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 :مقدمو

ىك كاحد مف أىـ التراث العمراني تتميز األماكف أينما كجدت بالعديد مف السمات التي تميز ىكيتيا, ك
ىذه السمات الفريدة التي تنبو ليا العالـ, كخصكصان خبلؿ النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر, كأصبح مف أىـ 

 مصادر الثركة المستمرة, كعنصر رئيسي مف عناصر التنمية االجتماعية كاإلنسانية. 

دراؾ ي ىترتكز عمى مدل الكعي بأىميتو التاريخية, ك  استدامة ىوية المكافإف  مبنية مف خبلؿ تفيـ كا 
السكاف المحمييف الذيف يعيشكف في المكاف كيعرفكنو جيدان, كأيضان بما تممكو مف قيمة معمارية أك دينية مميزة, أك 
بككنيا مناطؽ تاريخية تمثؿ سجبلن زمنيان لفترات متبلحقة, أم أنيا تمتمؾ مجمكعة مف المفردات التراثية التي تعبر 

مع, مثؿ القيـ العمرانية المكجكدة في المباني, كالفراغات العمرانية, شبكة النسيج المميز, الى عف خصائص المجت
 جانب المبلمح غير العمرانية كالتي تشمؿ العادات كالتقاليد كأنشطة السكاف االقتصادية كاالجتماعية.

ألثرية كاألبنية التاريخية, عمى التراث, ككاف االىتماـ بداية يتركز عمى األكابد ا مبدأ الحفاظكقد تطكر 
كلكف الحقان, تطكر لييتـ بالتراث الثقافي, كمحاكلة إدماجو ضمف عمميات التنمية المستدامة, كالتأكيد عمى أف 

 التراث, باعتباره قيمة ثقافية يمكف أف يصبح أداة لئلدارات المحمية لزيادة التنمية.

مجاؿ التجديد العمراني لعمارة التراث, دعت الى  كمنذ بداية التسعينات كاف ىناؾ اعتبارات جديدة في
في آف معان, كضركرة التعامؿ معو ضمف سياسة تنمكية شاممة  كييكؿ مادي ومعنويالنظر الى التراث العمراني 

ترتكز عمى احتراـ اإلطار التاريخي لنمكه عمرانيان, كاجتماعيان, كثقافيان, كتدعـ استمرارية تأديتو لكظائفو المختمفة 
 المتنكعة مف خبلؿ ربطو بالتطكرات االقتصادية, كاالجتماعية, كالتكنكلكجية. ك 

دماج المجتمعات المحمية في عممية التخطيط كالتنفيذ, كالنظر في احتياجاتيـ  التشاركيةكما برز مبدأ  كا 
ان مف القاعدة كسمككياتيـ كخمؽ الحكار معيـ, كبيذا فقد انتقؿ التخطيط مف العمؿ مف القمة لمقاعدة ليعمؿ أيض

 لمقمة. 

إف مشاركة سكاف المجتمعات المحمية أدل الى تجديد الرؤل المطمكبة في المدف التاريخية كفي طريقة 
كيؼ يجب أف تكوف العممية التخطيطية الجديدة التي تعكس رغبات ومصالح استدامتيا. كالسؤاؿ األكثر أىمية, 

 ؟الحكومية والموارد المحمية المتاحةالمجتمعات المحمية, وتنسجـ مع توجيات اإلدارات 

في العديد مف التحكالت الثقافية كاالقتصادية كاالجتماعية لممدينة ككؿ,  اليكـ دكر فاعؿ فممتراث العمراني
حيث بدأت تظير االستعماالت الجديدة في مراكز المدف التاريخية, كاالستثمارات السياحية التي أصبحت بدكرىا 

مكانيات تنكع كبيرة مستقبمية, نقطة البداية لمستقبؿ  واستثمار أفضؿ لمموارد جديد في التجديد العمراني, كا 
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. ىذا الشكؿ الجديد لبلستثمار االقتصادم, يشكؿ أىـ العكامؿ التي تكسب ىذه المدف معناىا الحضارم المحمية
 كاالجتماعي المستمر. 

كزيادة االستثمار في قطاع التنمية  ,ةالبعد االجتماعي لمتنميبالكقت نفسو, مازاؿ مكضكع االىتماـ ب
الخطة الخمسية قائمان مف خبلؿ أىداؼ  ,كتكفير فرص العمؿ ,كتحسيف المستكل المعيشي لممكاطنيف ,البشرية

 ,كزيادة حجـ االستثمارات العامة كالخاصة ,تطكير بيئة االستثمار إلى , كالتي تيدؼ أيضان 1الحادية عشرة لمتنمية
كاستكماؿ عممية اإلصبلح االقتصادم في إطار اقتصاد السكؽ االجتماعي كركيزة لمتنمية االقتصادية, كتعزيز 
مبدأ التشاركية بيف القطاعات االقتصادية الكطنية لخمؽ اقتصاد كطني قكم متنكع المصادر ذم قدرة تنافسية 

                                             عالية تدعـ مخرجاتو عممية التنمية المتكازنة كالشاممة.
 الكصكؿ الى االستثمارات السياحية المستدامة لمراكز المدف التاريخية بدكف تأميفكمف الصعكبة بمكاف 

, كال تقتصر المكارد عمى المصادر المالية كلكف يمكف اف تككف مصادر بشرية, الموارد الالزمة لمتنمية العمرانية
مى كضع السياسات البلزمة ليذا الغرض, كتأميف الشركط كالخدمات األخرل, الثقافية, كتدخبلت أخرل قادرة ع

  النسيج العمراني لممركز التاريخي بحد ذاتو.كالصحية, كالبيئية, كغيرىا, كأخيران 
 

  فرضية  البحث:

عمؿ متكاممة قائمة عمى التشاركية بيف جميع مصادر موارد التنمية العمرانية ) مصفوفة (  إف وجود خطة
المحمية, تضمف استثمار ىذه الموارد بالشكؿ الصحيح, وبشكؿ تتكامؿ فيما بينيا, وتؤدي الى استثمارات 

 . لمركز مدينة حمب التاريخيسياحية مستدامة, تنعكس إيجابا عمى الواقع العمراني 
 

 طرحيا البحث: األسئمة التي ي
دارة لمركز مدينة حمب ما ىي موارد التنمية العمرانية المحمية المتاحة   • التاريخي, وكيؼ يمكف استثمار وا 

ىذه الموارد لضماف استثمارات سياحية مستدامة, تؤدي الى تنمية عمرانية واجتماعية واقتصادية, تنعكس 
 يتعارض مع خطط التنمية المستدامة الخاصة بيا ؟ إيجابا عمى سكانيا وشاغمييا ومستثمرييا, وبما ال

ما المدل المسمكح الذم يجب أف ال تتجاكزه سياسات التجديد العمراني في المدف التاريخية السكرية, باالبتعاد   •
 ؟تؤثر عميو سمبيان عف اليكية األصمية لممكاف, كالتي يمكف أف 

الستعماالت الجديدة( في ممتمكاتيـ ضمف مراكز المدف كيؼ يمكف تحقيؽ رغبة السكاف المحمييف في التغيير )ا  •
يتعارض مع القيمة المعمارية كالعمرانية  , كبما الالتاريخية السكرية, لتخدـ مصالحيـ االجتماعية كاالقتصادية

 ؟لممكاف

                                                             
1 www.youropinion.gov.sy  

http://www.youropinion.gov.sy/
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 تحديد المشاكؿ:

مختمؼ مصادر مكارد قصكر في كجكد رؤل كاضحة الستثمار مستداـ لمراكز المدف التاريخية السكرية مف قبؿ  •
 التنمية العمرانية المحمية المتاحة, كالتي تراعي خصكصية المكاف.

 ضعؼ القدرة عمى صياغة برامج كخطط عمؿ كاضحة كمستدامة تحدد أكلكيات الستثمار ىذه المكارد.  •
ترؾ( كجكد تعارض في اىداؼ االستثمار السياحي لدل مختمؼ مصادر التنمية ) القطاع العاـ كالخاص كالمش •

 , كضعؼ االدارة كالتنسيؽ فيما بينيا في كثير مف األحياف. 
سيطرة مكارد القطاع الخاص في مجاؿ االستثمار السياحي لممدف التاريخية, كالتي تيدؼ لمربح االقتصادم   •

 دكف مراعاة لشركط االستدامة. 
يف يعتبركف مف أىـ مصادر ضعؼ استفادة الساكنيف المحمييف اقتصاديان مف عممية التغيير الحاصمة, كالذ •

 المكارد المحمية.

 
  :التحديات

, مف عممية مستمرة وفي تطور دائـعممية االستثمار السياحي لممدف التاريخية السكرية, ككنيا  إيقاؼ فال يمك •
 خبلؿ التكجيات العالمية كالعربية كالمحمية بيذا الخصكص.

المبادرات الجديدة, نتيجة ضعؼ مكارد التنمية العمرانية المحمية, تيديد استدامة االستثمارات السياحية, كضعؼ  •
عدـ اعتبار االستثمار السياحي في مراكز المدف التاريخية السكرية, أكلكية ضمف بعض كعدـ التنسيؽ فيما بينيا, ك 

 . الخطط المحمية

تكل الكعي لدييـ ألىمية تدني مسالساكف أك الشاغؿ المحمي كالمستثمر, ك  فما بيتضارب المصالح كالفكائد   •
 محيطيـ العمراني, كأىمية استثماره سياحيان.

عدـ كفاية الكسائؿ البلزمة لتفعيؿ خطط التنمية المستدامة المحمية, كالتي تعتبر االستثمار السياحي ركنان  •
 أساسيا, كصعكبة استقطاب الجيات المستثمرة الداخمية كالخارجية. 

د مف العقارات المميزة القابمة لبلستثمار ضمف المراكز التاريخية ) حاالت الحالة القانكنية المعقدة لمعدي •
 “(.كرثة_ أكقاؼ...”الممكيات “, مخططات تنظيمية سابقة”االستمبلؾ 

 
  لبحث:أىداؼ ا

لمركز تكجيو مكارد التنمية العمرانية نحك استثمارات سياحية مستدامة تيدؼ الى عمؿ, )مصفكفة(  إيجاد خطة •
, تراعي المحيط العمراني, كتعمؿ عمى تطكيره عمى كافة المجاالت العمرانية كاالقتصادية التاريخيمدينة حمب 
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يجاد األدكات كالكسائؿ البلزمة لتطبيقيا مف  الى الحفاظ عمى اليكية المعمارية األصيمة. إضافةكاالجتماعية,  كا 
عادة صياغتيا ضمف خطط كبرامخبلؿ  كلتفعيؿ المكجكد منيا كالتي , ج مكَجوحصر مصادر التنمية العمرانية, كا 

 مازالت في إطارىا النظرم. 

 لمركز حمبشاممة, مع مراعاة البعد االجتماعي كالثقافي  استثمار المكارد المتاحة في تحقيؽ تنمية عمرانية •
 . التاريخي

 إليجادالسعي ك  أك شركاء في االستثمارات الحاصمة. ,تفعيؿ دكر المشاركة السكانية كأحد أطراؼ االستثمار •
 كمالية......(. إدارية,كبرامج تشجيعية ) تسييبلت  ,تسييبلت

النظر في األطر القانكنية المتاحة لبلستثمارات السياحية في مراكز المدف التاريخية السكرية, بما يضمف  إعادة •
(, كتأميف مكارد مالية مستدامة, كالعمؿ استمبلكات قديمة, ممكيات متكارثة حؿ بعض المشاكؿ في ىذا المجاؿ )

صندكؽ مخصص لمتنمية السياحية المستدامة, يحدد شكمو, كىيكميتو,  فيالتمكيؿ المختمفة مصادر عمى تكحيد 
  كآلية عممو.

 إمكانية تعميـ الخطة عمى باقي المدف التاريخية السكرية, مع األخذ بعيف االعتبار الخصكصية المحمية لممكاف. •

 

  البحث: منيج

في جميع التقارير كالدراسات المنتجة في إطار اإلدارة المستدامة لممدف التاريخية كالتجديد  البحث النظري •
 التاريخية في ىذا المجاؿ.  مدينة حمبالعمراني ليا, ضمف ظركؼ مشابية لحالة 

كزارات, بمديات, “جيات عامة ضمف مصادر مكارد التنمية العمرانية المحمية المتاحة مف )  العمؿ الميداني •
 (وسكاف وشاغميف., وجيات خاصةمديريات....,  

مف خبلؿ التعرؼ عمى تجارب مماثمة منفذة, كمحاكلة الكصكؿ الى الحمكؿ األنسب  دراسة حاالت مقارنة •
 محميان. 

ى اليدؼ, , كالتي تضمف العمؿ عمى كافة المستكيات لمكصكؿ الاستنتاج أىـ الخطط وبرامج العمؿ التطبيقية •
 -ضمف الحالة الدراسية  المستدامة االستثمارات السياحيةخاصة بعمؿ  والتوصؿ الى خطة ) مصفوفة (

مكانية تعميميا عمى باقي مراكز تنفيذىاواقتراح الوسائؿ الالزمة لضماف دقة وسالمة  -حمب القديمة  , وا 
  المدف التاريخية السورية.
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العمراني واالستثمار السياحي المستداـ احد أىـ موارد التنمية العمرانية المستدامة التراث 
 عالقة تبادلية تكاممية – لمراكز المدف التاريخية
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الػذاكرة الجماعيػة لممجتمعػات  تجسػد ,كرثت المجتمعات كالدكؿ ثركة مف المكارد الثقافيػة الماديػة كغيػر الماديػة
حاجػة إلػى إعػادة تقيػيـ بكحضاراتيا عبر الزمف, كتدعـ مػف شػعكرىا باليكيػة فػي أزمػة التغريػب كالعكلمػة, ككػؿ مجتمػع 

كالػػكعي بقيمتيػػا كأىميتيػػا, كأف يقػػرر مػػف منظػػكره الخػػاص إمكانيػػات تطكيرىػػا كتنميتيػػا, كلكػػف بػػإدارة  ,لمػػكارده التراثيػػة
انتشػػػار التكجيػػػات كالمفػػػاىيـ الدكليػػػة كالتػػػي أقػػػرت مفيػػػـك  إضػػػافة الػػػىا كسػػػماتيا المتميػػػزة, كاعيػػػة بأىميػػػة خصائصػػػي

السياحة المستدامة التي تيدؼ إلى الكصكؿ إلى التػكازف بػيف تحقيػؽ احتياجػات السػياحة, كأقصػى اسػتفادة مػف التػراث 
 .  التراث بأكسع معنى ليذا المفيـك كمصدر ىاـ لمتنمية االقتصادية خاصة لمدكؿ النامية, كبيف تأميف سبلمة كحماية

ظػاىرة معقػدة ذات أبعػػاد سياسػية كاقتصػادية كاجتماعيػػة االسػػتثمارات المتنكعػة لمتػراث العمرانػػي أصػبحت  كمػا
ثقافيػػو. كلمكصػػكؿ إلػػػى فائػػدة متبادلػػة مػػػا بػػيف التكقعػػات كالمعطيػػػات لػػدل الزائػػريف كالمجتمعػػػات المحميػػة المستضػػػيفة ك 

ىمػا مػف أىػـ عكامػؿ  ,التػراث الثقػافي كالتنػكع فػي الثقافػات كالمجتمعػاتكما أف  ت المطركحة.ىنالؾ العديد مف التحديا
كارتبػاط السػػياحة بػالتطكر يػػؤثر كييػدد البنيػة الفيزيائيػػة لممكاقػع السػػياحية  ,الجػذب السػياحي, كاإلدارة الضػػعيفة لمسػياحة

معػػػات كعمػػػى التكػػػكيف االيككلػػػكجي ليػػػذه كخاصػػػة ألصػػػالتيا كتميزىػػػا. كػػػذلؾ تػػػؤثر السػػػياحة عمػػػى أنمػػػاط حيػػػاة المجت
 ,لتكظيػػؼت اكمجػػاال ,مصػػادر الػػدخؿ أصػػبح مػػف أىػػـأف المػػردكد االقتصػػادم الػػكطني لمتػػراث العمرانػػي  كمػػا المكاقػػع.

مسػػتكل  رفػػع, ك المحميػػة صػػناعاتالتنميػػة منػػاطؽ التػػراث ك  لتنميػػة كتطػػكير ان مباشػػر  كسػػببان كالحػػد مػػف مشػػكبلت البطالػػة, 
   .يامعيشة سكان

مصمحة المدف بشكؿ عاـ الحفاظ عمى مراكزىا التاريخية, كلكف مكاجية التحدم في تأميف المكارد  إف مف
المالية مف أجؿ الحفاظ ىي مكاجية حتمية, كما اف مطالبة ىذه المدف بالحد مف الفقر, كالنمك المستداـ, سكؼ 

 ادية العالمية.يضع ىذه المدف في االختبار, كالمنافسة في إطار العكلمة كاألزمات االقتص
ألىمية التراث العمراني كخصائصو الفريدة, كاالستثمار السياحي  ان سكؼ نتناكؿ في ىذا الباب استعراض

لعممية الحفاظ عمى التراث كسببان في تنميتيا, كاف  ان المستداـ ضمف المراكز التاريخية, الذم يمكف اف يككف داعم
 ة الحقيقي لتمؾ االستثمارات. حماية التراث الثقافي كالعمراني ىك مصدر القك 

اف الحاضف الرئيسي لمتنمية العمرانية المستدامة يتجسد بالنسيج العمراني التاريخي بحد ذاتو, والذي 
جميع الخطط والتي يجب أف تؤكد عمى الحفاظ عميو مف  ز الحقيقي الذي سوؼ تبنى عميويعتبر بتفرده الكن

 .تصاديةجميع النواحي المعمارية والعمرانية واالق
تضمف التنمية العمرانية الشاممة لمركز مدينة حمب التاريخي  خطة طريؽكمف أجؿ التمييد لمكصكؿ الى 

مف خبلؿ االستثمار السياحي لو بشكؿ مستداـ, فبلبد مف استعراض بعض التجارب العالمية, كالعربية, إضافة الى 
 استعراض بعض التجارب السكرية النكعية في مجاؿ استثمار النسيج العمراني التاريخي كالتركيج لو.
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األوؿ: التراث العمراني لمراكز المدف التاريخية, ميزة فريدة, وآفاؽ االستثمار الفصؿ  -1
 السياحي

اف لمتراث العمراني أىمية كبيرة في حياة الشعكب, كانو لمف الميـ التمسؾ بو كالحفاظ عميو, فالتراث ىك 
فرازات الثقافة المحمية لمحضارة عبر األجياؿ, كالمقترف بمكضكع اليكية التي تعتبر مف تج” الناقؿ“الكعاء  ميات كا 

الذم يعكس المراحؿ التي تعاقبت عمى ذاكرة كتاريخ األمة, فالدعكة لمحكىا ىي أشبو بمف يمحك ىك كاإلقميمية, ك 
الجينات البنيكية لكائف عضكم يحمؿ تاريخان, كحضارة, كذاكرة تتضمف العادات كالتقاليد كالممارسات االجتماعية 

بر األجياؿ. فالدعكة لتجاكزىا كمحكىا ىي دعكات مغرضة ترمي باألمة في عتي مرت كالخبرات المتناقمة ال
 الثقافية.” اآلخر“أحضاف 

كمف المشركع أيضا أف نتساءؿ في ظؿ زخـ العكلمة, كزمف التقدـ الصناعي كالتكنكلكجي, كعيد 
ينة المعاصرة, التي ال تحتـر المعمكماتية كالفضاء المفتكح, لماذا يتـ تجاىؿ التراث, كالجرم خمؼ أضكاء المد

عمار بيف لبيئة المناخية التي ينمك ىذا اإلقدر التراث المكركث, كال تحتـر ات بالضركرة المكاف كتاريخو , كال
أرجائيا كجنباتيا, باإلضافة إلى عدـ احتراـ نكعية الحياة السائدة فييا, كتجاكز قيـ البيئة المحمية, كالعمؿ عمى 

الكقت الذم ال يتـ فييا اإليفاء بمتطمبات االستدامة, أك االىتماـ بجكدة الحياة المعيشية,  تذكيبيا كمحكىا, في
 كبمستكل نكعيتيا؟

إف التطكر العمراني الذم يحدث في بيئتنا منذ عدة عقكد, ىك مف الشكاىد عمى طبيعة حركة التحديث 
نتعاشا ال سابؽ لو, كتحدث بكتيرة متسارعة كالنمك العمراني السائدة في مجتمعاتنا. فالحركة العمرانية تشيد ا

, ما ىي أبعاد ىذا النمك, كانعكاسات ىذا التحديث ىك الخطى, إال أف السؤاؿ الذم يرد كيخطر عمى الباؿ
كالتحضر عمى البيئة االجتماعية كالحياتية, كىؿ تؤدم ىذه الحركة التنمكية إلى العبث بتراث المكاف, كمحك 

 رة ذاكرتو, كتضييع ذكريات أىمو كناسو, كتحكيؿ كؿ ذلؾ إلى مجرد أطبلؿ خاكية ؟تاريخو, كالتسبب في بعث
, كبعد ما خّمفو ذلؾ كيخمِّفو مف انعكاسات سمبية تراث كالبيئة مف محك كتجاكز كتعدإف ما يحدث عمى ال

ا, كيستدعي منا عمى جكدة الحياة المعيشية كنكعيتيا, يجعمنا نعيد النظر في طريقة التعامؿ كالتعاطي مع بيئتن
بداع أفضؿ الكسائؿ كالطرؽ التي  التفكير بجديو في ثركاتنا التراثية كالبيئية, كالعمؿ عمى تأسيس كعي جديد بيا, كا 

نشاء مشركعات حقيقية تساىـ في ا, كفي كيفية حفظيتساىـ في الحفاظ عميي ا مف التبعثر كالضياع كالتشتت, كا 
ت ىذه البيئة المناخية كالتراثية كالعمرانية كالثقافية, كالعمؿ عمى إعادة الحفاظ عمى سبلمة حاؿ ما بقي مف مككنا

 الركح لممكاف كألقو كبيائو مف جديد, كفي المستقبؿ العاجؿ كالقريب.
تجمت أفكارىـ في العديد مف التكصيات  الذيفكمازاؿ التراث ىك مكضكع العديد مف السياسييف كالمفكريف 

كالقرارات التي نتجت مف خبلؿ عقد الكثير مف المؤتمرات كالفعاليات األخرل الميتمة منذ منتصؼ القرف الماضي 
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كحتى أيامنا ىذه, أك مف خبلؿ المنظمات كالييئات العالمية كالعربية الميتمة بالتراث, كمنظمة األمـ المتحدة 
(, كالمجمس الدكلي لمتربية كالتعميـ  كالثقافة )اليكنسكك(, كالمركز الدكلي لمحفاظ عمى الممتمكات الثقافية )االيكرـك

لممعالـ كالمكاقع االثرية )االيككمكس(, كشبكة اآلغاخاف لمتنمية, كالمنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ )اليسكك(, 
سكك(, كمركز األبحاث لمتاريخ كالفنكف اإلسبلمية )أرسيكا(, كالمنظمة اإلسبلمية لمتربية كالعمـك كالثقافة )إيسي

 2كغيرىا, كالتي يمكف تسميط الضكء عمى أىميا كبما يخدـ مكضكع البحث.
 ":  UNESCOمواثيؽ وتوصيات منظمة األمـ المتحدة لمتربية والتعميـ والثقافة "  -

عمى مدل ستيف عامان دكران ميمان كرياديان في إطبلؽ المبادرات الدكلية لحماية  3أدت منظمة اليكنسكك 
 التراث عمكمان كالتراث العمراني خصكصان. 

اىتمت المنظمة باالستثمارات السياحية ضمف المدف كالمكاقع التاريخية, حيث شجعت جميع شركائيا 
مجاؿ السياحة كالحفاظ عمى التراث العمراني, عمى كخاصة الدكؿ األعضاء كككاالت األمـ المتحدة العاممة في 

تبني عدة مكاضيع ضركرية, كبناء القدرات البلزمة إلدارة مكاقع التراث العالمي لمتعامؿ مع التكظيؼ السياحي, 
كتدريب أعضاء المجتمع المحمي لممحافظة عمى البيئة كالثقافة المحمية, كدعـ األنشطة السياحية لمحصكؿ عمى 

كاستخداـ مكاقع التراث العالمي  في جميع المكاقع لتسكيؽ منتجاتيا ياحة المرجكة, كمساعدة المجتمعاتفكائد الس
كمحركات لمتطكير الثقافي كاالجتماعي كاالقتصادم, كرفع مستكل الكعي العاـ بالتراث العالمي كدعـ الحكار بيف 
الثقافات في المجتمعات المحمية بما يتعمؽ بأىمية الحفاظ. إضافة الى استخداـ السياحة كمصدر تمكيؿ الستكماؿ 

المكاقع كتأميف كمفة حمايتيا, ك بناء الكعي المتزايد ألىداؼ اتفاقية حماية التراث  عمميات الحفاظ عمى تمؾ
كغيرىا مف اتفاقيات منظمة اليكنسكك المتعمقة ببرامج السياحة لمسمطات المحمية كالمؤسسات  1972العالمي لعاـ 

 الكطنية المسؤكلة عف صناعة السياحة كأيضان لمسياح أنفسيـ.

, الميثاؽ الدكلي األكؿ الذم يتـ االعتماد 1964لعاـ  4المعركؼ بميثاؽ فينيسيا دقيةميثاؽ البنكيعتبر  
عميو في معظـ المكاثيؽ الدكلية في مجاؿ الحفاظ عمى المناطؽ كاألبنية األثرية كالتاريخية, كأصبح المرجع 

التراث شاىدان حيان عمى  اراعتبالرئيسي لعمميات الترميـ كالصيانة. كمف أىـ المكاضيع التي أكدىا عمييا ضركرة 
رثان مشتركان لئلنسانية  لمشعكب,التقاليد الحضارية  تمتـز متضامنة بالحفاظ عميو كصيانتو كتبميغو بكامؿ  جمعاء,كا 

براز المبادئ كالطرؽ التي ستتبع في عممية الصيانة كالترميـ , ك عناصره كأصالتو لؤلجياؿ المقبمة مشتركة  بصيغةا 
                                                             

 (1لبلطبلع عمى المزيد, يمكف الرجكع الى الممحؽ رقـ ) 2

ـ, كمقرىػػا العاصػػمة الفرنسػػية بػػاريس. ىػػدؼ  1945األمػػـ المتحػػدة تأسسػػت عػػاـ منظمػػة اليكنسػػكك: منظمػػة األمػػـ المتحػػدة لمتربيػػة كالتعمػػيـ كالثقافػػة أك مػػا يعػػرؼ اختصػػاران باليكنسػػكك كىػػي ككالػػة متخصصػػة تتبػػع  3

مبػادئ إلحػبلؿ االحتػراـ العػالمي لمعدالػة كلسػيادة القػانكف كلحقػكؽ اإلنسػاف ك المنظمة الرئيس ىك المساىمة بإحبلؿ السبلـ كاألمف عػف طريػؽ رفػع مسػتكل التعػاكف بػيف دكؿ العػالـ فػي مجػاالت التربيػة كالتعمػيـ كالثقافػة 

الميػػة كالتػراث الطبيعػػي كحمايػة حقػػكؽ دكلػػة, تػدعـ المنظمػة العديػػد مػف المشػػاريع كمػف أىميػػا المشػاريع الثقافيػة كالتاريخيػػة كاتفاقيػات التعػػاكف العػالمي لمحفػػاظ عمػى الحضػارة الع 191الحريػة األساسػية. تتبػػع اليكنسػكك 

 http://whc.unesco.org تركني التالي:اإلنساف. كلمزيد مف التفاصيؿ يمكف الرجكع الى المكقع االلك
 كك. صدر ىذا الميثاؽ عف المؤتمر الثاني لممعمارييف كالفنييف المتخصصيف في المكاقع األثرية في مدينة البندقية, كتحت رعاية منظمة اليكنس 4

http://whc.unesco.org/en/activities
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, كما ركز الميثاؽ ترؾ حرية التطبيؽ لكؿ شعب ضمف نطاؽ ثقافتو كتقاليده الخاصة كعمى مستكل دكلي, مع
 جزءان ال يتجزأ مف المكقع التاريخي نظران لتأثيره المتبادؿ مع تمؾ المكاقع. المكقع كالبيئة المحيطةعمى اعتبار 

ألثر أك اتكظيؼ معتبران بأف إعادة  كفي مجاؿ إعادة االستثمار السياحي لممكاقع التاريخية, فقد كاف الميثاؽ مرنان  
كمكاد بنائو  لمبنى التاريخي تسيؿ مف عممية صيانتو كالمحافظة عميو, دكف تغيير مخططو أك عناصره الزخرفيةا

  .واستمرار يتضمف الحدكد التي تضمف 

 جميع احتراـضمف نفس الشركط السابقة. ك  إمكانية استخداـ الطرؽ الحديثة في تدعيـ المباني التاريخيةكأكدت  
كما أكدت  .التدخبلت الحاصمة مف األجياؿ السابقة, كخاصة تمؾ التي ال تشكؿ عبئان عمى المبنى التاريخي

بيدؼ  كجكب نشر التقارير الخاصة بأعماؿ الصيانة كالترميـ ك مراحميا, ككضعيا في متناكؿ الباحثيفضركرة 
 تعميـ الفائدة.

, فكرة اعتبار بعض المكاقع تراث 1972عاـ  5اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي كما تضمنت 
 إنساني مشترؾ كتحدد مسؤكلية المجتمع الدكلي في حمايتو. 

تـ عقد مؤتمر اليكنسكك خبلؿ دكرة المنظمة التاسعة عشر كخرجت تكصيات بخصكص  1976كفي عاـ  
عنو  ركالتي بينت أىمية المدف التاريخية, كما تعب 6 دورىا في الحياة المعاصرةالحفاظ عمى المناطؽ التاريخية و 

مف تمايز ثقافي بيف المجتمعات, كنبيت إلى غياب أك نقص التشريعات القائمة في العديد مف دكؿ العالـ حكؿ 
طيطية كاالستثمارات تنظيـ العبلقة بيف التراث المعمارم كالعمراني ليذه المدف, مع المشركعات التنظيمية كالتخ

المعاصرة, كضركرة اعتبار أف الحفاظ عمى المناطؽ كاألحياء التاريخية يجب أف يككف األساس في إعداد خطط 
 التنمية كالمخططات التنظيمية العامة كالتفصيمية عمى المستكيات المحمية كاإلقميمية.

. إف الرسالة مة في المدف التاريخيةبالسياحة المستدا كما اىتمت منظمة اليكنسكك بتطكير برامج خاصة 
الشاممة لمبرنامج, ىي مساعدة المجاف المسؤكلة عف مكاقع التراث العالمي الستخداـ السياحة كقكة ايجابية كإلعادة 
القيمة الحقيقية ليا, كالمساعدة عمى التخفيؼ مف المخاطر كالتيديدات لتمؾ المكاقع. كتتضمف استراتيجية البرنامج 

رئيسية لؤلنشطة ىي بناء قدرات إدارية, كتأميف مصادر تمكيؿ بديمو, كبناء شراكات استراتيجية لدعـ ثبلث خطكط 
 السياحة المستدامة بكصفيا أداة لمحفاظ عمى مكاقع التراث العالمي.

حماية بشأف  1978مثؿ تكصيات عاـ  7كما قامت منظمة اليكنسكك بالعديد مف األنشطة كالفعاليات اليامة  
عبلف اليكنسكك لعاـ صوف التراث غير الماديبشأف  2113, كاتفاقية عاـ الممتمكات الثقافية المنقولة  2113. كا 

 . لحماية وتعزيز تنوع أشكاؿ التعبير الثقافي 2115. كاتفاقية عاـ التدمير المتعمد لمتراث الثقافيبشأف 
                                                             

 .2118-2117العالمي الثقافي كالطبيعي  مخطط مكاقع التراث  (1ممحؽ رقـ) 5

http://whc.unesco.org/en/activities لمزيد مف التفاصيؿ يمكف الرجكع الى المكقع االلكتركني التالي: 6
 

 www.unesco.orgلمزيد مف التفاصيؿ يمكف الرجوع الى الموقع االلكتروني التالي:  7
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 :ICOMOS"مواثيؽ وتوصيات المجمس الدولي لممعالـ والمواقع األثرية " -

, كتتمخص أىدافو بتسييؿ 1976عاـ  ميثاؽ دولي لمسياحة الثقافيةقامت اإليككمكس بكضع   
كتشجيع القائميف عمى إدارة المكاقع األثرية لجعؿ ىذا التراث مقصدان لمسكاف المحمييف كالسياح, كتشجيع صناعة 

ت المضيفة, كتفعيؿ الحكار بيف كافة السياحة كتكجيييا بما يضمف تعزيز التراث كالثقافات الحية لممجتمعا
األطراؼ مف أجؿ صناعة سياحة مستدامة ضمف المكاقع األثرية, كصياغة الخطط كالسياسات القابمة لمقياس 
كضماف مشاركة جميع الجيات المعنية لممشاركة في تحقيؽ أىدافو, كأخيران صياغة مبادئ تكجييية مفصمة مف 

 الجيات الميتمة. 
الذم أكد عمى أىمية إدماج  8 واشنطف لمحفاظ عمى المدف والمناطؽ التاريخية ميثاؽكما اعدت  
االجتماعي, كالتأكيد ر االقتصادم ك يعامة مع التطك السياسة في الالحفاظ عمى المدف كاألحياء التاريخية سياسة 

صكرة كشكؿ الخصائص التاريخية لممدف كلمجمكعة العناصر المادية كالركحية التي تككف عمى الحفاظ عمى 
عداد  في برنامج الحفاظ بجميع شرائحيـ إشراؾ السكاف. كما أكد ىذا الميثاؽ ضركرة المدينة كبجميع مراحمو, كا 

الدراسات األكلية الشاممة التي تسبؽ إعداد سياسة الحفاظ كاإلحياء, كعمى ضركرة إعداد القاعدة القانكنية 
 تنفيذ ىذه السياسات.كاإلدارية كالمؤسساتية كمصادر التمكيؿ البلزمة ل

كىك بمثابة مبادئ تكجييية كمصدران لؤلفكار الخاصة  9الميثاؽ الدولي إلدارة التراث األثريإضافة الى  
كالمختصيف في أمكر حماية التراث األثرم. عرؼ الميثاؽ التراث كالميتميف بسياسات كممارسات الحككمات 

جراء التأمع األثرم, كحدد سياسات الحماية المتكاممة,  كيد عمى ضركرة كجكد تشريعات خاصة لحماية التراث, كا 
العمؿ عمى زيادة الكعي العاـ بمفيكـ ك كصيانة كحفظ المكاقع األثرية, , كافة أنكاع التكثيؽ كالمسكحات األثرية

يؿ كتدريب كتأى, في المكاقع األثريةكاالستثمار الحفاظ عمى التراث, باإلضافة إلى كضع معايير إلعادة البناء 
ضركرة إيجاد آلية لتبادؿ كما ركز عمى  ,الككادر كالخبرات البلزمة ضمف السياسات التعميمية في كؿ بمد

المعمكمات بيف المتخصصيف في حماية التراث, كىذا يتطمب تنظيـ مؤتمرات كحمقات دراسية كحمقات عمؿ عمى 
 الصعيديف العالمي ككذلؾ اإلقميمي.

 ":   ICCROMمحفاظ عمى الممتمكات الثقافية " توجيات وتوصيات المركز الدولي ل -
 2111منظمة دكلية مكرسو لحماية التراث الثقافي, اعتمدت المنظمة في عاـ  10تعد منظمة األيكركـ 

سبعة تكجيات استراتيجية, كىي تعزيز قدرة المؤسسات الكطنية عمى حماية التراث الثقافي في الدكؿ األعضاء 

                                                             
 . 1987( التي عقدت في كاشنطف في شير أكتكبر عاـ ICOMOSالندكة العالمية لممجمس العالمي لممعالـ ك المكاقع إيككمكس)صدر الميثاؽ عف   8

 . 1991, في تشريف األكؿ لعاـ ا(, كىي لجنة متخصصة مف االيككمكس, كتمت المكافقة عميو مف الجمعية العامة في اجتماع لكزاف, سكيسر  icahmأعدت ىذا الميثاؽ المجنة الدكلية إلدارة التراث األثرم )  9
 111. يبمػ  عػدد الػدكؿ األعضػاء فييػا حاليػان 1956كدليي عػاـ كتعكد فكرة إيجاد مركز دكلي لدراسة الحفاظ كالترميـ لمممتمكات الثقافية إلػى المػؤتمر العػاـ لمنظمػة اليكنسػكك فػي نيػ 1959تأسست في ركما عاـ  10

  www.ICCROM.org التالي: دكلة. تحكميا الجمعية العامة التي تتألؼ مف مندكبيف عف جميع الدكؿ األعضاء كلمزيد مف التفاصيؿ يمكف الرجكع الى المكقع االلكتركني 

http://www.iccrom.org/
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لتحقيؽ أىدافيـ, كتشجيع الدكؿ األعضاء عمى القياـ بإجراءات كقائية ألعماؿ الحفظ كالصيانة, كتعزيز سياسات 
متكاممة لمحفاظ عمى التراث الثقافي, كزيادة فرص الحصكؿ عمى معمكمات عف أساليب الحفاظ لمفنييف ككافة 

كالتنسيؽ مع كافة الجيات كتعمؿ عمى دعـ  الميتميف. كتيتـ المنظمة بشكؿ عاـ بالتدريب كالمعمكمات كالبحث
كتأييد كؿ الجيات التي تعمؿ في التراث الثقافي. كما تعتبر االيكرـك كاحدة مف ثبلث ىيئات استشارية في لجنة 

. كقد أدت المنظمة دكران ىامان في زيادة 1972التراث العالمي التي تعمؿ عمى تنفيذ اتفاقية التراث العالمي لعاـ 
 باحتياجات إدارة مكاقع التراث كتطكير المعايير التي تؤدم إلى عممية حفاظ متكاممة. االىتماـ 
 : W.T.Oمنظمة السياحة العالمية  -

بالتعاوف مف أجؿ باالىتماـ بشؤكف الدكؿ مف الناحية السياحية, كتتمخص اىتمامات المنظمة  11تقكـ المنظمة
المكاضيع المتعمقة بالسياحية, بما في ذلؾ الخطط العامة , حيث تقدـ النصح كالمساعدة لمحككمات بشأف التنمية

تنمية الموارد كدراسات الجدكل االقتصادية كاالحتياجات االستثمارية كنقؿ التكنكلكجيا كالتسكيؽ كالتركيج. ك
ة , حيث تكفر المنظمة إطارا استراتيجيا لتنظيـ التعميـ كالتدريب السياحي, كدكرات لمتعميـ عف بعد قصير البشرية

, حيث االىتماـ بالتنمية المستدامةكطكيمة المدل كشبكة متنامية مف مراكز التعميـ كالتدريب التابعة لممنظمة. ك
تعمؿ مف أجؿ تنمية السياحة المستدامة كترجمة االىتمامات البيئية إلى إجراءات عممية. كالعمؿ لضماف التخطيط 

الجودة النوعية لمتنمية ماية البيئات الطبيعية كالثقافية. ككاإلدارة المبلئميف ألم تنمية سياحية جديدة بيدؼ ح
: تعكس الصحة كالسبلمة مجمكعة كاسعة مف المسائؿ المتصمة يبعضيا كالمتعمقة بتحسيف جكدة السياحية

لى تشجيع تحرير التجارة  زالة الحكاجز أماـ تدفؽ السياحة, كا  الخدمات السياحية. كتعمؿ المنظمة مف أجؿ رفع كا 
: تعد منظمة السياحة العالمية إجراء اإلحصاءات والتحميؿ االقتصادي وأبحاث السوؽدمات السياحية. كفي الخ

( بمدا كمقاطعة. كبمراقبة كرصد 181مركزا رائدا لجمع كتحميؿ كنشر البيانات السياحية المأخكذة مف أكثر مف )
ممة مف المنشكرات لؤلعضاء كالصناعة. كتحميؿ التكجييات السياحية عبر العالـ بشكؿ مستمر, كتصدر سمسمة شا

. كالتي تـ تبنييا مف قبؿ األمـ المتحدة كتطبقيا اآلف مجمكعة وضع معايير عالمية لقياس السياحةإضافة الى 
كبيرة مف الدكؿ. كتطكير نظاـ حسابات السياحة الفرعي لقياس أىمية كأثر السياحة في االقتصاديات الكطنية, كما 

                                                             
طالب أعضاء االتحاد بتحكيمو إلى كياف حككمي دكلي يفكض بإجراء االتفاقات عمى أساس عالمي بخصكص كؿ  4:78, كفي 4:36ة كمؤتمر دكلي التحادات النقؿ السياحي الرسمية, كالذم تـ تأسيسو في نشأت المنظم 11

 لؤلمـ المتحدةنظاـ األمـ المتحدة مثؿ منظمة الصحة العالمية كاليكنسكك كمنظمة الطيراف المدني الدكلية. تـ اعتمادىا كمنظمة تابعة المنافسة األخرل, خصكصا تمؾ التابعة ل تالمسائؿ المتعمقة بالسياحة كلمتعاكف مع المنظما

 كمػا عضكا منتدبا يمثمكف القطاع الخاص كالمؤسسات التعميمية كاالتحادات السياحية كالسمطات السياحية المحميػة. 461بمدا كسبعة أقاليـ كحكالي  456إلى  3116. كصؿ عدد أعضائيا عاـ  مدريد, ك مقرىا في  3114عاـ 

نشطة التجارية السياحية(, كالتمتع بفكائد المشاركة ية االستفادة مف الفرص المنتظمة لبلجتماع كالتشاكر مع صناع القرار السياحي عمى أعمى المستكيات )الكزارات, كبار المديريف لكبرل األتتيح العضكية في منظمة السياحة العالم

كؿ األعضػاء بحقػكؽ تصػكيت كعضػكية متسػاكية, كاالسػتفادة مػف مشػكرة المنظمػة حػكؿ مجمكعػة متنكعػة مػف القضػايا السػياحية ال في عضكية مؤسسة متعددة األطراؼ معترؼ بيا مف قبؿ األمـ المتحدة. كيتمتع فييا جميع الػد

ادة مف جمع كتحميؿ كنشر المنظمة لمبيانات السياحية كما تتيح العضكية االستفتمنحيا سكل منظمة دكلية محايدة, إضافة إلى الحصكؿ عمى فرصة المساىمة في تصميـ كتبني معايير عالمية كممارسات مقبكلة تحكـ السياحة. 

( دكلة, 491الذم يتضمف بيانات إحصائية لػ ) ( بمدا كمقاطعة, كتمقي نسخ مجانية مف كافة مطبكعات المنظمة ككثائؽ البحكث ككسب حؽ كصكؿ خاص لبنؾ المعمكمات الفريد الخاص بالمنظمة.491المأخكذة مف أكثر مف )

مكانية المشارك ة في الندكات كالدكرات التدريبية التي تنظميا أك تشارؾ في تنظيميا المنظمة.كا 
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عداد التقارير حكؿ تدفؽ الرحبلت تقكـ المنظمة باالس تمرار برقابة كتحميؿ االتجاىات السياحية حكؿ العالـ, كا 
 السياحية, كحجـ اإلنفاؽ عمى السياحة.

  :A.T.Oتوجيات ونشاطات منظمة السياحة العربية   -
. االزدىار االقتصادم كمكافحة الفقر مف خبلؿ التنمية السياحية المستدامةرؤيتيا ب 12حددت المنظمة 
تعمؿ يدا بيد مع الحككمات العربية كىي ممثمة بالقطاع الخاص العربي كبالفعاليات المينية السياحية, كىي 

كبالتعاكف مع المجمس الكزارم العربي لمسياحة, عمى تطكير السياحة بمفيكميا الشامؿ لتبرز مكتنزات ىذه الدكؿ 
يعية عبر العصكر, كلتنمي القيـ اإلنسانية النبيمة المبنية عمى الدينية كالثقافية كالتراثية كالحضارية كالتاريخية كالطب

, العكائد االقتصادية لمسياحة ؼ استراتيجية تتمثؿ بزيادةاكلممنظمة أىد .السبلـ كاالحتراـ المتبادؿ بيف الشعكب
حة كأداة اعتماد قطاع السيا, ك لخاص كالمجتمعات المحمية في عممية التنمية السياحيةافعيؿ مشاركة القطاع كت

رفع , ك عزيز مبدأ الشراكة في اإلدارة الكطنية لمسياحة, كتفاعمة لتحسيف دخؿ المكاطف كالحد مف الفقر كالبطالة
كما أصبحت . كضع كقيادة سياسات التسكيؽ كالتركيج السياحي, كأخيران كفاءة البناء المؤسسي لقطاع السياحة

خبرات مما يساىـ في تطكير ال ,ألمـ المتحدة لمسياحة العالميةبمنظمة اأساسيان  ان المنظمة العربية لمسياحة عضك 
 مجاؿ االستثمارات السياحية كخصكصان ضمف المكاقع كالمدف التاريخية العربية.في 

الداعمة لتنمية السياحة العربية مف أحدث المشاريع  السياحي العربيالصندكؽ كيعد مشركع إنشاء  
تعمؿ في مجاؿ االستثمارات السياحية. كالذم يقـك عمى دعـ الشركات  استثمارية عربية اتشركعدة بتحالؼ 

العاممة في ىذا المجاؿ عمى مختمؼ األصعدة كخصكصان الدعـ المالي كتقديـ السيكلة النقدية لممشاريع الناشئة في 
 مجاؿ االستثمارات السياحية.

لحفاظ عمى التراث جابي في اكبالتالي قامت المنظمات العالمية كبعض المنظمات العربية بدكر اي 
 معاييركضع الالعمراني كالدعكة الى استثماره سياحيان ضمف ضكابط كشركط تدعـ استدامتو كذلؾ مف خبلؿ 

  كخطط العمؿ البلزمة لذلؾ. دكليةال كالمكاثيؽ

 التراث العمراني ثروة وطنية فريدة 1-1

االجتماعية كالثقافية,  اإلنسانيةعف النشاطات المعبرة المصادر المادية  أىـالتراث العمراني مف يعتبر 
كذلؾ مف خبلؿ تتبع الحياة  ,لممعمكمات عف أناس عاشكا كمارسكا النشاطات في عيكد سابقةلمتاريخ ك كىك مصدر 

كالتأكد مف أنيا  ,الثمينة هعناصر ما تبقى مف يدعكنا الى الحفاظ عمى  كؿ ذلؾكاالجتماعية كتطكراتيا.  اإلنسانية
 كتظير الحرص كاالعتبار لمذيف سيأتكف مف بعدنا. ,يقة تظير التقدير كاالحتراـ ليؤالء الذيف عاشكا قبمناتدار بطر 
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لمتعريؼ  مصداقيةكيعطي  ,لئلحساس بالجماؿ كالسمككيات اإلنسانية ان مصدر كما يعتبر التراث العمراني 
شباع إمكانية كما يتيح  ,تفكير كالتحكـلمعاطفة في ربط الحاضر بالماضي, كيعطي مصداقية لم ان بالحاضر, كا 

كما األحداث, في فيـ ىذه كالمساىمة مف الماضي الربط مع أحداث تجربة التنكع الثقافي مف خبلؿ االطبلع عمى 
يساىـ , كما كالتقنية كتطكراتيا ,الخبرات الفنية يكفر التراث العمراني القيـ العممية كالفائدة مف حيث التعرؼ عمى

بيئة تاريخية تمثؿ مرحمة مف  , مف خبلؿ التعرؼ عمىقيمة المكانية لمبيئة التي يتكاجد بياال التعرؼ عمى في
 بركح المكاف. اإلحساسليكلد  العمرانيعنصر الزمف لعناصر التخطيط  إضافةكتساىـ في  ,المراحؿ التاريخية

عمميان ينظر إلى  ف معرفة التراث حتى اليـك تقـك عمى الفكر كحده, كقد يككف ىذا لدل البعض فكران إ
. التاريخية لممجتمع المعيف الذم ينتسب إليو التراث في كاقعيتو أم في تاريخيتو, أم ضمف قكانيف الخصكصية

ىاـ جدان  األخيرة مف القرف العشريف نادران ما أخذ التراث الثقافي بعيف االعتبار كمكرد قكمي حتى العقكدكلكف 
 13كلكف مع بداية القرف الكاحد كالعشريف بدأ بعض المفكريف  .كالتنمية كأساسي كيمكف أف يمعب دكران في التقدـ

 التراث مفيكـ , كركزت ىذه األفكار عمىكتأثيره في المجتمع ,كمفاىيمو ,لمتراث كأىميتو ةجديد بالخركج بتعاريؼ
أف ترى مف وأبعاده المتعددة يجب  إف التراث), مف أىميا أبعد بكثير عما يطرح في الدراسات العامة كبشكؿ

بتبدالتو االقتصادية  وخاصة ,داللة التراث في مجتمع يتبدؿ بسرعةالبحث في ), (وجية نظر التطور االقتصادي
كما ركزكا   (.استثمار القوة الكامنة لصورة التراث وفي الوقت نفسو يجري ,المرتبطة بتبدالتو الصناعية الحديثة

, ككنو كاالقتصادية ,كالفنية ,ساك كصميمي األبعاد العمميةالتراث تضـ كبشكؿ مت كضع سياسة حكؿ عمى أىمية
يشكؿ أكثر , كأصبح ريةايمس ىكيتيـ الثقافية كالحض كالمرجع الذم ال ,يشكؿ مركبان رئيسيان لخصكصية الشعكب

فيو الفائدة االقتصادية بمقدار ما يكبر البحث عف اإلمكانيات االقتصادية  فأكثر في أيامنا ىذه ميدانان تكبر
كخاصة  ,يمعب دكران حاسمان في التطكير االقتصادم التراث كمكرد كطني يمكنو أف , كاعتبار بعض البمدافالجديدة

أم التطكر الذم يفترض االىتماـ بالسكاف  ,رؤية جديدة لمتنمية المستدامة كىذا يؤدم إلى ,عمى الصعيد المحمي
أم  كحسف استخداـ التراث اقتصاديا مف خبلليا إنقاذ عف الكيفية التي يمكفكيبقى السؤاؿ  .كمياراتيـ كنكعيتيـ

 .بيا لئلتجارالتراث مادة  اقتصادم ليعكد بالفائدة شريطة أف ال نقع في الفخ كنرل كيؼ يمكف إدارتو بشكؿ
إدارية ذات  ككرد عمى جميع ىذه التساؤالت كاف ىناؾ بعض المقترحات التي نادت بضركرة تنظـ بنية

عادةإدارة كحيدة مسؤكلة ك  عدادك   ,كتقييـ التراث, التأىيؿ)اإلحياء( حدىا عف مسائؿ الصيانة كالترميـ كا  استراتيجية  ا 
دخاؿ , ك لممكاقع جيدةكسياسة فعالة لتحضير فئة مميزة جديرة بإدارة  ىذا البعد يجب  ,االقتصادم لمتراث ذكي لمبعدا 

عادة اإلحياء ,أف يتجو نحك برامج الحفاظ وبكممة مختصرة يبحث التراث ليس فقط السياحي. كالتنشيط الثقافي ك , كا 
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حزٌران من عام  32و  91م, اجتمعت اللجنة بٌن  23المولود عام  سترابون(( التارٌخً الٌونانً -دعٌت باسم الجغرافًلجنة سترابون  
الشمالً والجنوبً للبحر األبٌض  دلفً فً الٌونان, وضمت شخصٌات ثقافٌة عالمٌة بحثت فً الحوار الثقافً بٌن الشاطئٌن , فً مدٌنة3002
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ما  يمتمكيا بمدالموارد الطبيعية التي واعتبار   .بالتوازي مع األبعاد المالية واالقتصادية الحاضرة ولكفبحالتو 
  .عنصرًا أساسيًا وضروريًا لتأميف النمو االقتصادي واالجتماعي

إف بذؿ الجيكد لمحفاظ عمى التراث لف تحقؽ أىدافيا كتؤتي أكميا, إال مف خبلؿ القياـ بجيكد مضاعفة 
مف اجؿ نشر الكعي بقيمة التراث, كالقياـ بجيكد تثقيفية لتشكيؿ قاعدة اجتماعية تحتضف فكرة االىتماـ بالتراث 

حداث نقمة كاآلثار كاالىتماـ بيا, كالعمؿ عمى ترسيخ قيمتيا في أذىاف مختم ؼ األطياؼ كالطبقات االجتماعية, كا 
براز مساىمات اآلباء كاألجداد ككفاحيـ في  نكعية في نظرة الناس لمتراث مف خبلؿ إبراز قيمتو التاريخية, كا 
تأسيسو كبنائو, كىك األمر الذم يستدعي إعادة االعتبار لمتراث, كعدـ اعتباره مجرد ترؼ كليك ليس لو قيمو, أك 

فائدة. ك لممجتمع المدني دكر ىاـ في العمؿ عمى تجسيد كترسيخ الكعي بأىمية التراث كقيمتو. ليس لو مف 
لإلرث الماضي أف ويمكف , عنصرا حيويا لالستمرارية واالستقرار يمكف أف تضيؼ المدف التاريخيةكبالتالي فإف 

 .يساعد عمى تنمية المستقبؿ
المتكقعة مف النسيج التاريخي, مع إمكانية كجكد أدكار مستقبمية كبالتالي يمكف التركيز عمى أىـ المكارد 

 محتممة غير معركفة, كفؽ ما يمي:

 
 االستثمار السياحي في التراث العمراني ودوره في التنمية االقتصادية واالجتماعية: 1-2

نسػانية عرفيػا اإلنسػاف منػػذ القػدـ, كتطػكرت بتطػػكر  ,ظيػرت السػياحة منػذ عصػػكر قديمػة كظػاىرة اجتماعيػػة كا 
حتػػى تحكلػت الػػى حركػػة ثقافيػػة كاجتماعيػة كاقتصػػادية, كأصػػبحت ذات مفيػـك كاضػػح كتػػأثير مممػػكس  ,حاجاتػو كرغباتػػو

 في شتى مجاالت الحياة.
نمية الت. ك في العديد مف الدكؿ مف أىـ الركائز التي يعتمد عمييا الدخؿ القكمي اآلف تعتبر السياحة

مف إدراؾ أىمية العبلقة ما بيف  ءان , بدبشكؿ عاـ مف أىـ ركافد السياحة ىيالسياحية لمكاقع التراث العمراني 
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السياحة كمكاقع التراث العمراني في إظيار ثقافة الحضارات المختمفة كاستنباط المعمكمات مف خبلؿ ارتياد أفراد 
 المجتمعات المختمفة ليذه المكاقع.

أصبحت ىنالؾ حاجة  ,اد الطمب عمى ارتياد مكاقع التراث العمراني مف قبؿ القطاع السياحيكنتيجة الزدي
ماسة مف قبؿ الدكؿ كالتي تعتمد عمى السياحة كمصدر رئيسي كىاـ لمدخؿ القكمي أف تعمؿ عمى تطكير منتجيا 

أدل إلى ظيكر العديد مف كزيادة مكتسباتيا مف الصناعة السياحية مف خبلؿ تنمية ىذه المكاقع, مما  ,السياحي
اعتماد مبدأ التنمية المستدامة لمتطكير كالذم يتـ مف خبللو الحفاظ عمى ىذه  , كمف أىميا,التحديات كالمعكقات

دارة المكاقع  الستدامتيا,المكاقع كتحقيؽ العائد االستثمارم المقبكؿ  بحيث تشمؿ أعماؿ الصيانة كالترميـ كالتمكيؿ كا 
لى دراسة اآلثار المتكقعة لعمميات التطكير عمى المجتمعات المستضيفة لمكاقع التراث ا , باإلضافةالسياحية

 العمراني سكاء سمبان أك إيجابان.
لمكاقع  السياحي االستثمارمف التفكير بشكؿ جدم في كخصكصان العربية مف ىنا البد لمدكؿ المختمفة 

بة لمسياحة, مف حيث االىتماـ باألصالة كتكفير الخدمات مع األخذ باالعتبار كافة العكامؿ الجاذ التراث العمراني,
ضركرة مشاركة المجتمعات المحمية  ,باإلضافة إلى بالنسبة ليـ, السياحية بأسعار منافسة, كتكفير كؿ ما ىك جديد

كمعايشة التجربة السياحية كالتفاعؿ مع  ,في الصناعة السياحية سكاءن في استقباؿ السياح كتكفير الجك اآلمف
 .قرطاج في تكنسمدينة كما ىك الحاؿ في  ,المكاقعىذه  في إدارة المساىمو مف خبلؿأك  ,لسياحا

دراكيـ ألىمية ىذه المكاقع كالتعاكف مع الجيات المسؤكلة إف   مف أجؿسمككيات المجتمع المحمي كا 
كعييـ بأىمية المنتكج السياحي كتسكيقو  ,باإلضافة إلى ,التطكير تعتبر مف أىـ العكامؿ المؤثرة في عممية التنمية

حساسيـ بالعكائد المتأتية عمييـ مف خبلؿ مشاركتيـ في عممية التطكير.  كأساليب إظياره كا 
كنتيجة  ,مف أىـ المكارد االقتصاديػة لمعديػد مف الدكؿ الغربية كالعربية كمع اعتبار االستثمار السياحي

ضمف  كأصبحت السياحة ,حضارات الدكؿ األخرل أمر بال  األىميةفقد أصبح التعرؼ عمى  ,النتشار العكلمة
تضاربان , مع ظيكر إمكانية كجكد مف أىـ المصادر الثقافية كالتعميمية عف المجتمعات المختمفة مكاقع التراث

مكاقع  , كنتيجة إلدراؾ أىمية استدامة. مف أجؿ ذلؾما بيف السياحة كالحفاظ عمى التراث العمراني كالبيئةمحتمبلن 
, فقد تـ إعداد العديد مف المكاثيؽ كالتكصيات عمى التراث الثقافي كالطبيعي كمصدر اقتصادم كثقافي كتعميمي

مستكل المنظمات الدكلية كالعربية, ككصؿ لحد النظر الى السائح بأنو أحد العكامؿ  الميددة ألصالة المكقع 
ادرة عف منظمة االيككمكس. بينما دعت المنظمة نفسيا عاـ ( الص 4:87)اتفاقية السياحة الثقافية لعاـ التراثية 
الى  ياكالتي أتت لتحتؿ مكاف االتفاقية السابقة الصادرة عن ,االتفاقية العالمية لمسياحة الثقافيةمف خبلؿ  :::4
ركزت عمى أف مف أىـ أسباب القياـ بأم عمؿ مف أعماؿ  , كماعبلقة جديدة ما بيف الحفاظ كالسائحلالنظر 

 ,كالحفاظ عمييا بيدؼ حصكؿ السائح عمى أكبر قدر مف التمتع بيذه المكاقع ,حفاظ ىك إبقاء تمّيز مكاقع التراثال
كذلؾ مف خبلؿ أسمكب إدارة فّعاؿ يضمف بقاء المكقع كتميزه, مف خبلؿ التكعية كالحفاظ عمى المباني كالمعالـ 
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كتدرؾ صناعة السياحة أف  .أك السياسي بدكنيا التراثية, كأف التراث ال يمكف أف يحصؿ عمى الدعـ المادم
ما تدرؾ أف ىذه المصادر ىشة كغير السياحي, ككالثقافية تشكؿ الجزء األكبر مف عكامؿ الجذب  التراثيةالمكاقع 
عمى أف يعممكا جنبان إلى  ,كصناعة السياحة ,محفاظدعت لفإف االتفاقية العالمية لمسياحة الثقافية  ,مف ىنا .مستردة
 ضمف التحديات المكجكدة لمكصكؿ إلى استدامة عمى المدل الكاسع لمتراث الثقافي لكؿ مجتمع. جنب

كأف  ضمف المراكز التاريخية أف تجمب الفائدة إلى المجتمعات المستضيفة االستثمارات السياحيةعمى إذف 
مف خبلؿ ممارساتيـ. كأف تعاكف جميع الجيات مف  كبقائياتكجد لدييـ الحافز إلى المحافظة عمى المعالـ 

ىك عنصر رئيسي إلدارة المكاقع ككضع  ,كأصحاب القرار ,كالمجتمعات المحمية ,مخططيف كعامميف بالحفاظ
سياسات التطكير التي تيدؼ إلى إيجاد صناعة سياحية مستدامة تعمؿ عمى التأكيد عمى حماية المصادر التراثية 

األخذ بعيف االعتبار أف السياحة بطبيعتيا صناعة حساسة تتأثر بكؿ األجكاء الطبيعية  , معلؤلجياؿ لقادمة
 كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية, كىى أجكاء متغيرة القكاـ متقمبة الرياح.

إف عممية التخطيط لتنمية االستثمارات السياحية, أصبحت ال يقرىا فرد أك خبير أك مجمكعة مف 
خططيف كالمعمارييف كخبراء البيئة كالسياحة فقط, كلكف البد مف إبراز دكر المستثمريف كخبراء االقتصادييف كالم

اإلدارة في ىذه المجمكعة, فيـ أصحاب القرار األخير في التنمية السياحية. كلـ تعد التنمية السياحية دراسات بيئية 
نتج المناسب لمعميؿ المناسب في حدكد كتصكرات تشكيمية كمخططات عمرانية كلكنيا عممية تسكيقية تقدـ الم

المكائح كالنظـ كالمعايير التخطيطية كالبيئية, كما لـ تعد التنمية السياحية أشكاال كألكانا, كلكنيا أرقاـ كاستثمارات 
دارة كتسكيؽ كتشغيؿ كصيانة في مشركعات تتكازف فييا قيـ التحمؿ البيئي كاالقتصادم كاالجتماعي كالبشرم في  كا 

كاحدة متكاممة تضمف التكازف البيئي كااليككلكجي لعناصر الجذب السياحي. كأيضا لـ تعد التنمية  منظكمة
السياحية إبداعا فنيا أك عمبل معماريا كلكنيا أسمكب عمؿ تتحدد فيو مرحميات التنفيذ كيكاجو بو المتغيرات 

 السياسية كاالقتصادية. 
معديد ل , سببالدراسات الكثير مف نتائج, كحسب في مكاقع التراث العمراني السياحي ف االستثمارككما أ

كالبيئية كالسياحية, باإلضافة  ,كالثقافية ,االجتماعيةلمعديد مف المنافع  , فيي أيضان سببمف المنافع االقتصادية
عادة تكظيؼ مكارد كمناطؽ التراث العمراني كبيئتيا المحيطة مف منافع  إلى ما يتحقؽ نتيجة لمبادرات تطكير كا 

كاعتبر باحثكف أف التراث العمراني مكرد سياحي كطني يمكنو أف يمعب دكران ميما في  عديدة. كاجتماعية ثقافية
ة األصعدة, كىك ما يؤدم إلى رؤية جديدة لمتنمية االقتصادية المستدامة تيتـ التطكر االقتصادم عمى كاف

كغير ذلؾ مف األبعاد االقتصادية المحمية كاإلقميمية كالكطنية. كما  ,بالسكاف كنكعيتيـ كمياراتيـ كفرص عمميـ
يا يمكف إيجاد فرص كمف خبلل ,كاألسكاؽ التراثية تتمتع بالجاذبية االقتصاديةالمدف التاريخية تزاؿ مراكز 

في مشاريع  يفالعاممتعمؿ عمى رفع مستكل الدخؿ لمسكاف المحمييف  كفرص استثمارية مساندة ,استثمارية محمية
كتكفير فرص عمؿ لممجتمع  ,ككذلؾ نمك إيجارات مكاقع التراث العمراني نتيجة استثمارىا ,تطكير التراث العمراني
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 تدعـ التنمية االقتصادية الشاممة. استراتيجيةي بالمنطقة كنقطة انطبلؽ المحمي مع الحفاظ عمى النسيج االجتماع
 ,كيشير الباحثكف إلى أف المردكد االقتصادم الكطني لمتراث العمراني يتمثؿ في ككنو سبيبل لتنكيع مصادر الدخؿ

ان مف التنمية كالحد مف مشكبلت البطالة, كىك سبب مباشر لتنمية كتطكير المناطؽ األقؿ حظ ,كمجاال لمتكظيؼ
 العامميف, كما يفتح أفاقا جديدة لتمتيف كتقكية النشاط االقتصادم نتيجة لزيادة أعداد ل كؿ دكلةعمى مستك 

بنشاطات سياحة التراث العمراني, إضافة إلى أف االستثمار في مكارد التراث العمراني ألغراض سياحة التراث 
 تعش االقتصاد بانتعاش مؤسساتو في صكرة دائرية متسعة.يسيـ في تنمية صناعات أخرل متنكعة كمرتبطة لين

تسيـ عمميات االستثمار في استخداـ مكارد التراث العمراني ألغراض سياحة التراث في تنمية المرافؽ كما 
األساسية العامة مف طرؽ كمشركعات صرؼ صحي كمياه شرب ككسائؿ انتقاؿ, كزيادة فرص ارتفاع مستكل 

مف قيمة العقارات كحصيمة الضرائب  عمميات االحياء ليذه المكاقع يمكف أف تزيدكما . ىذه المدفمعيشة سكاف 
 كمف ثـ مساعدة ىذه المجتمعات عمى تمكيؿ الخدمات العامة.

% مف 41لقد اثبت االستثمار السياحي قدرتو كدكره في التنمية االقتصادية العالمية, كالذم شكؿ 
مميكف  654دد السياح تزايد خبلؿ العشر سنكات السابقة عالميان مف . كما أف ع3117االقتصاد العالمي عاـ 

% خبلؿ 7%, كقد زادت لتصؿ الى  5.6كبزيادة قدرىا  3116مميكف سائح عاـ  917, الى 6::4سائح عاـ 
بميكف سائح عاـ  3مميكف سائح, كالذم مف المتكقع أف يصؿ ىذا الرقـ الى  51:كبعدد سياح  3141عاـ 

3131.14 
بيدؼ السعي لتحقيؽ التطكير كالسياحة  15ايمكؿ مف كؿ عاـ بيـك عالمي لمسياحة 38بح العالـ يحتفؿ يـك كقد أص

المستدامة, لحماية الحياة عمى األرض كحقكؽ األجياؿ المقبمة, كلبلستمتاع بالمصادر المختمفة, كخصكصان مراكز 
 المدف كالمكاقع التاريخية كحمايتيا مف االندثار.

ضمف  محرؾ لمتنمية المستدامة لمراكز المدف التاريخيةكاالستثمار السياحي وبالتالي يمكف إجماؿ دور 
 المستويات الثالثة التالية:

, المساعدة عمى تييئة المجتمع لمتغيير كاالنفتاح عمى المستكل الكطني كالعالمي عمى المستوى االجتماعي: •
زيادة التشاركية, كتشجيع السكاف المحمييف عمى , ك نمية االجتماعيةعية كالتطكر كالتالحد مف العزلة االجتماك 

 المشاركة في عممية التنمية السياحية.
 -تأثيرىا عمى باقي القطاعات كتطكير لمبنى التحتية, كالخدمات العامة  عمى المستوى الخدمي والثقافي: •

 .المحمي كالعالميدعـ التبادؿ الثقافي كالتركيج , ك كاالتصاالت, كالتسكيؽ, كاالعبلـ

                                                             
14

Prof. .Dr.Fawzi Boudaqqa, Professor –researcher director, 2011, Sustainable Tourism Development May be a Pillar for 
Economic Development in the Arab World?, University of Science and Technology Houari Boumediene.  

 3141اسجبَُب ػبو  -تى تحذَذ هذا انُىو يٍ لجم يُظًخ انسُبحخ انؼبنًُخ فٍ يذرَذ15
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التركيج , ك مكافحة الفقر, ك زيادة الدخؿ المحمي كالقكمي, ك زيادة فرص العمؿ عمى المستوى االقتصادي: •
تطكير االقتصاد , ك لمصناعات التقميدية كجعميا نقاط جذب سياحيان كثقافيان عمى المستكيات المحمية كالعالمية

 .المحمي كدعـ المشاريع الصغيرة كالمتكسطة
16كد عمى ىذه العبلقة االيجابية, دراسة معدة مف قبؿ البنؾ الدكلي عاـ كما أ

, كالذم يبينو 3119
كالذم يتضمف المخطط البياني, حيث يبلحظ ازدياد معدالت النمك السنكية بازدياد االستثمارات  (4المخطط رقـ )

مى أف صناعة السياحة % . كما تؤكد الدراسة ع1,6. كالتي تقارب 1::4ك  4:91السياحية ما بيف عامي 
 ( مميكف شخص عمى مستكل العالـ. 346تكظؼ بشكؿ مباشر أك غير مباشر, ما يقارب )

إف االستثمار في التراث الثقافي لممجتمعات الفقيرة كاليامشية يمكف أف يحقؽ تغييرات جذرية في 
ف ىذه التغييرات تتيح كؿ أنكاع الفرص لمسكاف كي يشقكا طريقيـ كيحسنكا  ,اعتمادىا عمى الذات كفي طاقتيا كا 

 مف أحكاليـ المعيشية.

تحسيف أكضاع  المدف التاريخية كاستثمارىا سياحيان ىكمف األىداؼ الرئيسية إلعادة تأىيؿ  كما إف
كتعزيز تييئة فرص العمؿ لمحد مف العزلة  ,كالخدمات العامة ,المساكف كالحصكؿ عمى الخدمات التحتية األساسية

ع العاـ كالخاص كالمؤسسات يتضمف إشراؾ القطا أفاف ىذا النيج يجب , ك االجتماعية لمسكاف كمكافحة الفقر
كفي أنشطتيا  اجتذاب القطاع الخاص لبلستثمار في السكؽ العقارية بيذه األحياءكيعتبر  غير الربحية.
تستطيع أف  الميتمةفي حيف أف الجمعيات المحمية التي نشأت حكؿ المناطؽ الحضارية أك  ىاـ جدان, االقتصادية

 مبادرات تساعد عمى إعادة تأىيؿ األحياء القديمة.كالضغط السياسي لتنفيذ  ,تكفر رأس الماؿ
                                                             

16
Rabah Arezki, Reda Cherif, and John Piotrowski, Tourism Specialization and Economic Development: Evidence from the 

UNESCO World Heritage List 

 المصدر: تقرير لمبنؾ الدولي – مع ازدياد االستثمارات السياحية االقتصادي السنوي ( مخطط بياني لعالقة معدؿ النمو1رقـ ) مخطط
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إنو مف الميـ أف يككف لممجتمعات المحمية كمؤسسات المجتمع المدني كالمؤسسات األىمية كالميتميف 
دكر في إبراز تراثيا كالحفاظ عميو, مف خبلؿ إنشاء مؤسسات أك فرؽ أىمية خاصة تيتـ بإدارة كتدبير شؤكف 

بو, بالشراكة كالتعاكف كالتكاصؿ مع الجيات ذات االختصاص مف اجؿ كضع رؤية  التراث كحفظو كاالىتماـ
عادة تأىيؿ مراكز المدف التاريخية  كتصكرات في كيفية الحفاظ عمى التراث بجميع مككناتو, كالعمؿ عمى تطكير كا 

ة كاألثرية, كسف كأسكاقيا الشعبية, باإلضافة إلى كضع الخطط التي ترمي إلى ترميـ كتأىيؿ المباني التراثي
القكانيف التي تحفظيا كتمنع التعدم عمييا, كبذؿ الجيكد مف اجؿ حمايتيا كرعايتيا كاالىتماـ بيا كتنميتيا 
ضافتيا إلى قكائـ التراث اإلنساني , عمى أف تحظى كؿ ىذه  برازىا, مع السعي إلى ضـ ىذه المكاقع األثرية كا  كا 

 ميزانيات سنكية ليذا الغرض.الجيكد بالدعـ المادم كالمعنكم, كتخصيص 
التي يمكف أف تؤدم الى تقمص دكر  العقبات والمشكالتإال أف االستثمارات السياحية تكاجو العديد مف 

السياحة في مجاالت التنمية االقتصادية كاالجتماعية رغـ كجكد المكارد كمقكمات النيكض بكاقع السياحة, كمف 
كاضحة المعالـ حكؿ االستثمار السياحي كآفاؽ تطكرىا, كتكاضع  ستراتيجيةاأىـ ىذه المشاكؿ, االفتقار الى كجكد 

الكعي السياحي كتخمؼ التكعية الشعبية بأىمية السياحة لدل معظـ المكاطنيف, كقصكر برامج التدريب السياحي 
 كالفندقي لمنيكض بمستكل الخدمات كالتسييبلت السياحية التي تتطمب قكل عمؿ مؤىمة, كضعؼ كقصكر في
أنظمة النقؿ البرية كالبحرية كالجكية لمكصكؿ الى مكاقع الجذب السياحي, كتكاضع خطط التركيج كالتسكيؽ 
السياحي, كقصكر االعتمادات الحككمية المخصصة لمتسكيؽ كالبحكث كاإلحصاءات كاإلعبلـ السياحي, كضعؼ 

البنى التحتية. كأيضان تكاضع كقمة أك قصكر في المرافؽ األساسية كالخدمات كالطرؽ كالكيرباء كاالتصاالت ك 
المؤسسات التعميمية كضعؼ مستكل التأىيؿ كالتدريب لدل نسبة عالية مف العامميف كانخفاض كتدني مستكل 
النظافة العامة في المدف كالمناطؽ السياحية األثرية كعدـ كفاية كؿ مف المرافؽ العامة كنظاـ معالجة النفايات في 

احي, كتقميدية البرامج السياحية, كعدـ كجكدىا أصبلن, مما يقؼ حائبلن دكف إطالة مدة إطار انخفاض الكعي السي
إقامة السائح, كاإلىماؿ لممناطؽ األثرية كخصكصان المكاقع الدينية, فيناؾ تقصير في أعماؿ الصيانة كالترميـ, 

 فضبلن عف عدـ كجكد نظاـ مبرمج لزيارة كزيادة كجذب السائحيف ليذه المناطؽ.

التالي فيناؾ عبلقة كثيقة ما بيف التػراث العمرانػي كالنمػك االقتصػادم كالتػي يمكػف تمخيصػيا مػف خػبلؿ االسػتثمارات كب
 السياحية, بما يمي:
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االستثمار السياحي المستداـ  وتطويره, ىو داعػـ نالحظ مف خالؿ المخطط البياني السابؽ بأف االىتماـ بموضوع 
وضػػروري مػػف أجػػؿ الحفػػاظ عمػػى التػػراث. كمػػا أف حمايػػة التػػراث ) الثقػػافي, العمرانػػي( ىػػو مصػػدر القػػوة الحقيقػػي 
لالسػػتثمارات السػػياحية المسػػتداـ, وتكامػػؿ الحفػػاظ مػػع دعػػـ االسػػتثمارات السػػياحية, سػػوؼ يػػؤدي الػػى التنميػػة 

 ية المجتمع واالقتصاد المحمي.المحمية, وزيادة رفاى
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 االستثمار السٌاحً-النمو االقتصادي 

التراث الثقافً ٌساهم فً النمو 

االقتصادي , مع التركٌز على 

 المستدامةالسٌاحة 

 (فً النمو المستدام التراث سبب) 

مع التراث الثقافً ذو مكانة عالمٌة, 

لنمو االقتصادي اعطاء األولوٌة ل

 والحد من الفقر 

الحفاظ على التراث على حساب ) 

 (التنمٌة

النمو االقتصادي ٌجذب المستثمرٌن 

الجدد ) خدمات مالٌة, تطوٌر 

عقاري, مع التؤكٌد الضعٌف على 

 حفاظ  ال

 (النمو على حساب التراث)

هناك العدٌد من التحدٌات التً ٌمكن 

) الفقر,        مواجهتها بآن واحد 

مشاكل عمرانٌة, ضعف التسوٌق 

العقاري, إمكانٌة الحفاظ على 

 .(التراث

 (النمو ضعٌف والتراث مهدد) 
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الفصؿ الثاني: استثمار مراكز المدف التاريخية العالمية كأحد موارد التنمية العمرانية  -2
 وآليات استثمارىا سياحياً 

بعد الحرب العالمية الثانية, بالتكظيؼ الثقافي لممعالـ كاألكابد األثرية, كمف ثـ بدأ التحكؿ  أوروبابدأت  
كالمطاعـ كغيرىا. تبلىا كضع خطط عمؿ لضماف  ؽالى تكظيؼ المباني التاريخية بفعاليات سياحية كالفناد

 ستدامة تمؾ المراكز.تكامؿ الحفاظ عمى مراكز المدف التاريخية, كاالستثمار السياحي لو كضمانان ال
سكؼ يتـ في ىذا الفصؿ استعراض بعض أىـ التجارب العالمية التي أثبتت نجاحان, ككانت سببان في  

التنمية العمرانية ليس لمركزىا التاريخي فقط, بؿ لممدينة ككؿ. كمف ىذه التجارب تجربة مدينة اليكانتيي اإلسبانية 
ىدفت لكقؼ تدىكر مركزىا التاريخي كتسريع التنمية العمرانية فييا مف خبلؿ اإلعداد كتنفيذ خطة عمؿ متكاممة 

بدعـ اساسي مف الحككمة المركزية كالمحمية. كمدينة ليكف الفرنسية مف خبلؿ اعتماد التراث الثقافي كمككف 
. كمدينة أساسي في عممية التنمية العمرانية المستقبمية كبدعـ أساسي مف الحككمة االقميمية كالمحمية في المدينة

اسطنبكؿ التركية مف خبلؿ تحكيؿ المركز التاريخي لممدينة الى استثمار سياحي ثقافي كبمشاركة القطاع الخاص 
 كمكرد مالي كبشرم أساسي.

( اإلسبانية وخطة Alicanteمخطط مدينة أليكانتي ) –التأىيؿ المستداـ في المراكز التاريخية  2-1
 (RACHAراشا )

 331111تقع مدينة أليكانتي جنكب شرؽ إسبانيا عمى ساحؿ البحر األبيض المتكسط, يبم  عدد سكانيا 
. تعرضت المدينة نسمة 2831ىكتاران, كيقيـ فيو حاليان  26نسمة. يقع المركز التاريخي لممدينة عمى مساحة قدرىا 

كمركزىا الى تمؼ كبير, كالمعالـ االثرية بشكؿ خاص, كعانت المدينة القديمة كثيران بسبب انعزاؿ مكقعيا. فقد 
مثؿ ظاىرة ازدياد عدد كبار السف المقيميف, كانخفاض  االجتماعي واالقتصاديبرزت عدة صعكبات في المجاليف 

العمؿ, كتدني مستكل السكف كقمة الخدمات الصحية كالتربكية ك الدخؿ بشكؿ عاـ, كارتفاع عدد العاطميف عف 
 إطارىا العمراني والبيئةالثقافية, كالتخمي عف الكسائؿ التقميدية لمتجارة, كضعؼ التركيج. بينما تتمثؿ المشكمة في 

 2009المصدر تقرٌر ملتقى المدن السورٌة االوروبٌة  -مركز مدٌنة الٌكانتً التارٌخً( موقع 1رقم )  صورة
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ـ, يضاؼ الى في عدـ ربط المركز التاريخي لممدينة مع محيطيا, كعبكر لحركة كثيفة لمسيارات ككسائط النقؿ العا
, فإف المشكمة تتركز في لموضع المعماريذلؾ سكء البنية التحتية, كقمة االماكف المخصصة لممشاة. أما بالنسبة 

العدد الكبير مف المساحات الفارغة, كقدـ المباني كانعداـ أعماؿ الترميـ كالصيانة لمبيكت السكنية كالعقارات 
المؤجرة بأسعار منخفضة, كضعؼ المكارد االقتصادية, كىجرة األخرل. باإلضافة لممعدؿ الكبير لممساكف 

عادة تأىيؿ معالـ  أصحاب العقارات, ككجكد عدد كبير مف المساكف الفارغة, كضعؼ سياسة الحماية كالحفاظ كا 
 التراث الضخـ كالتاريخي.

ي, التي نصت عمى إعادة عمى اتفاقية بيف مجمس عمـك فاالنسيا كبمدية أليكانت 1992كنتيجة لذلؾ تـ التكقيع عاـ 
 .خطة إعادة تأىيؿ وتعمير المركز التاريخي لمدينة أليكانتي أو خطة راشاتأىيؿ المركز التاريخي, فنشأت 

كالمؤلؼ مف مكظفيف يمثمكف  بمدية أليكانتي , 1992كقد تأسس مكتب االدارة المتكاممة لخطة راشا عاـ  
كالييئة العامة لػ فالنسيا. تتمخص ميمتيـ في تكجيو اصحاب المشاريع مف القطاع الخاص كتسييؿ اجراءات 
معامبلتيـ, كتقديـ االستشارة عف المسائؿ التقنية في عمميات إعادة التأىيؿ, كتنسيؽ كمراقبة خطكات العمؿ 

عادة التأىيؿ مباشرة مع مجمس فاالنس يا حكؿ المركز التاريخي, كاعداد سياسات تيدؼ الى تشجيع ثقافة الحفاظ كا 
كالمباشرة بيا, كفي النياية التركيج لممركز التاريخي لمدينة أليكانتي. كيتـ تمكيؿ ىذا المكتب مف قبؿ المجمس 

  مميكف يكرك. 6العاـ في فاالنسيا عف طريؽ مساىمات سنكية تصؿ الى 

عمى ترميـ النسيج االجتماعي  اقتصادي -منطمؽ اجتماعيألىداؼ األكلية ليذه الخطة مف تتركز ا 
كتحسيف مستكل المعيشة لساكنيو, كالحفاظ عمى عدد السكاف الذيف يقطنكف فيو حاليان بجعمو متكافؽ مع جذب 

عادة تأىيؿ األماكف العامة, كبالتالي إعادة تأىيؿ البي كت السكنية, خصكصان في سكاف جدد, كتطكير الخدمات, كا 
 المناطؽ األكثر حرمانان, مما يجعمو أداة لتكزيع الثركة, كتعزيز مشاركة الفعاليات االجتماعية المختمفة.

 autocarhire.com االنترنٌت: المصدر - ( مركز مدٌنة الٌكانتً التارٌخ2ًرقم )  صورة
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, مف خبلؿ الربط كتكامؿ المركز التاريخي مع النسيج عمرانية وبيئيةكما تتضمف الخطة أىداؼ تنظيمية  
لتخفيؼ العزلة التي تعاني منيا المنطقة, كتحسيف طرؽ الدخكؿ الى  العمراني المجاكر, كمع بقية أجزاء المدينة,

المركز التاريخي مف خبلؿ دراسة مركرية جديدة كلمنقؿ العاـ كمكاقؼ السيارات كزيادة المساحات المخصصة 
 لممشاة, كتحسيف الساحات كاألماكف العامة, كتجديد البنى التحتية, كتحسيف الظركؼ البيئية.

