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ABST`RACT 
The urban heritage of the Arab countries represents a valuable national architectural and cultural wealth 
that connects the society of these Countries in the modern age with their historical roots. It is an 
important economic resource in the field of investment not only at the local level, but also at the 
international level. Conservation of this heritage and investment in it are therefore one of the most 
important economic basis for the sustainable development process. The problem of the Heritage 
investment is one of the most serious issues that face the heritage locations in most Arab countries that 
contain similar heritage locations. Investment operations in heritage areas are a process that requires 
communication and existence of new visions. This occurs as a result of the rapid local and regional 
changes in the comprehensive development process that takes place in those environments and their 
surrounding areas due to the factor of time and human change. Heritage preservation and investment 
projects are one of the most complicated operational processes because of the existence of a set of 
determinants and criteria that depend on the compatibility between conservation objectives and the 
change associated with the continuity of the heritage effective marketing. Such relation should be 
established in a way that works to flourish and preserve the heritage from extinction, and at the same 
time achieve the desired economic return on investment.     
Therefore, The study discusses the negative effects of dealing with the urban heritage sites, which can 
be seen in the separation between the conservation policies and the activation of the investment criteria 
and the economic aspects that in turn represent the economic and social benefit of the heritage zone. 
Based on the interest on the preservation and protection of the urban heritage and the activation of its 
role in sustainable development programs, the study focuses on the role of the urban heritage investment 
and its economic returns on the sustainability of the urban heritage sites through the idea of reconciling 
between conservation and investment. The study highlights the economic importance of urban heritage. 
It defines the investment programs and methods and the probable source of funding. The study applied 
to one of the most important and oldest historical heritage areas in the historic Cairo (Al-Darb El-
Ahmar) as a case study. It is also one of the suitable heritage areas for Investment due to its urban 
heritage elements and its historical and strategic location. The study monitors and describes the current 
situation and identifies the most important lessons learned from this case study. It also determines the 
investment considerations and their economic impact on the region. Moreover, it summarizes the 
lessons learned from some international cases. Accordingly, the study formulates a sustainable future 
vision and methodology that helps to invest in the heritage areas and conserve them at the same time. 
The developed vision and methodology can be applied in the urban heritage areas in Egypt and the Arab 
Countries. Finally, the study results emphasize the importance of the urban heritage investment. 
Investigations of the local and international practices can be considered a guide for the current and 
future studies. They also help in the formulation of the methodologies and the establishment of the 
conservation policies and investment systems and economic aspects to ensure the continuity of the 
prosperity of the urban heritage sites. 
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 :الملخص
معمارية وحضارية ثمينة تربط مجتمع تلك الدول فى العصر الحديث قومية  التراث العمرانى لببلدنا العربية ثروة مثل ُ 

وُيعد مورداً إقتصادياً هاماً فى مجال اإلستثمار ليس فقط على المستوى المحلى ولكن على المستوى بجذوره التاريخية ، 
الدولى أيضاً ، ومن ثم فإن الحفاظ على هذا التراث واستثماره ُيعد من أهم األسس اإلقتصادية لعمليات التنمية المستدامة ، 

 مواقع العربية التى تحتوى على المدن التراثية فى أؼلب المواقعوتعد إشكالية إستثمار التراث من أهم القضايا التى تواجه 
تراثية مشابهة ، وتعتبر أولى خطوات هذه اإلشكالية هى عمليات إستثمار المناطق التراثية فهى عملية تتطلب التواصل 

 نتيجة للتؽيرات المحلية واإلقليمية الُمتسارعة والُمتبلحقة لعمليات التنمية الشاملة التى تحدث فى تلك جديدةووجود رإى 
 من أكثر  واستثماره وما يحيطها نتيجة لعوامل الزمن والتؽير البشر  ، وتعتبر مشاريع الحفاظ على هذا التراثالمناطق

العمليات التشؽيلية تعقيداً وذلك نظراً لوجود مجموعة من الُمحددات والمعايير التى تعتمد على التوافق بين أهداؾ الحفاظ 
 إستثماره بصورة تعمل على إزدهاره والحفاظ عليه من ةوبين التؽيير المصاحب إلستمرارية التراث وتسويقه بفاعلي

 .  أخرىةاإلندثار من ناحية ، وتحقيق العائد اإلقتصاد  المرجو منه من ناحي
لذا فيناقش البحث التؤثيرات السلبية للتعامل مع المواقع التراثية العمرانية والمتمثلة فى الفصل بين سياسات الحفاظ وبين 

 التراثية ، وانطبلقاً للمناطقاألخذ بمقومات اإلستثمار والبعد اإلقتصادى الذى يشكل بدوره الفائدة اإلقتصادية واإلجتماعية 
 يركز البحث على إبراز دور  اإلهتمام بالحفاظ على التراث العمراني وحمايته وتفعيل دوره في برامج التنمية المستدامةمن
 الحفاظ فكرة التوفيق بينلمواقع التراثية العمرانية من خبلل فى إستدامة استثمار التراث العمرانى ومردوده االقتصادى إ

 إبراز األهمية اإلقتصادية للتراث العمرانى وتحديد برامج وطرق اإلستثمار ومصادر وذلك من خبلل،  واإلستثمار
 التراثية العمرانية بالقاهرة أهم وأقدم المناطقالتعرض التطبيقى ألحد و التمويل الممكنة فى مناطق التراث العمرانى ،

المناطق التراثية المبلئمة لئلستثمار نتيجة لمقومات تراثها العمرانى كحالة دراسية وكؤحد  (الدرب األحمر)التاريخية 
من خبلل رصد وتشخيص الوضع الراهن مع تحديد أهم الدروس وموقعها التاريخى واإلستراتيجى الُمميز ، وذلك 

باإلضافة إلى خبلصة الدروس  ،  على المنطقةوتحديد إعتبارت اإلستثمار ومردودها اإلقتصادىالمستفادة من تلك التجربة 
اإلستثمار و ومن ثم صياؼة رإية ومنهجية ُمستقبلية ُمستدامة تساعد علي الحفاظالمستفادة لبعض التجارب العالمية ، 

وأخيراً الوصول ألهم نتائج الدول العربية ، مصر وبوتطبيقها على مناطق التراث العمراني  فى آٍن واحد بالمناطق التراثية
المحلية والعالمية الرائدة لتجارب  اأن دراسةفى المناطق التراثية و أهمية إستثمار التراث العمرانى على الدراسة التي تإكد

تعتبر معياراً للدراسات الحالية والمستقبلية ، وتساعد أيضاً في صياؼة المنهجيات وسياسات الحفاظ ونظم اإلستثمار وأوجه 
 . التراثية العمرانية المواقعبما يضمن إستمرارية إزدهار اإلقتصاد 

 

  . العمرانىمواقع التراثإستدامة - اإلقتصاد -  ستثماراإل - التراث العمراني :الكلمات الُمفتاحٌة
 

وإن اإلستثمار فى مواقع التراث متميزة بمواقع تراثية عمرانية  مصر وعلى رأسهاتحظى معظم البلدان العربية : مقدمة
وانطبلقاً من دور مصر اإلقليمى   ،العمرانى يعود عليها بالكثير من المنافع اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية

وتفعيبلً ألهداؾ وسياسات على التراث العربى واإلستراتيجى الفعال للربط والتعاون بين الدول العربية فى مجاالت الحفاظ 
 تؤتى هذه الورقة البحثية لتإكد على هذا الدور الفعال فى محاولة ،صون التراث العمرانى واستدامة المواقع التراثية 

ويحقق الجدوى اإلقتصادية من الحفاظ   يبرز دور اإلستثمار فى إزدهار التراث العمرانىللخروج بمنهج علمى تطبيقى
  .على المناطق التراثية

كيؾ يتم إستثمار التراث العمرانى : ولعل هناك بعض التساإالت الهامة والتى تدور حول محاورها هذه الورقة البحثية 
بالمناطق التراثية وماهى البرامج والطرق الُمعدة لذلك وبالصورة التى تؽطى تكاليؾ صيانته وتساعد على إزدهاره 

والحفاظ عليه ؟ ومن خبلل ذلك كيؾ يمكن تحقيق العائد والمردود اإلقتصادى الذى يإمن استمرارية الحفاظ ويعمل على 
إستدامة المواقع التراثية ؟ وماهى الجهات واألطراؾ المشاركة فى عمليات اإلستثمار ؟ وما هى أدوارها ؟ وماهى 

مصادر التمويل المختلفة ونوعياتها والتى تقوم على مشروعات إستثمار التراث العمرانى؟ وأخيراً كيؾ يتم الوصول إلى 
 الرإية والمنهجية المقترحة لتحقيق منظومة الحفاظ واإلستثمار بمواقع التراث العمرانى ؟

ُيمكن بلورة الدراسة البحثية من خبلل التحديد الدقيق إلشكالية البحث وتسليط الضوء على تحديد الهدؾ البحثي والهيكل 
صياؼة الرإية المستقبلية للدراسة إضافة إلي والمنهجية البحثية الدراسي وصوالً ألهمية البحث ، وصياؼة الفرضية 

 : البحثية ، ويتضح ذلك من خبلل التسلسل التالي
 

بالرؼم من الجهود المضنية التي تقوم بها معظم الدول العربية للمحافظة على إحياء منظومة التراث : اإلشكالٌة البحثٌة
العمراني وتطويره وجعله تراثاً حياً يساهم في تقوية البنية اإلجتماعية الُمعاصرة والُمستقبلية بما يساعد في تطوير اإلقتصاد 

 آليات اإلستثمار  تفعيلالمحلي لسكانها بوجه عام وسكان المناطق التراثية بوجه خاص ، إال أنه ال توجد منهجية تشتمل على
والحفاظ بمناطق التراث العمراني ، وجعله تراثاً عمرانياً وحضارياً يإكد على بناء الهوية ويساعد في رفع القيمة اإلقتصادية 

 .وُيحقق أهداؾ التنمية الُمستدامة بببلدنا العربية عامة والتنمية السياحة بالمناطق التراثية خاصة
لعمليات التنمية الشاملة   المصاحبةالتوازن المفقود بين عملية الحفاظ على التراث" ـ بمن هنا يمكن تحديد المشكلة البحثية 

 استدامة هذا التراث وتسويقه بؽرض إستثماره بصورة تساعد فى الحفاظ عليه وتحقق منه أعلى مردود إقتصاد وعملية 
 ."
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واإلستثمار للتراث العمرانى  الحفاظوضع منهجية تنموية وآلية تنفيذية تحقق إلى تهدؾ الورقة البحثية :  الهدف البحثً
ال فى إزدهار وإستدامة المواقع التراثية ، بالمناطق التراثية ويمكن تحقيق  وإبراز األهمية اإلقتصادية لئلستثمار ودوره الفعَّ
:   وذلك على النحو التالي(1)شكل  الموضحة في والمحاور الهيكل البحثي تسلسلذلك من خبلل 

مع تحديد القضايا الُعمرانية الُملِحة وتصنيفها   وتحليل الوضع الراهن لمناطق التراث العمرانيرصد : األولالمحور .1

 .قطاعات الدولة في عملية الحفاظالحالية لدوار األتوضيح و،  مكانات وُمحدداتإالى 

تحديد برامج وطرق اإلستثمار فى التراث العمرانى ، إبراز األهمية اإلقتصادية للتراث العمرانى ،  :المحور الثانى .2

وتحديد مصادر التمويل الممكنة ونوعياتها المختلفة ، وتوضيح أدوار الجهات واألطراؾ المشاركة فى عمليات 

 .إستثمار التراث العمرانى

 الدراسة التطبيقية لتجربة منطقة الدرب األحمر ذات التراث العمرانى الُمميز كحالة دراسية ألحد :المحور الثالث .3

 وتحديد الدروس الُمستفادة منهاواستنتاج المناطق التراثية بمصر من خبلل تشخيص وتحليل الوضع الراهن ، 

إعتبارات اإلستثمار بالمنطقة ، وتحديد السلبيات ونقاط الضعؾ الكامنة فى المنطقة والوقوؾ عليها لمحاولة تبلفيها 

 إلستثمار  الرائدة التجارب العالميةفى المشروعات المستقبلية ، كما يتم دراسة خبلصة الدروس المستفادة من بعض

 .التراث العمراني

األدلة اإلرشادية وصوالً آلليات تحقيق الرإية وستخدام المعايير القياسية إ،   صياؼة الرإية المستقبلية:الرابع المحور .4
، وصوالً لبعض التوصيات وتحديداً ألهم النتائج واإلستثمار  منهجية تنموية تحقق منظومة الحفاظ  ، إقتراحالمستهدفة

 .لمناطق التراث العمرانى واإلستثمارالمتعلقة بسياسات الحفاظ 
 

، واعتباره أحد  نطبلقاً من اإلهتمام الدولي للحفاظ على منظومة التراث العمراني بالمدن الُمعاصرةإ: األهمٌة البحثٌة
، وكونه مصدراً هاماً لئلستثمار الُمستدام لتحقيق حياة أفضل على  الركائز األساسية للتنمية السياحية والثقافية الُمستدامة

 باعتبارها أحد منطقة الدرب األحمرعلى تجربة  لذا تهتم الورقة البحثية بإلقاء الضوء  ،الصعيدين المحلي واإلقليمي
 الحفاظ على  المحلية للحفاظ على التراث وأحد المناطق التراثية المبلئمة إلستثمار هذا التراث ضمن سياساتتجاربال

 واستثمارهالتراث هذا تإكد أهمية الحفاظ على الدروس الُمستفادة منها التي  ، واستنتاج  الموجود بهاالتراث العمراني
 .باعتباره أحد مصادر الدخل القومي للمجتمع المحلي

