمر  المعلومرات الةرع يولرديا تقريررر 

 خطة للعمل.

 الهيكل المدسسع للرراكة المقةرحة فع إطار رسمع واضف حيث يةم تاديد ميرداس  أسيس: ت المرحلة الثالثة

 فريرق اإل ارة الرذى سريقو  علرع واخةيراركذلك يةم تاديد ال واهب الةنفيذية والرركا  وعالقةها ب طة العمل. 

 مةابعة األعمال المقةرحة.

                                                           
 .2010السيد عاد الرحمن محمد مماهع ، الريس  -   12

17 - Wilson, A. And Charlton, K., 1997. 



 يادم العمل علع تاقيق خطرة األعمرال مرن خرالل تروفير ال ردمات المطلوبرة ويقرو  ال هراز  المرحلة الرابعة :

إت اذ القرارات المطلوبة علع مسةوى السياسرات واإلسرةمرار  .الةنفيذى بالةأكد من قيا  كل الرركا  بدوريم 

 اكة القائمة.فع عمليات الةقييم وتاسين عمليات الرر

 يقرر الرركا  إسةراتي يةهم المسةقالية لةاسرين األيرداس مرن مجرل تأكيرد بقرا  وإسرةمرار  المرحلة الخامسة :

واهةهررا  عمليررات الافررار عليرر  . بعررد تاقيررق الهرردس األساسررع  للمررررو الرررراكة.  حيررث ي ررب م  ي ططرروا 

 بإعا ة كل ما تمةلكة الرراكة للم ةم  مرة مخرى.  

  أصحاب المصالح في مشروعات الحفاظ العمراني  5-7

ن  يمةسراواللكي يةم تنفيذ مرروعات الافار العمراهي فأه  ي ب ا  يررةرك فري ذلرك م موعرة مرن األطرراس 

فاعلررة وهاجاررة إ  اذا تررم تاويررل جميرر   الاضرررية اإل ارة . و  تعةارررولكررن برردو  منافسررة  فرري القرروى النسرراية 

فري مررروعات الافرار  مسرةدامةا  ميرداس تاقيرق علرع يعملو  شركا  إلعالعمراهي  المهةمة بالافار األطراس

 .العمراهي. 
18
 : الةالع ( 1رقم ) الركل فع الموضف الناو علع الرركا  يد   تاديد ويمكن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحثين، من عمل ( األطراس الم ةلفة المراركة في مرروعات الافار العمراهي 1شكل  )
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 دراسة تطبيقية .6
مم عرر   المميزة عن طريق الةعريو بالمررو  وميمية ، تةناول الدراسة الةطايقية  بعض الة ار  العالمية

 وح رم وطايعرة م واريرا األطرراس المرراركةتاديرد وميرداس المرررو ،  ، راسة م ةارة للةردخل العمراهري بر  

الرراكة في كل ت ربرة وتررابها مر  الواقر  الماررو.  مادم وجو علع  بنا  يذه الة ار  اخةيار تم . وقدالم ةلفة 

ويركز الااث علع  إلقا  الضو  علي بعد الرراكة في يذه الة ار ، وليس تاليل الة ربة في حد ذاتهرا ، كمرا م  

 .ت ربة كل ومرا  قيمة من إطالق ا تقلل   والدراسة الةاليل عملية

 19فى باريس :  Le Maraisحالة دراسية " تجربة حي   6-1

 :لمنطقةاريف التع 6-1-1
إلرع  Bastilleوتمةرد مرن ميردا   م،سرا ةم بالغة الفرهسية معنعم مسرةنق  مو ار  Le Maraisتعنع كلمة م

قلرب براريس  فرييكةرار  122ومسراحةها ،  Le Teampleومرن ههرر السرين إلرع حري ، Hotel de Villeميدا  

 . ( 2 كما يو موضف فع الركل ) الةاري ي
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لطاقة النراال   بهذه المنطقةللانا   سماتمنةاو القر  السا س عرر وذلك عندما  وقد كا  مول بنا  فيها عند

بدايرة مرن عرا   بهرا الملكريقيرا  الملرك م ينررى الرابر  م بانرا  القارر  بهرا والاورجوازيين، وقد ش   علرع الانرا 

كاهرت ذات مسروار والةري القارور ال اصرة  ترم بنرا خرالل القرر  السراب  حيرث  بالمنطقرة   الةعميرزامم  .  1205

هفرس الوقرت للطاقررات األ هرع واسرة د  فيهرا الرردور  فريمسراكن مخرررى  م بنرا تركمررا  .عاليرة تا اهرا عمرا ي اوريرا

 األرضي للورش والماالت.

وقد تم إقامة ضواحي جديرد م رل  ،بالسكا  ةم مز حم Le Maraisم ت منطقةالقر  الساب  عرر مصاا بنهاية

ST.Honre  وST.Germain  . كرم  18تاعرد الةري  مد هقل الملك بالط  إلرع مفرسراىاألةنيا  خاصة بعوجذبت

 اسةمر همو الطاقات المةوسطة والردهياولكن ي رة األةنيا   تم وم  مرور الزمن21 .جنو  ةر  العاصمة باريس

 بالمنطقة.