ؽ خطة راشا, بدأت تظير عبلمات الحيكية عمى المركز التاريخي مف الناحية االجتماعية منذ بدء تطبي 
 1997كما تبلىا مف اتفاقيتيف مكممتيف ليا في عامي  1992العمرانية كالمعمارية مف خبلؿ المرحمة األكلى عاـ 

خبلؿ خطة راشا في  . كيمكف تصنيؼ اإلجراءات العممية التي حددىا المجمس العاـ في فاالنسيا مف2116ك 
 مجمكعتيف:

 عادة تنظيـ األماكف العامة, اإلجراءات المباشرة عادة تأىيؿ: أم التدخؿ المباشر في تييئة كا  المباني,  كا 
كترميـ األكابد األثرية. حيث كصؿ معدؿ االستثمارات المباشرة التي نفذىا المجمس العاـ في فاالنسيا عف طريؽ 

مميكف يكرك, كتـ تمكيؿ األعماؿ  61% كىك ما يمثؿ استثمارات بقيمة تصؿ الى 81خطة راشا الى ما يقارب الػ 
مميكف يكرك  2مميكف يكرك, في حيف خصصت ميزانية قدرىا  13%( بما يقارب الػ 17,14قيد التنفيذ كنسبتيا )

لتمؾ األعماؿ التي مازالت قيد الدراسة. أما بالنسبة لممساعدات الغير مباشرة التي يقدميا المجمس البمدم في 
مشركع بميزانية مخصصة  361فاالنسيا ألفراد مف القطاع الخاص عف طريؽ مكتب راشا, فقد كصؿ عددىا الى 

عانات تقترب مف  23ػزادت عف    مبلييف يكرك. 7مميكف يكرك, كا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

عانات  41كما شاركت الجمعية البمدية لئلسكاف في مدينة أليكانتي بتمكيؿ  مشركع بميزانية تفكؽ المميكف يكرك, كا 
 ان.مسكن 938بناء ك 131ألؼ يكرك. كبفضؿ ىذه االستثمارات أعيد تأىيؿ ما مجمكعو  441تقترب قيمتيا مف الػ

 يمكف تسميط الضكء عمى بعض المشاريع العمرانية اليامة, كالميزانيات التي تـ تخصيصيا:

 autocarhire.com االنترنٌت: المصدر -سٌاحٌاً  مركز مدٌنة الٌكانتً التارٌخً توظٌف( 3رقم )  صورة
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  يكرك كمنيا مميكف  8,5إعادة التخطيط العمراني لمفراغات العامة عف طريؽ استثمارات كصمت قيمتيا الى
ساحة القديس كريستكؼ, بيدؼ تنظيـ حركة 
المركر كالمشاة, كدعمان لمسكاف المحمييف الذيف 
يقدمكف الخدمات المختمفة في الساحة. كساحة 
الباسييتك راميرك, كساحة الكارمف كالبكرتكف 
كىما جزء مف برنامج سكني لمطبلب 

  الجامعييف.

  ,مشركع حديقة إيريتا في جبؿ بيناكانتؿ
مميكف يكرك كيقع في أسفؿ قمعة القديس  11كىك المشركع األكثر رمزية في المنطقة القديمة, كبتمكيؿ قارب الػ 

  باربارا, كفيو يمكف االستمتاع بأجمؿ مشاىد المدينة.

فإف خطة راشا كانت تسعى الى خمؽ مراكز نشاطات جديدة تشكؿ دعائـ لممركز  المعماريبالنسبة لممجاؿ  
رث التاريخي كالثقافي, اإلالتاريخي في اليكانتي, كتصبح مرجعان كمشجعان لممبادرات الخاصة, كالمحافظة عمى 

عادة تأىيؿ كتحديث السكف التقميدم, كتشجيع المبادرات الخاصة في مجاؿ إعادة التأىيؿ كبناء البيكت السكنية  كا 
كالمنشآت التجارية, ككضع معايير لمجكدة تككف مرجعان لممشاريع المستقبمية. كقد تـ في ىذا المجاؿ تنفيذ مشاريع 

مميكف يكرك, كىك اليـك المقر اإلقميمي  1,8يذ بناء المركز البمدم لمفنكف, بقيمة ذات قيمة رمزية عالية, كتنف
 6,5لمجمعية البمدية لمثقافة, يحتضف المركز مختمؼ النشاطات الثقافية في المدينة. كتكسيع البيت المجمعي بكمفة 

المدينة المكتشفة". كالبناء مميكف يكرك, كالذم تـ تحكيمو الى متحؼ يضـ أىـ آثار المدينة القديمة, كمعرض" 
لمتحؼ الماء في مدينة أليكانتي. كمشركع تكسيع متحؼ الفف المعاصر  الممحؽ بغاريغكس, كىك اليـك مقرالجديد 

كىك يعتبر إحدل ابرز األعماؿ التي تضمنتيا خطة راشا, كىك يمكؿ مف المجمس  -MMACA -في أليكانتي
يكرك. حيث مف المخطط لو أف يتحكؿ المتحؼ الى بنية ثقافية جديدة  مميكف 11العاـ في فاالنسيا كبكمفة حكالي 

المصدر تقرٌر ملتقى المدن  –(: مشروع منطقة البورتون 4رقم ) صورة

 2009السورٌة األوروبٌة 

 2009المصدر تقرٌر ملتقى المدن السورٌة األوروبً -فً جبل بٌناكانتٌل : مشروع حدٌقة إٌرٌتا(5رقم ) الصورة
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في المدينة تغني إرثيا كتزيد مف حجـ المكارد المادية التي تدعـ 
المجاالت التربكية كالثقافية. كتكسيع مركز المكارد المخصصة 

مبلييف يكرك, الذم ييدؼ الى تقديـ  5لمشباب كبكمفة حكالي 
الشباب المتزايدة. كالمبنى البمدم  خدمات تستجيب لمتطمبات

المتعدد الكظائؼ كالمكجكد في شارع ألباريث, كقد خصصت لو 
مميكف يكرك كىك جزء مف برنامج السكف  3.5استثمارات تزيد عف 
 لمطبلب الجامعييف.

كما ظيرت نتائج اإلرث التاريخي كالثقافي لممدينة مف 
خبلؿ إعادة تأىيؿ جميع المباني المكجكدة في المركز التاريخي 
كفائدة ثقافية, كقاـ بتمكيميا مباشرة المجمس العاـ في فاالنسيا مف 

سة خبلؿ خطة راشا كمنيا: ترميـ بمدية أليكانتي, ككنيسة القدي
 Concatedral de sanماريا, كترميـ كاتدرائية القديس نقكال)

Nicolas عادة تأىيؿ كاجيات دير أغكستيناس (, كا 
(Convento de las Agustinas( كراىبات ديبل سانغرم ,)Agustinas o monjas de la Sangre ,)

 كتييئة ساحة القديسة مريـ. 
(, كىك اليـك مقر متحؼ Gravinaميـ قصر غرابينا ) كطرحت مؤسسات عامة أخرل كالمجمس اإلقميمي تر 

 مبلييف يكرك. 4الفنكف الجميمة. كقد ارتفع حجـ االستثمار المباشر في ىذا المشركع مف خبلؿ خطة راشا الى 
 المتمثمة في تقديـ المساعدات كاإلعانات لمقطاع الخاص الراغب بالمشاركة في اإلجراءات الغير مباشرة :

ركز التاريخي. كمف جيتيا, قامت البمدية بإعداد القكانيف كالتشريعات المتعمقة بالتعديبلت إعادة تأىيؿ الم
المستحدثة في الخطة الخاصة بالمركز التاريخي, كتكفمت بالتركيج لممساكف المعدة لئليجار كببرنامج الكساطة 

 يخي األثرم ما يمي:االجتماعية العقارية. كبالتالي نتج عف الخطكات المتخذة إلنقاذ اإلرث التار 
  حفظ كعرض اآلثار المكتشفة كالناتجة عف الحفريات في متحؼ يقع تحت أرض الفسحة الداخمية لتكسيع

 البمدية.

  ـ مف األسكار الغربية التي تأتي مف قمعة القديسة باربارا في األعمى كتصؿ الى  251ترميـ أكثر مف
  المناطؽ العمرانية في المدينة في األسفؿ.

  عادة تقييـ المحافظة عمى اآلثار العائدة لمحقبة القكطية لممدينة ) القرنيف الرابع كالخامس عشر ميبلدم(. كا 
 ىذه اآلثار.

(: إحدى مبانً اإلرث التارٌخً والثقافً 6رقم) صورة

المدن المصدر تقرٌر ملتقى  -التً تم إعادة تأهٌلها

 2009األوروبٌة السورٌة 
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  ترميـ قسـ مف السكر العائد لحقبة النيضة كالذم ينتمي لمكاجية البحرية كالتي عرضت عمى الجميكر في
  (.Paseito Ramiroساحة باسييتك راميرك )

  مف السكر اإلسبلمي العائد الى القرف الحادم عشر ميبلدم, كترميـ مخزف الباركد كالذم يعكد الى ترميـ جزء
 القرف الثامف عشر ميبلدم.

 (تأىيؿ آبار غاريغكسPozos de Garrigos كىي عبارة عف ثبلثة خزانات كبيرة تعكد لمقرف التاسع ,)
 مميكف يكرك. 1,5ميبلدم, ككصمت تكمفتيا الى ما يقارب 

مف مباني سكنية كعامة, كساحات  2111تنفيذىا حتى عاـ  المتكقعيبيف إحصائية لممشاريع  لجدكؿ التاليكا
 كمكاقؼ سيارات, كمباني تجارية, كحجـ االستثمار في تمؾ المباني:

حجـ االستثمار  بيوت سكنية مباني تجارية ساحات مواقؼ سيارات مباني 
 بالمميوف يورو

 14,5 176 36 85 24 الجاىزة

 7,2 46 2 117 4 قيد التنفيذ

 6,7 118 12 118 7 المخطط لبنائيا

 2885 82 50 310 35 اإلجمالي
 2009تقرٌر ملتقى المدن األوروبٌة السورٌة  المصدر:-2010( ٌبٌن إحصائٌة للمشارٌع المتوقع تنفٌذها حتى عام 1-1الجدول رقم )

المستقبمية كخصكصان طبلب الجامعات فقد تـ عقد اتفاقية ما بيف بمدية  دعـ الموارد البشريةكفي مجاؿ 
مدينة أليكانتي كجامعة أليكانتي كمعيد الشباب التابع لكزارة المساكاة, تتضمف تنفيذ مشركع إعادة تأىيؿ إحدل 

يكت السكنية (, كتنفيذ مجمكعة مف البCarmenالساحات األكثر تدىكران في المركز التاريخي كىي ساحة كارمف )
المعدة لآلجار حكؿ الساحة المذككرة, تككف مجيزة بخدمات تتناسب مع احتياجات الطبلب. باإلضافة الى إحياء 

 مسكنان في الساحة أيضان تتبع كميا لنظاـ التأجير. 21كتأىيؿ 
طكير بإتباع سياسات مكممة لخطة راشا, مف خبلؿ ت 2115كما تقـك الجمعية البمدية لئلسكاف منذ عاـ  

خطة أحياء سكنية كفعاليات اقتصادية ضمف المركز التاريخي مف مدينة أليكانتي, كىي خطة "نيا" تعني تجديد 
, كتيدؼ الى: تكفير الشركط البلزمة لتحكيؿ المنطقة الى NEA (Nuevo Espacio Antiguo)المكاف القديـ

كالمباني الجديدة لكضعيا في االستخداـ,  مكاف جذاب لمعيش, عف طريؽ تحفيز أصحاب البيكت السكنية الخالية,
الى تشجيع المقيميف المستقبمييف, كدفع أصحاب المشاريع كمالكي المنشآت التجارية الفارغة لتكسيع  باإلضافة

كتحسيف النشاطات المكجكدة كدعـ التغيير في االستخداـ كاالستثمارات السياحية كالثقافية. كتسييؿ االجراءات 
 لتحقيؽ ذلؾ. االدارية البلزمة
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يتبيف لنا, بأف وجود خطة عمؿ المتمثمة بخطة مف خالؿ ما تـ استعراضو لتجربة مدينة أليكانتي,   
راشا, أنتجت خطط وبرامج شممت العديد مف جوانب التنمية, وتعددت أيضًا الموارد لتنفيذ تمؾ البرامج, والتي 

 يمكف إجماليا بالجدوؿ التالي:
 المخرجات )خطط وبرامج( موارد بشرية موارد مالية داعمة موارد مالية مباشرة 

التنمية 
 العمرانية

مجمس عمـك فاالنسيا 
 %81بنسبة 

السكاف كالشاغميف 
 المحمييف 

العامميف في خطة 
 راشا

  المحافظة عمى ارث تاريخي ثقافي
 311بناء,  35إعادة تأىيؿ كترميـ 

مبنى  51ساحات كمكاقؼ سيارات, 
 سكنيبيت  82تجارم, 

 ترميـ األسكار القديمة 

  ربط المركز التاريخي مع محيطو
 العمراني

 زيادة ك  تخفيؼ الكثافة المركرية
 مساحات المشاة

 تحسيف البيئةك  تجديد البنى التحتية 

 تحسيف ك  كضع معايير لمجكدة
 مستكل معيشة السكاف

العامميف في   بمدية أليكانتي
الجمعية البمدية 

 لئلسكاف
الجمعية البمدية 

 لئلسكاف 
العامميف في بمدية  

 أليكانتي
السكاف كالشاغميف   المجمس اإلقميمي

 المحمييف

التنمية 
 االقتصادية

مجمس عمـك فاالنسيا 
 %81بنسبة 

السكاف كالشاغميف 
 المحمييف

العامميف في خطة 
 راشا

 تكفير فرص عمؿ جديدة 
  ارتفاع أسعار العقارات كازدياد

 عميياالطمب 

  دعـ الكسائؿ التقميدية بالتجارة
 كالصناعات التقميدية كالتركيج ليا

العامميف في   بمدية أليكانتي
الجمعية البمدية 

 لئلسكاف
الجمعية البمدية 

 لئلسكاف
العامميف في بمدية  

 أليكانتي
السكاف كالشاغميف   

 المحمييف

التنمية 
 االجتماعية

مجمس عمـك فاالنسيا 
 %81بنسبة 

مساىمة الشاغميف 
 كالساكنيف

العامميف في خطة 
 راشا

 ترميـ النسيج االجتماعي 

  تعزيز مشاركة الفعاليات االجتماعية
 المختمفة, كالسكاف

  دعـ الخدمات الصحية كالتربكية
 كالثقافية

 تكفير أماكف ترفيييو لكبار السف 

العامميف في   
الجمعية البمدية 

 لئلسكاف
العامميف في بمدية   بمدية أليكانتي

 أليكانتي
الجمعية البمدية 

 لئلسكاف
السكاف كالشاغميف  

 المحمييف
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خطط 
التنمية 
 السياحية

العامميف في خطة  مساىمة المستثمريف مجمس عمـك فاالنسيا
 راشا

  انتشار االستثمارات السياحية 

  تنفيذ العديد مف المتاحؼ
 كالمعارض

 
ككادر الجيات  بمدية أليكانتي

 العامة المعنية
العامميف في بمدية 

 أليكانتي
الجمعية البمدية 

 لئلسكاف
العامميف في  

الجمعية البمدية 
 لئلسكاف

ككادر المستثمريف   
مف القطاع 

 الخاص

خطط 
الترويج 
 الثقافي

ككادر الجيات  مجمس عمـك فاالنسيا
 العامة المعنية

العامميف في بمدية 
 أليكانتي

  لممدينة كلمفعاليات تركيج جيد
 الثقافية كالسياحية

  تنفيذ المقر االقميمي لمجمعية
 البمدية لمثقافة

  تنفيذ معرض آثار المدينة كمتحؼ
 الماء

  إعادة تأىيؿ العديد مف المباني
 كفعاليات ثقافية

العامميف في  مساىمة المستثمريف بمدية أليكانتي
الجمعية البمدية 

 لئلسكاف
   

القوانيف 
 والتشريعات

ككادر الجيات  مجمس عمـك فاالنسيا
 العامة المعنية

العامميف في خطة 
 راشا

  قكانيف تسمح بالتعديبلت المستحدثة
اجراءات , ك عمى المباني كالمنازؿ
 حماية المركز التاريخي 

  النظاـ العمراني حافظ عمى الثقافة
 العمرانية المحمية

  قكانيف تشجيع االستثمار كاعادة
 المبانياستعماؿ 

  اجراءات الحفاظ عمى البيئة 

  قكانيف تساىـ في التركيج لممدينة 

  تسييؿ اجراءات إلعادة تفعيؿ
 الفعاليات التجارية 

 تسييؿ االجراءات الترخيصية 

  تسييؿ االجراءات لمترخيص
 لمفعاليات الثقافية

السكاف كالشاغميف  بمدية أليكانتي
 المحمييف

العامميف في بمدية 
 أليكانتي

الجمعية البمدية 
 لئلسكاف

العامميف في  
الجمعية البمدية 

 لئلسكاف
   
   
   
   
   
   
   

 الباحث المصدر:-جدول بالموارد والخطط المستخدمة فً تجربة ألٌكانتً( 2-1الجدول رقم )
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والمحمية الفضؿ واألولوية في المبادرة لمبدء يمكف القوؿ أنو كاف لمقطاع العاـ بمستوياتو المختمفة االقميمية 
بإجراءات التنمية العمرانية واستثمار المركز التاريخي لممدينة, مف ناحية التمويؿ والدعـ بالموارد المالية, 

التي تسعى الييا عمى  ,والبشرية, إضافة الى إعداد االجراءات والقوانيف التي تدعـ عممية الحفاظ والتطوير
االجتماعية. وبمشاركة واسعة مف السكاف والشاغميف  -البيئية واالقتصادية -يات العمرانيةكافة المستو 

المحمييف ضمف المركز التاريخي لممدينة, والذي تحوؿ اليـو الى منطقة محافظ عمييا وتعج بالسكاف 
مات اإلدارية التابعة والنشاطات التجارية والسياحية والثقافية المتعددة, إضافة الى وجود أعداد كبيرة مف الخد

لممجمس البمدي. ويالحظ تضاؤؿ دور القطاع الخاص, وخصوصًا ضمف مراحؿ العمؿ األولى, وذلؾ مف ناحية 
 مشاركتو بالموارد المختمفة في إطار عممية التنمية العمرانية.

رغ كما جاء تميز تجربة مدينة أليكانتي مف خالؿ إعداد خطة عمؿ متكاممة, وتخصيص فريؽ عمؿ متف
لتنفيذىا, باإلضافة الى تأميف الموارد المالية الالزمة عمى شكؿ ميزانيات سنوية, ومساعدات, وتشجيع وتمويؿ 

 االستثمارات الخاصة.
 
 فرنسا-تجربة مدينة ليوف –التراث الثقافي أداة لمتنمية المستدامة ولمحكـ المحمي   2-2

, المكاف الذم اعتاد 1998تـ إدراج المركز التاريخي لمدينة ليكف عمى قائمة التراث العالمي لميكنسكك عاـ  
السكاف العيش كالعمؿ فيو, كالتسكؽ كحضكر 
المعارض الثقافية. كجاء ترشيح اليكنسكك 

مى كفؽ ثبلث معايير: المكقع الجغرافي ع
ممتقى طرؽ المكاصبلت, كاستمرارية المحيط 

عاـ, كحماية  2111العمراني ألكثر مف 
الحياة العمرانية في المناطؽ التاريخية كالتي 
ماتزاؿ حية حتى اآلف. ككاف تركيزه أقؿ عمى 

  المعالـ األثرية كحدىا.
  

ء التاريخية, قامت مدينة ليكف منذ أف أخذت أكؿ التدابير في الستينات مف القرف الماضي لمنع ىدـ األحيا
 كشركاؤىا بتطكير" آلية عمؿ" أكلية تتضمف:

  ,تنمية المعرفة كالقياـ بجرد لمكاقع التراث عمى مستكل النسيج العمراني بالكامؿ مف الناحية الطبيعية كالعمرانية
 كعمى مستكل كؿ حي.

  ,كالتكامؿ االجتماعي.تطكير التخطيط العمراني كالنقؿ, كمخططات الفراغات العامة 

المصدر: تقرٌر  -( صورة جوٌة للمركز التارٌخً لمدٌنة لٌون7رقم) صورة

 ملتقى المدن السورٌة االوروبٌة
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 .ترجمة عمؿ التخطيط العمراني الى تشريعات تتحكـ في عممية التحديث في المركز التاريخي لمدينة ليكف 

  القطاع الخاص.ك االستفادة مف جيكد المختصيف, المعمارييف, مخططي المدف, المطكريف, الجيات العامة 

 االعتبار الحاجات كالسمككيات.عيف التأكيد عمى المشاركة بالرأم مع السكاف آخذيف ب 

  كفي سعي الحككمة المحمية لممدينة الحصكؿ عمى خطة عمؿ متكاممة انطبلقان مف التأكيد عمى التراث العمراني
 17كفؽ تقييـ اليكنسكك, كاف البد مف التركيز عمى خمسة نقاط رئيسية:

يؿ عزؿ التراث كالتنمية العمرانية في التأكيد عمى التراث الثقافي في التخطيط العمراني, إذ أصبح مف المستح - أ
مكاجية تحديات التحديث العمراني التي تمر في أكركبا بشكؿ عاـ. بؿ يجب أف تتكامؿ سياسة الحفاظ عمى التراث 

 مع جميع مشاريع التخطيط العمراني لممدينة.

فظة عمى التراث األخذ بعيف االعتبار احتياجات كسمككيات السكاف, حيث تعتبر مشاركة السكاف في المحا - ب
 العامؿ األساسي لتحقيؽ االستدامة االجتماعية, كتمثؿ الخطكة األكلى إلعطاء التراث قيمة لبلستفادة منو.

التكعية كالتأىيؿ, حيث تكمف الخطكة التالية في تعريؼ السكاف المحمييف عامة بالتراث مف خبلؿ تنفيذ  - ت
 ليد كاالستخداـ كالحداثة.برامج تكعية لممكاطنيف حكؿ قيمة التراث كقيمة التقا

المصالحة بيف التراث كالحداثة, اذ يتطمب التعريؼ بيكية مدينة ليكف العمرانية كالمعمارية عدـ تحكيؿ  - ث
 المدينة الى متحؼ, كأىمية تبني فكرة التراث المعاصر مف خبلؿ تبلـز حفظ التراث مع اإلبداع المعمارم.

صكصان الميتميف بالسياحة, حيث تعد المسألة السياحية بالغة جذب أنظار شعكب العالـ الى مدف التراث, كخ- ج
األىمية مف الناحية االقتصادية كتأثيراتيا العامة عمى المركز التاريخي كالمدينة ككؿ كلكف مف منطمؽ التنمية 

 المستدامة. مع األخذ بعيف االعتبار اىمية جكدة طرؽ التعريؼ بالتراث كضماف لمفيـك األصالة.

 كفؽ ما يمي: خطة عمؿنكات مف العمؿ, طكرت مدينة ليكف س 11كبعد  
  ,التأكيد عمى القيمة االستثنائية كالعالمية لمتراث حسب اتفاقية اليكنسكك ) نقطة التقاء النيريف, عكامؿ الزمف

 الحضارة(.

  القطاع العاـ, التسكية ما بيف إدارة التراث كالتطكير العمراني, كقد تـ تفعيؿ ىذا التكجو مف خبلؿ الشراكة مع
 البمديات "ليكف الكبرل", خدمات الحككمة المركزية, كزارات الدكلة المعنية, المنظمات العالمية كخصكصان اليكنسكك.

  اإلدارة المؤسساتية لمعممية, مف خبلؿ تبادؿ المعرفة, كتفعيؿ الخبرة العممية, التأكيد عمى تماسؾ األطراؼ
 كتعزيز التراث بكصفو أداة لمتنمية المستدامة. الفاعمة, كتكفير أدكات كطريقة العمؿ,

 .)الرؤية مف خبلؿ اإلجراءات المثالية ) التراث كالمكاف, التراث كالمكاطنة, التراث كالتجديد 

 .)صنع المعرفة ) مخطط التكاصؿ, أنشطة متناغمة, المشاركة كالتضامف 

                                                             
 :311تمزَز يهتمً انًذٌ انسىرَخ األوروثُخ, ثُبء شزاكبد يحهُخ يٍ أجم تًُُخ حضزَخ وإلهًُُخ,  17
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مف المعالـ األثرية كالرئيسية  كما قامت الحككمة المحمية كبالتعاكف مع القطاع الخاص أحيانان بترميـ العديد 
عادة استعماليا بكظائؼ جديدة سكنية أك سياحية أك ثقافية. مثؿ مبنى ككر دم فكراثيس )  La courبالمدينة كا 

des Voraces( الذم قامت الحككمة المحمية بإعادة استعمالو كسكف اجتماعي. كمبنى ككر دم لكج )La 

cour des Logesدارتو مف قبؿ ( الذم تـ تحكيمو الى  ف العاـ كالخاص.  القطاع المشترؾندؽ تـ تمكيمو كا 
( الذم أعيد استعمالو كمركز لمصممي األزياء, باإلضافة الى Le passage Thiaffaitكمبنى باساج ثيافيت ) 

عادة استعماليا كمتحؼ  مركز لؤلنشطة كابتكارات جديدة. كترميـ مبنى صالة السينما االكلى بالمدينة كا 
 ( لمتراث البلمادم.Museum Lumiereلمضكء)

المصدر: تقرٌر ملتقى  -هو سكن اجتماعً(, الٌوم La cour des Voraces(: كور دي فورائٌس)8رقم ) صورة

 المدن السورٌة األوروبً

المصدر: تقرٌر ملتقى المدن  -قطاع مشترك -فندق سٌاحً(, الٌوم هو La cour des Loges)لوج (: كور دي 9رقم ) صورة

 السورٌة األوروبً
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لتتضمف أمكنة لمعب األطفاؿ, كتـ إعداد ميثاؽ بمشاركة السكاف المحمييف لتحسيف إشغاؿ الفراغات العامة 
باإلضافة الى فراغات عامة لجميع السكاف كالشاغميف كالتجار كالسياح. حيث قامت الحككمة المحمية بترميـ ساحة 

 ( لتمبية متطمبات الناس الترفييية كالثقافية.Terreaux Squareاألرض )

محيط عمراني نابض بالحياة مف قامت الحككمة المحمية بتنفيذ مشركع ييدؼ الى خمؽ أك إعادة خمؽ  
خبلؿ تخطيط الستعماؿ األلكاف صباحان كاإلنارة مساء كخمؽ األمسيات االحتفالية. حيث يجرم ميرجاف خاص 

 مف كانكف األكؿ مف كؿ عاـ. 8لمضكء كذلؾ في 
خبلء المنطقة مف  كما تـ إعداد كتنفيذ دراسة تخطيطية كاممة تتضمف استصبلح ضفاؼ نير الركف, كا 

كيمكمترات مف الضفاؼ ضمف المدينة. كاالىتماـ بالمناظر الطبيعية عمى  5أماكف كقكؼ السيارات عمى امتداد 
  آالؼ ىكتار. 11مساحة 

تـ السعي إلرساء مفيكـ النقؿ الخفيؼ, مف خبلؿ تسييؿ استخداـ آالؼ الدراجات اليكائية مف السكاف 
كما تـ اإلعداد إلدارة حركة السياح  مركز التاريخي لممدينة.كالزكار. كذلؾ بيدؼ تخفيؼ الضغط المركرم عمى ال

  مف خبلؿ تأميف نظاـ لكحات كخرائط داللة كخرائط لمسار حركة حافبلت النقؿ السياحية.

 -مركز لمصممً األزٌاء: أنشطة وابتكارات جدٌدة(, الٌوم هو Le passage Thiaffait)ثٌافٌت  باساج(: 10رقم ) صورة

 المصدر: تقرٌر ملتقى المدن السورٌة األوروبً
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كفي إطار تكعية كتأىيؿ السكاف تـ كضع برامج تثقيفية كتعميمية ضمف المدارس لمتعرؼ عمى التراث 
عداد برامج لمزيارات ض عداد زيارات كمشاريع مختمفة في ىذا اإلطار. كا  مف المركز التاريخي العمراني لممدينة كا 

ان الكتشاؼ الزكار . كاعتماد أياـ خاصة لمتراث تتضمف ميرجانةلمسياح كالميتميف بيدؼ اكتشاؼ األحياء المختمف
العديد مف المنظمات األىمية باإلضافة الى السكاف  يشارؾ فيو
زائر(.  213111عرض,  511منظمة,  311المحمييف) 

التقميدية التي  إضافة الى تسميط الضكء عمى الصناعات
ساىمت في التنمية العمرانية لممدينة كخصكصان صناعة الحرير 
مف خبلؿ ميرجاف سنكم ) طرؽ الحرير في ليكف( كطريقة 
لمكشؼ عف القكل التي تصنع كتنفيذ كتحدد ىكية الحاضرة 
العمرانية. كما تقـك الحككمة المحمية ببناء مكاقؼ سيارات 

  بشكؿ محيطي. طابقية لتخديـ المركز التاريخي
مف خالؿ ما تـ استعراضو لتجربة مدينة ليوف, يتبيف لنا,  

بأف استخداـ استراتيجية الحفاظ عمى التراث, واعتباره أداة 
لمتنمية المستدامة والحكـ المحمي في إطار خطة عمؿ 
متكاممة, أنتجت خطط وبرامج شممت العديد مف جوانب 

 تمؾ البرامج, والتي يمكف إجماليا بالجدوؿ التالي:التنمية, وتعددت أيضًا الموارد لتنفيذ 
 
 

 المصدر: تقرٌر ملتقى المدن السورٌة األوروبً -استصالح ضفاف نهر الرون(: 11رقم ) صورة

السٌاح: نظام لوحات إدارة حركة (: 12رقم ) صورة
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 المخرجات )خطط وبرامج( موارد بشرية موارد مالية داعمة موارد مالية مباشرة 

التنمية 
 العمرانية

 الحككمة المركزية
 

المنظمات العالمية 
 كخصكصان اليكنسكك 

فريؽ عمؿ الجيات 
العامة المعنية 
كالعامميف في بمدية 

 ليكف

  التنمية العمرانية عمى كافة
المستكيات النقؿ كالفراغات 

 العامة..

  التأكيد عمى التراث الثقافي في
 التخطيط العمراني

  تكامؿ سياسة الحفاظ مع
 مشاريع التخطيط العمراني

 زيادة ك  تخفيؼ الكثافة المركرية
 مساحات المشاة

 تحسيف ك  تجديد البنى التحتية
 البيئة

 تبادؿ المعرفة كالخبرة 

  خمؽ محيط عمراني نابض
 بالحياة

كزارات الدكلة المعنية 
 مف آثار كسياحة

السكاف كالشاغميف 
 المحمييف

المختصيف 
كالمطكريف 
 كالميتميف

السكاف كالشاغميف   بمدية ليكف الكبرل 
 المحمييف

مستثمرم القطاع 
 الخاص كالمشترؾ

  

التنمية 
 االقتصادية

كالشاغميف السكاف  الحككمة المركزية
 المحمييف

فريؽ عمؿ بمدية 
 ليكف الكبرل

  السياحة أصبحت أساسان في
التنمية االقتصادية كتأثيراتيا 
العامة عمى المركز التاريخي 
كالمدينة ككؿ مف منطمؽ التنمية 

 مةاالمستد

 تكفير فرص عمؿ جديدة 
  دعـ الكسائؿ التقميدية

 بالتجارة كالتركيج ليا

كالشاغميف السكاف   بمدية ليكف
 المحمييف

صناعييف الميف   
 التقميدية

مستثمرم القطاع   
 الخاص كالمشترؾ

التنمية 
 االجتماعية

فريؽ عمؿ بمدية  الحككمة المركزية بمدية ليكف
 ليكف الكبرل

 تحقيؽ التكامؿ االجتماعي 

  تعزيز مشاركة الفعاليات
 االجتماعية المختمفة, كالسكاف

  السكافتحسيف مستكل معيشة 

 

مساىمة الشاغميف 
 كالساكنيف

الجيات العامة 
المعنية بتقديـ 

 الخدمات

ككادر الجيات 
 العامة المعنية

السكاف كالشاغميف   
 المحمييف

خطط 
التنمية 
 السياحية

السكاف كالشاغميف  الحككمة المركزية
 المحمييف

فريؽ عمؿ الجيات 
العامة المعنية 
كالعامميف في بمدية 

 ليكف

  انتشار االستثمارات السياحية
 مف القطاع المشترؾ

 تكفير فرص عمؿ جديدة 
  أصبحت السياحة سببان
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العامميف في الجيات   بمدية ليكف
العامة المعنية 

 بالسياحة كالتركيج

 باالستدامة

جيات الدكلة المعنية 
 بالسياحة 

السكاف كالشاغميف  
 المحمييف

مستثمرم القطاع 
 الخاص كالمشترؾ

مستثمرم القطاع  
 الخاص كالمشترؾ

خطط 
الترويج 
 الثقافي

مستثمرم القطاع  الحككمة المركزية
 الخاص كالمشترؾ

فريؽ عمؿ الجيات 
العامة المعنية 
كالعامميف في بمدية 

 ليكف

 التكعية بأىمية التراث 

  برامج تثقيفية كتعميمية ضمف
 المدارس

  ميرجانات سنكية كفعاليات
 كميرجاف الضكء

  التعريؼ بالتراث بكصفو أداة
 لبلستدامة

جيات الدكلة المعنية 
 بالسياحة كالتركيج

السكاف كالشاغميف 
 المحمييف

العامميف في الجيات 
العامة المعنية 

 بالسياحة كالتركيج
   بمدية ليكف

القوانيف 
 والتشريعات

الجيات العامة  الحككمة المركزية
المعنية بتقديـ 
الخدمات)الصحة 

 كالتربية..(

فريؽ عمؿ الجيات 
العامة المعنية 
كالعامميف في بمدية 

 ليكف

  قكانيف تنفيذ التخطيط
 العمراني

  اجراءات حماية المركز
التاريخي كالتحكـ في عمميو 

 تطكيره

  النظاـ العمراني 

  قكانيف تشجيع االستثمار
 كاعادة استعماؿ المباني

  اجراءات الحفاظ عمى البيئة
 كالنظافة

  قكانيف تشجيع الميف
 تسييؿ اجراءات كدعـك التقميدية 

 مالي

 اجراءات لزيادة فرص العمؿ 
 زيادة الخدمات االجتماعيةك 

  قكانيف تساىـ كتشجع عمى
 التركيج لممدينة كتراثيا

مساىمة الشاغميف  بمدية ليكف
 كالساكنيف

السكاف كالشاغميف 
 المحمييف

كزارات الدكلة المعنية 
 مف آثار كسياحة

  

   
   

 الباحث المصدر:-جدول بالموارد والخطط المستخدمة فً تجربة لٌون( 3-1الجدول رقم )
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يتبيف لنا بأنو كاف لمقطاع العاـ المتمثؿ ببمدية ليوف الكبرى المبادرة مف خالؿ المساىمة األكبر في 
لممركز التاريخي, والتي استطاعت المدينة تأميف الموارد المالية والبشرية الالزمة لتحقيؽ التنمية العمرانية 

تحقيقيا بمشاركة المستثمريف مف القطاع الخاص وقامت بتنفيذ بعض المشاريع السياحية المشتركة, باإلضافة 
 الى مساىمة السكاف والشاغميف المحمييف.

لتطوير لمركز كما قامت الحكومة المحمية بإصدار القوانيف واالجراءات الالزمة لتحقيؽ مبدأ الحماية وا
المدينة التاريخي الذي أصبح اليـو مركزًا مستمرًا في الحياة, متعدد االستعماالت مف سكف وتجارة, يتضمف 

ف بالعيش ضمف بيوتيـ ويعمموف السياحية والثقافية, سكانو مستمرو فراغات عامة مميئة باألنشطة والفعاليات
 عمىالى دعـ الصناعات التقميدية وتشجيع الحرفييف ضمف متاجرىـ وىـ مف أصوؿ اجتماعية مختمطة. إضافة 

 العودة الى الطرؽ التقميدية في الصناعات التقميدية والتعامؿ التجاري التقميدي. 
ف عف عممية التنمية, في أىمية الحوار والمشاركة كما يصفيا المسؤولووتتمخص رؤية مدينة ليوف 

 وتراث السكاف المحمييف.ما بيف التراث الثقافي, والتراث العمراني, 
 

 : تأىيؿ مركز مدينة اسطنبوؿ التاريخي واستثماره سياحياً  2-3

تعد مدينة اسطنبكؿ مف أىـ المدف السياحية في 
العالـ, كخصكصان بعد تسجيؿ مركزىا التاريخي مف قبؿ 
منظمة اليكنسكك مكقعان مف مكاقع التراث العالمي, 

. حيث  18باإلضافة الى ثمانية مكاقع أخرل في تركيا
تبيف الدراسات كاإلحصائيات بأف كؿ أربعة سكاح 

 .19د يزكر مدينة اسطنبكؿيدخمكف تركيا ىناؾ سائح كاح
يتشابو مركز مدينة اسطنبكؿ التاريخي مع عدد 
كبير مف مراكز المدف العربية التقميدية, فتنتشر فيو 

المساجد كقصر الحاكـ كالساحات كالحدائؽ كغيره مف العناصر المعمارية األخرل التي تحكلت إلى أماكف جذب 

                                                             
كابادككيا  –ليتكف, جامع ديفرم اكلك كدار الشفاء, مدينة تركفا األثرية كميراث ثقافي, بامكؽ كالة كغكراما  –درجة في قائمة التراث العالمي: اسطنبكؿ, سفرانبكلك, بكغازككم, جبؿ نمركت, كسانثكس مف بيف ىذه اآلثار الم 18

معممػان ثقافيػا كىػي جػامع ككميػة سػميمية 43معممان اثريان منيا اثنػاف معممػاف ثقافيػاف طبيعيػاف, كسػاحتا حػدائؽ ثقافيتػاف,  47لمؤقتة كما مجمكعو كميراث ثقافي كميراث طبيعي في آف كاحد. كما تـ إدراج عدة مكاقع ضمف القائمة ا

دكغػك  –مى البحر األبيض المتكسط كالخانات السمجكقية )الخط الكاصؿ بيف دنيزلػي كبكرصا كجمعالي كيزيؾ التكطف العثماني بالمدف كالريؼ بمنطقة مرمرة كقكنيا عاصمة السبلجقة باألناضكؿ الكسطى كقمعة كترسانة االنيا ع

نت نيكػكالس ككنيسػة مارديف كمنطقة اىبلت السكنية القديمة كحجارة القبكر باألناضكؿ كدير سكميبل كدير االىاف ككنيسػة سػا بام يزيت( كقصر احساف باشا كالمناطؽ السكنية في حراف كشانمي عرفا كقمعة ديار بكر كأسكارىا ك

 متنزه تيرميسكس الكطني بمنطقة البحر األبيض المتكسط. –سانت بكؿ, بئر سانت بكؿ كجكاره بمنطقة البحر األسكد ككيككفا كجبؿ غكلمكؾ 

إلى بمكغ عدد السياح القادميف إلى أراضييا  3134مع بداية العاـ تركيا تطمح كما  التجارية.تمثؿ إيرادات السياحة مصدرا رئيسيا مف مصادر العممة الصعبة في تركيا التي تحاكؿ تقميص عجز متزايد في ميزاف المعامبلت  19

 .كجيات سياحية في العالـ 41أفضؿ  إحدلمما يضع تركيا عمى قائمة . مميار دكالر 51مميكنان )أم ما يقارب عدد سكانيا( بمردكد يفكؽ  76

 

 -( موقع مركز مدٌنة اسطنبول التارٌخ13ًصورة رقم )

: بحث تطوٌر واحٌاء النسٌج العمرانً لمراكز المدن المصدر

 مركز مدٌنة اسطنبول التارٌخً كتجربة متمٌزة  -التقلٌدٌة
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تراتيجي فريد كمتميز, إذ تقع بيف قارتي آسيا كأكركبا, كيقع لمسكاف كالسياح. تتميز مدينة إسطنبكؿ بمكقع اس
 مركز المدينة التاريخي في القسـ األكركبي مف المدينة, كيعد ىذا القسـ أشبو بنصؼ جزيرة تاريخية. 

يتميز النسيج العمراني لمركز مدينة اسطنبكؿ بعدد كبير مف األكابد التاريخية التي تعكد معظميا إلى 
ـ, بدأت الحركة 1951ني. كمع بداية النيضة العمرانية كالصناعية التي شيدتيا المدينة في عاـ العيد العثما

العمرانية بشكؿ سريع كمكثؼ, رافقيا تنفيذ عدد مف القرارات كالمخططات الحديثة, التي لـ تراع الجانب التاريخي 
التاريخية نتيجة التكسع في الشكارع  لمنسيج العمراني لمركز المدينة, كمف أىـ تمؾ المظاىر ىك ىدـ المباني

القديمة, أك شؽ الشكارع الجديدة كالتي أدت إلى ىدـ العديد مف المباني العثمانية الميمة, دكف األخذ في الحسباف 
أىمية تمؾ المباني التاريخية. كما بدأت بالظيكر التجمعات السكانية العشكائية الناتجة عف اليجرة السريعة كالغير 

األناضكؿ كالمدف المجاكرة نحك مدينة اسطنبكؿ لمبحث عف فرص العمؿ, مما أدل إلى كثافة سكانية  منظمة مف
سريعة, كتأثير سمبي عمى البنية التحتية لممدينة, كلـ تقتصر ىجرة الناس بمفردىـ, بؿ نقمكا معيـ ثقافتيـ 

 كعمى حماية المباني التاريخية. عمييا في األناضكؿ, كانعكس ذلؾ عمى نظافة الشكارع, نشؤكاكطبائعيـ التي 

لممدينة كحرصيا عمى حماية النسيج العمراني لممدينة, كإلعادة  الحكومة المحميةكانطبلقان مف اىتماـ 
بإحداث مديرية  20الحيكية إلى قمبيا التاريخي, قامت باستصدار القكانيف كالتشريعات البلزمة, كمف أىميا قرار

ـ. كما أصدر مجمس البمدية قراران حدد فيو مياـ ىذه 1998حماية البيئة التاريخية, كقد بدأت مياميا في عاـ 
, حيث أصبحت مسؤكلة عف كؿ ما يتعمؽ بالمكركث الثقافي غير القابؿ لمنقؿ. كالقياـ بتكثيؽ المكركث 21المديرية

كار مدينة اسطنبكؿ التاريخية مف أىـ المشاريع التي تـ تنفيذىا في ىذا الثقافي كالعمراني, كيعتبر مشركع تكثيؽ أس
المجاؿ, كالكاقعة عمى بحر مرمرة كعمى ساحؿ الخميج )القرف الذىبي( كذلؾ قبؿ البدء بترميميا. كأيضان القياـ 

أىـ المشركعات بحماية البيئة التاريخية لممدينة, مف خبلؿ ترميـ المباني التاريخية كفؽ برامج مدركسة. كمف 
ـ, كترميـ صيريج ياراباطاف. 2112الترميمية التي قامت بيا البمدية, ترميـ جامع أيا صكفيا الصغير عاـ 

كمراجعة كتقكيـ المشركعات التصميمية أك التنفيذية الجديدة الكاقعة ضمف النسيج العمراني التاريخي لمدينة 
لمنح الرخص التي تتناسب مع النسيج العمراني كالتاريخي  اسطنبكؿ, مف قبؿ مديرية حماية البيئة التاريخية,

 .22لمركز مدينة اسطنبكؿ

مشاركتو الفاعمة في إعادة تأىيؿ المركز التاريخي. حيث قامت بمدية  القطاع الخاصكقد كاف لمكارد 
( بعدد مف Automobile and Touring Clubاسطنبكؿ الكبرل بالتعاكف مع جمعية السياحة كالسيارات )

لمشركعات التخطيطية كالمعمارية التي كاف ليا دكر إيجابي في إنقاذ مركز مدينة استانبكؿ التاريخي, كحماية ا
                                                             

 www.istanbulbuyuksehirbebdisyesi.comـ كلمزيد مف التفاصيؿ يمكف الرجكع الى المكقع االلكتركني التالي: 8::4آذار )مارس(  44كتاريخ  547:/8: 20

   www.istanbulbuyuksehirbebdisyesi.comكلمزيد مف التفاصيؿ يمكف الرجكع الى المكقع االلكتركني التالي:    -ـ :::4حزيراف )يكنيو(  5تاريخ  444رقـ  21

 www.istanbulbuyuksehirbebdisyesi.com ي التالي: لمزيد مف التفاصيؿ يمكف الرجكع الى المكقع االلكتركن 22
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نسيجو العمراني, مف أىميا, مشركع دراسة الحركة المركرية بيدؼ إيجاد الحمكؿ المناسبة لتخفيؼ االختناقات 
تنقؿ لمسكاف أك السياح. كمشركع تطكير ميداف المركرية داخؿ كخارج مركز المدينة التاريخي, كتسييؿ حركة ال

السمطاف أحمد كشارع عالـ دار, الذم ييدؼ إلى الحفاظ عمى الطابع التاريخي لممنطقة مف خبلؿ الربط بيف 
العناصر التاريخية الكاقعة في مركز المدينة بطرؽ مخصصة لممشاة فقط كمرصكفة بالحجارة, كتكثيؽ كدراسة 

البعض منيا, كتطكير الساحات المحيطة بالمناطؽ التاريخية, كجعميا مناطؽ جذب كاجيات المباني كترميـ 
كاستراحة لمزائر كالسائح, مف خبلؿ تكفير المرافؽ العامة مثؿ األكشاؾ كالحمامات, كتكفير عناصر الفرش 

تنبكؿ, كتأميف العمراني, مثؿ أماكف الجمكس, ككحدات اإلنارة, بما يتماشى مع النسيج التاريخي لمركز مدينة اس
المكحات اإلرشادية التي تساىـ في سيكلة حركة السياح في المنطقة التاريخية. كدراسة المسطحات الخضراء, 

  23كجعميا أماكف راحة كاستجماـ, إضافة إلى االستفادة منيا في تنظيـ الحفبلت كالميرجانات. 

عادة تأىيؿ شارع صككؾ جاشما ) (, مف أىـ مشاريع الشراكة بيف Soguk Cesmeكما يعد مشركع ترميـ كا 
القطاع العاـ كالخاص, كىك شارع يقع في قمب مركز مدينة اسطنبكؿ التاريخي كيضـ العديد مف البيكت السكنية 

 24ـ( 1481 – 1451ذات القيمة المعمارية كالتاريخية كالتي يعكد تاريخ إنشائيا إلى عيد السمطاف محمد الثاني )
بتجديد الشارع كبشكؿ متكامؿ كما كاف الحاؿ عميو في العيد  1986السيارات عاـ . حيث قامت جمعية السياحة ك 

العثماني, كاستثماره سياحيان, كتحكيؿ جميع ىذه البيكت إلى شقؽ سكنية مفركشة كفؽ الطراز العثماني, كالتي 
شخصان تقريبان, إضافة إلى  121مكنيا أف تستكعب 

 تحكيؿ أحد ىذه البيكت إلى مكتبة. 
كانطبلقػان مف أىمية مكقع ىذه المباني, كمف 
حرص الجيات الحككمية بأىمية السياحة الثقافية, , 
كذلؾ لتفعيؿ الجانب الثقافي في الشارع. كتعد ىذه 

. كييدؼ 25 اسطنبكؿالتجربة فريدة كمتميزة بمدينة 
المشركع إلى إعادة كضع الشارع كما كاف عميو في 

شارع بالحجارة كبشكؿ العيد العثماني, كرصؼ أرضية ال

                                                             
كقصر طكب قابي سرام, كجامع السمطاف أحمد, كغيرىـ مف  ,اميداف متحؼ أيا صكفييعد ميداف السمطاف أحمد أحد أىـ مياديف مدينة استانبكؿ, كالكاقع في مركز نصؼ الجزيرة التاريخية, كيشكؿ نكاة ميمة, إذ يحيط بيذا ال 23

ع جػادة عػالـ دار كىنػاؾ منطقػة السػيركجي كحديقػة غكليانػة التاريخيػة, كتجتمػع ىػذه المباني التاريخية التي تعد جميعيا نقاط جذب كتدفؽ سياحي شديد كعمى مدار السنة, إضافة إلى تدفؽ سكاف المدينة, كفي شػماؿ الميػداف تقػ

نات ضمف نسيج عمراني متكامؿ كفريد.التككي
 

كانكا يسكنكف في بيكت مطمة عمى البكسفكر )الممر البحرم الذم يربط بيف  تؤكد البحكث كالدراسات التاريخية بأف معظـ سكاف ىذه البيكت كانكا يعممكف في قصر طكب قابي, كالبعض اآلخر يؤكد بأف أصحاب ىذه البيكت 24

 ـ4:61عمى شكميا ككظيفتيا لغاية عاـ كيسكنكف في ىذه البيكت فترة فصؿ الشتاء فقط, باعتبار أف مكقع ىذه البيكت يقييـ مف الرياح الشتكية العاتية, كقد استمرت ىذه البيكت  بحر مرمرة كالبحر األسػػكد(,

www.turing.org.trلمزيد مف التفاصيؿ يمكف الرجكع الى مكقع جمعية السياحة كالسيارات االلكتركني التالي:  25
 

: المصدر. شارع صووك جاشما بعد الترمٌم( 14صورة رقم )

 -بحث تطوٌر واحٌاء النسٌج العمرانً لمراكز المدن التقلٌدٌة

 مركز مدٌنة اسطنبول التارٌخً كتجربة متمٌزة 

 

http://www.turing.org.tr/
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منتظـ, كتزيينو باألشجار كنباتات الزينة كالزىكر, إضافة إلى استخداـ كحدات إنارة ذات شكؿ كبلسيكي يتماشى 
مع العيد التاريخي الذم شيدت فيو ىذه البيكت. كما ييدؼ المشركع الى تطكير البنية التحتية لمشارع مف تجديد 

لمشارع, كمنع دخكؿ حركة السيارات إلى داخؿ الشارع, كتخصيصو لممشاة تمديدات التصريؼ كالتغذية بالمياه 
 فقط, مما يساىـ في المحافظة عمى البعد اإلنساني لمركز المدينة التقميدم.

كما تعتبر التجربة التركية مميزة في مجاؿ التنمية االقتصادم المحمية, كذلؾ مف خبلؿ الحفاظ عمى األسكاؽ 
عادة إحياء مجمكعة مف األسكاؽ القديمة, كجعميا التراثية في المركز  التاريخي لمدينة اسطنبكؿ, حيث تـ ترميـ كا 

مف أىـ مناطؽ الجذب السياحي. كمف أىـ ىذه األسكاؽ: السكؽ المسقكؼ أك المغطى الذم يعتبر مف أىـ 
 حرؼ التقميدية.إضافة الى بازار الكتب القديمة, كبازار السجاد كال االسكاؽ الشعبية شيرة في العالـ.

كما تشكؿ األسكاؽ األسبكعية التي تنظميا معظـ أحياء اسطنبكؿ, كبمبادرات مف الحككمة المحمية كالسكاف 
كالشاغميف المحمييف, في اليكاء الطمؽ جزء ال يتجرأ مف ثقافة المدينة كحدثان تاريخيان كاجتماعيان. تعرؼ ىذه االسكاؽ 

 أك باسـ اليـك الذم تنعقد فيو.  عمكمان إما باسـ الحي الذم تقاـ فيو

مف خالؿ ما تـ استعراضو لتجربة مدينة اسطنبوؿ, يتبيف لنا, بأف استخداـ استراتيجية إعادة تأىيؿ  
مركز المدينة التاريخي واستثماره سياحيًا, باإلضافة الى ترميـ األوابد واعادة استعماؿ المباني األثرية ,مف 

وتعددت أيضًا الموارد لتنفيذ تمؾ البرامج, خالؿ العديد مف الخطط والبرامج شممت العديد مف جوانب التنمية, 
 والتي يمكف إجماليا بالجدوؿ التالي:

 المخرجات )خطط وبرامج( موارد بشرية موارد مالية داعمة موارد مالية مباشرة 

التنمية 
بمدية اسطنبكؿ 

 الكبرل
فريؽ عمؿ الجيات  كزارات أخرل معنية 

العامة المعنية 
  التنمية العمرانية عمى كافة

 المستكيات النقؿ كالفراغات العامة..

المصدر: بحث الحفاظ عمى األسواؽ  -لمسوؽ المغطى يظير فيو شبكة الممرات واألروقة المغطاة ي جوي منظر(: 15صورة رقم )
 ـ. ـ أورانس عبد الواحد عمراف   –التراثية ضمف إطار عمؿ متكامؿ لمحفاظ عمى الموروث العمراني )نماذج وتجارب مختارة( 



 

51 
 

بمدية كالعامميف في   العمرانية
 اسطنبكؿ الكبرل

  حماية النسيج التاريخي مع تأثر
جزء منو بالتخطيط الجديد مما أدل 

 الى ىدمو

  دراسات مركرية لتخفيؼ الكثافة
 زيادة مساحات المشاةك 

 تحسيف ك  تجديد البنى التحتية
 البيئة

  تكثيؽ كترميـ سكر اسطنبكؿ 

جمعية السياحة 
كالسيارات )قطاع 

 خاص(

مستثمرم القطاع 
 الخاص كالمشترؾ

فريؽ عمؿ جمعية 
السياحة كالسيارات 

 )قطاع خاص(
السكاف كالشاغميف  

 المحمييف
السكاف كالشاغميف 

 المحمييف

التنمية 
 االقتصادية

بمدية اسطنبكؿ 
 الكبرل

السكاف كالشاغميف 
 المحمييف

فريؽ عمؿ الجيات 
العامة المعنية 
كالعامميف في بمدية 

 اسطنبكؿ الكبرل

  السياحة أصبحت أساسان في
التنمية السياحية كتأثيراتيا العامة 
 عمى المركز التاريخي كالمدينة ككؿ 

 تكفير فرص عمؿ جديدة 

  اشتراؾ السكاف كالشاغميف
المحمييف في تقديـ الخدمة السياحية 

 لمسائحكالثقافية 
  االىتماـ باالقتصاد المحمي

 كالصناعات التقميدية كالتركيج ليا

جمعية السياحة 
كالسيارات )قطاع 

 خاص(

فريؽ عمؿ جمعية  
السياحة كالسيارات 

 )قطاع خاص(
مستثمريف قطاع 

 خاص
السكاف كالشاغميف  

 المحمييف

التنمية 
 االجتماعية

بمدية اسطنبكؿ 
 الكبرل

مساىمة الشاغميف 
 كالساكنيف

فريؽ عمؿ بمدية 
 اسطنبكؿ الكبرل

  سكاف محمييف مساىميف في
التنمية االجتماعية كالعمرانية لممركز 

 التاريخي

 خدمات اجتماعية متعددة 
السكاف كالشاغميف 

 المحمييف
الجمعيات كأصحاب 

 الميف التقميدية
السكاف كالشاغميف 

 المحمييف

خطط 
التنمية 
 السياحية

بمدية اسطنبكؿ 
 الكبرل

فريؽ عمؿ الجيات  كزارات أخرل معنية
العامة المعنية 
كالعامميف في بمدية 

 اسطنبكؿ الكبرل

 خمؽ مكاقع جذب سياحي 

  انتشار االستثمارات السياحية مف
 القطاع المشترؾ

 االىتماـ بالتركيج السياحي 
جمعية السياحة  

كالسيارات 
مستثمرم القطاع ك 

 الخاص

مساىمة الشاغميف 
 كالساكنيف

فريؽ عمؿ جمعية 
السياحة كالسيارات 

 )قطاع خاص(

خطط 
الترويج 
 الثقافي

بمدية اسطنبكؿ 
 الكبرل

الجمعيات كأصحاب 
 الميف التقميدية

فريؽ عمؿ الجيات 
العامة المعنية 
كالعامميف في بمدية 

 اسطنبكؿ الكبرل

 خمؽ فعاليات ثقافية كسياحية 

  التركيز عمى الجانب الثقافي مف
 السياحيةالمشاريع 

 التأكيد عمى الطابع المحمي التراثي 
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جمعية السياحة 
كالسيارات )قطاع 

 خاص(

فريؽ عمؿ جمعية  كزارات أخرل معنية
السياحة كالسيارات 

 )قطاع خاص(
مستثمريف قطاع 

 خاص
مساىمة الشاغميف 

 كالساكنيف
السكاف كالشاغميف 

 المحمييف

القوانيف 
 والتشريعات

بمدية اسطنبكؿ 
 الكبرل

مساىمة الشاغميف 
 كالساكنيف

فريؽ عمؿ الجيات 
العامة المعنية 
كالعامميف في بمدية 

 اسطنبكؿ الكبرل

 قكانيف تنفيذ التخطيط العمراني 

  اجراءات حماية المركز التاريخي
 كالتحكـ في عمميو تطكيره

  قرار استحداث مديرية حماية
 البيئة التاريخية

  قكانيف تشجيع االستثمار كاعادة
 استعماؿ المباني كمنح التراخيص

  اجراءات الحفاظ عمى البيئة 

  قكانيف تشجيع كدعـ الميف
 عـ ماليتقديـ الدك التقميدية 

  تطكير قكانيف شراكات بيف القطاع
 العاـ كالخاص

 تشجيع المنافسة بيف األحياء 

  رفع الكعي بأىمية استثمار التراث
 تسييؿ اجراءات كدعـ ماليك 
 بيف القطاع  تطكير قكانيف شراكات

 التركيج لممدينة ك  العاـ كالخاص

كزارات أخرل 
 معنية

السكاف كالشاغميف  
 المحمييف

   
   
   
   
   
   
   
   

 الباحث المصدر:-جدول بالموارد والخطط المستخدمة فً تجربة اسطنبول( 4-1الجدول رقم )
الكبرى ىي الداعـ األساسي لعممية التنمية في المدينة, مف خالؿ الدعـ فإنو يتبيف بأف موارد بمدية اسطنبوؿ 

المالي مف الحكومة المحمية, والموارد البشرية مف قبؿ كوادرىا المحمية في البمديات والوزارات األخرى المعنية. 
قاـ باستثمارات  باإلضافة الى الدور الكبير الذي لعبو القطاع الخاص ممثاًل بجمعية السياحة والسيارات الذي

 ضخمة وبتشاركية مع القطاع العاـ.
وبيدؼ حصر الموارد المستخدمة في إطار التجارب العالمية, التي تـ استعراضيا, وبيدؼ إجراء المقارنة مع 

إال أف  ,والذي يوضح أنو رغـ تشابو الموارد ,ضمف الجدوؿ المقارف التالييا إدماج تـ التجارب األخرى, فقد
 نجاح عمميات االستثمار اختمفت مف منطقة ألخرى وفقًا لخصوصيتيا وجاذبيتو لممستثمريف:

 موارد بشرية موارد مالية داعمة موارد مالية مباشرة

الحككمة مساىمة أساسية لمعامميف في مساىمة الشاغميف كالساكنيف  االقميمية -المركزية مساىمة لمحككمة 
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  االقميمية -المركزية  المحمييف 

مساىمة بعض المؤسسات  مساىمة البمديات المحمية
 الخدمية

الحككمة مساىمة أساسية لمعامميف في 
 المحمية

 مساىمة ككادر المؤسسات الخدمية مساىمة مستثمريف قطاع خاص مساىمة لممنظمات الدكلية

 مساىمة الساكنيف كالشاغميف  منظمات دكلية تمكيؿ االستثمارات الخاصة

 مساىمة مستثمريف القطاع الخاص  
 جيكد كخبرات أصحاب الميف التقميدية  
 جيكد كخبرات الميتميف كالمختصيف  

 الباحث المصدر:-جدول إجمالً بالموارد المستخدمة فً التجربة العالمٌة ( 5-1الجدول رقم )
 كما تـ إجماؿ الخطط والبرامج التي ركزت عمييا التجارب السابقة مف خالؿ الجدوؿ المقارف التالي:  

 التجارب العالمية –الخطط والمشاريع المنفذة 

خطط التنمية عمى 
 المستوى العمراني

ربط كتكامؿ المركز التاريخي مع المحيط العمراني لتخفيؼ العزلة كتحسيف طرؽ الدخكؿ 
 المركز كخمؽ محيط عمراني نابض بالحياةالى 

عادة تأىيؿ كترميـ المباني السكنية كالتجارية كالعامة  المحافظة عمى ارث ثقافي كا 
 التأكيد عمى التراث الثقافي في التخطيط العمراني

 تكامؿ سياسة الحفاظ مع مشاريع التخطيط العمراني
 إعداد دراسات مركرية كنقؿ عاـ كمكاقؼ سيارات كمساحات لممشاة لتخفيؼ الكثافات 

 إعادة تأىيؿ األماكف العامة ك تطكير الخدمات العامة
 تجديد البنى التحتية ك تحسيف البيئة

 ترميـ األسكار التاريخية
 كضع معايير لمجكدة خاصة بالمركز التاريخي

 السكنيةتحسيف مستكل المناطؽ 
 تشجيع إعادة استعماؿ المباني

 اعداد القكانيف الداعمة لمحفاظ كالتنمية العمرانية
 تبادؿ المعرفة كالخبرة

خطط التنمية عمى 
 المستوى االقتصادي 

 تكفير فرص عمؿ جديدة
 دعـ الكساطة العقارية كالتركيج العقارم

 تقديـ اعانات لمسكاف كالشاغميف
 الفعاليات كاالستثمارات السياحية تشجيع كانتشار

 االىتماـ باالقتصاد المحمي كدعـ الكسائؿ التقميدية بالتجارة كالصناعات التقميدية كالتركيج ليا
السياحة أصبحت أساسان في التنمية االقتصادية كتأثيراتيا العامة عمى المركز التاريخي 

 كالمدينة ككؿ مف منطمؽ التنمية المستدامة
 اشتراؾ السكاف كالشاغميف المحمييف في تقديـ الخدمة السياحية كالثقافية لمسائح
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 انتشار االستثمارات السياحية مف القطاع المشترؾ
 اعداد القكانيف كاالجراءات لتسييؿ االجراءات كتشجيع االستثمار

خطط التنمية عمى 
 المستوى االجتماعي

 كالتربكية كالثقافية كأماكف ترفيو لمكبار(تطكير الخدمات االجتماعية )الصحية 
 ترميـ النسيج االجتماعي

 تحسيف مستكل المعيشة كتحقيؽ التكامؿ االجتماعي
 الحفاظ عمى عدد السكاف

 دعـ كتشجيع استدامة المساكف التقميدية
 تعزيز مشاركة السكاف المحمييف في التنمية االجتماعية لممراكز التاريخي

 المكارد البشرية ك التكعية بأىمية التراث كبرامج تثقيفية كتعميمية ضمف المدارستأىيؿ 

 خطط التنمية السياحية
 خمؽ مكاقع جذب سياحي

 انتشار االستثمارات السياحية مف القطاع المشترؾ
 االىتماـ بالتركيج السياحي

 خطط الترويج الثقافي
 خمؽ فعاليات ثقافية كسياحية

 الجانب الثقافي مف المشاريع السياحيةالتركيز عمى 
 التأكيد عمى الطابع المحمي التراثي

 القوانيف والتشريعات

 قكانيف تنفيذ التخطيط العمراني ك أنظمة عمرانية جديدة
 اجراءات حماية المركز التاريخي كالتحكـ في عمميو تطكيره

 قرار استحداث مديرية حماية البيئة التاريخية
 تشجيع االستثمار كاعادة استعماؿ المباني كمنح التراخيصقكانيف 

 اجراءات الحفاظ عمى البيئة كالنظافة
 قكانيف تساىـ في التركيج لممدينة كمساكنيا

 قكانيف تشجيع كدعـ الميف التقميدية
 تسييؿ اجراءات كدعـ مالي

 تطكير قكانيف شراكات بيف القطاع العاـ كالخاص
 الباحث المصدر:-جدول اجمالً بالخطط المستخدمة فً التجربة العالمٌة( 6-1الجدول رقم )

نجاز مشاريع التنمية العمرانية المستدامة   وبالتالي يتبيف لنا بأنو كاف لمتجربة العالمية األولوية في تنفيذ وا 
لممواقع ومراكز المدف التاريخية, واستثمارىا سياحيًا, والتي أعطت ثمارىا حيث أصبحت نقاط جذب سياحية 

 تصادي ليذه المدف بشكؿ عاـ. وثقافية عمى مستوى العالـ, وأصبحت مصدر تنمية عمراني واق
وقد تماثمت األساليب التي اتبعتيا ىذه المدف في التعامؿ مع مراكزىا التاريخية مف حيث اعداد  

التشريعات والقوانيف الالزمة لحماية المركز التاريخي, وايجاد االدوات الالزمة لتنفيذ ىذه الرؤى واالستراتيجيات 
ة واضحة مف قبؿ القطاع الخاص مف سكاف محمييف, ومنظمات أىمية مف قبؿ الحكومة المحمية, وبتشاركي

 ميتمة بالمركز التاريخي, أو باالستثمار فيو كما في مدينة اسطنبوؿ.
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ىدفت الخطط والبرامج بمجمميا الى إعادة إظيار المعالـ التراثية مف أسوار ومباني والقياـ بترميميا  
بشكؿ فنادؽ أو مطاعـ أو متاحؼ, إضافة الى إعادة تأىيؿ الساحات واستثمارىا سياحيًا وثقافيًا بشكؿ كامؿ 

والفراغات ضمف المدف التاريخية, واستثمارىا أيضًا, لتصبح نقاط جذب رئيسية في المدينة. كما تشابيت 
التجارب العالمية بطريقة التعامؿ مع ىذه المدف مف الناحية التخطيطية حيث تـ زيادة المساحات المخصصة 

, مع تأميف المواصالت والخدمات الييا تمبية لالحتياجات الجديدة مف استثمارات سياحية وتجارية لممشاة
وثقافية وغيرىا, وأيضًا تمبية الحتياجات سكانيا المحمييف الذيف مازاؿ بعضيـ يسكنيا بالرغـ مف تحويؿ معظـ 

ة والفوقية الالزمة ومحاولة ربطيا مع ىذه المدف كما أوضحنا الى فعاليات سياحية. كما تـ تأميف البنى التحتي
المحيط بشبكة وسائؿ مواصالت محيطية. والعمؿ عمى إعداد الدراسات البيئية والعمرانية التفصيمية األخرى 
الالزمة لتأميف التنمية المستدامة ليا. مف خالؿ االستفادة مف الموارد المحمية مف نسيج عمراني, وموارد 

األسبقية في التدخؿ ضمف مراكز المدف التاريخية, وبالتالي تشجيع القطاع الخاص  القطاع العاـ التي كاف ليا
لالستثمار والسكاف لالستمرار في البقاء ضمف منازليـ وأصحاب المحالت التجارية وأصحاب الميف أيضًا, مما 

تطوير والتنمية ساعد ىذه المراكز عمى االستمرار واالستدامة مدمجيف التراث الثقافي المحمي ضمف عممية ال
 العمرانية التي تمت خالؿ النصؼ الثاني مف القرف الماضي والتي مازالت مستمرة حتى يومنا ىذا.
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الفصؿ الثالث: استثمار مراكز المدف التاريخية العربية كأحد موارد التنمية  -3
 العمرانية وآليات استثمارىا سياحياً 

تنكعت المكارد المستخدمة في إطار التنمية العمرانية لمراكز المدف التاريخية في الدكؿ العربية. كتتميز 
 كؿ تجربة بنقاط قكل عممت عمى تمبية المتطمبات المحمية, كالبلزمة لضماف االستثمار السياحي المستداـ فييا. 

عما ذكر سابقان, حيث تضافرت المكارد بيف كلـ تختمؼ المكارد المستخدمة في ىيكميتيا أك إطارىا العاـ 
القطاع العاـ كالخاص, مف خبلؿ المكارد المالية كالبشرية, إضافة الى القكانيف كالتشريعات كاالستراتيجيات الداعمة 

 ليا. 
سيتـ فيما يمي استعراض لبعض تجارب التنمية العمرانية في مراكز المدف التاريخية العربية في إطار 

رد المتاحة كالتي ساىمت في التنمية االقتصادية كالعمرانية كاالجتماعية ليذه المراكز, بشكؿ يحافظ تكظيؼ المكا
 عمييا كعمى استدامتيا لؤلجياؿ القادمة.

 
الحفاظ عمى الثقافة المحمية, ودورىا كأحد أىـ موارد التنمية العمرانية واالستثمار السياحي في  3-1

 المغرب –مراكش تجربة مدينة  -مركز المدف التاريخية

( نسمة كفؽ إحصاء عاـ 493111مف أقدـ مدف المغرب, كيبم  عدد سكانيا ) 26تعتبر مدينة مراكش
. كىي مدينة غنية بالعمارة التاريخية ذات االستعماالت المختمفة مف دينية كتجارية كصناعات خفيفة, 3115

عمى %( مف مساحة المدينة. كىي مدينة ذات تراث لو جاذبية 33باإلضافة الى السكف كىك الكظيفة الرئيسية )
 مستكل العالـ.

تشكؿ مدينة مراكش تجربة ناجحة اعتمدت عمى التنمية العمرانية كالنيكض بالكضع االقتصادم لممدينة. 
 ساىـ في ذلؾ بشكؿ أساسي مبادرات القطاع العاـ, كمف ثـ كاف لمقطاع الخاص أيضان مساىمتو الفاعمة.

نقاط الجذب العالمية كخصكصان لؤلكركبييف,  عانت المدينة مف العديد مف المشاكؿ, فباعتبارىا كاحدة مف
تسبب ذلؾ في غبلء المعيشة كالخدمات الضركرية مف طعاـ ككيرباء كحتى غبلء اآلجارات, كعدـ احتراـ 
الخصكصية االجتماعية مف قبؿ السياح األجانب, إضافة الى انتقاؿ السكاف الى منازؿ حديثة ذات شركط أفضؿ 

 اليكمية, كبالتالي تناقص في عدد السكاف كما يبيف المخطط التحميمي التالي:لمسكف تمبي متطمبات معيشتيـ 

                                                             
عادة تكظيفو كفنادؽ تعكد ممكيتيا كبنسبة عظمى الى األمبلؾ الخاصة  170بناء, منيا  21000يكجد في المدينة  26 بناء تـ استثماره كا 

% مف المباني المكجكدة, 77.4تشكؿ حكالي %(. تحافظ مباني مراكش التقميدية عمى أصالتيا ك 16%(, كالباقي ىي عبارة عف أمبلؾ كقفية )84)
( بناء. 5400( بناء, كأخرل ذات كضع إنشائي سيئ ) حكالي 239% ىي عبارة عف مباني حديثة. إضافة الى كجكد مباني متيدمة ) حكالي 13ك

 كىك عدد كبير نسيبان.
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ي األثرية كاف لو نتائج ايجابية مف ناحية تأميف لفرص عمؿ, كبالرغـ مف أف السماح لؤلجانب بتممؾ المبان
كمساىمتو في الحفاظ عمى تمؾ المباني التراثية, إال أنو أصبح ىناؾ خكؼ مف فقداف األمبلؾ كالسمطة في 

 يكمف في ازدياد عدد الزكار مف حكؿ العالـ لمركز المدينة التاريخي. ان مستقبمي ان المستقبؿ. كما أف ىناؾ تحدي
أت الجيكد تتضافر كتنتج مكارد متنكعة تتركز عمى النيكض بالكضع االقتصادم كاالجتماعي لمركز بد

, فمنذ القطاع العاـ ودوره في وضع السياسات واالستراتيجياتالمدينة التاريخي. كقد تعددت المكارد, فعمى صعيد 
التسعينات مف القرف الماضي, كاف ىناؾ سياسات ذات أفؽ كاسع في إطار التنمية العمرانية المستدامة, حيث تـ 
تطكير أىداؼ سميت بالطمكحة مف أجؿ تنمية السياحة بحيث ال تسبب أضراران عمى المستكل االجتماعي كالبيئي, 

جة مف السياحة, كفعاليات الفنكف الحرفية التقميدية كتشكيؿ اقتصاد حديث رفيع المستكل يستند عمى قكل مزدك 
يتميز بقابميتو لمتكيؼ بسرعة مع الحاجات الممحة كالمتغيرة كتأسيس برامج إحياء تيدؼ الى رفع سكية السكف 
كالمعيشة, كتسييبلت لمنح قركض سكنية أك بيدؼ الترميـ, ككسب المستثمريف األجانب كالمحمييف في عممية 

رم داخؿ المدينة كتنمية االقتصاد مف خبلؿ تطكير الخدمات البلزمة لمنشاطات السياحية, إضافة التسكيؽ العقا
الى الفعاليات األخرل مف خدمات بنكية, كمالية كاتصاالت, كبنى تحتية, كخمؽ عبلمة تجارية لممغرب تبنى بشكؿ 

لحد مف الجريمة, كتطكير نظاـ أساسي عمى مدينة مراكش, كمكقع تاريخي مشيكر كمعركؼ عالميان, كاألماف كا
معالجة النفايات كترحيميا, كتطكير نظاـ النقؿ العاـ, كالتنظيـ المركرم, كالتكعية البيئية ) تخفيض التمكث, الحفاظ 

, كانجاز مخطط 5::4عمى مصادر المياه,...(. كالعمؿ عمى إعداد مخططات تنظيمية لمتطكير العمراني عاـ 
, ككضع تسييبلت جديدة لمنقؿ البرم كالجكم عبر أسعار مخفضة. كما 3114مة عاـ ارتقاء لمدينة مراكش القدي

مكتب التخطيط العمراني كاإلقميمي كبمساعدة صندكؽ الثقافة كالتطكير  -بادرت كزارة اإلسكاف كالتنمية العمرانية
ية مف أجؿ كضع العمراني في ايطاليا, كالبنؾ الدكلي, في إعداد دراسة ىدفت الى مساعدة الحككمة المحم

استراتيجية تيدؼ الى التنمية العمرانية لمركز المدينة التاريخي, كتطكير االقتصاد المحمي, كتأميف احتياجات 
السكاف األساسية. كما تـ تسجيؿ المركز التاريخي لممدينة في قائمة التراث العالمي مف قبؿ منظمة اليكنسكك عاـ 
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( مخطط بياني لتناقص عدد السكاف ضمف مدينة مراكش. المصدر: تقرير البنؾ الدولي )استدامة الحفاظ عمى التراث 2مخطط رقـ )
 حالة مدينة مراكش( -العمراني
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( ساحة ثقافية كتراث غير مادم ضمف الئحة Jamaa el-Fna Square. كتصنيؼ بعض األماكف كساحة )4:96
 .3114منظمة اليكنسكك عاـ 

ط جامع القكتكبية , فقد تـ تنفيذ عمميات احياء في منطقة محيالموارد المالية المباشرةكفي مجاؿ 
(Koutoubia mosque كبتمكيؿ مشترؾ مف القطاعيف العاـ كالخاص عاـ ,)كترميـ  سكر المدينة 3113 ,

 34التاريخي, كافتتاح متحؼ عاـ شارؾ فييا القطاع الخاص مع القطاع العاـ. كما تـ انجاز األجندة المحمية 
نشاء مجمس السياحة اإلقميمي لمرا3115لممدينة عاـ  كش. كما اىتمت الحككمة المحمية أيضان بالفراغات , كا 

نارة الشكارع, بيدؼ جعؿ  العامة, كاعتنت بنظافة الشكارع كأعدت برامج متخصصة بتجميؿ الفراغات العامة, كا 
المدينة منطقة جاذبة كحية باستمرار, كخمؽ صكرة ايجابية لمدينة مراكش. كما قامت كزارة الثقافة بإعداد برامج 

مجاؿ التركيج السياحي لمكاقع التراث, كلمصناعات التقميدية, كبمشاركة المنظمات األىمية, كالييئات عديدة في 
نشاء المتاحؼ ) متحؼ مراكش عاـ  (, 8::4الدكلية, كالتي ساىمت في عممية التنمية العمرانية لممدينة ككؿ. كا 

, إضافة الى إنشاء 3111ـ منذ عاـ , كتأسيس ميرجاف مراكش الدكلي لؤلفبل9::4كافتتاح مركز مؤتمرات عاـ 
 .3111كحدة عمؿ خاصة بالتنمية العمرانية لممركز التاريخي عاـ 

, فقد دعمت المناىج التدريسية التكجو نحك الحفاظ عمى التراث الثقافي, تأىيؿ الموارد البشريةكعمى صعيد 
التخصصية. كما شاركت مراكز األبحاث في كأيضا اإلدارة السياحية لمكاقع التراث, ضمف برامج الماجستير 

 الجامعة بالعديد مف الدراسات العممية, كذلؾ بالتعاكف مع مركز البحث باألكابد التاريخية.
فقد قاـ المستثمركف كبدعـ مف الحككمة الموارد المالية واالستثمارات,  -القطاع الخاصكعمى صعيد مساىمة 

. إضافة الى الفعاليات السياحية المختمفة, كالتي كاف ليا العديد مف اآلثار االيجابية مف 27بإنشاء الفنادؽ الصغيرة
أىميا, المساىمة في إحياء المباني كالبيئة المحيطة, كفي ترميـ المعالـ كالدكر التراثية, كنمك كتحديث قطاع 

                                                             
الغرؼ, كىي جزء ال يتجزأ مف النسيج العمراني التقميدم, ىي عبارة عف بيكت ذات ممكية خاصة مع فسحة سماكية داخمية كذات عدد محدكد مف 27

 كقد تـ ترميميا بكسائؿ كمكاد كتصاميـ تقميدية, كقد نالت إعجاب الزكار كأصبحت نمكذجان لمشاريع جديدة.

