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ABSTRACT 
Architectural heritage reflects the evolution of human civilization throughout history, whereas 
civilized and social changes of heritage areas in many countries led to degradation. Since the last 
century intellectual currents started calling for the protection and maintenance of urban 
environment of these heritage areas because of what these areas represent as a national wealth 
and for their historical, cultural, economic and social values. The trend began then to improve 
and raise the level of these areas in addition to preserving the architectural and urban heritage of 
these areas. The concept is not just about the restoration and improvement of historic areas 
features, but adopting a framework of sustainable development in heritage regions to achieve the 
balance between managing the resources of historic buildings and archaeological sites, protecting 
the surrounding environment from degradation, and applying socio-economic development of 
this urban range.  

  

  :الملخص
 من كثیر في التراثیة المناطق تعرضت وقد عبر التاریخ، اإلنسانیة وتطور الحضارة مسیرة یعكس إرثا العمراني التراث یمثل

 ظھور التیارات بدأ الماضي القرن من ًاعتبارا أنھ إال تدھورھا او اندثرھا، إلى أدت حضاریة واجتماعیة تغیرات إلى البلدان
 باإلضافة قومیة ثروة من ھذه المناطق تمثلھ لما وذلك بالحمایة والصیانة العمرانیة لبیئة ھذه المناطق التراثیة تنادي التي الفكریة

      .واجتماعیة وثقافیة واقتصادیة تاریخیة قیم من تحملھ ما إلى
وفى االزمنة االخیرة زاد االتجاه إلى المحافظة واالرتقاء ورفع مستوى ھذه المناطق باإلضافة إلى االھتمام بالتراث 

د ترمیم وتحسین والمحافظة على الطابع المعماري والعمراني لھذه المناطق، وعند االھتمام بھذه المناطق یتسع المفھوم من مجر
معالم المناطق التاریخیة إلى تحدید نطاقات الحفاظ علیھا فى إطار التنمیة المستدامة للمناطق التراثیة و تحقیقا للتوازن بـین 

  .   الحفـاظ علـى التراث العمراني و تحقیق التنمیة المستدامة
 في التعامل وأسالیب تراثیة من خالل تحدید سیاساتتھدف ھذه الورقة البحثیة إلى وضع منھج یحتذي بھ لتنمیة المناطق ال

 كما ناقشت، ومستویاتھا وأنواعھا مفاھیمھا وتحدید عام المناطق التراثیة بشكل عن نظریة حیث تناولت خلفیة، المناطق ھذه
   .علیھا سیاسات المختلفة للحفاظ التركیز على عرض أسالیب مع علي المناطق التراثیة المشاكل الخاصة بالحفاظ

 على یعتمد التراثیة المناطق في العمران في حجم و من اھم النتائج التى تم التوصل الیھا من خالل البحث أن التحكم
لما تحتوي ، التعامل سیاسات تتعدد الواحدة التراثیة المنطقة إطار ففي، أخرى إلى منطقة تختلف من و أسالیب تعامل سیاسات

 سیاسة من أكثر أن إدماج وجد وقد. المستدامة التنمیة من نوعیة مختلفة معھ وتتطلب حضاري وتاریخ متمیزة طبیعیة یھ منعل
  .المناطق التراثیة على والحفاظ إحیاء في الناجحة السیاسات تعتبر من التراثیة المنطقة طبیعة لمالئمة

  
  تحقیق التنمیة المستدامة، سیاسات التعامل، الحفاظ، المناطق التراثیة: الكلمات المفتاحیة
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  :المقدمة:أوال 
دراسة  إھمال عدم یجب لذا، عبر التاریخ اإلنسانیة وتطور الحضارة مسیرة التي تعكس لألمة الثقافیة الھویة ھو التراث

 تقوم بدورھا أن تستطیع التراثیة حتى المناطق على والتطور النمو ذلك وتأثیر نموھا دراسة وكذا التراث ذات التاریخیة المدن
  .القادمة لألجیال علیھ والحفاظ الحضاري التراث وضمان استمراریة المجتمع خدمة في

 تحدید رغم االجتھادات في تنمیة المناطق التراثیة فھناك تدھور حادث فیھا نتیجة عدم استدامة التنمیة بھا، باإلضافة لعدم
التقلیدي للمناطق  والعمراني المعماري الطابع و نطاقات العمل لھذه التنمیة في أطر تخطیطیة تراعي العوامل البیئیة المختلفة

  .حیث تتمثل المشكلة الرئیسیة في صعوبة تحقیق التوازن بـین الحفـاظ علـى التراث العمراني وبین التنمیة المستدامة، التراثیة
 في التعامل ة البحثیة إلى وضع منھج یحتذي بھ لتنمیة المناطق التراثیة من خالل تحدید و تحلیل سیاساتتھدف ھذه الورق

 كما تناقش، ومستویاتھا وأنواعھا مفاھیمھا وتحدید عام المناطق التراثیة بشكل عن نظریة حیث تتناول خلفیة، المناطق ھذه
  .علیھا المختلفة للحفاظ لتركیز على عرض األسالیبا مع علي المناطق التراثیة المشاكل الخاصة بالحفاظ