وبيعرت برالمزا  فري المنطقرة   تم ا سرةيال  علرع ممةلكرات الكنيسرة والطاقرة األرسرةقراطية  1789وبعد مورة 

فقرا  الارفيين وتعرد ت فير   اسكنهتديورت المنطقة، ووخالل القر  الةاس  عرر  ارفيين ومصاا  الماالت.لل

كما تم اسرة دا  كرل الفراةرات براأل وار األرضرية   ا سة دامات وامةأل بالاناعات  اخل حدو  القاور ال اصة،

تقرو  علرع  ةريالوباز يرا  الاررس  .ترم إضرافة مسرقو لهرا الةريإلقامة الورش والمااه ، كرذلك  الاردائق ال اصرة 

 22. لها الموجو ة وتم بنا  م وار إضافية المااهيالاناعة واز يا  ك افة السكا  قسمت 

المقرايي والمطراعم ومارالت الاقالرة والم رابز بمرا تررمل علير  مرن بأيميرة اقةارا ية كاررى  المنطقةاةفظ تو 

صررناعة النظررارات واآل ت وصررناعة الررذيب والم ررويرات  ب اهررب . والماررالت والمعررار  الفنيررة والمةرراحو

السركا   ةغيررهةي رة ل عماريرة المةنوعرةاألهمراط الم، كمرا تةميرز ب المنظارية والارس الفنية وصناعة ال لد وال يا 
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20 - http://www.holidayapartments.co.uk/brox/eu/fr/fr-p1/vac/fr-p1-vac-elzevir1.html 

21 -  http://ar.wikipedia.org 
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 بمدينة باريس Le Marisخريطة توضف حع   200خريطة لمدينة باريس الةاري ية عا 

   Le Maris( يوضح الموقع العام لحى  2 شكل )



ب اهرب  ةال قافيرا قةارا ية و األيميرةةأكرد فيهرا عارر الرزمن. وهةي رة لمرا سراق ذكرره ت ا قةارا ية األهرطةوتغير 

 .(  3المةم لة في المةاحو والفنا ق كما يو موضف في شكل رقم ) ة للمنطقةالسياحياأليمية 
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 : le maraisالحافظ على حي التدخل العمراني  6-1-2

برركل  ويو عااره عن إطار عا  يةم تنفيذهمن قال الاكومة المركزية تم وض  المررو  األول 1969سنة في 

مرن الماراهي عد  كاير ل احةوو يذا المررو  علع مول مسفقد . وللةرا  يةم اطر ت ريا موألجل تفا ى  تدري ي

مرا يمكرن بنراؤه علرع  اديردوت، يرد  مو تررميمتاةراج إلرع  ومعرفرة الماراهي الةري، وتم تاديرد ذات القيمة المعمارية 

 وقرد ترم ا سرةفا ة منهرا ،اسةعمال المساحات الداخلية كادائق عامرة مو مسراحات خضررا . وتم المساحات الراةرة

 .إلهرا  جراجات تات سطف األر 

ةابعرة لك يرر مرن المرالكين ال راضرياألو هيالماراعلرع عرد  كايرر مرن  ةاية الةعقيد لرمول وقد كا  الم طن في 

وهرز   ،تردخل الدولرة برركل قروى مرن حيرث السرلطة والمرال ي ربميداس المرررو  كرا  وألجل تاقيق ، الم ةفين

مرن وجهرة هظرر المقةررح للةطروير من اجل يرذه األسراا  تمرت الموافقرة علرع الم طرن  .ية األراضي والمااهيملك

 .24.ماا ئ  األساسية وليس لةطايق 

ويضررم مررن قارل الاكومررة المركزيرة بمسرراعدة الاكومرة الماليررة ، ترم وضرر  المرررو  ال رراهي 1976سررنة وفري 

 وكاهررت ،قررو  علررع مساسررها الافررار عليهررايبايررث يكررو  لكررل وحرردة عقاريررة قاهوهررا  ماررد ا  مفاررلة قررواهين ك يرررة 

م  عمليرات الهرد   اكمر ،إلرع إفقرار الفكررة األساسرية م ت ولكرن ك ررة القرواهين يذا المررو  مك ر واقعيرة راسات 

 والسكا  واألهرطة  و  وض  حل ملموس لها. المااهيمازالت ت ر عد ا  كايرا  من 

 25أهداف المشروع: 6-1-3

 تم وض  عدة ميداس لةطوير يذه المنطقة من ميما: ولقد 

 المعمارية والةاري ية. قيمةهاوإرهار  علع المااهي األمرية، الماافظة 

  ه المنطقةيذ فيإبقا  الروح الايوية. 

 . اسةعمال المساحات الداخلية كادائق عامة مو مساحات خضرا 

 مخررى ةيرر  ماراهي موومنر  إهررا  بعرد إزالرة الماراهي المةهدمرة ةيرر ذات القيمرة، مساحات جديدة  توفير

 مرةو  فيها. 

القررو  الوسرطع، إلرع  إلرععدة صعوبات منهرا م  الماراهي الةراميرة ترجر   األيداسوقد  قع الةوفيق بين يذه 

جاهب ارتفا  الك افرة السركاهية بالمنطقرة، والةنرو  ا جةمراعي للسركا ، وتركرز عرد  كايرر مرن األهررطة المةنوعرة 

26بالمنطقة.
   