 
يعتبر أحد أهم الموارد  يةالتراثبالمناطق  التوفيق بين عمليات الحفاظ وإستثمار التراث العمرانى: الفرضٌة البحثٌة

اإلقتصادية الرئيسية لها ومصدراً سيادياً من مصادر الدخل القومى يضمن إزدهار تراثها العمرانى وإستدامة مواقعها 
. التراثية

 
خبلل رصد التجارب  والتطبيقي من ، والتحليلي اإلستنباطي ، ترتكز الدراسة على المنهج اإلستقرائي: البحثٌة المنهجٌة

 . ومعايشة الواقعالمحلية والعالمية
 

 :صٌاغة الرإٌة المستقبلٌة للدراسة البحثٌة
:  تعتمد صياؼة الرإية المستقبلية على مجموعة ركائز أساسية هي

 اإلستثمار الُمتوازن بيئياً األهمية اإلقتصادية للتراث العمرانى ، ، تؤكيد  بالتراث العمرانى اإلهتمام واإلرتقاء الُمستدام
.  األثر اإلقتصادى لئلستثمار على إستدامة المواقع التراثية ، ودوره الفعال فى إزدهار التراث العمرانى

، وهذا يعتمد على  وهذه الرإية تإكد بشكل دائم ومباشر على تحقيق جودة الحياة في ُمختلؾ القطاعات وصوالً لؽداً أفضل
ترتكز على توثيق  قتصاديةإستثمارية وعوائد إ، وما يستتبع ذلك من وفرات  الحفاظ ثم اإلرتقاء الُمستدام بالبيئة الُمحيطة

الهوية والشخصية المدنية الُمعاصرة التي يتم استنتاجها من دراسة الماضي وتحليل الحاضر وصوالً لُمستقبل تنمو  تراثي 
 . أفضل
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  األولالمحور .1

 لمناطق التراث العمرانى دراسات الوضع الراهن 1-1

 :(1)  على النحو التالي العمرانىطق التراثايمكن بلورة دراسات الوضع الراهن لمن
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 تهدؾ تلك الدراسة إلى التعرؾ على التكوين الوظيفي والخصائص العمرانية للمنطقة:دراسة الهٌكل العمرانً للمنطقة  

تجاهات إ، باإلضافة إلى تحديد  ، وأهم العوائق الطبيعية بمنطقة الدراسة ، واإلستخدامات الُمتجانسة وؼير الُمتجانسة

 ويتم دراسة الهيكل العمراني  ،، ومواقع األراضي الفضاء التي يمكن استؽبللها محاور النمو العمراني وعناصر الجذب

 وطرق ومواد اإلنشاء-  استعماالت األراضي وحاالت وارتفاعات المباني): من خبلل مجموعة من العناصر متمثلة في

.  (اتغوالطابع العام للنسيج العمراني ونسب الكتل والفرا- وحالة البنية األساسية – 

 دراسة -   دراسة التطور التاريخي-الموقع وعبلقته بالمنطقة المحيطة  ) وتتضمن دراسة: الدراسات العمرانٌة للمنطقة

 (. تحديد المباني ذات القيمة التراثية وملكياتها-  الدراسة البصرية- الهيكل العمراني

 (. دراسة أسعار األراضي-  األنشطة اإلقتصادية بالمنطقة التراثية )وتتضمن دراسة : الدراسات اإلقتصادٌة للمنطقة 

 مستوى دخل األسرة -تحديد عدد السكان ومتوسط حجم األسرة )وتتضمن دراسة : الدراسات اإلجتماعٌة للمنطقة -  

(.   الحالة التعليمية والثقافية للسكان -النشاط اإلقتصاد  للسكان

 شبكات المياه والصرؾ الصحي  - شبكة الطرق ومسارات المشاه )وتشمل دراسة : دراسات البنٌة األساسٌة للمنطقة

 .( والكهرباء واالتصاالت

 اإلستدامة  وتحقٌق العمرانً التراث ستغاللإ على المإثرةالحالٌة و أدوار قطاعات الدولة 1-2
 

 :(1) تتمثل في اإلستدامة وتحقيق العمراني التراث ستؽبللإ على تإثر أساسية قطاعات ثبلثة هناك
 

 العمراني مناطق التراث ، إدراج التراث مناطق في البيئي للمشروعات األثر وتقييم ويقوم بدراسة :الحكومً القطاع (1

 .مناطق التراث على للحفاظ سياسات ، وضع للحفاظ الدولة في خطط

 ودعم ، تمويل السياحة المستدامة مبادئ مع المتوافقة األساسية الخدمات ويعمل على توفير : القطاع الخاص(٢

  .الصؽيرة والمتوسطة المشروعات

للمجتمع  الوعي لرفع برامج ، وضع التنمية عملية في المحلي المجتمع إشراك وترتكز على :المدنً المجتمع منظمات (3

 على والعمل التنموية في المشروعات المحلية العمالة ، توظيؾ المحلية واليدوية الصناعات الحرفية ، تشجيع المحلي

. تدريبهم

لمناطق التراث العمرانى التحلٌل العام لدراسات الوضع الراهن  1-3
  
، بهدؾ اإلستفادة منها عند وضع   إلى رصد الُمحددات والُمشكبلت واإلمكانات بالمنطقة مرحلة التحليل العامتهدؾ

.  من خبلل إستثمارهاُمقترحات الحفاظ واإلرتقاء الشامل بمناطق التراث العمراني
 

 تواجه التي بعض المشكبلت والتحديات نجد  الوضع الرهن لمناطق التراث العمراني ،ورصد وتحليلاستنتاجاً من دراسة 

 أن ُيمكن مواقع التراث العمراني في الؽير مدروسة التدخبلت ، كما أن ُمستدامبشكل  واإلستثمارتحقيق منظومة الحفاظ 

 كما يمكن توضيح األمر بالنسبة للتحديات التى تواجه  ،(1-1)جدول رقم عديدة يمكن إيجازها في  ُمشكبلت إلى تإد 

واإلستثمار ، ودور منظمات المجتمع المدني في منظومة الحفاظ على التراث العمراني   بالمناطق التراثيةإستثمار التراث

.  (1-1)شكل رقم وتحقيق التنمية الُمستدامة ويمكن بلورة ذلك في 



 
 
 
 

 
 (الواقع والتحديات  )   التراث العمرانىلمواقعاإلستثمار التوفيق بين الحفاظ و

 

 

    

 

 

  
 ىتحدٌات الحفاظ على التراث العمران

 
مقترحات لتفعٌل دور منظمات المجتمع المدنً فً الحفاظ على 

 ىالعمران مواقع التراث

عمرانٌة  
ت 

ال
شك

م

 
، زيادة التدهور  التعد  على المناطق التراثية

.   مع فقد الهويةيةلمباني التراثلالعمراني 

 
ستراتيجية إستخدامها ضمن إاإلرتقاء بالمواقع التراثية وإعادة 

. الحفاظ على التراث من أجل حياة أفضل

 
زيادة الزحؾ العشوائي للمباني المستحدثة ؼير 
المبلئمة لمحددات البيئة الحضارية والتي ال 

.  تتناسب مع خصوصية المواقع التراثية

 
تجميل واجهات المباني التراثية بالتعاون مع الهيئة العامة 
للسياحة واآلثار والمنظمات الدولية التي تركز على أهمية 

.    الحفاظ على التراث العمراني

ت 
ال
شك

م

ثقافٌة  

 
قلة وعي المجتمع المحلي بؤهمية الحفاظ على 

التراث العمراني المميز للمناطق التراثية 
.  كؤسلوب متميز في العمارة له هويته الخاصة

 
عقد حمبلت تثقيؾ وتوعية للمجتمع المحلي بؤهمية الحفاظ على 

.  ستدامة التنمية السياحيةإ في هالتراث العمراني ودور

ت 
ال
شك

م

بٌئٌة  

 
تلوث البيئة الطبيعية داخل مواقع التراث 

العمراني نتيجة األنشطة السياحية التقليدية إضافًة 
. لتزايد أعداد الزائرين

 

 حماية مواقع التراث وحماية البيئة الطبيعية المحيطة . 

 رفع الوعي لدى السكان المحليين بقضايا البيئة . 

 تنظيم حمبلت لحماية التراث العمراني من التدهور  .

صادٌة  
ت اقت

ال
شك

م

 
قلة التمويل البلزم ألعمال الحفاظ على التراث 

.   يةمواقع التراثالالعمراني ب

 

  اإلتصال بهيئات المعونات الدولية للقيام بتمويل بعض
 .مشروعات الحفاظ على التراث العمراني

 تفعيل اإلتفاقيات الدولية للحفاظ على التراث العمراني   .

 
لمشروعات إستثمار التراث قلة التمويل البلزم 

.  العمرانى

 

  تسويق المنتجات المحلية والتقليدية التي تتميز بها مواقع
 .التراث العمراني

  عمل مشروعات للتدريب على صناعة المنتجات المحلية
 .والتقليدية

  تنظيم احتفاالت ومهرجانات لعرض مقومات التراث
.   العمراني والثقافي

 
 [ الباحث: المصدر ] تحدٌات ومقترحات الحفاظ على التراث العمرانً (1-1)جدول 

 

تحقيق  واستثماره ويتضح أن هناك عدة تحديات تواجه الحفاظ على التراث العمرانيمن خبلل تحليل الجدول السابق 
قلة ، و سكان المحليين بؤهمية الحفاظال، ومن أهم هذه التحديات هي قلة الوعي لدى  بالمناطق التراثيةالتنمية الُمستدامة 
 ، حيث أنه ال يوجد تفعيل لمنظمات المجتمع المدني في عملية الحفاظ لمشروعات إستثمار التراث العمرانىالتمويل البلزم 

 . مناطق التراث العمرانيإلستثمار، وذلك لقلة الخبرة وعدم وجود رإية ُمستقبلية  على التراث العمراني



 
 
 
 

 
 (الواقع والتحديات  )   التراث العمرانىلمواقعاإلستثمار التوفيق بين الحفاظ و

 

 

    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  بمناطق التراث العمرانً ودور المجتمع المحلً اإلستثمارتحدٌات  (1-1)شكل 

 [ الباحث: المصدر  ] واإلستثمار  الحفاظمنظومةفً 
 الثانً المحور .٢

 األهمٌة اإلقتصادٌة للتراث العمرانى 1-٢

 :قتصادية للتراث العمراني ويتضح ذلك فيما يلياإلقيمة الهمية واأل تتطلب الدراسة البحثية إبراز
  الموارد المستدامة أحد العمرانً التراث [أ] 

 ينالمستثمر أمام الفرصالتراثية  المواقع تعدد يتيح كما ، اإلستثمار ودوامها موارد لتنويع الفرصة التراث العمراني يتيح

 فى حد تمثل أنها القائمة العمراني التراث المميزة لمباني الخصائص  ومن، أهميته درجة حيث من  األنسبالموقع الختيار

، ين وعلى المنطقة التراثية ككل المستثمر على لتعود بالفائدة ةجديد مبانٍ  إنشاء من بدالً  يمكن إستثمارها موارد ذاتها

 ، جديدة مبانٍ  إنشاء تصرؾ على لم التي القيمة تلك في تتمثل ستثماراتهمإلعائد  الحقيقي الدخل في زيادة تحقيق وبالتالي

 مساندة أخرى ستثماريةإ فرصاً  بما يحقق توظيفه وأعادت ، الموقع في العمراني التراث على حافظت ذاته الوقت وفي

 بصورة ُمتوازنة إقتصادية عوائد منها وتتحقق ، والمإسسات المحلية للمجتمعات متاحة الفرص وهذه ، لئلستثمار الرئيسى

 .(2 )وُمستدامة



 
 
 
 

 
 (الواقع والتحديات  )   التراث العمرانىلمواقعاإلستثمار التوفيق بين الحفاظ و

 

 

    

 

 المنظمات دراسات تشيرومما ال شك فيه أن السياحة تعتبر من أهم موارد اإلستثمار المستدامة للتراث العمرانى ، إذ 

 العالم في السياح بلػ عدد م2007 عام ففي ، العالم في للدخل المنتجة الموارد أكبر من أصبحت أن السياحة إلى الدولية

 فالتراث العمراني  ،الدوالرات من المليارات مئات ، وينفقون العالمية السياحة منظمة توقعات فاق بشكل سائح مليون 900

. العالمية السياحة من موارد% 37نحو  نسبته ما تشكل التي الثقافية السياحة أنشطة لمعظم وعاءً  يعد

  التراث العمرانً وسٌلة لتوفٌر المزٌد من فرص العمل [ب] 

 فؤ   ،جداً  كبيرة العمراني التراث وتوظيؾ مواقع تؤهيل إعادة مشروعات في اإلستثمار من الناتجة العمل فرصتعد 

 إعداد على تعمل التي الهندسية االستشارية للمكاتب عمل فرص- على سبيل المثال -  يوفر المجال هذا في مشروع

 تعمل التي المقاوالت لمإسسات وشركات عمل فرص يوفر كما ، تنفيذها على واإلشراؾ المشروع دراسات ومخططات

 تنفيذ اكتمال ومع ، العمراني التراث مباني ترميم في اإلستثمار المحلي على المجتمع وتشجع ، العمراني التراث مجال في

 إضافة ، إلخ ...أم مقهى ، مطعم أم ، تراثي فندق /نزل مشروع كان سواء ، لتشؽيله عمل فرص تتحقق للمجتمع المشروع

 المشروعات لهذه مساندة ىأخر ستثمارإ مجاالتعمل وفرص  توفر العمراني التراث مواقع تطوير مشروعات أن إلى