  
  :التراث أنماط: ثانیا

ھا المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والتي أقر، العالمي الثقافي و الطبیعي التراث حمایة التفاقیة ًوطبقا
  ):١(طبیعي وآخر مختلط  وتراث ثقافي تراث إلى تقسیمھ یمكن التراث فإن ، ١٩٧٢والثقافة في عام 

  
  

  
  
  
  

  
  

  
  

 التراث ١.٢

 :المادي الثقافي
  :من والطبیعي الثقافي العالمي التراث حمایة التفاقیة ًطبقا المادي الثقافي التراث یتكون

 األثریة، الصفة ذات أو التكوینات والعناصر المباني، على والتصویر وأعمال النحت المعماریة األعمال  وھي :اآلثار-
     .الفن التاریخ أو نظر وجھة من استثنائیة عالمیة ًجمیعا قیمة لھا التي المعالم ومجموعات والنقوش، والكھوف،

أو  الفن أو التاریخ نظر وجھة من عالمیة استثنائیة قیمة لھا التي المتصلة، أو المباني المنعزلة مجموعات وھي  :المجمعات -
 .طبیعي منظر في أو اندماجھا تناسقھا، أو عمارتھا، بسبب العلم

 بھا یوجد التي المناطق ًوالطبیعیة، وأیضا اإلنسان بین المشتركة األعمال أو اإلنسان، االعمال التى یقوم بھا  ھي :المواقع -
  .األنثروبولوجیة أو الجمالیة، أو التاریخیة النظر وجھة استثنائیة من عالمیة قیمة لھا التي األثریة، المواقع

 :المعنوي الثقافي  التراث٢.٢
 والثقافات والتقالید، والعادات القیم منظومة في یتمثل الروحي أو المعنوي الثقافي التراث فإن ) ٢٠٠٥ ( قجة لمحمد ًطبقا
 )٢(وأخرى  بنیة بین تختلف وھي الزماني، أو المكاني بالبعد خاصة كانت سواء متمیزة لفظیة ودالالت وأمثال حكم من الشفویة

.  
  

 :الطبیعي التراث ٣.٢  
 :من الثقافي والطبیعي العالمي التراث حمایة التفاقیة ًطبقا الطبیعي التراث یتكون

 عالمیة قیمة لھا التي التشكیالت ھذه مجموعات من أو البیولوجیة، أو الفیزیائیة التشكیالت من تتألف والتي الطبیعیة المعالم-
  .العلمیة أو النظر الجمالیة وجھة من استثنائیة

                                                                                                                                                 أنماط التراث- ١شكل 
 )١٩٧٢( الیونسكوالباحثة استنادا الي : المصدر
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                                                                       العوامل المؤدیة إلي تدهور المناطق التراثیة    - ٢شكل 
 )٢٠٠٧( الباحثة استنادا الي أحمد عواد : المصدر

 المھددة النباتیة أو الحیوانیة األجناس لموطن مؤلفة المحددة بدقة و المناطق الفیزیوغرافیة، أو الجیولوجیة التشكیالت-
  .الثروات على المحافظة أو العلم، نظر وجھة من استثنائیة عالمیة قیمة لھا باالنقراض، والتي

 على المحافظة أو العلم، نظر وجھة من استثنائیة عالمیة قیمة لھا التي بدقة، المحددة الطبیعیة  المناطق أو الطبیعیة المواقع-
  .الطبیعي الجمال أو الثروات

  التراثیة المناطق تدھور إلي المؤدیة العوامل: ثالثا
 التخطیطیة األساسیة االحتیاجات تلبیة على قدرتھا بعدم التخطیطیة الناحیة من المتدھورة العمرانیة المناطق توصف

 بین الحضاریة للفجوة نتیجة و، الحدیثة التخطیطیة المحددات و المتطورة المعطیات مع التعامل على قدرتھا عدم و لقاطنیھا
 مع الحدیثة و العصریة المتطلبات و یتناسب بما المناطق ھذه تخطیط إعادة الضروري من أصبح المحیطة البیئة و المجتمع
  : )٣(اآلتیة  العوامل في التاریخیة للمناطق التدھور أسباب تحدید أمكن وقد.التراث روح على الحفاظ
  

  االجتماعیة العوامل ١.٣
 :و منھا التاریخیة للمناطق العمراني المستوي تدھور في تتسبب التي االجتماعیة العوامل تتعدد

 .للمبنى االستخدام سوء عنھ ینتج مما للمبنى، التراثیة باألھمیة التراث مناطق سكان لدى الثقافي الوعي غیاب-
 .وتشجیعھ والصیانة الحفاظ برامج مع بالمنطقة والتعاون االھتمام زیادة على وجوده یساعد الذي باالنتماء اإلحساس غیاب-
 .العمراني التراث مناطق على المتزاید السكاني النمو-
 .موجھ الغیر العمراني للنمو نتیجة التاریخیة المناطق في العامة والمرافق الخدمات معدالت انخفاض-

  
 