 تقرٌر البنك الدولً عن مراكش-( سور المدٌنة القدٌم, وأسواق مدٌنة مراكش التقلٌدٌة المغطاة 16رقم )  صورة
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األنشطة التجارية التقميدية.  , إضافة الى مساىمتيا في الحفاظ عمى28الميف اليدكية, كخمؽ كظائؼ كفرص عمؿ
عادة تأىيميا كاستثمارىا, كذلؾ مف قبؿ ىيئات خاصة  كما كاف ىناؾ العديد مف مشاريع حماية المباني التاريخية كا 

 محمية, كبمشاركة مف ىيئات دكلية كمركز التراث العالمي.
نظمات األىمية في أكائؿ مف الم , فقد تـ تأسيس عددالموارد البشرية-القطاع الخاصكعمى صعيد مساىمة 

التسعينات مف القرف الماضي, اىتمت بالتراث كالحفاظ عميو كتسكيقو سياحيان كثقافيان. ككاف ليا العديد مف 
( فندقان, كشمؿ برامج 31المبادرات. حيث قامت كاحدة مف أىـ الييئات المتخصصة بالتنمية البشرية بترميـ )

 فييا. تدريب كتأىيؿ مكارد بشرية محمية لمعمؿ
مف تجربة الحفاظ كالتنمية العمرانية لمدينة مراكش,  لمرابح والخاسركفي اطار التقييـ, تـ إعداد دراسة تقييميو 

 تتضمف سكاف كشاغمي المركز التاريخي لممدينة كمحيطيا. كالتي
حتية, مف كيرباء بالسكاف المحمييف داخؿ المركز التاريخي, المذيف استفادكا مف تطكير البنى الت الرابحوفتمثؿ 

كماء كاتصاالت, كالخدمات االجتماعية. كالمذيف تـ تطكير شركط سكنيـ كدخميـ, كتمكينيـ مف ترميـ منازليـ. كـ 
مف السكاف مف خبلؿ رفع قيمة عقاراتيـ. مما انعكس ايجابان عمى سكاف المدينة ككؿ مف خبلؿ  المالككفاستفاد 

عالمية التي بدأت تنجذب الى المدينة. كما استفاد أصحاب الميف التسكيؽ كاالستفادة مف الفرص كالعركض ال
اليدكية التقميدية المذيف ككنكا قيمة مضافة جديدة لمتسكيؽ السياحي في المدينة, كأصحاب المحبلت التجارية الكبيرة 

يتمتعكف بشركط  كالصغيرة المذيف طكركا حجـ أعماليـ. إضافة الى المينييف العامميف في الفنادؽ المرممة كالمذيف
عمؿ ممتازة, األمر الذم أثر عمى إنتاجيتيـ بشكؿ إيجابي. إضافة الى كالعامميف في مجاؿ التسكيؽ السياحي, 

 كفي مجاؿ اإلنشاء كالترميـ, المذيف ارتفعت أجكرىـ بالتزامف مع نمك اقتصاد المدينة, كزيادة عدد الزكار لممدينة.
ف استمركا بالعيش ضمف منازليـ التقميدية ذات الشركط السيئة, كالميددة , بالسكاف المذيالخاسروفبينما يتمثؿ 

%( مف السكاف, 48بالسقكط, كالمذيف لـ يستفيدكا مف عمميات اإلحياء. كالمستأجركف كالمذيف يشكمكف نسبة )
السكاف المذيف أصبحكا ميدديف بعد رفع قيمة العقارات برفع اآلجار, أك اإلخبلء بعد بيع المنزؿ. كما تأثر 

شخصية  تالمجاكركف لمفعاليات السياحية كالمذيف فقدكا األلفة كالتكاصؿ االجتماعي مع الجكار, كبالتالي تأثر 
المدينة سمبان. كأيضا السكاف المذيف تأثرت تجارتيـ التقميدية بالمخازف الكبيرة الجاذبة لمسياحة, كالمذيف فقدكا 

 ـ بالتسكيؽ لمزكار القادميف مف الخارج. تسكيقيـ المحمي لصالح ىذه المحبلت التي تقك 
مف خالؿ ما تـ استعراضو لتجربة مدينة مراكش, يتبيف بأف استخداـ استراتيجية لمحفاظ عمى الثقافة المحمية, 
ودورىا كأحد أىـ موارد التنمية العمرانية واالستثمار السياحي, مف خالؿ العديد مف الخطط والبرامج شممت 

 :نمية, وتعددت أيضًا الموارد لتنفيذ تمؾ البرامج, والتي يمكف إجماليا بالجدوؿ التاليالعديد مف جوانب الت
                                                             

% 18.99بة البطالة )% مف األعماؿ كاألنشطة المحمية. مما ساىـ في تقميؿ نس9% مف اليد العاممة المحمية, ك42.7تستخدـ ىذه الفعاليات 28
 %(.40.12(, كزيادة نسبة مساىمتيا في الدخؿ المحمي لمدينة مراكش ) 2004عاـ 
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 المخرجات موارد بشرية موارد مالية داعمة موارد مالية مباشرة 

التنمية 
 العمرانية

 بمدية مراكش
 

فريؽ عمؿ  كزارة الثقافة
الجيات العامة 
المعنية كالعامميف 

 في بمدية مراكش

  التاريخي باليكنسكك تسجيؿ المركز
 كتراث عالمي

 إنجاز مخطط االرتقاء 

   تطكير النقؿ العاـ 

 زيادة مساحات المشاة 

 تجديد البنى التحتية 

 تحسيف البيئة 

  خمؽ مكاقع جذب سياحي كتركيج
 فعاليات ثقافية كسياحيةك سياحي 

 ترميـ سكر المدينة القديـ 

  انشاء مناىج تدريسية تيتـ بالتراث
 ت العمياعمى مستكل الدراسا

 تطكير إدارة نفايات صمبة 

  تصنيؼ بعض الساحات كساحات
 ثقافية

كزارة االسكاف 
 -كالتنمية العمرانية

مكتب التخطيط 
 العمراني كاالقميمي

مستثمرم القطاع 
 الخاص كالمشترؾ

 المنظمات األىمية

منظمات أىمية 
 ميتمة

السكاف كالشاغميف 
 المحمييف

السكاف كالشاغميف 
 المحمييف

صندكؽ الثقافة  
كالتطكير العمراني 

 في ايطاليا

كزارة الثقافة 
كالتعميـ كمركز 
األبحاث في 

 الجامعة
 ىيئات دكلية البنؾ الدكلي 

التنمية 
 االقتصادية

 بمدية مراكش
 

السكاف كالشاغميف 
 المحمييف

فريؽ عمؿ 
الجيات العامة 
المعنية كالعامميف 

 في بمدية مراكش

  السياحة أصبحت أساسان في التنمية
السياحية كتأثيراتيا العامة عمى المركز 

 التاريخي كالمدينة ككؿ 

 تكفير فرص عمؿ جديدة 

  اشتراؾ السكاف كالشاغميف المحمييف
في تقديـ الخدمة السياحية كالثقافية 

 لمسائح
  انتشار االستثمارات السياحية مف

 القطاع المشترؾ
 تطكير االقتصاد المحمي 

أصحاب استثمارات 
صغيرة ألصحاب 

 الحرؼ التقميدم

صندكؽ الثقافة 
كالتطكير العمراني 

 في ايطاليا

أصحاب الميف 
 اليدكية كالتجارية

مساىمات مستثمريف 
 قطاع خاص

السكاف كالشاغميف  البنؾ الدكلي
 المحمييف

التنمية 
 االجتماعية

أصحاب الميف  بمدية مراكش
 التقميدية

 فريؽ عمؿ بمدية
 مراكش

  سكاف محمييف مساىميف في التنمية
 االجتماعية كالعمرانية لممركز التاريخي

 خدمات اجتماعية متعددة 

 تنمية اجتماعية شاممة 
السكاف كالشاغميف 
المحمييف كالجمعيات 

 األىمية

السكاف كالشاغميف  
 المحمييف

التنمية 
 السياحية

السكاف كالشاغميف  بمدية مراكش
كالجمعيات المحمييف 
 األىمية

فريؽ عمؿ بمدية 
 مراكش

  تطكير الخدمات البلزمة لمنشاطات
 السياحية

 إنشاء المتاحؼ 
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مساىمات مستثمريف 
 قطاع خاص

أصحاب الميف 
 التقميدية

فريؽ عمؿ 
مستثمريف القطاع 

 الخاص

  بإعداد برامج عديدة في مجاؿ
 التركيج السياحي لمكاقع التراث

  دعمت المناىج التدريسية في مجاؿ
 اإلدارة السياحية لمكاقع التراث

  قاـ المستثمركف كبدعـ مف الحككمة
 دؽ الصغيرةبإنشاء الفنا

صندكؽ الثقافة  
كالتطكير العمراني 

 في ايطاليا

 

الترويج 
 الثقافي

أصحاب الميف  كزارة الثقافة
 التقميدية

فريؽ عمؿ كزارة 
 الثقافة

 تأسيس فعاليات كميرجانات 

  المنظمات األىمية تأسيس عددان مف
اىتمت بالتراث كالحفاظ عميو كتسكيقو 

 سياحيان كثقافيا
السكاف كالشاغميف  بمدية مراكش

 المحمييف
فريؽ عمؿ بمدية 

 مراكش
المنظمات األىمية 

 الميتمة
فريؽ عمؿ  

 المنظمات األىمية

 
القوانيف 
 والتشريعات

كزارة االسكاف 
 -كالتنمية العمرانية

مكتب التخطيط 
 العمراني كاالقميمي

فريؽ عمؿ  
الجيات العامة 
المعنية كالعامميف 

 في بمدية مراكش

  قكانيف إعداد كتنفيذ التخطيط
 العمراني

  إنشاء مجمس السياحة االقميمي
 لمدينة مراكش

  آلية منح قركض سكنية لمترميـ 

  إنشاء كحدة عمؿ خاصة بالتنمية
 العمرانية

  اجراءات الحفاظ عمى البيئة 

 مة تجاريةخمؽ عبل 

  قكانيف تشجيع كدعـ الميف التقميدية 

  قكانيف لتممؾ االجانب لممباني
 التراثية كالتسكيؽ العقارم

  رفع سكية الكعي بأىمية استثمار
التراث سياحيان استراتيجية التنمية 

 السياحية

  قكانيف تساىـ في التركيج لممدينة 

السكاف كالشاغميف  كزارة الثقافة
 المحمييف

 فريؽ عمؿ
مستثمريف القطاع 

 الخاص
   بمدية مراكش

   
   
   

 الباحث المصدر: -جدول بالموارد والخطط المستخدمة فً تجربة مدٌنة مراكش ( 7-1الجدول رقم )
يتبيف لنا بأف ىناؾ العديد مف الدروس المستفادة مف تجربة مدينة مراكش, فقد استطاعت أف تبرز نفسيا 

بخصائصو العمرانية والمعمارية التراثية, وبيئة العيش المحمية, ونوعية خدماتيا. كما أف كمركز جذب فريد 
عناصر االستراتيجية التي تـ تنفيذىا عمى المستوى الوطني والمحمي, تعتبر تجربة ناجحة يمكف أف تكوف 

 مفيدة لمدف تاريخية أخرى محمية وعربية الباحثة عف سبؿ استدامتيا.
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مدينة قد عممت عمى تعبئة ساكنييا وشاغمييا عمى االىتماـ بمستقبؿ مدينتيـ, مف خالؿ إف استراتيجية ال
التسويؽ العالمي لالقتصاد المحمي, ومف خالؿ التعاوف الوثيؽ مع المجتمع المحمي, والحكومة المحمية 

 والوطنية, إضافة الى القطاع الخاص.
والحفاظ عمييا وتطويرىا, كاف لو دور أساسي  كما أف تأسيس أقساـ ضمف الجامعة, تيتـ بأمور المدينة

في النجاح, وخاصة الدراسات التي تمت في مجاؿ التغيرات العمرانية التي أثرت عمى المدينة, والتي حاولت 
دماجيا, دعمًا الستدامتيا.  المدينة التأقمـ معيا وا 

ساو بيف شرائح المجتمع المحمي, إال أف النجاحات, والفوائد االقتصادية التي تـ انجازىا لـ توزع بشكؿ مت
ودراسة أكثر فاعمية مف قبؿ الحكومات المحمية والوطنية. كما أف التأثيرات البيئية  اً األمر الذي يتطمب إشراف

السمبية عمى المدينة ال يمكف إنكارىا مف خالؿ ازدياد الفعاليات التجارية والسياحية, وازدياد عدد الزوار, مما 
 االىتماـ بيذا األمر حماية لبيئة المدينة والستدامتيا المستقبمية. الىية يضطر الحكومة المحم

 
تطوير الصناعات التقميدية, ودورىا كأحد أىـ موارد التنمية العمرانية واالستثمار السياحي في  3-2

 تجربة مدينتي تونس والقاىرة: -مراكز المدف التاريخية

الصناعات التقميدية نبلحظ نسبان مرتفعة لمساىمة  إذا نظرنا إلى اقتصاديات الدكؿ المتقدمة صناعيان 
فيي تؤمف عدد مف فرص العمؿ,  ,مف األىداؼ ان ألنيا تحقؽ عدد ليذه الدكؿ االقتصاد الكطنيفي الحرؼ ك 

كخاصة لمشباب المكىكبيف, كما إف المحافظة عمى ىذه المنتجات التقميدية كتطكيرىا يؤدم إلى المحافظة عمى 
اليكية الثقافية كالحضارية, حيث أف المنتجات التقميدية كاليدكية المتميزة تعتبر استكماالن لمجذب السياحي في أم 

لسياح باقتناء بعض المنتجات المميزة التي تعبر عف حضارة كثقافة البمداف التي يزكركنيا بمد, إذ غالبا ما يقـك ا
كأحيانا يقـك السياح بزيارة بمد ما مف أجؿ شراء منتجات معينة, كما أف عممية اإلنتاج ليذه السمع التراثية بما 

تحقؽ زيادة معقكلة في الناتج المحمي تنضكم عميو مف استخداـ لممكارد المحمية كما تجنيو مبيعاتيا مف إيرادات 
 .اإلجمالي

حككمية عمى المستكل ف الحفاظ عمى ىذه الميف التقميدية كتطكيرىا دعا الكثير مف الدكؿ إلى إتباع سياسات إ
لشباب لمعمؿ في ىذه الميف التراثية كساعدت عمى خمؽ البيئة المناسبة الكطني لكؿ دكلة, لتشجيع كتحفيز ا

ضافة القيـ المضافة عمييا ,لتطكيرىا كالمزج بيف التراث كالمعاصرة بالنسبة لبعض المنتجات التي يمكف  ,كا 
سكؼ نقكـ استخداميا بشكؿ يكمي كعممي مع إضافة بعض الممسات التقميدية عمييا, كاألمثمة عمييا كثيرة 

كلكف تشابيت باليدؼ  باستعراض عدة تجارب عربية في ىذا المجاؿ تمايزت بالتجربة كاألسمكب كاألدكات,
 كالنتيجة المراد الحصكؿ عمييا كىي التنمية العمرانية كاالستثمار السياحي المستداـ.
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 تجربة مدينة تونس: 3-2-1

كتبم   ,/ نسمة111111كالتي يبم  عدد سكانيا / التاريخيةفي كسط تكنس العاصمة تقع مدينتيا   
تـ اختيار مدينة  / ىكتار.271مساحتيا /

 مف قبؿ 1997كعاصمة ثقافية لعاـ  تكنس
خمسة مبلييف . يزكرىا اليكنسكك منظمة

األكركبييف منيـ  تبم  نسبة سائح سنكيان 
لسياح ا % كالنسبة الباقية مف91نحك 

ثراء  يكازيو. العرب اآلسيكييف كاألفارقة
ث تكنس متعدد آخر في تاريخ كثقافة كترا

الخدمات السياحية  كامتياز في مرافؽ
العديدة كتتكافر لتكنس جميع مقكمات الجذب  األخرل كالفنادؽ الفخمة كالمنتجعات الساحمية كاألماكف الترفييية

 .السياحي األخرل
( معممان ذا قيمة ىندسية كتاريخية كبرل ىذه المعالـ مندمجة كميان في 811تحتكم المدينة العتيقة عمى )   

(. مدارس-حمامات-زكايا-قصكر –النسيج العمراني لممدينة العتيقة تظير مباف مدنية كدينية كعسكرية ) مساجد 
ربط بيف منازؿ ذات أفنية متبلصقة بعضيا بنسيج عمراني كثيؼ كشبكة طرقات كأزقة ت المركز التاريخي متازكي

 .ببعض كىي ما فتئت تمثؿ شاىدان حيان عمى مثاؿ عمراني إسبلمي متناسؽ
نتيجة لعمميات ىدـ لبعض المباني  التاريخية, بمدينة تكنسأخطار تحدؽ  بدأت الستينات بداية في
اإلنشائي لمعديد مف المباني كالدكر  الكضعكتدىكر تعدم عمى بعضيا اآلخر كتجزئتو كتغيير صفاتو الاألثرية ك 
  يا.بتيديـ أجزاء كاسعة منكالتي ىددت  ,التقميدية

ـ تأسيس جمعية صيانة المدينة  1967كلدرء األخطار المحيطة بالمدينة القديمة, قررت بمدية تكنس سنة 
المجمكعة السكنية لتكنس, ,  تتمخص أىدافيا في إعادة االعتبار لممدينة التاريخية كتحديد دكرىا ضمف 29العتيقة

كدمجيا في حركة التطكر التي تشيدىا العاصمة مف خبلؿ إعادة استثمارىا سياحيا كثقافيان بشكؿ يؤمف ليا 
 االستدامة كيجنبيا التيميش, كذلؾ مف خبلؿ الدراسات اليندسية كالعمرانية كاالقتصادية كاالجتماعية المختمفة.

القياـ بإنقاذ كترميـ العديد مف المعالـ التاريخية  كمف أبرزىا ,كالمياـبالعديد مف األنشطة  الجمعية تقكـ 
عادة   معالتنسيؽ لساكنييا, ك تقديـ المعكنة الفنية كالنصائح البلزمة استثمارىا سياحيان. كذلؾ مف خبلؿ كا 

برامج نمكذجية كضع . ك كاألطراؼ األخرل المعنية بالمناطؽ التاريخية كاألثرية لمدينة تكنسالمؤسسات المختمفة 
                                                             

عادة ترميميا كتأىيميا. فمـ تكف  29 نما كمجمس يترأس ىذه الجمعية رئيس البمدية كتجمع في صمبيا األىالي المتحمسيف لفكرة حماية المدينة األثرية كا  يستعيف رئيس البمدية بو عند الحاجة إضافة  ماستشار جمعية بمعنى الكممة كا 

 مكتب الدراسات الفنية الذم أنشأه رئيس البمدية. إلى

 الباحث - مدٌنة تونس القدٌمة حدود  -( 17صورة رقم )
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 رائدة في مجاؿ إعادة الييكمة العمرانية كتنفيذىا بالتعاكف مع عدد مف األطراؼ القكمية كالمحمية كككالة التيذيب 
حيث تمكنت الجمعية في ىذا اإلطار مف ربط عبلقات متينة كتعاكف  ,) ترميـ ( كالتجديد العمراني كبمدية تكنس
تحسيف الرأم العاـ كعقد الندكات كتنظيـ الممتقيات الكطنية , ك ألجنبيةمع جامعة تكنس كالعديد مف الجامعات ا

 .كاستثمارىا كالدكلية مف أجؿ إثراء النقاش كتبادؿ الخبرات حكؿ تطكر كنمك المدف التاريخية كسبؿ الحفاظ عمييا

الذم  ,1994صدر قانكف عاـ , 30ـ1981إدراج مدينة تكنس ضمف قائمة التراث العالمي في عاـ كبعد  
شمؿ القانكف المناطؽ  ,مف أىـ التدخبلت القانكنية كالخاص بحماية التراث األثرم كالتاريخي كالفنكف التقميديةيعّد 

كما شمؿ أيضان , ـ كالمشتممة عمى عقارات مبنية خاصة أك عامة 211المجاكرة لممعالـ التاريخية عمى مدل 
كيتيا لمدكلة كعمى إجراءات خاصة بالعقكبات التي تضمف حماية مكتشفات الحفريات البرية كالبحرية كحقكؽ مم

 كما منع القانكف البناء عمى أم عقار لو صفة تاريخية. تنفيذ ىذا القانكف.
كلعّؿ أىـ المشاريع التي نفذتيا جمعية صيانة تكنس العتيقة كاف مشركع إعادة ىيكمة الحفصية كمشركع  

ككائؿ في تكنس القديمة. اىتمت بعض ىذه المشاريع بالبعد باب سكيقة, إضافة إلى مشركع إعادة تأىيؿ ال
في السنكات العشر األخيرة بدأت أنشطة جديدة تكتسح المدينة االقتصادم االجتماعي لعمميات إعادة التأىيؿ. ك 
كرشات لصناعة األحذية أك  –) محبلت تجارية لمبيع بالجممة  عمى حساب الصناعات التقميدية التي كانت تميزىا

كمف أجؿ النيكض  ,جعمت مف المدينة العتيقة مركزان كبيران إلنتاج كابتياع السمع بأثماف زىيدة ياطة أك التجارة (لمخ
, المحافظة عمى تخصيص األسكاؽإلى بالمدينة كضعت عدة اقتراحات مف قبؿ جمعية الصيانة ترمي  االقتصادم

كالميف  تالكرشاعات التقميدية لمحد مف انتشار تشجيع قطاع الصنا, ك تحسيف نكعية اإلنتاج اليدكم التقميدمك 
 .الطفيمية

مف  كبالعبلقة الكطيدة التي تربطو بالثقافة الصناعات التقميديةبقطاع  ان اىتماما متجددتشيد تكنس اليـك   
استنتجو أصحاب ىك مكقؼ فكرم كمكضكعي المستدامة, ك ىي ضماف نجاح الّتنمية  العبلقة بينيماأف منطمؽ 

, التنمكم اكدكرى كضع قطاع الصناعات التقميديةدراسة معّمقة كأبحاث ميدانّية كمقارنة حكؿ القرار في تكنس بعد 
ككذلؾ  الثقافية كاالجتماعية,في أبعادىما  ,ك"السياحة" ,اإللماـ بمفيكمي "الصناعات التقميدية"كىك ما اقتضى 

, كقامت بإعداد استراتيجية جديدا ان مكقفا سياسيقرف العشريف اختارت تكنس ة. فمنذ العقد األخير مف الاالقتصادي
دراجيا كقطاع  االعتبار إلىتمثؿ في إعادة ت ة, القتصاديّ داعـ لمتنمية االجتماعية كاكّؿ أنكاع الّصناعات الّتقميدّية كا 

أف قطاع  راتيجية أيضا,ىذه االست كّضحتك . القطاعات االقتصادّية األخرل كمجاالن لخمؽ فرص العمؿ كباقي
 ان ىام دخبلن كيجمب كذلؾ  ,مفيـك التراث الثقافي مف جديد األمة كيحييالّصناعات التّقميدّية يحمؿ في طياتو ركح 

 .لمسياح األجانبالسمع  بيعالصعبة مف خبلؿ مف العممة 

                                                             
القيركاف كدكقة.أشكؿ الكطنية, مدينة سكسة القديمة, لقد تـ تسجيؿ العديد مف المكاقع في تكنس في قائمة التراث العالمي إضافي إلى مدينة تكنس القديمة كىي مدرج الجـ, مكقع قرطاج, حديقة  30
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منتجاتو في تكنس ساعد عمى التركيج لمصناعات التقميدية, كزيادة الطمب عمى  تطكر السياحة اف
ظركؼ يا ظمت تعاني مف العديد مف المشاكؿ تتجسد في إال أن. كاإلقباؿ مف جديد عمى اليكية الثقافيةالمختمفة, 

 بعمميات األسكاؽككؿ ما يتعمؽ  ,كتقنيات التسكيؽ كالتمكيف كالتصدير كاألنظمة المناسبة,القكانيف العمؿ ككضع 
ي ىذا بقمف قبؿ الجيات المختصة. كبالتالي كبالتمكيبلت البنكية كاستقطاب المستثمريف الجدد كمراقبة الجكدة 

 .القطاعالمتعمقة بيذا كاالجتماعّية  كاإلداريةالقانكنّية كالمالّية  ممسائؿحؿ لرىيف  القطاع
مف  كاسعةدخبل ىاما لشريحة  تؤمفىي ة, ك مجمكعة مف األنشطاليـك مؿ الصناعات التقميدية تش  

مميكف دينار مف العممة الصعبة  481كتجمب حكالي  ,4% نسبةب الصناعي الخاـ المنتجالسكاف. كتساىـ في 
حرفي أم  411111تشغؿ الصناعات التقميدية حاليا  ,(7::4 – 3::4) سنكيا كفؽ اإلحصائيات ما بيف عامي

مميكف دينار  361كبصفة غير مباشرة تصّدر قرابة  ,مميكف دينار 47ما قيمتو  كتصدر مباشرة ,مف السكاف %44
كلكنيا  1,48نسبة االستثمارات في ىذا القطاع ال تمثؿ إال %, فمف مجمكع صادرات الببلد :3,4أم % في السنة

 . المستحدثة فرص العمؿمف  8,78أم ما يعادؿ %فرصة عمؿ  7981تسمح بخمؽ 

ىذا القطاع ما زاؿ يشّغؿ الكثير مف اليد  إف كؿ التقارير كالتقييمات الرسمية المتعمقة بالصناعات التقميدية تبيف أف
مشكؿ ح تقيقر مستمر. كمف ىنا ُيطر مراقبة كفي غير  المنتججكدة  العاممة كىك مستمر في االنتشار كلكف بقيت

يتـ في مراكز عمى التدريب, الذم أصبح القطاع يرتكز باألساس  . حيث اف تطكير ىذاوالتدريب التأىيؿ
مكزعيف عمى  عشرة ألؼ مف الشباب ةكؿ سنة يسجؿ قرابة خمس . ففيمتخصصة عكضان عف الكرشات كالمحبلت

الديكاف القكمي , كمف أىميـ منيـ الرسمييف المتخصصيفيتكلى التدريب عدد كبير مف , كزامر عدد كبير مف ال
 ,كاالتحاد الكطني لممرأة التكنسية, لمتشغيؿ كالككالة التكنسيةككزارة التككيف الميني كالتشغيؿ  ,لمصناعات التقميدية

 كالجمعّيات األىمّية. المينية كالمدارس , كالقطاع الخاصاالجتماعي كصندكؽ الضماف ,كالبرنامج الجيكم لمتنمية
تدريب عمى الميف اليدكية اليـك تعتمد عمى الطرؽ المدرسية البحتة, كىي طريقة تخرج المئات مف كسائؿ الإف 

أنصارا , تؤىميـ لممارسة المينة, األمر الذم يشجع عمى كجكد بطاقات مينيةك شيادات  المينييف الحاصميف عمى
قادر عمى  ال يمكنو تخريج حرفي مبدع فيذا النكع مف التعميـ ,لمصناعات التقميدية المتعمقة بالماضي كبالتقاليد

 المصدر: الباحث -الصناعات التقلٌدٌة فً تونس( 18رقم )  صورة
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في اكتساب بعض التقنيات كيجر المتعمـ  دكرىا يحصر المستدامة, كىكالتنمية  استراتيجية إيجابي فيالقياـ بدكر 
ب, كباكتشاؼ المكاى التدرب المبكر في الورشات يسمح برد االعتبار لمنشاطات اليدوية. إف إلى التمقائية كاآللية
في نفس  تتصؼأكثر مراعاة لحاجيات المستيمكيف التي أصبحت  كيجعمو ,بداع عند الحرفيكينمي عممية اإل

 .عالميةكال شخصيةبالصفة الالكقت 
, كالّتطّكراالنفتاح الّنظاـ الّتشريعي كالّنصكص القانكنّية ليذا , كبيدؼ مسايرة الناحية القانونية والتشريعيةكمف 
دماجو في , كىي 31الصناعات التقميدية لصالح قطاع العديد مف القكانيف صدر تيدؼ إلى إعادة تأىيمو كتطكيره كا 

أصحاب القرار وكؿ   إف  . كبالتالي إدماجو في المنظكمة الشاممة لمتنمية ,كالثقافي النسيج االقتصادم كاالجتماعي
 مالئمة.أكثر  تنظيمي ة, مؤسسي ة, قانوني ة, مالي ة المعني يف بالن شاط الحرفي اتجيوا نحو صياغة جديدة

 المنسؽ بيف كؿكىك  الديواف القومي لمصناعات التقميدي ةتكثيؼ الجيكد الرسمية تـ تأسيس كفي إطار 
 كمنتجاتتحسيف الخدمات ك البنية التحتّية تجديد ك التاريخية المكاقع  ييدؼ إلى تجييز ,الفاعميف في ىذا المجاؿ

بيذه المعالـ  مي إلى المحافظة عمى البيئة المحيطة مباشرةكما كاف ير  ,اليدكّية المركجة في األسكاؽ الصناعة
عادة االعتبار  . حيث تـعبلمات مكجية...( –لكحات إرشاد  –بيكت راحة  –)مشارب  تمكيؿ أشغاؿ الترميـ كا 
ثبلث مشاريع "أصكات كأضكاء" بالمكقع األثرم بقرطاج كميناء الحمامات  ازنجكتـ اكتنشيطيا.  المعالـ لبعض

المادم )عادات  كما أعدت خريطة سياحّية ثقافّية بيئّية إلى جانب أعماؿ أخرل تتعمؽ بالتراث غير ,سكسةرباط ك 
 المحمييف,الساكنيف  معيشةساىمت في تحسيف مستكل  النشاطاتىذه (. األطعمة كالفنكف كالصناعات التقميدّية

رساء أسس لجكالت تتضمف الجكانب ,ّيةالبيئ كما دفعت إلى التفكير في إعداد أرضية صالحة لتنمية السياحة  كا 
 العطكراتك الخزؼ ك  صناعة الجمدك  النسيجكالمأككالت ك  المباسالمتعمقة بكؿ الحرؼ اليدكية ك البيئّية كالتاريخّية 

 ....الخ.الفّضةك 
الصناعات اليدكّية ى المحافظة عم, ىدؼ الى كالبنؾ العالمي اليكنسكك مشركعا مع 3111تكنس عاـ أعدت كما  

 كاإلعبلـاالستقباؿ,  بكؿ ما يسيؿ الدخكؿ إلى ىذه المناطؽ كالمكاقع ك ظركؼ المشاريعكاىتمت ىذه , المتداعية
 كالبيع كالعركض كالحماية. 

نادريف بؿ في المذيف أصبحكا  معممي الصنعةدعـ  يتطمببالصناعات التقميدّية  النيكض أدرؾ التكنسيكف أف
الشيادات المينية غير  كمنحكطرؽ التقييـ  ,تكاد الخاصة بالقطاع غير مؤىمة أك كالمجاالتطريؽ الزكاؿ, 

 ,لتأقمـ مع ذوؽ المستيمؾاكما يقّر كؿ العامميف عمى القطاع أّف اقتصاد السكؽ يحتـّ . مضمكنة المصداقية
                                                             

انذٌ َضجظ انمىاٍَُ األسبسُخ  1983 نؼبو 116-83انًزسىو . وثبنصُبػبد انتمهُذَخ وانًهٍ انصغزي" وانمزاراد انخبصخ ثبنتؼذَالد وانتطجُمبد انمىيٍ نهُهىض ثئَشبء "انصُذوقانًتؼهك  1981 نؼبو 76-81انمبَىٌ 31

انمزار انصبدر ػٍ , ونصُبػبد انتمهُذَخ وتُظًُهبانخبصخ ثبانًتؼهك ثتكىَـٍ انهُئبد  126-85 انًهُُخ. وانًزسىوانًتؼهك ثبنكفبءح انًهُُخ وانًبَح نهجطبلخ  77-85ًزسىو ان. وانتمهُذَخ )وهٍ اٌِ ثصذد انًزاجؼخ( نهصُبػبد

انذٌ َضجظ  1984 ػبوانًزسىو انصبدر فٍ . وثتمُُى انكفبءح انًهُُخو ثئحصبء يؤسسبد انصُبػبد انتمهُذَخ نهحزفٍ. وانًتؼهكَضجظ شزوط انحصىل ػهً ثطبلخ يهُُخ  وانذٌ ,1985ػبو وانصُبػبد انتمهُذَخ  وسارح انسُبحخ

 1988انًزسىو انصبدر ثتبرَخ . وخانصُذوق انىطٍُ نهُهىض ثبنصُبػبد انتمهُذَ انضبثظ نإلجزاءاد وانشزوط انخبصخ ثئسُبد يسبػذاد 1987انًزسىو انصبدر فٍ . واألَشطخ انُذوَخ لبئًخ ثبنفزوع انُبجًخ ػٍ يختهف

 وانًتؼهك ثُظبو انضًبٌ 1989انًزسىو ثتبرَخ . وانًتؼهك ثبَتخبة يجبنس انًهٍ و تُظًُهب 1989انًزسىو انصبدر فٍ . وانًىاد األونُخ انًستىردح نهصُبػبد انتمهُذَخ ًزكُخ انًىظفخ ػهًجان اإلجزاءادانًتؼهك ثتخفُط 

ثبنصُبػبد  انضبثظ نمبئًخ ثبنًىاد االونُخ انخبصخ 1996نؼبو  1189-96انًزسىو . وانصُبػبد انتمهُذٌ أَشطخوانًحذد نًختهف  1994 نؼبو 492-94انًزسىو . ونهؼًهخ األحزار غُز انتبثؼٍُ نهمطبع انفالحٍ االجتًبػٍ

 .انمًُخ انًضبفخ اتؼهً % يٍ االداء 6% فٍ َسجخ األداءاد و11وانتٍ تتًتغ ثتخفُط  ,انتمهُذَخ
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الخيزراف  كالفّخار كأثاثالمنتجات دكرات  استمرارالقطاع حسب متطّمبات السكؽ. فمعدؿ  منتجات كتطكير
سنكات ال بّد بعد ىذه المدة  يتراكح بيف ثبلث إلى عشر كالحديد المطركؽ كالحجارة المنجدة كالبمكر المنفكخ كغيرىا

 .التككيف كتجديده ليككف منسجما مع ليكنة األسكاؽ مف تغيير نكعية
الصناعات تطوير مف خالؿ ما تـ استعراضو لتجربة مدينة تونس, يتبيف بأف استخداـ استراتيجية 

, ودورىا كأحد أىـ موارد التنمية العمرانية واالستثمار السياحي, مف خالؿ العديد مف الخطط والبرامج التقميدية
 :الموارد لتنفيذ تمؾ البرامج, والتي يمكف إجماليا بالجدوؿ التاليالعديد مف جوانب التنمية, و  شممت

 المخرجات موارد بشرية موارد مالية داعمة موارد مالية مباشرة 

التنمية 
 العمرانية

مخصصات جمعية 
صيانة المدينة 

 العتيقة
 

منظمات دكلية 
 كاليكنسكك

فريؽ عمؿ جمعية صيانة 
 المدينة العتيقة

  تسجيؿ المركز
التاريخي باليكنسكك كتراث 

 عالمي

  أعماؿ ترميـ كاسعة
 لممعالـ األثرية

 تجديد البنى التحتية 

  تحسيف الخدمات
 البيئةكالمحافظة عمى 

 تبادؿ خبرات 

مستثمرم القطاع  
 الخاص 

 المنظمات األىمية

السكاف كالشاغميف  
 المحمييف

 السكاف كالشاغميف المحمييف

جامعات محمية  
 كأجنبية

 خبرات دكلية كمحمية

مراكز تدريب حككمية كخاصة   
 عمى الميف التقميدية

التنمية 
 االقتصادية

الديكاف القكمي 
 التقميديةلمصناعات 

 

السكاف كالشاغميف 
 المحمييف

فريؽ عمؿ الجيات العامة 
المعنية كالعامميف في جمعية 

 صيانة المدينة العتيقة

  تكفير فرص عمؿ
 جديدة كخصكصان لممرأة

 تخصيص االسكاؽ 

  منتجات مركج ليا في
 األسكاؽ

 تحسيف نكعية المنتج 

كزارة التككيف الميني 
 كالتشغيؿ

جمعيات أىمية 
 ميتمة

أصحاب الميف اليدكية 
 كالتجارية

الككالة التكنسية 
 لمتشغيؿ

منظمات دكلية 
 كاليكنسكك

 السكاف كالشاغميف المحمييف

االتحاد الكطني لممرأة 
 التكنسية

فريؽ عمؿ مراكز تدريب  
 مينية حككمية متعددة

البرنامج الجيكم 
 لمتنمية

  

صندكؽ الضماف 
 االجتماعي
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   خاصةمدارس مينية 

التنمية 
 االجتماعية

مخصصات جمعية 
صيانة المدينة 

 العتيقة

الجمعيات كأصحاب 
 الميف التقميدية

فريؽ عمؿ جمعية صيانة 
 المدينة العتيقة

  سكاف محمييف مساىميف
في التنمية االجتماعية 
كالعمرانية لممركز 

 التاريخي

  خدمات اجتماعية
تنمية اجتماعية ك  متعددة

 فقران  في المناطؽ األكثر

السكاف كالشاغميف 
 المحمييف 

 السكاف كالشاغميف المحمييف 

صندكؽ الضماف 
 االجتماعي

  

التنمية 
 السياحية

مخصصات جمعية 
صيانة المدينة 

 العتيقة

الجمعيات كأصحاب 
 الميف التقميدية

فريؽ عمؿ جمعية صيانة 
 المدينة العتيقة

  اشتراؾ السكاف
كالشاغميف المحمييف في 

الخدمة السياحية تقديـ 
 كالثقافية لمسائح

  السياحة أصبحت دخبلن
 ىامان مف العممة الصعبة 

  خمؽ مكاقع جذب
 سياحي كتركيج سياحي 

 اعداد خرائط سياحية 

مستثمرم القطاع 
 الخاص

السكاف كالشاغميف 
 المحمييف

 السكاف كالشاغميف المحمييف 

جمعيات أىمية  
 ميتمة

 خبرات دكلية كمحمية

الترويج 
 الثقافي

مخصصات جمعية 
صيانة المدينة 

 العتيقة

منظمات دكلية 
 كاليكنسكك

فريؽ عمؿ جمعية صيانة 
 المدينة العتيقة

  خمؽ فعاليات ثقافية
 كسياحية 

مستثمرم القطاع 
 الخاص

 خبراء دكلييف كمحمييف 

 السكاف كالشاغميف المحمييف  

القوانيف 
 والتشريعات

مخصصات جمعية 
المدينة صيانة 

 العتيقة

البرنامج الجيكم 
 لمتنمية

فريؽ عمؿ جمعية صيانة 
 المدينة العتيقة

  قكانيف إعداد كتنفيذ
 التخطيط العمراني

  تأسيس جمعية صيانة
 المدينة العتيقة

  قانكف حماية التراث
األثرم كالتاريخي كالفنكف 

 1992التقميدية عاـ 

  تأسيس الديكاف القكمي
 لمصناعات التقميدية

 ف تشجيع كدعـ قكاني
 الميف التقميدية 

كزارة التككيف الميني 
 كالتشغيؿ

صندكؽ الضماف 
 االجتماعي

 السكاف كالشاغميف المحمييف 

الككالة التكنسية 
 لمتشغيؿ

االتحاد الكطني 
 لممرأة التكنسية

 خبراء دكلييف كمحمييف

السكاف كالشاغميف  
 المحمييف
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     قكانيف الحد مف انتشار
 الكرشات كالميف الطفيمية

  رفع سكية الكعي
بأىمية استثمار التراث 
سياحيان كدكره في التنمية 

 العمرانية

  استراتيجية التنمية
 السياحية

  تشجيع أصحاب
 الفعاليات عمى التركيج

   
   
   

 الباحث المصدر: -جدول بالموارد والخطط المستخدمة فً تجربة تونس ( 8-1الجدول رقم )
في تقديـ  ساىمت بشكؿ أساسيوبالتالي يتبيف لنا بأف مختمؼ القطاعات الحكومية المحمية والمركزية 

. وبتشاركية واسعة مع السكاف المحمييف وأصحاب فعاليات القطاع الخاص والمستثمريف. وبدعـ الموارد الالزمة
 منظمات عالمية ميتمة بالتراث كاليونسكو. قدمتومف خبرات دولية 

عادة قطاع الصناعة التقميدي ة في تونس اليـو مرتبط بسياسات وقد أصبح  داعمة لمحفاظ عمى التراث وا 
باإلضافة إلى  ,والفني والتاريخي ودوره التربوي ,بما يسمح ليذا القطاع أف يمعب دوره في تثبيت اليوية تأىيمو,

ة في تطوير السياحةالمتم دوره االقتصادي ساىـ في المستدامة. وقد  ضماف مسار التنميةالثقافية ل ث ؿ خاص 
ة ,بشكؿ واسع االجتماعية واالقتصاديةالتنمية  مف ناحية أخرى  األكثر فقرًا, كما ساىـفي المناطؽ  وخاص 

 . ممرأةوخاصة لالمحمييف في مركز المدينة التاريخي, إضافة الى دوره في تأميف فرص عمؿ  بتثبيت السكاف
 

 تجربة مدينة القاىرة: 3-2-2

كما أف الشعب المصرم معتاد عمى كجكد السياح  مصر,مف أىـ مصادر الدخؿ القكمي في  السياحةتعّد 
منذ القدـ. كتتميز مصر بكفرة في المقاصد السياحية عمى اختبلؼ أنكاعيا, بسبب كفرة المعابد كاآلثار الفرعكنية 

الخمس نجكـ  فنادؽالتي تمت العناية بيا كاستثمارىا سياحيان, كما تتكفر البنية التحتية السياحية كالتي تشمؿ 
كالقرل السياحية كشركات السياحة كمكاتب الطيراف. كتعد مصر مف أبرز الدكؿ السياحية في العالـ, حيث بم  

عالميان  58المرتبة ـ. كما أف مصر احتمت  2117مميكف سائح في  9.79عدد السياح الزائريف لمصر أكثر مف 
أىرامات , المتحؼ المصرمدكلة في مؤشر تنافسية السياحة. كمف أىـ المعالـ التي تضميا القاىرة  124مف بيف 
, القرية الفرعكنية, حديقة األزىر, القاىرة الفاطميةك  خاف الخميمي, برج القاىرة, البدرشيففي  ىـر سقارة, الجيزة
 . الحرانيةقرية 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85_%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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كيعّد مشركع تطكير منطقة شماؿ الجمالية في القاىرة التاريخية كمشركع الدرب األحمر مع حديقة األزىر 
 مف أفضؿ المشاريع المتكاممة في مجاؿ إعادة تأىيؿ المناطؽ التاريخية كاستثمارىا سياحيان.

  :بدأت دراسة تطكير منطقة شماؿ الجمالية في القاىرة تطوير منطقة شماؿ الجمالية في القاىرة التاريخية
لكضع مشركع إرشادم يمكف تطبيقو عمى باقي مناطؽ القاىرة  4:94التاريخية  بتكجيو مف البنؾ الدكلي عاـ 

صالحيـ الخاصة أك الصالح العاـ. كتحديد القديمة. كبتشاركية كاسعة مع السكاف كالشاغميف المحمييف مف منطمؽ م
المشركعات ذات األكلكية في تطكير المنطقة سكاء بالنسبة لترميـ كتأىيؿ المباني األثرية, أك باستثمار المناطؽ 
الخربة, أك باالرتقاء بالمباني القائمة. كأعدت لذلؾ دراسات الجدكل لبعض المشركعات التي تدخؿ فييا المباني 

ان مكمبلن لبلستثمار السياحي كالثقافي ككضعت البدائؿ االستثمارية لممكاقع المختمفة. كلـ تقتصر األثرية عنصر 
الدراسة عمى األكضاع العمرانية كاالقتصادية كاالجتماعية, بؿ شممت أىـ عناصرىا كىك إنشاء ىيئة خاصة 

ؼ الكظيفي لككادرىا المختمفة. بحيث لتطكير القاىرة التاريخية شامبل تحديد اختصاصيا كىيكميا التنظيمي كالتكصي
يتـ نقؿ اختصاصات كؿ مف محافظ القاىرة ككزارة األكقاؼ ككزارة الثقافة ككزارة اإلسكاف كالتعمير بالنسبة ليذه 

 المنطقة إلي الجياز المقترح تفاديا لتضارب االختصاصات بيف ىذه الجيات المختمفة.
 نشاء حديتطوير منطقة الدرب  مشروع  االجتماعيتـ بالتعاكف مع الصندكؽ كىك مشركع ي قة األزىر:األحمر وا 

نمكذجا رائدا لممشاركة بيف الجيات كيعتبر  مميكف جنيو. 77 حكاليلمتنمية كمؤسسة االغاخاف بتكمفة بمغت 
يا بغرض االرتقاء بالمناطؽ المتدىكرة عمران االجتماعيةتنفيذ برامج التنمية  في يالحككمية كغير الحككمية كاالىال

المشركع كقد شمؿ  جزءا منيا. باعتبارىـتنمية مجتمعاتيـ  فيعمى المشاركة  يكاجتماعيا كاقتصاديا كتشجيع االىال
المكجكدة بالمنطقة,  اآلثاركالفراغات العامة كترميـ  األساسيةالعامة كتطكير البنية  كالمبانيتأىيؿ السكاف  إعادة

 المينيفرص لمتكظيؼ كالتدريب  الى تطكير كتحسيف الخدمات الصحية كالبيئية كالتعميمية كتكفير باإلضافة
كتأىيؿ السكاف مف خبلؿ تقديـ الخدمات  ,القركض متناىية الصغر لتحسيف الحالة االقتصادية إتاحةمع  كالحرفي,

كفرص تسكيؽ المنتجات  التكنكلكجيطكير تشمؿ تكفير التدريب كالت كالتي اإلقراضغير المالية لممستيدفيف ببرامج 
 التراثية كالسياحية لمحرفييف المكجكديف بالمنطقة داخؿ كخارج مصر.

كحمايتيا مف  األحمرالى الحفاظ عمى الصناعات التراثية المنتشرة بالدرب  في المنطقة برنامج التطكيريدؼ ي
ف المنطقة كانت تعانى مف عدـ كفاءة حيث أ .االندثار مثؿ الخيامية كالمنتجات الخشبية كالنحاسية كالجمدية

نياكنقص الخدمات االجتماعية خاصة  األساسيةشبكات البنية    مف المناطؽ ذات الكثافة السكانية العالية. كا 
ىكتار, كرئة خضراء نتيجة لمساحتيا الضخمة, ككقكعيا كسط  20كتعد حديقة األزىر كىي بمساحة 

لغربي مف الحديقة المدينة الفاطمية القديمة كامتدادىا درب األحمر, بثركتيما منطقو تاريخيو. تقع عمى الجانب ا
كما يحيطو,  مسجد السمطاف حسفمف المساجد, كاألضرحة, كمزينو بخط طكيؿ مف المآذف, إلى الجنكب يقع 

كأثناء تييئة المكقع تمت العديد مف االكتشافات اليائمة. تضمنت تمؾ  .قمعة صبلح الديف األيكبيباإلضافة إلى 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
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باإلضافة إلى  صبلح الديف,يكبيو كالذم يعكد لمقرف الثاني عشر في عيد االكتشافات اكتشاؼ سكر المدينة اال
سياح األجانب, نظران لمكقعيا المتميز العديد مف األحجار الثمينة. كتعد اآلف الحديقة مقصدان لمسياح الداخمييف كال

 بالقرب مف مكاقع التراث العمراني كاالستثمارات السياحية المختمفة المحيطة بيا.

في إطار االستفادة مف التراث الثقافي كخاصة في مجاؿ الصناعات التقميدية كالحرؼ اليدكية ذات ك 
الصندكؽ  –المجاؿ الكاسع في مجاؿ التسكيؽ كدكرىا في مكافحة البطالة, فقد بادرت رئاسة مجمس الكزراء 

ؤلىمية االقتصادية كاالجتماعية ة دعـ كتشجيع الصناعات التقميدية كذلؾ لسياس بكضعاالجتماعي لمتنمية 
 . لتمؾ الصناعةالمستدامة 

اعتبرت الصناعات التقميدية كالحرؼ اليدكية مصدران ىامان لدخؿ العائبلت  الصعيد االقتصاديفعمى 
اجات األساسية لمسكاف مف سمع كخدمات, كما أنيا صناعة غير مكمفة الفقيرة, كتساعد في التنمية, كتمبي الح

اإلنتاج, كتكفر فرص عمؿ, كتعتمد عمى الخامات المحمية, كىي بشكؿ دائـ تستجيب لرغبة العمبلء كمتغيرات 
 األسكاؽ, كدعت الى إقامة أسكاؽ تقميدية عمى المستكل المحمي كالدكلي. 

في تعميؽ جذكر المجتمع كربط الحاضر بالماضي  ان ميم ان دكر  فإنيا تمعب الصعيد االجتماعي كعمى
كتعمؿ عمى التنظيـ االجتماعي كزيادة الميارات اليدكية كربطيا بالعصر الحديث. كما تدعك الى االستقرار 
كالترابط االجتماعي كالتفاىـ بيف األفراد كالمجتمعات كدعـ جميع األعماؿ كاألنشطة الفعالة لمكافحة الفقر مف 

فيذ ىذا النشاط في مكاف اإلقامة, مع امكانية تأديتيا مف قبؿ فرد اك أكثر مف أفراد األسرة, خبلؿ سيكلة تن
كتقضي عمى التمايز االجتماعي بيف الطبقات حيث تخمؽ فرص عمؿ لمشباب كالنساء كالمعاقيف كمحدكدم 

زاكلة احد األنشطة التي تقكـ الدخؿ, كما تعمؿ عمى التكامؿ كالتعاكف بيف كافة أفراد المجتمع كتتيح لربة المنزؿ م
بيا دكف مغادرة المنزؿ, كالعمؿ عمى تدريب األسر كنقؿ الميارات كالفنكف مف اآلباء الى األبناء, كتكسيع فكرة 

 كأىمية العمؿ اليدكم لدل الشباب.

 الدرب األحمر حً -20صورة رقم                       حدٌقة األزهر - 19صورة رقم 

 قسـ التخطيط العمراني  –كمية اليندسة المعمارية بحمب –ًا الدرب األحمر المصدر: بحث دخوؿ مشاريع اإلحياء عمى المدف اإلسالمية وأثرىا سكاني

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
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فالسائح ييتـ بالصناعات التقميدية كيستيمؾ الكثير منيا حيث يعتبرىا قيمة  الصعيد السياحيكعمى 
 سياحية كىي مف ركافد الثقافات لدل الشعكب أك المناطؽ التي يزكرىا. 

مف خالؿ ما تـ استعراضو لتجربة مدينة القاىرة, يتبيف بأف استخداـ استراتيجية تطوير الصناعات 
د التنمية العمرانية واالستثمار السياحي, مف خالؿ العديد مف الخطط والبرامج التقميدية, ودورىا كأحد أىـ موار 

 شممت العديد مف جوانب التنمية, والموارد لتنفيذ تمؾ البرامج, والتي يمكف إجماليا بالجدوؿ التالي:

 المخرجات موارد بشرية موارد مالية داعمة موارد مالية مباشرة 

التنمية 
 العمرانية

تطكير   مخصصات ىيئة
 القاىرة التاريخية

فريؽ عمؿ ىيئة   كزارة األكقاؼ
تطكير القاىرة 

 التاريخية

  أعماؿ ترميـ كاسعة لممعالـ
 األثرية

  تطكير البنية االساسية
 كالفراغات العامة

  تحسيف الخدمات الصحية
 كالبيئية كالتعميمية

 

معكنات رئاسة مجمس 
الصندكؽ  -الكزراء

 االجتماعي لمتنمية

 خبراء البنؾ الدكلي كزارة الثقافة 

مساىمات مؤسسة 
 اآلغاخاف

كزارة االسكاف 
 كالتعمير

السكاف كالشاغميف 
 المحمييف

السكاف كالشاغميف  مساىمات البنؾ الدكلي
 المحمييف

فريؽ عمؿ 
الصندكؽ 

 االجتماعي لمتنمية
خبراء مؤسسة   

 اآلغاخاف

التنمية 
 االقتصادية

مجمس معكنات رئاسة 
الصندكؽ  -الكزراء

 االجتماعي لمتنمية

السكاف كالشاغميف 
 المحمييف

فريؽ عمؿ ىيئة  
تطكير القاىرة 

 التاريخية

  تكفير فرص عمؿ جديدة
 كخصكصان لممرأة داخؿ منزليا

 حماية الصناعات التقميدية 

 القركض متناىية  إتاحة
الصغر لتحسيف الحالة 

 االقتصادية

مخصصات ىيئة  تطكير 
 القاىرة التاريخية

جمعيات أىمية 
 ميتمة

فريؽ عمؿ 
الصندكؽ 

 االجتماعي لمتنمية
مساىمة مستثمريف القطاع 

 الخاص 
السكاف كالشاغميف  منظمات دكلية 

 المحمييف
مساىمة أصحاب الميف 

 التقميدية

فريؽ عمؿ  
المستثمريف مف 

 القطاع الخاص

التنمية 
 االجتماعية

معكنات رئاسة مجمس 
الصندكؽ  -الكزراء

 االجتماعي لمتنمية

الجمعيات كأصحاب 
 الميف التقميدية

فريؽ عمؿ ىيئة  
تطكير القاىرة 

 التاريخية

  سكاف محمييف مساىميف في
االجتماعية كالعمرانية  التنمية

 لممركز التاريخي
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 مخصصات ىيئة  تطكير
 القاىرة التاريخية

السكاف كالشاغميف 
 المحمييف

السكاف كالشاغميف 
 المحمييف

 خدمات اجتماعية متعددة 

  تنمية اجتماعية في المناطؽ
فريؽ عمؿ    األكثر فقران 

الصندكؽ 
 االجتماعي لمتنمية

التنمية 
 السياحية

معكنات رئاسة مجمس 
الصندكؽ  -الكزراء

 االجتماعي لمتنمية

الجمعيات كأصحاب 
 الميف التقميدية

فريؽ عمؿ 
الصندكؽ 

 االجتماعي لمتنمية

  السياحة أصبحت دخبلن ىامان
 مف العممة الصعبة

  تدريب ميني لمسكاف
كمشاركتيـ في تقديـ الخدمة 

 السياحية كالثقافية لمسائح

  خمؽ مكاقع جذب سياحي
 كتركيج سياحي 

مساىمة مستثمريف القطاع 
 الخاص

السكاف كالشاغميف 
 المحمييف

فريؽ عمؿ ىيئة  
تطكير القاىرة 

 التاريخية
ىيئة  تطكير مخصصات 

 القاىرة التاريخية
فريؽ عمؿ  منظمات دكلية

مستثمريف القطاع 
 الخاص

جمعيات أىمية  الكزارات الحككمية المعنية
 ميتمة

السكاف كالشاغميف 
 المحمييف

الترويج 
 الثقافي

معكنات رئاسة مجمس 
الصندكؽ  -الكزراء

 االجتماعي لمتنمية

الجمعيات كأصحاب 
 الميف التقميدية

عمؿ فريؽ 
الصندكؽ 

 االجتماعي لمتنمية

  زيادة فرص تسكيؽ
 لممنتجات التراثية كالسياحية

 خمؽ فعاليات ثقافية كسياحية 
مخصصات ىيئة  تطكير 

 القاىرة التاريخية
الكزارات الحككمية 

 المعنية
فريؽ عمؿ ىيئة  
تطكير القاىرة 

 التاريخية
مساىمة مستثمريف القطاع 

 الخاص
جمعيات أىمية 

 ميتمة
فريؽ عمؿ 
مستثمريف القطاع 

 الخاص
السكاف كالشاغميف   

 المحمييف

القوانيف 
 والتشريعات

مخصصات ىيئة  تطكير 
 القاىرة التاريخية

فريؽ عمؿ ىيئة   كزارة الثقافة 
تطكير القاىرة 

 التاريخية

 قكانيف التخطيط العمراني 

  تأسيس ىيئة تطكير القاىرة
 التاريخية

  قانكف حماية التراث األثرم 

  قكانيف دعـ الميف التقميدية 

  آلية منح قركض متناىية
بالصغر لتحسيف الكضع 

معكنات رئاسة مجمس 
الصندكؽ  -الكزراء

 االجتماعي لمتنمية

كزارة االسكاف 
 كالتعمير

السكاف كالشاغميف 
 المحمييف

فريؽ عمؿ السكاف كالشاغميف  الكزارات الحككمية المعنية
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الصندكؽ  المحمييف
 االجتماعي لمتنمية

 االقتصادم لمعائبلت

  اجراءات تكعية كتأىيؿ
 كتدريب السكاف المحمييف

  تأميف فرص عمؿ لممعكقيف 

  قكانيف كاجراءات لمكافحة
 الفقر ضمف المركز التاريخي

  السياحيةاستراتيجية التنمية 

 تسييبلت ادارية كمالية 

   

   

   

   

 المصدر: الباحث-القاهرة( جدول بالموارد والخطط المستخدمة فً تجربة 9-1الجدول رقم )

بأف الحكومة المركزية والمحمية ساىمتا في توفير الموارد المالية والبشرية لمبدء في عممية  لنا يتبيف
عادة تأىيؿ المركز التاريخي لمدينة القاىرة. وبمساعدة جيات دولية كالبنؾ الدولي ومؤسسة  التنمية العمرانية وا 

يتمة. ودعـ وتدريب السكاف المحمييف اآلغاخاف, باإلضافة الى مستثمري القطاع الخاص والمنظمات األىمية الم
لممساىمة في عممية التنمية ولتنعكس عمييـ فائدة اقتصادية مف خالؿ تأميف فرص عمؿ ليـ ورفع السوية 

كما ساىمت الصناعات التراثية التقميدية في توفير فرص عمؿ تصؿ  االجتماعية واالقتصادية لممركز التاريخي.
التشغيؿ المتاحة في مصر عامة, كما زاد عدد العامميف بيذا القطاع مف إجمالي فرص  %85الى أكثر مف 

 542مميوف منشاة يضخوف ما قيمتو  1.3مميوف عامؿ يعمموف في  11عمى مستوى الجميورية بحوالي 
مف إجمالي الدخؿ القومي حسب إحصائيات وزارة التنمية االقتصادية  %61.3مميار جنية مصري بنسبة 

 مات رئاسة مجمس الوزراء المصري.والمحمية ومركز معمو 
 

كز المدف استثمار المباني التاريخية, ودورىا كأحد أىـ موارد التنمية العمرانية واالستثمار السياحي لمرا 3-3
 دبي  تجربة مدينة -التاريخية

تأىيؿ مركزىا تسعى إمارة دبي الى إعادة 
, كالذم يضـ العديد مف المباني ذات يالتاريخ

القيمة التراثية العالية مف قصكر كمساجد, 
باإلضافة الى األسكاؽ التقميدية كغيرىا. إال أف 
مركز مدينة دبي التاريخي يعاني مف العديد مف 

زيادة ك المشاكؿ االجتماعية واالقتصادية,
اصة مف معدالت النمك السكاني بشكؿ كبير كخ

المصدر: بلدٌة  -لمدٌنة دبً موقع المنطقة المركزٌة  - 21صورة رقم زيادة الكثافات السكانية , ك الجنسية اآلسيكية

 دبً 
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فرد  71التي تستكعب في حدكد  التقميديةكارتفاع معدؿ االزدحاـ بالغرفة الكاحدة نتيجة زيادة عدد العزاب بالبيكت 
 القضايا والمشاكؿ العمرانيةباإلضافة الى كمتكسط, كزيادة عدد تجمعات العماؿ كما يترتب عميو مف انحرافات. 

انتشار عناصر التمكث ك ارتفاع معدالت االزدحاـ ك قضايا كمشاكؿ شبكة الطرؽ كممرات المشاة كمف أىميا
سكء حالة الممرات المغطاة كسكء إضافة إلى  البصرم, نظرا الختبلط حركة المشاة مع الشحف كالتفري  العشكائي.

كمشاكؿ التنسيؽ العمراني كالمظير العاـ استخداميا كعدـ خدمتيا لمغرض العمراني, باإلضافة إلى قضايا 
عدـ كجكد عناصر الجذب ك ضعؼ عناصر الفرش العمراني كعدـ كجكد تصميـ عمراني لمساحات. ك لممنطقة,

  .كزيادة معدالت التزاحـ في المناطؽ السكنية كغياب الخدمات التكميمية لؤلنشطة األساسية

كنتيجة لما تقدـ فقد كضعت بمدية دبي مبدأ الحفاظ عمى المباني التاريخية في سمـ أكلكياتيا لمكصكؿ إلى 
أعمى المستكيات في مجاؿ الحفاظ عمى التراث العمراني, لذا تـ تأسيس كحدة خاصة بالحفاظ عمى المباني التراثية 

. كخبلؿ العمؿ طكاؿ السنكات 1994ية عاـ , كمف ثـ تحكلت الكحدة إلى قسـ المباني التاريخ1991في عاـ 
الماضية قاـ القسـ بتطكير آليات كأىداؼ كاستراتيجيات عممو لتكاكب التطكر كالحداثة في مجاؿ الترميـ كالحفاظ 
دارة المشاريع, كالقياـ بأعماؿ الترميـ بأعمى المستكيات لتكازم بيا الترميـ القائـ في الدكؿ المتقدمة. كقد حدد  كا 

". كتتمخص تحقيؽ الريادة في الحفاظ عمى التراث العمراني وترسيخ الوعي بأىمية التراثالمذككر رسالتو " القسـ 
أىدافو العامة بتحقيؽ التميز كالعالمية في مجاالت الحفاظ المعمارم لممباني التاريخية كالمناطؽ ذات القيمة 

ثراء القيمة السياحية, إضافة إلى تفعيؿ التاريخية, كتحسيف الصكرة البصرية لممناطؽ التاريخية في إما رة دبي, كا 
عادة تأىيؿ المبنى التاريخي باقتراح استخداـ جديد ك دكر المشاركة الشعبية في ترسيخ الكعي بأىمية التراث.  ا 

مناسب بعد الترميـ كعدـ ترؾ المباني بدكف استخداـ, حيث أف عدـ االستخداـ يؤدم إلى تدىكر المبنى. كما تـ 
انكف خاص بالحفاظ عمى المباني كالمكاقع التاريخية في إمارة دبي, الذم سكؼ يساعد في كضع اإلطار إصدار ق

القانكني لمحفاظ عمى المكاقع التاريخية كحدكد التدخؿ كأساليب الصيانة كغيرىا. كالتعامؿ مع سياسات التنمية 
ثراء البعد السياحي.   العمرانية عمى مستكل اإلمارة كا 

مبنى مختمؼ في الحجـ كاالستخداـ كالقبلع كاألبراج  71كخبلؿ السنكات العشر الماضية قاـ القسـ بترميـ حكالي 
كاألسكار كالمدارس كالمساجد كالمباني السكنية, إضافة إلى األسكاؽ التقميدية 

متاحؼ تمثؿ نكاحي مف  5. كما تـ تأسيس كالكاجيات التقميدية كالمتاحؼ
الحياة االجتماعية كالثقافية في اإلمارة. كمف أىـ المكاقع التراثية التي تـ 

عادة تكظيفيا سياحيان كثقافيان نذكر منيا:  ترميميا كا 
 عند مدخؿ الخكر, منطقة الشندغجة  فيتقع  : قرية التراث والغوص

شكؿ المدينة كما كانت عميو قديما بنيت لتعيد رسـ  التيكىى أحد المناطؽ 
( صورة لقرٌة الغوص 22رقم) صورة التياليكاء الطمؽ كالكثير مف المتاجر  فيكافتيريات الميمية ال. تضـ يكما ما

 المصدر: بلدٌة دبً -فً مدٌنة دبً

http://myemarat.com/?p=5848
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تتيح المكاقع األثرية  تبيع المنتجات اليدكية كذلؾ دكف مقابؿ لدخكؿ القرية.
لزكارىا فرصة التعرؼ عمى الثقافة التراثية, كال تقتصر الفائدة عمى ذلؾ 

 كف لمزائر أف يتعمـ حرفة أثناء الزيارة. فحسب حيث يم

 

كيعتبر برج النيار الخط األكؿ  ,تقريبا 1871العاـ  فيبني : برج النيار
ىذا العصر القديـ كيعتبر كاحد مف  فيلمدفاع عف الشماؿ كالشرؽ لممدينة 

 دبي.ديرة  فيثبلثة ابراج مراقبة متكاجد 

 يشكؿ متحؼ دبي أحدث تجسيد لحصف الفييدم.  :متحؼ دبي الكبير
أنو أقدـ المباني في دبي كما  9171كيعد الحصف الذم تـ تشييده في العاـ 

, فإنو يضـ  لعب دكر قصر لمحاكـ, حامية لممدينة كسجنان. أما اليـك
معركضات تشمؿ كؿ شيء ابتداءن مف المكتشفات األثرية كحياة دبي التقميدية 
كانتياءن بالصكر المأخكذة مف الجك التي تسجؿ تطكر دبي مف خمسينات 

دينة عبر يصكر تقدـ الم القرف الماضي كعرضان رائعان بالكسائط المتعددة
 الزمف.

تعد البستكية أحد أقدـ المكاقع التراثية في دبي كآخر أحياء : البستكية
مف الخميج. أصبحت البراجيؿ )أبراج اليكاء( المتبقية عمى الجانب العربي 

المنازؿ الجميمة ذات األسكار الصمبة التي تكفر الخصكصية لمعائبلت الثرية 
ج االتي تعيش فييا مف بيف العبلمات المميزة لمنطقة البستكية. ككانت أبر 

تمتقط اليكاء كتجعمو يتدفؽ باتجاه األسفؿ إلى  اليكاء تعمك ىذه األسكار
المنزؿ, كذلؾ ككسيمة فعالة مف األشكاؿ األكلى لتبريد اليكاء. أما الباحات 

مع المحيط  كبيرةالداخمية المظممة كبالغة الزخرفة, فإنيا كانت تشكؿ مفارقة 
, يالخارجي. تـ تحكيؿ المباني القديمة في ىذه المنطقة إلى مقاى

فنكف كمتاجر صغيرة, األمر الذم جعؿ مف البستكية مكانان معارض لمك 
 .لحركة السياح كالسكافمثاليان 

 شيد البيت كمقر لككيؿ شركة المبلحة البريطانية لميند  :بيت الوكيؿ
الشؤكف البحرية الخاصة بتصاريح المسؤكؿ عف الشرقية, ككاف لفترة المكاف 

ستغؿ البيت لبيع تذاكر السفر المراكب كما إلييا, كبعد خركج البريطانييف ا
عمى يد الشيخ راشد  1934عاـ  فيبنى  لممسافريف بحرا عبر المراكب.

فً مدٌنة برج النهار ( 23) رقم صورة

 المصدر بلدٌة دبً-دبً

فً المتحف الكبٌر ( 24) رقم صورة

 المصدر بلدٌة دبً - مدٌنة دبً

فً  مبنى البستكٌة( 25) رقم صورة

 المصدر بلدٌة دبً - مدٌنة دبً

 - فً مدٌنة دبً بٌت الوكٌل( 26رقم) صورة

 المصدر بلدٌة دبً

http://myemarat.com/?p=5815
http://myemarat.com/?p=5730
http://myemarat.com/?p=5717
http://myemarat.com/?p=5475
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 ,كيعد بيت الككيؿ أكؿ مبنى بنى كمكتب لدبى كيقع عمى حافة الخكر
 .تحكؿ األف إلى متحؼ عرض لمصيد ك التقاليد القديمة

 ىذا البيت في األربعينات مف القرف الماضي, في  شيد: بيت اليجف
مشيخ راشد بف سعيد آؿ مكتكـ ككاف يعرؼ لتعكد ممكيتو  ,منطقة الشندغة

حيث كاف مربطان إلبؿ الشيكخ, كعند ترميمو تـ الحفاظ ” بيت الركاب“بػ 
نمطو المعمارم ليككف متحفان لميجف. كيتككف الُمْتَحؼ مف عدد مف عمى 
الغرفة األكلى تكضح تاريخ الجماؿ كمكانة اإلبؿ عند العرب  ,الغرؼ

كأسمائيا في األدب العربي, كالغرفة الثانية تكضح مسميات اإلبؿ, كالغرفة 
ا, الثالثة يمكف التعرؼ عمى أعضاء جسـ اإلبؿ كتككينيا, كغذائيا كشرابي

أمراضيا كطرؽ عبلجيا, مف أمراض فيركسية كغيرىا, بؿ كتدخؿ إلى 
 .أعماقيا كأمعائيا لتككيف صكرة كاضحة عف تفاصيؿ أحشائيا الداخمية

  يقع المتحؼ في حي الشندغة التاريخي عمى ضفاؼ  :الخيؿمتحؼ
 وتحكيم , تـىذا البيت في األربعينات مف القرف الماضي . شيدخكر دبي

لشرح تاريخ الخيكؿ كمكانتيا عند العرب  إلى متحؼ لمخيكؿ
غرفة تحتكم  (13) كذكرىا في األدب العربي, كيحتكم عمى  كأسمائيا

تاريخ الخيؿ, سبلالت الخيكؿ, أنكاع الخيكؿ, تكصيؼ جسـ الخيؿ,  عمى
خيؿ كالعرب قديمان, الخيؿ في األدب العربي, أمراض الخيؿ كالعناية بو, ال

تاريخ الخيؿ في اإلمارات, أشير الخيكؿ كسبلالتيا في اإلمارات, سباقات 
 القدرة.

 ألحد ـ مسكنا 9131ُشيِّد ىذا البيت في عاـ   :متحؼ العمارة التقميدية
في منطقة الشندغة عمى ضفاؼ خكر دبي, بالقرب مف بيت  مشايخ االمارة

. كحيث إنو يتمتع بقيمة تاريخية,  الشيخ سعيد بف مكتـك آؿ مكتـك
كاجتماعية, كفنية كجمالية, مف حيث التكزيع كالتصميـ كالعناصر فقد تـ 
  اختياره ليككف متحفا لمعمارة التقميدية, ليحاكي قصة كتاريخ العمارة التراثية.

 يقع المتحؼ في حي البستكية بالقرب مف مسجد : المسكوكات متحؼ
الفاركؽ, كبالقرب مف ديكاف سمك الحاكـ كعمى امتداد شارع السيؼ بمنطقة 

عرض معمكمات ت ,يشتمؿ عمى سبع غرؼ رئيسة السكؽ الكبير ببر دبي.
عف تاريخ النقكد مف الدراىـ الساسانية المعربة التي كانت متداكلة في 

 فً مدٌنة دبً بٌت الهجن( 27رقم) صورة

 المصدر بلدٌة دبً -

فً مدٌنة  متحف الخٌل( 28رقم) صورة

 دبًالمصدر بلدٌة  -دبً

متحف العمارة ( صورة 29) رقم صورة

 فً مدٌنة دبً التقلٌدٌة

فً  متحف المسكوكات( 30) رقم صورة

 مدٌنة دبً

http://myemarat.com/?p=4141
http://myemarat.com/?p=4134
http://myemarat.com/?p=4122
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مصر كببلد الشاـ كتركيا, كمف نقكد العراؽ كالمشرؽ مف نقكد ك العباسية, ك ة الراشدة كالخبلفة األمكية, عصر الخبلف
 .اإلسبلمي, كشماؿ إفريقيا كاألندلس, كمف نقكد الجزيرة العربية كدكلة اإلمارات العربية المتحدة. مكقع المتحؼ

كالمجمس العالمي لممكاقع كالمباني  كفي ىذا اإلطار نظمت بمدية دبي كبدعـ كؿ مف منظمة اليكنسكك
مؤتمرًا دوليًا لمحفاظ المعماري في مركز التاريخية كمعيد إنماء المدف العربية كدائرة السياحة كالتسكيؽ التجارم 

. ىدؼ إلى تنظيـ تجمع دكلي فعاؿ لمناقشة انعكاسات سياسات الحفاظ 2114عاـ  دبي التجاري العالمي
دكر المحتمؿ لممدينة مف أجؿ تحقيؽ تطكر عمراني منسجـ يجمع بيف عمارة األصالة العمراني كالمعمارم عمى ال

كالمعاصرة, كزيادة الكعي الجماىيرم بدكر التراث في الخطط المستقبمية لمتنمية العمرانية, كالتأكيد عمى محاكر 
اظ المعمارم, كتفعيؿ أطر التعامؿ التفاىـ كاإلدراؾ الفعاؿ بيف الدكائر األكاديمية كالمينية العاممة في مجاالت الحف

 .32العمراني كالبيئي كالمعمارم بيف المختصيف كدكائر االىتماـ بالتراث عمى المستكل العالمي
ضمف المركز التجارم لممدينة  تكفير بيئة ذات مقدرة تنافسية مساندةكما عممت حككمة دبي عمى 

الرئيسية كخمؽ المزيد مف فرص  االقتصادية القطاعاتالستقطاب الفرص االستثمارية بيدؼ تعزيز كتشجيع كتنمية 
 .االستراتيجية دبي خطة العمؿ كدعـ احتياجات المجتمع بما يتفؽ مع

رعاية تطكير كما تأسست العديد مف المؤسسات الداعمة لتمية المشاريع الصغيرة كالمتكسطة تيدؼ الى 
لمدينة لممشاركة بفاعمية في النمك االقتصادم  تحدةدكلة اإلمارات العربية الم سكافركاد األعماؿ كتشجيع كدعـ 

تشجيع تتجسد في  استراتيجيةأىداؼ . مف خبلؿ ةالصغيرة كالمتكسط دبي, كتسييؿ اإلجراءات لتأسيس المؤسسات
مف  زيادة معدؿ تأسيس األعماؿ الجديدة, ك ركح الريادة في األعماؿ مف خبلؿ زيادة المعرفة كتقديـ التعميـ البلـز

  .المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة العمؿ المبلئمة لتطكر بيئة خمؽ, ك الدعـ المالي المناسب كفيرت خبلؿ

مف خالؿ ما تـ استعراضو لتجربة مدينة دبي, يتبيف بأف استخداـ استراتيجية ترميـ واستثمار المباني 
خالؿ العديد مف الخطط والبرامج التاريخي, ودورىا كأحد أىـ موارد التنمية العمرانية واالستثمار السياحي, مف 

  شممت العديد مف جوانب التنمية, وتعددت الموارد لتنفيذ تمؾ البرامج, والتي يمكف إجماليا بالجدوؿ التالي:

 المخرجات موارد بشرية موارد مالية داعمة موارد مالية مباشرة 

التنمية 
 العمرانية

مخصصات بمدية 
 دبي
 

منظمات دكلية 
كالعربية كاليكنسكك, 

كمعيد إنماء المدف 
 العربية

فريؽ عمؿ بمدية 
 دبي

  مبنى كالقبلع  71أعماؿ ترميـ
كالمدارس كالمساكف كالمساجد 

 كالمتاحؼ..

  تحسيف الصكرة البصرية
 لممناطؽ التاريخية

  استعماؿ جديد لممباني التراثية
مخصصات كزارات 

 خدمية

دائرة السياحة 
 كالتسكيؽ 

 خبراء دكلييف 
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دائرة السياحة 
 كالتسكيؽ التجارم

السكاف كالشاغميف  المؤسسات األكاديمية
 المحمييف

 بعد ترميميا

  كضع األطر القانكنية لمحفاظ
عمى المكاقع التاريخية كحدكد 

 التدخؿ كاساليب الصيانة
السكاف كالشاغميف  

 المحمييف
 

التنمية 
 االقتصادية

مخصصات بمدية 
 دبي

السكاف كالشاغميف 
 المحمييف

فريؽ عمؿ بمدية 
 دبي

  بيئة تنافسية كاستقطاب الفرص
 االستثمارية

  تكفير فرص عمؿ جديدة 

  تعزيز كتشجيع كتنمية
 القطاعات االقتصادية الرئيسية 

 حماية الصناعات التقميدية 

  تأسست العديد مف المؤسسات
الداعمة لتمية المشاريع الصغيرة 

رعاية كالمتكسطة تيدؼ الى 
 األعماؿتطكير ركاد 

  كتسييؿ اإلجراءات لتأسيس
 الصغيرة كالمتكسط المؤسسات

مساىمة مؤسسات 
 القطاع الخاص

مساىمة مستثمرم 
 القطاع الخاص

فريؽ عمؿ بعض 
مؤسسات القطاع 

 الخاص
السكاف كالشاغميف  خبرات دكلية  

 المحمييف
مساىمة أصحاب  

 الميف التقميدية
فريؽ عمؿ 
المستثمريف مف 

 الخاصالقطاع 

التنمية 
 االجتماعية

مخصصات بمدية 
 دبي

الجمعيات كأصحاب 
 الميف التقميدية

فريؽ عمؿ بمدية 
 دبي

  تفعيؿ دكر المشاركة الشعبية في
 ترسيخ الكعي بأىمية التراث

  دعـ احتياجات المجتمع بما
 يتفؽ مع خطة دبي االستراتيجية

السكاف كالشاغميف  
 المحمييف

السكاف كالشاغميف 
 المحمييف

 خبراء دكلييف خبراء دكلييف 
مؤسسات غير   

 حككمية

التنمية 
 السياحية

مخصصات بمدية 
 دبي

السكاف كالشاغميف 
 المحمييف

فريؽ عمؿ بمدية 
 دبي

  إثراء القيمة السياحية لمركز
 مدينة دبي التجارم كالتاريخي

  انتشار الفعاليات السياحية
 التراثية

دائرة السياحة 
 كالتسكيؽ التجارم

السكاف كالشاغميف  خبراء دكلييف
 المحمييف

مساىمة مستثمرم 
 القطاع الخاص

 خبراء دكلييف 

الترويج 
 الثقافي

مخصصات بمدية 
 دبي

فريؽ عمؿ بمدية  خبراء دكلييف
 دبي

  زيادة فرص تسكيؽ لممنتجات
 التراثية كالسياحية

 تأسيس فعاليات ثقافية دكرية 

 
دائرة السياحة 

 كالتسكيؽ التجارم
السكاف كالشاغميف 

 المحمييف
السكاف كالشاغميف 

 المحمييف
 خبراء دكلييف مساىمة مستثمرم 
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 القطاع الخاص

القوانيف 
 والتشريعات

مخصصات بمدية 
 دبي

دائرة السياحة 
 كالتسكيؽ التجارم

فريؽ عمؿ بمدية 
 دبي

  قانكف الحفاظ عمى المباني
 كالمكاقع التاريخية

  تأسيس كحدة خاصة قرار
بالحفاظ عمى المباني التراثية عاـ 

تأسيس قسـ المباني ك  1991
  1994التاريخية 

  تطكير آليات كأىداؼ
دارة  كاستراتيجيات لمحفاظ كا 

 المشاريع

  اجراءات تكعية كتأىيؿ كتدريب
قكانيف لحماية ك  السكاف المحمييف
 المجتمع المحمي

  قكانيف لضبط المشاكؿ
 قكانيف دعـ السكف ك االجتماعية 

  قكانيف تشجيع االستثمارات
 الميف التقميدية ك  السياحية كالثقافية

  تحسيف شركط السكاف الخدمية
 مف صحة كتعميـ كبيئة

 استراتيجية التنمية السياحية 

 تشجيع اجراءات التركيج 

مخصصات كزارات 
 خدمية

السكاف كالشاغميف 
 المحمييف

السكاف كالشاغميف 
 المحمييف

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 الباحث المصدر:-جدول بالموارد والخطط المستخدمة فً تجربة دبً( 10-1الجدول رقم )
نالحظ البدء باستثمار التراث كأحد موارد التنمية االجتماعية واالقتصادية والعمرانية, مف خالؿ دعـ الحكومة 

عمؿ, وبالتعاوف مع منظمات دولية مانحة, باإلضافة الى دور ممموس لمييئات الغير الستراتيجيات وخطط 
حكومية مف خالؿ االستثمار والترويج والحماية, إضافة الى دورىا في التدريب والتأىيؿ ودعـ الصناعات 

 المتوسطة والصغيرة.
 ,الجدوؿ المقارف التالييمكف إدماج التجارب السابقة ضمف وفي نياية استعراضنا لمتجارب العربية, 

 :الموارد المتعددة لعممية التنمية العمرانية والتي يمكف تمخيصيا بما يميوالذي يوضح 

 موارد بشرية موارد مالية داعمة موارد مالية مباشرة

مساىمة الشاغميف كالساكنيف  المركزية مساىمة لمحككمة 
 المحمييف 

مساىمة أساسية لمعامميف في 
 الحككمة المركزية 

مساىمة أساسية لمعامميف في مساىمة بعض المؤسسات  مساىمة البمديات المحمية
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 الحككمة المحمية الخدمية

مساىمة ككادر بعض المؤسسات  مساىمة مستثمريف قطاع خاص مساىمة لممنظمات الدكلية
 الخدمية

 مساىمة الساكنيف كالشاغميف  معكنات دكلية تمكيؿ االستثمارات الخاصة

 مساىمة مستثمريف القطاع الخاص مساىمة جامعات محمية كأجنبية مساىمات منظمات أىمية
تمكيؿ أصحاب الميف كالصناعات 

 التقميدية
جيكد كخبرات أصحاب الميف  

 التقميدية
ككادر المنظمات األىمية الميتمة   السكاف كالشاغميف

 كالمختصيف
 خبراء دكلييف  
مراكز تدريب حككمية كخاصة عمى   

 الميف كالصناعات التقميدية
 الباحث المصدر:-جدول إجمالً الموارد المستخدمة فً التجربة العربٌة( 11-1الجدول رقم )

 كما يمكف إجماؿ الخطط والبرامج التي ركزت عمييا التجارب العربية السابقة مف خالؿ الجدوؿ التالي: 

 التجارب العربية –الخطط والمشاريع المنفذة 

خطط التنمية عمى 
 المستوى العمراني

 أعماؿ ترميـ األكابد األثرية ) مساكف, مساجد, قبلع, أسكار, مدارس,...(
 تحسيف الصكرة البصرية لممناطؽ التاريخية
 استعماؿ جديد لممباني التراثية بعد ترميميا

 لمحفاظ عمى المكاقع التاريخية كحدكد التدخؿ كاساليب الصيانةكضع األطر القانكنية 
 إثراء القيمة السياحية لممراكز التجارية كالتاريخية

 تطكير البنية االساسية كالفراغات العامة
 تسجيؿ بعض المراكز التاريخية باليكنسكك كتراث عالمي

 تصنيؼ بعض الساحات كساحات ثقافية
 التحتيةتجديد البنى 

 تحسيف الخدمات كالمحافظة عمى البيئة
 اعداد خرائط سياحية

 تبادؿ خبرات
 إنجاز مخططات االرتقاء

 تطكير النقؿ العاـ كزيادة مساحات المشاة
 تطكير إدارة نفايات صمبة

 تحسيف الخدمات كالمحافظة عمى البيئة
 خمؽ فعاليات ثقافية كسياحية )صكت كضكء(

 بيئة تنافسية كاستقطاب الفرص االستثماريةخطط التنمية عمى 
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المستوى 
 االقتصادي

 تكفير فرص عمؿ جديدة 
 خمؽ مكاقع جذب سياحي كتركيج سياحي 

 خمؽ فعاليات ثقافية كسياحية
 تعزيز كتشجيع كتنمية القطاعات االقتصادية الرئيسية 

 تسكيقيا كالتركيج لياحماية الصناعات التقميدية كزيادة فرص 
 تطكير االقتصاد المحمي

 انتشار االستثمارات السياحية مف القطاع المشترؾ
رعاية تأسيس العديد مف المؤسسات الداعمة لتمية المشاريع الصغيرة كالمتكسطة تيدؼ الى 

 تطكير ركاد األعماؿ
 الصغيرة كالمتكسط تسييؿ اإلجراءات لتأسيس المؤسسات

التنمية عمى خطط 
المستوى 
 االجتماعي

 تحسيف الخدمات االجتماعية )الصحية كالبيئية كالتعميمية(
 تفعيؿ دكر المشاركة الشعبية في ترسيخ الكعي بأىمية التراث
 دعـ احتياجات المجتمع بما يتفؽ مع الخطط االستراتيجية

 انشاء مناىج تدريسية تيتـ بالتراث عمى مستكل الدراسات العميا
 تنمية اجتماعية في المناطؽ األكثر فقران 

خطط التنمية 
 السياحية

 إثراء القيمة السياحية لممركز التجارم كالتاريخي
 انتشار الفعاليات السياحية التراثية

خطط الترويج 
 الثقافي

 زيادة فرص تسكيؽ لممنتجات التراثية كالسياحية
 تأسيس فعاليات ثقافية دكرية

القوانيف 
 والتشريعات

 قكانيف تنفيذ التخطيط العمراني
 اجراءات الحفاظ عمى التراث التاريخي 

 قرار استحداث ىيئات متخصصة إلدارة المراكز التاريخية
 قكانيف تشجيع االستثمار كاعادة استعماؿ المباني كمنح التراخيص

 اجراءات الحفاظ عمى البيئة كالنظافة
 السياحي كالتجارم قكانيف تساىـ في التركيج

 قكانيف تشجيع كدعـ الميف التقميدية 
 تسييؿ اجراءات تممؾ األجانب
 استراتيجيات التنمية السياحية
 قكانيف كاجراءات مكافحة الفقر

 أنظمة عمرانية جديدة
 الباحث المصدر:-جدول إجمالً التجارب المستخدمة فً التجربة العربٌة( 12-1الجدول رقم )

مف خالؿ استعراضنا لبعض التجارب العربية في استغالؿ مواردىا المحمية في عممية التنمية العمرانية, 
نالحظ أف ىناؾ العديد مف الدروس المستفادة, مف أىميا السعي لتحويؿ المراكز التاريخية لممدف العربية لمركز 
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المحمية, ونوعية خدماتيا. وأىمية إعداد  جذب فريد بخصائصيا العمرانية والمعمارية التراثية, وبيئة العيش
االستراتيجيات عمى مختمؼ المستويات التي تساعد عمى استدامتيا مف خالؿ تعبئة ساكنييا وشاغمييا عمى 
االىتماـ بمستقبؿ مدينتيـ, والتسويؽ العالمي لالقتصاد المحمي, ومف خالؿ التعاوف الوثيؽ مع المجتمع 

 وطنية, إضافة الى القطاع الخاص.المحمي, والحكومة المحمية وال
كما ساىمت الحكومات في تأىيؿ الموارد البشرية التي تيتـ بأمور المدينة والحفاظ عمييا وتطويرىا. مف 

 خالؿ تأسيس الجامعات والمعاىد المتخصصة.
عادة الداعمة لمحفاظ عمى التراسياسات واعتباره أحد أىـ القطاع الصناعة التقميدي ة كما أف االىتماـ ب ث وا 

 ضماف مسار التنميةالثقافية ل المتمث ؿ خاص ة في تطوير السياحة باإلضافة إلى دوره االقتصادي تأىيمو,
األكثر فقرًا, كما في المناطؽ  وخاص ة ,بشكؿ واسع االجتماعية واالقتصاديةي التنمية المستدامة. قد ساىـ ف

لمدينة التاريخي, إضافة الى دوره في تأميف فرص المحمييف في مركز ا مف ناحية أخرى بتثبيت السكاف ساىـ
ودوره الياـ في مشاركة المنظمات الدولية الميتمة والمانحة, ومشاركة الييئات الغير , ممرأةعمؿ وخاصة ل

 حكومية مف خالؿ االستثمار والترويج والحماية.
إال أف النجاحات, والفوائد االقتصادية التي تـ انجازىا مازالت تنعكس أحيانًا بشكؿ سمبي مف خالؿ التنمية 
السياحية والتجارية الزائدة وازدياد عدد الزوار التي قد تتسبب في تأثيرات سمبية عمى البيئة المحمية, إضافة 

لمجتمع المحمي, مما يضطر الحكومة المحمية الى ضرورة توزيع عائدات السياحة بشكؿ متساو بيف شرائح ا
 االىتماـ بيذا األمر حماية لبيئة المدينة والستدامتيا المستقبمية. الى
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الفصؿ الرابع: برامج وخطط التنمية العمرانية واالستثمار السياحي المستداـ لمراكز  -4
 المدف التاريخية السورية

سكؼ يتـ استعراض بعض التجارب النكعية في إطار استثمار النسيج العمراني التاريخي سياحيان كثقافيان  
ككسيمة لمحفاظ عميو كتطكيره, كذلؾ عمى مستكييف أساسييف, المستكل األكؿ ىك عمى المستكل الكطني مف خبلؿ 

لثاني ىك عمى مستكل المدف مف خبلؿ العديد مف االجراءات كالقكانيف كالمشاريع االستراتيجية, كالمستكل ا
استعراض بعض تجارب المدف السكرية مثؿ دمشؽ كحمب كتدمر, كالتي انجزت مراحؿ ىامة في مجاؿ إعداد 

خطط المحمية, كالبدء بتنفيذىا, مف خبلؿ تنميتيا عمرانيان, كاستثمار نسيجيا التقميدم سياحيان كثقافيان, كأحد ال
 أسباب استدامتيا.