 المجاورة الساحات كتهيئة وتشؽيل والترفيه ، المحلية المنتجات وبيع  ،اليدوية والصناعات ، والحرؾ النقل خدمات :مثل

 التراث جوار مباني إلى إقامتها نتيجة إضافية قيمة تحقق التي الثقافيةأو التجارية المراكز وإقامة بعض ، ترفيهية كمتنزهات

 مواقع في اإلستثمار من تحقيقها يتم التي المنافع اإلجتماعية أهمية تقل الر ، ؾآخ مكان أ  في إقامتها من أكثر العمراني

. اقتصادية منافع ُمحصلتها تكِون اإلجتماعية المنافع إن إذ  ،اإلقتصادية أهمية المنافع عن العمراني التراث

 لقطاع الخاصاجاذب إلستثمارات التراث العمرانى  [ج] 

 إستثمار القطاع الخاص لمباني التراث العمراني القائمة أحد المجاالت اإلستثمارية المطبقة على المستوى العالمي يعتبر

 .سواًء أكانت مباني التراث العمراني مؤهولة بالسكان كلياً أوجزئياً أوؼير مؤهولة

 لمشاركة الشعبٌة أوالمجتمعٌةلأهمٌة ذو التراث العمرانى  [د ]

 فرص توفير في ذلك ويتمثل ، على اإلستثمار في ترميم مباني التراث العمراني يشجع التراث العمراني المجتمع المحلي

. عالمشرو تنمية في إسهاماتهم زيادة وبالتالي  ،الدائم به رتباطهمإ من يزيد  مماالمحلي للمجتمع العمل

  التراث العمرانً وسٌلة إلحٌاء المهن والحرف التقلٌدٌة[ هـ ]

 مهن وإحياء تشجيع على الموقع إذ يعمل  ،منتجاتها وعرض الحرؾالمهن و لممارسة وعاءً  العمراني التراث مواقع تعد

 إلى تحنُّن دائماً  البشرية النفس لكن ، الحياة مناحي كل في الحديث التكنولوجي الزحؾ تندثر أمام أن توشك تقليدية وحرؾ

 التكيؾ في وإبداعاتهم ، المعيشية أحوالهم عليه ما كانت لمعرفة األجداد واستخدمه صنعه ما كل واقتناء وصناعة مشاهدة

) تنشؤ في الموقع التراثي المستثمر أوإلى جواره ورش ومصانع صؽيرة لصناعة  هنا من  ،عاشوا فيها التي البيئة مع

، وصناعة ما يتطابق أوحتى يتشابه مع ما هو قديم  ( الحصر، والسجاد والكليم، والسبلل، واألزياء التراثية الشعبية

، فضبلً عن المشؽوالت الجلدية  التحؾ المعدنية والفخارية والزجاجية والحلي وأدوات الزينةو  األسلحةوتراثي مثل

. (3) وأشؽال الخشب والعاج والبرد  وؼيرها

 كل على جتماعيةإ منافع يحقق وؼيرهم الحرفيين من وتشؽيلها العمراني التراث مواقع في اإلستثمار أن فيه ال شك ومما

 الدولة تسعى شاملة جتماعيةإ منافع وتحقيق جهة من البطالة على العمالة والقضاء وتوظيؾ تشؽيل خبلل من ، المستويات

 .أخرى جهة من إلى تحقيقها

أنه من غٌر الممكن الحفاظ التراث العمرانً خارج سٌاق تهٌئة البٌئة -  مإكداً وفقاً للعدٌد من التجارب العالمٌة وقد ثبت

 ومعالم المدٌنة ومراكزها المواقع التراثٌة ال ٌمكن فصل حماٌة المبانً وصٌانة  أنه، كما والمحٌط والتخطٌط الحضري

المستدامة والتنمٌة التراثٌة  العمرانٌة  البٌئاتالقدٌمة واألنوٌة التارٌخٌة عن خطة تطوٌر المدٌنة فً إطار تنمٌة

 .السٌاحٌة واإلقتصادٌة واإلجتماعٌة بالمدن العربٌة

 برامج وطرق اإلستثمار فى التراث العمرانً 2-2
  

 تراثياً ،قتصادية لكونه فقط مبنى إ في حد ذاته قيمة التراثى، ويمثل المبنى  تعتبر المباني والمواقع التراثية أوعية اقتصادية
 قومية وموارد قائمة سهلة اإلستثمار واإلستؽبلل اإلقتصاد  ثروة المباني والمناطق التراثية وذات القيمة التاريخية وتمثل

 .مما يزيد من قيمتها التاريخية
 على مدى إستؽبلل إمكانياته واإلستفادة من قيمته التاريخية والفنية التراثىويتوقؾ العائد اإلقتصاد  إلستخدام المبنى 

قد يإثر  بشكل ال يتوافق مع قيمته التراثى، إال أن إستؽبلل المبنى  بشكل يوفر عائداً مادياً لصيانة المبنى والحفاظ عليه
 .(4 ) األصلية وهي المبنى ذاتهته ، مهما إرتفع العائد في بداية اإلستخدام ألنه يهدم قيمعليه بالسلب

  



 
 
 
 

 
 (الواقع والتحديات  )   التراث العمرانىلمواقعاإلستثمار التوفيق بين الحفاظ و

 

 

    

 

نى ا هو مدى تغطٌة تكالٌف الحفاظ على المبإستثمار التراث العمرانىع يراٌعتبر المقٌاس الفعلً لتحقٌق النجاح لمشو
 من برامج وطرق اإلستثمار المختلفة المتوقعواإلرتقاء بها ، وذلك من خالل العائد  اوصٌانتهوالمناطق التراثٌة 

. إلى مصادر التموٌل المختلفةباإلضافة 
من هنا ٌجب أن تتطرق هذه الورقة البحثٌة إلى تحدٌد برامج وطرق اإلستثمار فى التراث العمرانى ، وتحدٌد الجهات 

واألطراف المشاركة فٌها ، ومصادر تموٌلها ، بحٌث تمثل الركٌزة التى ٌمكن من خاللها اإلجابة على التساإالت البحثٌة 
من خالل تفعٌل آلٌات اإلستثمار والتوفٌق التى تم طرحها فى مقدمة البحث والوصول إلى الهدف المرجو من البحث 

بٌنها وبٌن سٌاسات الحفاظ بما ٌضمن إستمرارٌة عملٌة الحفاظ على التراث العمرانى وإزدهاره والحفاظ على المواقع 
. التراثٌة وإستدامتها

 

 :(5 ) كالتاليمختلفةخذ أشكاالً تؤ اإلستثمار في التراث العمراني و وطرقتتعدد برامج
  
  لفترة زمنٌة محدودةالمواقع التراثٌة  تقوم الدولة باإلستثمار المباشر فً 2-2-1

ستثمارية إ مما سيإد  إلى إيجاد تجارب  ، واستثمارها اقتصادياً المناطق التراثيةوذلك من خبلل تنمية نماذج ناجحة من 
 .ناجحة يقتد  بها اآلخرون من السكان المحليين والمستثمرين

 

 . التراثية والمدن القرى المواقع التراثية فىتتولى تطويرستثمارٌة إ تؤسٌس شركات 2 -2-2
 

  تؤسٌس شركة إلستثمار مبانً التراث العمرانً المملوكة للدولة2-2-3
 كثيراً  فى، ومورداً اقتصادياً ُمهماً تعتمد عليه المجتمعات المحلية ة للسياحة الثقافية تعد المباني التراثية أحد الموارد الرئيس

ستثمار المباني إ، ويمكن تطبيق برنامج  ستثمار المباني التراثيةإ، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة   الدول المتقدمةمن
والمدن القرى فى على نوعية معينة من المباني كالقبلع والقصور والمنازل ومقار اإلدارة ومحطات سكة الحديد  التراثية
، ووفق ضوابط  ستثمار هذه المباني في اإليواء والضيافة السياحية من خبلل شركة تنشؤ لهذا الؽرضإ، ويمكن  التراثية
، وحبلً لهذه اإلشكالية يتم تمويل الشركة من خبلل المصادر   لتكون مخرجاً لتحقيق اإلستفادة من هذه المباني ،ُمحددة
 : التالية

مساهمة الدولة في الشركة ممثلًة في صندوق االستثمارات العامة بنسبة معينة  .1
.  مساهمة من المإسسة العامة للتؤمينات االجتماعية .2
.  مساهمة تحالؾ مستثمرين من القطاع الخاص .3
. قروض تجارية متوافقة مع الشريعة اإلسبلمية .4

 بغرض اإلستثمار توظٌف مبانً التراث العمرانً 2-2-4
 

 ة سكنًىانبتوظٌف مبانً التراث العمرانً كم ( أ)
، سواء أكان ذلك  سكنية ىانبتوظيفها كمترميمها ومن أفضل الطرق للمحافظة على مباني التراث العمراني من اإلندثار 

 ستثمارها بواسطة القطاع الخاص كمكان سكني وفقاً لمعايير اإلقامة السكنية في الفنادق وؼيرهاإبصورة دائمة لمالكيها أو
 مما يعني المحافظة عليها في حالة  ،اإلستخدام يتطلب تهيئة وترميم وصيانة بصورة تلقائية لهذه المبانيهذا  وال شك أن ،

. جيدة بصورة دائمة
، ومن األمثلة  جتماعي وثقافيإقتصاد  وإوقد ثبت من التجارب الدولية أن اإلستثمار في تنمية المباني التراثية له مردود 

، فندق شاتو دوال بيولين في  ، سلسلة فنادق شاتوروليه في فرنسا على هذا  المجال سلسلة فنادق البارادوس في إسبانيا
. ، وهو عبارة عن قصر تراثي تم تحويله إلى فندق خمس نجوم مدينة إكس بروفانس جنوب فرنسا

 توظٌف مبانً التراث العمرانً كمتاحف وطنٌة  ( ب)
، سواء أكان ذلك على مستوى األفراد الذين تتوافر  تعتبر مباني التراث العمراني من أفضل المواقع للعرض المتحفي

لديهم هواية جمع المقتنيات األثرية أوالنادرة أوعلى مستوى الوزارات والهيئات الحكومية المسإولة عن حفظ وصيانة 
 .التراث الشعبي بؤنواعه من منتجات حرفية ومخطوطات وعمبلت أثرية

 توظٌف مبانً التراث العمرانً كمطاعم إلعداد وتقدٌم األكالت الشعبٌة  (ج) 
يقوم المستثمرون من القطاع الخاص بتهيئة وترميم وصيانة المباني التراثية القديمة لؽرض تخصيصها كمطاعم يتم فيها 

 .، ويعمل المستثمرون على تهيئة المكان بصورة تراثية تقديم األكبلت الشعبية
  توظٌف مبانً التراث العمرانً كمعامل للرسم والفنون التشكٌلٌة (د) 

، وينعكس ذلك على اللوحات التي   التشكيليين بمزاولة أعمالهم الفنية في مواقع التراث العمرانيينيقوم ؼالبية الرسام
 إذ يبلحظ احتواإها على الكثير من العناصر البيئية والتقليدية التي تتكون منها الواجهات والمجالس لمباني  ،يرسمونها

 وفي كثير من األحوال فإن اللوحات التشكيلية وخصوصاً التي تحتو  على عناصر تراثية يتم عرضها  ،التراث العمراني
 .ة لمباني التراث العمراني التي يرتادها الزوار في الصاالت والمسارات الرئيس

 

  بغرض اإلستثمار التراث العمرانًمواقعتوظٌف  2-2-5



 
 
 
 

 
 (الواقع والتحديات  )   التراث العمرانىلمواقعاإلستثمار التوفيق بين الحفاظ و

 

 

    

 

 توظٌف مواقع التراث العمرانً كؤسواق شعبٌة  ( أ)
ستخدام مباني التراث العمراني كمواقع لعرض المنتجات الشعبية وؼير التراثية الكثير من السمات والخصائص إيوفر 

، ويعزى ذلك إلى الكثير من األسباب التي تنعكس على سلوك  الثقافية الكامنة في أعماق المتعاملين في األسواق الشعبية
،  ، والتي في كثير من األحيان ترتبط قيمتها بقيمة مواقع التراث العمراني المتداولين للمنتجات في األسواق الشعبية

، والتي يفد إليها المتسوقون من أماكن  وخصوصاً بعض المواقع التاريخية مثل القيصريات في مراكز بعض المدن القديمة
 .عدة

 

 توظٌف مواقع التراث العمرانً كؤماكن لمزاولة األعمال الحرفٌة  ( ب)
يرتبط ؼالبية الحرفيين العاملين في صناعة المنتجات التقليدية والتراثية بؤنواعها بمزاولة مهنهم في ورش ومعامل يكون 

 مما يضيؾ إلى قيمة منتجاتهم عبقاً تراثياً مع رائحة المكان الذ   ،مقرها أحياناً في المواقع التاريخية للتراث العمراني
 . مما يشكل تكامبلً بين الحرفي والمكان الذ  يتم فيه صناعة المنتجات الحرفية ،يرتاده الزائرون

 

 ٌة لمبانً التراث العمرانًناإلستفادة من كل المساحات البً (ج)
، على أن تكون  وذلك بإقامة بعض األنشطة اإلستثمارية أوعرض الفعاليات ذات الجذب الجماهير  في الساحات المفتوحة

. تلك اإلستثمارات بصورة منظمة ال تإد  إلى تشوه بصر  أوتسبب إزعاجاً أوؼير ذلك من الجوانب السلبية
 