  العمرانیة  العوامل٢.٣

  : التالي في العمرانیة العوامل تحدید یمكن
  .للمبنى المالئم غیر االستخدام إعادة أو االستخدام سوء نتیجة أضرار حدوث-
 لطابع مالءمتھا لعدم مالمحھا وطرق تشوه بألوان الواجھات تشطیب إعادة مثل مدروس غیر بشكل الصیانة أعمال إجراء-

 .المبنى
 التاریخیة للمنطقة العمرانیة البیئة تدھور إلي یؤدي ،مما لھا الدوریة الصیانة عدم نتیجة التاریخیة بالمنطقة المباني حالة سوء -

 .ككل
 .المناطق ھذه في والبیئة والطراز النمط مع تتالءم ال حدیثة بمباني القدیمة للمباني اإلحالل معدالت ارتفاع -
 . أساسیة خدمات من قاطنیھا الحتیاجات التاریخیة للمنطقة العمرانیة البیئة تلبیة عدم -
 إلي یؤدي وتجاریة مما صناعیة المناطق ھذه علي غریبة أنشطة ودخول بینھا فیما والتداخل االستعماالت توزیع في الخلل -

 . عامة بصفة العمرانیة البیئة تدھور
 الجوفیة مكونات المیاه وتغیر لزیادة نتیجة الجوفیة المیاه ارتفاع إلي تؤدي والتي الصحي كالصرف العامة المرافق حالة سوء-

  .التاریخیة بالمناطق المباني عليً سلبیا یؤثر مما منسوبھا وارتفاع
   

 الثقافیة العوامل ٣.٣
 تفھم وعدم المواطنین أغلب لدى التاریخیة والمناطق التراث بأھمیة العام الوعي غیاب في الثقافیة المشكالت أھم تتمثل

 التراث بأھمیة العام الوعي غیاب أسباب أھم نحدد أن ویمكن فیھا؛ المقامة والمباني التاریخیة للمناطق والفنیة التاریخیة القیمة
  : )٤(اآلتي في لتاریخیة بالمناطق
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 وال سكنوھا التي للمنطقة والفنیة التاریخیة القیمة یعلمون ال سكان ّمحلھم فحل جدیدة مناطق إلى األصلیین السكان ھجرة -
 .)٥(التاریخیة للمباني

 بفائدة یشعرون ال ّالسكان جعل المناطق ھذه في المسئولین قبل من التاریخیة المباني أغلب استعمال عدم و إھمال و ترك -
 .علیھا للمحافظة یشجعھم مما المباني لھذه محسوسة

 مصادر كأحد وقیمتھ والمحلیة اإلقلیمیة القومیة بأھمیتھ والتوعیة الحضاري تراثنا إظھار في الواضح اإلعالم وسائل تقصیر -
 ً.دولیا لنا حضاریة كواجھة صیانتھ و بھ االھتمام تم إذا األساسیة الدخل

 وإعادة علیھ المحافظة ووجوب وأھمیتھ الحضاري بتراثنا التوعیة في المختلفة المراحل في التعلیم مناھج في الواضح القصور -
  .المجتمع على بالنفع یعود بما استخدامھ

  .الكفاءة ذوى المرممین المھندسین وخاصة المدربة الفنیة الكفاءات في الشدید القصور -
  

 القانونیة  العوامل٤.٣
 :)٦(اآلتي التاریخیة والمناطق باآلثار المحیطة بالمناطق العمران توجیھ في لآلثار الحالي القانون في القصور أوجھ ومن

 .البنائیة بھا الشروط یحدد ولم  بھا یھتم ولم مباشرة باألثر المحیطة المناطق اعتباره في یأخذ لم -
 ولم األثري التركیز مواقع أو المسكونة التاریخي التركیز مواقع أو التاریخیة المدن أو التاریخیة المناطق اعتباره في یأخذ لم -

 . أھمیتھ و موقعھ عن النظر بصرف نفسھ باألثر أھتم بل بینھا یفرق
 التاریخیة المنطقة ربط عن عاجزة " اإلسكان-البناء– العمراني التخطیط قانون " اآلثار لقانون المكملة التشریعات تقف -

 التاریخیة المناطق على بالمدن وقوانینھا البناء اشتراطات تطبیق طریق عن التراث ھذا ھدم في تساھم بل الحضاري بتراثھا
  . التاریخیة المناطق وتراث طابع على للحفاظ الخاصة بھا اشتراطاتھا لھا تكون وأن یجب بینما

  
  والتنظیمیة اإلداریة العوامل ٥.٣

 التنظیمیة الھیاكل إلي تفتقر المصریة المدینة فإن التاریخیة بالمناطق الخاصة التشریعات في الشدید القصور إلى باإلضافة
 الناتجة المشاكل أھم وتتمثل.المناطق في العمران في والتحكم التوجیھ على وتعمل القوانین ھذه تنفیذ على تعمل التي واإلداریة

  ):٤( اآلتي في والتنظیمیة اإلداریة األجھزة غیاب عن
 المناطق أغلب تدھور إلى أدى وھذا قریب، وقت حتى التخطیطي العمل أولویات ضمن یكن لم التاریخیة المناطق على الحفاظ-