 

 

                                                           
23 - Http://www.parismasrais.com 
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 . 1999 مبو قورة،ممينة ، - 25

 . 2000، بهع الدين،سمية  - 22

 الماالت في المنطقة اهةرار Le Marisباي  De Sens قفند Le Maris باي  والساحة ممام  المةاو الةاري ي



 استراتيجية الحفاظ  العمراني  6-1-4

 اجةماعيررا بررراةلي العقررارات وا رتقررا  إزالررة الةعررديات لمنطقررة علررعلاعةمرردت اسررةراتي ية الافررار  العمراهرري 

 فريت ميميرة ومالمرف يرذه المنطقرة ولقرد تغيرر الةاري يرة. الماراهيإرهرار قيمرة ، ولارفيرةمهررطةهم اوإعا ة تأييل 

السرركا   الوقررت هفسرر  هوعيررة فرريتغيرررت كمررا  ،ال قررافي والسررياحي اخررالل ال المررين سررنة الماضررية بسرراب   وريرر

  .ا قةاا ية ب النراطات 

 27 -:شراكة أصحاب المصلحة  6-1-5

ترررميم ومصرراا  الماررالت لةمويررل إشررراك  تررم

تمويرررل ماالتهرررم ب اهرررب الاارررول علرررع وجهرررات 

 المارراهيلقررد تميررز مررررو  الافررار علررع و حكررومي.

بررأ   Le Maraisحرري  فرريذات القيمررة الةاري يررة 

السرلطات الماليرة  -عمليرات الافرار  فريالمراركين 

مصاا  الماالت ووالم ططين وال معيات األيلية 

علررع ش اررية لررديهم وعرري ورةارر  فرري الافررار  –

كمرررا يرررو  ذات القيمرررة الةاري يرررة بالمدينرررة. الماررراهي

  (2موضف في شكل رقم )

  le Marias( أصحاب المصلحة في مراحل مشروع الحفاظ في منطقة 1جدول رقم )

 
 القطا  الرعاي القطا  ال ا  القطا  الاكومي

حكومة 

 مركزية

حكومة 

 مالية
 السكا   جمعيات ميلية مسة مرين

مصاا  

 الماالت

 
رو

ر
ل الم

ح
را

 م

 ○ ○ ○ ○ ○ ● طرح المررو 

 ○ ○ ○ ○ ● ● إعدا  المررو 

 ● ● ● ● ● ● تنفيذ المررو 

مةابعة  بعد اهةها   

 المررو 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 ● ○ ○ ○ ○ ● تمويل

 ○ ○ ○ ○ ● ● إ ارة

   Participationمراركة  مسةوو الرراكة 

 المصدر :الباحثين

 المشروع : تقييم 6-1-6

المررو  مر  واقر  مدينرة القرايرة الةاري يرة ومحيا يرا ذات النسرير العمراهري والارررى المةرداخل  ةةراب  حالت

 ويع: الرراكةوقد تم تاقيق بعض عناصر  األمرية فيها. المااهيبردة والذى يركل تعديا مااشرا علع 

 الة ارية. عاية والمةم لة في مصاا  الماالتالمراركة الر 

  للحفاااظ ىلاام المناااار التاريخيااةق ىاان ارياار انتمااال المااواانين بااالترا  العمرانااي انتشاار ثااةااة الشااراكة
 بالرغل من إن أكثرنل ةي مناار الحفاظ ينتمون إلم الاباات الفايرة والمتوساة.

  في مرحلة الةنفيذ وفي الةمويل . تر ي   ور القطا  ال ا ، 

 يفا  بالم ططات الموضوعةواإلعلع تامل مسدولياتها )كأحد الرركا (  قدرة ال هات الفنية 

  اسةنااط األسس الةي ي ب اعةما يافي بين الاكومة المركزية والاكومة المالية الرراكة. 

                                                           
 بهع الدين ، ) مرج  سابق( - 27

 األطراس

مراحل 

 المررو 

             

                         
       

        

             

       

       

      

             

         
 

  الباحثي  م  م    le Marias من قة    الح ا     الم لحة   حا   4  شك 



لوانج خريطة سياحية (  5شكل ) 

 موضح عليها بيت التراث بربنج
31
  

  سررة مارية ذات األربرراح العاليررة الضررغن علررع مصرراا  رؤوس األمرروال لكرري   يقومرروا بةنفيررذ مررراريعهم ا

 علع مراضي ومناطق الافار.

 تاررن  معررايير هاجارة    الموضررو  لرريس يررو  م الةري اسررةطاعت  مرراركة الة ااررات مةعررد ة ال واهررب

 هما اجةماعي ومقافي وسياسي علع حٍد سوا .إو ، واها  الما ية فقنبت طين عمراهي 

 . لم تظهر  ور الهيئات الدولية هظرا أل  فرهسا من الدول المةقدمة 

 :  الوسب  Luang Prabang"  لوانج بربنج    دراسية " حالة  6-2

  :لمنطقةا التعريف 6-2-1
ويالر  عرد  سركاهها ، مقاطعرة 12 لمقسرمة  ، بلرد جالري ةيرر سراحلية يير، وفي جنو  شرق آسرياتق  بالوس 

مرن مفقرر  ول ة واحدويي  ، الاوذيةبيدينو   هامن سكاه% 27،م موعة عرقية م ةلفة 28مليو  تضم هاو  5.5

وكاهت عاصرمة  وس فري القرر  الرابر  . سنة مضت 1200لي إلواهر بربنر يرج  تاريخ تأسيسها  ومدينة . العا

 28 .كولواهر بربنر واحدة من تسعة مواق  للةرا  العالمي في آسيا والماين الها ئ الةابعة لليوهس. وعرر

وتررم فرةف الراال  لألجاهررب وترر ي  ا سررة مار  1989 وس ايةمامررا كايررا بالسرياحة منررذ عرا  ومولرت حكومرة  