  توظٌف الساحات والممرات البٌنٌة فً مواقع التراث العمرانً لمزاولة األنشطة الثقافٌة (د)
والرياضية والترفيهية وؼيرها فإن أمام القطاع الخاص الفرصة لتنظيم وتطوير الساحات والممرات بين نسيج مباني 

في مقابل رسوم رمزية تشجع الجميع على مزاولة رياضة السير، ه ، وذلك بتخصيص مضمار للمشا التراث العمراني
 كما يمكن إقامة بعض األنشطة الثقافية  ،إضافة إلى الحصول على بعض الخدمات العامة في نقاط معينة من المضمار

والترفيهية في تلك الساحات مثل إقامة مراكز لتنمية المواهب الفردية كالقراءة أومزاولة بعض األعمال باستخدام تقنيات 
،  ، والتي تتفق مع تعاليم الدين الحاسب اآللي أوؼير ذلك من البرامج الترفيهية ذات الخصوصية للمجتمعات المحلية

 .إضافة إلى توافقها مع العادات والتقاليد الحميدة
 

 اإلستثمار فً إقامة بعض المراكز الخدمٌة والتجارٌة فً الساحات البٌنٌة لمواقع التراث العمرانً  (هـ)
يعتبر اإلستثمار بإقامة الكثير من المراكز الخدمية الترفيهية والتجارية في المساحات البينية َمطلباً ُملحاً من ُمرتاد  تلك 

 الحتياجه إلى تلك السلع  ، نظراً ، وذلك كظاهرة طبيعية تتوافق مع رؼبات وطلبات اإلنسان بصورة دائمة المواقع
، وذلك وفقاً لمعايير دقيقة ومواصفات فنية يحددها الخبراء والمختصون في الجهات  والخدمات التي تقدمها تلك المراكز

 ستثمارها يعتبر من أفضل الفرص المتاحة للقطاع الخاصإلذلك فإن  ، ذات العبلقة باإلستثمار في مواقع التراث العمراني
، كما أن العائد اإلستثمار  المتوقع  ، خصوصاً أن تكاليؾ إنشائها منخفضة نسبياً نتيجة تهيئة الساحات بصورة عامة

، فضبلً عن أن اإلستثمار في إقامة تلك المراكز مبلئم جداً  سيكون مرتفعاً نسبياً نتيجة الطلب الدائم من أفراد المجتمع
 .(2 )للمستثمرين األفراد أوللمإسسات اإلستثمارية صؽيرة الحجم

  
 تطوٌر المتاجر فً منطقة المركز القدٌم (و)

: البد أن يتوفر في هذه المتاجر شرطان
.  أن تكون ذات جدوى بحيث يمكن تخصيص القيمة الزائدة إلى صيانة هيكل المبنى:أوالً 
، هذا وباإلمكان تحقيق زيادة في العائد السياحي   أن يكون المحيط التاريخي لها عنصراً مهماً من صورتها التجارية:ثانٌا

بواسطة تجميع تجار  على طرق وممرات ُمحددة زيادة عن المحاور المركزية ويجب أن يشمل المد السياحي منتجات 
تخاذ اإلجراءات إ وعلى أن يتم  ،جديدة مثل العطور والحديد المشؽول والكتب والمخطوطات واألثاث المنزلي التقليد 

 وبذلك تعود  الشخصية والوظيفة  ،لتشجيع أرباب المهن على تركيز األنشطة ذات الطبيعة الواحدة في نفس المكان
 . (6) لخاصة لكل سوقا
 

 التراثٌة إستثمار للمواقع كآداة واستغاللها  الفَراغات الُعمرانٌة بالمناطق التراثٌةوتطوٌراإلستثمار فى خلق  2-2-6
 

تنظيـم لضبط المبلمح الِمعمارية والُعمرانية بل عناصر إحَياء الفَراؼات الُعمرانية بالمناطق التراثية وجعلها بمثابة خطـوط 
أحد عناصر الجذب السياحى والدخل القومى واعتبارها ، للمناطق التراثية بؽرض الِحفاظ عليها وعلى تراثها الُعمرانى 

أحد الُمكونات األساسية والبلزمة إلحياء واستمرار المناطق التراثية ككتلة ُعمرانية ونسيج ُعمرانى كآداة إستثمار ، و
 .ُمتكامل ُيواجه اإلستمرار فى التحوالت والتؽيرات الُعمرانية التى يخضع لها النطاق التراثى وتإثر بالضرورة عليه

  مصادر التموٌل والجهات واألطراف المشاركة فى إستثمار التراث العمرانى 2-3
قبل ِبدء القيام بمشاريع إستثمار التراث العمرانى بالمناطق التراثية وتحديد جهاتها وأطرافها المشاركة ومصادر تمويلها ال 

بد من تحديد مجموعة من اإلعتبارات اإلستثمارية الهامة التى يجب أن تإخذ بعين اإلعتبار تجاه مثل هذه النوعية من 

 بالمرافق ا وإمدادهاؾ إعادة تؤهيلهتكاليؾ صيانة المبانى التراثية الموجودة بالمنطقة ، وتكالي ): المشاريع تتمثل فى 

، وتكاليؾ إيواء السكان في حالة   على أعمال الترميم والتشؽيليتم إنفاقهاالحيوية باإلضافة إلى التكاليؾ اإلبتدائية التي 

تكاليؾ التطوير واإلرتقاء بالمنطقة المحيطة   إلى ذلكإضافة ، إخبلء مساكنهم والتعويضات التي يمكن أن تدفع لهم



 
 
 
 

 
 (الواقع والتحديات  )   التراث العمرانىلمواقعاإلستثمار التوفيق بين الحفاظ و

 

 

    

 

، فالمبانى والمناطق التراثية هى أهم المقومات التى تقوم عليها مشاريع إستثمار  ( بالخدمات البلزمة للمشروعها إمدادو

. التراث العمرانى

ومما قد تم إستنتاجه فى المحور األول للدراسة البحثية أنه من بين التحديات والمشكبلت التى تواجه عمليات إستثمار 

.  التراث العمرانًلمشروعات إستثمارقلة التموٌل الالزم : التراث العمرانى بالمناطق التراثية وأهمها تحديداً 

على ضوء ذلك تقوم الدراسة البحثية بعرض أنواع التمويل المختلفة ومصادر التمويل الُممكنة والجهات واألطراؾ 

وتطويرها  اصيانتهوالمناطق التراثية من خبلل نى اتؽطية تكاليؾ الحفاظ على المبالمشاركة ، والتى ُيمكن من خبللها 

. واإلرتقاء بها بؽرض اإلستثمار
 

ستثمار التراث العمرانً لمشروعات إأنواع التموٌل 

 أحدهما أسلوب التمويل وما يتضمنه من التدفقات واإلدارة المالية  :تشمل المنظومة اإلقتصادية للتراث شقين أساسيين

، ويمكن   والشق الثاني هو إعادة صياؼة النشاط اإلقتصاد  والتركيبة اإلجتماعية لمجتمع ما بعد االرتقاء ،للمشروعات

 :لهذه المجموعة أن تعمل من خبلل
 

 كؤن يتم مثبلً ترميم أحد :إقتصادٌات السوق الحرة التً تتمثل فى أن ٌخضع الموضوع بالكامل لقانون الطلب والعرض 

، بحيث تكون موجهة بشكل أساسي لهذا الؽرض حتى تؽطي عائدات الزيارات السياحية  المواقع بهدؾ تسويقه سياحياً 

 .تكاليؾ الترميم والصيانة

 ويكون بؤحد الصور التاليةة وهو ما يتم اللجوء إليه عادة عند فشل أوعجز السوق الحر:الحكومات والحلول المإسسٌة  :

 وتتولى إدارته وتطويره والحفاظ عليه  تقوم الحكومة بشراء المكان ليصبح ملكية عامةبؤن :التدخل المباشر ،  ،

 .وهو ما يكون الزماً إذا كان المكان يمثل إهتماماً قومياً 

 وتكون  الحفاظ دون أن يكون لها دور في األعمال التنفيذيةعمليات  وهو ما يعني مشاركة الحكومة في :الحوافز ،

 .(7 )هذه الحوافز في صورة منح أوقروض أوإعفاءات ضريبية
 

 :مصادر التموٌل الممكنة كالتالًالجهات واألطراف المشاركة ووتتنوع 
 

.  المختصةالوزارات واللجانخبلل الذ  تقوم به الحكومة مباشرة من خبلل الموازنة العامة من :  التموٌل العام 2-3-1
 .من خبلل إستثمارات القطاع الخاص بؤنواعه المختلفة:  التموٌل الخاص 2-3-2
 . العمرانى التراثإستثمارالمشاركة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في تمويل برامج :  التموٌل المختلط 2-3-3
  :المشاركة الشعبٌة فً التموٌل  2-3-4

 1964 العام في فينيسا معاهدة والدساتير منذ المواثيق من العديد في عليه والتؤكيد الشعبية تمت اإلشارة إلى أهمية المشاركة

 والمعروفة " التاريخية العمرانية والمساحات البلدات على الحفاظ ميثاق" ، مثل دولية ومواثيق معاهدات من تبلها وما م

 ICOMOS "األثر   التراث وإدارة حماية ميثاق "، كما أكد  1987 " واشنطن Washington Charter "بميثاق 

 المجموعات مشاركة والمعالم تكون المواقع ولهذه ، المحللين للسكان الحية التقاليد من  المشاركة الشعبية بؤنها جزءأهمية

 مختلؾ في ذاته بحد مطلباً  الجماهيرية المشاركة أصبحت  ومإخراً ، (8 )عليها  الحفاظ لحمايتها ضرورية المحلية الثقافية

.  واإلستثمارالتنمية والحفاظ مشاريع

 :ماً من مصادر التموٌل وعلى رأس هذه المإسساتاتعد المإسسات الدولٌة مصدراً ه:   المإسسات الدولٌة2-3-5
  ".والعلوم والثقافة للتربية المتحدة األمم منظمة"  : (UNESCO)الٌونسكو  (أ)
 باريس في مركزها يقع حكومية دولية منظمة وهي"  والمواقع لآلثار الدولي المجلس  "(ICOMOS) : االكوموس (ب)
  .فرنسا –

 دولية منظمة وهي ،  "وترميمها الثقافية صون الممتلكات لدراسة الدولي المركز (ICCROM) : "االٌكروم  (ج)

 .م 1956 عام في اليونسكو أنشؤتها ، يطاليا إ –روما في مركزها يقع حكومية
 الدول اعتمدت حيث اليونسكو عن منبثقة لجنة (WHC) (World Heritage Center) : العالمً التراث مركز (د)

  "مىالعال التراث لجنة " على إنشاء اإلتفاقية ونصت العالمي  التراث تفاقيةإ 1972  عام في اليونسكو في األعضاء
. والصندوق جنةلال وأنشئت"  العالمي التراث صندوق"و
 في م 1988 عام فياً أنشئت رسمي وقد ، للتنمية اآلؼاخان لشبكة الثقافية الوكالة  وهي :للثقافة اآلغاخان مإسسة (هـ)

 الترميم مشاريع لتنفيذ م 1991عام في أنشؤ الذ HCSP  التاريخية المدن دعم برنامج المإسسة هذه برامج وأحد،  جنيؾ

 اإلضطبلع هو البرنامج هذا من ، والهدؾ اإلسبلمي في العالم الثقافية باألهمية تتسم مواقع في الحضر  التنشيط وإعادة

التنمية  تساعد على بطرق الحضرية المجموعات تؤهيل وإعادة العامة وتحسين الساحات التاريخية الهياكل بترميم
(. 8 )الخاصة المحلية المجتمعات داخل والثقافية واإلقتصادية اإلجتماعية



 
 
 
 

 
 (الواقع والتحديات  )   التراث العمرانىلمواقعاإلستثمار التوفيق بين الحفاظ و

 

 

    

 

، الوكالة الكندية للتنمية   هيئة المعونة السويدية( :DANIDA)هٌئات أخرى مثل الوكالة الدانمركٌة للتنمٌة الدولٌة  (و)
 .، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية (CIDA)الدولية 

 

  :  المنح والقروض الدولٌة2-3-6
،  ، األمم المتحدة تفاقيات التجارة الدوليةإ،  البنك الدولي )ة كمتعددة األطراؾ  تتعدد أنواع هيئات المعونة الدولية الرئيس

، هيئة المعونة  هيئة التنمية الدولية البريطانية )وهيئات ثنائية األطراؾ ، (  ، صندوق النقد الدولي اإلتحاد األوروبي
. وتنقسم أنواع الدعم إلى المنح المباشرة أوالقروض الُميسرة ( ،الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ، المعونة األلمانية الكندية

 

 : المشاركة فً رأس المال ومساهمات المجتمع 2-3-7
وبصفة ،  البنية األساسية أوؼيرها اتستثمارها في مشروعإالمشاركة في رأس المال وهي األموال المملوكة التي يتم 

والمشاركة المحلية في رأس المال تعتبر ، رتفعت مستويات المشاركة في رأس المال زادت فرص النجاح إعامة كلما 
 .(9 ) وضرور هامضرورية من الناحية السياسية كما أن مشاركة المجتمع في رأس المال المستثمر 

 

تكون بصفة أساسية قروض متؽيرة الفائدة تشمل أرباحاً تجارية ويكون ضمان القرض :  القروض التجارٌة 2-3-8
 (. ئتماني شاملإتسهيل – عتمادات إ )وقد تكون قروضاً تجارية محلية أوأجنبية من البنوك ، أوتؤمينه ضرورياً 

 

 .  سندات البلديات -من خبلل إصدار أذون الخزانة  "الدين المحلي  " : قتراض القطاع العامإ 2-3-9
 