 .التاریخیة
 .بینھم التنسیق غیاب مع التاریخیة المناطق على الحفاظ عن المسئولة الجھات تعدد -
 یؤدي مما بھا، المحیطة واالجتماعیة العمرانیة البیئة عن منفصلة كعناصر التراثیة المباني مع التي تتعامل الحفاظ سیاسات -
 .المشكالت من العدید ظھور إلى

 للمبنى األصلیة الوظیفة مع تتناسب ال لوظائف األماكن ھذه استخدام وسوء الخاص القطاع إلى التاریخیة المباني بعض تأجیر -
 . بالمباني الفادح األضرار علیھ ترتب مما

  تضارب القرارات و االختصاص بین وزارة اآلثار و وزارة األوقاف-
  

  التكنولوجي التطور من الناتجة  العوامل٦.٣
مما عاد باالفادة  وتقدمھ البناء علم تطور في ذلك ساھم وقد،ً كبیراً تطورا الماضي القرن في البناء ومواد طرق تطورت لقد

معالجات  عن ًفضال، آخر مكان إلى مكانھ من كامل مبنى نقل من الحدیثة التكنولوجیة مكنت حیث، التاریخیة المباني علي
 التاریخیة المناطق مشاكل أحد الحدیثة البناء ومواد طرق كانت اآلخر الجانب على ولكن . انھیارھا لمنع المباني لتلك األساسات
 حیث من المناطق ھذه عمران طبیعة مع ال تتناسب مباني ترتفع بدأت لعملیات المنظمة القوانین وقصور غیاب ظل ففي ومبانیھا
  ).٧(العمراني الطابع أو الخطوط أو االرتفاع أو اللون

  
 الطبیعیة  العوامل٧.٣

  :یلي فیما نوردھا والتي العمراني، التراث مناطق تدھور إلى تؤدي التي الطبیعیة العوامل من العدید ھناك
 والصرف المیاه لشبكات االستھالك حجم زیادة نتیجة العمراني التراث مناطق في الجوفیة المیاه لمنسوب ارتفاع یحدث قد-

 .المباني أساسات على بالسلب یؤثر ما وھو الصحي،
 .والمنسوجات األخشاب مثل التراثیة المباني في المستخدمة العضویة المواد على والرطوبة الحرارة درجات تؤثر أن یمكن-
 وفوریة بالغة أضرار في والبرق والسیول والفیضانات واألعاصیر والبراكین الزالزل في المتمثلة الطبیعیة الكوارث تتسبب-

 .األخر بالبعض تلفیات وإحداث بعضھا انھیار إلى یؤدى قد مما للمباني،
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   االقتصادیة  العوامل٨.٣
  ):٨( یلي فیما التاریخیة بالمناطق تتواجد التي االقتصادیة المشكالت إیجاز یمكن

 العالیة، الصیانة نفقات تحمل على السكان قدرة عدم إلى باإلضافة التراثیة، المباني على للحفاظ الالزمة الدوریة الصیانة إھمال-
 .االقتصادي المستوى النخفاض نتیجة وذلك

   .التراثیة المناطق في المرتفعة العقاریة القیمة نتیجة التراثیة المباني ھدم-
 االعتماد إلي والتجارة التقلیدیة الیدویة الحرف علي االعتماد التاریخیة من للمناطق بالتالي و للمدن االقتصادیة القاعدة تحول -

 المناطق التاریخیة في السكان بین بطالة حدوث إلى بالتالي فأدت المختلفة واألحجام والمواصفات األشكال ذات الصناعات علي
. 
 الطابع یفسد مما ،االستعماالت بھا وتغییر األراضي سعر لزیادة أدى مما السكنیة للمناطق التجاریة الستعماالتا غزو-

 .المناطق لھذه العمراني
 في المدربة الفنیة العمالة توافر عدم وكذلك القدیمة المناطق ھذه تراث على بالحفاظ للقیام الالزم والتمویل الدعم توفیر عدم -

 .المباني ھذه على والحفاظ وترمیم صیانة مجال
 التراثیة المناطق مع التعامل طرق: رابعا

 التراثیة للبیئة المحلى المكون المجتمع تنمیة التراثیة المناطق على الحفاظ جانب إلى الحفاظ لعملیات الحدیث المفھوم یتناول
 تتضمن نمإوا ،فقط والثقافیة والتراثیة الجوانب الجمالیة حمایة على الحفاظ تقتصر عملیات ال حیث ،الحفاظ عملیات جانب إلى
  .التراثیة المحلى للمناطق للمجتمع واالقتصادیة االجتماعیة الجوانب تنمیة

 
 علي المناطق التراثیة  الحفاظ١.٤

 المناطق بقاء شانھا من التي األثریة األعمال القیمة المناطق ذات أو التاریخیة للمباني تتم التي الحفاظ عملیات تتناول
  المناطق التراثیة من تحتویھ كل ما و یشمل ذلك، معھا یتعایش الذي حیاة المجتمع في ًدورا لتؤدي فترة ممكنة ، ألطول التراثیة
 االجتماعیة احيالحفاظ النو وقد تتناول عملیة ممیز، وتخطیطي عمراني نسیج أو ممیزة عمرانیة أو بیئة أھمیة ذات مبان

  :)٩(التالي الشكل خالل سبق من ما إیجاز  ویمكن ، والثقافیة واالقتصادیة
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  :التوازي علي تسیران عملیتان إال ھو ما الحفاظ أن أي