٪ منرذ 83، بزيرا ة 2000سائاا فري عرا   737208 ليال وس فارتف  عد  السياح  .األجناي في م ال السياحة

ال قافيرة .وتواجر   وس ووقرد اعةرفرت الاكومرة بالااجرة إلرع الةنميرة المسرةدامة فري السرياحة الايئيرة  .1992عرا  

٪ يعيررو  15)مقرل مرن العديد من الاعوبات المةعلقة بالسياحة م ل الانية الةاةية الفقيررة والنقرل وتررةت السركا  

 29 و  تةمة  بمسةويات فندقية وخدمية عالمية .في المد (، وا فةقار إلع الموار  الاررية المايرة، 
 

 الحافظ:التدخل العمراني  6-2-2

للافرار عليهرا ، اني في المدهية م 111 ير و  32عد  حد  تقرير اليوهسكو 

مفضرل منطقرة ياررافظ  بلرردة لرواهر برربنر منرزل آخرر. ممرا ي عرل 250صرنو و

في إطار خطة اليوهسكو، وينراك  .علي عمارتها الةقليدية في جنو  شرق آسيا

 30: (5كما يو موضف في شكل رقم) مال  مناطق للاماية

فرري  peripheral buildingالالرردة القديمررة، منطقررة بنررا  الطرفيررة  -1

كمررا يررو  he Mekong مرر  آخرر ضررفاس ههررر ميكرروهر حاليرراالمدينرة 

 31 (2موضف في شكل رقم)

 he Mekong والمناطق الطايعية علرع طرول ضرفاس ههرر الميكروهر -2

 ( 2كما يو موضف في شكل رقم)  Nam Khan .ها  خا ههر و
32 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

الافرار ، يلعرب  ورا رئيسريا فري 1992أسرس فري عرا  ت The Maison du Patrimoine الةررا  بيرت -3

هرر  ي مرر  بررين العديررد مررن الرروزارات الاكوميررة، ويسررةقطب أل .الةرررا  المعمررارو فرري لررواهر بررربنر  علرري

                                                           
28 -  http://ar.wikipedia.org 

29 - National Tourism Authority of Laos  2001 ,  opcit 

30 - Englemann, F. 1999 

31 - http://www.hobomaps.com/LuangPrabangCentralMap.html 

32 - :  http://www.bdr130.net/vb/t581351.html 

 المناطق الطايعية علي ضفاس النهر بيت الةرا  الالدة القديمة

  32 لوانج بربنج( يوضح المناطق والمباني ال راثية في  6شكل ) 



 مو تنفيرذ يمكرن  و .وكالرة الةنميرة الفرهسرية( وا تارا  األوروبري  ADF) تمويل من الاكومة الفرهسرية 

 ( .2كما يو موضف في شكل رقم) الةرا  بيت من إذ   و  المامية المنطقة في مررو 

 أهداف المشروع: 2-2-3
الرررراكة بررين مصرراا  ب، ياسررياح ةهرراوتنميفرري المنطقررة الافررار علررع الةرررا   يررولمررررو  ل الرئيسرري هرردسالو

 :ة في  المررو  خاصة بالرراكماهوية خمسة ميداس  وتوجد .ةالمالا

 الةرا  والم موعات السياحيةالمهةمين بإهرا  قنوات لالتاال بين  .1

 السياحية مرروعات الافار عن طريق الةنمية لالالز  الرراكة في توفير الدخل  .2

 إشراك الم ةم  المالي في صن  القرار .3

 في األهرطة السياحية القطا  ال ا إشراك  .2

 .مدى ه اح شراكة بين مصاا  المالاةتقييم  .5

 استراتيجية الحفاظ  العمراني  6-2-4

تر ي  ا سة مار في م ال السياحة للافرار علري المنطقرة  لمنطقة علعلاعةمدت اسةراتي ية الافار  العمراهي 

 (7، كما يو موضف في شكل رقم ) الةاري ية المااهيإرهار قيمة الةرامية . وتاديد مال  مناطق للاماية ،  و

   -:شراكة أصحاب المصالح  6-2-5

 (7المالاة منا يو موضف في شكل ) مصاا إشراك  تم

  الاكومة النروي ية من خالل وزارة ال ارجية والوكالة النروي ية للةعاو  اإلهمائي ولها 

 واليوهسك UNESCةمويل إضافي من الاندوق اليوهسكو للةرا  العالمي )مناة الةدريب والمساعدة(ل 

   المنظمة اإلقليمية لل قافة في آسيا والماين الها ئRACAP   

 بةفرويض )مم لة في م لس النوا  الةرا (المالية المسئولة عن الافار علي الممةلكات ال قافية  ا  ارة ،

 من الاكومة المركزية .

  السكا   – رؤسا  الديرالرعاي مةم ل في الم ةم  المالي. 