 وإصدار أسهم وسندات ،  يكون التمويل من خبلل اإلكتتاب العام في البورصة : أدوات سوق رأس المال 2-3-10
 .(10) بالبورصة

 الثالث المحور .3

 الدرب األحمر كمنطقة ذات تراث عمرانى ُممٌزمنطقة   الدراسة التطبٌقٌة لتجربة3-1
 الدرب األحمر بمنطقة   التعرٌف3-1-1

، يحدها شماالً حى الجمالية تعتبر من أفقر أحياء القاهرة ذات الكثافة السكانية المرتفعة ، وتقع جنوب الجامع األزهر ، 

. (1-3)شكل  وجنوباً حى الخليفة وشرقاً طريق النصر وؼرباً حى الموسكى وحى عابدين وحى السيدة زينب

 الدرب األحمر بمنطقة   التراث العمرانى3-1-2
تعد منطقة الدرب األحمر من أهم وأقدم مناطق القاهرة التاريخية حيث تضم خمسة وستون مبنى أثرياً ُمسجبلً فى المجلس 

. األعلى لآلثار ، فضبلً عن إحتوائها على جامع األزهر
  زادت أهمية هذه المنطقة عندما بدأت مشروعات التطوير والتحسين فى المناطق المحيطة بها مثل إنشاء نفق األزهر

وإنشاء حديقة األزهر وترميم سور القاهرة األيوبية ، أى أن منطقة الدرب األحمر تملك موقع تاريخى بين القاهرة الفاطمية 
 .والمملوكية واأليوبية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   :( 2-3)ات لمنطقة الدرب األحمر  شكلي مصادر القوة والفرص واإلمكان3-1-3
 . ورؼبة فى تحسين أحوالهم اإلقتصاديةحشد هائل من العمال المهرة فى العديد من الحرؾ والصناعات التقليدية  -1

 .تراثيةالمبانى التخطيط تقليدى للمنطقة العمرانية يظهر به النسيج المتضام للعمران و  -2

 .موقع متميز قريب من شرايين الحركة واألنشطة اإلقتصادية الرئيسية للمدينة  -3

 .أراضى فضاء نتيجة لحالة التدهور السابقة التى مرت بها المنطقة  -4

 .لتراثها العمرانى تمثل عنصر جذب كبير للمنطقةوجود السور األيوبى والحديقة متاخمة   -5

.  بصرياً ةالعديد من المعالم التاريخية والمبانى التراثية المميز  -6

 

حشذ ْبئم يٍ 

 .انعًبل انًٓرح 

َسجخ عبنيخ يٍ 

األراضٗ انفضبء 

رًثم ركيسح 

 . نًشرٔعبد رًُٕيخ

رخطيظ رقهيذٖ نهًذيُخ 

اإلسالييخ يٍ حيث 

انُسيج انعًراَٗ 

ٔانزكبيم ثيٍ 

انًسبحبد انًفزٕحخ 

يٕقع ْبو فٗ ٔسظ 

انًذيُخ ٔقرثٓب يٍ 

جبيع األزْر 

ٔانًُطقخ انزبريخيخ 

انًحيطخ ٔشبرع 

ًًُيس  (1-3)شكم    [.https://ar.m.wikipedia.org ]يُطقخ انذراسخ ٔيٕقعٓب انزبريخٗ ان

 

 قسى انخهيفخ

 حذيقخ األزْر
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:   الضعف فى المنطقةونقاطالسلبٌات  3-1-4

، وعدم إمكانية الوصول إلى الدعم  والكثافة السكانية المرتفعة  نتيجة للدخول المنخفضة لؤلسر ،منطقة إسكان متدهور
 : الضعؾ الكامنة فى منطقة الدرب األحمرنقاط (3-3)شكلويوضح ، المالى والفنى ، اإلجراءات القانونية المعقدة 

 .عقاراتهم مما أدى إلى إنهيار بعض أجزاء المبانىإنخفاض قيمة اإليجارات التى جعلت المبلك ال يقومون بإصبلح  -1

 .ضعؾ الدخل اإلقتصادى للسكان -2

 .عدم كفاءة شبكات البنية األساسية -3

 .نقص الخدمات المجتمعية األساسية -4

 .التدهور المستمر للمعالم األثرية والمبانى التاريخية -5
 .م1992  عن زلزالة الناتج خاصة المبانى حالةتدهور -6

. إختفاء العديد من الحرؾ التقليدية نتيجة العائد الؽير مجزى لهذه الصناعات وقلة الطلب عليها -7



 
 
 
 

 
 (الواقع والتحديات  )   التراث العمرانىلمواقعاإلستثمار التوفيق بين الحفاظ و

 

 

    

 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التراث العمرانى على المنطقة  تطبٌق مشروع إستثمار3-1-5
 

هدف مشروع اإلستثمار والحفاظ على التراث العمرانى بالمنطقة 
 
  وضع يتم العمرانى كمنطقة جذب سياحي من خبلل المحافظة على تراثها منطقة الدرب األحمرجعل إنطبلقاً من 
إلى مركز حضار  وثقافي  عمارها وتحويلهاإخبلل  أحد مواقعها التراثية والمنطقة المحيطة بها منستراتيجية لتطوير إ

 مع التكيؾ قادرة على ، بما يجعلها والثقافية والبيئية والعمرانية التاريخية لخصائصها وفقاً  الوطني المستوى على

 :ضمن اإلستراتيجية العناصر التاليةت، حيث ت جذب سياحي ُمستدام جعلها منطقة إلى باإلضافة العصر، ُمتطلبات

  األثرية والتراثية إلي مركز ثقافي وحضار  رئيسي على المستوى الوطنيالمواقعتحويل  . 

 التاريخية والقديمة نواًة ومحوراً للتطوير العمراني والثقافيالمنطقةتخاذ أحياء إ  . 

  التنمية الُمستدامة بالمحافظة على المقومات البيئية والطبيعيةأهداؾ تحقيق. 

  اإلستثمارتشجيع اإلستثمارات الخاصة للمشاركة في برنامج . 
 

: ٌتم تفعٌل إستراتٌجٌة مشروع اإلستثمار فى هذه التجربة من خالل العمل فى ثالث إتجاهات كما ٌلى 
 
إلخ ..، سواء بترميمها أوإعادة توظيفها أواإلستثمار من خالل التعامل مع المبانى والمواقع التراثٌة فى حد ذاتها  (1)

 .لئلستفادة بالعائد اإلقتصادى المتوقع منها فى أعمال صيانتها والحفاظ عليها والوصول بها إلى مرحلة اإلزدهار

انجطبنخ ٔإَزشبر 

 انجريًخ 

إخزفبء انعذيذ يٍ 

 انحرف انزقهيذيخ 

انزذْٕر انًسزًر 

نهًعبنى األثريخ 

ٔانًجبَٗ 

 انزبريخيخ 

يُطقخ إسكبٌ 

يزذْٕر َزيجخ 

عذو قذرح انسكبٌ 

ٔانًالك عهٗ 

 إصالح عقبررٓى

 إَزشبر األيراض 

عذو إيكبَيخ انٕصٕل 

 إنٗ انذعى انًبنٗ
 

دخٕل يُخفضخ 

  رنألش

 إيجبراد يُخفضخ

قٕاَيٍ اآلثبر نٕقف 

 عًهيبد إصالح ٖأ

أٔإعبدح ثُبء نهشقق 

انسكُيخ نهًجبَٗ 

 انًالصقخ نهسٕر

رذْٕر 

إقزصبدٖ َزج 

عُّ رذْٕر 

عًراَٗ ٔثيئٗ 

 ٔإجزًبعٗ  

 1992زنسال 

عذو كفبءح شجكبد 

 انجُيخ األسبسيخ 

َقص انخذيبد 

انًجزًعيخ األسبسيخ 

 كبنزعهيى ٔانصحخ

 [ انجبحث : انًصذر ]انسهجيبد ٔأٔجّ انضعف انكبيُخ فٗ يُطقخ انذرة األحًر( 3-3)شكم
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مثل مشروع اإلستثمار من خالل إقامة مشارٌع جاذبة بالمنطقة المحٌطة أوالمتاخمة للمبانى والمواقع التراثٌة  (٢)
ليكون هدفها من الموارد المستدامة إلستثمار التراث حديقة األزهر ، بحيث يكون لها عائد إقتصادى ُيمثل مورداً من 

 .الرئيسى أيضاً هو الحفاظ على التراث العمرانى بالمنطقة والوصول به إلى مرحلة اإلستدامة واإلزدهار
  بالمنطقةمصادر التموٌل والجهات واألطراف المشاركة فى إستثمار التراث العمرانى (3)

 
تعتمد تجربة منطقة الدرب األحمر على فكرة التوفيق بين الحفاظ واإلستثمار من خبلل الترميم وإعادة التوظيؾ للمبانى 
التراثية بؽرض اإلستثمار ، وإقامة مشروع جذب بالمنطقة المحيطة يوفر دخل اقتصادى يساعد فى رفع القيمة التاريخية 

والعمرانية للمكان ويوفر فرص عمل لسكان المجتمع المحلى وإحياء لبعض الحرؾ التقليدية وثيقة الصلة بالعمارة 
. والعمران التراثى والتى تتطلبها برامج اإلستثمار فى المناطق التراثية

ويعتبر هذا المدخل من سمات القرن الواحد والعشرين الذى يعتمد على األهمية اإلقتصادية والذى يعنى بتوظيؾ كل ما هو 
 :وٌتم ذلك من خالل اإلستراتٌجٌة المقترحة لهذه التجربة  إيجابى يعود باألرباح التى تؽطى التكلفة ،

 
 (4-3) شكلالدرب األحمر إستراتٌجٌة الحفاظ وإستثمار التراث العمرانى بمنطقة 3-1-6
 

  الثبلث إتجاهات التى تم ذكرها والتى تتضمن فى ُمحتواها لمنطقة الدرب األحمر علىالحفاظ واإلستثمار إستراتيجية تعتمد
:  كالتالىهى  برامج اإلستثمار

 
  اإلستثمار من خالل التعامل مع المبانى والمواقع التراثٌة فى حد ذاتها:أوالً 
 
لنواحى اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة ل العمرانى الشامل وإستثمار التراثالتوفٌق بٌن الحفاظ على المبانى التراثٌة  ( أ)

 :والبٌئٌة والثقافٌة من خالل 

  برنامج ترميم المبانى التراثية وتطوير الساحات المفتوحة وتوفير فرص من التدريب والعمل للسكان فى برامج الترميم
وصيانة المبانى ، مما يساهم فى تشجيع سكان المنطقة بالمشاركة بالرأى والجهد والدعم المعنوى والمادى واإلستفادة 

 .من العائد اإلقتصادى

  وإستحداث وظائؾ جديدة مبلءمة تساهم فى رفع القيمة التاريخية والعمرانية التراثيةإعادة توظيؾ المبانى برنامج 
 . للمنطقة

  لتحسين  المبانى السكنية دون إخبلء سكانها وتوفير البنية األساسية والمرافقالمبانى التراثية وإعادة تؤهيل برنامج ،
 .(5-3)شكل  نوعية الحياة للسكان

  من خبلل تنظيم الفراؼات وتنسيق اإلضاءة ووضع العبلمات اإلرشادية ، توظيؾ الساحات والممرات البينية برنامج
 .وخصوصية المكان والسكان فى التدرج الفراؼى

 ويمكن أن  خلق نقاط جذب لؤلنشطة داخل المنطقة التراثية يمكن أن يرتبط بها الناس وتعطيهم إحساس بالمكان ،
تتحول إلى عبلمات مميزة يتجمع حولها السكان المحليين والزوار فى الساحات المفتوحة ويصبح الحفاظ عليها 

 . وتطويرها هدفاً للمجتمع المحلى
 

 :  إعادة اإلحٌاء اإلقتصادى للمنطقة من خالل توفٌر فرص عمل للسكان المحلٌٌن ورفع مستوى الدخل من خالل  ( ب)

  (.6-3) لزيادة فرص التعيين شكل نيةالمهبرنامج التدريب وتوفير فرص العمل من خبلل رفع مستوى المهارات 

  إعادة إحياء بعض الحرؾ التقليدية وثيقة الصلة بالعمارة والعمران التراثى التى تتطلبها برامج الحفاظ على برنامج
 .(6-3) شكل المبانى التاريخية مثل الحرؾ المبنية على الخشب والحجر

  (.7-3)اإلقراض متناهى الصؽر شكل 

 توفير الخدمات المجتمعية األساسية التعليمية والصحية. 

  توفير خدمات السياحة التى تسهم فى جذب الزوار للمنطقة مما يوفر فرص عمل إضافية للسكان المحليين تستفيد من
 .اإلمكانيات التاريخية للمنطقة

 :تحقٌق أهداف اإلستدامة من خالل (ج) 

 إعادة التدوير للمبانى القائمة التراثية والسكنية بإعادة تؤهيلها وإعادة إستخدامها. 

  العمرانىإستثمار التراثإشتراط مشاركة السكان ومإسسات المجتمع المحلى فى برامج  . 

 إستؽبلل إمكانيات الموارد البشرية للمنطقة وتوظيؾ المبانى السكنية والتراثية. 

 وضع األهداؾ اإلستراتيجية على المدى الطويل مع توفير أساليب التمويل المناسبة  . 