 

 :ستراتيجية الوطنية واألدوات المتاحة لمراكز المدف السوريةاألطر اال 4-1

كاف ىناؾ العديد مف اإلجراءات كالمبادرات التي دعت الى حماية التراث العمراني كاستثماره باعتباره أحد أىـ  
مؿ عمى مكارد التنمية العمرانية كاالستثمار السياحي المستداـ. كمف أىميا, مجمكعة القكانيف كالتشريعات, كالع

إنجاز الخارطة األثرية كالطبيعية لسكرية, كالبدء بالمبادرة الكطنية لتطكير المتاحؼ, كبرنامج تطكير السياحة 
الثقافية بتمكيؿ مف االتحاد األكركبي, كالسعي لتسجيؿ العديد مف المكاقع األثرية السكرية ضمف الئحة التراث 

ت التقميدية السكرية كالتركيج ليا باعتبارىا أىـ المكارد التي العالمي, إضافة الى تكجو الحككمة لدعـ الصناعا
 يجب استثمارىا.

 قوانيف وتشريعات لمحفاظ عمى مراكز المدف التاريخية واستثمارىا سياحياً  4-1-1

ىناؾ العديد مف القكانيف كالتشريعات التي أقرتيا الحككمة السكرية, كالتي تيدؼ الى الحفاظ عمى مدنيا   
يجاد كافة كمكاقعيا التاري خية, باإلضافة الى إيجاد الكسائؿ كاألدكات البلزمة لمتركيج ليا كاستثمارىا سياحيان, كا 

اإلجراءات كالقكانيف التي تسيؿ كتبسط اإلجراءات اإلدارية المختمفة مف أجؿ جذب المستثمريف الداخمييف 
تضمف بقاء كاستمرار ىذه  كالخارجييف لبلستثمار ضمف ىذه المراكز التاريخية كفؽ أسس صحيحة كسميمة

 المراكز.
سكؼ يتـ استعراض أىـ الجيات المسؤكلة عف صنع القرار فيما يخص حماية التراث العمراني كاستثماره   

سياحيان, كذلؾ خبلؿ الباب الثاني مف ىذا البحث عند استعراض مكارد التنمية العمرانية كدكرىا في مركز مدينة 
 حمب التاريخي.
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محور اإلدارة المتكاممة لمتراث الثقافي والطبيعي, وانجاز الخارطة األثرية والطبيعية عمى العمؿ  4-1-2
 لسورية

تعمؿ ىيئة التخطيط االقميمي السكرية عمى انجاز خارطة لممكاقع األثرية كالطبيعية السكرية, كتتألؼ ىذه  
, كالمدف كالقرل الطينية, كالمتاحؼ الخارطة مف مكاقع التراث العالمي في سكرية, حيث تـ تثبيت المكاقع األثرية

بالتعاكف مع المديرية العامة لآلثار كالمتاحؼ, إضافة الى المسالؾ كالدركب القديمة كطريؽ الحرير, كالمقاصد 
الدينية مف مسارات لمحج, كالمحميات الطبيعية المسجمة كالمقترحة. مما أنتج اقتراح شبكة لخارطة المسارات 

بيئية في سكرية ىدفيا حماية التراث كالحفاظ عميو, كمف ثـ استثماره سياحيان كثقافيان لتطكير السياحية الثقافية كال
 لمكاقع.االسياحة الثقافية كالطبيعية, مع العمؿ عمى التنمية العمرانية كاالجتماعية كاالقتصادية ليذه 

ريؽ كاضحة مف اجؿ العمؿ اف ىذه الخارطة سكؼ تعمؿ عمى التركيج لتمؾ المكاقع, اضافة الى رسـ خارطة ط
عمى تنمية ىذه المكاقع, كجمب االستثمارات السياحية كالثقافية ليا بما يضمف الحفاظ عمييا كتنميتيا عمرانيان 

 كاقتصاديان.
 المبادرة الوطنية لتطوير المتاحؼ ومواقع التراث الثقافي السورية 4-1-3

مف خبلؿ الجيكد  3119الثقافي السكرية عاـ انطمقت المبادرة الكطنية لتطكير المتاحؼ كمكاقع التراث 
المشتركة مع خبراء التراث السكرم كاألكاديمييف كالمؤسسات الحككمية كالشركاء الدكلييف. مما أدل إلى تطكير 

متحؼ كما  45رؤية جديدة كطمكحة لقطاع اآلثار كالمتاحؼ مف خبلؿ تأسيس شبكة التراث الكطني المؤلفة مف 
أثرم. كقد انطمؽ المشركع بمبادرة مف السيدة األكلى كبدعـ مف فريؽ الكحدة العممي  مكقع كتؿ 6111يقارب 

كاإلدارم التابع لكزارة الثقافة في المديرية العامة لآلثار كالمتاحؼ الجية الحككمية المسؤكلة عف تنفيذ المشركع 
كالتي تيدؼ إلى تحقيؽ ككضعو ضمف مرحمة التنفيذ مف خبلؿ تطكير خطة عمؿ شاممة ببرنامج زمني محدد. 

أىداؼ الرؤية الكطنية األربعة كالمتمثمة في تعزيز الثقافية السكرية, كتحفيز القطاع الثقافي الحديث, كخمؽ ركابط 
أقكل مع ثقافات العالـ األخرل كدفع عجمة التنمية االقتصادية كاالجتماعية. مف خبلؿ رسـ استراتيجية كطنية 

دة صياغة ىكيتيا الثقافية كالتاريخية, كبناء مجتمعات فعالة كمسؤكلة تجاه إرثيا معية قادرة عمى إعاتلتنمية مج
الثقافي كالتاريخي, كبالتالي تعزيز قدرة ىذه المجتمعات كتمكينيا في الحفاظ عمى ىذا اإلرث الغني, كتحقيؽ 

 استدامتو كمكرد اقتصادم مؤىؿ حاضران كمستقببلن. 
مى مفيـك تكاممي مف جية يركز عمى العمؿ في اتجاىيف بآف كتعتمد المنيجية الخاصة بالمشركع ع

كاحد, فبينما يتـ اإلعداد لبلستراتيجية الكطنية يتـ اختبار األرض عبر مجمكعة المشاريع كالمبادرات قميمة 
ئية المخاطر, كبيرة التأثير, كالتي تيدؼ إلى بناء األساسات المطمكبة لقاعدة تنمكية اقتصادية اجتماعية ثقافية بي

ستشكؿ أحد األركاف األساسية لبناء شبكة التراث الثقافي في سكرية. كمازاؿ المشركع قيد التحضير كالدراسة 
 كالتكسع بالتعاكف مع جميع الشركاء في المحافظات السكرية كالميتميف.
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 األوروبيبرنامج تطوير السياحة الثقافية بتمويؿ مف االتحاد  4-1-4

افية بتمكيؿ مف االتحاد األكركبي مف أىـ األنشطة التي قامت بيا كزارة يعتبر برنامج تطكير السياحة الثق
. ىدؼ ىذا البرنامج بشكؿ رئيسي لدعـ الحككمة السكرية لتسكيؽ البمد ككجية 33الثقافة كبمشاركة كزارة السياحة

مف تطكر االقتصاد المحمي, حيث أف التعاكف بيف  أف قضية الحفاظ عمى التراث جزء جكىرم ثقافية. كاعتبر
مع مبادئ الحفاظ عمى التراث بؿ يدعميا. كتضـ  ضالقطاع الخاص ككؿ مف كزارتي الثقافة كالسياحة ال يتعار 

العناصر الرئيسية لبرنامج إدارة المكاقع التاريخية, مف خبلؿ االىتماـ في إظيار المكقع كالحفاظ عميو كتطكير 
فنية كالمالية كاإلدارية في ىذا المجاؿ, كالتسكيؽ كالتركيج, مف خبلؿ تحسيف أداء المكاتب السياحية التقنيات ال

السكرية في األسكاؽ األكركبية, باإلضافة إلى إطبلؽ حممة تسكيقية خبلؿ معرض سياحي أكركبي رئيسي. كما 
كبيف القطاعيف العاـ كالخاص في  عمؿ عمى تقكية عبلقات العمؿ بيف المكاتب السياحية السكرية كاألكركبية

نتاج كافة المكاد التركيجية لتحقيؽ ىذه األىداؼ كمكاقع عمى شبكة االنترنيت كمنشكرات كلكحات كخرائط  سكريا. كا 
كدليؿ سياحي. كفي مجاؿ التدريب المؤسساتي فقد خص العامميف في كزارتي الثقافة كالسياحة, كتركز بشكؿ 

سكيؽ كتحسيف نكعية المنتجات التسكيقية في سكريو. باإلضافة الى تدريب األدالء خاص عمى إدارة المكاقع كالت
السياحييف. كىك ما استفادت منو مدينة حمب القديمة مف خبلؿ دعـ المكارد البشرية العاممة في مجاالت السياحة, 

 امج.كالمكارد التي تـ انفاقيا في مجاؿ التسكيؽ كالتركيج ليا عالميان مف خبلؿ ىذا البرن
 تسجيؿ المدف والمواقع التاريخية السورية ضمف الئحة التراث العالمي  4-1-5

, منيا ستة مكاقع 2112مكقعان طبيعيان كثقافيان حتى عاـ  962تشمؿ قائمة اليكنسكك لمتراث العالمي اليكـ 
 رئيسية مكجكدة في سكريو كىي )حسب تاريخ إدراجيا ضمف قائمة التراث اإلنساني العالمي(.

(, مدينة 1981التاريخيتيف عاـ ) تدمر وبصرى(, مدينة 1979التي أدرجت عاـ ) دمشؽ القديمةمدينة 
(, إضافة الى أنو تمت المكافقة المبدئية 2117عاـ )قمعة صالح الديف وقمعة الحصف (, ك1986) حمب القديمة
دم كست الرـك كالشيخ كىـ قمعة سمعاف كقرية الرفا 2111عاـ  ثمانية مواقع في شماؿ غرب سوريةعمى إدراج 

بركات التابعة لمدينة حمب, كمنطقة براد ككفر نبكد كخراب شمس كبرج حيدر التابعة لمدينة ادلب. كمازاؿ ىناؾ 
خمسة عشر مكقعان في سكرية مف المقترح إدراجيـ في قائمة الممتمكات الثقافية العالمية, ككنيسة قمب لكزة مف 

يببل )تؿ مرديخ( كمارم ) تؿ الحريرم( كدكرا أكربكس منطقة حاـر بمحافظة إدلب كنكاعير حم اة ك تؿ شمرا كا 
بمدينة دير الزكر كمكقع سيرجيمبل كمدينة أفاميا كقصر الحير الشرقي كمدينة معمكال كقمعة طرطكس كمدينة الرافقة 

 بالرقة كجزيرة أركاد.

                                                             

 3.11كلمدة ثبلث سنكات, بتمكيؿ قدره  2002تـ إنشاء البرنامج مف خبلؿ مشركع مساعدة تقنية ممكؿ مف قبؿ االتحاد األكركبي. بدأ في تمكز  33
 مميكف يكرك.
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 دعـ الصناعات التقميدية السورية  4-1-6

السكرية باألصالة كالدقة كالجكدة كالجماؿ, كأسيمت في تأكيد اليكية تميزت الصناعات اليدكية التقميدية 
الحضارية كالشخصية القكمية كتفردت بذكؽ رفيع عكس ثقافة المجتمع الضاربة في أعماؽ التاريخ, كما عبرت 

كرم الصناعات التقميدية عف مرجعية اجتماعية ذات رمكز غنية بمضامينيا كمحتكياتيا, كأثبتت تميز الحرفي الس
 كيعتبر الحرفي السكرم مف المكىكبيف كالماىريف عالميان,. التنفيذ بالحس المرىؼ, كالصبر, كالذكؽ الرفيع, كأناقة

حيث شكؿ مف المكاد األكلية لحرفتو ركائع فنية تجذب األنظار كتثير التقدير كاإلعجاب كتغرم الزبائف كالسياح 
ىداء ىذه التحؼ الفنية الرائعة.ب  اقتناء كا 

فمثبلن منطقة الشاغكر في دمشؽ تتمركز  ,منتصؼ القرف العشريف أصبح لكؿ حرفة مكانيا المركزم في
 مف خبلؿ عمان ليـاد عامبلن  , ككاف ذلؾفييا صناعة الزجاج كفي باب شرقي تتمركز صناعة المعادف اليدكية

ليدكية بدمشؽ كسكؽ باب شرقي مثؿ سكؽ الميف ا القادمة, كتعميميا لؤلجياؿ التقميدية مينيـل الحرفييفممارسة 
 كخاف الحرير كالسكؽ الرئيسي في تدمر كغيرىا. ,خاف الشكنة بحمباألسكاؽ المغطاة ك ك  ,كالحميدية

, الزجاج اليدكم, ك الرسـ كالنقش عمى الزجاج, كمف أىـ الصناعات التقميدية التي تشتير بيا سكرية
الزخرفة عمى , ك صناعة السيكؼ الدمشقية, ك الفخار كالخزؼصناعة , ك صناعة البسط كالسجاد, ك الزجاج المعشؽك 

اشتيرت بو دمشؽ كحمب ثـ انتقؿ إلى الذم  ,األغباني, ك المكزاييؾ, ك تنزيؿ الصدؼ, ك الفضة, كصناعة النحاس
 باقي المحافظات.

ع بحث المشاكؿ كالتحديات التي تعيؽ تطكيرىا كتنميتيا بما يتكامؿ مك  تسميط الضكء عمى ىذه الميفإف 
قارناىا مع إذا خصكصان , ك امر ىاـ كحيكم مختمؼ الجيكد المبذكلة لتحقيؽ التنمية االقتصادية كالثقافية

المحافظة عمى ك ف عدد مف فرص العمؿ, يم, كما راينا سابقان مف خبلؿ مساىمتيا في تأاقتصاديات الدكؿ المتقدمة
 .اليكية الثقافية كالحضارية

منذ العقد األخير مف القرف الماضي في دكامة المنافسة مع كسائؿ  يةفي سكر  دخمت الصناعات التقميدية
اإلنتاج الجديدة كشيدت تراجعنا في دكرىا االقتصادم كاالجتماعي, كبات مف الصعب عمييا الصمكد في كجو 

 .الصناعات المعتمدة عمى التقنيات الحديثة
إعطاء أكلكية يتجسد مف خبلؿ في دعـ االستقرار االجتماعي كما أف أىمية مساىمة الصناعات التقميدية 

كتكفيرىا العديد مف فرص  ان لبلىتماـ بالصناعات التقميدية لدل الشرائح االجتماعية األكثر حاجة أك األشد فقر 
الي وبالتالعمؿ في المناطؽ الريفية كالنائية مما قد يساعد في خفض التبايف بيف الشرائح االجتماعية المختمفة, 

إلى "الصناعات التقميدية والسياحة الثقافية" بصفتيما يمثالف أحد عوامؿ التنمية الشاممة  النظرينبغي 
 المستدامة.
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األىداؼ بعيدة المدل المتكخاة مف تطكير الحرؼ التقميدية, كمساىمتيا في الحككمة السكرية قد حددت ل
ة عمى المنتج السياحي, كتفعيؿ حمبلت التكعية السياحية التنمية االقتصادية كاالجتماعية, كتحقيؽ القيمة المضاف

كالتركيز عمى المكجكد منيا في األرياؼ كرعاية  ييا,كتحفيز الطمب الداخمي عم كالتراثية لدل كافة فئات المجتمع,
العاممة,  الحرؼ النادرة كمحاكلة جعؿ الريؼ محركان أساسيان لمتنمية كالتطكير, كرفع ميارات كخبرات المكارد البشرية

يجاد فرص العمؿ لمجيؿ الجديد في قطاع الحرؼ اليدكية التقميدية, كتنمية السياحة البيئية ألنيا إحدل الطرؽ  كا 
 .البلزمة لبلرتقاء بالحرؼ التقميدية

إجراءات لمنيكض بالحرؼ اليدكية التقميدية في المجاؿ اإلدارم, مف خبلؿ إحداث مديرية كما اف ىناؾ 
الحرؼ, كدعـ إحبلؿ المنتج اليدكم ىذه عمؿ عمى إحداث مركز لتطكير كتنمية كالتقميدية, لمحرؼ اليدكية ال

التقميدم المحمي بدالن مف المنتج التقميدم الخارجي, كتعزيز التكاصؿ بيف المصمميف كالحرفييف السكرييف 
أسكاؽ جديدة في جميع  افتتاحك كالمبدعيف الدكلييف في مجاؿ تكظيؼ العناصر التراثية في المنتجات الحديثة, 

المحافظات, كتفعيؿ إشراؼ كزارة السياحة عمى محاؿ الحرؼ اليدكية التقميدية المكجكدة خارج األسكاؽ التابعة 
في كافة المحافظات بغية العمؿ عمى ترخيصيا سياحيان كتنسيبيا إلى غرؼ السياحة, كالسعي لمحصكؿ  ياإلشراف

ة, كتفعيؿ التعاكف مع المنظمات األىمية المحمية ذات العبلقة, كالتركيز عمى دعـ كزارات الدكلة كالجيات الرسمي
كاستيداؼ المغتربيف بشكؿ خاص مف أجؿ  ,عمى زيادة إنفاؽ السائح العربي كتطكير الحرؼ المستيدفة لمسائح

لحقكؽ تعزيز عبلقتيـ بكطنيـ األـ, كالعمؿ عمى إيجاد صيغة معينة لمبدء بمشركع حماية الممكية الفكرية كا
 .المتعمقة بيا ) ختـ , ككد , رمز(

, كالتنسيؽ مع ضمف المكاقع األثريةإقامة المعارض الدائمة ليذه الحرؼ كما ركزت الحككمة عمى أىمية 
المنظمات الدكلية المتخصصة كالدكؿ التي تـ تكقيع اتفاقيات تعاكف سياحي معيا لتأميف منح تدريبية كمساعدات 

, كتحفيز كدعـ القطاع الخاص لبلستثمار السكرية المعارض لمتعريؼ بالحرؼ اليدكية امةكاقفنية كتبادؿ الخبرات 
في الحرؼ اليدكية التقميدية مف خبلؿ دراسة شمكؿ عممية االستثمار فييا لئلعفاءات كالتسييبلت الممنكحة ألم 

 .8991/ لعاـ 891منشأة سياحية في تعديؿ المرسـك التشريعي رقـ /
إعطاء قركض لتمكيؿ تدرس الحككمة إمكانية لمادم لمحرؼ اليدكية التقميدية, كفي مجاؿ الدعـ ا

طكيمة, كمساعدة طبلب المراكز المتخصصة بالحرؼ التقميدية بعد  كلفتراتالمشركعات الحرفية بفكائد قميمة 
عادة النظر بالتكميؼ الضريبي المتكجب عمى الحرفييف, كالعمؿ عمى لالتخرج  إعفاء المكاد تأميف العمؿ ليـ, كا 

 .األكلية المستكردة البلزمة لمعمؿ اليدكم مف الرسـك الجمركية
لمحرؼ اليدكية دعـ كتبني الجيات المعنية في الدكلة تحاكؿ كفي مجاؿ الدعـ المعنكم لمحرؼ التقميدية, 

, كتشجيع مؤسسات الدكلة المختمفة القتناء منتجات الحرؼ التقميدية كتقديميا كيدايا كالميددة بالزكاؿلنادرة ا
التكاصؿ بيف الحرفييف ككزارة السياحة كتكريـ المميزيف منيـ سنكيان, كتشجيع العكدة إلى المكاد كدعـ رسمية, 
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كتداكليا بأسعار اقتصادية,  المستخدمة سابقان اجتماعيان كصناعيان بالتنسيؽ مع الجيات المختصة كالتركيج ليا
الجكدة في تقديـ  البحث, التصميـ, حيث أثبتت الدراسات العممية فكائدىا الصحية كالبيئية, كتشجيع التجديد,

 الحرؼ التقميدية.
, كضبط الجدد مرجعان لممصمميف كما تركز كزارة السياحة عمى تكثيؽ الحرؼ المكجكدة لتصبح

مف خبلليا عممية التحديث مف خبلؿ العمؿ عمى إحداث مركز دراسات يدعـ المكاصفات كالمعايير التي ستتـ 
عممية تطكير كتحديث ىذه الحرؼ كيظيرىا بالمظير المعاصر كالمميز الذم يبحث عنو أصحاب الذكؽ الحديث 

نشاء مكقع عمى االنترنت م تخصص مف خبلؿ العناصر التراثية كالتقميدية التي تمنحو سمة األصالة المميزة لو, كا 
 بالحرؼ اليدكية التقميدية المطكرة. 

كتكسط أسكاؽ الحرؼ  ,الخبرات كتأميفمصادر المكاد األكلية الخاـ, كما تسعى الحككمة الى تأميف 
الرسكـ كبدؿ استثمار في األسكاؽ التي تتمتع برعاية كدعـ كزارة السياحة تخفيض , ك لمركز المدف التاريخيةاليدكية 

في حماة )خاف رستـ باشا(, حيث يتـ السعي الفتتاح ك في حمب ) خاف الشكنة( ك  مانية(في دمشؽ )التكية السمي
حداث شعبة في غرؼ السياحة لمحرؼ التقميدية  .المزيد منيا في كافة المحافظات, كا 

كمساىمتيا في تأميف فرص العمؿ, ككجكد شريحة في  آخذيف بعيف االعتبار أىمية ىذه الصناعات
ر قيمة المنتج اليدكم, كالمساعدات التي تقدميا المنظمات الدكلية كخاصة اليكنيسكك السكؽ االستيبلكي تقدّ 

لتطكير كحماية التراث اإلنساني العالمي, كالجكدة كالسمعة العالمية التي تتمتع بيا المنتجات كالحرؼ التقميدية 
جدكنيا في الحرؼ التقميدية, السكرية, كرغبة أغمب السياح كالكافديف بالعكدة إلى البساطة كالعفكية التي ي

 .كاالتفاقيات المكقعة مع الدكؿ الشقيقة كالصديقة لمنيكض بالحرؼ التقميدية
كنظران ليذا التنكع الغني في الصناعات التقميدية دعت كزارة السياحة لعقد كرشة عمؿ لمصناعات الحرفية 

 كذلؾ في دمشؽ عاـ" التنمية االقتصاديةتطوير الصناعات والحرؼ اليدوية وسبؿ إدماجيا في " اليدكية بعنكاف
تـ خبلليا استعراض . ضمف األسكاؽ المحمية كالعالمية كالتركيج لياتطكير الصناعات التقميدية , بيدؼ 1188
التي تحد مف تكظيؼ أفضؿ لمصناعات التقميدية كاليدكية مف الناحية التشريعية كالقانكنية  والتحديات المعوقاتأىـ 

كزارة ك  االتحاد العاـ لمحرفييفك  إلشراؼ عدة جيات منيا: كزارة الصناعة, مف خبلؿ خضكعيا كاإلدارية كالتنظيمية
يا الخاصة, مع غياب التنسيؽ كتكحيد , ككؿ جية تعمؿ كفؽ رؤيتكزارة الثقافةك  السياحة كالمجمس األعمى لمسياحة

صعكبة في الكصكؿ الى رأس كاجو أصحاب المشاريع الصغيرة تمؾ الرؤل لدعـ المنتج المحمي التقميدم. كما ي
بالتسكيؽ كالتكزيع كالبيع كالكصكؿ إلى كالصعكبة تأسيس الكرشة كالكصكؿ إلى المكاد األكلية , الماؿ البلـز ل

اع قيمة الضرائب كالرسـك الجمركية عمى بعض المستكردات, كعدـ كجكد معايير معتمدة ارتف, ك الزبائف المحتمميف
دقيقة كحقيقية لجكدة المنتج اليدكم, كاندثار بعض الحرؼ التقميدية, كالمردكد المالي الضئيؿ, كضعؼ التركيج, 
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لمعمؿ اليدكم كمنافسة  كصعكبة تصريؼ المنتجات كغيرىا, إضافة إلى التيديدات كالمخاطر كمنيا منافسة اآللة
  بأىمية التراث.أسكاؽ الحرؼ التقميدية في البمداف المجاكرة, ككجكد البدائؿ األرخص كالعممية, كعدـ كجكد الكعي 

إدماج الحرؼ الفنية كاليدكية كالتراثية  مف أىميا, مجموعة مف التوصيات الى عمؿالتكصمت كرشة كقد 
نشاء معاىد خاصة بالحرؼ,  دماجو بكمية الفنكف الجميمة, كا  بمناىج التعميـ مف االبتدائي إلى كميات السياحة كا 

حداث األسكاؽ  ,كتشجيع شركات تتبنى المنتج الحرفي كالتراثي تباع سياسات ضريبية مشجعة لمحرفييف, كا  كا 
راكز نفاذ لمحرفييف لمكصكؿ إلى المستيمكيف, كتأميف مشاركة في المعارض الدكلية الخاصة بيـ, كتأميف م

لمحرفييف المتميزيف, إضافة إلى كجكد شراكة حقيقية بيف الدكلة كالقطاع الخاص كمختمؼ الجيات العامة كالمجتمع 
ت المعنية فيو, كتمثيؿ كافة الجيا مجمس أعمى لمحرؼ اليدويةإنشاء  أيضان  المحمي, كمف أىـ التكصيات

 كاالبتكار كغيرىا مف التكصيات. لئلبداعباإلضافة إلنشاء مركز 
وبالتالي يمكف إجماؿ الموارد المستخدمة عمى مستوى األطر االستراتيجية الوطنية واألدوات المتاحة 

 لمراكز المدف السورية, وأىـ الخطط والبرامج, بالجدوؿ التالي:

 المخرجات موارد بشرية داعمة موارد مالية موارد مالية مباشرة 

التنمية 
 العمرانية

مخصصات ىيئة 
 التخطيط االقميمي

دعـ منظمات دكلية 
 كاليكنسكك

فريؽ عمؿ ىيئة 
 التخطيط االقميمي

  إنجاز الخارطة األثرية
 كالطبيعية السكرية

  اعداد المبادرة الكطنية
 لتطكير المتاحؼ

  تسجيؿ بعض المكاقع
األثرية السكرية ضمف الئحة 

 التراث العالمي

  دعـ الفعاليات التجارية
كخصكصان التراثية التقميدية 

 منيا كالتركيج ليا

مخصصات كزارة 
 الثقافة

 

مخصصات كزارات 
حككمية )االدارة 

 المحمية,  السياحة(

فريؽ عمؿ كزارة 
الثقافة كباقي الكزارات 

 المعنية
معكنات االتحاد 

 األكركبي
مساىمة السكاف 

 المحمييفكالشاغميف 
مساىمة السكاف 

 كالشاغميف المحمييف
دعـ المنظمات 

 العالمية الميتمة
مساىمة خبراء دكلييف  

 كمحمييف
خبرة أصحاب الميف   

 التقميدية

التنمية 
 االقتصادية

مخصصات ىيئة 
 التخطيط االقميمي

السكاف كالشاغميف 
 المحمييف

فريؽ عمؿ ىيئة 
 التخطيط االقميمي

  االقتصاديةدعـ التنمية 

  دعـ شراكة القطاع العاـ
 كالخاص

  حمبلت تسكيقية لمسياحة
 مف خبلؿ معارض دكلية

 تأميف فرص عمؿ 

  ربط الصناعات التقميدية
 بالسياحة الثقافية

مخصصات كزارة 
االدارة  –الثقافة 
 المحمية

كحدات عمؿ كزارة  منظمات أىمية ميتمة
 الثقافة

معكنات منظمات 
 دكلية

مخصصات كزارات 
معنية )كاإلدارة المحمية 
كالسياحة كالتعميـ 

فرؽ عمؿ الكزارات 
المعنية )كاإلدارة 
المحمية كالسياحة 
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كالتعميـ العالي  العالي كالتربية..(
 كالتربية..(

  تحفيز الطمب الداخمي عمى
المراكز التاريخية لممدف 

 السكرية

  افتتاح أسكاؽ جديدة
 لتسكيؽ المنتجات التقميدية

 تبادؿ الخبرات 

 اج الحرؼ التقميدية ادم
التراثية بمناىج التعميـ ككميات 

 السياحة كالفنكف الجميمة

معكنات االتحاد 
 األكركبي

مساىمة مستثمرم 
 القطاع الخاص

خبراء االتحاد 
 األكركبي

خبرات دكلية  
كاليكنسكك كاالتحاد 

 االكركبي

السكاف كالشاغميف 
المحمييف كأصحاب 

 الميف التقميدية
مساىمة أصحاب  

 الميف التقميدية
خبراء المنظمات 

 العالمية كاليكنسكك
فريؽ عمؿ   

المستثمريف مف 
 القطاع الخاص

التنمية 
 االجتماعية

مخصصات كزارة 
االدارة المحمية 

 كالثقافة

مساىمة المنظمات 
 األىمية

جيكد كخبرات 
أصحاب الميف 

 التقميدية

 دعـ التنمية االجتماعية 

 السكاف  تدريب كتأىيؿ
يـ كالميتميف لممشاركة في تقد

الخدمات السياحية )أدالء 
 سياحييف(

  دعـ االستقرار االجتماعي
مف خبلؿ تأميف فرص عمؿ 
في مجاؿ الصناعات التقميدية 
لدل الشرائح االجتماعية 

 االكثر فقران 

 حمبلت تكعية 

معكنات منظمات 
 دكلية

مساىمة السكاف 
 كالشاغميف

خبراء دكلييف 
 كمحمييف

معكنات االتحاد 
 األكركبي

السكاف كالشاغميف  
 المحمييف

مؤسسات غير   
 حككمية

التنمية 
 السياحية

مخصصات كزارات 
كىيئات حككمية 

االدارة  –الثقافة 
السياحة  –المحمية 

 -ىيئة االستثمار –
المجمس األعمى 

 لمسياحة

مساىمة المنظمات 
 األىمية

فريؽ عمؿ الكزارات 
 الحككميةكالييئات 

  اعداد شبكة لخارطة
 المسارات السياحية

 تنمية السياحة البيئة 

 

 

معكنات االتحاد 
 األكركبي

مساىمة السكاف 
 كالشاغميف

جيكد كخبرات 
أصحاب الميف 

 التقميدية
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معكنات منظمات 
 دكلية

أصحاب الفعاليات 
 كالميف التقميدية

خبراء دكلييف 
 كمحمييف

مستثمرم القطاع 
 الخاص

السكاف كالشاغميف  
 المحمييف

مؤسسات غير   
 حككمية

الترويج 
 الثقافي

مخصصات كزارة 
االدارة  –الثقافة 
 السياحة -المحمية 

مساىمة المنظمات 
 األىمية

فريؽ عمؿ الكزارات 
 كالييئات الحككمية

  تسكيؽ سكرية كبمد ثقافي
 كتطكير السياحة الثقافية

 
معكنات االتحاد 

 األكركبي
السكاف  مساىمة

 كالشاغميف
جيكد كخبرات 
أصحاب الميف 

 التقميدية
أصحاب الفعاليات  

 كالميف التقميدية
خبراء دكلييف 

 كمحمييف
السكاف كالشاغميف   

 المحمييف
مؤسسات غير   

 حككمية

القوانيف 
 والتشريعات

مخصصات كزارة 
االدارة المحمية 
 كالثقافة ك السياحة

فريؽ عمؿ الكزارات  ىيئات ككزارات معنية
 كالييئات الحككمية

 اجراءات حماية التراث
 العمراني

 قكانيف تشجيع االستثمارات
دعـ الميف ك  السياحية كالثقافية
 التقميدية كحمايتيا

 احداث مديرية لمحرؼ
 التقميدية ضمف كزارة الثقافة

 تأسيس مراكز لتطكير الميف
التقميدية كتفعيؿ دكر كزارة 

 السياحة في ىذا المجاؿ 

 تسييؿ االجراءات الخاصة
بترخيص الفعاليات التقميدية 

لعاـ  198كتعديؿ المرسـك 
, كتقميص التكميؼ 1978

 الضريبي كتخفيض الرسـك 

 اقتراح لتأسيس مجمس أعمى

   

مساىمة السكاف  
 كالشاغميف

السكاف كالشاغميف 
 المحمييف
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لمحرؼ التقميدية ممثؿ مف 
 عنيةكافة الجيات الم

 اجراءات تكعية كتأىيؿ
 كتدريب السكاف المحمييف

 قكانيف لحماية المجتمع
 المحمي

قكانيف دعـ السكف كالسكاف 

 اجراءات لتأميف خدمات
 أساسية لمسكاف كالسياح

 قكانيف تشجيع االستثمارات
التركيج ك  السياحية كالثقافية

 الثقافي

تسييؿ االجراءات 
-جدول إجمالً الموارد والخطط المستخدمة على مستوى األطر االستراتٌجٌة الوطنٌة لمراكز المدن السورٌة( 13-1الجدول رقم )

 الباحث المصدر:
أمر السياحة الثقافية الصناعات التقميدية ب ربطأف مف خالؿ ما تـ استعراضو, فإنو يتبيف لنا ب

المؤسسات باإلضافة الى أىمية تطويرىا لتستجيب لممستجدات المعاصرة , العمؿ عمى كذلؾ , و ضروري
حداث جائزة وطنية لممؤسسات  الحكومية والخاصة عمى القياـ بدور إيجابي في تسويؽ الصناعات الحرفية, وا 

كساب سمة الجودة  لمواصفات الممنتج الحرفي تأخذ بعيف االعتبار الحرفية المتألقة في مجاؿ التصدير, وا 
اعتبار السياحة كعامؿ لمتنمية المستدامة يتطمب إلماما شامال . إف البيئية المعموؿ بيا عمى الصعيد الدولي

, فالنظرة الداخمية أو الخارجية لمسياحة بات ليا انعكاس بجميع مكوناتيا ومف أىميا الصناعات التقميدية
 وأصبحت العمود الفقري لمسياحة الثقافية والدينية. ,ات ذات الصناعة التقميدية والتراثيةمباشر عمى المنتج

  

 :استثمار مراكز المدف التاريخية السورية كموارد لمتنمية العمرانية المستدامة 4-2

تميزت سكرية خبلؿ العشر سنكات األخيرة مف العقد الماضي باالىتماـ بتراثيا العمراني, كباستثماره 
سياحيان مف خبلؿ اتباع منيجيات كسياسات عمى مستكل استراتيجي, كاقميمي, كمحمي. سكؼ نستعرض أىـ ثبلث 
تجارب تخدـ مكضكع البحث كىي تجربة مدينة دمشؽ القديمة مف خبلؿ المخطط المتكامؿ لمحفاظ كالتنمية, 

تجربة مدينة تدمر في إعداد  ر, ككتجربة مدينة حمب في اعداد مخطط االرتقاء الذم ييدؼ الى الحفاظ كالتطكي
 .لتنمية مستدامة استراتيجيةخطة عمؿ 
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 المخطط المتكامؿ لمحفاظ والتنمية    -تجربة مدينة دمشؽ   4-2-1

رسػػخت دمشػػؽ دكران تاريخيػػان ىامػػان لنفسػػيا كأقػػدـ عاصػػمة مأىكلػػة فػػي التػػاريخ, مػػا تػػزاؿ آثارىػػا ماثمػػة كفاعمػػة 
التػػاريخي اىتمػػاـ الكثيػػػر مػػف البػػاحثيف كالمػػؤرخيف كالسػػػياح, كتحكلػػت الػػى نقطػػػة الػػى يكمنػػا ىػػذا. اسػػػتقطب مركزىػػا 

جػػذب اسػػترعت اىتمػػاـ العػػالـ ككاحػػدة مػػف مكاقػػع التػػراث كالثقافػػة العالميػػة. يضػػاؼ الػػى ذلػػؾ مػػا تقدمػػو المدينػػة مػػف 
 مثاؿ حي عمى التعايش الركحي الذم يظير جميان لزائرىا في حياة سكانيا اليكمية كمعامبلتيـ.

مدينة دمشؽ مف أىـ المدف السكرية, كقد أجمع عدد مف المؤرخيف عمى أنيا أقدـ مدينة في العالـ.  تعدّ 
إضافة إلى جماؿ طبيعتيا,  .ذات الطابع الديني اإلسبلمي كالمسيحي 34 ةكىي تضـ عددان مف المعالـ التاريخي

إليو  كمان بذاتو يجد فييا الزائركف كؿ ما تصبجعؿ لدمشؽ ىذه األىمية السياحية عمى اعتبارىا متحفان فنيان قائمما 
 نفكسيـ مف ركعة كمتعة. 

ىكتار, كيقطنيا  441إال أف مدينة دمشؽ القديمة الكاقعة ضمف السكر كالتي تبم  مساحة مقدارىا حكالي 
يا, مف العديد مف المشاكؿ كاآلثار البيئية منتعاني / ألؼ نسمة كيؤميا أضعاؼ ىذا العدد نياران,  461نحك/

إىماؿ نظافة المباني القديمة كعدـ صيانتيا بشكؿ جيد, كذلؾ نتيجة جيؿ الساكنيف بأىمية التراث كقيمتو 
الحضارية كالقكمية كأىميتو سياحيان كقكميان كاقتصاديان كلقمة عدد العامميف في مجاؿ ترميـ المباني التراثية كاألثرية, 

مياه األنيار القديمة كمصبات المياه الممكثة داخؿ المدينة  كالتمكث البيئي الناجـ عف دخكؿ اآلليات كتكضع
تكضع الخدمات المختمفة كالكيرباء , ك القديمة, إضافة إلى تحكؿ بعض الدكر السكنية إلى مصانع خفيفة كعشكائية

كالياتؼ كالصرؼ الصحي, إضافة الى اآلثار السمبية لتطبيؽ مخططات تنظيمية كمخطط دانجيو كميشيؿ 
, كالذم ىدـ قطاعات كاسعة مف النسج العمراني التقميدم بيدؼ إظيار المكاقع 4:47إيككشار لمدينة دمشؽ عاـ 

 تربط مختمؼ أنحاء المدينة.  األثرية كتخديميا كتنفيذ شبكة مكاصبلت

                                                             
اإلسػبلمية الشػييرة كالجػامع األمػكم كضػريح السػيدة مثؿ كاتدرائية الرـك الكاثكليؾ ككنيسة باب كيساف ككاتدرائية الرسػكؿ حنانيػا كبيػت القػديس حنانيػا, كأيضػان الكثيػر مػف المعػالـ الدينيػة  34

ف يػػة كضػػريح السػػمطاف صػػبلح الػػديف األيػػكبي كالتكيػػة السػػميمانية ذات الشػػيرة السػػياحية العالميػػة كضػػريح المتصػػكؼ اإلسػػبلمي الكبيػػر محػػي الػػديف بػػزينػػب كقبػػر معاكيػػة كخمفػػاء الدكلػػة األمك 

تحػؼ التقاليػد الشػػعبية( كالمتحػؼ الػػكطني, ) م عربػي كعشػرات المسػػاجد األثريػة تحتػكم المدينػػة مجمكعػة مػػف المعػالـ السػياحية التراثيػػة كػأبكاب دمشػػؽ األثريػة كأسػكاقيا الشػػرقية كقصػر العظػػـ

كفػػؽ مػػاذكر بػالمخطط المتكامػػؿ لمحفػػاظ كالتنميػػة  إضػافة إلػػى العديػػد مػف البيػػكت كالمبػػاني التاريخيػة األثريػػة الرائعػػة بتصػػميميا كزخارفيػا الشػػرقية كمكتػػب عنبػر كبيػػت السػػباعي كبيػػت العقػاد.

-األطمس –في مدمشؽ القديمة 
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, كتتمخص 3113تـ تشكيؿ لجنة حماية دمشؽ القديمة, كمديرية دمشؽ القديمة عاـ  4:99في عاـ 
عداد كافة الدراسات الميدانية لتقييـ الكضع الراىف لممدينة القديمة مف النكاحي األثرية  ميمة المديرية بتييئة كا 

عداد المصكر التكجييي كتحديد مناطؽ العمؿ ك   ,تأكلكياكالمعمارية كاالجتماعية كاالقتصادية لمبنى التحتية كا 
عداد دراسات التأىيؿ كالتي تشمؿ ) الترميـ  عادة البناء كتعديؿ  –الصيانة  –كا  التجميؿ(, كمنح رخص الترميـ كا 

يؿ كرش مركزية لمترميـ, كأخيران العمؿ عمى تكظيؼ المدينة القديمة سياحيان مف خبلؿ الميرجاف نظاـ البناء كتأى
المركزم السنكم كالنشاطات الثقافية الشيرية, إضافة الى تحديد مسارات سياحية مختمفة ضمف المركز التاريخي 

ية عمى أنيا سياسة مضادة بؿ إف لممدينة, حيث أف السمطة األثرية في المدينة لـ تنظر إلى السياسة السياح
 عمميات التكفيؽ بيف ىذه السياسة كبيف حماية المباني األثرية أمر أساسي تفرضو أصكؿ متعارؼ عمييا عالميان.

كفي دمشؽ القديمة داخؿ األسكار قامت السمطة األثرية بتنفيذ العديد مف األعماؿ المنسجمة مع السياسة 
المسبقة عمى الطابع المعمارم المتميز ليذه األبنية كترميـ قصر العظـ الذم ناؿ السياحية كلكف مع المحافظة 

عادة استعمالو كمتحؼ لمطب  4:94جائزة اآلغاخاف عاـ  عادة استعمالو كمتحؼ, كترميـ البيمارستاف النكرم كا  كا 
ضافة إلى العديد مف كالعمـك عند العرب, كالمدرسة الجقمقية المممككية كاستعماليا كمتحؼ لمخط العربي, باإل

المباني خارج األسكار كالمتحؼ الكطني كالمتحؼ الحربي كالبيت الشامي ) متحؼ دمشؽ التاريخي(. كىنالؾ 
 مشاريع لمتاحؼ مستقبمية ضمف قمعة دمشؽ كمتحؼ الفف بدمشؽ.

كتنفيذ  :4:8كلعّؿ إعادة تسميط الضكء عمى المدينة القديمة بعد تسجيميا ضمف قائمة التراث العالمي عاـ 
مؤخران ألىمية االستثمار السياحي ضمف المدينة القديمة, كبدأت  فالعديد مف مشاريع الترميـ لفتت أنظار المستثمري

الفعاليات السياحية باالنتشار ضمف النسيج العمراني التقميدم كضمف األحياء السكنية كاألسكاؽ, مع غياب 
 المخطط التكجييي الستعماالت األراضي الخاص بالمدينة القديمة.

 المصدر: الباحث – مدٌنة دمشق القدٌمة مثبتاً علٌها األحٌاء  -3رقم  مخطط
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ارة عممية التنمية المحمية المستدامة لمركز مدينة دمشؽ كمف خبلؿ رؤية الحككمة كمسؤكليتيا تجاه اد
التاريخي, كبيدؼ تطكير بيئة العمؿ العمرانية كالمكانية كفؽ منظكر تنمكم يسعى لتحقيؽ مستقبؿ مستداـ, مع 
الحفاظ عمى المعطيات التاريخية كالثقافية التي تميز ىذه المدينة العريقة, فقد تـ اعداد "أطمس مدينة دمشؽ 

طار عمؿ مكجو لمقاربة كافة الت اريخية" كانطبلقة ىامة باتجاه العمؿ التكثيقي العممي لمدينة دمشؽ القديمة, كا 
المعالـ األثرية المأىكلة في سكرية, كىك خبلصة جيد كبير كاستثنائي قاـ بو برنامج تحديث اإلدارة البمدية 

MAM35 .بالتعاكف مع الجيات المعنية 
متكاممة كفؽ أسس عممية تأخذ بعيف االعتبار مختمؼ التخصصات التي ليا دكر في تـ العمؿ مف خبلؿ دراسة 

عممية التخطيط بدءان مف الدراسات التاريخية كالتحميمية مركران بتحديد االشكاليات كالصعكبات كصكالن الى تقديـ 
 طمس اربعة أقساـ رئيسية:اقتراحات تراعي التطكر المستداـ لممدينة التي تدخؿ أبكاب األلفية الثالثة. تضمف األ

  التطكر التاريخي لمدينة دمشؽ مف خبلؿ عرض لمخططات تقدـ التطكر التاريخي كالعمراني لمدينة دمشؽ
القديمة, اعتمادان عمى مراجع عممية مكثقة, كعرض التطكر التاريخي لممباني التاريخية المكجكدة حاليان في المدينة, 

 تي تيدمت, إضافة الى تقديـ دراسة مفصمة لمسكر التاريخي لمدينة دمشؽ.كعرض لجزء مف المباني كاألسكاؽ ال

  مخططات المباني كالشرائح المسجمة أثريان في مدينة دمشؽ التاريخية كمحيطيا التاريخي ضمف مخطط دقيؽ
 احؼ. المديرية العامة لآلثار كالمت –مع تكثيؽ األرقاـ العقارية, كذلؾ بالتعاكف مع دائرة آثار مدينة دمشؽ 

  عرض الدراسة التحميمية لمكضع الراىف لممناطؽ المحيطة بمدينة دمشؽ التاريخية مكضحة النسيج التاريخي
كالمباني الحديثة, كذلؾ عرض لمحالة الفيزيائية ليذه المباني كارتفاعاتيا ضمف دراسة شممت مناطؽ مختمفة تشمؿ 

النصر, ساحة المرجة, شارع الممؾ فيصؿ, منطقة منطقة الميداف, القنكات, باب سريجة, قصر الحجاج, شارع 
 باب شرقي, المنطقة الصناعية, ابف عساكر, كشاغكر براني.

  عرض لمخططات دمشؽ القديمة داخؿ السكر كالتي تـ انجازىا, كىي تشمؿ دراسات تفصيمية لمشكارع كالبنية
 ـ تكضيح دقيؽ ألىـ الكظائؼ.اإلنشائية كالفراغات العامة كخرائط الكظائؼ المستخدمة حاليان مع تقدي

كبذلؾ يقدـ األطمس تكثيؽ تاريخي متكامؿ يتضمف كافة الخرائط كالمخططات التي تقدـ المدينة تاريخيان بشكؿ 
دقيؽ كعممي, كذلؾ تقديـ الدراسات التحميمية لمكضع الراىف بكافة أبعاده كأكلكية لمعمؿ في أم مخطط. كىك يعتبر 

خطط المتكامؿ لمحفاظ كالتنمية, باإلضافة الى كضع ىذه الدراسة في يد جميع الدارسيف المبنة األكلى في دراسة الم
كالمخططيف لبلستفادة منيا في تطكير الدراسات التاريخية كالتخطيطية المستقبمية التي تضمف التنمية العمرانية 

 المستدامة كاستثمار ىذا المركز التاريخي كفؽ أسس عممية كمستدامة.
                                                             

. كىك يعتبر 2009ك  2005ارة البمدية الممكؿ مف كزارة اإلدارة المحمية كمفكضية االتحاد األكركبي, امتد ما بيف عاـ ىك برنامج تحديث اإلد 35
كالخدمات أحد أىـ كأكبر برامج المساعدة التقنية, عمؿ في سبعة مدف سكرية بيدؼ التطكير في المجاالت المختمفة مف تحسيف لكاقع االدارة المحمية 

ـ الدراسات في مجاؿ التخطيط العمراني كدعـ المنظمات األىمية في مجاؿ الثقافة كالسياحة كالخدمات البيئية. لبلطبلع عمى المزيد البمدية كتقدي
 www.mam-sy.orgيمكف الرجكع الى المكقع اإللكتركني التالي: 
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(, كتـ MAMتحديد مسارات سياحية ضمف المدينة القديمة كبمساعدة برنامج تحديث اإلدارة البمدية )كما تـ  
عرض تأثير الفترة  اليكنانية كالركمانية  الى يدؼتصنيفيا الى مسار األسكاؽ التقميدية, كالمسار الكبلسيكي الذم ي

, عمى المدينة مظيرا المخطط المنتظـ في تمؾ الفترة كالشكارع اليامة كالساحات العامة كالمعبد كالسكؽ كاألبكاب
عرض جميع المراحؿ التي مرت عمى مدينة دمشؽ بدءا مف الفترة اآلرامية إلى كمسار التراث الثقافي مف خبلؿ 

, كمسار ظيار الغنى التاريخي كالمعمارم كالثقافي التي تحظى بو مدينة دمشؽ عمى مر العصكرإ يكمنا ىذا مع
, أخذ الزكار عبر الكثير مف الحرؼ المتنكعة كاليامة مف تطعيـ الفضة عمى النحاسالحرؼ التقميدية بيدؼ 

حيث أنيا ستقدـ  ,مبيعاتال مف زيديالحرؼ التقميدية, كسكالمتكقع بأف يعزز ىذا المسار  المبلعؽ الخشبية.ك 
لمحرفييف الفرصة لبلتصاؿ المباشر مع الزبائف, كتشجيع الزكار ببل شؾ لشراء القطع التي يركف فعميا كيفية 

دمشؽ ىك أنيا احتضنت ضمف ربكعيا األدياف  مدينة ميزيمف أىـ ما , كمسار األبنية الركحية, حيث أف صنعيا
 كأخيرا أبكاب دمشؽ., زت خبلليا دمشؽ ببيكتيا كحاراتياتمي صكرىا التيبأبيى  ةالسماكية الثبلث

 

 

 المسار الروحً  مسار األسواق التقلٌدٌة   مسار االبواب

 المصدر: مدٌرٌة دمشق القدٌمة –السٌاحٌة المعتمدة فً دمشق القدٌمة لمسارات ا -31صورة رقم 

 المصدر: مدٌرٌة دمشق القدٌمة –المخطط التوجٌهً المرحلً إلحٌاء مدٌنة دمشق القدٌمة  -4مخطط رقم 
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كنتيجة لتردم الكضع اإلنشائي لممباني التقميدية كالذم يمكف مبلحظتو مف خبلؿ مقارنة صكر المدينة 
المتردية التي  تبيف مدل اإلىماؿ كالحالة تمثؿ الكضع الراىفعاـ بأخرل  121- 111كانت قد التقطت قبؿ 

كصمت إلييا األبنية التقميدية نتيجة عدـ االىتماـ كالقدرة عمى صيانتيا كترميميا. كنتيجة لذلؾ فقد تـ مؤخران إعداد 
مشروع النظاـ المتكامؿ اقتراح مف قبؿ مديرية المدينة القديمة بالتعاكف مع برنامج تحديث اإلدارة البمدية بإنشاء 

كمنح لترميـ المباني التاريخية, مانحا  يامميكف دكالر سنكيا لتقدم 2 إلى 1تحقيؽ مف كالذم يتيح  لقطع التذاكر
 .“األبنية التي في خطر”لتسجيؿ  األكلكية

ؼ الػػػى كمػػا تقػػـك مديريػػػة دمشػػؽ القديمػػة بالتعػػػاكف مػػع الككالػػة األلمانيػػػة لمتعػػاكف التقنػػي بعػػػدة مشػػاريع تيػػد
إعػػػػادة تأىيػػػػؿ مدينػػػػة دمشػػػػؽ القديمػػػػة, حيػػػػث سػػػػيتبع المشػػػػركع أسػػػػمكبان شػػػػمكليان يغطػػػػي كافػػػػة الجكانػػػػب االقتصػػػػادية 
كاالجتماعيػػػة كالثقافيػػػة كالبيئيػػػة, كذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ العمػػػؿ عمػػػى تطػػػكير عمميػػػة اإلحيػػػاء كرفػػػع مسػػػتكل المعيشػػػة لػػػدل 

المػكركث. كمػا يسػعى المشػركع إلدخػاؿ أدكات جديػدة  األىالي, محققان بذلؾ التكازف مػا بػيف التجديػد كالمحافظػة عمػى
لمتمكيػػؿ سػػكؼ تزيػػد الميزانيػػة اإلجماليػػة المتاحػػة كيسػػمح لمسػػكاف باتخػػاذ إجػػراءات إعػػادة تأىيػػؿ إضػػافية مػػف خػػبلؿ 
خػػدمات ماليػػة جديػػدة. كمػػا سيتضػػمف المشػػركع تنميػػة القطػػاع االقتصػػادم المحمػػي مػػف خػػبلؿ تطػػكير مفيػػـك طكيػػؿ 

دا رة الخانػػػات القديمػػػة. كمػػػا سيشػػػمؿ تطػػػكير كتنفيػػػذ أسػػػاليب إلدارة المسػػػاحات العامػػػة كرفػػػع كفػػػاءة األمػػػد لصػػػيانة كا 
 .الطاقة كالطاقة المتجددة مع القياـ بتجارب رائدة في ىذا المجاؿ

في  -مدينة دمشؽ–استثمار مراكز المدف التاريخية السورية موارد المستخدمة في وبالتالي يمكف إجماؿ ال
 وأىـ الخطط والبرامج التي نتجت عنيا. العمرانية المستدامة,لتنمية مجاؿ ا

 المخرجات موارد بشرية موارد مالية داعمة موارد مالية مباشرة 

التنمية 
 العمرانية

مخصصات محافظة 
مديرية دمشؽ  -دمشؽ
 القديمة

مديرية اآلثار 
دائرة -كالمتاحؼ

 اآلثار

فريؽ عمؿ مديرية 
 دمشؽ القديمة

  عداد تقييـ الكضع الراىف كا 
 الحمكؿ المناسبة

  اعداد دراسات تفصيمية

 1907عام “ مدحت باشا” ٌسارا الشارع المستقٌم  2007عام “ مدحت باشا”الٌمٌن: الشارع المستقٌم 

 المصدر: مدٌرٌة دمشق القدٌمة –فً دمشق القدٌمة  تدهور الحالة اإلنشائٌة  للمبانً القدٌمة  -32صورة 
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مخصصات كزارة 
 الثقافة

مخصصات كزارات 
 حككمية خدمية 

فريؽ عمؿ كزارة 
الثقافة كباقي 

 الكزارات المعنية

 إلعادة تأىيؿ المركز التاريخي

 نشاطات ثقافية كسياحية 

  ترميـ معالـ أثرية كاعادة
تكظيفيا كمتاحؼ, استثمارات 

 سياحية

  مشركع النظاـ المتكامؿ
لقطع التذاكر لقطع لتمكيؿ 

 ترميـ المباني األثرية

 رفع كفاءة الطاقة البديمة 

 

مساىمة االتحاد 
برنامج  –األكركبي 

MAM 

مساىمة السكاف 
 كالشاغميف المحمييف

مساىمة السكاف 
كالشاغميف المحمييف 

 كالمستثمريف
مساىمات الككالة 
األلمانية لمتعاكف 

  GIZالتقني

دعـ منظمات دكلية 
 كاليكنسكك

مساىمة خبراء 
 دكلييف كمحمييف

مستثمريف القطاع 
 الخاص

منظمات أىمية 
 ميتمة

خبرة أصحاب 
 الميف التقميدية

التنمية 
 االقتصادية

مخصصات محافظة 
مديرية دمشؽ  -دمشؽ
 القديمة

السكاف كالشاغميف 
 المحمييف

فريؽ عمؿ مديرية 
 دمشؽ القديمة

 التنمية االقتصادية دعـ 

 تأميف فرص عمؿ 

  عكدة الصناعات التقميدية
 كزيادة التركيج ليا

  ترميـ كادارة الخانات في
 دمشؽ القديمة

مخصصات كزارة 
 الثقافة

منظمات أىمية 
 ميتمة

فريؽ عمؿ كزارة 
دائرة اآلثار -الثقافة

 كالمتاحؼ
مساىمة االتحاد 

برنامج  –األكركبي 
MAM 

مخصصات كزارات 
معنية )كاإلدارة 

 المحمية كالسياحة(

فرؽ عمؿ الكزارات 
المعنية )كاإلدارة 

 المحمية كالسياحة(
مساىمات الككالة 
األلمانية لمتعاكف 

  GIZالتقني

مساىمة أصحاب 
 الميف التقميدية

خبراء دكلييف 
 كمحمييف

مستثمريف القطاع 
 الخاص

خبرات دكلية 
 كاليكنسكك 

السكاف كالشاغميف 
المحمييف كأصحاب 

 الميف التقميدية
فريؽ عمؿ   

المستثمريف مف 
 القطاع الخاص

التنمية 
 االجتماعية

مخصصات محافظة 
مديرية دمشؽ  -دمشؽ
 القديمة

مساىمة المنظمات 
 األىمية

فريؽ عمؿ مديرية 
 دمشؽ القديمة

 دعـ التنمية االجتماعية 

  تدريب كتأىيؿ السكاف
تقديـ كالميتميف لممشاركة في 

الخدمات السياحية )أدالء 
 سياحييف(

مساىمة االتحاد 
برنامج  –األكركبي 

MAM 

مساىمة السكاف 
 كالشاغميف

مساىمة االتحاد 
برنامج  –األكركبي 

MAM 



 

99 
 

مساىمات الككالة 
لمتعاكف األلمانية 

  GIZالتقني

مساىمات الككالة  
األلمانية لمتعاكف 

  GIZالتقني

 رفع مستكل معيشة السكاف 

  التعريؼ بالنسيج االجتماعي
 المتراص المستمر بالحياة

 حمبلت تكعية 

 
مؤسسات غير   

 حككمية

التنمية 
 السياحية

مخصصات محافظة 
مديرية دمشؽ  -دمشؽ
 القديمة

السكاف كالشاغميف 
 المحمييف
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 منح رخص   

  تسجيؿ مدينة دمشؽ
القديمة كمكقع مف التراث 
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 ة منح قركض لمسكف آلي
 كلمفعاليات التجارية

  قكانيف تشجيع االستثمار
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الترخيص السياحي كالرسـك 

 كالضرائب

  تسييبلت كدعـ ألصحاب
 الميف التقميدية

  اجراءات تكعية كتأىيؿ
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 الباحث المصدر:-جدول إجمالً الموارد والخطط المستخدمة فً تجربة مركز مدٌنة دمشق التارٌخً( 14-1الجدول رقم )
 

 القديمةتجربة مدينة حمب  -خطة االرتقاء )الحفاظ والتطوير( 4-2-2

, التفتػػت األنظػػار إلػػى تمػػؾ المدينػػة كتػػـ 1986بعػػد تسػػجيؿ مدينػػة حمػػب ضػػمف قائمػػة التػػراث العػػالمي عػػاـ 
العمػػػؿ عمػػػى إيقػػػاؼ العديػػػد مػػػف المخططػػػات التنظيميػػػة التػػػي تخطػػػط لفػػػتح شػػػكارع عريضػػػة ضػػػمف النسػػػيج العمرانػػػي 

ة القديمػة الػذم حػدد أىدافػو بحمايػة التقميدم لممدينة القديمة. كبمساعي محمية كدكلية تـ تأسيس مشركع إحيػاء المدينػ
كتطكير المدينة القديمة مف خبلؿ تطبيؽ اسػتراتيجيات لمتػدخؿ شػممت تجديػد البنيػة التحتيػة كاإلدارة المركريػة كحمايػة 
البيئػػة كتشػػجيع السػػياحة كتػػرميـ األكابػػد األثريػػة كتنظػػيـ الييكػػؿ اإلدارم كتحسػػيف شػػركط السػػكف فػػي المدينػػة القديمػػة 

مة, كتسػػييؿ إجػػراءات اإلصػػبلح كالصػػيانة كالتػػرميـ كالعمػػؿ عمػػى تعػػديؿ كتطػػكير نظػػاـ ضػػابطة البنػػاء بطريقػػة مسػػتدا
مػف خػػبلؿ لجنػة مختصػػة تبحػث فػػي القضػايا كالمشػػكبلت لحميػا كتتخػػذ اإلجػراءات المناسػػبة بمػا ينسػػجـ مػع ضػػابطة 
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قػاء لممدينػة القديمػة كمحاكلػة لكضػع البناء في المدينة القديمة. كما تـ إدمػاج سياسػة تطػكير السػياحة فػي عمميػة االرت
 األدكات البلزمة إلنجاحيا كتطبيقيا) سيتـ استعراض تجربة مدينػة حمػب القديمػة, كتفصػيؿ لممػكارد المسػتخدمة الحقػان 

 الباب الثاني(. في
 تجربة مدينة تدمر -لتنمية مستدامة  استراتيجيةخطة عمؿ  4-2-3

الجميكرية العربية السكرية, كقد حازت عمى اىتماـ بال  مف تعتبر منطقة تدمر المنطقة األكبر إداريان في  
الحككمة السكرية لجية تنمية المنطقة كاالستفادة مف إرثيا الثقافي كالطبيعي في دعـ التنمية االقتصادية 
كاالجتماعية لممجتمع المحمي, إضافة الى زيادة مشاركة اإلقميـ في االقتصاد الكطني دكف المساس بأصالة 

الطبيعية كالتاريخية, أك تعريض الثقافة المحمية لآلثار السمبية التي يمكف أف تترافؽ مع التنمية. كتستقطب  المنطقة
. كقد تـ تصنيؼ تدمر ضمف 36% مف السياح األجانب الذيف يزكركف سكرية ضمف مجمكعات سياحية9:تدمر 

حفة فريدة تعبر عف العبقرية البشرية, "ألنيا تمثؿ ت 4:91الئحة التراث العالمي مف قبؿ منظمة اليكنسكك عاـ 
كألنيا تقدـ نقطة تحكؿ ىامة لمقيـ البشرية في فترة زمنية محددة مف الثقافة العالمية حكؿ التطكر المعمارم 
كالتكنكلكجي كالفنكف التاريخية كتخطيط المدف كالتصميـ العمراني, كلككنيا مثاؿ رائع عف طراز فريد في العمراف, 

 المعمارم كالتقني الذم يعبر عف مرحمة ىامة مف التاريخ البشرم".كركعة التككيف 
ي ىذا اإلطار تـ دراسة مشركع خطة العمؿ االستراتيجية إلقميـ تدمر مف قبؿ برنامج تحديث اإلدارة البمدية ف 

MAM كخطكة أكلى تيدؼ الى الكصكؿ لفيـ أعمؽ لئلقميـ, يمكف بكاسطتو تنسيؽ الجيكد التخطيطية في ,
احؿ المستقبمية, كتسميط الضكء عمى أبرز الصعكبات كاألخطار في المنطقة, إضافة الحتياجاتيا التنمكية, المر 

 ليتـ إدراجيا ضمف برنامج عمؿ كاضح.
ككحصيمة لجممة الدراسات التي أجراىا الفريؽ الدارس. إضافة الى العديد مف االجتماعات التشاكرية ككرشات 

 ـ التكصؿ الى صياغة رؤية كاضحة لئلقميـ تتمثؿ بما يمي:العمؿ كالتقييمات المرحمية, ت
  سيتحوؿ إقميـ تدمر الى وجية سياحية تقدـ إرثيا الثقافي والتاريخي وفؽ معايير  2115بحموؿ عاـ

 الحماية والمحافظة عمى التراث وتوفر لمزوار مجموعة متنوعة مف النشاطات.
   االجتماعية المنشودة  –خمؽ قيمة مضافة لالقتصاد وتوفير فرص العمؿ لموصوؿ لمتنمية االقتصادية

 لسكاف اإلقميـ.
 كفؽ األكلكيات لتحقيؽ الرؤية المقترحة مف خبلؿ: الخطوط التوجييية لمعمؿكقد عمؿ المشركع عمى تكفير  
 حماية التراث الثقافي كالتاريخي. 
  تكفير الخدمات البلزمة لتقديـ منتج سياحي متنكع ) أم تحكيؿ اإلقميـ الى كجية تحسيف الشركط السياحية ك

 .سياحية بدالن مف ككنو جاذبان سياحيان فقط(
                                                             

 تـ ذكره سابقان  بناء عمى الدراسة التي أجراىا برنامج االتحاد األكركبي لتنمية االرث الثقافي التي36
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 .تخطيط آلية تكسع مدينة تدمر لتتيح لسكانيا فرصان أفضؿ كبصكرة مستدامة 

في مختمؼ المجاالت كمف ىذه  كبتحميؿ بيانات الكضع الراىف تـ التكصؿ الى أىـ الصعكبات التي تعيؽ التنمية
المعكقات: مشكمة المياه, كتدىكر النظاـ البيئي, كمشكمة الضغط االستثمارم السياحي عمى التراث الثقافي 
المحمي, كضعؼ األداء السياحي, ضعؼ التنسيؽ بيف مختمؼ مشاريع البنى التحتية كافتقارىا الى معايير 

 االستدامة كالكفاءة البيئية.
دراسة الى كضع استراتيجية انطبلقان مف ) التنمية المرحمية(, كذلؾ مف خبلؿ تعريؼ ثبلثة مستكيات كقد خمصت ال

لممقارنة اإلقميمية تعتبر كمراحؿ لبرنامج التنمية الزمني لئلقميـ, المستكل األكؿ: مدينة تدمر كعبلقتيا مع اإلطار 
كؿ منطقة لمتركيز اإلقميمي كيقع عميو معظـ المجاكر, كالمستكل الثاني: محيط مدينة تدمر الحيكم الذم يش

العبء االستثمارم كاالقتصادم كالسكاني, كالمستكل الثالث: االنطبلؽ باتجاه تنمية اإلقميـ ككؿ, كتحكيمو الى 
كجية سياحية. كضمف إطار ىذه المستكيات, كضعت خطة متكاممة في إطار زمني لتحقيؽ التنمية كفؽ الرؤية 

 ر الرئيسية ليا فيما يمي:العامة تتمخص العناص
  الخطكة األساسية ىي استحداث بنية إدارية متكاممة كمستقمة ذات صبلحية تمارس دكر إدارة عمميات التنمية

 في االقميـ.

  مرحمة التنمية األكلى: كتشمؿ مجاؿ التنمية السياحية مف خبلؿ تطكير المنتج السياحي الحالي كبناء الككادر
كالمشاريع البلزمة مستقببلن في مجاؿ حماية التراث, مف خبلؿ إجراءات كتدابير عاجمة لمحفاظ عمى المكقع األثرم 

العمؿ عمى تجميؿ المدينة الحديثة في تدمر كضبط  الرئيسي في تدمر. كفي مجاؿ التنمية العمرانية, مف خبلؿ
عداد دراسات تفصيمية لمناطؽ العمؿ التي قاـ المشركع بإعداد اإلطار العاـ ليا, إضافة الى  التنمية العمرانية كا 
االىتماـ بجكانب أخرل مف التنمية اإلقميمية كإعداد الدراسات كاألبحاث المعمقة عمى مستكل اإلقميـ في القطاعات 
الغير سياحية, كأخيران في مجاؿ البنية التحتية مف خبلؿ رفع كفاءة البنية التحتية المتاحة كتحسيف مردكدىا مع 

 إعداد دراسات لممشاريع ذات األكلكية. 

  مرحمة التنمية الثانية: كأيضان تشمؿ مجاؿ التنمية السياحية مف خبلؿ تكسيع النشاط السياحي باتجاه ) منطقة
مي(, كمجاؿ حماية التراث مف خبلؿ اتخاذ تدابير الحماية بشكؿ يستبؽ التنمية السياحية في تمؾ التركيز االقمي

المنطقة, كفي مجاؿ التنمية العمرانية مف خبلؿ االنتياء مف تنفيذ خطة العمؿ التي أعدتيا الدراسة كتكفير الدعـ 
ف التنمية اإلقميمية مف خبلؿ إدخاؿ مناطؽ االقتصادم كاالجتماعي لمتنمية في اإلقميـ, إضافة الى جكانب أخرل م

محيطة كمنطقة السخنة في البرامج التنمكية كتطكير القطاعات االقتصادية الغير سياحية, كرفع كفاءة البنية 
التحتية االجتماعية في اإلقميـ ككؿ, كأخيران دعـ االستثمارات الكبيرة في مجاؿ البينة التحتية. كتستمر ىذه المرحمة 

 كتميد لممرحمة الثالثة التي تشمؿ اإلقميـ كمو في العممية التنمكية. 3145اـ حتى الع



 

113 
 

  مرحمة التنمية الثالثة: كتشمؿ مجاؿ التنمية السياحية مف خبلؿ تحكيؿ اإلقميـ الى كجية سياحية, كتنفيذ
لعمرانية, العمؿ إجراءات متكاممة لحماية لآلثار عمى المدل الطكيؿ تغطي كامؿ اإلقميـ, كعمى مستكل التنمية ا

عمى تعميؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية في اإلقميـ ككؿ, كالبدء بتشغيؿ مشاريع البنية التحتية الجديدة بآلية 
 مستدامة.

بتكفير البرامج التفصيمية السابقة, كالتي تعكس كاقع اإلقميـ الراىف تتحكؿ ىذه االستراتيجية الى أداة فعالة يمكف 
دة كتكجيو النشاط التنمكم, كىنا يبرز دكر اإلدارة المختصة التي تقترحيا الدراسة كشرط مسبؽ استخداميا في قيا

جراء التعديبلت المستمرة عمى ىذه االستراتيجيات كفؽ  تأخذ زماـ المبادرة كتقـك بالدراسات كالمتابعة البلزمة, كا 
 معطيات الكاقع كمؤشرات األداء. 

, 3119" في آذار عاـ رؤية لمتنمية ولمحماية التراثيةبتدمر بعنكاف "كفي ىذا اإلطار تـ عقد كرشة عمؿ  
مكانية سير  كالتي ركزت عمى اعتبار مكقع تدمر األثرم باعتباره مكقع مف التراث العالمي كال يجكز التفريط بو, كا 

يف كلمقطر ككؿ, كما تـ عممية الحماية التراثية يدان بيد مع التنمية, كاعتبار التنمية ضركرية لفائدة السكاف المحمي
التركيز عمى ضركرة أف تككف التنمية مستدامة اذا أريد ليا أف تكفر الفائدة عمى المدل البعيد, مع مراعاة 
خصكصية المكقع كأصالة المعالـ الثقافية كالطبيعية كعدـ تعريضيا الى األخطار التي يمكف أف تنجـ عف التنمية, 

ياحية باالستناد الى قيمة المكقع األثرم كعنصر الجذب الرئيسي, كأىمية تأسيس كما تبنت الكرشة رؤية التنمية الس
 تعاكف مؤسساتي كبناء إدارة فعالة لئلقميـ.

اف التنمية العمرانية المقترحة لتدمر كالتي تدعـ التنكع السياحي, كتزيد مف القيمة الناتجة, ستشجع اسكاقان  
ار نكعية المنتجات المعركضة كمعاييرىا كسبؿ عرضيا, كىك ما يمكف سياحية جديدة لتقـك بزيارة المنطقة كاختي

انجازه بإتباع تكصيات ىذه الدراسة, حيث مف المتكقع أف فرص التنمية كاالستثمار ستتحكؿ الى أدكات لمكصكؿ 
 الى اليدؼ.

بالتكازم مع السياحة الطبيعية, فيي سياحة تعمؿ عمى حماية  37السياحة البيئيةكما دعت الدراسة الى تفعيؿ  
اإلرث الطبيعي كالثقافي المحمي مف خبلؿ تطكير مستكل معيشة المجتمع المحمي كضمف السكؽ السياحية 
العالمية. كما حذرت الدراسة مف األخطار التقميدية التي تترافؽ مع التنمية السياحية مف إمكانية أف تحؿ مكاف 

ات االقتصادية المحمية كالتقميدية. حيث ينبغي اعتبار السياحة مدخبلن مكمبلن لمدخؿ, كأال يحتؿ أبدان مكاف النشاط
أساليب العيش التقميدية. فاألكضاع السياسية كاإلقميمية, أك المنافسة كالتغيرات المناخية كأسعار العمبلت كميا 

ني السياحة في الشرؽ األكسط مف نتائج تقمب األحكاؿ عكامؿ يمكف أف تؤثر عمى قدـك السياح, كغالبان ما تعا

                                                             
)اتحاد الحماية العالمي كالحفاظ عمى البيئة الطبيعية( عمى أنيا سياحة مسؤكلة بيئيان عف المكاقع الطبيعية  IUCNتعرؼ السياحة البيئية مف قبؿ 37

ار دنيا كتكفر إشراكان لبلقتصاد المحمي مف أجؿ التمتع بجماؿ الطبيعة كالمعالـ التراثية كالثقافية, كتشجيع الحماية التراثية كالطبيعية, كتؤدم الى أخط
 % مف كامؿ القطاع السياحي.4-3كالسكاف المحمييف بالعممية السياحية. كتشكؿ السياحة البيئية 
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السياسية كالدكلية. مف جية أخرل, فإف استبداؿ النشاطات التقميدية بالسياحة سيعني الدمار لئلرث كلتقاليد 
 المجتمع الثقافية, كىك ما يعكس تمامان اليدؼ المنكط بالسياحة البيئية.

ستراتيجية عمى أف عمميات التنمية المرافقة لتحكيؿ إقميـ تدمر الى , فقد ركزت االالموارد الماليةكعمى صعيد 
كجية سياحية يتطمب تكفير الكثير مف األمكاؿ مف مصادر التمكيؿ المحمية كالعالمية, كمف القطاعيف العاـ 
 كالخاص لتمكيؿ ىذه المشاريع. كأف ال ينحصر دكر القطاع الخاص باستثمارات الفنادؽ كالمطاعـ, بؿ يجب اف
يكسع دكره ليشمؿ عمميات التركيج كالبنى التحتية المكاكبة كالبلزمة لعممية التنمية. كما يتضمف ذلؾ ايضان الشراكة 

 بيف القطاع العاـ كالخاص في كافة المشاريع التخديمية.
مجاؿ في  -مدينة تدمر–استثمار مراكز المدف التاريخية السورية موارد المستخدمة في وبالتالي يمكف إجماؿ ال

 وأىـ الخطط والبرامج التي نتجت عنيا التنمية العمرانية المستدامة,

 المخرجات موارد بشرية موارد مالية داعمة موارد مالية مباشرة 

التنمية 
 العمرانية

مخصصات محافظة 
 حمص

مخصصات كزارة 
 الثقافة

فريؽ عمؿ 
 محافظة حمص

  تنفيذ أعماؿ حماية تراثية عاجمة 

  تفصيمية إلعادة اعداد دراسات
 تأىيؿ المركز التاريخي

  تجديد البنى التحتية كدعـ
 االستثمارات فييا

 بناء الككادر المدربة 

 

مساىمة االتحاد 
برنامج  –األكركبي 

MAM 

مخصصات كزارات 
 حككمية خدمية 

فريؽ عمؿ كزارة 
الثقافة كباقي 

 الكزارات المعنية
مساىمة السكاف  

 كالشاغميف المحمييف
مساىمة السكاف 

كالشاغميف 
المحمييف 

 كالمستثمريف
دعـ منظمات دكلية  

 كاليكنسكك
مساىمة خبراء 

 دكلييف كمحمييف

التنمية 
 االقتصادية

مخصصات محافظة 
 حمص

السكاف كالشاغميف 
 المحمييف

فريؽ عمؿ 
 محافظة حمص

  تطكير القطاعات االقتصادية
 غير السياحية

 دعـ الشراكة بيف القطاع العاـ 
 كالخاص

 تأميف فرص عمؿ 

  دعـ الصناعات التقميدية كزيادة
 التركيج ليا

 

مخصصات كزارة 
 -السياحة -الثقافة

منظمات أىمية 
 ميتمة

فريؽ عمؿ كزارة 
 الثقافة

مساىمة االتحاد 
برنامج  –األكركبي 

MAM 

مخصصات كزارات 
 معنية )كالسياحة(

فرؽ عمؿ 
الكزارات المعنية 
)كاإلدارة المحمية 

 كالسياحة(
مساىمة أصحاب  

 الميف التقميدية
خبراء دكلييف 

 كمحمييف
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مستثمريف القطاع 
 الخاص

خبرات دكلية 
 كاليكنسكك 

السكاف كالشاغميف 
المحمييف 

كأصحاب الميف 
 التقميدية

فريؽ عمؿ   
المستثمريف مف 

 القطاع الخاص

التنمية 
 االجتماعية

مخصصات محافظة 
 حمص

 مساىمة المنظمات
 األىمية

فريؽ عمؿ 
 محافظة حمص

  تطكير مستكل معيشة المجتمع
 المحمي

  رفع كفاءة البنية التحتية
 االجتماعية

  تدريب كتأىيؿ السكاف
كالميتميف لممشاركة في تقديـ 
الخدمات السياحية )أدالء 

 سياحييف(

مساىمة االتحاد 
برنامج  –األكركبي 

MAM 

مساىمة السكاف 
 كالشاغميف

مساىمة خبراء 
 دكلييف كمحمييف

التنمية 
 السياحية

مخصصات محافظة 
 حمص

السكاف كالشاغميف 
 المحمييف

فريؽ عمؿ 
 محافظة حمص

 تفعيؿ السياحة البيئية كالطبيعية 

  تحكيؿ االقميـ الى كجية سياحية
 كتفعيؿ نشاطات ثقافية كسياحية

 تطكير المنتكج السياحي 

 

مخصصات كزارة 
 -السياحة -الثقافة

أىمية منظمات 
 ميتمة

فريؽ عمؿ كزارة 
 الثقافة

مساىمة االتحاد 
برنامج  –األكركبي 

MAM 

السكاف كالشاغميف  
 المحمييف

خبراء دكلييف 
 كمحمييف

خبراء دكلييف  
 كمحمييف

الترويج 
 الثقافي

مخصصات محافظة 
 حمص

السكاف كالشاغميف 
 المحمييف

فريؽ عمؿ 
 محافظة حمص

  تفعيؿ األنشطة الثقافية
 كاالجتماعية كالفنية

مخصصات كزارة 
 -السياحة -الثقافة

منظمات أىمية 
 ميتمة

فريؽ عمؿ كزارة 
 الثقافة

مساىمة االتحاد 
برنامج  –األكركبي 

MAM 

السكاف كالشاغميف  
 المحمييف

خبراء دكلييف   
 كمحمييف

القوانيف 
مخصصات محافظة 

 حمص
مخصصات كزارة 

 الثقافة
عمؿ فريؽ 

 محافظة حمص
  اجراءات حماية التراث

 العمراني 
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مخصصات كزارة  والتشريعات
 -السياحة -الثقافة

مخصصات كزارات 
 حككمية خدمية 

فريؽ عمؿ كزارة 
 الثقافة

  اعداد كتصديؽ المخطط
 التكجييي مستقبمي

  تسجيؿ مدينة تدمر القديمة
 كمكقع مف التراث العالمي

  قرار استحداث بنية ادارية
متكاممة إلدارة عممية التنمية 

 باإلقميـ

  تسييؿ إلجراءات الترخيص
 السياحي كالرسـك كالضرائب

  ألصحاب تسييبلت كدعـ
 الميف التقميدية

  اجراءات تكعية كتأىيؿ كتدريب
 السكاف المحمييف

 قكانيف لحماية المجتمع المحمي 

 قكانيف دعـ السكف كالسكاف 

  اجراءات لتأميف خدمات أساسية
 لمسكاف كالسياح

  قكانيف تشجيع االستثمارات
 اجراءات التركيجك  السياحية

مساىمة السكاف  
 كالشاغميف المحمييف

السكاف كالشاغميف 
 المحمييف

   
   
   
   

 الباحث المصدر:-جدول إجمالً الموارد والخطط المستخدمة فً تجربة مدٌنة تدمر التارٌخٌة( 15-1الجدول رقم )
الموارد المتعددة والذي يوضح  ,ضمف الجدوؿ التالي يايمكف إدماجوفي نياية استعراضنا لمتجارب السورية, 

 :لعممية التنمية العمرانية ضمف مراكز المدف التاريخية, والتي يمكف تمخيصيا بما يمي

 موارد بشرية موارد مالية داعمة موارد مالية مباشرة

فريؽ عمؿ بعض الكزارات المعنية  منظمات عالمية المركزيةكالييئات مساىمة لمحككمة 
 كالثقافة كاالدارة المحمية

مخصصات بعض الكزارات 
 المعنية)الثقافة, االدارة المحمية(

مساىمة أساسية لمعامميف في  مساىمة بعض المؤسسات الخدمية
 الحككمة المركزية 

 مساىمة الشاغميف كالساكنيف مساىمة البمديات المحمية
 المحمييف

مساىمة أساسية لمعامميف في 
 الحككمة المحمية

 مساىمة ككادر المؤسسات الخدمية مساىمات المنظمات األىمية  مساىمة لممنظمات الدكلية

 مساىمة الساكنيف كالشاغميف  مساىمة مستثمريف قطاع خاص تمكيؿ االستثمارات الخاصة

عمؿ مستثمريف مساىمة فريؽ  مساىمة أصحاب الميف التقميدية 
 القطاع الخاص

جيكد كخبرات أصحاب الميف   
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 التقميدية
ككادر المنظمات األىمية الميتمة   

 كالمختصيف
 خبراء دكلييف  

 الباحث المصدر:-جدول إجمالً الموارد المستخدمة فً تجربة مراكز المدن السورٌة التارٌخً( 16-1الجدول رقم )
 :التي ركزت عمييا التجارب السورية السابقة مف خالؿ الجدوؿ التاليكما يمكف إجماؿ الخطط والبرامج 

 التجارب السورية –الخطط والمشاريع المنفذة 

خطط التنمية عمى 
 المستوى العمراني

 تنفيذ أعماؿ حماية تراثية عاجمة 
 اعداد دراسات تفصيمية إلعادة تأىيؿ المركز التاريخي

 االستثمارات فيياتجديد البنى التحتية كدعـ 
 تفعيؿ السياحة البيئية كالطبيعية

 تحديد مسارات سياحية
 ترميـ معالـ أثرية كاعادة تكظيفيا كمتاحؼ, استثمارات سياحية

 مشركع النظاـ المتكامؿ لقطع التذاكر لقطع لتمكيؿ ترميـ المباني األثرية
 تركيج لمتراث العمراني كالثقافي

 األثرية كالطبيعية السكريةإنجاز الخارطة 
 اعداد المبادرة الكطنية لتطكير المتاحؼ

 تسجيؿ بعض المكاقع األثرية السكرية ضمف الئحة التراث العالمي
 سكيؽ سكرية كبمد ثقافي كتطكير السياحة الثقافية

 رفع كفاءة الطاقة البديمة
 بناء الككادر الفنية المدربة

خطط التنمية عمى 
 االقتصادي المستوى

 تطكير القطاعات االقتصادية غير السياحية
 دعـ الشراكة بيف القطاع العاـ كالخاص

 تأميف فرص عمؿ
 دعـ الصناعات التقميدية كزيادة التركيج ليا

 دعـ التنمية االقتصادية
 تشجيع انتشار االستثمارات السياحية بشكؿ كاسع 

 التاريخيةترميـ كادارة الخانات في المراكز 
 حمبلت تسكيقية لمسياحة مف خبلؿ معارض دكلية

 تنمية السياحة البيئة
 تحفيز الطمب الداخمي عمى المراكز التاريخية لممدف السكرية

 تبادؿ الخبرات
 ادماج الحرؼ التقميدية التراثية بمناىج التعميـ ككميات السياحة كالفنكف الجميمة
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خطط التنمية عمى 
 االجتماعيالمستوى 

 تطكير مستكل معيشة المجتمع المحمي
 رفع كفاءة البنية التحتية االجتماعية

 تدريب كتأىيؿ السكاف كالميتميف لممشاركة في تقديـ الخدمات السياحية )أدالء سياحييف(
 تفعيؿ األنشطة الثقافية كاالجتماعية

 رفع مستكل معيشة السكاف
 حمبلت تكعية بأىمية التراث

دعـ االستقرار االجتماعي مف خبلؿ تأميف فرص عمؿ في مجاؿ الصناعات التقميدية لدل 
 الشرائح االجتماعية االكثر فقران 

خطط التنمية 
 السياحية

 تفعيؿ السياحة البيئية كالطبيعية

 تحكيؿ االقميـ الى كجية سياحية كتفعيؿ نشاطات ثقافية كسياحية

 تطكير المنتكج السياحي

 شبكة لخارطة المسارات السياحيةاعداد 

 تنمية السياحة البيئة

 اعداد شبكة لخارطة المسارات السياحية

خطط الترويج 
 الثقافي

 تفعيؿ األنشطة الثقافية كاالجتماعية كالفنية

 تركيج لمتراث العمراني كالثقافي

 تسكيؽ سكرية كبمد ثقافي كتطكير السياحة الثقافية

 والتشريعاتالقوانيف 

 اجراءات حماية التراث العمراني كأنظمة عمرانية جديدة
 قكانيف تشجيع االستثمارات السياحية كالثقافية

 قكانيف تشجيع كدعـ الميف التقميدية كقكانيف تساىـ في التركيج السياحي كالتجارم
كزارة السياحة احداث مديريات خاصة بالصناعات اليدكية ضمف كزارة الثقافة كتفعيؿ دكر 

 في ىذا المجاؿ
 قرار استحداث ىيئات متخصصة إلدارة المراكز التاريخية

 قكانيف تشجيع االستثمار كاعادة استعماؿ المباني كمنح التراخيص
 اجراءات الحفاظ عمى البيئة كالنظافة كقكانيف حماية المجتمع المحمي

 الباحث المصدر:-فً تجربة مراكز المدن السورٌة التارٌخًجدول إجمالً الخطط المستخدمة ( 17-1الجدول رقم )
يجاد الوسائؿ واألدوات الالزمة نوعية في ال السورية بينت التجارب  استثمار الموارد الطبيعية سياحيًا, وا 

بأف أىـ مصدرًا لتنفيذ ىذه المشاريع كانت , لتأميف تنمية ىذه المواقع عمرانيًا واقتصاديًا بطريقة مستدامة
الحكومات المحمية, وأحيانًا بالتعاوف مع جيات ممولة دولية, استقطبتيا ىذه المواقع نظرًا ألىميتيا التاريخية 

التعاوف مع جميع الشركاء مف السكاف التجارب والعمرانية, ولكوف بعضيا موقعًا مف التراث العالمي. وتضمنت 
 ستثمريف مف القطاع الخاص داخؿ وخارج ىذه المواقع.المحمييف والم

اتسمت التجارب بالتركيز عمى مشاركة السكاف المحمييف في صنع القرار واعتبارىـ الشريحة المستيدفة  
بالدرجة األولى نظرًا لدورىـ الياـ في ضماف استدامة ىذه المشاريع التنموية ضمف مناطؽ سكنيـ أو عمميـ. 
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احرص الجيات عمى استدامتيا ألنيا سوؼ تكوف مصدر رزقيـ ومعيشتيـ وسوؼ  فيـ سوؼ يكونوا مف
 يكونوف مستفيديف مف اي نشاط استثماري أو سياحي, أو تجاري أو صناعي.