  (شركات السياحة والفنا ق والماالت و.....  مصاا ب اهب ) والمهةمو  بالسياحة العاملو 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 لوانج بربنج ( أصحاب المصلحة في مراحل مشروع الحفاظ في منطقة 2جدول رقم )
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 طرح المررو 
● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 إعدا  المررو 
● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

 تنفيذ المررو 
● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● 

 مةابعة  بعد اهةها   المررو 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 

 تمويل
● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 

 إ ارة 
● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 

 اسةايا  + تعريض + مراركة  مسةوو الرراكة 

 المصدر :الباحثين

                

         

                   

                                

                                  

               RACAP 

             

                                                        

       

      

                 

             

       

         

                  

       

 
  الباحثي  م  م    لون  ب ن  من قة    الح ا     الم لحة   حا   7  شك 

مراحل 

 المررو 

 األطراس



 المشروع : تقييم 6-2-6

 مناسراة بهرا األراضي من٪ 10 من مقل م  بالرةم بها ا قةاا  عما  الزراعة م  في المارو الواق  مرابهة

 وللنقرل والررو للايراة الرئيسري الررريا  يرو ميكروهر ههرر م  كما .األمية معد تإلع جاهب ارتفا   الغر ، لهذا

تواج   وس العديد من الاعوبات المةعلقة بالسياحة م ل الانية الةاةيرة الفقيررة والنقرل كما .  وال نو  الرمال بين

سوس يةم عر  م موعة من النةرائر المةارلة بمردو تاقيرق الررراكة . ووا فةقار إلع الموار  الاررية المايرة ،

 في مررو  الافار علي المنطقة الةرامية في لواهر بربنر  

 بين الةرا  والم موعات السياحية الرراكة 2-2-2-1
وقرد كاهرت هرا رة .  (القطرا  ال را ) الرحالت السياحيةوالمهةمين ب هوا  الةرا م لس قنوات لالتاال بين 

 ينراكلرم يكرن ولمنظمرات الدوليرة . السرياحة والاكومرة واالمهةمرين ببيت الةررا  مر  بين اتاال منةظم  كا  يناك

 علع الررةم مرن عرد  وجرو  قنروات رسرمية لالتارال، . اتاال م  منظمات الم ةم  المدهي والسكا   بركل عا 

ت لالتاررال مرر  مو شرر ر وم  قنرروا بةرررحياهم بوجررو   واتظرراير المهةمررين بالسررياحة والمهةمررين بررالةرا إ  م  

يدفهم الرئيسي يو الافار علع الةرا  
33
.  

 الرراكة في توفير الدخل  2-2-2-2
ةوفير اإليرا ات والعائدات في المنطقة ومراقاةهرا . كمرا كرا  لتم شراكة جمي  مصاا  المالاة لوض  خطة 

ينرراك شررراكة  قةررراح طرررق لةرروفير تمويررل للمررررو  وتررم تنفيررذ بعضررها م ررل )إضررافة ضرررياة علرري الةأشرريرات 

يعةقرد منسرق المرررو  ولكيفية إ ارة يذا الدخل . وقاول تار  من السياح ( . ولكن لم تكن يناك خطة  –السياحية 

ي تنفيرذ خطرة مركزيرة كرا  العرائق الاقيقري فرالالسرلطة  لردو سياسريةالةرا  العالمي م  عرد  وجرو  إرا ة ةب ومك

ةارعرات بالوم  ذلك، فقد تم تر ي  السياح علع الةار  بواسطة منظمري الررحالت السرياحية .الرراكة في الةمويل 

يين لةرغيل منافذ تقديم الطعا  ،  سرةعا ة للسكا  المال ميكوهركما تم تأجير األراضي علع طول ههر  .في المعابد

ل توجه  لعمليات الافار  .. ويذه األموا.النراط لضفة النهر القديم
 34

 

 إشراك الم ةم  المالي في صن  القرار 2-2-2-3
لقد هظمت الهيئة العامة للسياحة المالية مالمة مو مربعة اجةماعات وتم  عوة م موعرة مرن مصراا  المارلاة  

لمناقررة مسرةقال الةنميرة السرياحة فري  ير، ورابطة الفنا ق والضيافة ، ورابطرة قرار  النهريرة() ورؤسا  الد  م ل

وم  ذلك، مههيت ا جةماعات  و  ال ةا ، وات رذت الاكومرة قررارات ههائيرة بردو  الرجرو  إلريهم  .لواهر براباهر

 .مما يدل ا  يذه ا جةماعات كاهت جلسات اسةما  وليست شراكة 

 في األهرطة السياحية ال ا القطا  إشراك  2-2-2-2
 . تم تروفير فرر  عمرل ك يررة للسركا  فري مررروعات السرياحة وخاصرة بعرد تسر يل الموقر  كةررا  العرالمي

 ة قيروللم تكن يناك حوافز ا سة مار الةي تقدمها ألصاا  المرراري  مو الردعم المرالي، كمرا   توجرد اسرةراتي ية 

  .لاناعة السياحة السكا تدريب و ت نيدو

 قييم لمدى ه اح شراكة بين مصاا  المالاةت 2-2-2-5
فري  ينمم ل واكوهيلذا ي ب م   .بالرةم من م  يدس  الرراكة يو بنا  توافق في اآلرا  بين مصاا  المالاة

يكرن ينراك مو صرن  قررار ، فلرم  لرواهر برابراهرويذا لم ياد  فري  .في صناعة القراررمو  مالمناقرات ويكو  له

      مرةرك . 

 لب القديمة:حلمدينة  الحفاظ العمرانيتجربة  6-3

: التعريف بالمنطقة 2-3-1
35

 

واحدة من المد  اإلسالمية العربيرة الةري تةميرز بأصرالة وةنرع تاري هرا وحضرارتها تعةار مدينة حلب القديمة 

بردمت مولرع وهسي ها العمراهي الفريد ومسواقها الةقليدية والعد  الكاير للمااهي الةاري ية واألمرية الموجو ة فيهرا . 