 
 

إعبدح رأْيم انًجبَٗ 
 انسكُيخ

انزذخالد 

 انعًراَيخ

 ررييى انًجبَٗ انزراثيخ

رطٕيرانفراغبد انعبيخ 

 ٔرحسيٍ انجُيخ األسبسيخ

 انزخطيظ انعًراَٗ
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 حالة المبانى التراثية فى منطقة الدرب األحمر قبل برنامج الترميم حيث يتضح تهدم بعض المبانى (5-3)شكل يوضح 
. وهى أجزاء من وكاالت ومدرسة درب شؽبلن والتى قد تم ترميمها ، وحالة بعض المبانى السكنية التى تم تطويرها

 إلكتساب مهارات مختلفة بالتزامن مع األعمال التى تمت لترميم وإحياء (6-3)شكل   برامج التدريب كثير منتم تنفيذوقد 
على  (عمال البناء والنجارة والسباكة والكهرباء )السور األيوبى وقد حصل العاملون فى صناعة البناء بوجه خاص 

 وقدم المشروع منح لتدريب  ،تدريب رفيع المستوى فى مشروعات الترميم وإعادة التؤهيل بمنطقة الدرب األحمر
 200وقد تم إستخدام  أكثر من ، وؼيرها من الحرؾ  الحرفيين من شباب المنطقة على أعمال البناء باألحجار والنجارة

عامل ومتدرب ينتمون أساسا إلى المجتمع المحلى بالدرب األحمر فى ترميم السور األيوبى األثرى بعد تدريبهم لفترة 
 فائدة إقتصادية ويحققمحدودة على ترميم األحجار مما مثل جزء من برنامج رفع مستوى المهارات المهنية فى المنطقة 

. إضافية
وبعد إكتفاء مشروعات ترميم المبانى التراثية من منتجات الورش التى تم تؤسيسها للمشروع فقد إستمرت أنشطة التدريب 

 عمل متخصصة فى صناعة األخشاب لتوفير منتجات ذات قيمة كبيرة لعمبلء من داخل وخارج المهنى فى تشؽيل ورش
 مستفيد فى دورات 27 تم إستكمال تدريب 2008 وفى عام  ،منطقة الدرب األحمر مما مثل إستمرار فى الدخل للمتدربين

  ،( كشك لسوق الكتاب فى األزبكية33كان ناتج ورش عمل النجارة عبارة عن )تدريب فى مجاالت السباكة والنجارة 
وقامت ورش العمل بتدريب عامليها على إنتاج قطعتين كاملتين من األبواب بطابع  الفن العربى لمسجد السلطان برقوق 
ومسجد قبلوون تحت إشراؾ خبراء محليين ودوليين وذلك للحفاظ على الطابع المميز لورش العمل كمركزتدريب على 

 .النجارة بطابع الفن العربى حتى بعد إنتهاء تمويل المشروع وتحقيق الؽرض من إنشاء هذه الورش لخدمة المشروع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
باإلضافة إلى تدهور البنية المادية للحى فقد كان أهل الحى يفتقرون إلى اإلمكانيات للبدء أوالتوسع فى مشروعات و

 وفى محاولة إضافية  ،حاول المشروع التؽلب عليه من خبلل برامج اإلقراض المختلفة األعمال الصؽيرة وهو ما 
للتخفيؾ من حدة الفقر وتشجيع النمو اإلقتصادى أنشؤت مإسسة األؼاخان لئلقراض متناهى الصؽر أول منظمة لئلقراض 

 ويهدؾ برنامج اإلقراض  ،، وتم تسجيلها كمإسسة إقراض على المستوى المحلى 2006متناهى الصؽر فى مصر عام 
 نسب (7-3)شكل  ويوضح ،متناهى الصؽر إلى مساندة أنشطة العمل الحر فى المجتمعات المحرومة من الخدمات 

 .القروض المتناهية الصؽر طبقا للقطاع ولحجم القرض

 رذريت انعًبل يٍ يجزًع انذرة األحًر فٗ انٕرش انًزخصصخ رحذ إشراف فُييٍ     (6-3)شكم 

 [ www.Akdn.org: انًصذر  ]

 [ انجبحث : انًصذر ]حبنخ انًجبَٗ انزراثيخ ٔانسكُيخ قجم ثرَبيج انزرييى ٔإعبدح انزأْيم ٔثعذِ( 5-3)شكم
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نتيجة للمجهودات  وتقدم المإسسة القروض خاصة لتنفيذ المشروعات الصؽيرة ومتناهية الصؽر مولدة الدخل لؤلسر ،
 المهارات والتدريب وتوفير فرص العمل ، والقروض المتناهية الصؽر لتمويل المشروعات  فىالسابقة من زيادات

شكل        ويوضح ،  الصؽيرة واألعمال اليدوية ، إرتفع دخل األسر المستفيدة من هذه البرامج فى منطقة الدرب األحمر
 .2009 ، 2003 مقارنة بين الدخل الشهرى لؤلسر بين عامى (3-8)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلستثمـار من خالل إقامة مشارٌع جاذبــة بالمنطقة المتاخمة للمبانـى والمواقــع التراثٌــة  :ثانٌاً 
مشروع  - التراثٌة إستثمار للمناطق كآداة واستغاللهابالمنطقة المحٌطة  الفَراغات الُعمرانٌة وتطوٌربرنامج خلق ) 

  :وذلك لألسباب التالٌة  ( واستغالله كآداة إستثمار لمنطقة الدرب األحمرحدٌقة األزهر

  بالمنطقة العمرانى للتراثكؤحد مواقع اإلستثمارالموقع المتميز والمتاخم للسور األيوبى ومنطقة الدرب األحمر . 

  تمثل الحديقة مورداً هاماً من الموارد المستدامة إلستثمار التراث بدالً من إنشاء مباٍن جديدة ، بحيث تمثل زيادة فى
 .الدخل الحقيقى لتعود بالفائدة اإلقتصادية المتوقعة قد تتمثل فى تلك القيمة التى لم تصرؾ على إنشاء مباٍن جديدة

 ـة طبيعيـةوفضبلً عن أنها تعد مورداً هاماً من الموارد المستدامة إلستثمار التراث ، تعتبر حديقة األزهر بمثابة   َمحميَّ
لمنطقة الدرب األحمر حيث تقوم بدور رئيسى فى الحفاظ على التراث العمرانى الموجود بالمنطقة من خبلل منع ظهور 
المخالفات والتعديات على المنطقة بمختلؾ أشكالها ، والتى قد تتمثل فى زيادة الزحؾ العشوائى للمبانى المستحدثة ؼير 

 .المبلئمة لمحددات البيئة الطبيعية والتى ال تتناسب مع خصوصية المواقع التراثية

  الكثير من المنافع اإلقتصادية واإلجتماعية بُيمثل هذا المشروع أحد برامج وطرق اإلستثمار المطروحة التى تعود
 . على المنطقةوالثقافية

: فكرة المشروع 
 لتكون مركز جذب حضارى ثقافى على  عامةحديقةإلى  المشروع فى أن يتم تحويل مجمع دفن النفاياتبدأت فكرة 

 بالمناطق إزدهار التراث العمرانى، وتكون حافزاً على خاصة ومورد إقتصادى للمنطقة عامة مستوى مدينة القاهرة 
 حيث تقع على هضبة تكشؾ معالم حديقة االزهر كؤحد مواقع اإلستثمار العمرانىموقع  (9-3)شكلويوضح ، المتاخمة 

 .القاهرة التاريخية ومن الجهة الؽربية تقع منطقة الدرب األحمر أسفل الحديقة مباشرة

9 

 2009 ، 2003يقبرَخ ثيٍ انذخم انشٓرٖ نألسر ثيٍ عبيٗ   (8-3)شكم 

 [ 2008انزقرير انسُٕٖ نشركخ رًُيخ انذرة األحًر : انًصذر  ]

 

َست انقرٔض انًزُبْيخ انصغر طجقب نهقطبع ٔنحجى انقرض  (7-3)شكم  

  [ 2008انزقرير انسُٕٖ نشركخ رًُيخ انذرة األحًر : انًصذر  ]
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هذا الموقع المتميز كان أهم عوامل نجاح المشروع فى جذب التمويل من مصادر عالمية ومحلية وإستقطاب الدعم 
 حين عقد مإتمر المعماريين العالميين فى مدينة م1984الحكومى ودعم السلطات المحلية لفكرة تؤسيس الحديقة فى عام 

التراث العمرانى الُمميز عادة إحياء وأن ُيوجه مردود دخل المشروع إل  ،القاهرة بحضور من مإسسة اآلؼاخان الدولية
. بكامل جوانبه المادية العمرانية واإلجتماعية واإلقتصادية والبيئيةوالحفاظ عليه لمنطقة الدرب األحمر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: أهمٌة المشروع 

 عن أهمية وجودها فى أى  أوالمناطق المحيطة والمتاخمة لهاتزداد أهمية وجود الفَراؼات الُعمرانية بالمناطق التراثية 
على التشكيل  تتحكم فى ضبط الَمبلِمح المعمارية والُعمرانية للمناطق التراثية ، كما أنها تإثر، حيث مناطق أخرى 

 .البصرى لهذه المناطق 

  حديقة األزهر نموذج لتحويل األراضى الخربة إلى مركز ومعلم ثقافى حضارى حديث ساهم فى كشؾ منطقة تاريخية
 .هامة مدفونة تحت تبلل من القمامة والمخلفات لمدة خمسمائة عام

  تم إدماج مشروع حديقة األزهر ضمن برامج اإلستثمار لتحقيق العائد اإلقتصادى الذى يساهم فى إستدامة الحفاظ على
 .التراث بالمنطقة ، والعائد المعنوى الذى يعطى لساكنيها زيادة الشعور باإلنتماء

 
 بالمنطقة  مصادر التموٌل والجهات واألطراف المشاركة فى إستثمار التراث العمرانى:ثالثاً 

تم توفير التمويل من مصادر متعددة وهو فى حد ذاته دليل على نجاح المشروع فى جذب إهتمام المشاركين من القطاعات 
. ة والمحلية الدولية والقوم

  والخبرة الفنية المتميزةبتوفير التمويل  مإسسة اآلؼاخان للثقافةشاركت  :التموٌل والخبرة الفنٌة المتخصصة  ، 
للمرحلة األولى حتى وذلك  ، وصندوق ترميم اآلثار العالمى،  ، ومإسسة فورد والصندوق المصرى السويسرى للتنمية

 .بنى المشروع كممول رئيسىتصيب األكبر لمإسسة اآلؼاخان للثقافة الذى تن بنسب متفاوتة وكان ال2004عام 
أما فى المرحلة الثانية  فقامت مإسسة اآلؼاخان للثقافة والصندوق اإلجتماعى للتنمية والوكالة الكندية للتنمية الدولية 

بتزويد عملية التدخل اإلقتصادى باألرصدة البلزمة لتحقيق أهداؾ المشروع بما فيها األهداؾ اإلجتماعية واإلقتصادية 
، حيث إستمرت أنشطة التمويل المتناهية   األولى أكثر إهتماماً باإلنشاءات والمبانى وتنفيذ الحديقةةبعدما كانت المرحل

الصؽر والصؽيرة والتى تشمل أنشطة تنمية المشروعات وخدمات التسجيل ودراسات الجدوى اإلقتصادية للسوق 
  كما إستمرت مشروعات إقامة الحديقة وترميم السور األيوبى وإعادة تؤهيل المبانى السكنية  ،ومعارض منتجات العمبلء

. وترميم المبانى التاريخية التراثية فى توفير عدد من فرص العمل خصوصاً للعمالة المهنية
  وزارة الثقافة المصرية ، محافظة القاهرة ، المجلس األعلى لآلثار ، وزارة األوقاؾ ، الصندوق   :الجهات الحكومٌة

 .اإلجتماعى للتنمية لدعم برنامج المشروعات الصؽيرة

  أصحاب الورش والحرفيين من أهالى المنطقة وسكان الحى:القطاع الخاص . 