  .التراثي للنطاق المادي والمعنوي الطابع تشكیل في ذو قیمة ھو ما كل علي الحفاظ إلي تھدف :األولي -
   .علیھ بالضرورة وتؤثر التراثي النطاق لھا التي یخضع التطویر لعملیات التغیرات المصاحبة في التحكم إلي تھدف :الثانیة -

  المناطق التراثیة  استدامة تنمیة٢.٤
 عند یلزم لذا والمجتمع المحلى والبیئة االقتصاد ھي أساسیة عوامل ثالثة تفاعل على األساس في المستدامة التنمیة تعتمد

 والعمراني المعماري بالمحتوى التي تھتم الحفاظ فان عملیات وبالتالي معا، الثالثة المحاور تنمیة التراثیة بالدراسة البیئة تناول
 للتنمیة متكاملة منظومة من كجزء للمنطقة المحلى المطلوبة للمجتمع والتنمیة االستدامة تحقیق عن قاصرة ستكون للمنطقة
  ).١٠(المتكاملة الشاملة

 مفهوم الحفاظ علي النطاق التراثي                 - ٣شكل 
 الباحثة:المصدر
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 سیاسات التعامل مع المناطق التراثیة                                                                                                                 -٥شكل  
 ٢٠٠٥وزارة الشؤون البلدیة والقرویة الباحثة استنادا الي : المصدر

  
  
 

  
  
  
  

  
  
  
  
  

 التراثیة المناطق مع التعامل سیاسات: خامسا
 یتناسب بما منطقة كل مع التعامل أسلوب تحدید ،ویتم التراثیة والمناطق المباني مع التعامل بھا یتم التي األسالیب تتنوع
 تنقسم سیاسات الحفاظ إلى ،)٢٠٠٥والقرویة  البلدیة الشؤون وزارة( العمراني التراث على الحفاظ لدلیل ًفطبقا، وظروفھا
 حسب مستوى كل في المتبعة السیاسات وتتعدد التراثیة، مناطقال على الحفاظ وكذا التراثیة المباني على الحفاظ وھما مستویین

  :العمراني التراث على الحفاظ عملیة في أكثر أو واحدة سیاسة استخدام یتم أن ویمكن التراثیة، والمنطقة المباني وطبیعة حالة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             تكامل عناصر االستدامة - ٤شكل 
 الباحثة: المصدر
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  التراثیة للمباني العمراني المحیط مع التعامل سیاسات ١.٥
  
  الحمایة )أ

 الممیز الطابع ذات الحدیثة بالمناطق یتبعً وأحیانا األثریة أو التاریخیة المناطق على السیاسات من النوع ھذا ویقتصر
 االجتماعي الھیكل حمایة لیشمل المفھومً یتسع أحیانا كما المعماري الطابع أو العمراني للنسیج أو معینة لمباني الحمایة وتكون.

 من للمنشآت المادي الھیكل حمایة :یلي ما الحمایة أسلوب أنشطة وتشمل . العمراني الھیكل بجانب بالمنطقة واالقتصادي
 االجتماعیة البیئة وحمایة العمرانیة والمناطق المباني مستوى على البصریة الصورة ،حمایة العمرانیة البیئة حمایة ، التدھور

  . )١١(للسكان الممیزة واألنشطة واالقتصادیة
  
  الحفاظ )ب

 لإلنسانیة والبشري الطبیعي المیراث بقاء تطیل والتي والتآكل التلف لمنع تتخذ التي األعمال بأنھا تعرف الحفاظ وسیاسة
 الحیز داخل مباني وجود حالة في وذلك التاریخیة بالمناطق عادة تتبع الحفاظ وسیاسة ، الضئیل األثر إلى الھائل الصرح من

 . التاریخي الحیز داخل العام المظھر الستكمال السیاسة لھذه یلجأ فإنھ لھا الممیز المعماري الطابع علي الحفاظ یراد التاریخي
 ذلك إلى باإلضافة وامتد، المعماري الطابع ذات والمنشآت التاریخیة للمباني العمراني المحیط لیشمل الحفاظ مفھوم امتد ولقد

  . التراثیة المنطقة أو العمراني بالمحیط تمارس التى الحرفیة والصناعات واالستعماالت األنشطة لیشمل
  اإلحیاء )ج

 المناطق على قاصرة لیست السیاسة وھذه. إلخ.... عمرانیة منطقة ،أو مجتمع ، ،عمل لمبنى جدیدة حیاة إعطاء وھو
 ھذه وإنشاء تخطیط في التراثیة القیم بإحیاء وذلك العمراني لالمتداد المعدة والمناطق القائمة للمناطق تمتد بل فحسب التاریخیة
 على باالعتماد المعماریة المالمح الحفاظ علي مع والمستقبل والحاضر الماضي بین الحضاري لالستمرار محاولة وھو المناطق
 ).١٢(التراث