المنطقرة  تةضرمن فري الرررق والررمال والةري الةوسعات خارج مسوار المدينة خالل القر  ال الرث عررر المريال و

القررو   .  إ  م  ال ز  األكار من النسير العمراهي الموجو  اليو  يعو  إلع المرحلرة الع ماهيرة فريالااليةال ديدة 

                                                           
33 Curtis, S. 1998.                                               
34 Ladkin, A., and A. Bertramini . 2002 
35 GTZ , 2004, p. 4.                                               



خرالل القرر  العرررين لعرد  مرن الةغييررات فري  مدينرة حلربتعرضرت وقد .  السا س عرر وحةع القر  العررين

 وترأز  الوضر  فريتركياها ا جةماعي هةي ة له رة السكا  األةنيا  منها، مما م ى إلرع تردهع الاالرة ا قةارا ية 

قررا  الم ططررو  العاررريو  برراقةراح فررةف شرروار  عريضررة ومبنيررة مةعررد ة  حررين الماضرريالسررةينيات مررن القررر  

مرن قارل  1982عرا   الةررا  العرالمي موقر  علرع قائمرةإعالهها ك بالمدينة القديمة بدم م  ا يةما   إ  م الطوابق.

منظمة اليوهسكو
32

 علرعتاوى و .يكةارا  من النسير العمراهي الةقليدو 355 باواليمساحة حلب القديمة وتقدر . 

مانع 220عن بها المس لة  المااهيمنزل و  يقل عد   000.10حوالع 
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الكايرر  األمروو، م ل )تررميم ال رام  

 اسرة دامهاويرع تعةارر مرروة وعرب  إذا لرم يرةم إعرا ة  . ( ( 8الموضراة فري شركل) تطوير مارين قلعرة حلربو -

 خدمة الم ةم  المالع.  فيمنها  وا سةفا ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مدينة حلب القديمة  وقلعة حلب   (  8شكل رقم )
38
 

العمراني:التدخل  6-3-1
  

 

 والانرا  الهرد  فيهرا يمنر  ممريرة كمنراطق األسروار  اخرل األحيا  بةس يل   1987قامت وزارة ال قافة في عا  

  طلارت  1979(. وفري عرا  8الموضاة في شركل) القديم المدينة لاماية ل نة تركيل تم كما .بالةرميم فقن ويسمف

  الم طرن الةنظيمري  اخرل المدينرة القديمرة ، مساعدة اليوهسكو في وض  تقرير للافار وموصي يذا الةقريرر بإلغرا

،  القديمرة حلرب لامايرة العالميرة النردوة عقردت 1983مم تقرير ماهي لليوهسكو بإلغا  مررو  با  الفرج .في عرا  

 كمنراطق األسروار خرارج الواقعرة الةاري يرة األحيرا  تسر يلالمي ، والعر الةررا  مواق  س ل في حلب إ راجوتم 

  شركل م لرس مدينرة حلرب إل ارة المرررو   1992  ، وفري عرا   1985وتم تس يلها كةرا  عرالمي فري  .ممرية

 المرررو   عرم فري للمسايمة  (GTZ)األلماهية  الةقني الةعاو  ووزارة العربي الاندوقوتم توقي  اتفاقيةين م  

. الرؤيا وسنين الاوار ووضوح الافار إجرا ات من العديد بعد 1992 عا  بدم المررو .
 39

 

للقطرا  ال را  ، مك رر مرن مل هرا تاةراج إلرع إصرالحات إهررائية لة نرب ا ههيرار، الماراهي  تعو  ملكية معظرم 

وتفا ى ي رة السكا  إلرع خرارج المدينرة القديمرة. وينراك ملرث آخرر ياةراج إلرع عمليرة صرياهة فوريرة . ممرا ال لرث 

وشاةلي الايوت عن طريق تقرديم القررو  الارغيرة بردو  الااقي باالة جيدة هسايا. تمت مساعدة عد  من مالكي 

 المدينة القديمة.  تقديم ا سةرارات المعمارية لهم ، وذلك من مجل تاسين شروط السكن فيوفوائد 

أهداف المشروع: 6-3-2
 40
 

 القديمرة المدينرة لسركا  المعيررية الظرروس تاسرن، وتاسرين هوعيرة الايراة  يرولمرررو  ل الرئيسري هردسالو

 خطرة ووضر   وال اصرة، العامرة ال ردمات وتاسرين . مسرةدا  برركل ا قةارا ية الايراه وتأمين ، فيها والعاملين

والافرار . روالمر وحركرة والانرا  الةررميم مرراكل ومعال رة،  الفعاليرات وت ايرت لةوصريو عمراهري وهظا  رتقا  

 والفنية للسكا  إلصالح بيوتهم .. وتقديم المساعدات الما ية علع الةرا  العمراهي والمعمارو وال قافي
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   GTZ, 2004 , p.2                                                                                                                                                 
 19 ق ص. GTZجع سابر ق ق مر2004إحياء المدينة الاديمة ق  37

38 http://archnet.org/ library/places /The Rehabilitation of the Old City of Aleppo              
 

 19 ق ص. GTZق مرجع سابر ق 2004إحياء المدينة الاديمة ق  39
 .2008 ق ابرانيل ىصال سهير  قسويلل 40

 



استراتيجية الحفاظ  العمراني  6-3-3
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 علع عدة جواهب كالةالي : لمدينة حلباعةمدت اسةراتي ية الافار  العمراهي 

  ات رراذ خطرروات فوريررة لمعال ررة المررراكل الملاررة لسرركا  المدينررة القديمررة م ررل اإلصررالحات الطارئررة لمنررازل ذوو

  . ش   السكا  علع المراركة الفعالة في معمال الةاسينمما  المتدنورةإصالح الانية الةاةية والدخل المادو  

 ةرواز  برين وتةطوير اعةما ا  علرع الةاليرل المفارل لألوضرا  الما يرة وا قةارا ية وا جةماعيرة، وض  خطن لل

 . ومةطلاات الافار السكا  مةطلاات 

 األطراسوفر اإلمكاهات الةمويلية وبمراركة وض  مولويات للةنفيذ وفق الضرورة وحسب ت . 