  جمعية عمارة األرض وهى جمعية أهلية متخصصة فى العمارة المتوافقة بيئياً ، وجمعية تنمية المجتمع :القطاع األهلى 
 .المحلى بالدرب األحمر تم تكوينها من األهالى وإشهارها بعد بدء التجربة

 
ومما ال شك فيه أن تعدد الجهات الدولية والمحلية المشاركة فى عملية الحفاظ واإلستثمار يساهم فى تعدد الخبرات 

. ومصادر التمويل وتعدد محاور التطوير
 
: منطقة الدرب األحمر خالصة الدروس المستفادة من تجربة 3-1-7
 التراث حماية قوانين وتشريعات مع  بما يتوافقإلستثمار التراث العمرانى بمنطقة الدرب األحمربرنامج شامل  وضع تم

 :طريق عن الُمستدامة تحقيق  التنمية في اإلستثمار برنامج نجح وقد ، العمرانى

حذيقخ األزْر كأحذ يٕاقع اإلسزثًبر انعًراَٗ  (9-3)شكم

[  WWW.akdn.org.رقرير صبدر عٍ يؤسسخ اآلغبخبٌ نهثقبفخ : انًصذر ]
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 السكان والعمران عن قطاع ورصد المعلومات ،للمنطقة  الميداني المسح طريق عن الراهن دراسة شاملة للوضع عمل  (1

 لمحاولة تبلفيها فى  الضعؾ فى المنطقةونقاطومصادر القوة والفرص والسلبيات   ،القائم والعوامل البيئية واإلقتصاد
  .المشروعات المستقبلية

في عملية التطوير ،  والسكان المحليين األفراد مشاركة وتشجيع لسكان ، لالثقافي وعيالمستوى  لتحسين خطة وضع  (2
 .اإلستثمار والتوظيؾ خبلل من التطوير في المساهمة في أعمال الخاص القطاع باإلضافة لتشجيع

 التخطيط في مرحلة أوأخذ المشورة منهم توظيفهم طريق عن الُمستدامة التنمية مشاريع في المحلي المجتمع إشراك  (3

 .لهم بالنسبة دخل يمثل مصدر الذ  على المكان على الحفاظ يحفزهم باإلنتماء مما إحساس لديهم يولد والتنفيذ

 للقوى التدريبية مع إعداد الدراسات المتخصصة والدورات ،بالمنطقة التراث العمراني  على لئلشراؾ إدارة تؤسيس  (4

.  واستدامة المواقع التراثيةالتراث العمراني حماية مجال في العاملة
 أعمال وأن تتماشى ، اإلستخدامإعادة و الترميم والتؤهيل مشاريع في التراث على الحفاظ معايير تطبيق على التؤكيد  (5

 .برامج اإلستثمار ومع المإسسات ذات الخبرة الفنية المتميزة مع التطوير

 إبراز أهمية مشروع إنشاء حديقة األزهر كؤحد المشاريع الجاذبة بالمنطقة واستؽبلله كآداة إستثمار فى تحقيق العائد  (6
 .اإلقتصادى الذى يساهم فى إستمرارية عمليات الحفاظ على التراث بالمنطقة وإستدامة مواقعها التراثية

   الدرب األحمر إستثمار التراث العمرانى بمنطقة مشروع التى تإثر علىأوجه الضعف  إستنتاج 3-1-8
:  والتى ٌجب تالفٌها فى المشروعات المستقبلٌة          

الشراكات التى قامت فى المشروع لم تبدأ من المجتمع المحلى ولكن بدأت من السلطات المركزية نظراً لوجود ممول  (1
 وبالتالى فإن المجتمع المحلى والسلطات المحلية ال تقوم بقيادة وتوجيه المشروع حسبما هو مفترض فى هذه ،أجنبى 

 .النوعية من المشروعات

إستراتيجية المشروع لم تكن واضحة من اليوم األول للمشروع ولكن تطورت بشكل إيجابى مع تقدم تنفيذ حديقة  (2
 .األزهر وبالتالى فإن دور السلطات المحلية والمجتمع المحلى لم يسبق دور الحكومة المركزية ودور الجهة المانحة

، 2008  ، وتم تحديثه عام 2007المخطط العمرانى للدرب األحمر لم يكتمل إال بعد إنتهاء تنفيذ معظم المشروع عام  (3
وبالتالى لم يتزامن وضعه مع تنمية المشروع ببرامجه المختلفة وإنما أتى لتثبيت الواقع الجديد ولم يكن له دور فى 

 . التمهيد له

 المتدهورة فى منطقة الدرب األحمر ، خاصة فى يةسكنبانى الالمشروع لم يقم إال بإعادة تؤهيل نسبة بسيطة من الم (4
الجزء الشرقى للمنطقة المتاخم للسور األيوبى ، ولم ينجح فى تحفيز القطاع الخاص والمجتمع المحلى فى توفير جزء 

 .يةسكنبانى ال الم نسبة كبيرة منمن التمويل لتؤهيل

إعادة تؤهيل المساكن بمشاركة فى التكاليؾ من قبل السكان تتطلب رفع مستوى الدخل المحلى حتى يمكنه التعامل مع  (5
 .تلك المصاريؾ اإلضافية لتحقيق اإلستدامة

 التى تم إصبلحها ورفع مستوى الخدمات بها تتطلب آلية للصيانة لم يتم تقريرها بعد من خبلل جهد يةسكنبانى الالم (6
 . يشارك فيه المجتمع المحلى

لآلثار يقوم بترميم مبانى لتقوم جهات أخرى بالعمل فى المنطقة ولكن ليس من خبلل المشروع ، مثل المجلس األعلى  (7
 .تاريخية أخرى فى منطقة الدرب األحمر والجهاز التنفيذى إلحياء القاهرة اإلسبلمية والفاطمية 

القطاع الخاص من قطاع الشركات الصناعية الكبرى وقطاع األعمال لم يكن له دور رئيسى فى تحفيز الصناعات  (8
 .الصؽيرة والحرؾ التقليدية بالمنطقة أوعلى األقل لم يذكر له دور فى المشروع

  فى المناطق التراثٌة التراث العمرانًإلستثمار خالصة بعض التجارب العالمٌة 3-2
:  (11) باألردن ضانا محمٌة خالصة الدروس المستفادة من تجربة 3-2-1

، وتقع جنوب األردن 2كم300، وتتجاوز مساحتها  محمية ضانا أكبر محمية طبيعية ذات هوية تراثية في األردنتعد 
 وتتخلل جبال  ، متر عن سطح البحر1500بمحافظة الطفيلة وتمتد على سفوح عدد من الجبال التى ترتفع أكثر من 

ولتحقيق  (ar.wikipedia.org).، وتتنوع التركيبة الجيولوجية ما بين الحجر الجير  والجرانيت  المحمية بعض الوديان
الجمعٌة الملكٌة لحماٌة "اإلستدامة التراثية وزيادة قاطرة تنمية السياحة البيئية والتراثية قامت الحكومة األردنية بتفويض 

 المستدامة التنمية نتائج وحقق ، ونجح المشروع  بمحمية ضاناإستثمار التراث العمرانىمشروع  في تنفيذ" الطبٌعة

 :عن طريق المتوقعة
 والتمويل التخطيط أطراؾ في عدة وشاركت ، في التنفيذ المحلي المجتمع شارك حيث ، الشراكة أنواع جميع تفعيل 

  .ستثماريةإمشاريع  على التي تنطو  وخصوصاً  فنية أوخبرات تمويل إلى تحتاج البرامج التي لبعض والتنفيذ
 المنتجات المحلية صنع في مهاراتهم واستؽبلل ، سياحيين كؤدالء للعمل المحليين السكان تدريب  .
 الدولي للمشروعات اإلستثمارية من البنك التمويل ثم ، المحلي المجتمع مساهمات طريق عن التمويل مشكلة حل ، 

  في (Arvel)"ارفل " الفرنسية السفر  ووكالة(UNDP)اإلنمائي  المتحدة األمم مثل برنامج الدولية الهيئات ومساهمات

 .(10-3)شكل  ويتبلور ذلك في المتطوعين  وتدريب المحمية تطوير
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: بالمكسٌك ٌاكسونا خالصة الدروس المستفادة من تجربة 3-2-2

 المكسيك وتعتبر ، العالم في البيولوجي التنوع من% 12-10تعد المكسيك مصدراً للتنوع البيولوجي حيث تحتو  على 

 المميز والعمراني الثقافي التراث بسبب ياكسونا مخيم مشروع اختيار تم ، اإليكولوجي النظام في العالم في دولة ثاني

 المحمية إلى باإلضافة ، بالمكسيك القديمة المايا حضارة عن تعبر تقليدية قرية ياكسونا قرية تعتبر حيث ، المحلي للمجتمع

 بما القرية هذه في إستثمار للتراث العمرانى مشروع  إقامةتم وقد ، (11-3)شكل القرية في العمراني والتراث الطبيعية

  .  قتصاد  إعائد ويحقق المحلي للمجتمع المميز والثقافي والطبيعي العمراني التراث على يحافظ
 تطوير تم كما ، لقرية ياكسونا األثرية البحوث لعمل أمريكيين علماء قبل من اً أساس المخيم إنشاء تموفي هذا اإلطار فقد 

 (على أساس تطوعي)القرية  أفراد قبل من الخدمات السياحية للربح وتقديم هادفة ؼير مدني منظمة مجتمع قبل من المخيم
للمجتمع  الثقافي والعمراني التراث على الحفاظ مع قتصاد إ  بهدؾ تحقيق عائد (MMO)منظمة مجتمع مدني وبتنظيم
 :طريق عن الُمستدامة التنمية تحقيق في نجح المشروع وقد ، المحلي

 والتراث العمراني تشمل السكان ياكسونا قرية عن شاملة دراسة عمل في المحليين السكان إشراك . 

 للقرية البناء التقليدية طريقة المحلية وعلى البيئة مواد من المخيم بناء طريق عن العمراني المحلي التراث على الحفاظ 

 الوقت نفس في ويحافظ ، المحلي للمجتمع قتصاديةإ فوائد مما يحقق ، سياحي جذب كعنصر سياحياً  ، واستؽبلله القديمة

 .المحلي للمجتمع على التراث الثقافي والطبيعي

 لمشروع والتنفيذ في التخطيط المحلي المجتمع  مع إشراك ،السياحي المجال في للعمل المحليين للسكان والتوعية التدريب 

 .البيئي لياكسونا المخيم

المحلٌة فى مصر  نارباتجالمواقع التراثٌة من خالل من خالل الوصول لتك الدروس المستفادة ٌجب تطبٌقها على و
.  والدول العربٌة

التوفٌق حيث تؤكد أن ،  إيجابية الفرضية اختبار نتيجة جاءت  السابقة فقدالمحاور البحثيةواستنتاجاً من عرض ودراسة 
الدراسات بٌن عملٌات الحفاظ واستثمار التراث العمرانى بالمناطق التراثٌة ٌإمن إستدامة المواقع التراثٌة ، وكذلك أن 

، وتحديد  المنهجٌات المقترحة وصياؼة الدروس المستفادة تساعد على استخبلص المحلٌة والعالمٌةالتحلٌلة للتجارب 
له دور  كما أن  التكامل بين قطاعات الدولة  ، لمناطق التراث العمرانيواإلستثمارفي سياسات الحفاظ األسالٌب المتطورة 
 . التراث العمرانيواقعبم واإلستثمار الحفاظ منظومةفعال في تحقيق 

 الرابع المحور .4

 صٌاغة الرإٌة الُمستقبلٌة  4-1
إلعادة إستثمار التراث بمنطقة الدرب األحمر ستراتيجية تنفيذ مشروع إيمكن صياؼة الرإية المستقبلية من خبلل تفعيل 

،  المحيطة للبيئة اليومية في الحياة دمجها مع التاريخية أهميتها مع يتناسب بما من تراث ُعمراني ه حتوت ما توظيؾ
: ، ويتضح ذلك في النقاط التاليةالعمرانى التراث  حماية وتشريعات بقوانين واإللتزام

 للقوى التدريبية مع إعداد الدراسات المتخصصة والدورات ،منطقة التراث العمراني بال على لئلشراؾ إدارة تؤسيس (1

 . المناطق التراثيةالتراث العمراني واستدامة  حماية مجال العاملة في

إنشاء صندوق اآلثار والمتاحؾ والتراث العمراني وذلك بحسب المادة عشرون من نظام اآلثار والمتاحؾ والتراث  (2
 (.12 )العمراني

قتصادية سواء مع الداعمين من قطاع إوضع سياسات وحلول تمويلية للمحافظة على التراث العمراني وبناء شركات  (3
 .ستخدام بالتعاون مع مإسسات خاصة أهلية أوحكوميةإاألعمال أوتبني مشاريع توثيقية أوترميم وإعادة 

 . ستثمارية بهدؾ فتح مجاالت لئلستثمار في مواقع التراث العمرانيإقتراح برامج إ (4

 لتحقٌق الرإٌة المستهدفة بغرض اإلستثمار  للحفاظاألدلة اإلرشادٌة وستخدام المعاٌٌر القٌاسٌةإ 4-2
 المعاٌٌر القٌاسٌة العامة للحفاظ على التراث العمرانً والترمٌم وإعادة التؤهٌل  4-2-1

: مناطق التراث العمراني ، يجب تحقيق المعايير التاليةب واإلستثمارانطبلقاً من أهمية الحفاظ 
 . احترام التؽييرات التاريخية المحدثة في مبنى أومنشؤة أوموقع أومدينة تاريخية ضمن بيئتها المحيطة -1

 .  بذل كافة الجهود الممكنة لتكون التعديبلت في حدها األدنى عند الترميم أوإعادة التؤهيل -2

 .بذل كافة الجهود الممكنة لحماية اآلثار والمحافظة عليها التى يمكن أن تتؤثر لمبلصقتها أل  مشروع -3

 .الحفاظ على القيم التراثية للمنشآت والمباني والمواقع التاريخية -4



 
 
 
 

 
 (الواقع والتحديات  )   التراث العمرانىلمواقعاإلستثمار التوفيق بين الحفاظ و

 

 

    

 

، والحد من التعديبلت التي  احترام وإقرار بؤن كافة المباني والمنشآت والمواقع والمدن التاريخية هي نتاج زمن إقامتها -5
 (.13 )ليس لها أساس تاريخي بؽرض إكسابها مظهراً خارجياً قديماً 

عدم إتبلؾ أواإلضرار بؤ  من العناصر الجيدة أوالخصائص األصلية الفريدة أوالمميزة لمبنى أومنشؤة أوموقع أومدينة  -6
 . مع بيئتها المحيطة

وذلك باإلستناد إلى إثباتات ، اإلعتماد على النقل بالنسخ الدقيق والمطابق كلياً للعناصر والمبلمح المعمارية المفقودة  -7
تاريخية ومادية وتصويرية ُموثقة بدالً من التصاميم الُمعتمدة على الحدس والتخمين أوالنقل وتكرار مختلؾ العناصر 

 . المعمارية المتوفرة في مبان أومنشآت أومواقع أخرى

ُمعالجة خصائص الطراز الُمميز واإلبداعات الفنية للمهارات الحرفية المميزة لمبنى أومنشؤة أوموقع أومدينة تاريخية  -8
 (.14 )بحساسية كافية

 بغرض اإلستثمار  الدلٌل اإلرشادي لعملٌة الحفاظ والترمٌم وإعادة التؤهٌل4-2-2
يهدؾ الدليل اإلرشاد  لعمليات الحفاظ والترميم وإعادة التؤهيل إلى المساعدة والتوجيه في تطبيق المعايير القياسية للحفاظ 