القطاع الخاص كغرؼ السياحة والتجارة والصناعة لمصناعات الجيات الحكومات و ويأتي دعـ بعض  
ىيؿ ىذه الصناعات وتدريب الراغبيف مف السكاف المحمييف عمييا التقميدية في ىذا السياؽ, إذ أف إعادة تأ

سوؼ يخدـ القطاع السياحي لممدينة, وأيضا يعمؿ عمى استدامة ىذه الصناعات, وتؤمف موردًا ماليًا مستدامًا 
 ألصحابيا مما يؤدي الى أف تكوف أحد أىـ أسباب التنمية االجتماعية واالقتصادية والعمرانية المستدامة ضمف

 مراكز المدف التاريخية.
إال أف ىذه الخطط كانت متفائمة جدًا مف حيث برامجيا الزمنية التي تـ تحديدىا, وىي بذلؾ لـ تكف تراعي  

 الظروؼ المحمية واإلمكانيات والموارد المتاحة لتنفيذ مراحؿ ىذه الخطط بالرغـ مف أىميتيا وجديتيا.
عف التجارب العالمية,  ستخدمة والخطط والبرامج التي نتجتيمكف استنتاج أىـ الموارد الم وبالتالي,  

 مف خالؿ ما يمي: والعربية, والسورية,
 تكزعت عمى ثبلثة مستكيات:عمى صعيد الموارد , 

االقميمية, كمخصصات بعض الكزارات  –كالييئات المركزية مساىمة لمحككمة تمثمت ب موارد مالية مباشرة
تمكيؿ المعنية)الثقافة, االدارة المحمية(, كمساىمة البمديات المحمية, كككاالت/مؤسسات/ىيئات دكلية, ك 

 . االستثمارات الخاصة
الشاغميف , ك بعض المؤسسات الخدميةكاليكنسكك, ك  لمنظمات الدكليةامساىمة , تمثمت بداعمةموارد مالية 
, كمساىمات المنظمات األىمية الميتمة, كأصحاب الفعاليات االقتصادية )تجارة, صناعات محمييفكالساكنيف ال
 تقميدية..(.

االقميمية, كفريؽ عمؿ بعض  –الحككمة المركزية مساىمة أساسية لمعامميف في , فقد تمثمت بالبشريةموارد ال
ككادر بعض الحككمة المحمية, ك معامميف في مساىمة أساسية لالكزارات المعنية كالثقافة كاالدارة المحمية, ك 

, كفريؽ عمؿ مستثمريف القطاع الخاص, كجيكد كخبرات أصحاب الساكنيف كالشاغميف, ك المؤسسات الخدمية
 الميف التقميدية, كككادر المنظمات األىمية الميتمة كالمختصيف, كخبراء دكلييف كمحمييف.

 عمى ثبلثة مستكيات:تكزعت بشكؿ مماثؿ , وعمى صعيد الخطط والبرامج 
تمخصت في تنفيذ أعماؿ حماية تراثية عاجمة, كاعداد دراسات تفصيمية خطط التنمية عمى المستوى العمراني: 

المباني  كصيانة ترميـيعكد ىذا التمكيؿ لإلعادة تأىيؿ المركز التاريخي, كمشركع النظاـ المتكامؿ لقطع التذاكر 
نجاز الخارطة األثرية كالطبيعية, كدعـ عممية التسكيؽ كبمد ثقافي  األثرية, كتركيج لمتراث العمراني كالثقافي, كا 
كتطكير السياحة الثقافية, كاستعماؿ جديد لممباني كاألكابد التراثية بعد ترميميا كمتاحؼ, استثمارات سياحية 
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ثراء القيمة كثقافية, ككضع األطر القانكنية لمحفاظ عم ى المكاقع التاريخية كحدكد التدخؿ كاساليب الصيانة, كا 
السياحية لممراكز التجارية كالتاريخية, كتطكير البنية االساسية كالفراغات العامة, كتسجيؿ بعض المراكز التاريخية 

ى البيئة, باليكنسكك كتراث عالمي, كتصنيؼ بعض الساحات كساحات ثقافية, كتحسيف الخدمات كالمحافظة عم
نجاز مخططات االرتقاء, كتطكير إدارة نفايات صمبة, تفعيؿ السياحة البيئية كالطبيعية, كاعداد خرائط سياحية  كا 
كتحديد مسارات سياحية, كخمؽ فعاليات ثقافية كسياحية )صكت كضكء(, كتحسيف الصكرة البصرية لممناطؽ 

لعمراني, كتكامؿ سياسة الحفاظ مع مشاريع التخطيط التاريخية, كالتأكيد عمى التراث الثقافي في التخطيط ا
عادة تأىيؿ األماكف العامة, كتجديد البنى التحتية  العمراني, كبناء الككادر الفنية المدربة, كتبادؿ المعرفة كالخبرة, كا 

الدخكؿ كدعـ االستثمارات فييا, كربط كتكامؿ المركز التاريخي مع المحيط العمراني لتخفيؼ العزلة كتحسيف طرؽ 
الى المركز كخمؽ محيط عمراني نابض بالحياة, كتحسيف مستكل المناطؽ السكنية, كترميـ األسكار التاريخية, 
عداد دراسات مركرية كنقؿ عاـ  كرفع كفاءة الطاقة البديمة, ككضع معايير لمجكدة خاصة بالمركز التاريخي, كا 

 ة. كمكاقؼ سيارات كمساحات لممشاة لتخفيؼ الكثافات المركري
تطكير القطاعات االقتصادية غير السياحية, كدعـ الشراكة  تمثمت فيخطط التنمية عمى المستوى االقتصادي, 

بيف القطاع العاـ كالخاص, كتأميف فرص عمؿ جديدة, كدعـ الصناعات التقميدية كزيادة التركيج ليا, كادماج 
لفنكف الجميمة, كدعـ التنمية االقتصادية المحمية, الحرؼ التقميدية التراثية بمناىج التعميـ ككميات السياحة كا

كتشجيع انتشار االستثمارات السياحية بشكؿ كاسع, كترميـ كادارة الخانات في المراكز التاريخية, كحمبلت تسكيقية 
لمسياحة مف خبلؿ معارض دكلية, كتحفيز الطمب الداخمي عمى المراكز التاريخية لممدف السكرية, كتبادؿ الخبرات, 
كبيئة تنافسية كاستقطاب الفرص االستثمارية, كخمؽ مكاقع جذب سياحي كتركيج سياحي, كخمؽ فعاليات ثقافية 
كسياحية, كتعزيز كتشجيع كتنمية القطاعات االقتصادية الرئيسية, كدعـ الكساطة العقارية كالتركيج العقارم, 

الستثمارات السياحية, كاالىتماـ باالقتصاد المحمي كتقديـ اعانات لمسكاف كالشاغميف, كتشجيع كانتشار الفعاليات كا
كدعـ الكسائؿ التقميدية بالتجارة كالصناعات التقميدية كالتركيج ليا, كاشتراؾ السكاف كالشاغميف المحمييف في تقديـ 

 الخدمة السياحية كالثقافية لمسائح, كاعداد القكانيف كاالجراءات لتسييؿ االجراءات كتشجيع االستثمار.
كتمخصت في تطكير مستكل معيشة المجتمع المحمي, كرفع كفاءة البنية خطط التنمية عمى المستوى االجتماعي, 

التحتية االجتماعية, كتدريب كتأىيؿ السكاف كالميتميف لممشاركة في تقديـ الخدمات السياحية )أدالء سياحييف(, 
سكاف, كاالعداد لحمبلت تكعية بأىمية التراث, كدعـ كتفعيؿ األنشطة الثقافية كاالجتماعية, كرفع مستكل معيشة ال

االستقرار كالتنمية االجتماعية مف خبلؿ تأميف فرص عمؿ في مجاؿ الصناعات التقميدية لدل الشرائح االجتماعية 
االكثر فقران, كتحسيف الخدمات االجتماعية )الصحية كالبيئية كالتعميمية(, كدعـ احتياجات المجتمع بما يتفؽ مع 

خطط االستراتيجية, كانشاء مناىج تدريسية تيتـ بالتراث عمى مستكل الدراسات العميا, كالحفاظ عمى عدد ال
السكاف, كتحسيف مستكل المعيشة, كدعـ كتشجيع الحفاظ عمى المساكف التقميدية, كتعزيز مشاركة السكاف 
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كارد البشرية, كترميـ النسيج االجتماعي, المحمييف في التنمية االجتماعية لممراكز التاريخي, إضافة الى تأىيؿ الم
 كتحقيؽ التكامؿ االجتماعي.
تفعيؿ السياحة البيئية كالطبيعية, كتحكيؿ المركز التاريخي الى كجية سياحية  تمثمت فيخطط التنمية السياحية, 

كاسع, كتحديد كتفعيؿ نشاطات ثقافية كسياحية, كتطكير المنتكج السياحي, كانتشار االستثمارات السياحية بشكؿ 
مسارات سياحية, كتأسيس سكؽ االستثمار السياحي السنكم, كاعداد شبكة لخارطة المسارات السياحية, كتنمية 
السياحة البيئة, كخمؽ مكاقع جذب سياحي, كانتشار االستثمارات السياحية مف القطاع المشترؾ, كاالىتماـ بالتركيج 

 السياحي.
فعيؿ األنشطة الثقافية كاالجتماعية كالفنية, كالتركيج لمتراث العمراني ت كتتمخص فيخطط الترويج الثقافي, 

كالثقافي, كتسكيؽ سكرية كبمد ثقافي كتطكير السياحة الثقافية, كزيادة فرص تسكيؽ لممنتجات التراثية كالسياحية, 
أكيد عمى الطابع المحمي كخمؽ فعاليات ثقافية كسياحية, كالتركيز عمى الجانب الثقافي مف المشاريع السياحية, كالت

 التراثي.
, كتتمخص في االستعانة بقكانيف تنفيذ التخطيط العمراني, كاجراءات حماية المركز التاريخي القوانيف والتشريعات

كالتحكـ في عمميو تطكيره, كقكانيف تشجيع االستثمار كاعادة استعماؿ المباني كمنح التراخيص, كقكانيف تشجيع 
ة كتأسيس ىيكميات ادارية لحمايتيا كادارتيا, قرار استحداث مديرية حماية البيئة التاريخية كدعـ الميف التقميدي

كادارة عممية التنمية العمرانية كدعـ االقتصاد المحمي, كأنظمة عمرانية جديدة, كقكانيف تساىـ في التركيج السياحي 
كدعـ مالي, كتطكير قكانيف شراكات بيف كالتجارم, كاجراءات الحفاظ عمى البيئة كالنظافة, كتسييؿ اجراءات 

  القطاع العاـ كالخاص.
وبيدؼ مقارنة النتائج النيائية لموارد تجارب المدف العالمية والعربية والسورية, يمكف صياغة ماسبؽ ضمف 

 فعمى صعيد الموارد, يمكف تمخيص أىـ الموارد المستخدمة مف خالؿ الجدوؿ التالي: الجداوؿ التالية:
 مالية مباشرةموارد 

 االقميمية -ئات المركزية يكاليمساىمة لمحككمة 
 مخصصات بعض الكزارات المعنية)الثقافة, االدارة المحمية(

 مساىمة البمديات المحمية
 مساىمة ككاالت/مؤسسات/ىيئات دكلية

 تمكيؿ االستثمارات الخاصة
 داعمةموارد مالية 

 كاليكنسكك مساىمة لممنظمات الدكلية
 مساىمة بعض المؤسسات الخدمية

 مساىمة الشاغميف كالساكنيف المحمييف
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 مساىمات المنظمات األىمية الميتمة
 مساىمة أصحاب الفعاليات االقتصادية )تجارة, صناعات تقميدية..(

 بشريةموارد 
 االقميمية -الحككمة المركزية مساىمة أساسية لمعامميف في 
 المعنية كالثقافة كاالدارة المحميةفريؽ عمؿ بعض الكزارات 

 الحككمة المحميةمساىمة أساسية لمعامميف في 
 مساىمة ككادر بعض المؤسسات الخدمية

 مساىمة الساكنيف كالشاغميف
 مساىمة فريؽ عمؿ مستثمريف القطاع الخاص

 جيكد كخبرات أصحاب الميف التقميدية
 ككادر المنظمات األىمية الميتمة كالمختصيف

 خبراء دكلييف كمحمييف
 الباحث المصدر:-جدول إجمالً الموارد المستخدمة فً التجارب العالمٌة والعربٌة والسورٌة ( 18-1الجدول رقم )

 كما يمكف ادماج أىـ الخطط والبرامج لمتجارب السابقة بالجدوؿ التالي:
 السوري -العربي -الخطط والمشاريع المنفذة عمى المستوى العالمي

التنمية عمى خطط 
 المستوى العمراني

 تنفيذ أعماؿ حماية تراثية عاجمة 
 اعداد دراسات تفصيمية إلعادة تأىيؿ المركز التاريخي

 مشركع النظاـ المتكامؿ لقطع التذاكر لقطع لتمكيؿ ترميـ المباني األثرية
 تركيج لمتراث العمراني كالثقافي

 إنجاز الخارطة األثرية كالطبيعية 
 دعـ عممية التسكيؽ كبمد ثقافي كتطكير السياحة الثقافية

 استعماؿ جديد لممباني كاألكابد التراثية بعد ترميميا كمتاحؼ, استثمارات سياحية كثقافية
 كضع األطر القانكنية لمحفاظ عمى المكاقع التاريخية كحدكد التدخؿ كاساليب الصيانة

 التجارية كالتاريخيةإثراء القيمة السياحية لممراكز 
 تطكير البنية االساسية كالفراغات العامة

 تسجيؿ بعض المراكز التاريخية باليكنسكك كتراث عالمي
 تصنيؼ بعض الساحات كساحات ثقافية
 تحسيف الخدمات كالمحافظة عمى البيئة

 إنجاز مخططات االرتقاء
 تطكير إدارة نفايات صمبة

 البيئية كالطبيعيةتفعيؿ السياحة 
 اعداد خرائط سياحية كتحديد مسارات سياحية
 خمؽ فعاليات ثقافية كسياحية )صكت كضكء(
 تحسيف الصكرة البصرية لممناطؽ التاريخية
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 التأكيد عمى التراث الثقافي في التخطيط العمراني
 تكامؿ سياسة الحفاظ مع مشاريع التخطيط العمراني

 الفنية المدربةبناء الككادر 
 تبادؿ المعرفة كالخبرة

 إعادة تأىيؿ األماكف العامة
 تجديد البنى التحتية كدعـ االستثمارات فييا

ربط كتكامؿ المركز التاريخي مع المحيط العمراني لتخفيؼ العزلة كتحسيف طرؽ الدخكؿ الى 
 المركز كخمؽ محيط عمراني نابض بالحياة

 السكنيةتحسيف مستكل المناطؽ 

 ترميـ األسكار التاريخية
 رفع كفاءة الطاقة البديمة

 كضع معايير لمجكدة خاصة بالمركز التاريخي
إعداد دراسات مركرية كنقؿ عاـ كمكاقؼ سيارات كمساحات لممشاة لتخفيؼ الكثافات 

 المركرية 

خطط التنمية عمى 
 المستوى االقتصادي

 السياحيةتطكير القطاعات االقتصادية غير 
 دعـ الشراكة بيف القطاع العاـ كالخاص

 تأميف فرص عمؿ جديدة
 دعـ الصناعات التقميدية كزيادة التركيج ليا

 ادماج الحرؼ التقميدية التراثية بمناىج التعميـ ككميات السياحة كالفنكف الجميمة
 دعـ التنمية االقتصادية المحمية

 السياحية بشكؿ كاسعتشجيع انتشار االستثمارات 
 ترميـ كادارة الخانات في المراكز التاريخية

 حمبلت تسكيقية لمسياحة مف خبلؿ معارض دكلية
 تحفيز الطمب الداخمي عمى المراكز التاريخية لممدف السكرية

 تبادؿ الخبرات
 بيئة تنافسية كاستقطاب الفرص االستثمارية
 خمؽ مكاقع جذب سياحي كتركيج سياحي 

 خمؽ فعاليات ثقافية كسياحية
 تعزيز كتشجيع كتنمية القطاعات االقتصادية الرئيسية

 دعـ الكساطة العقارية كالتركيج العقارم
 تقديـ اعانات لمسكاف كالشاغميف

 تشجيع كانتشار الفعاليات كاالستثمارات السياحية
 المحمي كدعـ الكسائؿ التقميدية بالتجارة كالصناعات التقميدية كالتركيج ليااالىتماـ باالقتصاد 

 اشتراؾ السكاف كالشاغميف المحمييف في تقديـ الخدمة السياحية كالثقافية لمسائح
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 اعداد القكانيف كاالجراءات لتسييؿ االجراءات كتشجيع االستثمار

خطط التنمية عمى 
 المستوى االجتماعي

 مستكل معيشة المجتمع المحميتطكير 
 رفع كفاءة البنية التحتية االجتماعية

 تدريب كتأىيؿ السكاف كالميتميف لممشاركة في تقديـ الخدمات السياحية )أدالء سياحييف(
 تفعيؿ األنشطة الثقافية كاالجتماعية

 رفع مستكل معيشة السكاف
 حمبلت تكعية بأىمية التراث

كالتنمية االجتماعية مف خبلؿ تأميف فرص عمؿ في مجاؿ الصناعات دعـ االستقرار 
 التقميدية لدل الشرائح االجتماعية االكثر فقران 

 تحسيف الخدمات االجتماعية )الصحية كالبيئية كالتعميمية(
 دعـ احتياجات المجتمع بما يتفؽ مع الخطط االستراتيجية

 مستكل الدراسات العمياانشاء مناىج تدريسية تيتـ بالتراث عمى 
 الحفاظ عمى عدد السكاف
 تحسيف مستكل المعيشة

 دعـ كتشجيع الحفاظ عمى المساكف التقميدية
 تعزيز مشاركة السكاف المحمييف في التنمية االجتماعية لممراكز التاريخي

 تأىيؿ المكارد البشرية
 ترميـ النسيج االجتماعي

 تحقيؽ التكامؿ االجتماعي

خطط التنمية 
 السياحية

 تفعيؿ السياحة البيئية كالطبيعية

 تحكيؿ المركز التاريخي الى كجية سياحية كتفعيؿ نشاطات ثقافية كسياحية

 تطكير المنتكج السياحي

 انتشار االستثمارات السياحية بشكؿ كاسع

 تحديد مسارات سياحية

 اعداد شبكة لخارطة المسارات السياحية

 السياحة البيئةتنمية 

 خمؽ مكاقع جذب سياحي
 انتشار االستثمارات السياحية مف القطاع المشترؾ

 االىتماـ بالتركيج السياحي

 خطط الترويج الثقافي

 تفعيؿ األنشطة الثقافية كاالجتماعية كالفنية

 تركيج لمتراث العمراني كالثقافي

 الثقافيةتسكيؽ سكرية كبمد ثقافي كتطكير السياحة 

 زيادة فرص تسكيؽ لممنتجات التراثية كالسياحية
 خمؽ فعاليات ثقافية كسياحية
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 التركيز عمى الجانب الثقافي مف المشاريع السياحية
 التأكيد عمى الطابع المحمي التراثي

 القوانيف والتشريعات

 قكانيف تنفيذ التخطيط العمراني
 كالتحكـ في عمميو تطكيرهاجراءات حماية المركز التاريخي 

 قكانيف تشجيع االستثمار كاعادة استعماؿ المباني كمنح التراخيص
 قكانيف تشجيع كدعـ الميف التقميدية كتأسيس ىيكميات ادارية لحمايتيا كادارتيا

قرار استحداث مديرية حماية البيئة التاريخية كادارة عممية التنمية العمرانية كدعـ االقتصاد 
 المحمي

 أنظمة عمرانية جديدة
 قكانيف تساىـ في التركيج السياحي كالتجارم

 اجراءات الحفاظ عمى البيئة كالنظافة
 تسييؿ اجراءات كدعـ مالي

 تطكير قكانيف شراكات بيف القطاع العاـ كالخاص
 الباحث المصدر:-جدول إجمالً الخطط المستخدمة فً التجارب العالمٌة والعربٌة و السورٌة ( 19-1الجدول رقم )

 
سوؼ يتـ الحقًا اجراء مقارنة بيف الموارد والخطط والبرامج المستنتجة سابقًا عمى المستوى العالمي والعربي 

الموارد والشركاء لعممية التنمية والسوري مع التجربة المحمية في مركز حمب التاريخي بيدؼ استخالص أىـ 
المستقبمية, باإلضافة الى أىـ الخطط والبرامج التي سوؼ تشكؿ أىـ مكونات الخطة المستقبمية لعممية التنمية 

 واالستثمار السياحي المستداـ.
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 مركز مدينة حمب التاريخي موارد التنمية العمرانية المتاحة وتجارب االستثمار السياحي في

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

117 
 

ىكتار, كذلؾ بعد ( 46111يقع المركز التاريخي في قمب مدينة حمب, كالتي اصبحت مساحتيا حكالي )
( 466. كيمتد المركز التاريخي عمى مساحة قدرىا )3143التكسع األخير لممخطط التنظيمي كالمصدؽ عاـ 

 3111( نسمة. محاط بمنطقة حماية كفقان لقرارات كزارة الثقافية عاـ 441111ىكتار, كيقدر عدد ساكنيو حكلي )
 (.6قة الحماية, كفقان لممخطط رقـ )التي قامت بتثبيت حدكد المركز التاريخي, كحدكد منط

تعتبر مكارد التنمية العمرانية, 
األساس في عممية االستثمارات السياحية 
المستدامة لمراكز المدف التاريخية السكرية 
بشكؿ عاـ, كلمركز مدينة حمب التاريخي 
بشكؿ خاص, الغني بالتنكع الثقافي 
كالتراثي, الذم يجعمو مؤىبلن لتطكير العديد 

األنشطة السياحية المتميزة, إضافة مف 
الى مكقع مدينة حمب المتميز كنقطة 
ميمة في طرؽ التجارة العالمية, ككمدينة 
متنكعة األنشطة االقتصادية, الصناعية 
كالتجارية كالحرفية, لذلؾ فإف أم نشاط 
جديد قد يظير سيككف لديو فرصة حقيقية 

 لمنمك كاالستمرار.
موارد مالية كمف خبلؿ دراسة مكارد التنمية العمرانية لمركز مدينة حمب التاريخي, فإنو يمكف تصنيفيا الى 

لكبل مف القطاعيف العاـ كالخاص, مف خبلؿ ما يمكف تكفره مف مصادر تمكيؿ مختمفة عمى  ذات تأثير مباشر
العمراني كتأميف الخدمات البلزمة لو لضماف  المستكل المحمي كالكطني كالدكلي, كالتي تيتـ بإعادة تأىيؿ التراث

استدامتو بكامؿ كظائفو السكنية كالتجارية كالصناعية, كالخدمات األخرل مف دينية كاجتماعية كثقافية كالعمؿ عمى 
ثؿ , التي تتمالموارد المالية الداعمةرفع سكية النسيج العمراني التقميدم اجتماعيان كاقتصاديان كعمرانيان, إضافة الى 

بجيات القطاع العاـ الخدمية التي تقـك بتخصيص جزء مف ميزانياتيا المالية السنكية في إطار التنمية العمرانية 
لمركز مدينة حمب التاريخي كلدعـ االستثمارات السياحية فيو. حيث إف عممية التنمية العمرانية في حمب القديمة 

أمر  االستدامة عمكمان, كدعـ االستثمارات السياحية فييا, كىككالمستمرة لتأميف  البلزمة االعتماداترصد تتطمب 
, بالكقت الذم يجب أف ال يتـ االعتماد عمى المعكنات ألصحاب القرار في السمطات المحميةبالنسبة صعب 

المصدر:  -الحالة الدراسية -( موقع مركز مدينة حمب التاريخي5رقـ ) المخطط
 مديرية حمب القديمة

 التارٌخًمدٌنة حلب مركز حدود 

 حماٌة الحدود منطقة 
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البحث باستمرار عف مكارد  فبلبد مفالخارجية الدكلية, كاف كانت تشكؿ مصدران ميمان يجب االستمرار في تأمينو, 
 مستدامة.  حميةم

الساحات, كالمباني العامة مف اعتمادات تأىيؿ نية التحتية, ك تجديد البالعامة, ك الخدماتعادةن تمكيؿ  يتـ
عادة تكظيفياترميـ أك تحديث الحككمة المحمية, أما كميزانيات  ذات  , أك أم مبافالمباني التراثية التقميدية, كا 

 شاغمييا. ممكية خاصة, فتمكؿ عادة مف مالكييا أك 
لمتنمية العمرانية التي تتمثؿ في تأىيؿ الفنييف كالخبرات كبما تقدمو مف  الموارد البشريةكال يمكف إغفاؿ 

استشارات كدراسات مختمفة مف قبؿ المتخصصيف كالميتميف مف القطاعيف العاـ كالخاص, كالمساىمة في تكعية 
 األجياؿ عمى احتراـ التراث كالحرص عمى استدامتو.

ناكؿ ىذا الباب استعراض النسيج العمراني لمركز مدينة حمب التاريخي كأحد أىـ مكارد التنمية سيت
العمرانية كاالستثمار السياحي المستداـ, باإلضافة الى دراسة أىـ مصادر المكارد المتعددة المتاحة, كعمى مختمؼ 

كالخاص, بيدؼ حصر ىذه المكارد, كمعرفة المستكيات المحمية كالكطنية كالدكلية مف قبؿ كؿ مف القطاعيف العاـ 
الدكر الذم تؤديو كؿ جية لصالح التنمية العمرانية كاالستثمار السياحي المستداـ لمركز مدينة حمب التاريخي. 
كتقييـ ىذه المكارد مف خبلؿ االحتياجات المستقبمية لعميمة التنمية العمرانية, إضافة الى استعراض بعض التجارب 

نة حمب التاريخي في مجاؿ استثمار المكارد كآثارىا عمى التنمية العمرانية, كتقييميا كالتكصؿ الى ضمف مركز مدي
مصفكفة عمؿ لمكضع الراىف. كذلؾ بيدؼ الكصكؿ الحقان الى االستثمار السياحي المستداـ لمركز مدينة حمب 

 التاريخي مف خبلؿ اقتراح خطة العمؿ ) المصفكفة( المستقبمية. 
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الفصؿ األوؿ: النسيج العمراني لمركز مدينة حمب التاريخي أحد أىـ موارد التنمية  -1
 العمرانية واالستثمار السياحي المستداـ

النسيج العمراني تتنكع مكارد التنمية العمرانية في مركز مدينة حمب التاريخي, إال أف مف خبلؿ تحديد 
ككنو نسيج تاريخي كمستمر بالحياة كالعطاء كالتنكع بمختمؼ , التقميدي بحد ذاتو يعتبر مف أىـ الموارد المتاحة

 الفعاليات السكنية كالتجارية كالصناعية المستمرة, كالذم يعتبر نسيج فريد مف نكعو عمى مستكل العالـ.

أىمية التراث العمراني لمركز مدينة حمب التاريخي, كإرث ثقافي كعمراني مميز, كحضارة كباإلضافة الى 
متكارثة,  فإنو يعتبر غني بالمفردات اليامة كالتي يمكف أف تشكؿ بمجمكعيا مكارد التنمية المستدامة ليذا إنسانية 

اإلرث, كيجعمو قاببلن لبلستمرار, كمنسجمان مع معطيات كمتطمبات المعاصرة, كالتي ال يمكف االستغناء عف أم 
مة ىذا التراث كتطكيره كاالستفادة مف عممية منيا أك تجاىميا في إطار أم خطة عمؿ مستقبمية تبحث في استدا
 االستثمار السياحي في تحقيؽ ىدفي الحفاظ كالتطكير بشكؿ مستداـ.

فالنسيج العمراني لمركز مدينة حمب التاريخي ىك تجمع لمعديد مف األنشطة المتنكعة التي تعمؿ عمى 
اعية )األغنياء, كالشريحة الكسطى كالفقيرة(, إغناء ىذا التراث, فيناؾ السكف بمختمؼ المستكيات كالشرائح االجتم

إضافة الى الفعاليات التجارية ذات التنكع الكبير كالمميز, كالصناعات التقميدية التي يتفرد كيتميز بيا التراث 
الحمبي, إضافة الى الفعاليات االجتماعية كالدينية كالثقافية ككجكد الخدمات المتنكعة كالحمامات كالبيمارستاف 

 كايا...الخ.كالت
النسيج العمراني ىك ليس مكانان لمعيش فقط في مركز مدينة حمب التاريخي, بؿ لمعمؿ ككسب العيش 
أيضان. كاستمرار ىذا النسيج كاستدامتو مرتبط بشكؿ مباشر باستدامة ىذه الفعاليات كاألنشطة جميعيا بدكف 

 تجاىؿ أم منيا. كعدـاستثناء 
بالتميز كالتفرد  ان حمب القديمة, كتميزه أعطى الساكنيف كالشاغميف إحساس إف تفرد النسيج العمراني لمدينة

ف إىمالو  كىك في حساب مخططي المدف أىـ مكرد لتنمية كاستدامة ىذا النسيج عمرانيان كاقتصاديان كاجتماعيان. كا 
األمر الذم سكؼ يؤدم كتجاىمو سكؼ يفقده أىميتو كجاذبيتو, إضافة الى فقداف اليكية المحمية كتاريخيا كتراثيا. 

 الى فقداف الضماف الكحيد كالمكرد األساسي لمتنمية العمرانية المستقبمية ليذا المركز التاريخي.

)مباني, شوارع, ُبنية مف والتطوير لنسيج عمراني متداعي األوصاؿإال أف دورة الحفاظ والترميـ 
عمى األقؿ وفؽ  سنة 40إلى  20ف بيكمدينة حمب القديمة يمكف أف تستغرؽ ما إلخ(  ,تحتية

 مما يستدعي وجود موارد مختمفة تدعـ وجوده واستدامتو. .1الدراسات والمعايير العالمية
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إف تنكع األنشطة كالفعاليات ككجكد ارث معمارم كعمراني متكارث يفتح المجاؿ الى استثمارات جديدة 
ريخية كالعمرانية, كيعتبر االستثمار السياحي كالثقافي تدعـ استدامتو كتعيد تكظيفو بشكؿ ال يقمؿ مف أىميتو التا

مف أىميا. كىك حاليان مف أىـ المكارد التي تعمؿ عمى التنمية العمرانية المكانية ككسيمة لمتركيج لمتراث المحمي 
 كابراز اليكية المميزة لو عالميان. كىك ما دعت اليو كافة المنظمات الدكلية كالتي تـ ذكرىا سابقان.

النسيج العمراني بكؿ مفرداتو أثبت قابميتو لمتجدد مف خبلؿ استمراره آلالؼ السنيف بكامؿ فعالياتو إف 
تفاكت بيف مكقع كآخر, كىك ما يجب أخذه بعيف االعتبار عند كضع أية خطة  كىكالسكنية كالتجارية كالصناعية, 

نسيج العمراني بدكف اف يؤثر عمييا سمبيان أك مستقبمية مف خبلؿ ايجاد األدكات البلزمة كالضامنة لتجدد مفردات ال
 يقمؿ مف قيمتيا التاريخية.

كاعادة احيائو سكؼ يؤدم الى تنمية عمرانية شاممة, تشمؿ تجديد  ستثمار النسيج العمراني التقميدمإف ا
ني لتقديـ لمبنى التحتية الفنية كاالجتماعية, اضافة الى البنى الفكقية, األمر الذم سكؼ يؤىؿ النسيج العمرا

  خدمات جديدة لـ يكف يؤدييا في السابؽ كنقصد بالتحديد الخدمات الثقافية كالسياحية.
يتضمف النسيج العمراني مكارد مادية, كمكارد غير مادية, كىما مكارد متكاممة مف الصعب كالخطكرة 

 حدىما.أالفصؿ بينيما أك االستغناء عف 
لمركز المدينة التاريخي, بما يضمو مف جكانب معمارية, تتمخص المكارد المادية بالتراث العمراني 

كعمرانية مختمفة كأكابد تاريخية متنكعة ذات أىمية معمارية, كاألبنية الدينية, كالدكر السكنية كالقصكر, كالساحات 
ا تتميز بو كالفراغات العامة, كالمتاحؼ, باإلضافة الى األسكاؽ التقميدية كالخانات كالحمامات كالقبلع.....الخ. بم

مف طرز معمارية تعكس ثقافة محمية كعراقة كحضارات متكارثة عبر آالؼ السنيف, كتعكس ىكية الشعكب 
 المحمية كتراثيا المعمارم كالعمراني الفريد عف ام مكاف آخر عمى المستكل العالمي.
يمكف أف تعكد لعيكد سابقة  باإلضافة الى المكاقع التاريخية كاألثرية المكتشفة أك قيد الدراسة كالكشؼ, كالتي

كتكشؼ عف قدـ الحضارة المحمية كتاريخيا مما يغني كيدعـ مف مكارد المركز التاريخية كتفتح إمكانيات جديدة 
 لبلستثمار.

أما المكارد غير المادية فيي تشمؿ البيانات كالمعمكمات المتكفرة كالمكثقة كالتي يمكف أف تخبرنا عف 
لتي يمكف الحصكؿ عمييا مف المراجع كالكتب األثرية المتكارثة, اك عف طريؽ بعض تاريخ كذاكرة المدينة. كا

 الكثائؽ كالصكر كالمخططات المحفكظة.
 بياكما تضـ ايضان التراث الفني بمختمؼ أنكاعو مف رسـ كنحت كغناء كرقص كمكسيقا كالتي يشتير 

ألعاب شعبية كالعادات االجتماعية مف احتفالية  السكاف المحمييف, كأيضان التقاليد كالطقكس الشعبية المحمية مف
الزفاؼ مثبلن كما يرافقيا مف طقكس كعادات كنشاطات اجتماعية كدينية كثقافية التي يمارسيا السكاف المحمييف 

 ليذه المراكز التاريخية.
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ركز مدينة كما تعد الحرؼ التقميدية كخاصة المتعمقة بالتراث العمراني مف أىـ المكارد الغير مادية, فم
حمب التاريخية يشتير بالعديد مف الصناعات التقميدية كمف أىميا, صناعة الخشب كالمكزاييؾ كالزجاج كالنحاس 
كالنسيج كاأللبسة المحمية كالصابكف, إضافة الى األزياء الشعبية التي تعكس أفكاران كثقافات محمية مميزة كفريدة كال 

 .تتشابو مع غيرىا مف الثقافات العالمية
برازىا  كما تعتبر البيئة المحمية بمختمؼ أنشطتيا مف أىـ المكارد غير المادية التي يجب تسميط الضكء عمييا كا 

 كالتركيج ليا مثؿ الطبخ الشعبي, كالطب الشعبي, المحيط النباتي كالحيكاني, القصص الشعبية....
المحمييف كالتعريؼ بيـ كبأعماليـ. إضافة الى كما ال يمكف إغفاؿ التراث الفكرم مف أعماؿ المفكريف كاألدباء 

جراء  التراث الشفكم كالمأثكرات الشعبية كفنكف القكؿ الشعبي باعتبارىا حاضنة لمحكمة كالستخبلص العبر كا 
 مختمؼ الدراسات اإلنسانية حكليا.
غير المادم عمى أىمية الحفاظ عمى التراث بنكعيو المادم ك  38لمدينة حمب 34لقد أكدت األجندة المحمية 

الصمبة, تمكث اليكاء, إدارة المياه, التنمية  تإدارة النفايا كأحد أىـ أسباب االستدامة لممدينة, باإلضافة الى
 . االقتصادية, التنمية االجتماعية, الحفاظ عمى التراث, كالمخالفات الجماعية

 الصفات المكتسبة لعممية التنمية العمرانية لمركز مدينة حمب التاريخي: 1-1

إف إجراء نظرة تحميمية لكاقع مركز مدينة حمب التاريخي ضركرم بيدؼ معرفة نقاط القكة كالمزايا التي يتمتع 
بيا, كأيضان نقاط الضعؼ كالتحديات التي يكاجييا. إضافة الى التأثيرات المتبادلة لعممية التنمية العمرانية لمركز 

كطني كتأثيرىا عمى المركز التاريخي, كالدكر االقتصادم مدينة حمب التاريخي, كالتكجيات العامة لبلقتصاد ال
لمركز المدينة, كالتكجيات المستقبمية لعممية االستثمار السياحي المستداـ. كذلؾ بيدؼ معرفة أكلكيات خطة العمؿ 

 المستقبمية التي يحاكؿ البحث الكصكؿ ليا.

 لمركز مدينة حمب التاريخي  نقاط القوة والمزايا المتوفرة 1-1-1

العديد مف نقاط القكة كالمزايا التي يتمتع بيا مركز مدينة حمب التاريخي كالتي تميزه كتجعؿ منو  ىناؾ
 مركز جذب ثقافي كسياحي كاجتماعي.

                                                             
. مف قبؿ الحككمة المحمية كبالتعاكف مع برنامج تحديث اإلدارة 2008تعد مدينة حمب مف المدف الرائدة التي أنجزت األجندة الخاصة بيا عاـ  38
الممكؿ مف االتحاد األكركبي, كالتي تيدؼ الى تطكير الشركط البيئية, كالى التطكير كالتنمية االجتماعية كاالقتصادية. كقد تـ تشكيؿ  MAMلبمدية ا

ة الى عدة مجمكعات عمؿ تمثمت مف قبؿ كافة الجيات المعنية بالمدينة مف مجمس المدينة ككافة الجيات الخدمية كالمنظمات االىمية, باإلضاف
 الجامعة ككافة الميتميف بيذا الشأف.
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كتتمحكر ىذه النقاط في مركزية مكقعو كحس اليكية كالتاريخ الذم تميزه عف باقي أرجاء المدينة, إضافة 
اع الخاص, كأىمية تجارتو التقميدية عمى الصعيد الكطني كالدكلي, الى تنكع خصائصو االقتصادية كخاصة القط

كاإلمكانات المتاحة في مخزكنو مف العمارة التاريخية المميزة, إضافة الى كجكد مشركع األحياء كما نتج عنو مف 
 تنمية عمرانية كاجتماعية كاقتصادية.

  :يجعميا البقعة األسيؿ لمكصكؿ الييا مف قبؿ اف مكقع المركز التاريخي في كسط مدينة حمب مركزية الموقع
جميع الفعاليات االقتصادية في المدينة, كىذا يترجـ فعميان بعائديو أكبر عمى االقتصاد المحمي مثؿ اإليجارات 
كأسعار العقارات, كالذم بدكره يشجع عمى ازدياد كتيرة التنمية العمرانية المكانية مف بنى تحتية كترميـ كبناء. 

استمرت المدينة في التكسع السكاني استمر انعكاس ذلؾ عمى المراكز التي تستفيد بدكرىا مف امتياز كطالما 
مكقعيا. كما أف مغادرة بعض الفعاليات االقتصادية لعدـ تأقمميا مع متطمباتيا الجديدة, فإنيا غالبان تتكجو الى 

 قعة مركزية قريبة مف المركز التجارم الجديد.لممركز التاريخي كب ان جديد ان مراكز تجارية قريبة كىنا يبرز دكر 
 حيث يضـ المركز التاريخي لمدينة حمب مزيجان فريدان مف المباني التاريخية كالمميزة كتنكع المباني التاريخية :

كبير كصفات متفاكتة, كىي تعتبر جاذبة لعدد كبير مف مستخدمييا نظران النخفاض تكاليؼ االستئجار فييا. بالرغـ 
زية مكقعيا بالنسبة لممدينة, كيعكد سبب ذلؾ الى حالة ىذه المباني المتدىكرة, مما يجعؿ شاغمييا مف مرك

يستخدمكنيا ككرشات أك مستكدعات, كالتي بدكرىا يمكف أف تسبب تمكثان بيئيان قد يساىـ في انخفاض اسعار 
 جارات الرخيصة.يستقطب المزيد مف الباحثيف عف اآلالعقارات كااليجارات ك 

ما تتكاجد في المركز مناطؽ األسكاؽ التقميدية, كىي مازالت المكقع األمثؿ لمعديد مف الحرؼ التقميدية, حيث ك
يستفيد أصحاب ىذه الميف ضمف كؿ قطاع بقربيا مف بعضيا كالذم يعتبر عامبلن حيكيان لبقائيا, كذلؾ بالرغـ مف 

ا تستقطب السياح كالزكار كىك ما يجب االستفادة منو سكء حالة المباني فييا كسكء حالة البنى التحتية. إال أني
مستقببلن لزيادة الطمب عمييا كدخكؿ فعاليات جديدة كمكاتب ألصحاب الميف العممية مثبلن, إضافة الى مجاالت 
 الثقافة كالفنكف التي تحتاج الى نكع مف االختبلؼ المكاني, مع أخذ طبيعة المكاف االجتماعية ذات الطابع السكني

 .يف االعتباربع
 يتكاجد في مركز مدينة حمب التاريخي قطاع اقتصادم خاص قكم, كما يؤمف قطاع اقتصادي خاص :

فرصة عمؿ. إال أف اغمب االقتصاد المحمي يتألؼ مف فعاليات خاصة صغيرة  7111القطاع الحككمي حكالي 
طاع الخاص ضمف نطاؽ المدينة الحجـ تجارية أك حرفية كىي بذلؾ تشكؿ احد أىـ التجمعات ألىـ نشاطات الق

الكبرل. كمما يساعد عمى ذلؾ رخص كمفة التأسيس لؤلعماؿ المتكسطة كالصغيرة ضمف حمب القديمة, كلكف ىناؾ 
 كالمحافظةدائمان منافسة بيف ىذه المؤسسات لمبقاء كاالستمرار مما يجبر ىذه المؤسسات الصغيرة عمى االبداع 

 ئص ضركرية لمتطكر كاالستدامة. عمى قدر كبير مف المركنة كىي خصا
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 يعتبر مركز حمب التاريخي مف أكثر المناطؽ انتاجية التكتالت االقتصادية ورأس الماؿ االجتماعي :
كمنافسة, كالتي كما بينا بأنيا تتميز بتجمع كبير لفعاليات صغيرة كمتكسطة تعمؿ في مجاالت متشابية أك متقاربة 

إال أنيا أيضان تستفيد مف شبكة المكرديف كالتسكيؽ كخبرات العماؿ كالمتعيديف كىي غالبان ما تتنافس فيما بينيا 
المشتركة, كما تستفيد ايضان مف شبكة التمكيؿ كالخدمات الحككمية المتاحة كىكذا تتجمع الفعاليات المتشابية قريبان 

كاحدة مف المعمكمات  مف بعضيا البعض كتقمد ابداعات بعضيا البعض كتتبادؿ المعمكمات بؿ كتدخؿ في شبكة
تعكد بالفائدة عمييا جميعان, كىذه المناطؽ غالبان ما تتميز بتجمع كبير مف رأس الماؿ االجتماعي أم أنيا تستفيد 
مف تعاكف كبير بيف المؤسسات كالفعاليات االقتصادية كتعمؿ غالبان تحت رقابة أعراؼ يقبميا الجميع ) رغـ أنيا 

 فرادىا بدرجة عالية مف الثقة المتبادلة.أامؿ غير مكتكبة(, كغالبان ما يتع
 اف تقارب مكاف العمؿ كمكاف السكف ىك نقطة قكة ال يجب االستيانة بيا فيي تخفؼ تجاور السكف والعمؿ :

فرصة عمؿ يأتكف مف خارج  8111مف كمفة خمؽ فرص عمؿ جديدة. فبالنسبة الى مركز حمب التاريخي ىناؾ 
  39فرصة مكجكدة ضمف حمب القديمة. 43111المدينة القديمة مف أصؿ 

إف التكجيات الحالية لمحككمة ىك نقؿ بعض الفعاليات كالصناعات خارج مركز المدينة كفؽ المخطط التنظيمي 
الجديد لمدينة حمب, لذا يجب اف يكزف مقدار االزعاج الذم تسببو ىذه الفعاليات بشكؿ دقيؽ مقابؿ الكمفة الزائدة 

 الفعاليات كزيادة كمفة تشغيميا في مكقعيا المقترح الجديد.التي سيحدثيا نقؿ ىذه 
  :كىي مزايا اكتسبتيا حمب القديمة نتيجة كجكد مشركع إلحياء حمب القديمة مشروع احياء حمب القديمة

 كالممكؿ مف جيات محمية كدكلية كما بينا سابقان, كمف أىميا:

 نجزة.الخبرات المكتسبة كالدراسات المعمارية كالعمرانية الم -

 دعـ أصحاب القرار لعممية اإلحياء. -

 الحفاظ عمى اإلرث التاريخي.المنظمات الدكلية كالمحمية بفي زيادة اىتماـ عدد مف المؤسسات ك  المساىمة -

 كجكد نظاـ ضابطة بناء كدراسات تخطيطية مصدقة. ك  تشكيؿ إدارة مؤسساتية لعممية اإلحياء. -

 

 لمركز مدينة حمب التاريخي المشاكؿ والمخاطر  1-1-2
فيما يمي أىـ االستنتاجات المتعمقة بنقاط الضعؼ كالمخاطر التي يعاني منيا مركز مدينة حمب 

 التاريخي.
 نتيجة ازدياد المناطؽ العشكائية خبلؿ أعكاـ السبعينات  ,تراجع الطمب عمى مركز مدينة حمب التاريخي

كالثمانينات عمى أطراؼ المدينة كخاصة الشرقية منيا. بعد أف كانت تستقطب النسبة األكبر مف المياجريف مف 
 الريؼ الى المدينة. 

                                                             
 3114يشزوع احُبء حهت انمذًَخ  –وفك تمزَز انتًُُخ االلتصبدَخ فٍ حهت انمذًَخ  39
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 سر ذات الدخؿ استبداؿ سكاف حمب القديمة بأسر فقيرة بدؿ األ: حيث تـ استبداؿ الشرائح السكانية األصمية
االكبر التي كانت تسكنيا حتى النصؼ األكؿ مف القرف الماضي, كغالبان ما يتقبؿ الفقراء أكضاعان مكتظة حيث 
يتكاتفكف لتسديد ايجارات مرتفعة نسبيان, كالتي تؤدم بدكرىا الى تقسيـ البيكت غالبان بشكؿ عشكائي كبدكف اعتبار 

ان في تيالؾ حالة البيت كالتسبب بكثافة زائدة بتسارع مضطرد في إنياء لمبنية االساسية لمبيت كىذا يسبب تسارع
ف سكاف المركز التاريخي بغالبيتيـ اليكـ ىـ مف الفقراء المذيف ال يستطيعكف أف كبالتالي فإ العمر االفتراضي لمبيت.

 يغطكا نفقات ترميـ كصيانة بيكتيـ.

 التي قاـ بيا مشركع االحياء ة إلنجاز خطة االرتقاء, ك الدراسات المعدبينت حيث : تبدؿ في العادات السائدة
في اذكاؽ السكاف, فالكثير مف الشباب يفضؿ العيش ضمف اسر صغيرة بعيدان عف الرقابة االجتماعية  ان كبير  ان تغير 

, كبعيدان عف التركيبة التقميدية التي يجتمع فييا عدة أجياؿ ضمف االسرة الكاحدة كالتي تشتير بيا حمب القديمة
اضافة الى الخدمات الحديثة التي تؤمنيا الشقؽ الحديثة كالغير متكفرة في المدينة القديمة, كىي ظاىرة خطيرة 
لككنيا تقمؿ مف الطمب عمى بيكت المدينة القديمة كتضعؼ التركيبة االجتماعية التقميدية لمحي كلكف بالطبع فاف 

 يجاد فرص احياء كاستعماؿ بديمة لمحفاظ عمى التراث.كجية النظر االخرل كىي اف ىذه الظاىرة تتيح تسارع ا

 مف تزايد نسبة  ان بينت الدراسات التي قاـ بيا مشركع االحياء اف ىناؾ خطر : تزايد نسبة العقارات الفارغة
العقارات الفارغة كبمكغيا حدان مرتفعان في بعض االحياء. كما تحكؿ بعضيا كخصكصان عمى المحاكر الرئيسية الى 

 انخفاض الطمب مما قد يؤثر سمبان عمى امكانية اعادة التأىيؿ في ىذه المناطؽ.  فإف فعاليات تجارية, كبالتالي
 تحكؿ نحك كظيفة اربح, يدؿ عمى تسرب نحك االعمى.  ىك بالعادة: ك تحوؿ الفعاليات السكنية الى تجارية

كلكف الحاؿ في حمب القديمة يختمؼ ككف الكظائؼ التجارية البديمة غالبان ما تككف ىامشية كىذا دليؿ اضافي عمى 
 انحدار اقتصادم ضمف الحي.

 كفؽ احصائيات مشركع االحياء, مف أحد 46-41كالتي تقدر نسبتيا حكالي  :وجود عقارات فارغة %
المشاكؿ التي يعاني المركز التاريخي لمدينة حمب كالتي يمكف أف تككف ناتجة عف مسببات مختمفة مثؿ ضعؼ 

ىذه  الطمب عمى السكؽ العقارم في المنطقة, أك عدـ تكفر فرص الستثمارىا أك انقساـ حقكؽ الممكية. إال أف
العقارات يمكف أف تككف فرصان لمنشاط االقتصادم في المنطقة كعامبلن مف عكامؿ التنمية العمرانية فييا في حاؿ 

 أحسف استعماليا كاستثمارىا مف قبؿ مستخدميف أكثر دخبلن.
  ًألسباب عدة منيا, الكضع  : كىك عائدتمويؿ المصارؼ لعقارات ضمف المركز التاريخي لمدينة حمب ضعيفا
النشائي لؤلبنية التاريخية, أك ككف سجبلتيا العقارية غير منتظمة أك مشغكلة مف قبؿ مستأجريف, أك لكجكد ا

حتى االف طمبان كبيران مف سكاف المنطقة, حيث أف نسبة كبيرة  ف المصارؼ لـ ترلمخالفات عمرانية. إضافة الى أ
القتراض كفؽ نظاـ الفائدة الثابتة, كأغمب مف أصحاب البيكت أك المحبلت التجارية عمى حد سكاء يرفضكف ا

 المصارؼ قد تتحرؾ بشكؿ أكثر مركنة لك كاف الطمب عمى قركضيا ضمف المركز التاريخي أكثر قكة.
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 لـ تأخذ نصيبيا مف الدراسة كفؽ الدراسة  كالتي: قتصادية ضمف المركز التاريخياالمشاكؿ ال تفاقـ
المشاكؿ ىي إيجاد اآلليات كالكسائؿ البلزمة لمحفاظ عمى آلية السكؽ االقتصادية لمشركع االحياء, كمف أىـ ىذا 

المالية في المراحؿ القادمة, كخصكصان مع تطكر التقنيات ككسائؿ االتصاالت التي يمكف أف تيدد كجكد ىذا 
 السكؽ كاضعاؼ الميزة المكانية لو. 

  مف المشاكؿ الرائجة, كتشمؿ : كىي المركز التاريخي لمدينة حمبعمى العقارات ضمف ضعؼ العرض
الكضع االنشائي السيئ لممباني كما يرافؽ ذلؾ مف تشكيو الصكرة العامة, كارتفاع كمفة الترميـ, كاعادة التأىيؿ, 
مما يخمؽ ىكة بيف النفع العاـ كالنفع الخاص لبلستثمار. أك بسبب الكضع التاريخي لممنطقة حيث أف الترميـ يعكد 

ينة كلكنو يسبب كمفة باىظة بالنسبة لممستثمر أك الساكف كالتي ال تعكد عميو بالنفع المباشر بالنفع العاـ عمى المد
%( أكثر مف انشاء بناء جديد, كذلؾ ألسباب  61-41ارتفاع كمفة عممية االحياء ) حكالي إضافة الى اقتصاديان. 

بعيف االعتبار كالتقيد بيا مما يزيد التكمفة تقنية كقانكنية, مع مراعاة القيمة التاريخية كالمعايير التي يجب اخذىا 
كيقمؿ المردكد, كذلؾ نظران لعدـ التمكف مف القياـ بتعديبلت تسمح باستثمار اكبر ليذا النكع مف المباني كإضافة 
طكابؽ أك غرؼ اك جدراف...الخ مف التعديبلت المعمارية عمى البنية االساسية لممباني التقميدية, كما تمعب مكاد 

اء كطرؽ الترميـ دكران في ذلؾ. اضافة الى تأثره بالمحيط في حاؿ كجكده في محيط ممكث بصريان أك متياكم البن
% سمبان عمى عائدات ام مشركع استثمارم كفؽ دراسات اقتصادية 81الى  61انشائيان كىي غالبان ما تؤثر بنسبة 

 لمشركع االحياء. 

  باب تدىكر الحالة االنشائية لمبيكت كالتي يجب ايجاد آلية أحد اس : كالتي تعدجاراتاآلالممكيات و مشكمة
لتعاكف المالؾ كالمستأجر في ىذا المجاؿ. كما يعتبر مكضكع حؽ التصرؼ بتمؾ العقارات المستأجرة أمران يحد مف 
عمميات االستثمار كالترميـ كالذم ينعكس سمبان عمى الكضع العاـ لمحي بشكؿ عاـ. كليذه المشكمة أسباب عدة 
كفقداف السجبلت الدقيقة لممكية بعض العقارات, كعدـ تجديد بعضيا عبر االجياؿ المختمفة, كتعدد المالكيف, 
كعبلقة المستأجريف كالمالكيف, باإلضافة الى مشكمة عمرانية تتمثؿ في تراكب بعض العقارات عمى بعضيا ككجكد 

 عناصر مشتركة كالجدراف كاالسطح كغيرىا.

 أحد المشاكؿ مف خبلؿ ككنو لـ يعد مكانان مرمكقان  : يعتبرلممركز التاريخي لمدينة حمبالمظير العاـ  تدىور
مازاؿ يحافظ عمى آالؼ المحاؿ التجارية كالكرشات إال أف زبائنيا, في أغمب  أنو لمسكف أك التجارة, بالرغـ مف

 االحياف, ىـ مف فئات الدخؿ االدنى. 

التي تكاجو عمميات االحياء كالتنمية العمرانية التي بدأتيا الحككمة المحمية عبر مشركع االحياء  التحدياتكمف أىـ 
 :تتمثؿ في

  دارة المعمكمات, كالعمؿ عمى تطكير االقتصاد المحمي, كالمحافظة عمى القدرة عمى استدامة المؤسسات, كا 
ة الككادر المؤىمة المختصة كصعكبة إبقائيا في البيئة, كضركرة التكامؿ مع استراتيجية تطكير المدينة ككؿ, كقم
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المشركع, كاستدامة المكارد كالتمكيؿ, كضعؼ التنسيؽ بيف المؤسسات المختمفة كعدـ تفعيؿ نظاـ معمكمات 
 جغرافي, كتأميف الخدمات المناسبة لمسكاف مف حيث الكيرباء كالبنية التحتية كالمركر كمتابعة أعماؿ الصيانة. 

 ثير االستثمارات السياحية السمبي عمى سكؽ العقارات كالتسبب بفكضى رفع األسعار, األمر أىمية تفادم تأ
 الذم يدفع السكاف األصمييف لبيع بيكتيـ كاليجرة.

  انخفاض الطمب عمى منتجات الحرؼ التقميدية األمر الذم سيؤثر سمبان عمى الكضع االقتصادم بشكؿ عاـ
 كيقمؿ مف فرص العمؿ كمف دخؿ األفراد.

 .ازدياد التمكث كالضجيج كضعؼ ادارة النفايات الصمبة 

 .خرؽ القكانيف كتشكيو المدينة القديمة مف قبؿ السكاف بسبب قمة الكعي 

 .عدـ التكافؽ بيف التشريعات كطبيعة المدينة القديمة 

  ضعؼ حالة الخدمات االجتماعية بما في ذلؾ بعض مستكيات التعميـ كالفعاليات الطبية كاالطباء
المتخصصيف كالذم يتكاجد اغمبيـ خارج المركز التاريخي, مما يستدعي ايجاد الحمكؿ كتحسيف صكرة المركز 

 التاريخي لجعمو نقطة جذب لمسكف كاالستثمار بمختمؼ انكاعو.

مف خالؿ التحميؿ السابؽ, والحاجة الى وضع تصور مستقبمي يضمف االستدامة لمتنمية العمرانية الحاصمة, 
ثمارات السياحية, فالبد مف االستفادة مف نقاط القوة الموجودة الى الحد األقصى, وتجنب المخاطر وجذب االست

 ودعـ نقاط الضعؼ الموجودة واعتبارىا أولويات ضمف أي خطة مستقبمية.

كما نالحظ بأف أىـ العقبات التي تواجو عممية التنمية العمرانية ىي استدامة وجود الموارد المالية منيا 
شرية. وأىمية أيجاد اآلليات الالزمة لضماف جذب االستثمارات وتأميف فرص العمؿ, والعمؿ عمى دعـ التنمية والب

االقتصادية المحمية, واالستمرار في دعـ البنى التحتية الفنية واالجتماعية ضمف مصفوفة عمؿ متكاممة تضمف 
 اء والتنمية المستقبمية.مع المتغيرات والظروؼ عبر عممية األحي وتالؤميامشاركة الجميع 

 

 التأثيرات المتبادلة لعممية التنمية العمرانية لمركز مدينة حمب التاريخي: 1-2
يتحدد مستقبؿ التنمية العمرانية لممركز التاريخي لمدينة حمب جزئيان نتيجة لتأثير التكجيات الكطنية العامة 

مف خبلؿ تأثيرات غير مباشرة كالتأثير عمى كسياسات الحككمة المحمية. يمكف أف تككف التكجيات المستقبمية 
حمب القديمة مف خبلؿ تطبيؽ المخطط التنظيمي الجديد لمدينة حمب بما يقترحو مف مناطؽ صناعية ككثافات 
عمرانية في الضكاحي كاستعماالت األراضي الجديدة كخطكط النقؿ المقترحة, بالرغـ مف أف أيان مف ىذه األمكر لـ 

ي كمشاكمو بشكؿ مباشر. إضافة الى تكجيات ذات تأثيرات مباشرة كدعـ الحككمة يطؿ المركز التاريخ
  لبلستثمارات الخاصة ضمف مركز المدينة التاريخي كالتشجيع عمى ذلؾ.
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استمرارية الحياة ضمف المركز التاريخي كتبقى التأثيرات األكبر ىي المؤثرات الداخمية الناتجة عف  
كالتي يجب  المركز التاريخي,كالتي ليا تأثير كبير عمى مستقبؿ ارية كالصناعية... بكافة فعالياتو السكنية كالتج

المحافظة عمييا كدعميا عمى كافة المستكيات العمرانية كاالقتصادية. كبالتالي يمكف التركيز عمى أىـ العكامؿ 
 كفؽ ما يمي:

 : التوجيات العامة لالقتصاد الوطني وتأثيرىا عمى المركز التاريخي 1-2-1

تعتبر اإلصبلحات االقتصادية مف أىـ التكجيات عمى المستكل الكطني التي يمكف أف تؤثر عمى االقتصاد  
المحمي لحمب القديمة, مف خبلؿ تأميف فرص عمؿ كزيادة الدخؿ, كعمى زيادة التنافسية بيف الفعاليات االقتصادية 

. كما يأتي الدعـ مف خبلؿ إيجاد الكسائؿ الصغيرة كالمتكسطة, كدعميـ كتشجيعيـ كتخفيؼ اإلجراءات الرقابية
البلزمة الستمرار الصناعات التقميدية كتطكير أسكاقيا المتخصصة, كحؿ المشاكؿ العقارية التي سكؼ تساىـ في 

 دعـ السكؽ العقارم كتشجيع االستثمار فيو.

أىميتو كجاذبيتو  فقد المركز التاريخي بعضان مفتإف التكجيات بالتكسعات العمرانية لمدينة حمب سكؼ  
بالنسبة لمسكف كالفعاليات التجارية كالصناعية, كالتي يجب أف تأخذه التكجيات الكطنية بعيف االعتبار الستدامة 

 ىذا المركز كزيادة قدرتو عمى المنافسة.

كما أف اإلصبلحات اإلدارية يمكف أف تخفؼ مف كطأة مشاكؿ الممكية لعقارات المدينة القديمة ) حقكؽ  
كما يشمؿ  اؽ, اآلجارات, كحقكؽ الممكية..(, كتعمؿ عمى تسييؿ اتخاذ القرارات لمتصرؼ بتمؾ العقارات. ارتف

تأثيرىا الفعاليات كالخدمات السياحية, مف خبلؿ إيجاد اآلليات البلزمة لمتكسع بحركة السياحة, كتشجيع أصحاب 
 ر المعتمدة.األبنية كالعقارات عمى االستثمار في ترميـ بيكتيـ حسب المعايي

 : توجيات التطوير العمراني لحمب الكبرى وتأثيرىا عمى المركز التاريخي 1-2-2

تتكسع المناطؽ العمرانية لمدينة حمب كتزداد تعقيدان, األمر الذم يخمؽ منافسة متزايدة لمركز المدينة  
فإف أسعار  التاريخي مع الضكاحي كالمناطؽ المحيطية, فكمما تكفرت األراضي بشكؿ رخيص عمى األطراؼ

ف ضعفت أسعار األراضي فاف  األراضي في المركز ستنخفض تباعان كما ستنخفض الحاجة لمكثافة العمرانية, كا 
مبررات الترميـ كالتجديد لؤلبنية القديمة ستضعؼ أيضا, كما اف عدـ التكازف بيف شماؿ كغرب المدينة كشرقيا 

كيدفع بمركز الثقؿ العمراني نحك الشماؿ كالغرب ) الجية  كجنكبيا سكؼ يمغي المكانة المركزية لممدينة القديمة
 المفضمة( في مدينة حمب. إضافة الى أف شبكة المكاصبلت سكؼ تمعب دكران في ىذا األمر.
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كما لحظ المخطط التنظيمي الجديد مناطؽ صناعية جديدة كالتي سكؼ يككف ليا نتائج ايجابية كسمبية,  
أسباب الضجيج كالتمكث كربما تجعؿ المركز التاريخي فمف الناحية االيجابية ستساعد ىذه التغيرات عمى إزالة احد 

أكثر جاذبية ألعماؿ الترميـ كاإلحياء الرفيعة المستكل, أما مف الناحية السمبية فيي تمغي مكرد دخؿ كفرص عمؿ 
بسبب الزيادة المتكقعة في كمفة اإلنتاج مثؿ كمفة التأسيس, كسيترتب عمييـ كمؼ تشغيؿ أكبر مف تمؾ التي 

 ا في عقاراتيـ المحمية بقانكف اإليجار ضمف المركز التاريخي لمدينة حمب.يكاجيكني

كلكف بالكقت نفسو يكجو المخطط التنظيمي الجديد عمى نقؿ فعاليات القطاع العاـ الى خارج المركز  
% مف فرص العمؿ في المركز التاريخي. إال 31فرصة عمؿ أك حكالي  7111التاريخي كىذا سيؤثر عمى قرابة 

نقؿ ىذه الفعاليات خمؽ فرصان إلعادة تكظيؼ ىذه المباني كالتي تحتؿ مكاقعان متميزة كمحيط القمعة. كتخفيؼ  أف
 الضغط المركرم عمى المركز.

كما أف المخطط التنظيمي الجديد سكؼ يساىـ في ربط المركز مع المحيط مف خبلؿ دراسة شبكة نقؿ داخمي بما 
 يترك لؤلنفاؽ.فييا بعض األفكار األكلية لكجكد م

لذا فإننا نبلحظ بأف مركز مدينة حمب التاريخي يعتمد في تطكيره عمى حيكية المدينة المحيطة بو الى درجة  
كبيرة, كبالعكس تستفيد مدينة حمب الكبرل بذات الدرجة مف حيكية المركز كقكتو, كعندما يتدىكر كضع المركز 

  

 

 هجرة سكان

 دخول زوار وسٌاح

 خروج صناعات للمنطقة الصناعٌة

 دخول صناعات جدٌدة )تراثٌة(

 جدد دخول سكان

 المصدر: الباحث –المركز التارٌخً لمدٌنة حلب والتأثٌر المتبادل مع المحٌط استمرارٌة ( ٌوضح 6مخطط رقم )
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أحد أىـ المكارد كأقيميا كالتي تعتبر مفتاحان لبلقتصاد في  تضيع مكارد اقتصادية ىامة, فمركز المدينة يممؾ
 المدينة. لذا البد ألم استراتيجية مستقبمية أف تضمف استمرار حيكية المركز التاريخي.

 : الدور االقتصادي لمركز مدينة حمب التاريخي 1-2-3

لتي تضمف السكف كالتجارة البد ألية خطة مستقبمية تضمف استدامة التنمية العمرانية عمى مستكل االحياء كا 
كغيرىا مف الفعاليات, مف أخذ بعض النقاط بعيف االعتبار, كمف أىميا, التدىكر الفيزيائي لمكضع اإلنشائي 
كاالىتبلؾ نتيجة ضياع كظيفة البناء األصمية أك الحي. إضافة الى التأثيرات الجانبية لمحي, كعدـ كجكد دافع 

إضافة الى و بطريقة مقبكلة كيعطي مردكدان مما يجعؿ عممية الحفاظ أصعب. لمترميـ طالما أف المبنى يقـك بعمم
تشجيع االستثمارات بأمبلؾ الدكلة كضمف مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص, أك إيجاد ضعؼ الخدمات ك ضعؼ 

تساىـ في دعـ مصداقية  ,مستدامةمكارد مع عدـ كجكد تمكيؿ ك برنامج مساعدات كدعـ مادم كتبسيط إجراءات, 
كأف تعطي ثمارىا عمى المدل القصير كليس الطكيؿ بما يعطي الضمانات  جميع الخطط كالبرامج المستقبمية,
 لممستثمر كتشجيعو عمى االستثمار.

 التوجيات المستقبمية لعممية االستثمار السياحي المستداـ 1-2-4

التنمية العمرانية كاالستثمار خطة عمؿ مستقبمية بيدؼ  ألم, عند االعداد بعض النقاط بعيف االعتبار أخذيمكف 
 السياحي المستداـ كمف أىميا:

 كىي تعتبر مف اىـ العكامؿ التي تؤثر عمى المستثمريف, لذا فإف نقطة البداية ألية عممية المؤثرات الخارجية :
ة مصدرىا كنطاؽ تأثيرىا تخطيط يجب أف تككف دراسة كتحميؿ التأثيرات السمبية الحالية, بما في ذلؾ, معرف

كانعكاسيا عمى أسعار العقارات. فبعض المؤثرات الجانبية كالضجيج قد ال تمتد أكثر مف حارة كاحدة, كغيرىا قد 
تؤثر عمى مستكل المدينة, كما اف السكاف األغنياء غالبان ما يتجنبكف السكف قرب مناطؽ يعتبركنيا )ذات دخؿ 

 يفة خدميان.منخفض( العتبارىـ إياىا مناطؽ ضع

 اذ يجب التعامؿ مع حمب القديمة عمى انيا مجمكعة احياء بدالن مف التعامؿ معيا كمنطقة منيجية اإلدارة :
كاحدة تستكعب االحياء. كىذا قد يتطمب ترؾ بعض المناطؽ عمى حاليا كالتركيز عمى تحسيف بعضيا اآلخر. اف 

عامان قد ال يككف مناسبان, بدالن مف ذلؾ قد يككف مف  51مبدأ عممية االحياء لكؿ المدينة بشكؿ كامؿ تستغرؽ 
األفضؿ التفكير بإدارة لعممية حماية التراث العمراني كنظاـ قادر عمى التعرؼ عمى المشاكؿ بسرعة كالتعامؿ معيا, 

 كتحديد الفرص المتاحة كتطكيرىا.

 ة بدالن مف التكسع ضمف منطقة : يجب تركيز جيكد التنمية عمى احياء محدكدة ذات أكلكيتركيز االستثمارات
 كبيرة كىذا ىك النيج التي اتبعو مشركع االحياء في بدايتو.

اف ضركرة ىذا التركيز تنبع مف ضركرة تكثيؼ االستثمارات كدعـ االقتصاد المحمي, لدعـ إعادة تأىيؿ الخدمات 
بالمخاطرة, يمييـ بقية  الراغبكفمركف كالبنى التحتية, اضافة الى أف االستثمارات االكلى ال يقدـ عمييا إال المستث
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المستثمريف عندما يتكضح الطريؽ, غير أف عدد المستثمريف الراغبيف بالمخاطرة محدكد لذا يجب التركيز عمى 
بقعة محددة بحيث ال تتشتت جيكدىـ, كأخيرا مكارد الدكلة محدكدة فإذا بددت الدكلة مكاردىا في عدد كبير مف 

 أم منطقة ستككف صغيرة كغير فعالة.المناطؽ فاف جيكدىا في 
 اف أحد أىـ األدكار لمقطاع العاـ ىك تخفيؼ مف المخاطرة التي تكاجو القطاع الخاص, التخفيؼ مف المخاطرة :

كدعـ المركز التاريخي مف خبلؿ أخذه المبادرة في تحديد أكلكيات المناطؽ التي تحتاج لمتنمية العمرانية, 
در الستثمار بعضا مف عقاراتو اك تحسيف البنى التحتية, أك إيجاد برامج مف الحكافز كالستثمارىا سياحيا كقد يبا

يمكف تمكيمو عف طريؽ رسـك تفرض عمى المستفيديف مف عممية اإلحياء مثؿ السياح. كقد يشجع تأسيس مؤسسات 
يؽ مجاؿ التسك غير حككمية ميتمة, كدعميا كاعطائيا بعض الصبلحيات التي تخص القطاع العاـ, كخصكصان في 

 .الحفاظ كالتركيج الثقافي كالسياحي لمنسيج العمراني التاريخيعمى  كالتركيج لممركز التاريخي أثر كبير
ف تتضمف الخطة المستقبمية ايجاد الحوافز الالزمة وتوفير الشروط نستنتج أىمية أمما ذكر سابقًا, 

اع الخاص, ومف أىميا الجدوى االقتصادية التي االقتصادية لتشجيع الطمب عمى المركز التاريخي مف قبؿ القط
ستجعؿ عممية اإلحياء والتأىيؿ مربحة لممستثمريف مف القطاع الخاص, ويساعد في ذلؾ استعماالت األراضي 
المستقبمي الذي يضمف تحقيؽ ىذه الجدوى. ووضع التصورات حوؿ إمكانية زيادة ىذا الطمب مستقباًل. 

عمى المدى القصير أو الطويؿ في ضوء االستراتيجية الوطنية لتطوير السياحة وتشجيع االستثمارات السياحية 
مف قبؿ وزارة السياحة والتي ذكرت سابًقا. وتنظيـ أولويات العمؿ ضمف عممية التنمية العمرانية في ضوء 

يا أو الطمب المتوفر مف قبؿ القطاع الخاص, مع أخذ التأثيرات الخارجية عمى مستوى األحياء, السمبية من
االيجابية والتي تـ استعراضيا سابقًا بعيف االعتبار, مع أىمية تفعيؿ االستراتيجية التخطيطية المعدة مف قبؿ 
مشروع اإلحياء لتاميف أفضؿ الفرص لدعـ عممية التنمية العمرانية. ودعـ القطاع الخاص الغير الرسمي 

يخي, والحفاظ عمييا كفرص عمؿ وموارد لالقتصاد وخاصة لورشات الحرؼ التقميدية ضمف المركز التار 
اقتصادية مستدامة. مع إمكانية وضع الضوابط الالزمة مف بيئية واجتماعية وغيرىا بما يضمف التخفيؼ مف 

 الضرر الذي يمكف أف تتسبب فيو بعض الصناعات التقميدية كصناعة المعادف المختمفة كالذىب مثاًل.
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استثمار موارد القطاع العاـ والخاص في التنمية العمرانية  الفصؿ الثاني: -2
 واالستثمار السياحي لمركز مدينة حمب التاريخي

ييدؼ ىذا الفصؿ الى تسميط الضكء عمى أىـ المكارد التي تـ تكظيفيا في إطار التنمية العمرانية لمركز 
تكصؿ الى تقييـ دقيؽ لتجربة مدينة حمب في مدينة حمب التاريخي, كاستثماره سياحيان كذلؾ بشكؿ مفصؿ, بيدؼ ال

استثمار المكارد, كالتمييز ما بيف الجيات المساىمة بشكؿ اساسي, كالمساىـ كمشارؾ أساسي, كأخرل مساىمة 
كمشارؾ كلكف بشكؿ ثانكم, كجيات أخرل اقتصرت عمى مساىمات معينة كغابت عف أخرل. بغرض التكصؿ الى 

 تقبمية التي تضمف مشاركة أكسع لجميع الجيات المعنية, العامة كالخاصة.خطة عمؿ أك مصفكفة العمؿ المس
 موارد القطاع العاـ ودورىا في التنمية العمرانية واالستثمار السياحي المستداـ  2-1 

سيتـ استعراض أىـ مكارد القطاع العاـ مف خبلؿ األدكار المختمفة التي تؤدييا تجاه مركز مدينة حمب 
التي تدير كتكجو مكارد  سف القوانيف والسياسات والخططالتاريخي كاستثماره سياحيان كثقافيان, فيناؾ دكر مف خبلؿ 
فييا كخصكصان عمى المستكل الكطني كمف أىميا, ىيئة التنمية المختمفة, باعتبار الحككمة صاحبة المبادرة كالقرار 

التخطيط كالتعاكف الدكلي, ىيئة التخطيط اإلقميمي, ىيئة االستثمار, المجمس األعمى لمسياحة, إضافة الى دكر 
ة البلزمة لتكظيؼ المكارد المتعدد األدواتعدد مف الكزارات كاإلدارة المحمية كالسياحة كالثقافة, كىي تعتبر مف أىـ 

 في إطار التنمية العمرانية في جميع المدف السكرية.
لمركز مدينة حمب التاريخي, مف خبلؿ الميزانيات  الموارد الماليةتتمثؿ مشاركة القطاع العاـ في تقديـ كما 

نيات السنكية التي تقدميا الكزارات المعنية ككزارة الثقافة كاإلدارة المحمية كالسياحة كاألكقاؼ, باإلضافة الى إمكا
 التمكيؿ الدكلي مف خبلؿ اتفاقيات شراكة كتعاكف بيف الحككمة السكرية كىيئات دكلية ميتمة.