 
 التراثیة بالمنطقة المتدھورة األجزاء مع التعامل  سیاسات٢.٥

 التراثیة بالمنطقة المتدھورة لألجزاء التطویر سیاسات )أ
 التجدید  -

 إعادة أو الحضریة للحیاة والمستقبلیة الحالیة المتطلبات لتوفیر العمرانیة البیئة تطویر إلى التي تھدف المجھودات تلك بھ یقصد
 مالئمتھا لعدم نتیجة فقدتھا التي وظیفتھا ألداء لتأھیلھا التاریخیة بالمناطق المتدھورة العمرانیة واألجزاء المباني إصالح
 :ھما مستویین التجدید على ویتم ).١٣(المتالحقة للتغیرات
 معالجة : تتم بطریقتین المعالجات وھذه الحدیثة أو التاریخیة سواء للمباني الالزمة التعدیالت عمل بھ ویقصد :المدني المستوى
 مع الخارجي الشكل معالجة وھى ومعالجة خارجیة واألمان والراحة االستعمال في اإلنسانیة االحتیاجات ومعالجة بتوفیر داخلیة
 . المباني لھذه الممیز الطابع على تؤثر ال تعدیالت بإجراء السماح
 في تغییر ذلك یصاحب وقد المناسب المستوى إلى بالمنطقة تمارس كانت التي األنشطة إعادة إلى یھدف :العمراني المستوى

  . )١١(المناسبة والخدمات بالمرافق المنطقة تزوید یلزم كما الحركة وشبكة االستعماالت
 
 التأھیل إعادة  -

 وظیفة لھا ،ویكون مرافقھا إصالح وإعادة ، الكفاءة من معین مستوى إلى مبنى أو منطقة التأھیل إعادة بإعادة ویقصد
 ذات المباني مع األسلوب ھذا یستخدمً وغالبا األصل في لھا المبنى أنشئ التي األصلیة الوظیفة تكون أن الضروري من ولیس
  .القیمة

 

 التحسین  -
 الراحة ،مستوى القیمة زیادة أو رفع إلى تھدف أعمال أیة على التحسین لفظ ویطلق عمرانیة منطقة أو مبنى یشمل أن یمكن
 دور الذاتیة للجھود ویكون. االقتصادي ، ،الثقافي ،االجتماعي العمراني المجال في األعمال تكون أن ،ویمكن المرافق ،تحسین
 .والتشجیر للشوارع واإلضاءة النظافة أعمال مثل العمرانیة البیئة تحسین في أساسي

 

 التراثیة بالمناطق المتدھورة لألجزاء التغییر سیاسات )ب
 اإلزالة -

  ):١٣( ھما مستویین على اإلزالة وتتم
 تعنى التاریخیة إزالة المناطق ألن التاریخیة المناطق فيً مطلقا األسلوب بھذا التعامل یتم ال: كاملة المتدھورة المناطق إزالة
  . الممیز وطابعھا التاریخیة ومبانیھا العمراني نسیجھا تدمیر
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 المتدھورة األجزاء مع في التعامل بھ یسمح الذي األسلوب وھو: العمراني النسیج من وأجزاء المباني لبعض الجزئیة اإلزالة
 ھذا یتبع وقد تعمیرھا إعادة بھدف معماریة أو أھمیة تاریخیة لھا لیس التي األجزاء بعض تزال حیث التاریخیة بالمنطقة
ً متماشیا بلً غریبا ًدخیال یكون أال یجب والذي العمراني النسیج في طفیفة مع تغیرات االستعماالت بعض تغییر األسلوب

  . للمنطقة الفعلي النسیج ًومتجانسا مع
 

 التدریجي اإلحالل  -
 :بأسلوبین وتتم واالقتصادیة سلبیاتھا االجتماعیة لتجنب اإلزالة ألسلوب المرحلیة المعتدلة الصورة وھو یعتبر

 أو داخل فضاء في مناطق جدیدة مساكن بناء بعدً تدریجیا زمنیة مراحل على المتدھورة المناطق كافة إزالة وھو األول األسلوب
 . بأكملھا المنطقة المتدھورة وبناء إزالة یتم حتى المنطقة خارج
 الردیئة المباني لكافة اإلحالل عملیة تتم حتىً تدریجیا مكانھا مساكن وبناء فقط المتدھورة المباني إزالة وھو الثاني األسلوب أما

 المباني إقامة یتم وقد . القدیم العمراني للنسیج تدمیر یحدث ال حتى التاریخیة للمناطق األنسب ھو األسلوب وھذا والمتدھورة
  . )٦(التاریخیة بالمنطقة العمراني الطابع على للحفاظ القدیمة المباني ونوع بطابع الحدیثة

 التعمیر إعادة  -
 لتنفیذ جدیدة مباني إنشاء قبل المباني من إخالئھا یستلزم محددة لمنطقة بالكامل جدید لمخطط إستراتیجیة التعمیر إعادة

 المتھدمة األجزاء وفى جزئیة بصورة إال التاریخیة المناطق مع التعامل في األسلوب ھذا إلى اللجوء عدم ویجب. العام الموقع
 . معالجة أي معھا یصلح ال والتي والمتھالكة

 