 ومراعرراة وتطرروير ، معمررال الالديررة اليوميررة سررةقاللية قررا ر علررع إ ارة كافررة لرر  قرردر مررن ا  مدسسرريهظررا   اقةررراح

ةطلب يذا العمل تطوير القواهين واألهظمة اإل ارية وتردريب عناصرر المرررو  وتأسريس هظرا  ويالمدينة القديمة. 

 ت بهدس تأمين ا سةمرارية الذاتية بعد اهةها  مراحل المررو  الممولة من جهات عالمية.إ ارة للمعلوما

 .تأمين مراركة كافة ال هات المالية والدولية ذات العالقة وتوسي  ماا ر الةمويل 

 . مخذ الةطورات الاالية في اسةعما ت األراضي ووسائل المواصالت وعد  السكا  بعين اإلعةاار 

 :شراكة أصحاب المصالح 6-3-4

علررع ال اهررب اإل ارو والةنظرريم المدسسرري، تررم 

إهرررا  إ ارة خاصررة بالمدينررة القديمررة تسررمع مديريررة 

تعاوهرررررت العديرررررد مرررررن حيرررررث  المدينرررررة القديمرررررة. 

المدسسات الدولية مر  مديريرة المدينرة القديمرة ومر  

مدسسرررات سرررورية مخررررى لةاقيرررق مرررررو  إعرررا ة 

إحيرررا  حلرررب القديمرررة، ويرررذه الهيئرررات والمدسسرررات 

 يي:( 9الموضاة في شكل)

 

 

 رو  إعرا ة الافرار مديرية المدينة القديمة : تةعامل م  جمي  الردو  الالدية فع المدينة القديمة ، بما فرع ذلرك مرر

 العمراهي . ويع الهيئة الاكومية المسدولة عن المررو  . 

  الوكالة األلماهية للةعاو  الةقنعGTZ   :حيرا  بالةعاو  م  مديرية حلب القديمة وضعوا ال طة المةكاملة إلعا ة إ

، وذلررك بةرردريب العرراملين بالمررررو  علررع يررد  ، باإلضررافة إلررع تنظرريم الهيكررل اإل ارىالمدينررة القديمررة وتطويريررا

مة ااررين  وليررين وماليررين
42
الافررار . يسررايم ميضررا ال اهررب األلمرراهع فررع عمليررة ، وترروفير األجهررزة الفنيررة 

من خالل الدعم الةقنع والفنع باإلضافة إلع الةمويل الما ى ، فقد وصرلت قيمرة المالر  الكلرع المقرد  مرن  العمراهي

إلع عررة ماليين يورو ال اهب األلماهع
43 

 (.   2008حةع عا   1993) من عا  

 لراعض  الافرار العمراهريقد  الةمويل لوض  بعض م ططرات  :الاندوق العربع للةنمية اإلقةاا ية واإلجةماعية

ترردريب العرراملين والةعاقررد مرر  ال ارررا  ومنرراطق العمررل ، منطقررة المسرر د األمرروى الكايررر والمنطقررة المايطررة برر  .

ت هيررز حواسررب وبرررامر هظررم المعلومررات ال غرافيررة الررذى إسررة د  فررع و  راسررات فررع المدينررة القديمررة .إلجرررا  

 ت زين وربن وتاليل الاياهات المكاهية والوصفية بكافة مهواعها.

  مدسسة األةاخا  لل قافة :  إشةركت مدسسة األةاخا  لل قافة فع مرررو  إحيرا  مدينرة حلرب القديمرة فرع مرحلرة

رو  ،. وتقرو  الرراكة بةاضرير  راسرة إلحيرا  ال رز  المارين بالقلعرة فرع المدينرة القديمرة . وسرةقو   حقة بالمرر

شاكة األةاخا  للةنمية بإهرا  صندوق لةر ي  إحيا  المنازل والمرراري  الموجرو ة فرع المدينرة القديمرة ، لةسراعد 

 لمررو  .فع تمويل يذه المرروعات ب اهب الهيئات والمدسسات األخرى العاملة با
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42
 Aga Khan, 2007,  p.283                                                

43
 GTZ, 2004, p.8 
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  الباحثي  م  م    حل     الح ا     الم لحة   حا      شك 



 تقييم التجربة  6-3-5

اإلماراطوريررررة  مدينررررة فرررريمالررررث ميررررم مههررررا مرررر  واقرررر  مدينررررة القررررايرة الةاري يررررة حلررررب حالرررر  ةررررراب  ت 

مسرواقها كمرا ترراب  فري شركل النسرير العمراهري بهرا مر  مدينرة القرايرة ، وكرذلك  . والقرايرة األسرةاهة بعد الع ماهية

 وتلاري كما مههرا مازالرت حيرة. والعد  الكاير للمااهي الةاري ية واألمرية الموجو ة فيهاواألهرطة الةقليدية والارس 

 وال هرل الفقرر بسراب طويلرة يرةالزمن اتفةررل مهملرة رّلرت مههرا مر  واقةردار بكفرا ة سركاهها وحاجرات مطالرب