وجهات واألسس التخطيطية والتصميمية توالترميم وإعادة التؤهيل خبلل مرحلة التخطيط ووضع القرارات والتزويد بال
، كما يقدم المشورة فيما يتعلق بالقوانين والمعايير المتعلقة بالصحة والسبلمة والمشاركة المجتمعية  والفنية العامة

 .واعتبارات اإلستدامة اإلقتصادية والبيئية والتقييمات المرحلية

:  تطبٌق الدلٌل اإلرشادي
   ــع تراثــة وطابــــاظ عليه ذو هو ـــر المراد الحؾــون العنصـا يكـعندم

   التــاد  على كل التداخــل اإلرشـــق الدليــميز يجب تطبيــ  مُ ــوتاريخ
 ( 1-4)ح شكل ــويوض، يل ـادة تؤهــاً أوإعــاظاً أوترميمــانت حؾـواء كـس

 اً من التدخل ــاً تصاعد ــاعها ترتيبـوات العملية المطلوب إتبــترتيب الخط
 ابتداًء من الفهم والتوثيق فالصيانة ثم اإلصبلح )األدنى إلى التدخل األعلى 

 دد ـحــب المــرتيـزام بالتـــار يجب اإللتــوفي هذا اإلط (وأخيراً اإلستبدال
 واستنتاجاً من   ،(Canada , 2010) ةـــر القياسيــق هدؾ المعاييـحقـليت

. ية المتستقبليةإتطبيق تلك المعايير يمكن الوصول للر
 
 
التراثٌة  المناطقللتراث العمرانى ب واإلستثمار الحفاظ منظومةس لتحقٌق االمنهجٌة الُمقترحة كؤس 4-3

 السابقة والتي تتضمن دراسة وتشخيص الوضع الراهن للمناطق التراثية وتحديد أهم المحاور البحثيةستعراض إبعد 
اإلقتصادية للتراث العمرانى ، وتحديد برامج وطرق اإلستثمار ، وتحديد الجهات المشاركة  وإبراز األهمية ، التحديات

تشخيص وتحليل الوضع الراهن لتجربة منطقة الدرب األحمر كحالة دراسية ألحد المناطق وفيها ومصادر تمويلها ، 
 ، وتحديد نقاط الضعؾ الكامنة فيها والوقوؾ الدروس الُمستفادة منهاواستنتاج التراثية ذات التراث العمرانى المميز ، 

ومن ثم ،  التجارب العالمية عليها لمحاولة تبلفيها فى المشروعات المستقبلية ، ورصد أهم الدروس المستفادة من بعض
 : والتً تعتمد على المراحل التالٌة ، ٌمكن الوصول للمنهجٌة المقترحةللمناطق التراثية صياؼة الرإية المستقبلية 

خل عامة ا، مد واإلستثمار تحديد أولويات مناطق الحفاظ ) وتشتمل على الدراسات المبدئٌة وتجمٌع المعلومات [1 ]
، تحديد  كافة القطاعات التنمويةل، تكوين قاعدة بيانات شاملة ظ واإلستثمار ، تحديد أهداؾ الحفا لتحديد منطقة الدراسة

 (.       شركاء التنمية والجهات الداعمة

 ، ، البيئية ، اإلجتماعية ، اإلقتصادية الُعمرانية )وتشتمل على الدراسات دراسات الوضع الراهن للمنطقة التراثٌة [ 2]
 . وصوالً لتحديد أهم المقومات والُمحددات التنموية ( ، البنية األساسية السياحية

القرارات األساسية ) وتشتمل على وبرامج وطرق اإلستثمار  وسٌاسات الحفاظمرحلة القرارات األساسٌة[ 3]
، إعداد المخططات التفصيلية  بؽرض اإلستثمار ، سياسات الحفاظ  التراث العمرانيواستثمارلمشروعات الحفاظ 
 (. اإلستثمارفي برامج التنمية ووالجهات المشاركة ، تحديد أدوار قطاعات الدولة  لمشروع اإلستثمار والبرامج التنفيذية

، القطاع  القطاع الحكومي) وإسقاط النتائج على أرض الواقع وذلك من خبلل قطاعات الدولة  والمتابعةمرحلة التنفٌذ[ 4]
 .   (2-4)شكل  ويمكن توضيح تلك المنهجية من خبلل ،  والجهات المشاركة(، ومنظمات المجتمع المدني الخاص

 
 
 
 
 
 
 
 

   اإلرشبداد يررجخ رصبعذيبً يٍ انزذخم األدَٗ إنٗ انزذخم األعهٗ( 1-4)شكم

[  انجبحث :انًصذر ]

 



 
 
 
 

 
 (الواقع والتحديات  )   التراث العمرانىلمواقعاإلستثمار التوفيق بين الحفاظ و

 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : وتوصٌات الدراسة البحثٌة نتائج
 

 :على النحو التالي من خبلل الدارسة النظرية والتحليلية السابقة ُيمكن صياؼة مجموعة من النتائج والتوصيات
نتائج الدراسة البحثٌة : أوالً 
اإلستثمار في مواقع التراث العمراني يإد  إلى الكثير من المنافع اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية الناتجة من مشاريع  -1

المبانى والمناطق التراثية مما يإدى إلى إتاحة فرص العمل واإلسهام فى الحد من ظاهرة الهجرة إعادة تؤهيل وتوظيؾ 
رتباطهم بوظائفهم التي أتاحتها لهم مشروعات إستثمار مواقع التراث إ نتيجة السكانية وبالتالى إستقرار السكان

 .العمراني

 التى تعتبر من أهم موارد اإلستثمار المستدامة ة للسياحة الثقافية  التراثية أحد الموارد الرئيس والمواقعتعد المباني -2
 . الدول المتقدمةمن كثيراً  فى، ومورداً اقتصادياً ُمهماً تعتمد عليه المجتمعات المحليةللتراث العمرانى 



 
 
 
 

 
 (الواقع والتحديات  )   التراث العمرانىلمواقعاإلستثمار التوفيق بين الحفاظ و

 

 

    

 

ألداء وظيفة حقيقية تتناسب مع تطورات ((  إعادة تدويرها ))  التراثية والمواقعيعد أسلوب إعادة استخدام المباني -3
تؤثير إيجابى على تنشيط إقتصاد المجتمع   حيث أثبت،مشاريع اإلستثمار هوية ، أحد روافد الالعصر وتحافظ على 

 .المحلى ومساعدة إحتفاظ المجتمع المحلى بمقوماته التراثية

 من أهم برامج التراثية إستثمار لمواقعها واستؽبللها كآداة  الفَراؼات الُعمرانية بالمناطق التراثيةوتطويرُتعد عملية خلق  -4
 . وطرق اإلستثمار للتراث العمرانى

تقؾ الفَراؼات الُعمرانية حائبلً أمام التعديل والتؽيير الُمستمر فى النسيج الُعمرانى للمنطقة التراثية  بحيث تعتبر بمثابة  -5
ـة طبٌعٌـة ٌَّ  للمنطقة التراثية من التعديات والتدخبلت الَصارخة التى ال َحاكم لها سواء من الكتل البنائية أوالضؽوط َمحم

 .الُسكانية أواألنشطة اإلقتصادية الُمعارضة لطبيعة المنطقة 

 الحفاظ على التراث المعمارى والعمرانى بالمناطق التراثية فعـَّالة فىإستثمار ُتستخدم الفَراؼات الُعمرانية كآداة  -6
 .وإزدهاره والحفاظ على المواقع التراثية وإستدامتها

يجب أن يستهدؾ توازن العوائد اإلقتصادية واإلجتماعية العمرانى   وبرامج إستثمار التراثالتخطيط الجيد لمشروعات -7
برامج ُمحددة لئلستثمار ، وضع من خبلل إختيار المواقع التراثية المبلئمة إلستثمار التراث ، ووالبيئية والعمرانية 

وتحديد الجهات المشاركة ومصادر التمويل المختلفة ، وتفعيل اإلستراتيجيات ، ووضع المعايير القياسية واألدلة 
 .اإلرشادية للوصول إلى تحقيق الرإية المستهدفة

 اإلستدامة وتتحقق ،المواقع التراثية يتحقق بتفعيل آليات وبرامج اإلستثمار وتوفير الخدمات  ستدامةالحفاظ على إ -8

تحقق من خبلل تالعمراني  لتراثل واإلستثمار الحفاظإن منظومة ، لذا ؾ عملالبتوفير فرص  اإلقتصادية للسكان
 .الُمستدامة التنمية عملية في إشراك السكان المحليينو ، العمراني واإلجتماعي اإلرتقاء

 .مشروعات اإلستثمار فى التراث العمرانى ؼالباً ما تنجح فى تحقيق اإلستدامة الثقافية من خبلل الحفاظ على التراث -9

اإلرتباط بمجتمع المناطق التراثية واإلستفادة من مقوماته الحضرية والمكانية ، لذلك لم تنحصر التجربة على عمليات  -10
الحفاظ على التراث فقط ، ولكن ركزت على كيفية إستثمار هذا التراث بمختلؾ البرامج الُمعدة لذلك واستؽبلله بما 

 .يعود بالنفع اإلقتصادى على مجتمعها وتراثها العمرانى
 

 توصٌات  ال: ثانٌاً 

توصى الدراسة بؤهمية توظيؾ التراث وتوفير الخدمات ضمن برامج اإلستثمار لتحقيق إستدامة المواقع التراثية  -1
خاصة فى المناطق العمرانية الفقيرة التى تتطلب أهمية مشاركة المجتمع المحلى ضمن مختلؾ الجهات والمنظمات 

 .المشاركة الممولة والمنفذة

الجمعيات  من التراث العمراني من خبلل تواجد ممثلينإستثمار أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية ونشر الوعي بؤهمية  -2
المبانى والمناطق التراثية  بتنمية المهتمين الخاص القطاع من وممثلين ، األهلية الموجودة بالمنطقة التراثية

 واستثماربتنمية  عبلقة لها التي الحكومية الهيئات من جميع ، وممثلين المحلي المجتمع عن ، وممثلين (المستثمرين)
، وذلك لتبلفي األنشطة  التراثية  المناطقإستثمار مجال في الخبراء وجود ضرورة إلى المناطق التراثية باإلضافة

   .والجهات المشاركةبين قطاعات الدولة التكامل والتنسيق وتحقيق التكاتؾ البناء و،  السلبية المعاصرة

لمناطق التراثية يتضمن األسس والمعايير القياسية لحماية ستثمار التراث العمرانى باقتراح وتفعيل دليل إرشاد  إلإ -3
المبانى والمناطق التراثية عن طريق اإلستفادة العملية من التجارب المحلية ، ومن خبلل تجارب الدول العالمية 

 . مع األخذ بعين اإلعتبار ضرورة تفعيل المواثيق والقوانين الدوليةاإلستثماروالعربية لمشاريع 

 خبلل الدراسات من التراثيةاإلهتمام بالجوانب المختلفة لمشروعات اإلستثمار والتطوير والتنمية فى المناطق  -4
، الدراسات البيئية ، دراسات  ، الدراسات اإلقتصادية الدراسات العمرانية)التفصيلية للوضع الراهن لهذه المناطق 

، مع عمل دراسات لتقييم األثر البيئي للمشروعات قبل تنفيذها ،  (.....، ، الدراسات السياحية البنية األساسية والطرق
، وبالتالى يمكن اقتراح  وتحليل هذه الدراسات بشكل مفصل حتى يمكن الحصول على تحليل عام للمنطقة التراثية

 واإلستثمار، ومن ثم إعداد المخططات التفصيلية والتنفيذية واختيار سياسات الحفاظ وبرامج اإلستثمار القرارات األساسية 
 .لتراث العمراني واتخاذ القرارات المناسبةل
 َمطلب رئيسي ضمن خطوات التدخل في عمليات  للتراث العمرانى المتمثل فى المبانى والمواقع التراثيةعتبار الصيانة الدوريةإ -5

 .  ، مع العمل على تطوير منهجي وتنفيذى لمتطلبات هذه الصيانة واإلستثمارالحفاظ

يجب أال تكرر نفس األخطاء والصعوبات التى واجهتها الدول ذات الخبرة األكبر فى هذا المجال ولكن تحاول أن تتعلم من  -6
. النجاحات التى حققتها

 لتؽطى الجوانب اإلجتماعية والمجتمعية واإلقتصادية والعمرانية  إستثمار التراثتكامل أهداؾ مشروعات وبرامجضرورة  -7
 .والبيئية بشكل نقاط واضحة فى برامج تتبناها السلطات المركزية

التمويل المتاح لتلك المشروعات حتى تستطيع الجهات المحلية والمجتمعية القيام ب والقانونية الخاصةتبسيط اإلجراءات اإلدارية  -8
 .بها

ختيارات للمناطق اإل للمبانى والمواقع التراثية لكى تتعدد  الحفاظ واإلستثمار متعددة للتمويل تستهدؾ مشروعاتمصادرتوفير  -9
 . المحلية فى تجهيز مشروعاتها

 ، المإسسةتدخل الدولة فى وضع اإلستراتيجيات العامة ، ومتابعة الشراكات القيام بدور المتابعة واإلشراؾ على التنفيذ من خبلل  -10
 .والمشاركة فى تقييم المشروعات
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الدعوة إلى إنشاء شركات إستثمارية حكومية وؼير حكومية تختص فقط باستثمار التراث العمرانى وفق القواعد والقوانين وتعمل  -11
 .واإلستثمار الحفاظ  التوفيق بينعلى
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