   التراثیة المناطق مع للتعامل الشاملة  السیاسات٣.٥
  

  الشامل بمفھومھ الحفاظ )أ
 بمبانیھا ككل التاریخیة المناطق لیشمل فقط القیمة وذات التاریخیة المباني یشمل كان أن بعد الحفاظ مفھوم امتد لقد
 العمرانیة بالبیئة التخطیط یتم في خاصة سیاسة لیصبح المفھوم ھذا وتطور . ونسیجھا وطابعھا الحرفیة وصناعاتھا وأنشطتھا

  العالمیة البیئیة القیمة ذات المناطق أو التاریخیة المناطق مع التعامل عند ممیزة تاریخیة أو فردیة مباني ولیس ككل
   الشامل بمفھومھ اإلحیاء )ب

 العمراني االمتداد أو المقترحة للتوسع أو والحدیثة التاریخیة للمناطق تصلح ألنھا الشاملة السیاسات من اإلحیاء سیاسة تعتبر
 الحرفیة واألنشطة االستعماالت إلى والعمرانى المعماري الطابع من اإلحیاء أسالیب وتتعدد . تخطیطھا عند التاریخیة باألحیاء
 : )١٤(كالتالي األسالیب ھذه توضیح ویمكن، التراثیة

 ھذا یتعدى وقد فتحاتھا وواجھاتھا ونسب بزخارفھا التاریخیة للمباني المعماري والطابع الطراز إحیاء وھو : الشكل إحیاء  -
 .التاریخیة بالمباني والتخطیطیة المعماریة العناصر إلى

 والمباني المباني التاریخیة مثل التاریخیة بالمنطقة والتخطیطیة المعماریة العناصر استعمال إحیاء وھو : الوظیفة إحیاء -
  .المحیطة بالمنطقة التراثیة األنشطة الحرفیة إحیاء وكذلك المنطقة خدمة فى إستمراریتھا على یعمل وھذا بھا المحیطة

 في الحضاري التراث روح فبإحیاء، السكنیة للتجمعات البیئي اإلطار ھما والعمران العمارة : الشامل بمفھومھ اإلحیاء -
 العلمي التطور مع یتناسب بما منھا واالستفادة التاریخیة بالمناطق التراثیة والمعماریة التخطیطیة العناصر إحیاء یمكننا المجتمع

  . التراث على الحفاظ مجرد منً شموال و من ھنا یعتبر مفھوم اإلحیاء أكثر . المعاصرة للحیاة االجتماعي والتحول والتكنولوجي
 

 االرتقاء )ج
 تختلف ولھذا أفضل إلى درجة للمنطقة العامة الحالة رفع فیھا یتم نسبیة عملیة وھو األفضل إلى الوضع تحسین بھ ویقصد

، سواء حد على وعمرانیة واقتصادیة اجتماعیة لجوانب االرتقاء ویتعرض .آخر إلى مجتمع ومن أخرى إلى منطقة من صورتھ
 وزیادة تنمیتھا على وتعمل اقتصادیة قیمة ذات قومیة ثروة باعتبارھا العمرانیة الكتلة على بالمحافظة السیاسة ھذه حیث تتمیز

   ).١٥(التاریخیة بالمنطقة واالقتصادیة للسكان االجتماعیة الجوانب تنمیة إلى باإلضافة العقاریة قیمتھا
  
  الشاملة السیاسات إدماج )د

 المناطق مع للتعامل وذلك التاریخیة المناطق لتطویر ) الحفاظ االرتقاء التجدید اإلحیاء( الشاملة األسالیب إدماج یمكن
  . سلبیاتھ وتجنب حدة على أسلوب كل ممیزات من لالستفادة التاریخیة بالمنطقة المختلفة

  
  :النتائج و التوصیات

و أسالیب  سیاسات على یعتمد التراثیة المناطق أن تنمیة، من اھم النتائج التى تم التوصل الیھا من خالل ھذه الورقة البحثیة
 طبیعیة لما تحتوي علیھ من، التعامل سیاسات تتعدد الواحدة التراثیة المنطقة رإطا ففي، أخرى إلى منطقة تختلف من تعامل



  
  

  التنمیة المستدامة بالمناطق التراثیة" تحلیل سیاسات التعامل مع المناطق التراثیة"
 

  

 طبیعة لمالئمة سیاسة من أكثر أن إدماج وجد وقد. المستدامة التنمیة من نوعیة مختلفة معھ وتتطلب حضاري وتاریخ متمیزة
  .المناطق التراثیة على والحفاظ إحیاء في الناجحة السیاسات تعتبر من التراثیة المنطقة

و تحقیقا للتوازن بـین الحفـاظ علـى التراث العمراني و تحقیق التنمیة المستدامة تم وضع منھج یحتذي بھ لتنمیة المناطق 
علي  و ذلك من خالل عرض المشاكل الخاصة بالحفاظ، المناطق ھذه في التعامل وأسالیب التراثیة من خالل تحدید سیاسات

 اعادة التراثیة اوال المناطق علي الحفاظ و من ھنا یستوجب، علیھا السیاسات المختلفة للحفاظ  أخیرا أسالیبالمناطق التراثیة و
 األجزاء مع التعامل سیاسات، التراثیة للمباني العمراني المحیط مع التعامل ما بین سیاسات، سیاسات التعامل معھا في النظر