كتختمؼ طرؽ مساىمة القطاع العاـ مف حيث تمكيميا لتنفيذ مشاريع متعددة ذات طابع خدمي, كذات تأثير 
لتاريخية, كترميـ المكاقع التاريخية, مباشر عمى تنمية االستثمارات السياحية, كتجديد البنى التحتية لمراكز المدف ا

مكانياتيا في استثمار ما تممكو مف عقارات ضمف حمب القديمة في  نشاء متاحؼ جديدة كتخديـ المكجكد منيا, كا  كا 
قامة الفعاليات الثقافية كالسياحية المتعددة,  مجاؿ السياحة, إضافة الى إمكانية تأسيس مراكز دالالت سياحية, كا 

 ت لتسكيؽ كتركيج المشاريع السياحية محميان كعربيان كعالميان.كرصد الميزانيا
يعتبر القطاع العاـ مف أىـ مصادر المكارد البشرية, كذلؾ مف خبلؿ فريؽ عمؿ الييئات الحككمية كما 

المتعددة كالكزارات, حيث تقـك بتقديـ الدراسات كاالستشارات, مع إمكانيات كبيرة لمتعاكف الدكلي في مجاؿ تنمية 
قامة حمبلت تركيجية سياحية كتكعية. كمف أىـ  دارة المكاقع التاريخية, كاإلدارة كاإلشراؼ, كا  المكارد البشرية, كا 
الجيات التي ليا دكر في ىذا المجاؿ ىي كزارة التربية, ككزارة التعميـ العالي, مف خبلؿ تأىيؿ األجياؿ الناشئة, 

دارة التنمية العمرانية لممدينة ككؿ كلمركزىا التاريخي. كذلؾ مف خبلؿ كالتكعية, كتخريج المكارد البلزمة المختمفة إل
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التعميـ األساسي كالمتكسط كالعالي, إضافة الى كزارات أخرل لدييا معاىد متكسطة متخصصة تخرج ككادر مدربة 
ضمف مركز  في مجاؿ السياحة كالثقافة, كالبلزمة لسكؽ العمؿ في مجاؿ االستثمارات السياحية كالثقافية كخاصة

 حمب التاريخي.
إال أف ىذه األدكار لجيات القطاع العاـ تتقارب كتتداخؿ أحيانان, كيتغير أسمكب كحجـ تمكيميا, إضافة الى 
كجكد سياسات مختمفة في بعض األحياف تصؿ الى حد التناقض. كفيا يمي استعراض ألىـ مصادر المكارد في 

الكطني, كمشاريع كبرامج عمى  تكلتي تـ تقسيميا الى ثبلثة مستكيات: سياسات عمى المسالقطاع العاـ كال
 المستكل المحمي, كمشاريع داعمة. 

 
 سياسات عمى المستوى الوطني: 2-1-1
الجية المخكلة مف الحككمة السكرية , 40تعتبر ىيئة التخطيط كالتعاكف الدكلي ىيئة التخطيط والتعاوف الدولي: -

 باالتصاؿ كالتفاكض مع الخارج مف أجؿ تدبير مصادر دكلية كقركض أك ىبات أك مساعدات عينية. 
كترتيبيا سكاء عمى المستكل الكطني في  األولوياتكىك يعتمد عمى مدل تفاعؿ كسرعة الحككمة في انتقاء 

 ستكل المحمي كمدينة حمب مثبلن, حيث تقر السياسات المحمية. العاصمة دمشؽ حيث القرار المركزم, أك عمى الم
لدل صانعي القرار بضركرة العمؿ الفكرم  ثيف سنة الماضية كاف ىناؾ تكجو كاضح ككعي متزايدكخبلؿ الثبل

 الستثمار مراكز المدف التاريخية السكرية, كالتي تعتبر حمب كدمشؽ  القديمة مف أىميا. 
ب التاريخي, ىناؾ العديد مف الفعاليات كاإلجراءات التي قامت الييئة بتنفيذىا, عمى صعيد مركز مدينة حم

ككانت سببان في انطبلؽ عممية اإلحياء التي تيدؼ الى الحفاظ عمى مدينة حمب القديمة كاستثمارىا ثقافيان 

                                                             
تماعية ىي جياز فني تابع لرئاسة مجمس الكزراء ىدفو دعـ كتمكيف المجمس األعمى لمتخطيط مف تمبية حاجات التنمية العمرانية كاالقتصادية كاالج40

قيؽ سكرية, مف حيث إعداد خطط التنمية الطكيمة كالمتكسطة كالقصيرة األجؿ, الشاممة منيا كالقطاعية, كاإلشراؼ عمييا كمتابعة تنفيذىا, كتحفي 
 صادية.قتالتعاكف الدكلي البلـز كالكافي لدعـ تنفيذ خطط التنمية العمرانية, كتقديـ المساعدة التقنية لمحككمة فيما يتعمؽ بمسائؿ التنمية اال

عمى صعيد الموارد المالية لمدينة حمب, يقدر الناتج المحمي اإلجمالي لمدينة حمب الكبرى عاـ 
% مف الناتج المحمي 10مميار ؿ.س, باألسعار الجارية, مما يشكؿ نحو  90بحوالي  2001

رة مف النشاطات مميار ؿ.س تولدت مباش 50اإلجمالي السوري في ذلؾ العاـ, منيا حوالي 
االقتصادية لممدينة القديمة. كما أف إجمالي النفقات العامة في المدينة القديمة ) إدارة محمية, مياه, 

% 10, وىذا الرقـ يمثؿ حوالي 2002مميوف ؿ.س في عاـ  750كيرباء, صحة...( قدرت بحوالي 
لمدينة تولد ماال يقؿ عف حمب. وىو معدؿ منخفض بالطبع مدينة مف إجمالي اإلنفاؽ العاـ في 

 % مف األعماؿ اليومية.25
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العربي لمتنمية  كسياحيان. كمف أىميا االتفاقيات المبرمة في ىذا المجاؿ مع الحككمة األلمانية, كالصندكؽ
 االقتصادية كاالجتماعية في الككيت.

في إطار  41(GIZبالوكالة األلمانية لمتعاوف التقني )تعتبر االتفاقية المبرمة مع الجانب األلماني المتمثؿ 
مع الحككمة األلمانية, كاالتفاقية مع  42تبادؿ الديف السورية األلماني مشركع إحياء حمب القديمة, كاتفاقية

, مف أىـ االتفاقيات التي أنجزتيا الييئة كالتي 43الصندوؽ العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي في الكويت
 انعكست إيجابا عمى عممية اإلحياء في حمب القديمة كشكمت مصدران كبيران لممكارد المالية.

ات مكارد مجمس سيتـ استعراض كؿ الحاالت السابقة الحقان بشكؿ تفصيمي مف خبلؿ استعراض مساىم
 مدينة حمب المختمفة في إطار التنمية العمرانية لمركز مدينة حمب التاريخي.

, مف أىـ األنشطة التي قامت برنامج تطوير السياحة الثقافية بتمويؿ مف االتحاد األوروبيكما يعتبر 
 الييئة بيا في ىذا اإلطار أيضان, كبالتعاكف مع كزارة الثقافة.

جاؿ البحث عف موارد مالية وبشرية دولية ذات خبرات واسعة في مجاؿ الحفاظ اف دور الييئة في م
التنمية العمرانية لمركز تمويؿ في وعبر برامج اإلعفاء مف الَديف, ساىـ  والتطوير عمى مراكز المدف التاريخية,

دعـ الساحات العامة, و  تأىيؿتجديد الُبنية التحتية االجتماعية والفنية, وفي مدينة حمب التاريخي, مف خالؿ 
 إال أنو بالوقت نفسو البد دائمًا مف البحث عف البدائؿ المناسبة. .الموارد البشرية, وتمويؿ دراسات مختمفة

كتنمية كتعزيز  ,إعداد كتنفيذ التكجيات الكطنيةعمى  44التخطيط اإلقميمي ىيئة تعمؿ ىيئة التخطيط اإلقميمي: -
, تقديـ المقترحاتك بيئة التخطيط اإلقميمي في الجميكرية العربية السكرية, بالتنسيؽ مع كافة الجيات المعنية 

عداد الخطط, ك كضع األسس كالمعايير الفنية كالمؤشراتك  مراجعة كتدقيؽ كافة المشاريع كخطط التنمية ذات , ك ا 
 .األىمية عمى المستكل اإلقميمي

                                                             
 (PMZىي ككالة تتبع لكزارة الدعـ التقني في الحككمة األلمانية )41
مميكف مارؾ الماني يسدد  467اتفاقية لدمج الديف المترتب عمى سكريا كالبال  حكالي , 30/3/2001بتاريخ كقعت الحككمتاف السكرية كاأللمانية 42

الؼ مارؾ  595مميكنا ك 476رية كمصرؼ قركض إعادة األعمار األلماني بمبم  قسطا. كتقضي االتفاقية بدمج الديف بيف الحككمة السك  30عمى 
مميكف مارؾ مف المبم  اإلجمالي لبلتفاقية في  70كسيتـ استخداـ مبم   2005نكم بدءا مف أك ألكتكبر عاـ قسطا نصؼ س 30ألماني يسدد عمى 

ظة عمييا كمشاريع البطالة كمكافحة الفقر كمشاريع تربكية في سكريا كيمكف رفع " لمصمحة مشاريع لحماية البيئة كالمحاف swapمجاؿ تبديؿ الديف " 
ديكف المترتبة ىذا المبم  مستقببل بشركط معينة ليشمؿ كامؿ قيمة االتفاقية. كتأتي االتفاقية في إطار االتفاقية األساسية بيف الحككمتيف حكؿ دمج ال

 www.planning.gov.sy  يمكف العكدة الى المكقع التالي: 2000مف عاـ ر نكفمبر عمى سكريا تجاه المانيا المكقعة في دمشؽ في شي

يؿ الصندكؽ العربي لئلنماء االقتصادم كاالجتماعي, كالذم يتخذ مف دكلة الككيت مقران لو, مؤسسة مالية إقميمية عربية تنصب أغراضو في تمك  43
خبلؿ تمكيؿ المشاريع االستثمارية العامة كالخاصة, كتقديـ المعكنات كالخبرات الفنية. المشركعات اإلنمائية االقتصادية كاالجتماعية, كذلؾ مف 

العربي كتتميز أنشطة الصندكؽ العربي بعدد مف الجكانب اليامة التي تجعؿ منو نمكذجان لمتعاكف كالتكامؿ االقتصادم العربييف, كتجسيدان لمعمؿ 
 www.arabfund.orgلكتركني:  يمكف الرجكع الى المكقع اال-.المشترؾ المتميز

نظمة لمييئة مكازنة بفرع خاص ممحؽ بمكازنة رئاسة مجمس الكزراء, كيجكز لمييئة أف تقبؿ المنح كاليبات كالتبرعات المحمية كالخارجية كفؽ األ44 
 كالقكانيف النافذة.
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لييئة مؤخران اىتمامان خاصان بمكضكع الحفاظ عمى التراث العمراني كاستثماره سياحيان, مف خبلؿ كقد اكلت ا
, كالتي تـ ذكرىا الخارطة األثرية والطبيعيةالعمؿ عمى محكر اإلدارة المتكاممة لمتراث الثقافي كالطبيعي, كانجاز 
كالطبيعي في سكرية, كربطو باإلحداثيات  سابقان, كقد اعتمدت عمى التحميؿ الدقيؽ لمككنات التراث الثقافي

كاف لمركز مدينة حمب التاريخي النصيب األكبر كالتي تصب في إطار المكارد الداعمة ليا مف حيث المكانية. ك 
 دعميا لعممية اإلحياء المحمية كاليادفة الى الحفاظ كالتطكير, مف خبلؿ استثمارىا سياحيان كالتركيج ليا.

في مجاؿ الترويج السياحي لمركز مدينة حمب التاريخي وربطيا مع المواقع اف تفعيؿ دور الييئة 
المحيطة بمدينة حمب وباقي المواقع التاريخية السورية عامة, يمكف أف يكوف لو دور ىاـ في مجاؿ الجذب 

ركز السياحي واالستثمارات السياحية, مما ينعكس تنمية عمرانية, وفائدة اقتصادية عمى ىذه المواقع وعمى م
 مدينة حمب التاريخي بشكؿ خاص.

لضماف تدفؽ االستثمارات األجنبية كالعربية كالمحمية إلى  45ىيئة االستثمار السكريةتسعى  ىيئة االستثمار: -
كذلؾ بصفتيا تمتمؾ البيئة كالمناخ المناسب الستقطاب ىذه  ,سكرية بشكؿ أفضؿ مف حيث الكـ كالنكع

 االستثمارات.
اإلقميمية عف طريؽ تعبئة المكارد المبعثرة في مناطؽ القطر, كتكظيؼ المكارد  بيدؼ زيادة اإلنتاجيةك 

بيف مشركعات البنية التحتية كالتسييبلت, كبيف  التداخؿاإلقميمية كالمحمية بالشكؿ األمثؿ, كاالستفادة مف 
ستثمار المحمي لتشجيع اال  تكجيت ىيئة االستثمار السكرية ,النشاطات االقتصادية كاإلنتاجية في األقاليـ

كاألجنبي إلى كضع أكلكيات لممشركعات اإلقميمية, كتنفيذىا في إطار البلمركزية كالتنمية المحمية حسب المناطؽ 
 .اإلقميمية

مف خالؿ استعراض عمؿ الييئة يالحظ بأف مشاريع االستثمار السياحي لمراكز المدف التاريخية مازاؿ 
دتيا والتي اقتصرت عمى المشاريع الصناعية والزراعية والطاقة, وىي غير وارد ضمف خارطة االستثمار التي أع

لتشمؿ قطاع السياحة واالستثمار ضمنيا مشاريع, بالرغـ مف أىميتيا, ولكف يجب توسيع المجاالت المطروحة 
 في المدف التاريخية.

الجية المسؤكلة عف التنمية السياحية في سكرية,  46يعتبر المجمس األعمى لمسياحة المجمس األعمى لمسياحة: -
الى دعـ التنمية السياحية كاالستثمار السياحي فييا بشكؿ عاـ, كفي  1985لعاـ  186رقـ  قرارحيث دعا ال

                                                             
تبسيط اإلجراءات كتسييميا أماـ المستثمريف ضمف  مف خبلؿ ,تنفيذ سياسات االستثمار الكطنية كتنمية البيئة االستثمارية الىتيدؼ الييئة  45

كتكفير المعمكمات كالبيانات البلزمة  االستشارةتقديـ , ك المساىمة في خمؽ الفرص االستثمارية الحقيقية, ك أكلكيات الحككمة كاالقتصاد الكطني
التركيج لبيئة االستثمار في سكرية داخميان كخارجيان عف , ك تي تعترضياال العقباتالقياـ بتتبع تنفيذ المشاريع االستثمارية بيدؼ حؿ , ك لممستثمريف

كلمزيد مف المعمكمات يمكف الرجكع  طريؽ كسائؿ التركيج المختمفة مف ندكات كمؤتمرات ككرش عمؿ كمعارض كزيارات كلقاءات كحمبلت إعبلنية.
 www.investinsyria.orgالى المكقع التالي:

لمعنييف في صناعة السياحة في سكرية, كيترأسيا رئيس مجمس الكزراء, كتتمتع بسمطات كاسعة في ىذا المجاؿ, كىك مجمس ممثؿ مف جميع ا46
كىي تعمؿ عمى تطكير صناعة السياحة مف خبلؿ التركيج لممكاقع السياحية في سكرية كاالستثمار فييا, كتذليؿ جميع العقبات التي تكاجو 
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عادة تكظيفيا سياحيان بيدؼ ثريةاألمباني الكترميـ  المناطؽ التاريخية بشكؿ خاص, مف خبلؿ صيانة المحافظة  كا 
كقد منح القرار العديد مف  كبما ال يتعارض مع قانكف اآلثار. الفنادؽ كالمطاعـ,مبيت أك الت منشآ, كعمييا

يف مما كاف لو األثر الكبير في تشجيع المستثمريف الحقان عمى مستثمر الك لممالكيف  اإلعفاءات الضريبية كالتسييبلت
 منطقة محيط قمعة حمب.البدء باستثمارات ىامة كمبنى المشفى الكطني كالسرايا الحككمية في 

كما كضع المجمس األعمى لمسياحة المبادئ الرئيسية كآليات العمؿ الناظمة لعبلقة السياحة كاآلثار في 
حدد فييا أكلكيات السياحة في سكرية بشكؿ عاـ, كدعا إلعداد مخططات إلدارة المكاقع األثرية كطريقة , سكرية

 الستراتيجيات التطكير كالتسكيؽ كالتركيج السياحي.تنفيذىا, كتأميف المعطيات األثرية البلزمة 
كما تـ اعتماد أسس تكزيع العائدات مف ارتياد كزيارة المكاقع األثرية, كأكجو استخداميا في كؿ مف كزارة 

 السياحة كاإلدارة المحمية كالمديرية العامة لآلثار كالمتاحؼ. 
لقػػرار األعمػػى بخصػػوص االسػػتثمارات ومػػف ىنػػا نسػػتنتج بػػأف المجمػػس األعمػػى لمسػػياحة ىػػو صػػاحب ا

السياحية في سورية, بما فييا االستثمار ضمف مراكز المدف التاريخية, بمشاركة الوزارات المختصػة مػف سػياحة 
زالػة العقبػات  دارة محمية. مف خالؿ القرارات والتوجيات والفعاليات التي تسػاعد وتشػجع المسػتثمريف, وا  وثقافة وا 

شػػغ االت, وذلػػؾ بالتعػػاوف مػػع اإلدارات المحميػػة كمػػا فػػي مدينػػة حمػػب القديمػػة. وتتسػػـ المحتممػػة مػػف ممكيػػات وا 
مساىمة القطاع العاـ فػي ىػذه الحالػة مػف خػالؿ السياسػات وسػف التشػريعات والمسػاىمة فػي العقػارات )أراضػي 

 فارغة, أبنية أثرية,..( والتي تعود ممكيتيا الى مجمس مدينة حمب.
كاحدة مف أىـ الجيات الحككمية المعنية في مجاؿ حماية  47كزارة اإلدارة المحميةتعّد  :وزارة اإلدارة المحمية -

التراث كاستثماره سياحيان. حيث تيتـ بالعديد مف المجاالت كيتبع إلييا العديد مف اإلدارات كالمراكز ذات 
فات كاالستثمار كالبيئة المتعمقة باإلدارة كالحكـ المحمي كالمخال كافة التشريعاتاالختصاصات المختمفة. كىي تعد 

 كبالتخطيط كالتنظيـ العمراني.
فػػي مجػػاؿ حمايػػة المػػدف التاريخيػػة مػػف حيػػث تسػػجيميا كمكاقػػع مػػف  لمعديػػد مػػف البمػػديات السػػكرية دكر ىػػاـكقػػد كػػاف 

صػدار كتطػكير أنظمػة ضػابطة البنػاء الخاصػة بمػدنيا التاريخيػة,  التراث العالمي كالتخطيط لمشاريع إعػادة تأىيميػا كا 
ا أصدرت القكانيف الخاصة باسػتحداث مػديريات خاصػة بالمػدف القديمػة, كمػف أىميػا مدينػة حمػب القديمػة كمدينػة كم

 دمشؽ القديمة.

                                                                                                                                                                                              

يف اليادفة الى تذليؿ العقبات كالتخفيؼ مف البيركقراطية, كاعتماد التسييبلت الكاممة اإلدارية كالمالية في ىذا المستثمريف, كاقرار التكجيات كالقكان
 الخصكص.

 
االحتياجات تعنى ىذه الكزارة بالدرجة األكلى بالتنظيـ كاإلشراؼ عمى اإلدارات المحمية كالبمديات, كتكزع عادة معكنات الى الكحدات اإلدارية حسب 47
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كما أنو مف المقترح تكزيع نسبة مػف ضػرائب الػدخؿ المختمفػة كضػريبة ريػع العقػارات كالعرصػات مػف جميػع مػديريات 
لتقـك بتكزيعيػا عمػى المحافظػات, كتقػدر حصػة الكحػدات االداريػة  الماؿ في المحافظات لحساب كزارة االدارة المحمية

 % منيا.5ذات الصفة األثرية كالسياحية بحكالي 

عػػاـ, بشػكؿ كفػي إطػار حمايػة التػراث كاسػتثماره سػياحيان, فقػد قامػت الػكزارة بالعديػد مػف األنشػطة كالفعاليػات  
فػاظ عمػى التػػراث مػف خػػالؿ التنميػة العمرانيػػة نػػدوة الح كفػي حمػب القديمػة بشػػكؿ خػاص. كمػف أىػػـ ىػذه األنشػطة,

, ككػػاف المبػػدأ األساسػػي ىػػك إمكانيػػة تكػػرار المنيجيػػة التػػي 48لتأسػػيس شػػبكة إلحيػػاء المػػدف التاريخيػػة فػػي سػػوريو
مدينة حمب القديمة في مدف تاريخية سكرية أخػرل, مػف خػبلؿ المنيجيػة المتكاممػة لمتنميػة العمرانيػة باعتبارىػا  ااتبعتي

ية المناسبة لمحفاظ عمى المدف التاريخية, كتعزيػز التعػاكف بػيف البمػديات, كدعػـ المؤسسػات الحككميػة ذات االستراتيج
 الصمة في ىذا المجاؿ. 

كتعػػد محافظػػػة حمػػب, كمجمػػػس مػػػدينتيا مػػف أىػػػـ الجيػػػات التابعػػة لمػػػكزارة, كالتػػي ليػػػا دكر اساسػػػي فػػي تػػػأميف مػػػكارد 
 ذه األدكار.التنمية العمرانية, كفيما يمي نستعرض اىـ ى

مػف أىػـ الػكزارات الفاعمػة فػي مجػاؿ الحفػاظ عمػى التػراث العمرانػي, كالتػي تضػـ  49: تعػّد كزارة الثقافػةوزارة الثقافة -
 العديد مف المديريات ضمف ىيكميتيا اإلدارية ذات االختصاصات المختمفة.

كبمكجب النشاط العممي لممديرية العامة لآلثار كالمتاحؼ خػبلؿ نصػؼ قػرف, تمكنػت مػف تعريػؼ العػالـ عمػى فصػكؿ 
كمػا الحضارة السكرية القديمػة, كأضػافت إلػى منػاىج التػاريخ فػي جامعػات العػالـ كمراكػز بحكثػو عمكمػان سػكرية قديمػة. 

بػاحثيف مػف أنحػاء المعمػكرة لدراسػة ىػذه الحقيقػة السػكرية عّرفت بسكرية القديمة خير تعريؼ, كجعمتيػا محطػة التقػاء ال
الفريػػدة التػػػي لخصػػػيا العممػػػاء بػػػأكثر مػػػف عبػػػارة, فكانػػػت بمثابػػة الػػػدعكات لزيػػػارة سػػػكرية كبمػػػد يحقػػػؽ شػػػركط الرغبػػػات 

 ث. العممية كالسياحية, كرغبات الدعـ المختمفة في مجاؿ الترا
عػػؿ المنػػاطؽ األثريػػة منػػاطؽ صػػالحة لمزيػػارة, كمقصػػدان سػػياحيان كمػػا تمكنػػت المديريػػة العامػػة لآلثػػار كالمتػػاحؼ مػػف ج

. عمػػػى الخبػػػرات الكطنيػػػة كُحسػػػف تعامػػػؿ السػػػكرييف كركعػػػة تقاليػػػدىـ ديتكافػػػد إليػػػو السػػػّياح مػػػف كػػػؿ مكػػػاف , باالعتمػػػا
ف لكثرتيػػا ضػػمىا ؤ يمكػػف إحصػػاال , التػػي 50كبإمكػاف الزائػػر أّيػػان كػػاف أف يممػػس ذلػؾ فػػي مكاقػػع الحضػػارة السػػكرية كافػة

                                                             
 3116أيمكؿ  31-:4 فما بينعقدت في مدينة حمب القديمة ا 48
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زرع كالصػنميف  كأثػار محافظػة 50 السػكيداء, كصػمخد كقنػكات ,كبمػدات شػقا كسػميـ كعتيػؿ ... إلػى جبػؿ الشػيخ  تتعدد مكاقع الحضارة السكرية كالتي تمتد مػف الجنػكب السػكرم حيػث أثػار محافظػة درعػا كمدينػة بصػرل الخالػدة كا 

مساجد ككنائس  كتؿ منيف كالنبؾ كمعمكال كصيدنايا كيبركد كدير عطية كقارة كالضمير ...إلى دمشؽ العاصمة األقدـ في التاريخ بركعة معمارىا القديـ مف كالقنيطرة بكؿ بيائيا ,إلى ركعة صركح كأكابد ريؼ دمشؽ في كادم بردل

, إلى قصر الحير الغربي كقصر الح ير الشرقي كدير مار جرجس كتؿ النبي مندك كالمشرفة )قطنا(, إلى آفاميا كقصر ابف كرداف, إلى كقصكر كأبكاب كأسكاؽ كخانات كأزقة عتيقة, إلى مدينة تدمر العامرة المزدىرة إلى ىذا اليـك

ة كنجـ كجعبر كسػكرة ... ح الديف كمصياؼ كحمب كسمعاف كالميالبة كالرحبكؿ القبلع السكرية الشامخة ببنيانيا كعظمة تاريخيا, قبلع الصبيبة كصمخد كدمشؽ كالحصف كشيزر كشميميس كالمضيؽ كفخر الديف كالرقب كصبل

رفادة كست الرـك كقاطكرة كتؿ قريفة كخراب شمس ككفر نابك كبرج حيدر كبراد كقالكطا كالشيخ إلى حصف سميماف كبرج صافيتا ... ثـ إلى أكابد مدف الشماؿ السكرم المتأّلقة في الذاكرة, البارة كسرجيبلّ  كشيخ بركات كفدرة كتقبل ك 

يمار...  زة كبييك كبتير كشنشار كركيحا كجرادة... إلى عفريف كجبؿ باريشا...سميماف كقمب لكزة ككركبي ببل, ثـ إلى مكاقع حضارات الفرات كدجمة كالخابكر, دكرا أركبكس كالرصافة كمارم كمنبج كعيف دارة كا  إلى معرة النعماف, كا 

كمػكزاف كشػػاغربازا كمبطػكح شػرقي كسػػكر األحيمػر كخشػاـ كعػػيف ديػكار... كأبعػػد إلػى مكاقػع السػػاحؿ الكنعػاني السػكرم فػػي محػافظتي البلذقيػػة كتػبلؿ حمػؼ كعربيػػد كمحمػد ديػاب كحمككػػار كتػؿ بػرم كتنينيػػر زبيػدر كبػػراؾ كلػيبلف 

 كطرطكس, أكغاريت كرأس ابف ىاني كجبمة كعمريت كسيميرا كأركاد...
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 ضػمف أكلكيػػاتالمػدرج مكضػػكع التكثيػؽ األثػرم كأتمتػة اآلثػػار السػكرية  ىػكصػفحات معػدكدة, كلعػؿ أىػػـ ىػذه الخطػط 
 .عمؿ المديرية العامة لآلثار كالمتاحؼ

 برنػامج تطػوير السػياحة الثقافيػة بتمويػؿ مػف االتحػاد األوروبػيكمف أىـ األنشطة التي قامت بيا كزارة الثقافػة ىػي 
ىػػدؼ ىػػذا البرنػػامج بشػػكؿ رئيسػػي لػػدعـ الحككمػػة السػػكرية لتسػػكيؽ البمػػد ككجيػػة ثقافيػػة.  ,51كبمشػػاركة كزارة السػػياحة

كقد اعتبر قضية الحفاظ عمى التراث جزءان جكىريان مف تطػكر االقتصػاد, حيػث أف التعػاكف بػيف القطػاع الخػاص ككػؿ 
عمػى التػػراث بػؿ يػػدعميا. ككانػت العناصػػر الرئيسػية فػػي مػع مبػػادئ الحفػاظ  ضمػف كزارتػي الثقافػػة كالسػياحة ال يتعػػار 

البرنامج ىػي إدارة المكاقػع التاريخيػة, كالتػي اىتمػت فػي إظيػار المكقػع كالحفػاظ عميػو كتطػكير التقنيػات الفنيػة كالماليػة 
ا, ىمػا تػدمر كاإلدارية فػي مجػاؿ إدارة ىػذه المكاقػع. كلقػد تػـ اختيػار مػكقعيف رائػديف لتطبيػؽ برنػامج إدارة المكاقػع فييمػ

كقمعػػة سػػمعاف كالمػػدف المنسػػية. كالتسػػكيؽ كالتػػركيج, مػػف خػػبلؿ تحسػػيف أداء المكاتػػب السػػياحية السػػكرية فػػي األسػػكاؽ 
األكركبيػػة, باإلضػػافة إلػػى إطػػبلؽ حممػػة تسػػكيقية خػػبلؿ معػػرض سػػياحي أكركبػػي رئيسػػي. كمػػا عمػػؿ البرنػػامج أيضػػان 

سػكرية كاألكركبيػة كبػػيف القطػاعيف العػاـ كالخػػاص فػي سػكريا. تػػـ عمػى تقكيػة عبلقػات العمػػؿ بػيف المكاتػب السػػياحية ال
إنتػػاج كافػػة المػػكاد التركيجيػػة لتحقيػػؽ ىػػذه األىػػداؼ كمكاقػػع عمػػى شػػبكة االنترنيػػت كمنشػػكرات كلكحػػات كخػػرائط كدليػػؿ 
سياحي. كفي مجاؿ التدريب المؤسساتي فقد خػص العػامميف فػي كزارتػي الثقافػة كالسػياحة, كتركػز بشػكؿ خػاص عمػى 

 إدارة المكاقع كالتسكيؽ كتحسيف نكعية المنتجات التسكيقية في سكريو. باإلضافة الى تدريب األدالء السياحييف.
كقػد أصػػدرت كزارة الثقافػػة العديػػد مػف القػػكانيف كالتشػػريعات البلزمػػة لحمايػة المػػدف التاريخيػػة كلعػػؿ أكؿ نظػػاـ  

نظػػاـ حفػػظ وصػػيانة اآلثػػار عثمانيػػة بعنػػكاف " مػػف قبػػؿ الحككمػػة ال 1883عمرانػػي صػػدر بيػػذا الخصػػكص كػػاف عػػاـ 
قػانوف ثػـ صػدر  كقػد تضػمف جميػع األحكػاـ المتعمقػة بحػؽ التممػؾ كالتصػرؼ باآلثػار كالمػدف التاريخيػة. 52" العتيقػة
, كالػػػذم يعػػػد حتػػػى يكمنػػػا ىػػػذا مػػػف أىػػػـ القػػػكانيف التػػػي أصػػػدرتيا الػػػكزارة كالػػػذم يعػػػد المرجػػػع 1963عػػػاـ  53اآلثػػػار

 ع كالمدف التاريخية في سكرية.األساسي لكافة المكاق
ىكية سياحية متميزة لسػكرية كمقصػد سػياحي ىػاـ عمػى خارطػة عمى تحقيؽ 54: تعمؿ كزارة السياحةوزارة السياحة -

صػػػياغة منتجػػػات سػػػياحية جاذبػػػة كذات جػػػكدة عاليػػػة تسػػػتند عمػػػى الغنػػػى كالتنػػػكع فػػػي ك  ,المقاصػػػد السػػػياحية العالميػػػة
تحقيػؽ يسػعى ل ,قطاع سػياحي متكامػؿيقػـك عمػى تنفيػذىا, متطمبات األسكاؽ السػياحيةالمصادر السياحية كتتبلءـ مع 

 لعدد السياح كحجـ االستثمارات كعدد األطر البشرية المؤىمة في القطاع السياحي. زيادة متكازنة

سػكرية, التػي الخاصػة بالمػدف كالمكاقػع التاريخيػة ال قوانيف االستثمار السياحيأصدرت كزارة السياحة العديد مف كما 
حػػػدكد ليػػػا كمكاقػػػع سػػػياحية, كدعػػػـ البنيػػػة التحتيػػػة ضػػػمف ىػػػذه المكاقػػػع مػػػف تحديػػػد بػػػالمكاقع األثريػػػة ك اىػػػتـ بعضػػػيا 

                                                             
مميكف يكرك. 3.11كلمدة ثبلث سنكات, بتمكيؿ قدره  2002بي. بدأ في تمكز تـ إنشاء البرنامج مف خبلؿ مشركع مساعدة تقنية ممكؿ مف قبؿ االتحاد األكرك   51
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عػػبلف العديػػد مػػف  اتصػاالت كغيػػره بيػػدؼ اسػػتثمارىا سػػياحيان كثقافيػػان. كدعػػـ الصػػناعات التقميديػػة كتكظيفيػػا سػػياحيان, كا 
 كصنفيا. الدكر التراثيةالمكاقع التاريخية كمشاريع لبلستثمار السياحي. كما عرؼ بعضيا 

  فػػة كالتػػي كػػاف ليػػا أثرىػػا االيجػػابي فػػي نجػػد العديػػد مػػف القػػكانيف العامػػة فػػي مجػػاالت االسػػتثمار السػػياحي المختمكمػػا
كتعػػديؿ بعػػض  ,تعاقػػد المنشػػآت السػػياحية مػػع شػػركات إدارة دكليػػةكاالسػػتثمار السػػياحي فػػي المػػدف التاريخيػػة أيضػػان, 

قامػػة الميرجانػػات المحميػػةك , بلئـ التطػػكر السػػياحيالقػػكانيف لػػت تمكيػػؿ ك  ,كضػػع األسػػس كالضػػكابط الناظمػػة لتػػرخيص كا 
كمػػا .السػػياحي االسػػتثمارمشػػاريع المسػػتثمرة مػػف قبػػؿ السػػكرييف كالمعركضػػة فػػي ممتقيػػات سػػكؽ المصػارؼ الحككميػػة لم

لممسػػتثمريف. كبعػػض قػػكانيف االسػػتثمار كالتسػػييبلت  اإلعفػػاءاتركػزت بعػػض قػػكانيف االسػػتثمار السػػياحي عمػػى تػػأميف 
اىتمػػػت كمػػػا بشػػػكؿ عػػػاـ. المتعمقػػػة بػػػالتطكير كالتنميػػػة السػػػياحية فػػػي الجميكريػػػة العربيػػػة السػػػكرية السػػػياحي بػػػاألمكر 

 .بعمؿ مكاتب السياحة كالسفرك  بالغرؼ السياحية. ك بمنشآت المبيت في سكرية بعضيا
لقطػػع زيػػادة اإليػػرادات السػػياحية كخاصػػة مػػف ا مػػف حيػػث البعػػد االقتصػػاديبػػالكزارة فػػي  أبعػػاد العمػػؿ السػػياحيتتمثػػؿ 
تكليػػد فػػرص عمػػؿ جديػػدة  مػػف حيػػث البعػػد التنمػػويو  ,كنسػػبة إسػػياـ السػػياحة فػػي النػػاتج الػػكطني اإلجمػػالي ,األجنبػي

غنائػػػو بمػػػا يكفػػػؿ إح مػػػف حيػػػث البعػػػد الثقػػػافيو  ,كفػػػي مختمػػػؼ أنحػػػاء الػػػببلد فػػػي ذاكػػػرة  ءهيػػػاالحفػػػاظ عمػػػى التػػػراث كا 
الحضػػارية لسػػكرية كنقميػػا إلػػى الكسػػائؿ اإلعبلميػػػة إبػػػراز الصػػكرة مػػف خػػبلؿ  البعػػد اإلعالمػػيو  ,المػػكاطنيف كالسػػياح

لػػى السػػياح كالػػزكار بػػراز أىميتػػو لػػدل المػػكاطنيف., ك الخارجيػػة كا  كأخيػػران  تحفيػػز الصػػكرة اإليجابيػػة لمنشػػاط السػػياحي كا 
كتتمثػؿ محػاكر العمػؿ  مكاجية التػأثيرات اإلقميميػة التػي تعيػؽ القػدـك السػياحي إلػى سػكرية.مف حيث  البعد السياسي

زيػادة عػدد األطػر ل التػدريب كالتأىيػؿالسػياحية, ك  اتاالستثمار , كزيادة محكر التسكيؽ كالتركيجالسياحي األساسية في 
تحقيػػػؽ التكافػػػؽ مػػػع المكاصػػػفات الدكليػػػة كتقػػػديـ الخػػػدمات البلزمػػػة  مػػػف حيػػػث الجػػػكدة كالخػػػدماتك  ,البشػػػرية المؤىمػػػة

 مكاكبة متطمبات أشكاؿ النشاط السياحي المختمفة.مف حيث  تطكير المنتج السياحي, ك لمسياح
انعكػػػس نشػػػاط كزارة السػػػياحة عمػػػى الكاقػػػع االقتصػػػادم لسػػػكريو, كذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ مػػػردكد القطػػػاع السػػػياحي الجيػػػد 

فرصػة عمػؿ منيػا ألػؼ  71مميػار دكالر ككفػرت نحػك  1.4بنحػك  2113كالمتزايد. حيث قدرت عائدات السياحة عاـ 
ألػػؼ بشػػكؿ غيػػر مباشػػر. كقػػد زادت العائػػدات السػػياحية  35بشػػكؿ مباشػػر فػػي القطػػاع السػػياحي كألػػؼ فرصػػة  35

 % مف إجمالي الناتج الداخمي.9مميار دكالر أم  2.2كبمغت  2113مقارنة بػ  2114% في 57بنسبة 
خية, مثؿ خاف قامت مديرية السياحة في حمب في أكائؿ التسعينيات مف القرف الماضي, بترميـ بعض األبنية التاري

الشكنة كقامت باستثماره سياحيان بيدؼ اظيار المنتج اليدكم التراثي كجعمو نقطة جذب سياحية, اضافة الى البدء 
بيدؼ  B.O.T بأعماؿ ترميـ المطبخ العجمي اماـ الجامع االمكم الكبير كطرحو عمى االستثمار ضمف صيغة الػ

كفي ىذا سنة كمف المفترض البدء بتشغيمو قريبا.  25كلمدة  استثماره سياحيان كمطعـ مف مستكل الثبلث نجـك
السياؽ فقد قامت كزارة السياحة بالعديد مف األنشطة كالفعاليات في مجاؿ تطكير قطاع السياحة كاالستثمار 

 السياحي في المدف كالمكاقع التاريخية كمف أىميا:
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دارة مواقػػع ال - إلػػى تشػػجيع السػػياحة  55, ىػػدفت النػػدكةتػػراث العػػالميالنػػدوة الدوليػػة لتشػػجيع السػػياحة الثقافيػػة وا 
يتمتػع بطاقػات كامنػة كبيػرة نظػران لثػراء التػراث التػاريخي السػكرم كتكظيفػو لغػػرض  ان قطاعػ االثقافػة فػي سػكريو باعتبارىػ

 تنمية االقتصاد عف طريؽ السياحة.
لفػػػرص االسػػتثمار كمكاقػػػع عػػدة محػػػاكر شػػممت عرضػػان  56, تنػػػاكؿ الممتقػػىممتقػػى " آفػػػاؽ السػػياحة فػػػي سػػورية" -

 الجذب السياحي في سكرية كخصكصان المدف التاريخية كالمكاقع األثرية.
, حيػػث تػػـ عػػرض العديػػد مػػف مشػػاريع منػػاطؽ ممتقيػػات دوليػػة لسػػوؽ االسػػتثمار السػػياحي الػػدولي فػػي سػػورية -

لجػػػذب السػػػياحي كالمحققػػػة التطػػكير السػػػياحي الكبػػػرل, باإلضػػػافة إلػػى المكاقػػػع كالمشػػػاريع الجػػػاىزة لبلسػػتثمار كذات ا
لمجػػدكل االقتصػػادية كلمختمػػؼ أشػػػكاؿ السػػياحة, كمػػف أىميػػػا السػػياحة التاريخيػػة, باإلضػػػافة الػػى التػػدريب السػػػياحي 

 كعركض الصكت كالضكء في المكاقع التاريخية كاألثرية كالمناطؽ السياحية المتكاممة.
المتكسػطة كالمػػدارس الفندقيػة, كقامػت بتحػديث نظػػـ  , أنشػأت الػكزارة عػػددان مػف المعاىػدالتأىيػؿ والتػػدريبفػي مجػاؿ ك 

كأساليب كمناىج التعمػيـ كالتػدريب الفنػدقي كالسػياحي, كطّبقػت نظػاـ التعمػيـ المػزدكج بغيػة تػأميف الخبػرات البلزمػة فػي 
 مجػػػالي اإلدارة كالتػػػدريس, كتتطمّػػػع اليػػػـك إلػػػى إحػػػداث معيػػػد عػػػاؿ أك كميػػػة لمعمػػػـك السػػػياحية كالفندقيػػػة, كسػػػتعمد إلػػػى
 خطػػكات مسػػتقبمية إلدخػػاؿ أنمػػاط سػػياحية جديػػدة, كتطػػكير أداء كتأىيػػؿ األدالء السػػياحييف كتحػػديث أسػػاليب الداللػػة.
كتكلي الكزارة اىتمامان خاصان بالصناعة الفندقية كمنشآت المبيت كتكابعيػا, كمػا تعنػى بالصػناعات التقميديػة كالفكلكمػكر 

كتعتمػد الػكزارة أسػس التطػكير كالتحػديث  ة السياحية كالداللػة كالجػكدة.السكرم كخدمات السائح كالنقؿ السياحي كالحرك
 بإنشاء مركز متطّكر لممعمكماتية السياحية كقاعدة بيانات نكعية لكافة أنشطة السياحة.

 مشاريع وبرامج عمى المستوى المحمي: 2-1-2
, بيػدؼ 1988كيميا عػاـ التػي تػـ تشػ محػافظ حمػب رئيسػًا لمجنػة حمايػة المدينػة القديمػة,يعتبػر  :محافظة حمػب - -

حماية مركز مدينة حمب التاريخي بعد تسجيميا ضػمف الئحػة التػراث العػالمي اإلنسػاني. كىػي صػاحبة القػرار األعمػى 
 بكؿ ما يخص المدينة القديمة مف اعتماد لمسياسات, كمنح الرخص بما فييا السياحية.

يػة البسػيطة عمػى الخػدمات كالمنشػآت بنػػاء كمػا يكمػف دكر محافظػة حمػب فػي صػبلحيتيا بفػرض بعػػض الرسػـك المحم
عمى تفكيضات كاردة ضمف قانكف اإلدارة المحمية, كتػكزع عائػدات ىػذه الرسػـك عمػى البمػديات بالدرجػة األكلػى لتمكيػؿ 

                                                             

, كلمزيد مف التفاصيؿ يمكف الرجكع الى المكقع 2001ايمكؿ  11- 9 ما بيفانعقدت برعاية مف مركز التراث العالمي التابع لميكنسكك  55
ك مجمة  –"  الذم تـ ذكره سابقان UNESCOمكقع مركز التراث العالمي "  -www.islamictourism.com/Arabic_Articleااللكتركني التالي: 

  2002لعاـ  – 2العدد  –مية السياحة اإلسبل
, برعاية مف كزارة السياحة بالتعاكف مع غرؼ السياحة كبمشاركة العديد مف الدكؿ كالشركات العربية كالعالمية 2005-7-5انعقد الممتقى بتاريخ 56

: الرجكع الى المكقع االلكتركني التاليكالمستشاريف. كلمزيد مف التفاصيؿ يمكف  العاممة في مجاالت السياحة باإلضافة إلى عشرات الباحثيف
 

www.syriatourism.gov.sy 
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المشػػاريع االسػػتثمارية, كبعػػػض المشػػاريع ضػػػمف مركػػز مدينػػة حمػػػب التػػاريخي, كلكػػػف يعتبػػر ىػػذا النػػػكع مػػف التمكيػػػؿ 
 ف الضركرة كىك ما يسمى ) المكازنة المستقمة لممحافظة(.ضعيفان, كيستخدـ حي

تشػػرؼ وتػػدير عمميػػات اإلحيػػاء لمركػػز مدينػػة حمػػب : ىػي الجيػػة القانكنيػػة كاإلداريػة التػػي مجمػػس مدينػػة حمػػب -
 , مف خبلؿ مشركع اإلحياء, كالذم أصبح فيما بعد يسمى مديرية المدينة القديمة.التاريخي

منػذ البدايػػة كػػاف تمكيػػؿ عمميػػة اإلحيػاء كاحػػدان مػػف التحػػديات الكبيػػرة التػي كاجيػػت العمػػؿ فػػي المشػػركع, كانطبلقػػان 
مف ىذا المبدأ كضػعت عػدة اسػتراتيجيات لتػأميف التمكيػؿ سػكاء المحمػي عػف طريػؽ المؤسسػات العامػة كالخاصػة, أك 

 العالمي. الدكلية مف خبلؿ المؤسسات كالييئات الميتمة بحماية التراث 
مػف االتفاقيػات مػع جيػات دكليػة ميتمػة بػالتراث اإلنسػاني بشػكؿ عػاـ, كمركػز  كفي ىذا الخصكص تـ عقد عدد

مدينػػة حمػػب التػػاريخي بشػػكؿ خػػاص, مػػف أجػػؿ الحفػػاظ عمػػى مدينػػة حمػػب القديمػػة, كتمكيػػؿ عمميػػة التنميػػة العمرانيػػة 
, كمؤسسػػػػة GTZكالػػػػة األلمانيػػػػة لتعػػػػاكف الفنػػػػي فييػػػػا, كالصػػػػندكؽ العربػػػػي لئلنمػػػػاء االقتصػػػػادم كاالجتمػػػػاعي, كالك 

 اآلغاخاف لمثقافة, باإلضافة الى مجمس مدينة حمب.
, نػكعيف مػف الػدعـ: 1993كالتػي بػدأت عػاـ  (GIZالوكالة األلمانية لمتعاوف األلمػاني ) تضمنت االتفاقية مػع 

 العيني كالمالي.
ؿ بشػػػكؿ مشػػػاريع تنميػػػة عمرانيػػػة مختمفػػػة مػػػف خصصػػػت المعكنػػػة الماليػػػة لتنفيػػػذ بػػػرامج اإلحيػػػاء ضػػػمف منػػػاطؽ تػػػدخ

عػداد الدراسػات  أىميا, استبداؿ شبكات البنية التحتية, كترميـ المبػاني التاريخيػة, كتحسػيف البيئػة المحميػة كالمػركر, كا 
%, يقابميػػا 61التخطيطيػػة, إضػػافة الػػى العديػػد مػػف المشػػاريع الخدميػػة, كذلػػؾ بمسػػاىمة مػػف الجانػػب األلمػػاني كقػػدرىا

 %.41ف الجانب السكرم ممثمة بمجمس المدينة بتمكيؿ نسبةمساىمة م
أما المعكنة العينية, فتركزت عمى التعاقد مع خبراء دكلييف كمحمييف, كتقديـ تجييزات كمعدات, كتدريب كتأىيؿ 
المكارد البشرية العاممة بالمشركع مف خبلؿ دكرات ممنيجة داخمية كخارجية, كدعـ النشاطات االجتماعية في 

المدينة القديمة, كصناديؽ اإلقراض المعنية بترميـ الدكر السكنية بيدؼ تشجيع السكاف عمى البقاء  إطار
 كاالستمرار, كبما يضمف استدامة المركز التاريخي كتنكع كظائفو األصمية.

, إضافة 2007وحتى عاـ  1993بمغ مجموع ما قدمتو المعونة األلمانية الى الجانب السوري بالفترة ما بيف 
 مميوف يورو. 10( مميوف ليرة سورية, أي ما يعادؿ 650الى المساىمات العينية التي تـ ذكرىا, حوالي )

مع الحككمة األلمانية, فقد قامت الحككمة  تبادؿ الديف السورية األلمانيكما استفاد المشركع مف اتفاقية 
عديد مف مشاريع الترميـ مثؿ ترميـ مبنى مديرية المدينة القديمة بتنفيذ ال –السكرية ممثمة بمجمس مدينة حمب 

عادة تكظيفو كمركز لفعاليات ثقافية كاجتماعية كسياحية, إضافة الى تمكيؿ دراسات  الشيباني في حي الجمـك كا 
لترميـ بعض المدارس في المدينة القديمة كتنفيذ بعضيا, كمشاريع تجديد البنى التحتية, كىك ما اعتبر ردان لجزء 
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وقد تـ , 2119م كفؽ االتفاقية المكقعة بيف الطرفيف كذلؾ عمى ثبلث مراحؿ كاف آخرىا عاـ مف الديف السكر 
 . مف ىذه االتفاقية 2011وحتى عاـ  2005مميوف ليرة سورية( منذ عاـ  715صرؼ ما يقارب ) 

في  الصندوؽ العربي لإلنماء االجتماعي واالقتصاديكما استفادت مدينة حمب القديمة مف تمكيؿ 
يت, مف خبلؿ مساىمتو بمعكنة نقدية بمغت مميكف دكالر بالمرحمة األكلى, كتـ تحديد أكجو إنفاؽ ىذه المعكنة الكك 

أىـ بنكدىا, التعاقد مع خبراء دكلييف, كتدريب العامميف, كتأميف تجييزات نظاـ المعمكمات الجغرافي, كتجييزات 
قامة كرشات عمؿ دكلية, لتتطكر فيما التصكير الضكئي, ككمبيكترات, كتجييزات نظاـ التصكير الف كتكغرامترم, كا 

بعد الى تمكيؿ مشاريع إعادة تأىيؿ كترميـ في المرحمة الثانية, كمشركع إعادة تأىيؿ منطقة محيط الجامع األمكم 
/ألؼ 811/ الؼ دكالر, مف أجؿ إعداد الدراسات, ك/ 191الكبير, كالمدرسة الحمكية, كبمساىمة بمغت حكالي/

اىمتيا باألعماؿ التنفيذية في الترميـ كالتأىيؿ. إال أف ىذه المعكنة لـ تكتمؿ بسبب عدـ تنفيذ التزامات دكالر مس
 الجانب السكرم بالمدد الزمنية المحددة لتنفيذ المشركع.

, المتمثمة بعدة ككاالت متخصصة بالتنمية في مجاالت مختمفة, 57شبكة اآلغاخاف لمتنمية كما تعتبر
مف أىـ المنظمات , 59, كبرنامج اآلغاخاف لممدف التاريخي58(AKTCاآلغاخاف لمثقافة ) كمف أىميا مؤسسة

الدكلية التي عممت مع مجمس المدينة, كاىتمت بتكظيؼ التراث كاستثماره سياحيان ضمف مركز مدينة حمب 
, كالمساىمة في إعادة تأىيؿ المنطقة عمراالتاريخي  نيان, كاجتماعيان مف خبلؿ مشاريع فندقية بمستكل خمسة نجـك

مثؿ منطقة محيط قمعة حمب, باإلضافة الى مساىمتيـ المالية في تنفيذ المرحمة األكلى مف المشركع كالذم شمؿ 
عداد دراسة متكاممة لتنفيذ حديقة 431إعادة تأىيؿ الجزء الجنكبي مف المنطقة, كبكمفة تقدر بػ/ / مميكف ؿ.س. كا 

ة الحماية الخاصة بالمركز التاريخي لممدينة كالمقابؿ لمسكر الجنكبي. نمكذجية ضمف منطقة تمة السكدا في منطق
كما تقـك المؤسسة بتمكيؿ المشاريع الصغيرة ضمف المدينة القديمة بيدؼ التنمية االجتماعية كاالقتصادية لمسكاف 

يدؼ إعادة إحياء كالشاغميف, كدعـ الصناعات التقميدية مف خبلؿ اجراء الدكرات التدريبية لمسكاف مف الجنسيف ب
قباؿ مف قبؿ  ىذه الصناعات كاعتبارىا مصدران لتطكير الدخؿ المحمي لمسكاف ككف ىذه الصناعات مصدر جذب كا 

 الزكار كالسياح المحمييف كاألجانب.
                                                             

 www.akdn.orgلمزيد مف التفاصيؿ يمكف الرجكع الى المكقع االلكتركني التالي:  57
عادة إحياء المجتمعات المحمية في  1988تأسست عاـ 58 العالـ اإلسبلمي. كىي تركز عمى النكاحي المادية كاالجتماعية كالثقافية كاالقتصادية, كا 

دراؾ الثقافة اإلسبلمية, كالسيما ما يتعمؽ منيا بالتراث  العمراني كتيدؼ الى تشجيع البحث عف بيئة عمرانية حديثة بركح اإلسبلـ مف خبلؿ فيـ كا 
جائزة آغا خاف لميندسة الحضارم مع االستخداـ الصحيح لما تكصمت إليو المعارؼ كالعمـك كالتقنيات الحديثة. تشمؿ المؤسسة عدة أنشطة كىي 

 متكنكلكجيا.المعمارية, كبرنامج اآلغاخاف لممدف التاريخية, كبرنامج اآلغاخاف لميندسة المعمارية اإلسبلمية في جامعة ىارفارد كمعيد ماساتشكستس ل
في المناطؽ األكثر فقران كالمناطؽ النائية رؤية برنامج اآلغا خاف لممدف التاريخية ىي في كيفية االعتماد عمى الثقافة لتككف حافزان لمتنمية حتى 59

ى إعادة جدان مف العالـ. حيث برىف الدعـ المقدـ مف قبؿ البرنامج إلى المجتمعات عمى أنو يمكف لمحفاظ عمى التراث الثقافي. مصحكبان بالعمؿ عم
مع  2000ة, لقد بدأت تجربة البرنامج في سكرية عاـ إحياء المناطؽ الحضرية. أف يككف نقطة انطبلؽ نحك تحقيؽ التنمية االجتماعية كاالقتصادي

ترميـ ثبلث قبلع ىي صبلح الديف كمصياؼ كحمب, كتكسعت في حمب لتشمؿ تحسيف محيط القمعة كالعديد مف البرامج التنمكية كاالجتماعية في 
 المدينة القديمة بحمب.
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كما قامت مؤسسة اآلغاخاف مؤخران بتطكير كتأىيؿ النقطة الطبية في حي باب قنسريف بيدؼ رفع السكية 
فية لمسكاف كمساعدتيـ عمى تخطي بعض المشاكؿ االجتماعية التي يكاجيكنيا كخصكصان في االجتماعية كالثقا

 مجاؿ تحديد النسؿ كرعاية الطفكلة.
كفي مجاؿ دعـ السكف كالمساىمة في التنمية العمرانية كاالجتماعية كاالقتصادية لمنسيج التاريخي لحمب 

ييدؼ الى  الذم صندوؽ إقراض السكافحياء بإحداث القديمة قامت الحككمة المحمية القائمة عمى عممية اإل
تمكيف السكاف لمقياـ بإصبلح كترميـ بيكتيـ بأنفسيـ, حفاظان عمى الكظيفة السكنية فيو كبالكقت نفسو الحفاظ عمى 
طابع كىكية النسيج العمراني التقميدم الذم يعتبر العامؿ األساسي الستدامة االستثمارات السياحية مف خبلؿ 

. كيضـ فمتخصصي فكصناعة كغيره, كذلؾ بإشراؼ ميندسيالبقاء عمى التنكع الكظيفي, مف سكف كتجارة 
اجيما في مف الصندكقيف كالمذيف تـ إدم ساىـ في تمكيؿ كؿصندكؽ إقراض السكاف صندكقي الطكارئ كاإلحياء. 

مف مجمس مدينة حمب, كالككالة األلمانية لمتعاكف التقني, كجمعية أصدقاء حمب في  صندكؽ كاحد الحقان, كؿ
( مميكف ليرة سكرية, كىك مبم  مدكر مف خبلؿ استرجاعو عمى شكؿ دفعات 34إجمالي حكالي ) المانيا, بمبم 

, كقد تجاكز عدد القركض الممنكحة أكثر مف ) ( حالة ترميـ لدكر سكف 811مريحو كمعفية مف الضرائب كالرسـك
العقارات, ومعرفة األمر الذي ساىـ في خمؽ كادر مؤىؿ لمترميـ وأرشيؼ ضخـ لتوثيؽ تقميدية حتى اآلف. 

 .أسباب التدىور ووضع المقترحات لتعميـ الفائدة عمى جميع عقارات المدينة القديمة

كباستعراض لممكازنات المصركفة مف قبؿ الحككمة المحمية عمى عمميات اإلحياء, كالتنمية المستدامة 
التحتية, كصيانة المرافؽ العامة, لمركز حمب التاريخي, كالتي تتضمف مجمكعة المشاريع الخدمية مف تجديد لمبنى 

عادة تكظيفيا, إضافة الى ما تـ تمكيمو في إطار اتفاقية تبادؿ الديف السكرم األلماني, يتبف لنا  كترميـ المباني كا 
 كفؽ المخطط البياني التالي ما يمي:
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 284بمبم  حكالي ) 2116حيث يبيف بأف المكارد المالية مف قبؿ مجمس المدينة كصمت الى أعمى مستكياتيا عاـ 
تج عف اتفاقية تبادؿ مميكف ليرة سكرية(, كىي قيمة مصركفة فعبلن خبلؿ ىذه السنة, كذلؾ بفضؿ الدعـ المالي النا

( 62الديف السكرم األلماني, بينما نبلحظ البدء بانخفاض ىذه المكارد تدريجيان لتصؿ الى أدنى مستكياتيا الى )
 .3/11/2111حتى تاريخ  2111مميكف ليرة عاـ 

 1993وبالتالي يمكف إجماؿ ما تـ صرفو عمى مركز مدينة حمب التاريخي مف قبؿ كافة المساىميف, منذ عاـ 
/ مميار ؿ.س, بحيث يكوف المساىمة الوسطية السنوية التقريبية حوالي 1.9حوالي /  30/10/2011وحتى 

  , كذلؾ كفؽ الجدكؿ البياني التالي:/ مميوف ليرة سورية105/
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 بتصرف الباحث المصدر: مجلس مدٌنة حلب-2011-2005حلب القدٌمة بالفترة ما بٌن ( موارد مدٌنة 7) مخطط رقم
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إف االستثمار السياحي لـ يكف ىدفًا مف أىداؼ مجمس  مدينة حمب عند البدء بعممية اإلحياء في 
المشاريع ضمف ما سمي مناطؽ التدخؿ أو مناطؽ العمؿ, حمب القديمة عند بدايتيا, ولكف بعد البدء بتنفيذ 

التي أدت بدورىا الى تنمية عمرانية شاممة في المنطقة, فاف العديد مف االستثمارات السياحية بدأت تنتشر 
 فييا. وأصبحت مناطؽ جذب لمسكاف المحمييف ولممدينة ككؿ, والسياح األجانب.

ان كبيران مػف أمبلكيػا المتمثمػة فػي العديػد مػف األبنيػة األثريػة كالتاريخيػة : تدير مديرية األكقاؼ عددمديرية األوقاؼ -
ضػػمف مركػػز مدينػػة حمػػب التػػاريخي, مثػػؿ المػػدارس الدينيػػة, كالخانػػات كاألبنيػػة التجاريػػة, كالعديػػد مػػف الػػدكر السػػكنية 

فػػػي المركػػػز  % مػػػف العقػػػارات المكجػػػكدة41الخاصػػػة الكقفيػػػة, إضػػػافة الػػػى المسػػػاجد, كتمػػػؾ المبػػػاني تشػػػكؿ حػػػكالي 
التاريخي لمدينة حمب, كىي بيذا ربما تكػكف إحػدل أىػـ المؤسسػات ليسػت فػي المدينػة القديمػة, كحػدىا بػؿ فػي مدينػة 
حمب ككؿ التػي تممػؾ كتػدير أصػكالن تػنعكس عكائػد اقتصػادية عمػى مديريػة األكقػاؼ كالتػي بػدكرىا تقػـك بتنفيػذ مشػاريع 

 جديدة كصيانة المباني التاريخية.
ف يرتفع اإلنفاؽ أكثر نتيجة التفاقية التعاكف الفني التي تػـ تكقيعيػا بػيف مديريػة األكقػاؼ كمديريػة المدينػة كيتكقع أ 

القديمػة المشػرفة عمػػى جيػكد اإلحيػػاء, كالتػي تتضػػمف تعيػد األخيػػرة بإعػداد الدراسػػات المعماريػة كالفنيػػة مجانػا لؤلبنيػػة 
شػػػراؼ عمػػػى التنفيػػػذ حسػػػب المكاصػػػفات كالمعػػػايير الخاصػػػة المقترحػػػة لمتػػػرميـ مػػػف قبػػػؿ األكقػػػاؼ, باإلضػػػافة الػػػى اإل

 بترميـ األماكف التاريخية.

 – 2011-1993( إجمالً موارد مجلس المدٌنة المالٌة المصروفة على مركز مدٌنة حلب التارٌخً ما بٌن عام 8مخطط رقم )

 المصدر: الباحث
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القديمػػة مكازنػػة سػػنكية تتركػػز عمػػى تػػرميـ األبنيػػة األثريػػة التػػي تممكيػػا,  تنفػػؽ مديريػػة األكقػػاؼ عمػػى مدينػػة حمػػب 
باإلضػافة الػػى األبنيػػة األثريػة العامػػة كػػالجكامع كالمػدارس الدينيػػة, كمػػف خػبلؿ اسػػتعراض ىػػذه المكازنػة السػػنكية كمنػػذ 

  يتبيف لنا ما يمي: 2111كحتى  2115عاـ 

نمػا يتبػع األولويػات عمػى مسػتوى يتبيف مف المخطط البياني أنو ال يوجد تمويػؿ  منػتظـ ليػذه المبػاني األثريػة, وا 
المدينة ككؿ, باإلضػافة الػى توجيػات إداريػة مركزيػة فػي ىػذا الخصػوص. وأف أكبػر تمويػؿ لممدينػة القديمػة بمػغ 

 ( مميوف ؿ.س سنويًا.8.4( مميوف ؿ.س وبمتوسط إنفاؽ يبمغ )12.1)
مػػػف أىػػػـ الػػػكزارات الفاعمػػػة فػػػي مجػػػاؿ الحفػػػاظ عمػػػى مراكػػػز المػػػدف 60قافػػػةتعػػػّد كزارة الث مديريػػػة اآلثػػػار والمتػػػاحؼ: - -

قامة المتػاحؼ العامػة كالتخصصػية,  كمػا تسػاىـ فػي إصػدار التاريخية كاستثمار األكابد األثرية في مجاؿ السياحة, كا 
لخصػػكص البلزمػػة لحمايػػة المػػدف التاريخيػػة كلعػػؿ أكؿ نظػػاـ عمرانػػي صػػدر بيػػذا ا القػػوانيف والتشػػريعاتالعديػػد مػػف 
كقػػد تضػػمف جميػػع  61مػػف قبػػؿ الحككمػػة العثمانيػػة بعنػػكاف " نظػػاـ حفػػظ كصػػيانة اآلثػػار العتيقػػة"  8111كػػاف عػػاـ 

, كالػػذم 8991عػػاـ  62األحكػػاـ المتعمقػػة بحػػؽ التممػػؾ كالتصػػرؼ باآلثػػار كالمػػدف التاريخيػػة. ثػػـ صػػدر قػػانكف اآلثػػار
يعػػػد حتػػػى يكمنػػػا ىػػػذا مػػػف أىػػػـ القػػػكانيف التػػػي أصػػػدرتيا الػػػكزارة كالػػػذم يعػػػد المرجػػػع األساسػػػي لكافػػػة المكاقػػػع كالمػػػدف 
التاريخيػػة فػػي سػػكرية, كحاليػػان يػػتـ إعػػادة النظػػر فيػػو كتطػػكيره ليتناسػػب مػػع األفكػػار الجديػػدة فػػي التعامػػؿ مػػع المػػدف 

 رىا سياحيان.كالمكاقع التاريخية السكرية, كاستثما

                                                             

 www.moc.gov.syلمزيد مف التفاصيؿ يمكف الرجكع الى المكقع االلكتركني التالي:  60
 128ص -ـ.1993لمباحثاف نجكل عثماف كمحمد فؤاد عينتابي عاـ  -الجزء األكؿ 1950-1850كتاب حمب في مائة عاـ 61
ثـ تـ تعديمو  1969ثـ أضيؼ اليو عدة بنكد كممحقات جاء معظميا في عاـ  1963في عاـ  222صدر القانكف بمكجب المرسـك التشريعي رقـ 62
 .1999عاـ 

 2011-2005بٌن عام  ( الموارد المالٌة السنوٌة لمدٌرٌة األوقاف المصروفة على مدٌنة حلب القدٌمة ما9المخطط رقم )

 الباحث -األوقاف بحلب المصدر: مدٌرٌة 
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المديريػػػػة العامػػػػة لآلثػػػػار تضػػػػـ كزارة الثقافػػػػة العديػػػػد مػػػػف المػػػػديريات ذات االختصاصػػػػات المختمفػػػػة, كتعػػػػد  
تمكنػػت مػػف تعريػػؼ العػػالـ عمػػى مػػف أىميػػا فػػي مجػػاؿ الحفػػاظ عمػػى المػػدف كالمكاقػػع التاريخيػػة, حيػػث  63كالمتػػاحؼ

الحضػارة السػػكرية القديمػػة, كجعػؿ المنػػاطؽ األثريػػة منػاطؽ صػػالحة لمزيػػارة, كمقصػدان سػػياحيان يتكافػػد إليػو السػػّياح مػػف 
 حاليان. عمؿ المديرية ضمف أكلكيات مفكؿ مكاف. كما يعتبر التكثيؽ األثرم كأتمتة اآلثار السكرية 

ينػػة حمػػب القديمػػة داخػػؿ األسػػكار كخارجيػػا كمنطقػػة تاريخيػػة يمنػػع اليػػدـ كمػػا قامػػت كزارة الثقافػػة بتسػػجيؿ مد
, 1976كالبنػػاء فييػػا إال بػػإذف مػػف السػػمطات المحميػػة المعنيػػة. كقػػد جػػاء ذلػػؾ عمػػى مػػرحمتيف كانػػت األكلػػى فػػي عػػاـ 

ي , ليػػػتـ فيمػػػا بعػػػد تسػػػجيؿ مدينػػػة حمػػػب مػػػف قبػػػؿ منظمػػػة اليكنسػػػكك كمكقػػػع لمتػػػراث اإلنسػػػان1982كالثانيػػػة فػػػي عػػػاـ 
 .1986العالمي في عاـ 

كمػػف أىػػـ األنشػػطة التػػي قامػػت بيػػا كزارة الثقافػػة ىػػي برنػػامج تطػػكير السػػياحة الثقافيػػة بتمكيػػؿ مػػف االتحػػاد  
كالػذم تػـ ذكػرىـ سػابقان فػي  2118األكركبي, كالمبادرة الكطنية لتطكير المتاحؼ كمكاقع التراث الثقافي السػكرية عػاـ 

  الفصؿ األكؿ.
% مف تكمفة الترميـ ألم بناء أك معمـ تاريخي 51اآلثار كالمتاحؼ ممزمة بتقديـ نحك تعتبر مديرية 

مسجؿ لدييا سكاء تعكد ممكيتو ليا مباشرة, أك ألم شخصية فردية أك اعتبارية, إال أف ىذه المساىمات خبلؿ 
اآلثار كالمتاحؼ في  السنيف الماضية كانت ضئيمة كلـ تكف كافية ألم أعماؿ ترميـ جدية. كمع ىذا فإف مديرية

 مدينة حمب تحاكؿ كضع خطة كفؽ األكلكيات, ككفؽ المكارد المتاحة الضئيمة.
لمديرية اآلثار كارداتيا مف خبلؿ الرسـك المفركضة عمى دخكؿ المعالـ األثرية كالقمعة كالمتاحؼ كغيرىا 

 أكلكيات الحككمة المركزية.مف الفعاليات األثرية, التي ترسؿ الى العاصمة في دمشؽ ليعاد تكزيعيا كفؽ 
تبيف مصادر المديرية بأف الميزانية السنكية لمديرية اآلثار كالمتاحؼ في سكريا عامة بمغت في العاـ 

مكقع آثرم في سكرية, كجميعيا بحاجة لصيانة دائمة  5111/ مميكف ليرة سكرية مكزعة عمى 75/  2119
  مميكف ليرة سكرية فقط. 22بمغت قرابة  2111حمب لمعاـ كترميـ. كاف مخصصات مديرية اآلثار لكامؿ محافظة 

كالتي تعتبر مف أىـ المعالـ التاريخية عمى المستكل المحمي كالعالمي, فقد قاربت  قمعة حمبفبالنسبة الى 
مميكف في أحسف األحكاؿ.  21, في حيف لـ تتعدل في األعكاـ السابقة 2111مميكف ليرة سكرية خبلؿ عاـ  31الػ 

ىذه األمكاؿ تحكؿ كبشكؿ كامؿ لخزينة الدكلة دكف أف يصرؼ منيا شيء لصيانة أك ترميـ ىذا األثر  إال أف
التاريخي األىـ في المدينة. كىك حاؿ جميع األكابد األثرية المستثمرة في حمب كفي باقي المدف التاريخية السكرية. 

مميكف ليرة سكرية كمستمزمات أساسية دكف  3 – 2,5ففي الكقت الذم يقدر فيو احتياج القمعة سنكيان ما بيف 

                                                             
ـ, كبرزت مياميا خبلؿ السنكات األكلى مف االستقبلؿ في الكشؼ عف معطيػات التػراث السػكرم كالحفػاظ  1946بعد استقبلؿ سكرية عاـ  تأسست63

جراء الدراسات الخاصة بالمكتشفات األثرية, كصياغة القكانيف الناظمة لذلؾ, كالتي كردت في قانكف اآلثار كتعديبلتو . كمع تطكر عمييا كحمايتيا, كا 
 المديرية كتعددت مسؤكلياتيا العممية كاإلدارية لتشمؿ كافة المدف كالمناطؽ في القطر العربي السكرم. خططعمؿ األثرم كتزايد االكتشافات اتسعت ال
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الدخكؿ بمشاريع ترميـ أك تنقيب جديدة, فإف ىذا المبم  غير متكفر. فالقمعة مكاف مفتكح لمجميع كبشكؿ دائـ 
األمر الذم يعرضيا لمتعديات كالتخريب مف قبؿ الزكار. كأف آخر مشركع ترميـ نفذ بقمعة حمب انتيى في الشير 

مبلييف ليرة سكرية ثـ تكقفت المشاريع. كيبيف المخطط  5ككانت قيمة العقد ال تتجاكز  2118الخامس مف العاـ 
ك  2115الميزانيات السنكية المصركفة لمديرية اآلثار كالمتاحؼ في مدينة حمب ما بيف عامي  (11رقـ )البياني 
 , كذلؾ بيدؼ المقارنة:2112

في مركز حمب التاريخي, وىذا  ةنالحظ فيما سبؽ انو ال يوجد ميزانيات ثابتة مخصصة لمعناية باألوابد األثري
التمويؿ يعتمد عمى ما تخصصو اإلدارة المركزية اعتمادًا عمى أولوياتيا عمى مستوى القطر ككؿ, وىو ما ييدد 
نوعية االستثمار ضمف ىذه األبنية, ويعرضيا لإلىماؿ, ونقص في الخدمات الضرورية الالزمة لالستثمارات 

( مميوف ؿ.س 1887( مميوف ؿ.س وبمتوسط إنفاؽ يبمغ )92القديمة بمغ )وأف أكبر تمويؿ لممدينة  السياحية.
 سنويًا.

 موارد داعمة: 2-1-3
تقكـ ىذه المؤسسة بالعمؿ بالتكازم مع : الشركة العامة لمصرؼ الصحي –مؤسسة المياه والصرؼ الصحي -

المياه العذبة كالتي كانت عممية استبداؿ شبكات الصرؼ الصحي في المدينة القديمة, حيث تقـك باستبداؿ شبكات 
 تعاني مف االىتراء كالخمط مع المياه المالحة, إضافة الى اليدر الكبير الحاصؿ لممياه.

المصدر:  – 2012 – 2005ٌنة حلب ما بٌن عام ( الموارد المالٌة السنوٌة لمدٌرٌة اآلثار والمتاحف فً مد10المخطط رقم )

 الباحث -اآلثار والمتاحف بحلب مدٌرٌة 



 

148 
 

ساىمت المؤسسة كمنذ بدء مشركع األحياء بالدعـ مف خبلؿ المساىمة في تمكيؿ مشاريع استبداؿ البنى 
 تشمؿ كامؿ مدينة حمب. التحتية, مف خبلؿ لحظ ىذه المشاريع في خططتيا السنكية كالتي 

أصبحت المؤسسة مسؤكلة بشكؿ كامؿ عف استبداؿ شبكات الصرؼ الصحي  2111كابتداء مف عاـ 
لمدينة حمب ككؿ كمف ضمنيا المدينة القديمة. حيث مازاؿ ىناؾ العديد مف االحياء ضمف المدينة القديمة التي لـ 

تيا منتيية كمعدة مف قبؿ مديرية المدينة القديمة, تجدد شبكات الصرؼ الصحي فييا بعد, بالرغـ مف أف دراسا
 ( مميكف ؿ.س تقريبان تتكزع عمى خمسة مشاريع لمناطؽ مختمفة.271كالتي تقدر قيمتيا بػ ) 

تنفذ الشركة برنامجان استثماريان شامبلن لتحديث شبكة التكزيع المتيالكة, خاصة في المدينة  شركة الكيرباء: -
لحصكؿ عمى مكارد خارجية مخصصة لتمكيؿ ىذه االستثمارات. كجرت جيكد بيف ىذه القديمة بسبب تمكنيا مف ا

الشركة كبيف مؤسسة المياه كالصرؼ الصحي كمديرية االتصاالت فيما يخص تنسيؽ استثماراتيـ القادمة في مجاؿ 
 ة حمب التاريخي.تنفيذ تأىيؿ كتبديؿ شبكات البنية التحتية بتناغـ زمني كمرحمي بما يتناسب كطبيعة مركز مدين

تقـك كزارة االتصاالت كالتقانة برسـ السياسة العامة لقطاع االتصاالت كتقانات  مديرية االتصاالت: -
المعمكمات في سكرية, ككضع االستراتيجيات كالخطط, كاإلشراؼ عمى تنفيذىا, ككضع التكجيات العامة المتعمقة 

فيو, كضماف أمنيا, عمى نحك يكاكب التطّكر التكنكلكجي  بتطكيره كتنميتو كتقديـ خدمات االتصاالت كالمعمكمات
العالمي, كرسـ سياسة تقديـ الخدمة الشاممة عمى نحك يحقؽ متطمبات التنمية االقتصادية كاالجتماعية, ككضع 

المعمكمات, كتسمح بإيجاد المناخ المناسب لتكفير خدمات ستثمار في قطاع االتصاالت ك الخطط التي تشجع اال
ت كالمعمكمات لممستخدميف بأسعار متكازنة, كتمثيؿ سكرية أماـ الدكؿ كالمنظمات كاالتحادات الدكلية االتصاال

المعمكمات, كذلؾ بالمشاركة مع باقي الجيات المعنية. ؿ ما يخّص قطاع االتصاالت ك كاإلقميمية كالعربية في ك
رات كمراكز البحث كالتطكير ككضع البرامج كتشجيع البحث كالتطكير, كاالبتكار كاإلبداع, كاقتراح إحداث المختب

التدريبية كالتدريسية البلزمة لذلؾ. كأخيران نشر الكعي بأىمية االتصاالت كتقانات المعمكمات في التنمية 
 االقتصادية كاالجتماعية الشاممة في سكرية.

االتصاالت الياتفية,  كعمى صعيد مركز مدينة حمب التاريخي, تقـك ىذه المديرية بتنفيذ تكسعة كتحديث شبكة
 مف خبلؿ مشاريع تجديد البنى التحتية الحاصمة في المدينة القديمة.

يعد قطاع االتصاالت مف أىـ ركائز االستثمارات السياحية المستدامة, بما تقدمو مف خدمات ىامة لمسياح 
 كزكار المدينة القديمة.

تجاه مدينة حمب القديمة مف خبلؿ مكازناتيا ال يكجد استراتيجية كاضحة لكزارة الصحة  مديرية الصحة: -
االستثمارية السنكية, لذا ال يمكف االفتراض بأنيما سيقكماف بالكفاء بالتزاماتيما في ترميـ كصيانة المستكصفات أك 
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المستشفيات التي تحت إدارتيما حتى يتـ بمكرة خطة عمؿ كاضحة لمتنمية العمرانية المستدامة ضمف مركز مدينة 
 اريخي.حمب الت

كاف لمديرية الصحة مشاركة فاعمة في دعـ مركز مدينة حمب التاريخي بالمكارد التي تمتمكيا مف خبلؿ 
مديرية المدينة القديمة بتأسيس بعض النقاط الطبية كالتي تحتاجيا المدينة القديمة  –مشاركة مجمس مدينة حمب 

 افة الى تأسيس نقطة طبية في سكؽ السكيقة.كمف أىميا النقطة الطبية بحي الجديدة, كباب قنسريف, باإلض
قدـ خبلليا مجمس المدينة المبنى كالمعدات الطبية كالفرش, كقدمت مديرية الصحة الككادر البشرية الطبية 
البلزمة لمتشغيؿ. عممت ىذه المراكز عمى المعالجة كالتكعية كخصكصان بما يتعمؽ بالطفكلة, كتحديد النسؿ. كىك 

 تماعية كثقافية عمى صعيد المدينة القديمة.ما انعكس تنمية اج
كما أف لكزارة الصحة عبلقات دكلية مع العديد مف الككاالت كالييئات, كمف أىـ ىذه الجيات كالتي ليا تأثير 
عمى مدينة حمب القديمة ىي مؤسسة اآلغاخاف, كالذم أثمر الحقان عف تمكيؿ إعادة تأىيؿ النقطة الطبية في باب 

 أدكات العمؿ كمستمزماتو.قنسريف كتطكير 
تقـك كزارة التربية بشكؿ عاـ بدكر أساسي في تربية كتنشئة األجياؿ, كما أف ليا دكر كبير  مديرية التربية: -

عمى صعيد الحفاظ عمى المكاقع التاريخية كاألثرية مف خبلؿ التكعية ألىمية ىذه المكاقع كضركرة الحفاظ عمييا. 
 العديد مف الدكر التقميدية المميزة كالتي تستعمؿ مف قبميا كمدارس.  باإلضافة الى مسؤكليتيا تجاه

كفي ىذا اإلطار قامت مديرية التربية في مدينة حمب بالعديد مف المشاريع المشتركة مع المدينة القديمة, 
يد مف كخاصة في مجاؿ التكعية, حيث ركزت ىذه النشاطات عمى المدارس ضمف المدينة القديمة, كالمشاركة بالعد

.  الفعاليات الثقافية كالسياحية, كمعرض رسـك )حمب القديمة في عيكف اطفاليا( في مبنى الشيباني في حي الجمـك
مؤسسة بالمشاركة مع  التعميـ مشركع دعـكما أف لكزارة التربية العديد مف مجاالت التعاكف الدكلي, ك

 , كقدالتعميـ األساسي في مدارس المدينة القديمة بحمبحقائب مدرسية ألطفاؿ  تكزيعلمثقافة, حيث تـ  األغا خاف
في محكريف أساسييف ىما التحفيز كالتطكير, ففكرة الحقيبة  أىمية المشركعتكمف . ك المشركع ستة مدارس شمؿ

كأما في  عامؿ مشجع لمطالب حيث أنيا تعتبر بمثابة مكافأة كتقدير لمثابرتو في التعمـ, تأتي بمثابةالمدرسية 
الدراسية كىذه العممية تساعد  أعمى المستكياتيككف مف خبلؿ دعـ الطبلب المتفكقيف لمكصكؿ إلى  التطكيرمجاؿ 

 ئو.بنا في عممية انخراطيـ في المجتمع كالمساىمة في
كما استفادت المدارس مف اتفاقية التعاكف مع الصندكؽ العربي لئلنماء االقتصادم كاالجتماعي التي تـ  

 خبلؿ تكثيؽ مدارس حمب القديمة كترميـ عددا منيا. ذكرىا سابقان, مف
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ممثمػػة بالجامعػػات كمراكػػز البحػػث العممػػي كالمعاىػػد المتكسػػطة كمعاىػػد 64إف لػػكزارة التعمػػيـ العػػالي جامعػػة حمػػب: -
يجػػػاد الحمػػػكؿ,  التػػػراث, دكران ىامػػػان فػػػي مجػػػاؿ حمايػػػة التػػػراث كالتعريػػػؼ بػػػو, كمناقشػػػة المشػػػاكؿ التػػػي يعػػػاني منيػػػا كا 

 أنشػػئ عػػػاـكيعػػّد معيػػد التػػراث العممػػي فػػي جامعػػة حمػػب الػػذم متعػػاكنيف بػػذلؾ مػػع جيػػات دكليػػة كمحميػػة مختمفػػة. 
قامػة 8999 ـ, أكؿ معيد متخصص في تاريخ العمـك في الكطف العربي, ىدفو األساسػي القيػاـ بػدكر تراثػي فاعػؿ, كا 

 تعاكف كثيؽ مع جامعات غربية كعربية, كىيئات قكمية, كمعيد المخطكطات العربية, كدكلية كاليكنسكك.
دينػػة حمػػب فػػي ىػػذا اطػػار الحفػػاظ إضػػافة الػػى الػػدكر الرئيسػػي التػػي تقػػـك بػػو كميػػة اليندسػػة المعماريػػة فػػي م

عمػػى المركػػز التػػاريخي لممدينػػة كتنميتيػػا عمرانيػػان, مػػف خػػبلؿ العديػػد مػػف األبحػػاث التػػي تيػػتـ فػػي ىػػذا المجػػاؿ كعمػػى 
 كافة المستكيات.