 يرذه  ومخرذت العربيّرة الراال  لراعض ا قةارا و الوضر  تاسرن م  بعرد لكرن . ك يررة مخررى وعوامرل وا سرةعمار

 .  وال قافة العلم من وقسطا حريةها الاال 

 بضررورة النراس شرعر وبالةرالي السركا  وحضرارة مقافرة علرع تردل الةري المرد  تلرك علرع الافار ميمية نوتاي

 –  بعرض مصراا  المارلاة م رل الهيئرات الدوليرة )اليوهسركو ب اهرب م .وترميمهرا وصرياهةها المرد  تلرك حمايرة

 مر  للةعامرل آلير  وجرو  عرد و .العمراهري فري كرل مرن حلرب والقرايرة  را( مهةمرين بمررروعات الافر خرا األةا

 اإلي ار . ومسةوى والمسةأجرين المالكين

 ويع: الرراكةوقد تم تاقيق بعض عناصر  

 .  السماح بةغير الم ططات وقو المراري  هةي ة هاياة محد الرركا 

  الةراميرة ذات القيمرة علري الماراهي  الافرار العمراهريمولويرات تاديرد الرراكة برين مصراا  المارالف فري

 ري ية والةي تةطلب بالفعل ا يةما  بها وتوميق األهرطة فيها.الةاالمعمارية 

   بررالةرا   المنظمررات العالميرةاهةررار مقافرة الرررراكة للافرار علرع المنرراطق الةاري يرة، عررن طريرق ايةمرا

 باعةااره ترا  عالمي ي ب الافار علي  فهو ملك لل مي  . وال مي  مدعوا للافار علي .العمراهي 

  الموضوعةيفا  بالم ططات واإلعلع تامل مسدولياتها اإل ارية )كأحد الرركا ( قدرة ال هات 
 

 :: الحفاظ العمراني من حيث الشراكة رباتجتقييم  خالصة .7
بالررراكة فري الافرار العمراهري ذات الارلة  ا سةنةاجات  ير عد ا من السابقة ي ال المة اتلمرروعا راسة إ  

 وتةم ل فيما يلي : علي المناطق ذات القيمة

 والاكومرة الماليرة فري تقيريم ومةابعرة المرررو  القطرا  ال را  و ةيا  الهيئات الدولية والقطرا  الررعاي

  فقد ةا  القطا  ال ا  والرعاي . المررو مما في مرحلة طرح ذ. بعد الةنفي

 اةرراج ات رراه واضررف وشرر ر ت ايارردو خطرروة بسرريطة فإههرربررين األطررراس إهرررا  ا تاررال م  الرةم مررن وبرر

اح بأصاا  المارلاة فري بردم وإهررا  . كما ي ب تعديل القواهين للسم مسدول عن  ف  القضية إلع األما 

 .تامل المسدولية فيمصاا  المالاة  ا تاال ، حيث رهرت قدرة

   رالافررا ا ز  لمرررروعات الرردخل لةرروفيراألسررس الموضرروعية للعمررل معررا بجميرر  األطررراس ي ررب إقنررا. 

 الضرررياية اإلعفررا اتفوجررو  شررفافية للمااسرراة تررر   شررراكة بعررض األطررراس فرري الةمويررل . كمررا م  

وتةم رل شرراكة  مررروعات.ال تلرك بالعمرل فري األعمرال ورجال ال ا  القطا تر    الميسرة والقرو 

 حلب ( أصحاب المصلحة في مراحل مشروع الحفاظ في3جدول رقم )

 

 القطا  الرعاي القطا  الاكومي الهيئات الدولية
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 ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● المررو طرح 

 ○ ○ ● ● ○ ● ● ● إعدا  المررو 

 ● ● ● ● ● ● ● ● تنفيذ المررو 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ مةابعة  بعد اهةها   المررو 

 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● تمويل

 ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● إ ارة

 تعريض  مسةوو الرراكة 
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سريطرة الاكومرة  .ولكرن والمةراحو األمريرة المنراطق دخوللر رسرو الرزوار فري الةمويرل عرن طريرق  فر  

 المركزية عليها ي عل من الاعوبة عو ة يذه األموال لمرروعات الافار .

  بعررض قرردرات فيمررا يةعلررق بررالةرا  . في ررب رفرر    يهررا وخاصررا   يسرراوو القرردرة عل الرررراكةالاررق فرري

اخرةالل ترواز  مرن يرذا   يزيرل و .لمرراركة والةفراو  فري شرراكةحةي يةمكنوا من ا .مصاا  المالاة

 .القوى

  يكرو  بسراب عرد  ه راح فكررة الررراكة فري مررروعات الافرار قرد ومخيرا، يظهر الااث م  العديد من حرا ت 

 دوللرفري اتفاقم مراكل موس  باإلضافة إلي عيو  جويرية في الماا رة هفسها ولكن في تطايق  ضمن بيئة معينة، 

  .بها وا قةاا ية لظروس السياسيةل هةي ة النامية

ذات القيمرة ويكرو   المنراطق الافرار علري عمليرة تةرولع واحردة  جهرة مو ييئة إهرا  ضرورةويوصي الااث ب

  برد لوريفةهرا الهيئرة تأ يرة لضرما و كل مصاا  المالاة مم لين في يذه الهيئة  وليس الوزرات المعنية فقرن .

 من باقي مصاا  المالاة . والمسائلة الرقابة وجو  من
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