 . التراثیة المناطق مع للتعامل الشاملة التراثیة و أخیرا السیاسات بالمنطقة المتدھورة
  

 :اآلتي عند تحدید سیاسات التعامل مع المناطق التراثیة یشترط البحث و یقترح
التاریخیة  المناطق لیشمل، فردیة بالمناطق التراثیة مباني ولیس ككل العمرانیة  للبیئةعامة وضع رؤیة ضرورة -

   . ونسیجھا وطابعھا الحرفیة وصناعاتھا وأنشطتھا بمبانیھا
  .العمراني الھیكل بجانب بالمنطقة واالقتصادي االجتماعي الھیكل حمایة مراعاة من البد تنمیة المناطق التراثیة عند -
  .التراثیة المنطقة أو العمراني بالمحیط تمارس التى الحرفیة والصناعات واالستعماالت خطة التنمیة األنشطة تشمل  -
  .الحضریة للحیاة والمستقبلیة الحالیة المتطلبات توفیرلتنمیة المناطق التراثیة  التخطیط یسبق أنو البد -

و تعرض ھذه الورقة البحثیة جزء من النتائج التي تم الوصول الیھا في الرسالة المقدمة من الباحثة تحت اشراف السادة 
التنمیة المستدامة بالمناطق التراثیة من خالل تطبیق : "عنواناالساتذة المشاركون بالبحث للحصول علي درجة  الماجستیر ب

 . وذلك من قسم الھندسة المعماریة بكلیة الھندسة جامعة عین شمس "مفھوم المحمیة العمرانیة التراثیة
  

  :المراجع
 نوفمبر ١٦ ،عشر، باریس السابعة الدورة العام، ،المؤتمر"والطبیعي الثقافي العالمي التراث حمایة اتفاقیة"،الیونسكو )١(

  .م١٩٧٢
  . م٢٠٠٥ ،سوریا، ٤١٤ األدبي، العدد الموقف مجلة مقالة، ،"والتراث الحداثة"،قجة  محمد) ٢(
 المعماریة، الھندسة في منشورة غیر ماجستیر رسالة ،"القیمة التاریخیة ذات المناطق في العمرانیة االستدامة" ،عواد أحمد )٣(

  .م٢٠٠٧، بنھا جامعة بشبرا، كلیھ الھندسة
  . م ١٩٨٥ ، اإلسالمي المعماري التراث على الحفاظ مؤتمر ، القاھرة في المعماري التراث تدھور ،لمعي صالح )٤(
  .م ١٩٩١ ،  اإلسكندریة جامعة الھندسة كلیة ،  ماجستیر رسالة ،  التاریخیة المناطق تطویر ،  المنعم عبد ھالة) ٥(
 العمراني التخطیط كلیة ، دكتوراة رسالة ، الطابع ذات التاریخیة المناطق في واالقتصادیة االجتماعیة العوامل ، یس عالء) ٦(
  .م ١٩٩٢،  القاھرة جامعة،
  م ١٩٨٦، ةرھاقلا ةعماجلھندسة ا ةیلك ،یرتسجام ةلاسر، ثارتلا ىلعلحفاظ اوني ارمعلا روطتلا،يمویب يلع) ٧(
 العمراني التخطیط كلیة ، ماجستیر رسالة، توظیفھا إعادة خالل من التاریخیة المناطق إحیاء ، أحمد حسن محمود حسن) ٨(

  .م ١٩٩٧ القاھرة جامعة
 عادةٕوا لبرامج الحفاظ االقتصادي للتقییم منھج نحو رثیة ا الت النطاقات على الحفاظ اقتصادیات، سمیر ھیثم محمود،)٩(

  .م ٢٠٠٨القاھرة   جامعة،  الھندسة كلیة ، دكتوراه رسالة، التأھیل
 في التراثیة ذات القیمة المناطق في والشاملة المستدامة العمرانیة والتنمیة للحفاظ مدخل ،وفاء رشوان، ، راویة حمودة،) ١٠(

  .م٢٠٠٧دبي،  والتحدیات الفرص العمراني الحفاظ الثاني الدولي والمعرض المؤتمر ،منشور بحث ،مصر
  . م ١٩٨٦ ، المتخلفة للمناطق اإلرشادیة المخططات إعداد ، العمراني للتخطیط العامة الھیئة ، التعمیر وزارة) ١١(
 – والمعماریة التخطیطیة الدراسات مركز – اإلسالمیة المدینة بناء في الحضاریة القیم تأصیل – إبراھیم الباقي عبد) ١٢(

   م ١٩٨٢ القاھرة
  . م ١٩٨٥ ، القاھرة جامعة ، الھندسة كلیة ، ماجستیر رسالة ، الحضریة المناطق وتجدید تنمیة ، رشدي أحمد) ١٣(
  . م ١٩٨٦ ، الثاني العدد ، المھندسین جمعیة مجلة ، اإلسالمیة العمارة مفھوم تصحیح ، العالیلي سامح) ١٤(
  . م ١٩٨٥ ، اإلسكندریة جامعة ، الھندسة كلیة ، ماجستیر رسالة ، القدیمة المناطق إحیاء ، مسعود أسامة) ١٥(