إضػافة الػػى تنفيػذىا عػػددان مػف البػػرامج المشػتركة مػػع جامعػات عربيػػة كعالميػة بيػػدؼ اعػداد ابحػػاث فػي ىػػذا 
 مف أىـ ىذه االتفاقيات. 65لدراسات العميا, كيعد برنامج تمبكسالمجاؿ عمى مستكل ا

التػػػي اىتمػػػت بمكضػػػكع التكظيػػػؼ المبلئػػػـ لؤلبنيػػػة , 66كمػػػا تعتبػػػر النػػػدوة العالميػػػة لحمايػػػة حمػػػب القديمػػػة
كالمناطؽ األثريػة لمحفػاظ عمييػا, مػف أىػـ الفعاليػات التػي بػادرت بيػا الػكزارة فػي مجػاؿ الحفػاظ عمػى التػراث العمرانػي 

معمػػارم. كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ التأكيػػد عمػػى أىميػػة إعػػداد الدراسػػات الفنيػػة كاالقتصػػادية السػػتثمار المبػػاني كالمنػػاطؽ كال
األثريػػػة بيػػػدؼ إحيػػػاء القػػػيـ االجتماعيػػػة كالحضػػػارية التػػػي انػػػدثرت, كالتػػػي أثّػػػرت عمػػػى االسػػػتمرارية الحضػػػارية فػػػي 

مقارنػػة بػػيف إعػػادة الحيػػاة إلػػى مبنػػى تػػاريخي  التخطػػيط كالعمػػارة المعاصػػرة, كبيػػاف أىميػػة ذلػػؾ التكظيػػؼ مػػف خػػبلؿ
بالتكظيؼ المبلئـ كبيف القياـ بترميمػو بػدكف تكظيفػو أك اسػتثماره بالشػكؿ المناسػب. ففػي الحالػة األكلػى يػدخؿ المبنػى 
 أك المنطقة األثرية في الكيػاف العضػكم لممدينػة كيػؤثر فػي بػاقي أجزائيػا, بينمػا فػي الحالػة الثانيػة يقػؼ المبنػى جامػدان 

                                                             

 www.mhe.gov.syلمزيد مف التفاصيؿ يمكف الرجكع الى المكقع االلكتركني التالي:  64
ركبي لدعـ أعماؿ التطكير في التعميـ العالي بالدكؿ الشريكة في شرؽ أكركبا ككسط آسيا كدكؿ برنامج تمبكس ىك برنامج ممكؿ مف االتحاد األك  65

 غرب البمقاف كحكض المتكسط
 .1983أيمكؿ  30-26انعقدت في مدينة حمب بالفترة ما بيف 66

 المصدر: مدٌرٌة المدٌنة القدٌمة -2006( فعالٌة ) حلب القدٌمة فً عٌون اطفالها ( عام 33صورة رقم )
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ييمؿ بعد فترة أك يصبح عنصران ثانكيان في المجتمع, ال يمبث أف تتدىكر حالتػو مػرة أخػرل. كتػـ بيػاف تػأثير التكظيػؼ 
الجديد عمى المحيط كالحاجة إلى إجراءات تخطيطية كتنظيمية جديدة لتػكفير المتطمبػات الجديػدة مػف شػبكات لمطػرؽ 

المبلئػػـ لممنػاطؽ األثريػػة كمحيطيػا العمرانػػي. كمػا تػػـ مناقشػػة كالمشػاة كالخػػدمات العامػة األخػػرل السػتكماؿ التكظيػػؼ 
أخطار الفعاليات االقتصادية في إحياء المدينة القديمة عمى البنيػة العمرانيػة التاريخيػة, كالمبػادئ الناظمػة لئلنشػاءات 

مات التاريخيػػة الحديثػػة فػػي المدينػػة القديمػػة, كاسػػتعراض لػػبعض المكاقػػع األثريػػة كضػػركرة تكظيفيػػا سػػياحيان, كالمسػػاى
 كالجغرافية في فف البناء كعبلقتو بالتنظيـ االجتماعي كالفعاليات االقتصادية.

نالحظ مف خالؿ االستعراض السابؽ لموارد القطاع العاـ لمتنمية العمرانية لمركز مدينة حمب, بأف 
مستويات المتوسط معظـ اإلدارات ومؤسسات القطاع العاـ تفتقر الى وجود خطة عمؿ متكاممة عمى مختمؼ ال

 أو الطويؿ األجؿ وخاصة في مراكز المدف التاريخية. 
إال أف ىذه اإلدارات والمؤسسات تعاني بشدة مف قمة الموارد البشرية المؤىمة, وتضخـ عمالتيا, 
ويقتصر دورىا, إف وجد, عمى برامج استثمار سنوية تركز عمى المتطمبات الدنيا األساسية وضمف مجاليا 

فقط. وىي موارد غير ثابتة وتخضع ألولويات الحكومة المركزية, ولمظروؼ السياسية والطارئة كما المباشر 
الحظنا خالؿ استعراضنا لموارد مجمس المدينة, مديرية األوقاؼ, مديرية اآلثار والمتاحؼ, حيث دؿ المخطط 

ى ضرورة وجود إمكانية , وىو مؤشر قوي عم2012-2011البياني عمى تدني الموارد بشكؿ كبير خالؿ عامي 
إليجاد البدائؿ وفؽ أسس مدروسة سابقًا ووفؽ خطط تشمؿ حاالت الطوارئ التي يمكف أف تتعرض ليا البالد. 
بما يضمف استمرار تدفؽ موارد بشكؿ مستداـ مف خالؿ أنشطة وفعاليات تعتمد عمى اإلمكانيات المحمية, مف 

 ه الفترة.موارد بشرية ومواد أولية تكوف داعمًا خالؿ ىذ
ونظرًا الى أف ىذه المؤسسات ال تدير موارد خاصة بيا, باستثناء البمديات واألوقاؼ, فإنو يبدو أنو 
ليس بالسيولة عمى ىذه المؤسسات أف تمتـز بأية تعيدات مالية جديدة تجاه مراكز المدف التاريخية قبؿ 

وتتمثؿ إمكانية مساىمة ىذه الجيات في حصوليا عمى اعتمادات جديدة مف الحكومة المركزية في دمشؽ. 
حدىا األقصى في استعدادىا إلدراج متطمبات إحياء مراكز المدف التاريخية ضمف برامجيا االستثمارية, إف 

 استطاعت, مما يعني دعمًا إضافيًا لممرحمة التنفيذية الجارية.
ر القطاع العاـ, إضافة الى أف وجود قرار سياسي, وخطة عمؿ وطنية, يضمف مشاركة كؿ مصاد

سوؼ يساىـ في تأميف عوامؿ االستدامة لممدف التاريخية ولالستثمارات السياحية فييا, كؿ حسب دوره 
مكانياتو.  وا 

ىذه الخطة يجب أف تنطمؽ مف المستويات المحمية كمدينة حمب مثاًل, وىو ما يحاوؿ البحث الوصوؿ 
حسب خصوصيتو المحمية, لتصاغ الحقًا كاستراتيجية  لو, إضافة الى المراكز التاريخية السورية األخرى كؿ

وطنية شاممة تحدد األطر العامة لمعمؿ مع االحتفاظ عمى خصوصية كؿ مدينة عمى حدى, وفؽ رؤيتيا المحمية 
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واستراتيجيتيا التي مف المفترض أف يكوف قد ساىـ فييا جميع الشركاء والسكاف المحمييف, وبما يضمف 
االستثمارات السياحية ضمف مركز المدف التاريخية, ويساىـ في استدامتيا والحفاظ عمى االستفادة الكاممة مف 

براز عظمتيا وروعتيا.  ىويتيا العمرانية لألجياؿ القادمة, والترويج ليا وا 
كما تعتبر ممكيات القطاع العاـ ضمف ىذه المراكز التاريخية كبيرة ولكنيا غير مستثمرة. إف تحسيف 

دارة ىذه األمالؾ واألصوؿ سوؼ يزيد مف مرد وديتيا كأحد مصادر التمويؿ المستدامة  لعممية  أسموب وا 
 األحياء في مركز مدينة حمب التاريخي.

 
 موارد القطاع الخاص ودورىا في التنمية العمرانية واالستثمار السياحي المستداـ 2-2

مستثمريف مف داخؿ المركز التتركز مشاركة القطاع الخاص في مكارد التنمية العمرانية مف خبلؿ 
مف سكاف كشاغميف, مف خبلؿ استثمارىـ لعقاراتيـ التي يمتمككنيا,  لمدينة حمب كىـ السكاف المحمييكف التاريخي

المذيف  ف الجددوالمستثمر أك مف خبلؿ كعييـ ألىمية المكاف الذم يعيشكف بو كأىمية حمايتو كاستدامتو. كىناؾ 
يقكمكف باستثمار عقارات ضمف المركز التاريخي. إضافة الى مشاركتيـ في تطكير المكارد البشرية ضمف 
المجاالت التي تيتـ بالتنمية كالحفاظ, كتقنيات العمؿ في مجاؿ االستثمار السياحي كالتركيج لمركز مدينة حمب 

 التاريخي.
صناعة كاستثمار التراث في مجاؿ الثقافة, إال أف كتتنكع االستثمارات ما بيف السكف كالتجارة كال

االستثمارات السياحية لمدكر التقميدية ضمف مركز مدينة حمب التاريخي مف أىميا مف ناحية المردكد االقتصادم, 
كانعكاسيا عمى البيئة العمرانية التاريخية, كما ينتج عنو مف تنمية عمرانية تنعكس تنمية اقتصادية كاجتماعية, 

 ة الى اعتبارىا أداة لمتركيج ليذه المراكز التاريخية محميان كعالميان. إضاف
كىناؾ العديد مف الجيات المحمية كالعربية كالدكلية التي ساىمت في رسـ السياسات كالخطط, كتقديـ 
 الخبرات الفنية, إضافة الى تمكيؿ المشاريع ضمف حمب القديمة, كمؤسسة اآلغاخاف لمثقافة, أصدقاء حمب في
ألمانيا. إضافة الى العديد مف الجيات الخاصة التي تقكـ عمى االىتماـ بالمكارد البشرية كتأىيميا لتقـك بدكرىا 

 التنمية العمرانية المستدامة لمركز مدينة حمب التاريخي.ب
 استثمارات محمية تقميدية كالمتمثمة بالسكاف كالشاغميف, كالجديدة كف تصنيؼ مكارد القطاع الخاص الىيم

 المتمثمة بالمستثمريف كأصحاب رؤكس األمكاؿ. كتطكير المكارد البشرية.

تتمثؿ المكارد المالية لمقطاع الخاص بالمستثمريف, مف مالكيف  االستثمارات المحمية التقميدية, والجديدة: 2-2-1
ة كالصناعة كشاغميف, أك مف قبؿ ىيئات أك مؤسسات كالمنظمات األىمية, كالنقابات المينية, كغرؼ السياح

كالتجارة, كالتي يمكف أف يككف ليا دكر في إيجاد مصادر لتمكيؿ االستثمارات السياحية, أك الثقافية, كتقديـ الدعـ 
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المالي لمميف التقميدية بيدؼ إحيائيا كالتركيج ليا, كتأميف تسييبلت مالية لمراغبيف باالستثمار في المدف 
 عمى المستكل المحمي أك العربي أك الدكلي.ف ك ف الخارجيكىناؾ المستثمرك التاريخية. 

ف مف مبلؾ كشاغميف لعقارات ضمف المركز ك : يعتبر السكاف المحميف مف السكاف المحمييفوالمستثمر  -
التاريخي لمدينة حمب مف أىـ المكارد الطبيعية كالتي يمكف بكعييا ألىمية المناطؽ التي يعيشكف فييا, كأىمية 

تكظيفيا سياحيان, أف تككف داعمان قكيان لعممية التنمية العمرانية مف خبلؿ مشاركتيـ مردكدىا االقتصادم في حاؿ 
في عممية التخطيط, كالممارسة الفعمية مستفيديف مف الخبرات المتكفرة, أك تطكير قدراتيا دعمان لكضعيـ 

 المدينة ككؿ.االقتصادم, كالذم بدكره سكؼ ينعكس إيجابان عمى المركز التاريخي لحمب القديمة, كعمى 
العقارات باستثمار عقاراتيـ سياحيان كىي عقارات ذات صفات متنكعة كمميزة,  كقد قاـ العديد مف مالكي

كخصكصان ضمف مناطؽ التدخؿ التي قاـ بتنفيذىا مشركع االحياء كالتي سنأتي عمى ذكرىا في الفصؿ القادـ. 
زة معماريان, كىناؾ الحمامات األثرية التي قاـ أصحابيا فيناؾ العقارات السكنية كىي بأغمبيا كبيرة المساحة كممي

بتأىيؿ الحماـ كتحكيؿ جزء منو ) األميؿ أك بيت النار القديـ الذم لـ يعد يستعمؿ حاليان( الى مقيى أك مطاعـ. 
 كايضان العقارات ذات الصفة التجارية كالخانات مثبلن.

لمستثمر الخارجي بشراء عقارات مميزة ضمف المركز يقـك ا المستثمريف الجدد مف خارج المركز التاريخي: -
التاريخي بشكؿ مباشر مف مالكييا, أك نتيجة شراكة مع القطاع العاـ لعقارات تممكيا في إطار صي  كعقكد مثؿ 

كالتي تركز عمى شراكة القطاع العاـ كالخاص كالتي سكؼ نستعرضيا الحقان. تمثمت ىذه  BOTنظاـ الػ
 سياحية متنكعة مثؿ الفنادؽ كالمطاعـ كالكافتريات. االستثمارات بفعاليات

كما أف ىناؾ دكران لمعديد مف المنظمات األىمية الدكلية, كالتي أبدت استعدادا لتكفير بعض الدعـ المالي أك 
المعدات أك تقديـ خبراء مختصيف. كتعتبر منظمة أصدقاء حمب في ألمانيا إحدل أنشط ىذه المنظمات, كما أبدل 

المغتربيف السكرييف كبعض الشخصيات الدكلية رغبة بالمساىمة كؿ حسب مجالو في تمكيؿ بعض عدد مف 
/ 1.311.111المساىمة في تأسيس صندكؽ إصبلحات الطكارئ بمبم  / مككنات مشركع األحياء. كمف أىميا

 / ؿ.س القيمة اإلجمالية لمصندكؽ في ذلؾ الكقت.4.121.111مف أصؿ / 1993ؿ.س, عاـ 
اىـ في رفع سوية البيئة العمرانية ليذه المواقع عمرانيًا, اجتماعيًا, اقتصاديًا, مما ينعكس كؿ ذلؾ س

إيجابا عمى موضوع االستثمار السياحي, وتنظيـ عمؿ الميف التقميدية ذات األىمية الكبيرة في عممية االستثمار 
المساعدة في رسـ السياسات  السياحي, والترويج ليا والتوعية بأىميتيا, كما يمكف المساىمة مف خالؿ

 المستقبمية لالستثمارات ودعميا وتشجيعيا.
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 تطوير الموارد البشرية:  2-2-2
عمى صعيد المكارد البشرية, ىناؾ إمكانيات كبيرة لمقطاع الخاص لممساىمة في ىذا المجاؿ مف خبلؿ 

كتنظيـ فعاليات ثقافية كسياحية, المكاتب االستشارية, كاألبحاث المتخصصة مف قبؿ الباحثيف كالميتميف بالتراث. 
كتفعيؿ نشاطات تطكعية ذات اىتمامات مختمفة) بيئية, نفايات صمبة, تكعية اجتماعية, صحية( ضمف مركز 
مدينة حمب التاريخي, مف قبؿ المنظمات األىمية كالييئات غير الحككمية, كالمتطكعيف كالميتميف. إضافة الى 

األجياؿ المتخصصة في مجاؿ التراث كالسياحة مف خبلؿ المدارس دكر القطاع الخاص في تأىيؿ كتخريج 
كالجامعات الخاصة, كىي تخصصات كككادر ىامة لرفد سكؽ العمؿ في ىذا المجاؿ. كتعد غرؼ السياحة 
كالتجارة كالصناعة, كالجمعيات األىمية كالنقابات المينية مف أىـ مصادر المكارد البشرية لمقطاع الخاص. كفيما 

 عرض أىـ الجيات الخاصة التي يمكف أف تشكؿ مكردان بشريان ميمان تجاه مركز مدينة حمب التاريخي.يمي نست
خدمػة كىػي تيػدؼ الػى  .211267تـّ إحداث غرؼ السياحة فػي الجميكريػة العربيػة السػكرية عػاـ  غرفة السياحة: -

 كتنفيػػػذىا بالتنسػػػيؽ مػػػع كزارةالمسػػػاىمة فػػػي تطػػػكير السػػػياحة كتنميتيػػػا ككضػػػع الخطػػػط السػػػياحية , ك القطػػػاع السػػػياحي
المسػػاىمة فػػي رفػػع سػػكية جػػكدة الخػػدمات فػػي المنشػػآت السػػياحية كتقػػديميا بأسػػعار ك , تنميػػة االسػػتثماراتك  السػػياحة,
بػػػداء الػػػرأم فػػػي التشػػػريعات كاألنظمػػػة المتعمقػػػة بالسػػػياحةك  منافسػػػة. نشػػػر الػػػكعي ك  ,رفػػػع مسػػػتكل ممارسػػػة المينػػػةك  ,ا 
اإلسػياـ فػي الدراسػات كاألبحػاث كاإلحصػاءات ك  ,ياحة بالتعػاكف كالتنسػيؽ مػع الػكزارةالتركيج كالتسكيؽ لمسك  ,السياحي

صػػدار النشػػرات الدعائيػػة كاإلعبلميػػة , ك البلزمػػة لتطػػكير السػػياحة قامػػة الػػدكرات التدريبيػػة كا  عقػػد المػػؤتمرات كالنػػدكات كا 
قامػػػة المعػػػارض كالميرجانػػػات داخػػػؿ القطػػػر كخارجػػػو أك المشػػػاركة فييػػػا. ,السػػػياحية العمػػػؿ عمػػػى تأىيػػػؿ الشػػػركات ك  كا 

الناشػػئة أك األفػػراد عبػػر إنشػػاء حاضػػنات ليػػا كالعمػػؿ عمػػى تػػدريب كتأىيػػؿ العناصػػر الجديػػدة الكافػػدة إلػػى سػػكؽ العمػػؿ 
تصػػنؼ غػػرؼ السػػياحة أعضػػائيا الػػى سػػتة أنػػكاع رئيسػػية ىػػي الميػػف التراثيػػة كالنقػػؿ كاألدالء السػػياحييف  السػػياحي.

 ـ كالفنادؽ.كمكاتب السياحة كالسفر كالمطاع
أعضائيا ك بصفتيما مظمة مؤسساتية نشاطيما تجارة كصناعة حمب  تمارس غرفتا تجارة وصناعة حمب: غرفتا -

التجار كالصناعييف المذيف يعتبركف أكبر شريحة اقتصادية مستخدمة لمركز مدينة حمب التاريخي, كمستفيدة مف 
مكانياتيا. فكؿ المحبلت التجارية كالمخازف كالمكاتب المرخصة كالصناعات المحمية يجب أف تسجؿ  كضعيا كا 

كيف كالمدراء أف يككنكا أعضاء في الغرؼ بصفتيـ تجاران قانكنيان في غرفة التجارة كالصناعية, كما يجب عمى المال
أك صناعييف. كتييمف ىذه الغرؼ بحكـ إرثيا التاريخي عمى مصادر كاسعة كمتنكعة داخؿ المدينة القديمة, كمع 
مان ذلؾ فاف مساىمتيا النقدية كالعينية في مشركع األحياء ال تزاؿ غائبة تمامان, حتى اآلف, بالرغـ مف إبدائيما تفي

كاستعدادان كاضحان لمتعاكف كالمساىمة المالية بالكسائؿ المتاحة التي قد تقترحيا إدارة مشركع االحياء في مجاالت 
                                                             

رفة المنطقة عمل, بداية تـ إنشاء غرفة سياحة دمشؽ كريفيا ثـ غرفة سياحة حمب, 2002-11-20في تاريخ  65صدر بقانكف رئاسي  رقـ  67
 الساحمية, كأخيران غرفة حمص
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محددة التكمفة كالمكضكع, مف خبلؿ المساىمة المالية المباشرة, اك المشاركة في تحمؿ تكمفة ترميـ بعض األبنية 
 كالمكاقع التاريخية.

ىنػػػاؾ العديػػػد مػػػف الجمعيػػػات األىميػػػة التػػػي تيػػػتـ بػػػالتراث العمرانػػػي كالمعمػػػارم لممػػػدف  دور الجمعيػػػات األىميػػػة: -
التػػي تأسسػػت عػػاـ جمعيػػة عاديػػات حمػػب  التاريخيػػة فػػي سػػكرية عمكمػػان, كمركػػز مدينػػة حمػػب خصكصػػان. كمػػف أىميػػا

 عمػىالجمعيػة تعمػؿ , كقد كاف ليا الدكر األسبؽ في مجػاؿ حمايػة التػراث, كالتعريػؼ فيػو كتركيجػو سػياحيان, 193168
لحمايتيػػػا, كتنظػػػيـ الػػػرحبلت إلػػػى األمػػػاكف  أسػػػاس االىتمػػػاـ باآلثػػػار القديمػػػة كالتعػػػاكف مػػػع مديريػػػة اآلثػػػار كالمتػػػاحؼ

صػدار النشػرات كالمجمػة عمػى نحػك دكرم األثرية, كاالىتماـ بالدراسات األثرية, المػدف  عػدد فػركع الجمعيػة فػي بمػ  .كا 
اؼ كحمػاه كجبمػو كطرطػكس كديػر الػزكر كالسػممية كالسػكيداء كادلػب كحمػص مكزعة فػي مصػي فرعان  51كالمحافظات 

 كالحسكة كالبلذقية كالرقة كدرعا كالمياديف كدمشؽ.
مػف أشػير باعتبارىػا قمعػة حمػب مػف أكثػر الجمعيػات التػي اىتمػت ب 69جمعية أصدقاء قمعة حمبكما تعتبر 

يسػػػعكف ال تبػػػاع ىػػػؿ االختصػػػاص كذكم الكفػػػاءة مػػػف أ سػػػكرية, أعضػػػاؤىا متطكعػػػكفالمعػػػالـ السػػػياحية الثقافيػػػة فػػػي 
إلػػى جانػػب , كمحيطيػػا المعنيػػة بحمايػػة كرعايػػة قمعػػة حمػػببالتعػػاكف مػػع الحككمػػة المحميػػة أسػػمكب عممػػي كمنيجػػي 

 كمػػػف مشػػػاريع  السػػػياحة بحمػػػب فػػػي سػػػبيؿ نشػػػر الػػػكعي السػػػياحي كالتعريػػػؼ بالقمعػػػة كمحيطيػػػا. التعػػػاكف مػػػع مديريػػػة
المراقبػة بالكػػاميرات  الجيػات المعنيػػة انجػاز مشػػركع مػكاز لمشػػركع إنػارة قمعػػة حمػب كىػػكالجمعيػة أنيػػا عرضػت عمػػى 

أبنػػػاء المدينػػة الػػػذيف يحبػػػكف  تغطيػػة تكاليفػػػو مػػف تبرعػػػات أعضػػائيا كغيػػػرىـ مػػف, كمػػف المقتػػػرح ليتكامػػؿ المشػػػركعاف
ظيارىا دائمان بذلؾ المظير  .ان في الميؿ كما في النيارالبلئؽ كلتبقى رمزان مضيئ قمعتيـ كيحرصكف عمى حمايتيا كا 

لمنقابات المينية دكر بارز في تأىيؿ كتخصيص المكارد البشرية البلزمة مف أجؿ الحفاظ  النقابات المينية: - -
عمى المركز التاريخي لمدينة حمب, كاستثماره سياحيان. كذلؾ مف خبلؿ إعداد برامج متخصصة لتطكير الخبرات 

المدف العامميف أك الراغبيف في العمؿ ضمف المدينة القديمة, إضافة الى  خططيكم فالبلزمة, كمف أىميا الميندسي
تعريفيـ بضابطة البناء كمعايير الترميـ المعتمدة ضمف حمب القديمة. مستفيديف مف العديد مف الخبرات المكتسبة 

اآلغاخاف كالككالة  في ىذا المجاؿ ضمف إطار مشركع اإلحياء كاالحتكاؾ مع المنظمات الدكلية العاممة كمنظمة
. كما أف ىذه البرامج تركز عمى تنمية اإلحساس بأىمية البيئة التاريخية التي يعمؿ GIZاأللمانية لمتعاكف التقني الػ

الدكر األساسي في ذلؾ, التي يمكف أف تقكـ  ولنقابة الميندسيفبيا الميندسكف كضركرة عدـ اإلضرار بيا. 
كبشكؿ مكازم باتخاذ اإلجراءات كالعقكبات البلزمة في حاؿ مخالفة الميندس ليذه األنظمة. كضركرة تفعيؿ المجاف 
المختصة في ىذا المجاؿ كمجنة التراث في نقابة الميندسيف, لتقـك بدكرىا في الرقابة عمى األعماؿ اليندسية التي 

 المدينة القديمة. تجرم في
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كما يمكف لنقابة الميندسيف تشجيع الحفاظ عمى التراث العمراني كاستثماره سياحيان بشكؿ مستداـ مف خبلؿ  
ممارسة المينة, كمف خبلؿ المسابقات المعمارية كرصد جكائز لممشركعات التي تتبع أساليب ناجحة في الحفاظ 

 سكاء لمناطؽ تراثية أك لمشركعات جديدة.
أف االستفادة مف الخبرات القديمة) معممك الصنعة( مف بنائيف كحرفييف كصناع في عمميات الصيانة كالتدريب كما 

المحمي باستخداـ مكاد البناء التقميدية المستخدمة في المباني التاريخية مف أىـ األدكار التي يمكف أف تقـك بيا 
بيذه الخبرات كمحاكلة نقميا الى األجياؿ القادمة مف خبلؿ  ان متزايد ان التي تبدم اىتمام نقابات الحرفييف والمينييف

 تنظيميـ لدكرات تأىيمية يقـك بيا معممك الصنعة بنقؿ خبراتيـ الى األجياؿ القادمة.
في تمويؿ االستثمارات السياحية والثقافية, وتقديـ الدعـ المالي  ىاـ موارد القطاع الخاص دوركاف ل

 .ا والترويج ليا, وتأميف تسييالت مالية لمراغبيف باالستثمار في المدف التاريخيةلمميف التقميدية بيدؼ إحيائي
كما كاف ليا دور في تأىيؿ الموارد البشرية العاممة في قطاع السياحة, وفي مجاؿ اعادة تأىيؿ المراكز 

واالعتماد عمييا كأحد التاريخية, وتقديـ الخبرات لدعـ الميف والصناعات التقميدية بيدؼ تأميف االستدامة ليا 
القطاع الخاص عمى توعية األجياؿ وسكاف المدينة عمومًا ألىمية مركز  وارد التنمية العمرانية. كما عمؿم

 70مدينة حمب التاريخي والترويج لو داخميًا, وخارجيًا.
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 مواردالتوظيؼ في  التاريخيمدينة حمب مركز تطبيقات وتجارب الفصؿ الثالث:  -3
 االستثمار السياحيو  متنمية العمرانيةالمحمية ل

سنحاكؿ في ىذا الفصؿ تسميط الضكء عمى أىـ التطبيقات كالفعاليات التي تـ تنفيذىا باستخداـ المكارد 
السابقة. كتتكزع ىذه التطبيقات بيف استثمار النسيج العمراني عمى مستكل المركز التاريخي كمحيطو. باإلضافة 

عادة تأىيؿ كاستعماؿ المباني التاريخي الى إعادة تأىيؿ كخدمات  ةمناطؽ محددة كاستعماليا لكظائؼ سياحية. كا 
 .سياحية, ثقافية, صحية, تعميمية, متاحؼ

 استثمار الموارد المحمية لتنمية النسيج العمراني لمركز مدينة حمب التاريخي: 3-1

الكثير مف الضغكط كالمشاكؿ الناجمة عف ظمت المدينة القديمة خبلؿ الخمسيف السنة الماضية تعاني مف 
( التي تعاممت مع المدينة القديمة ليس عمى أساس ككنيا مدينة تاريخية 4:85ثـ  4:65المشاريع التخطيطية )

 بؿ بككنيا مركز مدينة يجب أف تؤمف مف خبللو الحركة االنسيابية السيمة لبلنتقاؿ بيف مختمؼ قطاعات المدينة.
نة القديمة يأخذ طابعان عمميان في بداية الثمانينات مف القرف الماضي بعد أف تـ إيقاؼ بدأ االىتماـ بالمدي

عمى الئحة التراث العالمي التي يجب الحفاظ عمييا  4:97كتسجيميا عاـ  4:85العمؿ بالمخطط التنظيمي لعاـ 
أثرية ال يجكز المساس بيا ككاف  كمف ثـ صدكر قرارات كزارة الثقافة المتبلحقة التي اعتبرت المدينة القديمة منطقة

ليا الفضؿ في حماية المدينة مف العبث كالتخريب كلكنيا مف جية أخرل كبسبب غياب التخطيط جمدت المدينة 
ككنتيجة لمندكة العالمية لحماية حمب القديمة تـ تأسيس مشركع إحياء المدينة القديمة  3::4في عاـ ك  القديمة.

نة والصندوؽ العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي والوكالة األلمانية التعاوف مجمس المديكمشركع تعاكف بيف 
 .GIZالتقني 

في البداية تـ التعرؼ عمى المدينة القديمة مف خبلؿ المسح الشامؿ تبلىا كضع استراتيجيات التطكير 
لسكاف المدينة  واالجتماعية االرتقاء بالبيئة االقتصادية والعمرانيةكاإلحياء التي حددت ىدفيا العاـ مف خبلؿ 

القديمة كتطكير نظاـ إلدارة عممية اإلحياء عف طريؽ خمؽ نظاـ إدارم قادر عمى إدارة عممية اإلحياء كالبحث عف 
 مصادر لمتمكيؿ لدعـ المكارد المحمية التي كاف مجمس المدينة المصدر األساسي ليا.

 خطط التنمية عمى المستوى العمراني: 3-1-1

ساسي لخطة التنمية العمرانية في تطكير المدينة القديمة كمكاف لمسكف, إضافة الى ككنيا يتمثؿ اليدؼ األ
كقد بدأ مشركع اإلحياء بالقياـ بمرحمة تحضيرية مدتيا ثبلث سنكات )مف عاـ  مركزان تجاريان ىامان لممدينة ككؿ.

استنادان إلى المعطيات التي تكفرت (, تـ خبلليا كضع االستراتيجيات العامة لعممية اإلحياء الشاممة 1993-1996
مف خبلؿ عممية المسح الميداني كالذم أعطى فكرة كاضحة عف الكظائؼ المختمفة) السكنية كالتجارية 
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 سكنً

 حدائق و ساحات

 أسواق

 تجاري مختلط

 أبنٌة إدارٌة

 مناطق سٌاحٌة

 سكنً مختلط
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كالصناعية...(, كالكاقع الراىف لمبنية التحتية كالمشاكؿ المختمفة التي تعاني منيا المدينة عمى المستكل العمراني 
 كاالجتماعي كاالقتصادم.

كقد حددت خطة االرتقاء لحمب القديمة اتجاىات التطكير كالتنمية مف خبلؿ اعتماد تخطيط استراتيجي 
بما فييا مكاقع التنمية السياحية كخطط (, 11) المخطط رقـ يعتمد عمى تثبيت استعماالت األراضي المستقبمية 

الفعاليات السياحية بشكؿ منيجي التدخؿ فييا, كقد كاف بمثابة المخطط التكجييي الذم ساعد عمى انتشار 
كمخطط لو مسبقان دكف المساس بالمناطؽ السكنية كالحفاظ عمى خصكصيتيا. كما تـ تحديد المشاريع التنمكية 
المختمفة مف تحديث لشبكات البنى التحتية كمشاريع الترميـ كتأميف الخدمات, كتحديث قكانيف كمشاريع تمكيمية 

مع خطط تكعية لمسكاف كشاغمي المدينة القديمة مع تحديد أكلكيات التنفيذ, كتحسيف  كغيرىا, كذلؾ بالتكازم دائمان 
البيئة المحمية. أرست ىذه الخطة المفاىيـ العامة لعممية اإلحياء بكصفيا عممية مرتبطة بمختمؼ أكجو الحياة 

 االجتماعية كاالقتصادية كمستندة إلى الكاقع العمراني لمدينة مف التراث العالمي.

خطة مدينة حمب كمشركع اإلحياء عمى تحديد أجزاء المدينة القديمة التي تحتاج إلى اىتماـ  قد اعتمدتك 
كتـ اختيار ىذه المناطؽ اعتمادان عمى ديناميكية المنطقة كالتغيرات السريعة ) في خاص كتنفيذ سريع لؤلعماؿ, 

لممباني كالتي تستكجب التدخؿ السريع(, باإلضافة  الشكؿ كالمضمكف(, كالمشاكؿ العمرانية) الحالة الفيزيائية السيئة
تحتاج ىذه االستراتيجية التي تستفيد مف األمثمة لمقياـ الى أخذ تعاكف كرغبة السكاف المحمييف بعيف االعتبار. ك 
التكافؽ بيف اإلجراءات خطة التطكير المذككرة تميزت ببأعماؿ التنفيذ إلى التنسيؽ كالتخطيط المرّكز. لذلؾ فإف 
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التنسيؽ بيف برامج كؿ , ك كتطكر مدينة حمب القديمة بشكؿ خاص ةن,كبيف المخطط العاـ لتطكر مدينة حمب عام
ربط كؿ الفعاليات المقترحة ببرنامج , ك القطاع الخاص( –الجيات التي تعمؿ في المدينة القديمة )القطاع العاـ

تحقيؽ مركنة في . باإلضافة الى لمتمكيؿزمني كاضح ال تزيد مدتو عف خمس سنكات, كربطيا ببرنامج كاقعي 
تنفيذ األعماؿ في ىذه المناطؽ حسب  أكلكياتدراسة ك  الخطط كاالقتراحات لضماف تكافقيا مع الكقائع المتغيرة

التكامؿ كالتنفيذ السريع لمشاريع العمؿ لضماف الحصكؿ عمى نتائج مممكسة لعممية , كأخيران معايير كاضحة
 ة.التطكير خبلؿ مدة محدكد

بإعداد  GIZكما قامت الحككمة المحمية كبدعـ مالي كفني مف قبؿ الككالة االلمانية لمتعاكف التقني 
, آخذيف بعيف االعتبار الكضع الراىف كالتصكر (12)المخطط رقـ  االستراتيجية التخطيطية لممدينة القديمة

بما يتكافؽ مع المتطمبات الجديدة كالتكجيات السياسية المستقبمي لمختمؼ المناطؽ ضمف المدينة القديمة, كذلؾ 
لمحككمة المحمية كتمبية لرغبة المستثمريف. كقد نتج عف ىذه االستراتيجية تقسيـ المدينة القديمة لمناطؽ تختمؼ 
عف بعضيا البعض بكضعيا الراىف كتصكراتيا المستقبمية. حيث أكدت عمى ضركرة كجكد تحكـ أفضؿ بالتنمية 

دية الحاصمة في بعض المناطؽ التي تنتشر فييا الفعاليات السياحية كما في حي الجديدة, كالمشار الييا االقتصا
/ عمى المخطط, بينما دعت لتأميف التكازف بيف الحفاظ عمى الكظائؼ الخاصة لمنطقة محيط القمعة Eبالمنطقة /

ثمة بالتكظيؼ السياحي المستقبمي كالمشار كاألسكاؽ كمنطقة كشؼ السكر الغربي كبيف الحاجة الى التطكير المتم
 / عمى المخطط. Xإلييا بالمنطقة /

اضافة الى قياـ الحككمة المحمية برصد ميزانيات سنكية بيدؼ إعادة تأىيؿ بعض المحاكر الشييرة 
دة كالمميزة ضمف المركز التاريخي لمدينة حمب كمحيطيا. كمف أبرز ىذه المشاريع إعادة تأىيؿ كاجيات شارع جا

عادة تأىيؿ كاجيات شارع التمؿ ضمف منطقة الحماية, كالشارع المحيط بساعة باب الفرج. كىي محاكر  الخندؽ, كا 
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تتميز بالكاجيات الحجرية التي تتضمف زخارؼ تعكد ألحقاب مختمفة, باإلضافة الى األكشاؾ الخشبية المميزة, 
 كغيرىا مف العناصر التي تعكس جمالية العمارة التراثية في الفترة العثمانية المتأخرة كما بعدىا.

 
 خطط التنمية عمى المستوى االقتصادي: 3-1-2 

ه المركزم في دكر  بعضان مف فقد و. كلكنتجاريان كصناعيان ميمان مركزان مازاؿ المركز التاريخي لمدينة حمب 
التقميدية . بالرغـ مف ذلؾ فإف األسكاؽ خبلؿ الربع األخير مف القرف الماضي صناعي,تجارة النسيج ككمركز 

تكشؼ العكائؽ الفيزيائية ك في المدينة القديمة,  الحياةتشيد عمى استمرار بما تضمو مف فعاليات تجارية  المزدحمة
 األعماؿ. ىذه التي تحد مف تكسع 

في إعداد كتنفيذ مبادرة تنمية االقتصاد المحمي في المدينة  (حياءاإلمشركع الحككمة المحمية )أت بد
كالفعاليات أماكف كقكؼ اآلليات, ك النشاطات, لمسكف, ك  الميدانية عدد مف المسكحاتحيث تـ القياـ بالقديمة, 
كما جرل إعداد مسكدة  ,ركات الصغيرةلمتعميمات كاألنظمة التي تؤثر في الش كجرد, يةالتجار , كاألنشطة السياحة

 . خطة منيجية مف قبؿ مستشاريف محمييف كدكلييف
الشامؿ لخطة تنمية االقتصاد المحمي لممدينة القديمة ىك دعـ التنمية االقتصادية كالحفاظ  اليدؼإف 
نظمة عبر إصبلح األ تحسيف مناخ العمؿ المحميىي:  أىداؼ تسعى الخطة كراء ثبلثةك  التاريخي معان.

تخفيؼ أثر العوائؽ الفيزيائية تقميص أك ك كتمثيؿ أفضؿ لؤلعماؿ كحكار القطاعيف العاـ كالخاص,  ,كالتعميمات
كمتطمبات القديمة في حمب  تحويؿ االقتصاد المحمي لُيصبح مالئمًا لحاجات الحفاظالمساعدة في ك , عمى التنمية

  تراث عالمي.مكقعيا ك
زيادة قدرة الييئات الراعية , ك بناء القدرة عمى تنمية االقتصاد المحمي عمىيرّكز تنفيذ ىذا المنيج كما 

تطكير , ك مشاركة القطاع الخاص في المناىج كسياسات اتخاذ القرار, ك لكي ُتمّثؿ مصالح أىؿ األعماؿ كاألشغاؿ
التحكؿ مف , ك كاحيلتتنافس بشكؿ أفضؿ مع بدائميا في الض إلدارة األسواؽ والخانات واألحياءقالب تشكيمي جديد 

 المصدر: الباحث-منطقة الحماٌة-الفرج( مشارٌع تحسٌن الواجهات ضمن منطقة باب 34صورة رقم )
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عداد كتنفيذ خطط منيجية , ك الحوافز والدعـ لتشجيع االستثماراتالتعميمات كالضكابط إلى  قطاعات لتطوير الا 
يجاد كتطكير , ك المرتبطة بالسياحة وبالحرؼ اليدوية األعماؿ  لمحفاظ عمى تنكع ب القوى العاممةيمشاريع تدر ا 

 .الخارجية جمب االستثماراتكما تيدؼ إلى كاستدامتيا, 
إف النشاطات ىي مسؤكلية المساىميف كأصحاب المصالح كالمنافع في المدينة القديمة فرادل كجماعات. 
يعتمد تنفيذ التنمية عمى المصمحة كالدافع الشخصي, كيتطمب بأف يككف أىؿ المنافع كالمصالح البادئيف بأنفسيـ. 

المقترحة, رغـ أنو مف الممكف في بعض الحاالت, الحصكؿ عمى يكجد تمكيؿ قطرم أك دكلي لتنفيذ النشاطات  ال
مف قبؿ  ,كفؽ الخطة المكضكعة دعـ مف مانحيف أك مف الحككمة. تمتد النشاطات عبر مناطؽ التركيز كتتضمف

 :ما يميعمى , 71مديرية المدينة القديمة
  مف خبلؿ, المحمي ومبادراتياتنمية االقتصاد لصياغة وتنفيذ سياسات اإلدارة المحمية عمى قدرة تنمية 

ضافة مكارد جديدة أخرل ,تحريؾ المكارد المتكفرة , كتحسينو مناخ األعماؿات, كالمحافظة عمى جذب االستثمار , ك كا 
 كتنمية صكرة حمب القديمة, كتفعيؿ حكار القطاعيف العاـ كالخاص.

  ىيئاتيا أكثر تمثيبلن ألعضائيا تعمؿ عمى رؤية جديدة بغية أف تغدك , كالتي الييئات الراعيةتفعيؿ دور
 كمصالحيـ, كما تسعى لتشكيؿ جماعات ترعى مصمحة المدينة القديمة, كتؤمف خدمات األعضاء.

 المنطقة كتحسيف إدارة كتشغيؿ  كتنميةتيدؼ إلى الحفاظ التاريخي  ,مقطاع الخاصلتجمعات  دعـ تشكيؿ
 المدينة القديمة.

 إدارة كتشغيؿ كضبط األسكاؽ كالخانات لما فيو , بيدؼ سواؽالخانات واأل دعـ تشكيؿ تجمعات ألصحاب
األعضاء, مشاركة كالمنظمات رسـك  إدارة ىذه التجمعاتالمصمحة المتبادلة كالمشتركة لكؿ أعضائيا. ُتقّدر 

, كُتحّسف في رأس الماؿ, كتضبط كتصكف كُتشّغؿ كتدير السكؽ كفؽ يالمستقبمالدخؿ المتكقع كتقترض بناءن عمى 
 القانكف كالتشريعات.

 كىيئات األعماؿ كاألشغاؿالمحمية الحككمة , مف خبلؿ , كدعـ التسكيؽلممدينة القديمة ترويجالعمؿ عمى ال 
 .مف القطاع الخاص

  أكثر كأف تسعى ألف تككف  .التعميمات واألنظمةإيجاد التسييالت الالزمة مف قبؿ الحكومة المحمية مف خالؿ
 القطاع الخاص., بمشاركة خدمات البنية التحتيةطكير , كتشفافية في صنع القرار

  ككضع إلى أماكف األشغاؿ كاألعماؿ كتفري  كتحميؿ البضائع , كتسييؿ الكصكؿأماكف وقوؼ اآللياتتحديد ,
 التنسيؽ مع تجمعات األشغاؿ كاألعماؿ. الحمكؿ البلزمة مف خبلؿ 

                                                             
 تمزَز انتطىر  االلتصبدٌ نًذَُخ حهت انمذًَخ, يذَزَخ حهت انمذًَخ71  
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 مكانية استعماؿ ,القمامة كتنظيؼ الشكارعمف جمع  إدارة النفايات الصمبة الخدمات الخاصة لمتنظيؼ كالتي  كا 
 ُتّشغؿ مف قبؿ منظمات السكؽ.

 ُتّطكر الحككمة مصرفان لؤلفكار حكؿ المشاريع االستثمارية )بما فيو دراسات عمى مستكل , مشاريع استثمارية
 ما قبؿ الجدكل( كّتركج ليا عند المستثمريف عبر مكقع عمى شبكة المعمكمات العالمية.

 تستفيد األشغاؿ كاألعماؿ في بعض القطاعات مف التخطيط كالعمؿ المشترؾ. فعمى , التخطيط وفؽ القطاعات
سبيؿ المثاؿ, تستفيد كؿ الككاالت الصغيرة لمسياحة كأىؿ الحرؼ اليدكية الصغار مف جذب عدد أكبر مف السياح, 

زيادة عدد السياح. يستفيد كبل القطاعيف مف كلكف َيصعب عمى أٍم منيـ أف يدعـ التسكيؽ كاالستثمار البلزميف ل
كرغـ إعداد خطة منيجية  –بيف القطاعيف العاـ كالخاص, كككاالت القطاع الخاص فيما بينيا  –التعاكف المشترؾ 

 لمسياحة فإف ىنالؾ الكثير مما يجب عممو ليغدك التنفيذ حقيقة.

تشمؿ  , التياتفاقية تنمية االقتصاد المحميى إعداد عمى التركيز عمالقريبة األجؿ الخطوات المحتممة وتـ تحديد 
تشكيؿ ك سمسمة مف كرشات العمؿ ِلُتعّرؼ مجتمعات اإلحياء عمى نتائج مقترحات تنمية االقتصاد المحمي. 

بناء القدرة لتنمية االقتصاد  مجمكعة مجمكعات مف المساىميف ليا اىتمامات كمصالح في أمكر محددة, مثؿ
تمكيؿ الحفاظ كمجمكعة في تطكير المدينة القديمة,  )السياحة, التجارة, الصناعة( ر الغرؼدك كمجمكعة المحمي, 
التجاكب مع كمجمكعة التسكيؽ كالتركيج, مجمكعة منظمات كىيئات األسكاؽ كالخانات, كمجمكعة كالدعـ, 
نشاء  المسكحات.الناتجة عف تحميؿ المشاكؿ  شمؿ إعداد مشركع تك  ,قاعدة المعرفة لتنمية االقتصاد المحميكا 

حياء لقاعدة المعرفة البلزمة في اتخاذ القرار. تضـ المجاالت التي تتطمب مراجعة القكانيف المحمية, كممارسة اإل
تطكير االقتصاد المحمي, كاألدكات المتكفرة لممحافظة عمى تطكير األشغاؿ كاألعماؿ, كالدكر الممكف لييئات 

األعماؿ ذات كتحديد  مدينة القديمة, أك دكر األكقاؼ في المدينة القديمة.األسكاؽ كالخانات في صيانة كتحسيف ال
شمؿ بناء القدرة في المحافظة, كتنفيذ أمكر محددة في تنمية االقتصاد المحمي حيث تأخذ المحافظة تك  ,األولوية

 دكر القيادة.

 التنمية المجتمعية, وتأىيؿ موارد بشرية:  4-4-4

كػػاف القػػػائمكف عمػػى ىػػػذا حمػػب القديمػػػة مػػف قبػػػؿ الحككمػػة المحميػػػة, إحيػػػاء منػػذ بػػػدايات العمػػؿ فػػػي مشػػركع 
المحافظػػة مػػف خػػبلؿ المشػػركع عمػػى درايػػة كبيػػرة بأىميػػة أف تكػػكف مدينػػة حمػػب القديمػػة مدينػػة حيػػة كمفعمػػة بالحركػػة 

عػػػادة التػػػكازف الػػػكظيفي  مػػػف خػػػبلؿ تحسػػػيف الخػػػدمات  كتحسػػػيف األكضػػػاع كالظػػػركؼ المعيشػػػية. ليػػػا,عمػػػى السػػػكاف كا 
الصػػحية )تأسػػيس نقػػاط طبيػػة ضػػمف األحيػػاء كمػػا فػػي بػػاب قنسػػريف كالجديػػدة(. كتحسػػيف الخػػدمات التربكيػػة كتػػأميف 
, كتػرميـ المػدارس ضػمف المدينػة القديمػة(. كتحسػيف الخػدمات  رياض األطفاؿ )تأسيس ركضة أطفاؿ في حػي الجمػـك

 ة في ىذا المجاؿ.االجتماعية كدعـ دكر المؤسسات غير الحككمي
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بػػؿ حتػػى عمػػى  ,لػػيس فقػػط عمػػى القػػائميف عمػػى العمػػؿ ,مفيػػـك جديػػدكالمشػػاركة السػػكانية, كمػػا بػػرز مفيػػـك 
إشػػراؾ الفئػػات المسػػتيدفة  المختمفػػة فػػي بػػدائؿ التطػػكير كأعمػػاؿ كالػػذم ييػػدؼ الػػى  .كشػػاغميف المدينػػة القديمػػةسػػكاف 

مخربػػػة لمصػػػالح الفئػػػات المختمفػػػة فػػػي المدينػػػة  مناقضػػػة  أكالمشػػػركع المختمفػػػة حتػػػى ال تػػػأتي نتػػػائج ىػػػذه المشػػػاريع 
القديمػة. باإلضػػافة إلػػى إقنػػاع الجيػات المسػػتيدفة بأىميػػة المدينػػة القديمػػة كضػماف مػػؤازرتيـ كتبنػػييـ لمبػػدائؿ المقترحػػة 

 كالمشاريع التي يطرحيا المشركع.
كعيػػػة اجتماعيػػة كبيئيػػػة كمػػا رافػػؽ معظػػػـ الفعاليػػات كالمشػػاريع كخصكصػػػان ضػػمف منػػػاطؽ التػػدخؿ حمػػبلت ت

, إضػػافة افتيػا كالتقميػػؿ مػف التمػػكث البيئػيكثقافيػة شػممت التػػركيج لممدينػة القديمػػة كضػركرة المحافظػػة عمييػا كعمػػى نظ
 الى إشراؾ طبلب المدارس كالمنظمات األىمية في تمؾ النشاطات.

خبلؿ التدريب الداخمي كما قامت الحككمة المحمية عمى تأىيؿ الككادر العاممة ضمف مشركع اإلحياء مف 
 كالخارجي بيدؼ كسب الميارات كالخبرة لمتعامؿ مع النسيج التاريخي, كالعمؿ عمى نقؿ ىذه الخبرات.

 خطط التنمية السياحية 3-1-4

في البداية لـ يتـ ذكر السياحة في ىدؼ مشركع اإلحياء بصراحة كإحدل السياسات الرئيسية ضمف خطة 
المتغيرات كالمعطيات الجديدة بعد البدء بتنفيذ المشركع كزيادة الطمب عمى شراء االرتقاء لممدينة القديمة, كلكف 

العقارات ضمف المدينة القديمة, كالجدكل االقتصادية العالية مف االستثمارات السياحية, جعؿ المشركع يغير مساره 
 الى حد ما كأصبحت خطط التنمية السياحية جزءان ميمان في خطة إعادة التأىيؿ.

ذلؾ باالستراتيجية التخطيطية لممدينة القديمة التي تـ ذكرىا سابقان, كالتي دعت الى تكجيو  اتضح
الحككمة المحمية الى االىتماـ بالسياحة في بعض المناطؽ مف خبلؿ عكس ذلؾ في مخطط استعماالت األراضي 

 .المستقبمي كالدراسات التفصيمية لتمؾ المناطؽ التي أكدت عمى االستخداـ السياحي
تـ تنفيذ العديد مف النشاطات التي تيدؼ الى ترسيخ خطط التنمية السياحية في المدينة كبشكؿ مكازم 

القديمة, ككانت متنكعة كفقان لممعطيات كالمحددات الخاصة بكؿ مكقع كمف خبلؿ دراسة الكضع الراىف كالتطكرات 
حمييف لعممية اإلحياء, كعقد اتفاقيات ضمف مناطؽ مختارة مثؿ إعداد كرشات العمؿ لتكضيح ذلؾ لمشركاء الم

 تعاكف مع مدف أكركبية ميمة في ىذا المجاؿ لمساعدة حمب القديمة كاالستفادة مف تجاربيا. 
كتـ في ىذا اإلطار إعادة صياغة الرؤية العامة لممدينة القديمة لتتبنى سياسة سياحية في حمب القديمة, 

ككانت  72موطف لمتجارة واألعماؿ ومكاف لمعيش وقبمة لمزوار.ديمة اعتمدتيا خطة التطكير باعتبار المدينة الق
المنطمقات األساسية ليذا التعريؼ تتمخص في أف دكر السياحة ىك خمؽ كتفعيؿ الديناميكية في المدينة القديمة 
تاحة الفرص المناسبة لممستثمريف المحمييف لتطكير صناعة السياحة في منا خ كفي اقتصادىا, مف خبلؿ خمؽ كا 

تنافسي صحي. كقد أكدت سياسة التطكير السياحي المقترحة بشكؿ أساسي عمى أىمية رفع سكية البيئة العمرانية 
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في حمب القديمة, مع تطكير آلية متقدمة لجمع المعمكمات كاإلحصاء كمعرفة متطمبات السكؽ كتأسيس شبكة 
مة يتبلءـ كاالستراتيجية التخطيطية معمكمات سياحية. كتطكير نظاـ ضابطة البناء الخاص بالمدينة القدي

المستقبمية التي تـ ذكرىا سابقان, كتطكير المنتجات السياحية مف خبلؿ تطكير خطط ضماف الجكدة كتطكير 
المنتجات السياحية اإلبداعية كتأميف متطمبات الزائريف, كتأسيس كحدة عمؿ تسكيؽ كتركيج تمؾ المنتجات كتكسيع 

لمتسكيؽ كرفع  استراتيجيةزيادة مصادر تمكيؿ التسكيؽ كالتسكيؽ الفعاؿ لممنتج كتحضير مجاالت التسمية كالترفيو ك 
عداد كجمع األبحاث كالدراسات حكؿ ىكية المدينة القديمة كتطكير ىكية متميزة ليا في  سكية الصناعة السياحية, كا 

إيجاد أدكات التحكـ البلزمة  سكؽ السياحة كتحديد المنطمقات كاألىداؼ كاألفكار كقيـ ىذه اليكية, مع ضركرة
لضماف سبلمة التراث كالمحافظة عميو كتحديد خيارات إدارة استراتيجيات النمك السياحي, كتشجيع االحتفاالت 

 كالميرجانات السياحية, كزيادة مشاركة غرفة السياحة كالجيات المعنية.
السياحة والمحافظة عمى نكاف " كما كتـ تنظيـ العديد مف كرشات العمؿ كاف مف أىميا كرشة العمؿ بع 

بالتعاكف مع بمدية  2113أيمكؿ  31ك 29" ما بيف نحو خطة لمسياحة في حمب القديمة  –التراث العمراني 
ىايدلبرغ االلمانية. كانت ميمة الكرشة تحديد أىداؼ شاممة لخطة سياحية في حمب القديمة بحيث تحقؽ التكازف 

 ظة عمى التراث العمراني. بيف متطمبات تطكير السياحة كالمحاف
كاعتبرت الكرشة بأف غياب خطة سياحية حاليان تضمف التكازف في مدينة حمب مشكمة كبيرة, يتطمب حميا تكجييان 
مف قبؿ الحككمة المحمية كمساىمة فعالة مف المخططيف كالمستثمريف كالسكاف. كجاءت التكصيات لتركز عمى 

لمدينة حمب القديمة كضركرة تحديد مراحؿ لتنفيذىا ما بيف خطط عدة نقاط أىميا صياغة الخطة السياحية 
سياحية استراتيجية قصيرة كمتكسطة كطكيمة األمد, تضمف ىذه الخطة تحقيؽ األىداؼ المحمية كاإلقميمية لمتطكير 
السياحي بما يضمف تحقيؽ التكازف بيف صناعة السياحة كىكية المجتمع المحمي كخطط الحككمة المحمية. كما 

 أكدت التكصيات عمى ضركرة بناء القدرات كخمؽ التعاكف بيف كافة الجيات المعنية بالمدينة. 
مف قبؿ الحككمة المحمية في حمب القديمة عاـ  دراسة لممسارات السياحية في حمب القديمةكما تـ إعداد 

, كالذم تركز عمى منطقة األسكاؽ كباب قنسريف, كحي الجديدة, كمنطقة بحسيتا, كمحيط قمعة حمب, كقد 2112
كلقد تـ تثبيت العقارات المستثمرة في ذلؾ الكقت كالعقارات , 73تـ اقتراح كصؿ ىذه المناطؽ بمحاكر تربط بينيا

 (.13إعادة تأىيؿ كالعقارات التي يجب تغيير تكظيفيا كذلؾ كفؽ المخطط رقـ ) التي بحاجة الى 
إال أف ىذه المسارات لـ تفعؿ كتترجـ الى إجراءات عمى أرض الكاقع باستثناء طباعة بعض البركشكرات, بتمكيؿ 

 مف أصحاب الفعاليات السياحية, كبشكؿ محدكد جدان. 
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استراتيجيات التنمية ضمف خطة مما تقدـ نستطيع القوؿ إف الصناعة السياحية أصبحت جزًء ىامًا مف 
تطوير حمب القديمة بشكؿ خاص ومدينة حمب ككؿ. جاء ذلؾ بدعـ مف الحكومة المحمية التي تنبيت الى دور 
السياحة في تنمية ودعـ االقتصاد المحمي مف خالؿ وضع سياسات خاصة بالتنمية السياحية لتكوف بمثابة 

يف العاـ والخاص بتطوير الصناعة السياحية وبما يتالءـ دليؿ عمؿ لجميع الشركاء المعنييف مف القطاع
 والنسيج العمراني واالجتماعي لممدينة القديمة, وأيضًا خطط وسياسات الحكومة المحمية.

وقد اختمفت أساليب التنمية السياحية مف منطقة ألخرى مف خالؿ تنفيذ مشاريع ضمف مناطؽ مختارة 
مباشرًا بتحويؿ وظيفة منطقة كاممة الى وظيفة سياحية وثقافية كما حصؿ في المدينة القديمة, منيا كاف ىدفًا 

في منطقة محيط القمعة ومنطقة األسواؽ ومحيط الجامع األموي الكبير ومنطقة كشؼ السور الغربي والجنوبي, 
ت ومنيا ما جاء وفقًا لمحاجة كما حصؿ في حي الجديدة حيث سبؽ انتشار الفعاليات السياحية تدخؿ السمطا

المحمية, وأحيانًا غير مباشر وكاف ييدؼ لتطوير المنطقة عمرانيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا, وىو ما أدى الى 
 بدء انتشار الفعاليات السياحية فييا كما حصؿ في حي باب قنسريف.

 

 المصدر: الباحث–من قبل لجنة حماٌة وتطوٌر مدٌنة حلب  ةالمقترحالسٌاحٌة  المسارات -13المخطط رقم 

 

 عقارات مقترح إعادة توظٌفها

 تؤهٌلهاعقارات مقترح إعادة 

 ساحات عامة 
 الجدٌدة(-باب الفرج –المسارات المقترحة )أسواق المدٌنة 
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 خطط الترويج الثقافي 3-1-5

براز اىميتو التراثية ليس فقط العمرانية كالمعمارية مف  في إطار دعـ المركز التاريخي لمدينة حمب, كا 
خبلؿ تسميط الضكء عمى العمارة التقميدية كجماليا كركعتيا, كتككيف نسيجيا العمراني المميز, كاالقتصادية مف 

ط كالقكانيف المحمية المنظمة ليذه العبلقة كالمتكارثة عبر خبلؿ إبراز الفعاليات االقتصادية المتكارثة كالتجارية كالركاب
 السنكات. إضافة الى الثقافية أيضان بكؿ مككناتيا مف أعماؿ كمكسيقى كعادات كتقاليد شعبية. 

كفي ىذا االطار كاف ىناؾ العديد مف الفعاليات التي أصبحت سنكية مف كؿ عاـ, أك دائمة عمى مدار السنة. 
كمف ىذه الفعاليات, فعاليات مبنى الشيباني في حي الجمكـ الذم تـ ترميمو بيدؼ إعادة تكظيفو في ىذا االطار, 

ميدية لمنساء كالرجاؿ, كمعارض لمفف الحديث كمركزان كليضـ قاعات لممعارض الثقافية, كتعميـ المكسيقى كالميف التق
كباإلضافة إلى احتضانو العديد مف الميرجانات الثقافية مثؿ ميرجانيف دكلييف سنكيان ىما لقاء فنانات مف لمتكثيؽ.  

كميرجاف  باإلضافة الى فعاليات قمعة حمب, العالـ كالمقاء الفكتكغرافي الدكلي, كاياـ المكسيقا األلمانية, كغيرىا.
طريؽ الحرير كغيرىا, كخاف الشكنة كغيرىا مف الفعاليات الثقافية التي أصبحت مدينة حمب القديمة تشتير بيا, 

 كتستقطب الزائريف المحمييف كالعرب كاألجانب.

 

 

 

 

 

 
 

لعمراني لمركز مدينة حمب التاريخي, والخطط يمكف التركيز عمى أىـ الموارد التي ساىمت في تنمية النسيج ا
 :والبرامج التي نتجت عنيا بالجدوؿ التالي

 المخرجات موارد بشرية موارد مالية داعمة موارد مالية مباشرة 

خطط التنمية 
عمى المستوى 

 العمراني

ميزانيات سنكية  مجمس المدينة
 لمؤسسات خدمية 

العامميف في 
 مجمس المدينة

  تنظيميةتصديؽ مخططات 

 انجاز مخطط االرتقاء 

  إنجاز االستراتيجية
 التخطيطية

 تطكير النظاـ العمراني 

منظمات دكلية  GIZمساىمات الػ
 -)أصدقاء حمب

 اآلغاخاف..(

 -خبراء محمييف 
 دكلييف

 مدٌرٌة حلب القدٌمة و الباحث :المصدر-فعالٌات ثقافٌة ضمن المركز التارٌخً لمدٌنة حلب (36) (35صورة رقم )

على الٌمٌن, برنامج "الثقافة فً حلب القدٌمة" إلغناء الحٌاة الثقافٌة وتطوٌر الوعً العام بأهمٌة الثقافة المحلٌة. تم -1

 على الٌسار: أٌام الموسٌقى األلمانٌة-2بالتعاون مع المؤسسات الثقافٌة المختلفة. 
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مساىمات الصندكؽ 
العربي لئلنماء 

االقتصادم 
 كاالجتماعي 

مساىمات الساكنيف 
 كالشاغميف

العامميف مديرية 
 األكقاؼ-اآلثار

  ترخيص العديد مف
 االستثمارات السياحية

 تجديد البنى التحتية كالفكقية 
  تطكير الخدمات السياحية

 كالتسكيؽ السياحي
 تحسيف البيئة المحمية 

  ترميـ المساكف مف قبؿ
 الساكنيف كالشاغميف

 اكرترميـ المح 

  اعداد دراسات مركرية كنقؿ
عاـ كمكاقؼ سيارات كمساحات 
لممشاة لتخفيؼ الكثافات 

 المركرية

 اعداد معايير لمترميـ 

 بناء الككادر الفنية المدربة 

  تحديد منطقة حماية لممركز
المحافظة عمى ك  التاريخية

 المناطؽ السكنية

  اعداد دراسات مركرية كنقؿ
عاـ كمكاقؼ سيارات كمساحات 

 لممشاة لتخفيؼ الكثافات 

  تحسيف البيئة المحمية كاعداد
Green Guide Line  

العامميف في  كزارة الثقافة 
المؤسسات 

 الخدمية
مستثمرم القطاع  

 الخاص
الساكنيف 
 كالشاغميف

خطط التنمية 
عمى المستوى 
 االقتصادي

مساىمات غرؼ  مجمس المدينة
الصناعة كالتجارة 

 كالسياحة

العامميف في 
 المدينةمجمس 

 تكفير فرص عمؿ جديدة 
 انتشار االستثمارات السياحية 
  تركيج جيد لمعقارات كازدياد

 الطمب عمييا

  تركيج كطمب متزايد عمى
 الصناعات التقميدية

  دعـ التنمية االقتصادية
 المحمية

  دعـ الشراكة بيف القطاع
 العاـ كالخاص

 

 GIZخبراء الػ  GIZمساىمات الػ

مساىمات الشاغميف  منظمة اآلغاخاف
 كالساكنيف

غرؼ الصناعة 
كالتجارة 
 كالسياحة

فريؽ عمؿ   مساىمات المستثمريف
 المستثمريف

مشاركة سكانية كاسعة في  العامميف في المنظمات  مجمس المدينةخطط التنمية 
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عمى المستوى 
 االجتماعي

 التخطيط كاتخاذ القرار مجمس المدينة  كالجمعيات األىمية
  الكعي بأىمية التراث ازدياد

 كالمحافظة عميو

  تأميف خدمات اجتماعية
تأىيؿ ككادر مف ك  كثقافية

السكاف المحمييف كمشاركتيـ 
 في التنمية االجتماعية

  دعـ االستقرار كالتنمية
االجتماعية مف خبلؿ تأميف 
فرص عمؿ لدل الشرائح األقؿ 

 فقران 

مساىمة الساكنيف  GIZمساىمة الػ
 كالشاغميف

 GIZالػخبراء 

خطط التنمية 
عمى المستوى 

 السياحي

الحككمة المركزية)كزارة 
السياحة, االدارة 

 المحمية, ىيئات(

المنظمات 
 كالجمعيات األىمية

العامميف في 
 مجمس المدينة 

 اعداد سياسة سياحية 
  التركيج السياحي 

  تأىيؿ ككادر مف السكاف
المحمييف كمشاركتيـ في التنمية 

 السياحية

  اتفاقيات دكلية لدعـ اعداد
 التنمية السياحية

  انتشار االستثمارات السياحية
ضمف مناطؽ محددة كفؽ 

 مخطط استعماالت االراضي

  اعداد القكانيف كاالجراءات
لتسييؿ االجراءات كتشجيع 

 االستثمارات السياحية 

 خمؽ فعاليات سياحية 

  انتشار الفعاليات السياحية
 مف القطاع المشترؾ

 ركيج السياحياالىتماـ بالت 

  كضع تصكر مبدئي لمسارات
 سياحية

غرؼ الصناعة  مجمس المدينة
 كالسياحة كالتجارة

العامميف في 
غرؼ الصناعة 

كالسياحة 
 كالتجارة

مساىمة الساكنيف  GIZمساىمة الػ
 كالشاغميف

 GIZخبراء الػ

التنمية عمى 
مستوى الترويج 

 الثقافي

الحككمة المركزية)كزارة 
االدارة السياحة, 
 المحمية, ىيئات(

المنظمات 
 كالجمعيات األىمية

العامميف في 
 مجمس المدينة 

  ترميـ مبنى الشيباني كضمو
لمعديد مف الميرجانات 

 كالفعاليات الثقافية كالتراثية

  التركيج لقمعة حمب كضميا
لمعديد مف الميرجانات 

غرؼ الصناعة  مجمس المدينة
 كالسياحة كالتجارة

العامميف في 
غرؼ الصناعة 
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كالسياحة 
 كالتجارة

 كالفعاليات الثقافية السنكية

  دعـ عممية التسكيؽ كبمد
 تطكير السياحة الثقافيةثقافي ك 

  التأكيد عمى الطابع المحمي
 كالتراثي

 خمؽ فعاليات ثقافية كسياحية 

  زيادة فرص تسكيؽ المنتجات
التركيج ك  التراثية كالسياحية

 لمتراث العمراني كالثقافي

مساىمة الساكنيف  GIZمساىمة الػ
 كالشاغميف

 GIZخبراء الػ

القوانيف 
 والتشريعات

الحككمة المركزية)كزارة 
السياحة, االدارة 

 المحمية, ىيئات(

غرؼ الصناعة 
 كالسياحة كالتجارة

العامميف في 
الييئات 
كالكزارات 
 المعنية

 ( لتصديؽ 5مرسـك رقـ )
 المخططات التنظيمية

 1963 قانكف اآلثار لعاـ 

  1991النظاـ العمراني عاـ 
 2115ك 

  استحداث مديرية المدينة
 القديمة كلجاف الحماية كالفنية

  قكانيف تشجيع االستثمار
 (1991لعاـ 11السياحي رقـ )

  آليات منح قركض ترميـ
آأليات تشجيع عكدة الصناعات 

 التقميدية

  اجراءات تأميف خدمات
 اجتماعية مختمفة

 رقـ  قكانيف تشجيع االستثمار
 (2115لعاـ  111)

  اقرار كدعـ بعض االنشطة
 كالفعاليات السنكية

مساىمة الساكنيف  مجمس المدينة
 كالشاغميف

العامميف في 
 مجمس المدينة 

العامميف في   
غرؼ الصناعة 

كالسياحة 
 كالتجارة

   
   
   
   

 الباحث المصدر:-ساهمت فً تنمٌة النسٌج العمرانً لمركز مدٌنة حلب التارٌخًالخطط التً وجدول إجمالً الموارد ( 20-2الجدول رقم )
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 استثمار النسيج العمراني عمى مستوى مناطؽ مختارة مف المركز التاريخي: 4-3

أعػػدت الحككمػػة المحميػػة عػػددان مػػف االسػػتراتيجيات العامػػة فػػي إطػػار عمميػػة اإلحيػػاء الشػػامؿ لمركػػز مدينػػة حمػػب 
كمػا تػـ رصػد الميزانيػات البلزمػة كالتػي شػارؾ فييػا كػؿ مػف التاريخي, استنادان إلى معمكمات المسح الشامؿ كالنكعي, 

, باإلضػػافة الػػى مؤسسػػة اآلغاخػػاف لمثقافػػة, كغيرىػػا مػػف GTZمجمػػس مدينػػة حمػػب كالككالػػة األلمانيػػة لمتعػػاكف التقنػػي
  الجيات التي سنأتي عمى ذكرىا الحقان.

كعمػػػى التػػػكازم تمػػػت المباشػػػرة فػػػي منتصػػػؼ 
تيػػار منػػاطؽ بأعمػػاؿ التنفيػػذ بعػػد اخ 7::4العػػاـ 

عمػػؿ اسػػتنادان إلػػى المسػػح االجتمػػاعي, حيػػث تػػـ 
اختيػػار أحػػد عشػػر منطقػػة كفقػػان لمجمكعػػة معػػايير 
حػػػددت بشػػػكؿ مسػػػبؽ, كالمباشػػػرة بأعمػػػاؿ التنفيػػػذ 
في ىذه المناطؽ. كقد تػـ اختيػار المنطقػة األكلػى 
كىػػػي حػػػي بػػػاب قنسػػػريف, كالثانيػػػة حػػػي الجديػػػدة, 

محػػػػػيط  كالثالثػػػػػة حػػػػػي الفرافػػػػػرة, كالرابعػػػػػة منطقػػػػػة
القمعػػػػػة. كأضػػػػػيؼ الحقػػػػػان منطقػػػػػة كشػػػػػؼ السػػػػػكر 
الغربي, كمحيط الجامع الكبيػر, إضػافة الػى عػدد 

مػف منػاطؽ عمػؿ أخػرل ركػزت جميعيػا عمػى دعػـ البنيػة التحتيػة الفنيػة عػف طريػؽ اسػتبداؿ شػبكات الميػاه كالصػرؼ 
جتماعيػة, عػف طريػؽ تنفيػذ مجمكعػة الصحي كالياتؼ كما رافقو مف برامج التكعيػة السػكانية, كدعػـ البنيػة التحتيػة اال

مػػف المشػػاريع الخدميػػة لسػػكاف المنطقػػة, كتحديػػد مشػػاريع تػػدخؿ صػػغيرة ىػػدفت الػػى تنفيػػذ تػػرميـ نمػػكذجي, باإلضػػافة 
 إلى تطكير بعض المسارات السياحية, كتنفيذ خطط مركرية.

ابقان, تـ تحديد كفي إطار إعادة تأىيؿ المناطؽ العمرانية ضمف سياسة مناطؽ العمؿ التي تـ شرحيا س
بعض المناطؽ لتصبح مناطؽ تنمية سياحية, كذلؾ كفؽ مخطط استعماالت األراضي المستقبمي لممدينة القديمة, 
كذلؾ ألسباب متنكعة تتبع لمطبيعة العمرانية كالسكانية كاالجتماعية كاالقتصادية كالمعمارية ليذه المناطؽ, كمف 

 كمنطقة كشؼ السكر, كمنطقة باب الفرج. اىميا منطقتي حي الجديدة, كمحيط القمعة,
 
 
 
 

( ٌبٌن مناطق العمل ضمن خطة االرتقاء لمدٌنة حلب 14مخطط رقم )

 المصدر: مدٌرٌة حلب القدٌمة-القدٌمة

  AA1 منطقة باب قنسرٌن 

AA2 منطقة الفرافرة 

AA3 منطقة الجدٌدة 

AA4 منطقة محٌط القلعة 

AA1 

AA2 

AA3 

AA4 
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 إعادة تأىيؿ حي الجديدة: 4-3-4

يشكؿ ىذا الجزء مف المدينة القديمة منطقة جذب ىامة لعدد كبير مف المتسكقيف اليكمييف كالعامميف كالعابريف  
الذيف يدخمكف المنطقة عادة مف الجنكب كيخرجكف منيا مف الشماؿ كالغرب. كقد أصبحت المنطقة في السنكات 

تـ فييا ) فنادؽ, مطاعـ, كافيتريات(. كقد العشر األخيرة نقطة جذب لمسكاح بسبب انتشار الخدمات السياحية 
مقيمة التاريخية لممنطقة كالمباني نظرُا ل كمنطقة عمؿ كبصفة سياحية الحككمة المحميةاختيار ىذه المنطقة مف قبؿ 

 ذات القيمة المعمارية الكبيرة التي تضميا,
حي الجديدة بمكقعو كمنطقة كما يتميز 

مة انتقالية كمنطقة عبكر بيف حمب القدي
كالحديثة مما أعطاىا أىمية كبيرة. كما 
أعطيت المنطقة األكلكية في تنفيذ خطط 
التنمية بسبب الضغط الكبير الذم تتعرض 
لو ىذه المنطقة مف تغيرات سريعة في بنيتيا 
العمرانية كالتي ازدادت في المرحمة األخيرة 
مف جراء دخكؿ العديد مف الكظائؼ الجديدة 

التي كاف ليا العديد كالفعاليات السياحية ك 
مف التأثيرات اليامة عمى المنطقة كعمى 

  المدينة القديمة بشكؿ عاـ.

جميع  تـ تنفيذ العديد مف مشاريع التنمية العمرانية في المنطقة مف قبؿ الحككمة المحمية, آخذيف بعيف االعتبار 
التغيرات في ىذه المنطقة كتأثيراتيا, كاستيعاب تمؾ المتغيرات باالستفادة مف التأثيرات االيجابية كالحد مف التأثيرات 

ترسيخ كجكد عمؿ عمى لحي الجديدة تـ اقتراح مخطط مستقبمي الستعماؿ األراضي السمبية. كفي ىذا اإلطار 
تكصيؼ المنطقة غرب ساحة الحطب (. حيث تـ 47قـ)الكظيفة السياحية ضمف الحي كما يكضح المخطط ر 

 مما ساعد عمى ازدياد انتشار الفعاليات السياحية, كحافظ الجزء الشرقي عمى صفة السكف.كمنطقة سياحية, 

 ر: الباحثالمصد –القدٌمة لحلبموقع حً الجدٌدة بالنسبة  -15المخطط رقم 
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مشاريع التنمية العمرانية مثؿ استبداؿ شبكات البنى التحتية, إعادة تأىيؿ تضمنت خطة التدخؿ العديد مف 
الساحات العامة كساحة الحطب, كاعداد دراسة لترميـ كقؼ ابشير باشا بالتعاكف مع مديرية األكقاؼ, كمكاقؼ 

عديد مف السيارات كترميـ كاجيات خارجية في محيط ساحة الحطب كالشكارع المؤدية إلييا. كما تـ تأميف ال
عداد مخطط مركرم مستقبمي لممنطقة. إضافة الى  الخدمات النكعية التي كاف الحي يفتقر ليا كالنقاط الطبية, كا 
الدراسات البيئية كدعـ السكف كتحديد مسارات سياحية تمر بأبرز معالـ الحي كمعالمو األثرية. كؿ ذلؾ ساىـ في 

المصدر مدٌرٌة  –ساحة الحطب بعد تنفٌذها كرئة خضراء ومساحة مخصصة للمشاة فً وسط حً الجدٌدة -37الصورة 

 بتصرف الباحث –حلب القدٌمة 

 سكف

 سكف مختمط

 تجارم مختمط

 خدمات سياحية

 فراغات عامة

 

مخطط استعماالت 

 المستقبلً األراضً

 -مدٌرٌة المدٌنة القدٌمة

 بتصرف الباحث القدٌمة حلبمدٌرٌة  –لحً الجدٌدة استعماالت األراضً المستقبلً -16المخطط رقم 
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المرخصة كالجدكؿ البياني التالي, يبيف عدد الفعاليات السياحية  .ازدياد انتشار االستثمارات السياحية في المنطقة
 .2111المتزايد ضمف حي الجديدة حتى بداية عاـ 

استثمار النسيج العمراني عمى مستوى مناطؽ مختارة مف المركز يمكف إيجاز الموارد التي ساىمت في عممية 
 :بالجدوؿ التالي -حي الجديدة –التاريخي 

 المخرجات موارد بشرية موارد مالية داعمة موارد مالية مباشرة 

التنمية 
 العمرانية

ميزانيات سنكية  مجمس المدينة
 لمؤسسات خدمية 

العامميف في 
 مجمس المدينة

  تنظيميةتصديؽ مخططات 
 تطكير النظاـ العمراني 
  ترخيص العديد مف االستثمارات

 السياحية
 تجديد البنى التحتية كالفكقية 
  تطكير الخدمات السياحية

 كالتسكيؽ السياحي
 تحسيف البيئة المحمية 

  ترميـ المساكف مف قبؿ الساكنيف
 كالشاغميف

  اعداد دراسات مركرية كنقؿ عاـ
كمكاقؼ سيارات كمساحات لممشاة 

 تخفيؼ الكثافات المركريةل

منظمات دكلية  GIZمساىمات الػ
 )أصدقاء حمب(

 -خبراء محمييف 
 دكلييف

مساىمات 
 المستثمريف 

العامميف مديرية  
 األكقاؼ-اآلثار

مساىمات الساكنيف 
 كالشاغميف

العامميف في  
مديرية السياحة 

 كالصحة
العامميف في   

المؤسسات 
 الخدمية

التنمية 
 االقتصادية

مساىمات غرؼ  مجمس المدينة
الصناعة كالتجارة 

 كالسياحة

العامميف في 
 مجمس المدينة

 تكفير فرص عمؿ جديدة 
 انتشار االستثمارات السياحية 
  تركيج جيد لمعقارات كازدياد

 GIZخبراء الػ  GIZمساىمات الػ الطمب عمييا
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 مكتب سٌاحً مطعم وكافترٌا نزل لكبار الزوار فندق مطعم وفندق

 المصدر: الباحث –2011-1995 منذ عام حً الجدٌدة رخص االستثمار السٌاحً ضمن مخطط بٌانً ٌبٌن   -17مخطط رقم 
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مساىمات الشاغميف 
 كالساكنيف

غرؼ الصناعة  
 كالتجارة
 كالسياحة

مساىمات 
 المستثمريف

  

التنمية 
 االجتماعية

المنظمات  مجمس المدينة
 كالجمعيات األىمية

العامميف في 
 مجمس المدينة 

  مشاركة سكانية كاسعة في
 التخطيط كاتخاذ القرار

  ازدياد الكعي بأىمية التراث
 كالمحافظة عميو

 GIZخبراء الػ  GIZمساىمة الػ

 مساىمة الساكنيف
 كالشاغميف

العامميف في  
 مديرية االعبلـ

القوانيف 
 والتشريعات

الحككمة 
المركزية)كزارة 

السياحة, االدارة 
 المحمية, ىيئات(

غرؼ الصناعة 
 كالسياحة كالتجارة

العامميف في 
الييئات 
كالكزارات 
 المعنية

 ( لتصديؽ 5مرسـك رقـ )
 المخططات التنظيمية 

  1963قانكف اآلثار لعاـ 

  ك  1991العمراني عاـ النظاـ
2115 

  قكانيف تشجيع االستثمار
 (1991لعاـ 11السياحي رقـ )

  ( آليات منح قركض ترميـ
 صندكؽ الطكارئ كاالحياء(

 قكانيف الحفاظ عمى النظافة 
  قكانيف تشجيع االستثمار رقـ
 (2115لعاـ  111)

 آليات منح قركض 

مساىمة الساكنيف  مجمس المدينة
 كالشاغميف

العامميف في 
 مجمس المدينة 

العامميف في   
غرؼ الصناعة 

كالسياحة 
 كالتجارة

 الباحث المصدر: -جدول إجمالً الموارد والخطط المستخدمة فً حً الجدٌدة ( 21-2الجدول رقم )
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 إعادة تأىيؿ منطقة محيط القمعة: 4-3-3
القمعة كمحيطيا العمراني مف أىـ المكاقع السياحية في مدينة حمب.  فقمعة حمب مف أىـ كأشير  تعدّ 

مكاقع التراث العمراني, كىي نقطة عبلـ لمدينة 
أما محيطيا العمراني بما يضـ مف مباف   حمب.

تراثية مميزة كسكف كتجاره كخدمات سياحية, 
جكد العديد مف الفعاليات اإلدارية, باإلضافة الى ك 

فيعتبر منطقة ترفييية كتخديميو كنقطة جذب 
لمسكاف المحمييف كلزكار مدينة حمب عمكمان. كقد 
تـ اختيار ىذه المنطقة ضمف خطة االرتقاء 
بالمدينة القديمة كتـ اعتبارىا كمنطقة عمؿ, كىي 
مف المناطؽ التي تـ التخطيط ليا مسبقان ألف 

سياحية, كقد كانت جميع الدراسات  تككف منطقة
مخطط استعماالت األراضي  35المخطط رقـ  والتي تـ إعدادىا تخدـ ىذه الكظيفة الجديدة. كذلؾ ما يكضح

المستقبمي ضمف خطة االرتقاء لممدينة القديمة. كىك ما تـ ترجمتو الحقان مف خبلؿ انتشار الفعاليات السياحية في 
مى صفة المناطؽ المحيطة كخاصة السكنية منيا كأعطى المركنة الكاممة إلعادة المنطقة, حيث حافظ المخطط ع

 التكظيؼ ضمف المناطؽ المختمطة كالتجارية, كحدد المنطقة المجاكرة لمقمعة بالصفة السياحية.

 

 سكف

 سكف مختمط

 تجارم مختمط

 سياحة كخدمات سياحية

 فراغات عامة

 

 تجارم

 بتصرف الباحث القدٌمة حلبمدٌرٌة المصدر:  –لمنطقة محٌط القلعة  المستقبلً استعماالت األراضً -19المخطط رقم 

 –القدٌمة لحلبالقلعة بالنسبة منطقة محٌط موقع   -18المخطط 

 المصدر: الباحث
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كقد شممت خطة التنمية السياحية لمحيط قمعة حمب العديد مف المحاكر األساسية أىميا مشاريع إعادة تأىيؿ 
عمراني, حيث تـ إعداد مخطط تفصيمي الستعماالت األراضي, كدراسات معمارية ال عادة تأىيؿ الكاجيات 

ارة كالمظبلت كالمقاعد كزراعة المعمارية المحيطة بالقمعة, كدراسة شاممة لمفرش العمراني بما فيو اإلن
األشجار...., إضافة الى إعداد دراسات مركرية بيدؼ تأميف تخديـ مناسب لممنطقة مع تأميف مكاقؼ سيارات 
عادة رصؼ الشكارع  كممرات مشاة آمنة. كما شممت الدراسة تجديد البنى التحتية كشبكة الصرؼ الصحي كا 

ط بالقمعة بيدؼ إعادة تأىيمو ليصبح نقطة جذب سياحية متضمنان كاألرصفة. كقد تـ دراسة كضع الخندؽ المحي
بعض المساحات الخضراء كممرات لممشاة, مع مراعاة ترميـ األجزاء المكتشفة مف سكر الخندؽ القديـ لبلطبلع 

 عمييا مف قبؿ زكار المنطقة. 
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 مكتب سٌاحً مطعم وكافترٌا نزل لكبار الزوار فندق مطعم وفندق

 –2009-1999 عام  منذقلعة حلب رخص االستثمار السٌاحً ضمن منطقة محٌط مخطط بٌانً ل -20المخطط رقم 

 المصدر: الباحث

 بتصرف الباحث القدٌمة حلبمدٌرٌة المصدر: –الدراسة المقترحة لمنطقة محٌط القلعة  - 21المخطط رقم 



 

177 
 

تأىيؿ المناطؽ , كمعةخطة إلعادة توظيؼ المباني األثرية المميزة ضمف محيط القكما شممت المشاريع  
لممنطقة مف خبلؿ إعادة إحياء الحرؼ اليدكية كالتقميدية كدعـ  التنمية االقتصادية, كالعمؿ عمى السكنية

بو مؤسسة اآلغاخاف بالتعاكف مع الحككمة المحمية. كقد زاد انتشار  ـالصناعات الصغيرة كالمتكسطة, كذلؾ ما تقك 
 تنفيذ مشاريع التنمية العمرانية.  الفعاليات السياحية في المنطقة مع بدء

استثمار النسيج العمراني عمى مستوى مناطؽ مختارة مف المركز يمكف إيجاز الموارد التي ساىمت في عممية 
 :بالجدوؿ التالي -محيط القمعة –التاريخي 

موارد مالية  موارد مالية مباشرة 
 داعمة

 المخرجات موارد بشرية

التنمية 
 العمرانية

الحككمة مساىمة 
 المركزية

ميزانيات 
سنكية 

لمؤسسات 
 خدمية 

العامميف في مجمس 
 المدينة

 حماية النسيج العمراني 

 تصديؽ مخططات تنظيمية 
 تطكير النظاـ العمراني 
  ترخيص العديد مف االستثمارات

 السياحية
 تجديد البنى التحتية كالفكقية 
  تطكير الخدمات كالتسكيؽ

 السياحي
 تحسيف البيئة المحمية 

 رميـ المنازؿ السكنية مف قؿ ت
 الشاغميف

  اعداد دراسات مركرية كنقؿ عاـ
كمكاقؼ سيارات كمساحات لممشاة 

 لتخفيؼ الكثافات المركرية

مساىمة مجمس 
 المدينة

غرؼ 
الصناعة 
كالتجارة 
 كالسياحة

 -  GIZخبراء الػ
 اآلغاخاف

مساىمات مؤسسة 
 األغا خاف

العامميف في مديرية  
-األكقاؼ-اآلثار

 السياحة
العامميف المؤسسات   مساىمات المستثمريف 

 الخدمية
مساىمات الساكنيف 

 كالشاغميف
أعضاء الجمعيات  

 األىمية الميتمة

التنمية 
 االقتصادية

مساىمات  برامج مجمس المدينة
GIZ 

العامميف في مجمس 
 المدينة

 تكفير فرص عمؿ جديدة 
  انتشار االستثمارات

 السياحية
  ارتفاع أسعار العقارات كازدياد

 الطمب عمييا

 - GIZمساىمات الػ
 اآلغاخاف

 - GIZخبراء الػ 
 اآلغاخاف

مساىمات الشاغميف 
 كالساكنيف

برامج غرؼ  
الصناعة كالتجارة 

 كالسياحة
   مساىمات المستثمريف

التنمية 
برامج كخطط مجمس 

 المدينة
مساىمة 
الشاغميف 

العامميف في مجمس 
 المدينة 

  مشاركة سكانية كاسعة في
 التخطيط كاتخاذ القرار
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ازدياد الكعي بأىمية التراث   كالساكنيف االجتماعية
مساىمة  مساىمة اآلغاخاف كالمحافظة عميو

 GIZالػ
 - GIZخبراء الػ
 اآلغاخاف

مساىمة الساكنيف 
 كالشاغميف

العامميف في مديرية  
 االعبلـ

القوانيف 
 والتشريعات

الحككمة 
المركزية)كزارة 

السياحة, االدارة 
 المحمية, ىيئات(

غرؼ 
الصناعة 
كالسياحة 
 كالتجارة

العامميف في الييئات 
 كالكزارات المعنية

 ( لتصديؽ 5مرسـك رقـ )
 المخططات التنظيمية

  1963قانكف اآلثار لعاـ 

  ك  1991النظاـ العمراني عاـ
2115 

 11) قكانيف تشجيع االستثمار رقـ 
 (1991لعاـ 

  ( آليات منح قركض ترميـ
 صندكؽ الطكارئ كاالحياء(

 قكانيف الحفاظ عمى البيئة كالنظافة 
 ( 111قكانيف تشجيع االستثمار 

 (2115لعاـ 

  آليات منح قركض 

مساىمة  مجمس المدينة
الساكنيف 
 كالشاغميف

العامميف في مجمس 
 المدينة 

العامميف في غرؼ   
 الصناعة كالسياحة

 كالتجارة

 الباحث المصدر: -جدول إجمالً الموارد والخطط المستخدمة فً محٌط القلعة ( 22-2الجدول رقم )
 

 : مشروع كشؼ السور الغربي والجنوبي 3-2-3

يقع المشركع في منطقة انتقالية ضمف منطقة الحماية لممركز التاريخي لمدينة حمب, كىك يعتبر تحديان بالنسبة  
لمعبلقة بيف تطكر المدينة القديمة كمركز المدينة الحديث, 
حيث البد مف الدمج بيف عممية إحياء المعالـ التاريخية 

ديدة كالفعاليات التقميدية كبيف المفاىيـ العمرانية الج
كالعمارة الحديثة, كاالستفادة مف ذلؾ في مجاؿ االستثمار 

 السياحي. 
تتمخص األىداؼ في الحفاظ عمى مكقع تراثي ثقافي  

مثؿ باب انطاكية الشيير كسكر المدينة القديمة ألغراض 
التطكير العمراني كالسياحة. كقد اعتبرت الدراسة بأف سمة 
المنطقة يجب أف تؤكد عمى إظيار القيمة التاريخية 
لتطكر المدينة, كما أف حماية الفراغات المفتكحة الحالية 

موقع مشروع كشف السور الغربً والجنوبً  -22المخطط رقم 

 المصدر الباحث -القدٌمة لحلببالنسبة 
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 جدان مف أجؿ تطكير منطقة استجماـ كاستراحة مترابطة بيف المدينة القديمة كالحديثة.ميمة 
تـ تقديـ مبادئ التصميـ العمراني لممنطقة أماـ باب انطاكية كمحطة انطبلؽ الباصات الصغيرة كساحة 

لجديد, كستصبح في عامة تتقدميا المئذنة القديمة, كالتي ستشكؿ القمب, كىك التصميـ العمراني لمركز المدينة ا
الكقت نفسو مدخبلن لممدينة القديمة كاألسكاؽ التقميدية كالذم سكؼ يككف لو الدكر الكبير في حركة السياح كالربط 
مع المسارات السياحية المقترحة كربط المدينة القديمة مع المحيط, إضافة الى انيا ستككف بمثابة منطقة استجماـ 

 يف.بالنسبة لمسكاف كالعماؿ المحمي
سيتضمف المشركع ترميـ سكر المدينة القديمة كباب إنطاكية كاألبراج ألغراض سياحية, إضافة الى تنظيـ 

األخذ بعيف االعتبار رغبة الحككمة المحمية بنقؿ العديد مف الفعاليات كتأىيؿ المنطقة المقابمة لمسكر, مع 

 راجات الباصات كالتكسي كالميكرك باصات.حدكد مركز المدينة كسكؽ الياؿ ككالمكجكدة حاليان الى خارج 

بإزالة بعض الطفيميات مف األبنية الحديثة عمى جسـ السكر كالقياـ بترميمو,  السور الجنوبيكما تمثمت دراسة 
كخمؽ مساحات خضراء بالخندؽ المساير لو, باإلضافة الى كضع خطة لتنمية المنطقة المقابمة ) تمة السكدا(, 

كافيتيريا حيث تـ كضع إعداد مخطط ليا ييدؼ الى تحكيميا الى منطقة ترفييية سياحية تضـ حديقة كمطاعـ ك 
 كمكاقؼ لمسيارات كمبلعب لؤلطفاؿ. 

استثمار النسيج العمراني عمى مستوى مناطؽ مختارة مف المركز يمكف إيجاز الموارد التي ساىمت في عممية 
 :بالجدوؿ التالي -كشؼ السور –التاريخي 

 المخرجات موارد بشرية موارد مالية داعمة موارد مالية مباشرة 

التنمية 
 العمرانية

مساىمة مجمس 
 المدينة

مساىمات الساكنيف 
 كالشاغميف

العامميف في 
مجمس 
 المدينة

 اعداد مخططات تنظيمية 
 تطكير النظاـ العمراني 
  نقؿ بعض االشغاالت الى

مدٌرٌة المصدر:  –للمدٌنة القدٌمة  لمنطقة كشف السور الغربً تصور للتصمٌم العمرانً المستقبلً  -38الصورة رقم 

 المدٌنة القدٌمة
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 GIZخبراء الػ  GIZمساىمات الػ

  
 مكاقع بديمة

  تكثيؽ األسكار كاعداد دراسات
 لمتنمية في محيطيا

  اعداد دراسات مركرية كنقؿ عاـ
كمكاقؼ سيارات كمساحات لممشاة 

 لتخفيؼ الكثافات المركرية

مساىمات 
 المستثمريف 

العامميف في  
 مديرية اآلثار

التنمية 
 االقتصادية

برامج مجمس 
 المدينة

- GIZمساىمات 
 مؤسسة اآلغاخاف

العامميف في 
مجمس 
 المدينة

  طرح المشركع ضمف نظاـ
 B.O.Tاالستثمار 

مساىمات الشاغميف   GIZمساىمات الػ
 كالساكنيف

  GIZخبراء الػ

أعضاء   
الجمعيات 

 الحرفية

التنمية 
 االجتماعية

برامج كخطط 
 مجمس المدينة

مساىمة الشاغميف 
 كالساكنيف

العامميف في 
مجمس 
 المدينة 

  مشاركة سكانية كاسعة في
 التخطيط كاتخاذ القرار

 ازدياد الكعي بأىمية المشركع 
غرؼ الصناعة  GIZمساىمة الػ 

 كالتجارة
  GIZخبراء الػ

   مساىمة الشاغميف

القوانيف 
 والتشريعات

الحككمة 
المركزية)كزارة 

السياحة, االدارة 
 المحمية, ىيئات(

غرؼ الصناعة 
 كالسياحة كالتجارة

العامميف في 
الييئات 
كالكزارات 
 المعنية

 ( لتصديؽ 5مرسـك رقـ )
 المخططات التنظيمية

  1963لعاـ قانكف اآلثار 

  ك  1991النظاـ العمراني عاـ
2115 

  قكانيف االستثمار السياحي رقـ
 (1991لعاـ  11)

 قانكف االستمبلؾ 
 ( 111قكانيف تشجيع االستثمار 

 (2115لعاـ 

  ( آليات منح قركض ترميـ
 صندكؽ الطكارئ كاالحياء(

 اجراءات التركيج كالسياحي 

مساىمة الساكنيف  مجمس المدينة
 كالشاغميف

العامميف في 
مجمس 
 المدينة 

العامميف في   
غرؼ 

الصناعة 
كالسياحة 
 كالتجارة

 الباحث المصدر: -جدول إجمالً الموارد والخطط المستخدمة فً منطقة كشف السور ( 23-2الجدول رقم )
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 : منطقة باب الفرج مشروع 4-3-5

كىي مف المناطؽ اليامة كالمرشحة إلعادة  
تقع المنطقة في الطرؼ الغربي تأىيؿ كبرل. 

مف المدينة القديمة, تـ ىدـ المنطقة في الربع 
األخير مف القرف الماضي بيدؼ اعادة بنائيا 
كمراكز تجارية كمحبلت كأبنية حديثة. تـ اجراء 
العديد مف التعديبلت عمى الدراسة كخصكصان 

مدينة حمب ضمف قائمة التراث  بعد تسجيؿ
العالمي كتكقؼ كافة الدراسات التخطيطية 
المعتمدة في ذلؾ الكقت لممدينة القديمة. تـ 
تنفيذ جزء مف الدراسة مف خبلؿ بناء بعض 

المباني التجارية في القسـ الجنكبي مف المكقع, إضافة الى فندؽ الشيراتكف بالجزء الغربي منيا, كترميـ دار رجب 
لحاقيا بمبنى مديرية الثقافة الجديد.باشا   كا 

استثمار النسيج العمراني عمى مستوى مناطؽ مختارة مف المركز يمكف إيجاز الموارد التي ساىمت في عممية 
 :بالجدوؿ التالي -باب الفرج –التاريخي 

 )الخطط والبرامج( المخرجات موارد بشرية موارد مالية داعمة موارد مالية مباشرة 

 التنمية
 العمرانية

مساىمة مجمس 
 المدينة

مساىمات الساكنيف 
 كالشاغميف

العامميف في 
 مجمس المدينة

 إعداد مخططات تنظيمية 
 إعداد نظاـ عمراني 
  ىدـ لمشريحة األثرية ضمف

 حدكد المشركع

 ظيكر استثمارات سياحية 

  إعادة بناء بأبنية جديدة
 كتكظيفيا باستعماالت تجارية 

مساىمات مديريات 
اآلثار كاألكقاؼ 

 كالثقافة

غرؼ السياحة 
 كالتجارة كالصناعة

مساىمة االسكاف 
   العسكرم

العامميف في   مساىمات المستثمريف
 مديرية اآلثار 

التنمية 
 االقتصادية

مساىمات الشاغميف  برامج مجمس المدينة
 كالساكنيف

العامميف في 
 مجمس المدينة

  طرح المشركع ضمف نظاـ
 B.O.Tاالستثمار 

  تكظيؼ بعض األبنية
 بكظائؼ اقتصادية كتجارية

برامج غرؼ   مساىمات المستثمريف
الصناعة كالتجارة 

 كالسياحة

مساىمات غرؼ 
الصناعة كالتجارة 

 كالسياح

العامميف في  
المؤسسات 

 الخدمية

 المصدر: الباحث –( موقع منطقة باب الفرج 23رقم ) مخطط
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التنمية 
 االجتماعية

    

القوانيف 
 والتشريعات

الحككمة 
المركزية)كزارة 
االدارة السياحة, 
 المحمية, ىيئات(

غرؼ الصناعة 
 كالسياحة كالتجارة

العامميف في 
الييئات كالكزارات 

 المعنية

 ( لتصديؽ 5مرسـك رقـ )
 المخططات التنظيمية

  1991النظاـ العمراني عاـ 
 2115ك 

 قانكف االستمبلؾ 
  قكانيف تشجيع االستثمار رقـ
لعاـ  111( ك)1991لعاـ  11)

2115) 

 

مساىمة الساكنيف  مجمس المدينة
 كالشاغميف

العامميف في 
 مجمس المدينة 

العامميف في غرؼ   
الصناعة 

 كالسياحة كالتجارة
 الباحث المصدر: -جدول إجمالً الموارد والخطط المستخدمة فً منطقة باب الفرج ( 24-2الجدول رقم )

تنفيذىا ضمف مناطؽ مختارة وفؽ الجدوؿ وبالتالي يمكف اجماؿ الموارد والخطط والبرامج التي نتجت عف 
 التالي:
 المخرجات موارد بشرية موارد مالية داعمة موارد مالية مباشرة 

التنمية 
 العمرانية

مساىمة الحككمة 
 المركزية

ميزانيات سنكية 
 لمؤسسات خدمية 

العامميف في 
 مجمس المدينة

  تصديؽ كاعداد مخططات
 تنظيمية عامة كتفصيمية

  العمرانيتطكير النظاـ 
  ترخيص العديد مف االستثمارات

 السياحية
  ترميـ كتعديؿ صفات بعض

العقارات األثرية كاعادة 
استخداميا كمتاحؼ كاستثمارات 

 سياحية كثقافية

  اعادة تأىيؿ الساحات
 كالفراغات العامة

  تكثيؽ األسكار كاعداد دراسات
 لمتنمية في محيطيا

  اعداد دراسات مركرية كنقؿ
ارات كمساحات عاـ كمكاقؼ سي

 لممشاة لتخفيؼ الكثافات المركرية

 تجديد البنى التحتية كالفكقية 
  تطكير الخدمات السياحية

 كالتسكيؽ السياحي

مساىمة مجمس 
 المدينة

منظمات دكلية 
 )أصدقاء حمب(

 -خبراء محمييف 
 دكلييف

مساىمات الساكنيف  GIZمساىمات الػ
 كالشاغميف

العامميف مديرية 
 األكقاؼ-اآلثار

مساىمات 
 المستثمريف 

غرؼ السياحة 
 كالتجارة كالصناعة

العامميف في 
مديرية السياحة 

 كالصحة
مساىمات الساكنيف 

 كالشاغميف
العامميف في  

المؤسسات 
 الخدمية

مساىمات مديريات 
اآلثار كاألكقاؼ 

 كالثقافة

  

مساىمة مؤسسة 
 اآلغاخاف

  

مساىمة مؤسسة 
 اآلغاخاف لمثقافة

  



 

183 
 

 تحسيف البيئة المحمية 

  ترميـ المساكف مف قبؿ
 الساكنيف كالشاغميف

  إعادة بناء بأبنية جديدة
 كتكظيفيا باستعماالت تجارية

  نقؿ بعض االشغاالت الى
 يمةمكاقع بد

 حماية النسيج العمراني 

التنمية 
 االقتصادية

مساىمات غرؼ  مجمس المدينة
الصناعة كالتجارة 

 كالسياحة

في العامميف 
 مجمس المدينة

 تكفير فرص عمؿ جديدة 
 انتشار االستثمارات السياحية 
  تركيج جيد لمعقارات كازدياد

 الطمب عمييا

  طرح المشركع ضمف نظاـ
 B.O.Tاالستثمار 

  تكظيؼ بعض األبنية بكظائؼ
 اقتصادية كتجارية

مساىمات الشاغميف  GIZمساىمات الػ
 كالساكنيف

 GIZخبراء الػ

الشاغميف مساىمات 
 كالساكنيف

برامج غرؼ  
الصناعة كالتجارة 

 كالسياحة
مساىمات 
 المستثمريف

العامميف في  
المؤسسات 

 الخدمية
مساىمات غرؼ 
الصناعة كالتجارة 

 كالسياحة

  

التنمية 
 االجتماعية

المنظمات  مجمس المدينة
 كالجمعيات األىمية

العامميف في 
 مجمس المدينة 

  كاسعة في مشاركة سكانية
 التخطيط كاتخاذ القرار

  ازدياد الكعي بأىمية التراث
 كالمحافظة عميو

 

مساىمة الشاغميف  GIZمساىمة الػ
 كالساكنيف

 GIZخبراء الػ

مساىمة الساكنيف 
 كالشاغميف

غرؼ الصناعة 
 كالتجارة

العامميف في 
 مديرية االعبلـ

القوانيف 
 والتشريعات

الحككمة 
المركزية)كزارة 

السياحة, االدارة 
 المحمية, ىيئات(

غرؼ الصناعة 
 كالسياحة كالتجارة

العامميف في 
الييئات كالكزارات 

 المعنية

 ( لتصديؽ 5مرسـك رقـ )
 المخططات التنظيمية 

  1963قانكف اآلثار لعاـ 

  ك  1991النظاـ العمراني عاـ
2115 

  ( آليات منح قركض ترميـ
مساىمة الساكنيف  مجمس المدينة

 كالشاغميف
العامميف في 

 مجمس المدينة 
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العامميف في غرؼ   
الصناعة كالسياحة 

 كالتجارة

 صندكؽ الطكارئ كاالحياء(

  االستمبلؾقانكف 
  قكانيف االستثمار السياحي رقـ
 (1991لعاـ  11)

  قكانيف الحفاظ عمى البيئة
 كالنظافة

 قكانيف الحفاظ عمى النظافة 
  اجراءات التركيج التجارم

 كالسياحي

 آليات منح قركض 

  قكانيف تشجيع االستثمار رقـ
 (2115لعاـ  111)

   
   
   

 الباحث المصدر: -جدول إجمالً الموارد والخطط المستخدمة فً المناطق المختارة ( 25-2الجدول رقم )
 

يتبػػيف لنػػا أف أىػػـ المػػوارد التػػي سػػاىمت فػػي التنميػػة العمرانيػػة المحميػػة ضػػمف منػػاطؽ مختػػارة, ىػػي 
الحكومة المحمية وبالتعاوف مع جيات دولية مانحة ميتمة بمركػز مدينػة حمػب التػاريخي, وبتشػاركية واسػعة مػع 

يتـ لتحقيػؽ تنميػة حقيقػة تنبػع  السكاف والشاغميف المحمييف. كما يتبيف بأف االستثمار األفضؿ لمموارد ىو الذي
مف حاجات المكاف ومستخدميو, وليس باالتجاه العكسي, أف تأتي مف حكومة مركزيػة دوف درايػة بمسػار صػرؼ 
تمؾ الموارد وأثرىا عمى التنمية العمرانية وفؽ مشاركات واحتياجات حقيقية. كما أف التركيز عمػى منػاطؽ مختػارة 

 التنمية العمرانية فييا, باإلضافة إلى تعزيز ثقة السكاف باإلدارة المحمية.  ومحددة أعطى نتائج سريعة في مجاؿ
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 عمى مستوى مشاريع صغيرة  –استثمار النسيج العمراني 2-2

الماضية قفزة نكعية عمى أصعدة متعددة كأىميا القميمة خبلؿ السنكات  حققت مشاريع مجمس مدينة حمب
 ليرة سكرية, / مميار32تصؿ إلى أكثر مف / كقد  /B.O.T /حصيمة االستثمارات عمى نظاـكانت  اإليرادات التي

مستقبمية عمى مستكل مدينة حمب ككؿ. كقد كاف نصيب مدينة حمب القديمة العديد مف ىذه بعد طرح عدة مشاريع 
د أىـ مكارد التنمية المشاريع, بعضيا تحقؽ كالبعض يتـ إعداده كمشاريع مستقبمية. كالتي سكؼ نستعرضيا كأح

 , كالمبينة عمى المخطط التالي.3093كذلؾ لغاية بداية عاـ  العمرانية المستقبمية.

 

ستثمار مبنى اليجرة والجوازات القديـ ا 2-2-9
يقع المبنى في الجزء  :(1)ومبنى اإلعداد النقابي

الشمالي مف منطقة محيط القمعة, كىك مكقع استراتيجي 
عمى المستكل العمراني, كالسياحي, إضافة الى األىمية 
المعمارية كالتراثية لؤلبنية المذككرة. تعكد ممكية ىذه المباني 

تـ التعاقد مع مستثمريف مف حيث الى مجمس مدينة حمب. 
القطاع الخاص مف مدينة حمب الستثمار المبنييف سياحيان 

 المصدر: الباحث –( توزع المشارٌع الصغٌرة ضمن مركز مدٌنة حلب التارٌخً 24رقم )  مخطط

 -الهجرة والجوازات-9

 النقابات المهنٌة

 السجن القدٌم-3

 الخدمات القدٌم-2

 السراٌا القدٌم-4

  المعهد الصحً -2

 حدٌقة باب قنسرٌن-6

 السور الغربً-1

 باب الفرج-7

 المرآب -1

 الشٌبانً-90

 روضة الجلوم-99

 النقطة الطبٌة-12

المصدر:  – مبنى الهجرة والجوازات( 39رقم )  صورة

 الباحث



 

186 
 

% مف اإليرادات السنكية 92/ ؿ.س, بما يعادؿ 91297000/ سنة ببدؿ استثمار سنكم كقدره /42كلمدة /
ة قيمة األعماؿ البلزم . كتقدر3092المقدرة, اعتباران مف تاريخ انتياء أعماؿ الترميـ كاالنجاز الكامؿ كالمتكقع عاـ 

 / مميكف ؿ.س. كالمشركع قيد التجييز حاليان كاستكماؿ اإلجراءات القانكنية.910لترميـ كتشغيؿ المشركع حكالي /

يقع المبنى في الجزء الشمالي مف منطقة : (2القديـ ) بناء واستثمار مبنى موقع أرض السجف 2-2-3
كيعتبر مف المكاقع اليامة جدان عمرانيان كمعماريان حيث يتضمف  محيط القمعة كبجكار مبنى اليجرة كالجكازات القديـ.

عادة تكظيفيا, باإلضافة الى السماح ببناء  عددان مف المباني التاريخية التي سكؼ يتـ المحافظة عمييا كترميميا كا 
تـ التعاقد األرض الفارغة بما يتناسب مع طبيعة الجكار كالكظيفة. كتعكد ممكية المحضر الى مجمس مدينة حمب. 

/ سنة, كببدؿ استثمار كقدره 42مع مستثمر تركي الجنسية الستثمار المكقع كفندؽ بمستكل خمس نجكـ, كلمدة /
% مف اإليرادات السنكية المقدرة. اعتباران مف تاريخ انتياء أعماؿ الترميـ 93/ ؿ.س بما يعادؿ 31040000/

/ مميكف 3192ماؿ البلزمة لترميـ كتشغيؿ المشركع حكالي / . تقدر قيمة األع3092كاالنجاز الكامؿ كالمتكقع عاـ 
 ؿ.س. كالمشركع قيد التجييز كاستكماؿ اإلجراءات القانكنية.

يقع مبنى مديرية الخدمات الفنية في الطرؼ  :(3)الفنية القديـاستثمار مبنى مديرية الخدمات  2-2-2
الغربي مف منطقة محيط القمعة, كالذم يعتبر مف أىـ 
المكاقع العمرانية التاريخية في مدينة حمب, كما يتميز 
المبنى باألىمية المعمارية المتميزة كالتاريخية. تعكد ممكية 

المستثمريف  المبنى الى محافظة حمب. تـ التعاقد مع أحد
المحمييف بيدؼ استثماره سياحيان كفندؽ, كمازاؿ المشركع 

  قيد التحضير.

يقع المبنى في : (4)القديـاستثمار مبنى السرايا  2-2-4

الطرؼ الجنكبي مف منطقة محيط القمعة, كيتميز المبنى 
باألىمية المعمارية كالتاريخية, إضافة الى المكقع المتميز 

ممكيتو الى محافظة حمب. أماـ مدخؿ قمعة حمب, يعكد 
تـ التعاقد مع شركة التركيج السياحي لمؤسسة 

سمسمة سيرينا لمفنادؽ العالمية, الستثمار  –اآلغاخاف
المبنى كفندؽ بمستكل خمس نجكـ, باإلضافة الى مبنى 
حماـ يمبغا المجاكر ذك األىمية التاريخية كالمعمارية 

  أيضا.

المصدر:  –( مبنى مدٌرٌة الخدمات القدٌم 40) صورة رقم

 الباحث

 المصدر: الباحث –القدٌم  السراٌا( مبنى 41) صورة رقم
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يقع المبنى في الطرؼ الجنكبي الغربي مف  :(5)استثمار مبنى المعيد المتوسط الصحي القديـ 2-2-2
منطقة محيط القمعة, ذات القيمة العمرانية كالتاريخية 
الياميف, تعكد ممكية المبنى الى كزارة السياحة. تـ العاقد 

كفندؽ مف  مع احد المستثمريف المحمييف الستثمار المبنى
مستكل األربع نجـك مف قبؿ شركة كارلتكف العالمية, بسعة 

/ مميكف ؿ.س. المشركع قيد 400/ سرير كبكمفة /900/
, كاصبح نقطة جذب سياحية 3007االستثمار منذ عاـ 

ىامة عمى مستكل المدينة مف قبؿ الزكار المحمييف, 
 كالسياح األجانب.

تقع منطقة الدراسة جنكب المدينة القديمة كأماـ باب قنسريف : (6)حديقة باب قنسريفدراسة وتنفيذ  2-2-6
األثرم, يتميز المكقع بإشرافو عمى المدينة القديمة المبلصقة لو, كبغناىا بالمغاير التاريخية حيث سكنيا اإلنساف 

كرة ىكتار, كىي منطقة غير صالحة لمسكف كيتـ ازالة بعض المباني نظران لخط 91القديـ. تب  مساحتيا حكالي
 إعداد الدراسات البلزمة, كتنفيذ تكقيع اتفاقية مع مؤسسة اآلغا خاف لتنفيذ تمكيؿ تـالكضع اإلنشائي لتمؾ المنطقة. 

, بشكؿ مشابو لحديقة األزىر في مدينة القاىرة كالتي قامت المؤسسة بدراستيا كتنفيذىا ضمف المركز الحديقة
  .ةكاجتماعي ةكثقافي ةسياحي التاريخي لمدينة القاىرة كالتي أصبحت نقطة جذب

كما أف الحككمة المحمية تخطط لعددان مف المشاريع االستثمارية المستقبمية لبعض المكاقع ضمف المركز التاريخي 
 لمدينة حمب منيا:

 / مميار92/) تـ ذكره سابقان(, تقدر كمفة المشركع األكلية بحكالي : (7)كشؼ السور الغربيمشروع  2-2-1
ؿ.س, كىي كمفة تفكؽ قدرة الحككمة عمى تنفيذىا, لذا كاف ىناؾ اقتراحات بطرح الدراسة المعدة لبلستثمار ضمف 

 , كالمشركع قيد الدراسة.B.O.Tنظاـ الػ

تـ ذكره سابقان(, تتضمف فكرة المشركع الجديدة إعادة ):(8)باب الفرج مشروع إعادة تأىيؿ منطقة  2-2-7
بناء المساحات التي مازالت فارغة حتى اآلف بما يتناسب مع المحيط كالنسيج العمراني لممدينة القديمة, كاستثمارىا 

  ليرة سكرية. ثبلثة ممياراتسياحيان كتجاريان كثقافيان. تقدر القيمة األكلية لممشركع بحكالي 
يقع المشركع في : (9)تنفيذ مشروع مرآب في الحديقة المقابمة لمديرية األوقاؼ بجانب القمعة  2-2-1

القسـ الجنكبي مف منطقة محيط القمعة, كىك جزء مف الدراسة المتكاممة لممنطقة مف خبلؿ اقتراح مكقؼ سيارات 
ات المخصصة لممشاة مع تأميف مكاقؼ طابقي استكماالن لتنفيذ الخطة المركرية لممنطقة كالتي تتضمف زيادة المساح

 مميكف ؿ.س. 200شركع حكالي سيارة, كتقدر القيمة األكلية لمم 100يتسع لػ لمسيارات. المكقؼ المقترح 

المصدر:  –القدٌم المعهد الصحً ( مبنى 42صورة رقم)

 الباحث
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 إعادة تأىيؿ واستعماؿ المباني التاريخي كخدمات ثقافية, صحية, تعميمية, متاحؼ 4-4-41

فػػي إطػػار دعػػـ البنيػػة التحتيػػة االجتماعيػػة فػػي المدينػػة القديمػػة, تػػـ تنفيػػذ مجمكعػػة مػػف المشػػاريع الخدميػػػة 
مػع مديريػػة األكقػػاؼ  لسػكاف منػػاطؽ التػدخؿ, مثػػؿ تنفيػذ مشػػركع المدرسػة األسػػدية ضػػمف حػي بػػاب قنسػريف بالتعػػاكف
, كػػذلؾ مشػػركع (93)كمديريػػة الصػػحة لتكػػكف مقػػران لميندسػػي المشػػركع كنقطػػة طبيػػة لتقػػديـ الخػػدمات الطبيػػة لمسػػكاف

, كمشػػػركع مبلعػػػب األطفػػػاؿ فػػػي تمػػػة السػػػكدا الػػػذم تػػػـ تحكيمػػػو الػػػى مكاقػػػؼ (99)ركضػػػة لؤلطفػػػاؿ فػػػي حػػػي الجمػػػـك
  رىف االدارة القائمة عمى المدينة القديمة.لمسيارات بعد أف تـ تنفيذ المبلعب كىك سؤاؿ يبقى 

كفي إطار دعـ كتطكير الخبرات المحمية فػي مجػاؿ التػرميـ, تػـ التخطػيط السػتحداث مدرسػة لتعمػيـ تقنيػات 
 في الجمـك كالتي تـ ذكرىا سابقان.  (90)الترميـ في مبنى الشيباني

األثريػػة لتحكيميػػا الػػى متػػاحؼ كػػاف آخرىػػا متحػػؼ كمػػا تقػػـك مديريػػة اآلثػػار كالمتػػاحؼ بأعمػػاؿ تػػرميـ لػػبعض األكابػػد 
 الطب كالعمـك ضمف مبنى البيمارستاف االرغكني في حي باب قنسريف.

اسػتثمار النسػيج العمرانػي عمػى مسػتوى التي سػاىمت فػي عمميػة والخطط وبالتالي يمكف إيجاز الموارد  
 :بالجدوؿ التالي مشاريع صغيرة مف المركز التاريخي

 )الخطط والبرامج( المخرجات موارد بشرية موارد مالية داعمة مباشرةموارد مالية  

التنمية 
 العمرانية

مساىمة بعض  مساىمة مجمس المدينة
 المؤسسات الخدمية

مساىمة أساسية 
 مجمس المدينةل

  تعديؿ صفات بعض
 العقارات األثرية

 ايجاد صيغة قانكنية لمشراكة 
  تنمية عمرانية في محيط

 كالثقافية المشاريع السياحية

 ظيكر استثمارات سياحية 

  تركيج جيد لممكاقع المستثمرة

مساىمة أساسية 
 -لممنظمات الدكلية
 GIZالككالة األلمانية

 مؤسسة اآلغاخاف

غرؼ السياحة 
 كالتجارة كالصناعة

مساىمة ككادر بعض 
المؤسسات الخدمية 
)صحة, التعميـ, 

 الثقافة, اآلثار(
 خبراء دكلييف كممييف   مساىمات المستثمريف

المصدر  – ( على الٌسار النقطة الطبٌة فً باب قنسرٌن44الصورة ) –( على الٌمٌن روضة فً حً الجلوم 43الصورة رقم )

 مدٌرٌة المدٌنة القدٌمة
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العامميف في الشركات   
المستثمرة مف القطاع 

 الخاص

 كلممركز التاريخي ككؿ 

التنمية 
 االقتصادية

مساىمة مجمس المدينة 
باعتباره المالؾ 

 لمعقارات

مساىمات الشاغميف 
 كالساكنيف

العامميف في مجمس 
 المدينة

  طرح العديد مف المشاريع
 B.O.Tاالستثمار  ـضمف نظا

  تكظيؼ بعض األبنية
 بكظائؼ اقتصادية كتجارية

  انعكاس بعض المشاريع
التي تـ استثمارىا عائدات 

 سنكية عمى مجمس المدينة

غرؼ السياحة  مساىمات المستثمريف
 كالتجارة كالصناعة

ككادر غرؼ الصناعة 
 كالتجارة كالسياحة

مساىمة أساسية 
 -لممنظمات الدكلية
 GIZالككالة األلمانية

 مؤسسة اآلغاخاف

ككادر مستثمرم القطاع  
 الخاص

 خبراء دكلييف كمحمييف  

التنمية 
 االجتماعية

المنظمات األىمية  مساىمة مجمس المدينة
 الميتمة

العامميف في مجمس 
 المدينة

 ايجاد فرص عمؿ 

  ايجاد خدمات نكعية كرياض
االطفاؿ كالنقاط الطبية 

 كالثقافية

 تحسيف البيئة المحمية 

  تحسيف محيط الفعاليات
 المستثمرة عمرانيان 

مساىمة أساسية 
 -لممنظمات الدكلية
 GIZالككالة األلمانية

 مؤسسة اآلغاخاف

بعض المؤسسات 
 الخدمية المعنية

ككادر المنظمات 
 األىمية الميتمة

 خبراء دكلييف كمحمييف  مساىمات المستثمريف

القوانيف 
 والتشريعات

المركزية)كزارة الحككمة 
السياحة, االدارة 

 المحمية, ىيئات(

غرؼ الصناعة 
 كالسياحة كالتجارة

العامميف في الييئات 
 كالكزارات المعنية

  قكانيف تعديؿ الصفات
 العمرانية

  اعداد دفاتر شركط فنية
 كقانكنية إلدارة االستثمارات

  قكانيف تشجيع االستثمار رقـ
 111( ك)1991لعاـ  11)

 (2115لعاـ 

 طكير الشراكة بيف القطاع ت
 العاـ كالخاص 

مساىمة الساكنيف  مجمس المدينة
 كالشاغميف

العامميف في مجمس 
 المدينة 

العامميف في غرؼ   
الصناعة كالسياحة 

 كالتجارة

 الباحث المصدر: -جدول إجمالً الموارد والخطط المستخدمة فً المشارٌع الصغٌرة ( 26-2الجدول رقم )
 

إجماؿ الموارد المستعممة في تجربة مركز مدينة حمب التاريخي في مجاؿ التنمية العمرانية يمكف 
 واالستثمار السياحي وفؽ الجدوؿ التالي:
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 موارد مالية مباشرة
 الحككمة المركزية

 -مجمس مدينة حمب –مساىمة الحككمة المحمية 
الصندكؽ العربي لئلنماء االقتصادم -خافاألغا  -GIZمساىمة ككاالت عالمية كىيئات/منظمات دكلية ) 

 كاالجتماعي(
 مساىمة المستثمريف

 داعمةموارد مالية 
 السياحة(-مخصصات بعض الكزارة المعنية )الثقافة

 منظمات دكلية)أصدقاء حمب..(
 مخصصات سنكية لبعض المديريات الخدمية

 مساىمة الشاغميف كالساكنيف المحمييف
 األىمية الميتمةمساىمات المنظمات 

 مساىمات غرؼ الصناعة كالتجارة كالسياحة
 بشريةموارد 

 الحككمة المحميةمساىمة أساسية لمعامميف في 
 مساىمة ككادر بعض المؤسسات الخدمية

 مساىمة الساكنيف كالشاغميف
 مساىمة فريؽ عمؿ مستثمريف القطاع الخاص
 ككادر المنظمات األىمية الميتمة كالمختصيف

 خبراء دكلييف كمحمييف
 فريؽ عمؿ غرؼ الصناعة كالتجارة كالسياحة

 األكقاؼ-العامميف مديرية اآلثار
 الباحث المصدر: -جدول إجمالً الموارد المستخدمة فً مركز مدٌنة حلب التارٌخً ( 27-2الجدول رقم )

 وبالنسبة لمخطط والبرامج فيمكف إجماليا بالجدوؿ التالي:
 المنفذة عمى المستوى المحمي في مركز مدينة حمب التاريخي الخطط والمشاريع

خطط التنمية عمى 
 المستوى العمراني

 إعداد كتصديؽ مخططات تنظيمية عامة كتفصيمية

 انجاز مخطط االرتقاء

 إنجاز االستراتيجية التخطيطية
 تطكير النظاـ العمراني

 ترخيص العديد مف االستثمارات السياحية
 البنى التحتية كالفكقيةتجديد 

 تطكير الخدمات السياحية كالتسكيؽ السياحي
 تحسيف البيئة المحمية

 ترميـ المساكف مف قبؿ الساكنيف كالشاغميف
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 ترميـ المحاكر

 إعداد مخططات تنظيمية
 إعداد نظاـ عمراني

 ىدـ لمشريحة األثرية ضمف حدكد المشركع

 ظيكر استثمارات سياحية

 إعادة بناء بأبنية جديدة كتكظيفيا باستعماالت تجارية

 تعديؿ صفات بعض العقارات األثرية
 تنمية عمرانية في محيط المشاريع السياحية كالثقافية

 إعداد معايير لمترميـ
 بناء الككادر الفنية المدربة

 قكانيف حماية التراث العمراني
 العامةإعادة تأىيؿ الساحات كالفراغات 

 تحديد منطقة حماية لممركز التاريخي
 المحافظة عمى المناطؽ السكنية

 تكثيؽ األسكار القديمة كاعداد دراسة إلعادة تأىيؿ المناطؽ المحيطة
اعداد دراسات مركرية لمنقؿ العاـ كمكاقؼ السيارات كمساحات لممشاة لمتخفيؼ مف الكثافة 

 المركرية
العقارات األثرية كاعادة استعماليا كمتاحؼ كاستثمارات  ترميـ كتعديؿ صفات بعض

 سياحية كثقافية
  Green Guide Lineتحسيف البيئة المحمية كاعداد دليؿ لممحافظة عمى البيئة

خطط التنمية عمى 
 المستوى االقتصادي

 تكفير فرص عمؿ جديدة
 انتشار االستثمارات السياحية
 الطمب عميياتركيج جيد لمعقارات كازدياد 

 تركيج كطمب متزايد عمى الصناعات التقميدية
 B.O.Tطرح المشركع ضمف نظاـ االستثمار 

 تكظيؼ بعض األبنية بكظائؼ اقتصادية كتجارية
 انعكاس بعض المشاريع التي تـ استثمارىا عائدات سنكية عمى مجمس المدينة

 دعـ شراكة القطاع العاـ كالخاص
االستثمارات السياحية في أماكف محددة كفؽ مخطط استعماالت األراضي تشجيع انتشار 

 المستقبمي
 دعـ تنمية االقتصاد المحمي

خطط التنمية عمى 
 المستوى االجتماعي

 مشاركة سكانية كاسعة في التخطيط كاتخاذ القرار
 ازدياد الكعي بأىمية التراث كالمحافظة عميو

 االطفاؿ كالنقاط الطبية كالثقافيةايجاد خدمات نكعية كرياض 
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 تأىيؿ ككادر مف السكاف المحمييف كمشاركتيـ في التنمية االجتماعية

 ايجاد فرص عمؿ
دعـ االستقرار كالتنمية االجتماعية مف خبلؿ تأميف فرص عمؿ في مجاؿ الصناعات 

 التقميدية لدل الشرائح االجتماعية األكثر فقران 

 الثقافية كاالجتماعيةتفعيؿ األنشطة 

خطط التنمية عمى 
 المستوى السياحية

 ترخيص العديد مف االستثمارات السياحية
 تطكير الخدمات السياحية كالتسكيؽ السياحي
 اعداد اتفاقيات دكلية لدعـ التنمية السياحية

 اعداد سياسة سياحية
 التركيج السياحي

 كمشاركتيـ في التنمية السياحيةتأىيؿ ككادر مف السكاف المحمييف 
 خمؽ فعاليات سياحية

 كضع تصكير مبدئي لمسارات سياحية
 انتشار االستثمارات السياحية مف القطاع المشترؾ

 اعداد القكانيف كاالجراءات لتسييؿ كتشجيع االستثمارات السياحية

خطط الترويج 
 الثقافي

 السياحة الثقافيةدعـ عممية التسكيؽ كبمد ثقافي كتطكير 
 التأكيد عمى الطابع المحمي التراثي

 خمؽ فعاليات ثقافية كسياحية
 زيادة فرص تسكيؽ لممنتجات التراثية كالسياحية

 التركيج لمتراث العمراني كالثقافي

 القوانيف والتشريعات

 قكانيف تنفيذ التخطيط العمراني كأنظمة عمرانية جديدة
 التراث العمرانياجراءات حماية 

 قكانيف تشجيع االستثمارات السياحية كالثقافية كاعادة استعماؿ المباني كمنح التراخيص
 قكانيف تشجيع كدعـ الميف التقميدية

 قرار استحداث مديرية المدينة القديمة كلجاف الحماية كالمجنة الفنية
 قكانيف تساىـ في التركيج السياحي كالتجارم

 الحفاظ عمى البيئة كالنظافةاجراءات 
 آليات منح قركض ترميـ ) صندكؽ الطكارئ كاالحياء(

البدء بتطكير العبلقة بيف القطاع الخاص كالعاـ مف خبلؿ شراكات بيدؼ االستثمار 
 السياحي لبعض األكابد التاريخية

 الباحث المصدر: -جدول إجمالً الخطط والبرامج  المستخدمة فً مركز مدٌنة حلب التارٌخً ( 28-2الجدول رقم )
نالحػػظ بػػأف تجربػػة مدينػػة حمػػب تميػػزت فػػي اسػػتثمار مػػوارد مشػػتركة مػػا بػػيف دوليػػة ومحميػػة وبمشػػاركة القطػػاع 
الخاص, أنتجت دراسػات متخصصػة قامػت بيػا أجيػزة فنيػة مػف معمػارييف ومخططػيف واجتمػاعييف واقتصػادييف, 
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ي وأحيػاء تقميديػة, وأبنيػة وقاموا بتنفيذىا بيدؼ استثمار مركزىا التػاريخي بمػا يضػمو مػف نسػيج عمرانػي تػاريخ
متميػزة معماريػػًا, واعتبػػاره مػف أىػػـ أسػػباب مػوارد التنميػػة العمرانيػػة المسػتقبمية, والػػذي سػػاىـ فػي تحقيػػؽ تنميػػة 
عمرانية حقيقة باإلضافة الى التنمية االقتصادية, وخاصة في مناطؽ العمؿ, ومف المؤكد أنيا ساىمت أيضًا فػي 

خػػدمات جديػػدة وعصػػرية لسػػكاف المدينػػة القديمػػة كريػػاض األطفػػاؿ والمراكػػز  يـقػػدتتحسػػيف الواقػػع االجتمػػاعي, و 
الصحية ومباف لألنشطة الثقافية المتنوعة, إضافة إلى تحسيف الواقع البيئػي. وذلػؾ مػف خػالؿ تػدخالت مختمفػة 

وعمػى مسػتوى  ,المستويات فكانت تدخالت شاممة عمى مستوى المدينة ككؿ كوضع االسػتراتيجيات وخطػط العمػؿ
كمػػا كػػاف لمحكومػػة المحميػػة الػػدور منػػاطؽ مختػػارة, وأحيانػػًا عمػػى مسػػتوى مشػػاريع صػػغيرة كاألبنيػػة والسػػاحات. 

األكبر في تأميف الموارد الالزمة لعممية التنمية, إضػافة الػى وجػود شػركاء دوليػيف واقميميػيف ومحميػيف, وىػو مػا 
الى مصفوفة الوضع الراىف لعممية التنمية  سوؼ نتناولو بالتفصيؿ مف خالؿ الفصؿ القادـ. ليصار الى التوصؿ
 العمرانية واالستثمار السياحي المستداـ لمركز مدينة حمب التاريخي. 

وبيدؼ الوصوؿ الى أىـ الموارد المستخدمة مف خالؿ استعراض التجارب السابقة والتي يمكف أف تغني  
المستداـ. فإنو تـ اعداد جدوؿ مقارف لمموارد  التجربة المحمية في مجاؿ التنمية العمرانية واالستثمار السياحي

 وفؽ مايمي: ع تجربة مركز مدينة حمب التاريخيالعالمية والعربية والسورية م
 موارد مالية مباشرة

 مركز مدينة حمب التاريخي السورية -العربية  -مراكز المدف التاريخية العالمية 

 الحككمة المركزيةمساىمة  االقميمية -المركزية مساىمة لمحككمة 
مخصصات بعض الكزارات المعنية)الثقافة, االدارة 

 المحمية(
● 

 -مجمس مدينة حمب –مساىمة الحككمة المحمية  مساىمة البمديات المحمية
 مساىمة ككاالت عالمية كىيئات/منظمات دكلية مساىمة ككاالت/مؤسسات/ىيئات دكلية

 المستثمريفمساىمة  تمكيؿ االستثمارات الخاصة
 داعمةموارد مالية 

 السياحة(-مخصصات بعض الكزارة المعنية )الثقافة 
 منظمات دكلية)أصدقاء حمب..( كاليكنسكك مساىمة لممنظمات الدكلية

 مخصصات سنكية لبعض المديريات الخدمية مساىمة بعض المؤسسات الخدمية
 كالساكنيف المحمييفمساىمة الشاغميف  مساىمة الشاغميف كالساكنيف المحمييف
 مساىمات المنظمات األىمية الميتمة مساىمات المنظمات األىمية الميتمة

 مساىمات غرؼ الصناعة كالتجارة كالسياحة 
مساىمة أصحاب الفعاليات االقتصادية )تجارة, صناعات 

 تقميدية..(

● 
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 بشريةموارد 
 -الحككمة المركزية مساىمة أساسية لمعامميف في 

 االقميمية
● 

 ● فريؽ عمؿ بعض الكزارات المعنية كالثقافة كاالدارة المحمية

 الحككمة المحميةمساىمة أساسية لمعامميف في  الحككمة المحميةمساىمة أساسية لمعامميف في 
 مساىمة ككادر بعض المؤسسات الخدمية مساىمة ككادر بعض المؤسسات الخدمية

 مساىمة الساكنيف كالشاغميف مساىمة الساكنيف كالشاغميف
 مساىمة فريؽ عمؿ مستثمريف القطاع الخاص مساىمة فريؽ عمؿ مستثمريف القطاع الخاص

 ● جيكد كخبرات أصحاب الميف التقميدية
 ككادر المنظمات األىمية الميتمة كالمختصيف جيكد كخبرات الميتميف كالمختصيف

 خبراء دكلييف كمحمييف خبراء دكلييف كمحمييف
 فريؽ عمؿ غرؼ الصناعة كالتجارة كالسياحة 
 األكقاؼ-العامميف مديرية اآلثار 

 الباحث المصدر: -جدول مقارنة الموارد المستخدمة فً التجارب المختلفة ومركز مدٌنة حلب التارٌخً ( 29-2الجدول رقم )
لسكرية باستخداـ بعض المكارد كالتي بينت تميز التجارب العالمية كالعربية كحتى عمى مستكل بعض التجارب ا

 كالتي يمكف ايجازىا بما يمي: ,●كالتي تـ االشارة الييا بالجدكؿ بالدائرة الحمراء 

أيضًا بالنسبة الى الخطط والبرامج فإننا نبيف أىميا عمى المستوى العالمي والعربية والسورية, ومقارنتيا مع 
الى أىـ الخطط والبرامج التي سوؼ تكوف مكونات التجربة المحمية في مركز مدينة حمب. بيدؼ الوصوؿ 

الخطة المستقبمية التي ييدؼ الييا البحث ومصفوفة العمؿ المستقبمية لعممية التنمية العمرانية لمركز مدينة 
 .حمب

 

كاإلدارة المحمية, كالثقافة  بالنسبة لممكارد المالية: كاف ىناؾ تميز بمشاركة بعض الكزارات المعنية
 بمكاردىا بشكؿ مباشر في عممية التنمية المحمية.

 بالنسبة لممكارد الداعمة: مساىمة أصحاب الفعاليات االقتصادية مف تجار كصناعييف كأصحاب لمميف
 التقميدية. 

 ,كمساىمة أصحاب الخبرة بالنسبة لممكارد البشرية: مساىمة العامميف في الحككمة المركزية أك اإلقميمية
 بالميف التقميدية.

كبشكؿ عاـ فإف الدعـ الحككمي لمساكنيف كالشاغميف كاف مميزان في التجربة العالمية, كتشجيع سكاف المدينة 
 عمى العكدة لمسكف كالعمؿ ضمف مراكزىـ التاريخية.
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الخطط والمشاريع المنفذة عمى المستوى  
 السوري -العربي -العالمي

 الخطط والمشاريع في مركز مدينة حمب التاريخي

خطط 
التنمية 
عمى 

المستوى 
 العمراني

اعداد دراسات تفصيمية إلعادة تأىيؿ المركز 
 التاريخي

 إعداد كتصديؽ مخططات تنظيمية تفصيمية كعامة

مشركع النظاـ المتكامؿ لقطع التذاكر لتمكيؿ ترميـ 
 المباني األثرية

● 

 بالمركز التاريخيتطكير نظاـ عمراني خاص  تطكير نظاـ عمراني خاص بالمركز التاريخي
  إنجاز الخارطة األثرية كالطبيعية 

استعماؿ جديد لممباني كاألكابد التراثية بعد ترميميا 
 كمتاحؼ, استثمارات سياحية كثقافية

ترميـ كتعديؿ صفات بعض العقارات األثرية 
 كاستثمارىاكاعادة استخداميا 

كضع األطر القانكنية لمحفاظ عمى المكاقع 
 كحدكد التدخؿ كاساليب الصيانة التاريخية

قكانيف حماية التراث العمراني كتحديد اجراءات 
 الترخيص

 ● إثراء القيمة السياحية لممراكز التجارية كالتاريخية

 إعادة تأىيؿ الساحات كالفراغات العامة تطكير البنية االساسية كالفراغات العامة

كتراث تسجيؿ بعض المراكز التاريخية باليكنسكك 
 عالمي

تسجيؿ مركز مدينة حمب التاريخي باليكنسكك 
 كتراث عالمي 

 ● تصنيؼ بعض الساحات كساحات ثقافية
 Green Guideتحسيف البيئة المحمية كاعداد  تحسيف الخدمات كالمحافظة عمى البيئة

Line 

 انجاز مخطط االرتقاء إنجاز مخططات االرتقاء

 ● تطكير إدارة نفايات صمبة

 ● تفعيؿ السياحة البيئية كالطبيعية

 ● تحسيف الصكرة البصرية لممناطؽ التاريخية

 ● التأكيد عمى التراث الثقافي في التخطيط العمراني

تكامؿ سياسة الحفاظ مع مشاريع التخطيط 
 العمراني

 اعتماد خطة االرتقاء الداعية لمحفاظ كالتطكير

 الككادر الفنية المدربةبناء  بناء الككادر الفنية المدربة
 ● تبادؿ المعرفة كالخبرة

 تجديد البنى التحتية كالفكقية تجديد البنى التحتية كدعـ االستثمارات فييا
ربط كتكامؿ المركز التاريخي مع المحيط العمراني 
لتخفيؼ العزلة كتحسيف طرؽ الدخكؿ الى المركز 

 كخمؽ محيط عمراني نابض بالحياة

 حماية لممركز التاريخيتحديد منطقة 

 المحافظة عمى المناطؽ السكنية تحسيف مستكل المناطؽ السكنية
تكثيؽ األسكار كاعداد دراسات لمتنمية العمرانية في  ترميـ األسكار التاريخية
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 محيطيا
 اعداد معايير لمترميـ كضع معايير لمجكدة خاصة بالمركز التاريخي

إعداد دراسات مركرية كنقؿ عاـ كمكاقؼ سيارات 
 كمساحات لممشاة لتخفيؼ الكثافات المركرية 

إعداد دراسات مركرية كنقؿ عاـ كمكاقؼ سيارات 
 كمساحات لممشاة لتخفيؼ الكثافات المركرية 

 اغميفتشجيع ترميـ المساكف مف قبؿ الساكنيف كالش تشجيع ترميـ المساكف مف قبؿ الساكنيف كالشاغميف
تنمية عمرانية في محيط المشاريع السياحية 

 كالثقافية
تنمية عمرانية في محيط المشاريع السياحية 

 كالثقافية
 إنجاز االستراتيجية التخطيطية 

 ● رفع كفاءة الطاقة البديمة

خطط 
التنمية 
عمى 

المستوى 
 االقتصادي

تطكير القطاعات االقتصادية غير السياحية كخمؽ 
 فرص عمؿ

تكفير فرص عمؿ جديدة مف خبلؿ دعـ االنشطة 
 التجارية كالصناعية اضافة الى السياحية

 دعـ الشراكة بيف القطاع العاـ كالخاص دعـ الشراكة بيف القطاع العاـ كالخاص
 ● تأميف فرص عمؿ جديدة

 التقميديةتركيج كطمب متزايد عمى الصناعات  دعـ الصناعات التقميدية كزيادة التركيج ليا
ادماج الحرؼ التقميدية التراثية بمناىج التعميـ 

 ككميات السياحة كالفنكف الجميمة
 B.O.Tطرح المشركع ضمف نظاـ االستثمار 

 دعـ التنمية االقتصادية المحمية دعـ التنمية االقتصادية المحمية
 في مناطؽ محددةتشجيع االستثمارات السياحية  تشجيع االستثمارات السياحية بشكؿ كاسع
 ● ترميـ كادارة الخانات في المراكز التاريخية

 ● تحفيز الطمب الداخمي عمى المراكز التاريخية 

 ● تبادؿ الخبرات

 ● خمؽ بيئة تنافسية كاستقطاب الفرص االستثمارية

 ● خمؽ مكاقع جذب سياحي كتركيج سياحي 

تعزيز كتشجيع كتنمية القطاعات االقتصادية 
 الرئيسية

● 

 تركيج جيد لمعقارات كازدياد الطمب عمييا دعـ الكساطة العقارية كالتركيج العقارم
 ● تقديـ اعانات لمسكاف كالشاغميف

 انتشار االستثمارات السياحية تشجيع كانتشار الفعاليات كاالستثمارات السياحية
دعـ الكسائؿ التقميدية بالتجارة كالصناعات التقميدية 

 كالتركيج ليا
● 

انعكاس بعض المشاريع التي تـ استثمارىا عائدات  
 سنكية عمى مجمس المدينة

خطط 
التنمية 

 ● تطكير مستكل معيشة المجتمع المحمي

 ● رفع كفاءة البنية التحتية االجتماعية
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عمى 
المستوى 
 االجتماعي

تدريب كتأىيؿ السكاف كالميتميف لممشاركة في 
 السياحية )أدالء سياحييف(تقديـ الخدمات 

● 

 تفعيؿ األنشطة الثقافية كاالجتماعية تفعيؿ األنشطة الثقافية كاالجتماعية

  رفع مستكل معيشة السكاف
 ازدياد الكعي بأىمية التراث كالمحافظة عميو حمبلت تكعية بأىمية التراث

دعـ االستقرار كالتنمية االجتماعية مف خبلؿ 
مجاؿ الصناعات التقميدية تأميف فرص عمؿ في 

 لدل الشرائح االجتماعية االكثر فقران 

دعـ االستقرار كالتنمية االجتماعية مف خبلؿ 
تأميف فرص عمؿ في مجاؿ الصناعات التقميدية 

 لدل الشرائح االجتماعية االكثر فقران 

تحسيف الخدمات االجتماعية )الصحية كالبيئية 
 كالتعميمية(

كرياض االطفاؿ كالنقاط ايجاد خدمات نكعية 
 الطبية كالثقافية

دعـ احتياجات المجتمع بما يتفؽ مع الخطط 
 االستراتيجية

● 

انشاء مناىج تدريسية تيتـ بالتراث عمى مستكل 
 الدراسات العميا

تأسيس برنامج إعادة تأىيؿ ضمف جامعة حمب 
 بالتعاكف مع االتحاد االكركبي)تمبكس(

 ● الحفاظ عمى عدد السكاف

تعزيز مشاركة السكاف المحمييف في التنمية 
 االجتماعية لممراكز التاريخي

تأىيؿ ككادر مف السكاف المحمييف كمشاركتيـ في 
 التنمية االجتماعية

 مشاركة سكانية كاسعة في التخطيط كاتخاذ القرار 
 ● تأىيؿ المكارد البشرية

 ● ترميـ النسيج االجتماعي

 ● االجتماعيتحقيؽ التكامؿ 

خطط 
التنمية 
عمى 

المستوى 
 السياحي

 ترخيص العديد مف االستثمارات السياحية تفعيؿ السياحة البيئية كالطبيعية
تحكيؿ المركز التاريخي الى كجية سياحية كتفعيؿ 

 نشاطات ثقافية كسياحية

 تطكير الخدمات السياحية كالتسكيؽ السياحي

 الخدمات السياحية كالتسكيؽ السياحيتطكير  تطكير المنتكج السياحي
 كضع تصكر مبدئي لمسارات سياحية اعداد شبكة لخارطة المسارات السياحية

تأىيؿ ككادر مف السكاف المحمييف كمشاركتيـ في  
 التنمية السياحية

 اعداد اتفاقيات دكلية لدعـ التنمية السياحية 
  خمؽ مكاقع جذب سياحي

 انتشار االستثمارات السياحية مف القطاع المشترؾ السياحية مف القطاع المشترؾانتشار االستثمارات 
 االىتماـ بالتركيج السياحي االىتماـ بالتركيج السياحي
 ● حمبلت تسكيقية لمسياحة 

 ترخيص كانتشار االستثمارات السياحية اعداد خرائط سياحية كتحديد مسارات سياحية
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 خمؽ فعاليات سياحية كضكء( خمؽ فعاليات سياحية )صكت
اشتراؾ السكاف كالشاغميف المحمييف في تقديـ 

 الخدمة السياحية كالثقافية لمسائح
● 

 اعداد القكانيف لتسييؿ كتشجيع االستثمار اعداد القكانيف لتسييؿ كتشجيع االستثمار

الترويج 
 الثقافي

 األنشطة الثقافية كاالجتماعية كالفنيةتفعيؿ  تفعيؿ األنشطة الثقافية كاالجتماعية كالفنية
 تركيج لمتراث العمراني كالثقافي تركيج لمتراث العمراني كالثقافي

 زيادة فرص تسكيؽ لممنتجات التراثية كالسياحية زيادة فرص تسكيؽ لممنتجات التراثية كالسياحية
 خمؽ فعاليات ثقافية كسياحية خمؽ فعاليات ثقافية كسياحية

عمى الجانب الثقافي مف المشاريع  التركيز
 السياحية

● 

 التأكيد عمى الطابع المحمي التراثي التأكيد عمى الطابع المحمي التراثي
دعـ عممية التسكيؽ كبمد ثقافي كتطكير السياحة  دعـ التسكيؽ كبمد ثقافي كتطكير السياحة الثقافية

 الثقافية

القوانيف 
 والتشريعات

 قكانيف تنفيذ التخطيط العمراني العمراني قكانيف تنفيذ التخطيط
 اجراءات حماية التراث العمراني المركز التاريخي  كتطكير اجراءات حماية

قكانيف تشجيع االستثمارات السياحية كالثقافية  قكانيف تشجيع االستثمار كاعادة استعماؿ المباني 
 كاعادة استعماؿ المباني كمنح التراخيص

 قكانيف تشجيع كدعـ الميف التقميدية كدعـ الميف التقميديةقكانيف تشجيع 
ارة قرار استحداث مديرية حماية البيئة التاريخية كاد

 االقتصاد المحميعممية التنمية العمرانية ك 
قرار استحداث مديرية المدينة القديمة كلجاف 

 الحماية كالمجنة الفنية
 أنظمة عمرانية جديدة أنظمة عمرانية جديدة

 قكانيف تساىـ في التركيج السياحي كالتجارم قكانيف تساىـ في التركيج لممدينة كمساكنيا
 اجراءات الحفاظ عمى البيئة كالنظافة اجراءات الحفاظ عمى البيئة كالنظافة

تسييؿ اجراءات كدعـ مالي لمسكف كالتجارة لمعكدة 
 كتفعيؿ المركز التاريخي

الطكارئ آليات منح قركض ترميـ ) صندكؽ 
 كاالحياء(

البدء بتطكير العبلقة بيف القطاع الخاص كالعاـ  تطكير قكانيف شراكات بيف القطاع العاـ كالخاص
مف خبلؿ شراكات بيدؼ االستثمار السياحي 

 لبعض األكابد التاريخية
 الباحث المصدر: -جدول إجمالً للخطط المستخدمة فً التجارب المختلفة ومركز مدٌنة حلب التارٌخً ( 30-2الجدول رقم )

أيضان بالنسبة الى الخطط كالبرامج فإننا نبيف أىميا عمى المستكل العالمي كالعربية كالسكرية, كمقارنتيا مع  
كالبرامج التي سكؼ تشكؿ مككنات الخطة التجربة المحمية في مركز مدينة حمب. بيدؼ الكصكؿ الى أىـ الخطط 

 المستقبمية التي ييدؼ الييا البحث كمصفكفة العمؿ المستقبمية لعممية التنمية العمرانية لمركز مدينة حمب.
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مف خبلؿ المقارنة السابقة, يتكضح لنا تشابو التجارب العالمية كالعربية كالسكرية في كثير مف الخطط 
تميزت عف تجربة مركز مدينة حمب التاريخي ببعض  المستكيات. إال أف ىذه التجاربكالبرامج المنفذة عمى كافة 

 كاىميا: ,●الخطط التي يمكف االستفادة منيا مستقببلن كالمشار الييا بالجدكؿ بالدائرة الحمراء 

 
التنمية العمرانية واالستثمار السياحي المستداـ في الموارد المتاحة في واقع استثمار  3-4

 الحالية مصفوفة العمؿ - مدينة حمب التاريخيمركز 

ما تـ استعراضو مف أفكار كدراسات نظرية في الباب األكؿ حكؿ أىمية التراث العمراني لمراكز  بعد
المدف التاريخية, كعبلقتو باالستثمار السياحي, كأىمية النسيج العمراني بحد ذاتو كأحد أىـ مكارد التنمية 

مؿ الرئيسي لخمؽ استثمارات سياحية مستدامة, كما تـ تنفيذه عمى المستكل العالمي المستدامة, باعتباره العا
كالعربي كالسكرم مف خبلؿ استعراض أىـ التجارب النكعية في مجاؿ استثمار المكارد المتاحة. كمف خبلؿ 

 ,نجاز الخارطة المستكل العمراني: ىناؾ مشركع النظاـ المتكامؿ لقطع التذاكر لتمكيؿ ترميـ المباني األثرية كا 
األثرية كالطبيعية, كتصنيؼ بعض الساحات كساحات ثقافية, كتطكير إدارة نفايات صمبة, كتفعيؿ السياحة البيئية 
كالطبيعية, كتحسيف الصكرة البصرية لممناطؽ التاريخية, كالتأكيد عمى التراث الثقافي في التخطيط العمراني, كتبادؿ 

 أفكار الطاقة البديمة.المعرفة كالخبرة, إضافة الى دعـ 

 ,المستكل االقتصادم: ترميـ كادارة الخانات, كتحفيز الطمب الداخمي عمى المراكز التاريخية, كتبادؿ الخبرات
كخمؽ بيئة تنافسية كاستقطاب الفرص االستثمارية, كخمؽ مكاقع جذب كتركيج سياحي, كتقديـ اعانات لمسكاف, كدعـ 

 .كالصناعات التقميدية كالتركيج لياالكسائؿ التقميدية بالتجارة 

 المستكل االجتماعي: تطكير مستكل معيشة المجتمع المحمي, كرفع كفاءة البنية التحتية االجتماعية, كتدريب
كتأىيؿ السكاف كالميتميف لممشاركة في تقديـ الخدمات السياحية, كرفع مستكل معيشة السكاف, كدعـ احتياجات 

االستراتيجية, كانشاء مناىج تدريسية تيتـ بالتراث عمى مستكل الدراسات العميا,  المجتمع بما يتفؽ مع الخطط
 كالحفاظ عمى عدد السكاف, كتأىيؿ المكارد البشرية, كترميـ النسيج االجتماعي, كتحقيؽ التكامؿ االجتماعي.

السكاف  المستكل السياحي: خمؽ مكاقع جذب سياحي, كحمبلت تسكيقية مف خبلؿ معارض دكلية, كاشتراؾ
 كالشاغميف المحمييف في تقديـ الخدمة السياحية كالثقافية لمسائح.

.عمى مستكل التركيج الثقافي: التركيز عمى الجانب الثقافي مف المشاريع السياحية 

 بالنسبة لمقكانيف كالتشريعات: الحاجة الى تفعيؿ اجراءات الحفاظ عمى البيئة كالنظافة, كتطكير عبلقة الشراكة
عادة تكظيؼ بعض المباني كالتي حققت بعض النجاحات, كأخرل بيف الق طاعيف العاـ كالخاص, مف خبلؿ ترميـ كا 

 بينت ضركرة تطكير ىذه الشراكة لما يضمف استدامتيا كتحقيؽ اليدؼ المرجك منيا.
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مف كقفة تقييميو نا , البد لاستعراض تجارب استثمار مكارد التنمية العمرانية لمركز مدينة حمب التاريخي المتاحة
نستعرض فييا الرؤية المحمية لعممية إدارة المكارد العمرانية لمركز مدينة حمب سابقان, ككيؼ يجب أف تككف عميو 
في المستقبؿ, ضمانان الستثمار أفضؿ ككامؿ لجميع المكارد كأكليا النسيج العمراني التاريخي بحد ذاتو. كلتقييـ 

مدينة حمب التاريخي عمى كافة المستكيات العمرانية كاالقتصادية كاالجتماعية, الفكائد التي انعكست عمى مركز 
فيؿ استطاعت مدينة مف مكارد ضخمة كىامة.  يضموكما  ة الفعمية لمتراث العمراني بكامموكمقارنتيا بحجـ القيم

 ؟حمب اكتساب فوائد مساوية لمقيمة الحقيقية لتراثيا العمراني
ف كاف أىميا التمكيؿ الذاتي الذم جاء مف قبؿ إف جميع أعماؿ التأىيؿ  تمت بمكارد متنكعة المصدر, كا 

السمطات المحمية, كالمتمثمة بمشركع اإلحياء ) مديرية المدينة القديمة حاليان(, ككذلؾ الجيات الشريكة كالمعنية 
خرل, إضافة إلى جيات بالمركز التاريخي لحمب مثؿ السياحة كاألكقاؼ كاآلثار كالمتاحؼ, كالجيات الخدمية األ

مستثمرة خارجية, كالتي تتمثؿ في بعض الجيات التي سعت لمحصكؿ عمى استثمارات طكيمة األمد, كمف أىميا 
مؤسسة اآلغاخاف لمثقافة, باإلضافة إلى بعض المستثمريف المحمييف, كمستخدمي المدينة القديمة سكانان كتجاران 

 كحرفييف.
شاريع الصغيرة, قد ؿ مشاريع عمى مستكل المدينة, كعمى مستكل األحياء كالمإف ما تـ استثماره مف مكارد خبل

 نرصدىا فيما يمي:كاف لو آثار 
  فإننا نبلحظ تطكران عمرانيان طبيعيان تمثؿ في فقداف المركز التاريخي تنمية االقتصاد المحمي, في مجاؿ

في النشاطات االقتصادم مف  ان ككمي ان نكعي ان كازديادجزءان مف أىميتو التجارية, نتيجة التكسع العمراني لممدينة, 
 تجارية كصناعية في مدينة حمب ككؿ.

كما نمحظ إجراءات ايجابية تمثمت بالبدء في إعداد خطة منيجية لتنمية كدعـ التنمية االقتصادية كالحفاظ عمى 
تنمية االقتصاد المحمي, إال أف  النسيج كالتراث العمراني. ضمت العديد مف اإلجراءات كاألنشطة الضركرية لعممية

الى مرحمة التطبيؽ كالتنفيذ, كذلؾ بسبب عدـ إيجاد اآلليات البلزمة  مازاؿ بالمرحمة النظرية كلـ يرتؽمعظميا 
لذلؾ كتكفير المناخ العاـ المبلئـ الذم يميد لتنفيذىا, كمف أىميا إصبلح األنظمة كالتعميمات كتحكيميا الى حكافز 

يجاد حكار أفضؿ بيف القطاعيف العاـ كالخاص, كتخفيؼ أثر العكائؽ الفيزيائية عمى التنمية, كدعـ كتشجيع, كا  
كتحكيؿ االقتصاد المحمي ليصبح مبلئمان لحاجات الحفاظ, كزيادة قدرة الييئات الراعية لكي تمثؿ مصالح األعماؿ 

كالخانات كاألحياء كتنمية ركح  كاألشغاؿ, كمشاركة القطاع الخاص في اتخاذ القرار, كتطكير إدارة األسكاؽ
 التنافسية, كتطكير السياحة كالحرؼ التقميدية, كتدريب الككادر البشرية, كالعمؿ عمى جمب االستثمارات الخارجية.

فيناؾ بداية لفيـ كاستيعاب أىمية ىذه الصناعات كفكائدىا االقتصادية,  الحرؼ التقميديةكعمى صعيد 
اجو تنميتيا كقد ذكرت سابقان في ىذا الباب مف البحث كالتي البد مف أخذىا بعيف كىناؾ معرفة بالصعكبات التي تك 

االعتبار عند إعداد خطة العمؿ المستقبمية كمف أىميا, التكمفة العالية لممنتج اليدكم, كارتفاع قيمة الضرائب 
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إضافة الى اندثار بعض  كالرسـك الجمركية لممكاد األكلية, كعدـ كجكد معايير معتمدة كدقيقة لممنتج اليدكم,
 لة الحديثة, كمنافسة أسكاؽ الحرؼالحرؼ, كالمردكد المالي الضئيؿ, كضعؼ التركيج كالتسكيؽ, كمنافسة اآل

التقميدية لدكؿ الجكار, كعدـ كجكد كعي كاؼ في المجتمع المحمي ألىميتو, كعدـ كجكد أسكاؽ كمنافذ لممستيمؾ, 
يضعؼ تنافسية المنتج, كعدـ قدرة الحرفي عمى الحصكؿ عمى رأس الماؿ ) كعدـ االىتماـ بالتعميب كالتغميؼ مما 

قركض مثبلن(. إال أف ىناؾ عددان مف اإلجراءات التي تـ البدء بالتفكير بيا لحؿ بعض الصعكبات كمف أىميا 
قطاع الخاص البدء بمشركع حماية الممكية الفردية, كبرنامج لمتدريب عمى الميف اليدكية السكرية, كتحفيز كدعـ ال
عادة النظر بالتكميؼ الضريبي.  لبلستثمار في ىذا المجاؿ, إضافة الى إعطاء قركض لمتمكيؿ, كا 

  فإف ما تـ في ىذا المجاؿ المشاركات السكانية وحمالت التوعية وتطوير الموارد البشريةكعمى صعيد ,
ى المشركع ىذه السياسة ككانت ينحصر في المشاريع المنفذة عمى مستكل األحياء ) مناطؽ العمؿ(, حيث تبن

ناجحة كعممت عمى تفعيؿ كتكطيد ثقة السكاف المحمييف بما تقكـ بو السمطات المحمية ضمف أحيائيـ مف خبلؿ 
يجاد اآلليات البلزمة.  مشاركتيـ في التخطيط كاتخاذ القرار, إال أف ىذا النيج لـ يستمر كىك بحاجة الى تفعيؿ كا 

  أدت الى تنمية عمرانية في الجكارفقد أعطت نتائج ايجابية ك  اورتحسيف المحبالنسبة لمشاريع. 
  ( ساىمت في التنمية العمرانية ضمف ىذه األحياء كما مشاريع التنمية لممناطؽ المختارة )مناطؽ العمؿإف

لمبنى  تجديدأثرت عمى األحياء المجاكرة كعمى المدينة القديمة ككؿ, نظران لتكامؿ إجراءاتيا كتنكع مشاريعيا مف 
التحتية كالفكقية, كالعمؿ عمى رفع سكية المنطقة عمرانيان كاجتماعيان كاقتصاديان كبيئيان, إضافة الى تأميف العديد مف 
المشاريع الخدمية النكعية كرياض األطفاؿ, كالنقاط الصحية التي عبرت عف تشاركية كاسعة ما بيف السمطات 

ال أف إالرسمية كمديريات الصحة, كالتربية, كاآلثار, كاألكقاؼ. المحمية كالسكاف, كأيضا بيف مختمؼ الجيات 
العمؿ بيذا المبدأ كاألسمكب تكقؼ كلـ يستمر, كىك بحاجة الى تفعيؿ بالرغـ مف أف خطة االرتقاء المعتمدة لممدينة 

 طية.سابقان, باإلضافة الى االستراتيجية التخطي يد مناطؽ كأكلكيات تدخؿ كما ذكرناالقديمة قامت بتحد
  كاستثمار بعض األبنية التراثية سياحيان, فقد حققت ىذه المشاريع عائدات  المشاريع النقطيةكعمى صعيد

إيجاد الحمكؿ المناسبة, نيف كىك ما تحاكؿ الحككمة كالقكا عمؽ بالممكيةمقبكلة, كأخرل تعثرت نتيجة لمشاكؿ تت
 ذه المشاريع, كأصبحت تيدد استمراريتيا.كأخرل ناتجة عف ظركؼ طارئة أثرت عمى سرعة انجاز كتنفيذ ى

في كضع التصكر  كالمساىمةتمكننا مف التقييـ الدقيؽ,  مصفوفة لموضع الراىفكبغرض التكصؿ الى 
المستقبمي المعتمد عمى التحميؿ العممي كالرياضي. فإنو كمف خبلؿ االستعراض السابؽ يمكف تقسيـ المكارد بشكؿ 

ي الى مكارد القطاع العاـ, كالخاص, كالمكارد الخارجية. ) كالتي ستتمثؿ في عاـ في مركز مدينة حمب التاريخ
 المحكر األفقي ضمف مصفكفة العمؿ لمكضع الراىف المستنتجة(.

اعداد السياسات الكطنية كالتي قامت يتمثؿ في األكؿ يا الى مستكييف, : كالتي يمكف تقسيمموارد القطاع العاـ -
تعاكف الدكلي, التخطيط االقميمي, االستثمار, المجمس األعمى لمسياحة(. كالكزارات بو بعض الييئات ) التخطيط كال
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الخطط المحمية كالتي ساىمت بو بعض الجيات الي تـ يتمثؿ في الثاني ك  )االدارة المحمية, الثقافة, السياحة(.
كالمتاحؼ, كاالكقاؼ, كالسياحة, اعتبارىا شريكة بعممية االحياء, باإلضافة الى, مجمس مدينة حمب كمديرية اآلثار 

 كبعض المديريات الخدمية كالصحة كالتعميـ كالكيرباء كالياتؼ كاالنارة, إضافة الى جامعة حمب.

امات كالمصالح, فيناؾ بشكؿ أساسي, الشرائح كاالىتم ةمختمف كىي ذات مصادر: موارد القطاع الخاص -
عمؿ عمى حماية ممتمكاتيـ كدكرىـ مف الزكاؿ كالتخريب مف مالكيف أك مستأجريف, مف خبلؿ ال المحميكفالسكاف 

مكانية استثمارىا بالشكؿ المناسب كالحرص عمى عدـ  كالمحافظة عمى سماتيا المعمارية كعدـ المساس بيا, كا 
اإلضرار بيا كتغيير سماتيا المعمارية, كىك أمر بحاجة الى كعي كاؼ بأىمية التراث المعمارم كالعمراني لممنطقة 

 النقابات المينية.ت األىمية, ك الجمعياالجدد, كغرؼ السياحة كالتجارة كالصناعة, ك   كالمستثمركف يسكنكىا.التي 

, GIZالككالة االلمانية لمتعاكف التقني في عقد اتفاقيات تعاكف مف اىميا  : كالتي تمثمتالموارد الخارجية -
باإلضافة الى  اتفاقية تبادؿ الديف.كاالجتماعي, ك بي لئلنماء االقتصادم منحة الصندكؽ العر كمؤسسة االغاخاف, ك 

 مساىمات المنظمات العالمية ذات اختصاص كاىتماـ بالتراث االنساني كالعمراني كاليكنسكك.

كبيدؼ اجراء التقييـ العممي لممكارد, كما انتجت مف تنمية عمرانية عمى ارض الكقع. سكؼ يتـ تفري  جميع  -
بجميع المككنات السابقة, كاجراء بعض العبلقات الرياضية البسيطة  لموضع الراىفمصفوفة البيانات السابقة ضمف 

القكل عمى فعالية كؿ مكرد تعطي المؤشر ا طمكب كعمؿ المخططات البيانية التيبغرض التكصؿ الى التقييـ الم
خي. كذلؾ عمى ثبلثة . كبالتالي معرفة احتياجات التنمية العمرانية المستقبمية لمركز مدينة حمب التاريعمى حده

, مف خبلؿ استثمار المكارد المحمية لتنمية النسيج العمراني لمركز استثمار النسيج العمرانيمستكيات اساسية كىي, 
مدينة حمب التاريخي عمى مستكل المدينة ) خطط التنمية عمى المستكل العمراني كاالقتصادم كاالجتماعي كتأىيؿ 

الثقافي(, كاستثمار المكارد المحمية إلعادة تأىيؿ مناطؽ مختارة مف المركز  مكارد بشرية, كالسياحي كالتركيج
والتعاوف  القوانيف والتشريعاتالتاريخي, كاستثمار النسيج العمراني عمى مستكل مشاريع صغيرة.  إضافة الى 

 كفؽ ما يمي: .الدولي
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 الباحث المصدر: -مصفوفة الوضع الراهن لمركز مدٌنة حلب التارٌخً ( 31-2الجدول رقم )



 

218 
 

تـ التكصؿ كتحميؿ المخططات البيانية الناتجة عنيا, كمف خبلؿ استعراض مصفكفة الكضع الراىف السابقة, 
 الى النتائج التالية:

  األكثر مساىمة في تقديـ مكارد  : جاءت جيات القطاع العاـاستثمار النسيج العمرانيعمى صعيد
ممثمة بمجمس مدينة حمب بالمرتبة األكلى, تبلىا كزارة االدارة المحمية كالثقافة, كبعض المديريات  التنمية العمرانية,

ساىمت في عممية تجديد البنى التحتية المعنية كاآلثار كالمتاحؼ كالسياحة, إضافة الى المديريات الخدمية التي 
كالصيانة. مع دكر ميـ لييئة التخطيط كالتعاكف الدكلي, كالمجمس األعمى لمسياحة ككزارة السياحة. كغياب دكر 

 بعض الييئات كالتخطيط االقميمي كاالستثمار, كضعؼ دكر الجامعات كمديريات التربية.
, GIZاقية التعاكف مع الككالة األلمانية لمتعاكف التقنيكما تمثمت المكارد الخارجية بدكر أساسي التف

كبدرجة اقؿ اتفاقية التعاكف مع مؤسسة األغا خاف لمثقافة. كالصندكؽ العربي لئلنماء االقتصادم كاالجتماعي. 
مع دكر كبركز دكر ىاـ التفاقية تبادؿ الديف السكرم االلماني في تمكيؿ مباشر لمشاريع التنمية العمرانية المتعددة. 

 متكاضع جدان لممنظمات العالمية كاليكنسكك.
تمثمت مكارد القطاع الخاص بالمستثمريف كأصحاب رؤكس األمكاؿ المذيف بدأكا استثمارات متعددة في  كما

كالشاغميف, كمف ثـ الجمعيات االىمية,  المحميكفتبلىا السكاف  يخي كأىميا االستثمارات السياحية,مركز حمب التار 
 كغرؼ السياحة كالتجارة كالصناعة. كالدكر االخير لمنقابات المينية.

العمراني عمى مستوى المدينة كانت الخطط األكثر تركيزًا واألكثر  لنسيجاف استثمار بأتبيف  كما
الىا عمى المستوى االجتماعي, ومف مساىمة في عممية التنمية, وجاءت الخطط عمى المستوى العمراني أواًل, ت

ثـ الترويج الثقافي, ثـ السياحي, وأخيرًا المستوى االقتصادي. وقد جاء بعد االستثمار عمى مستوى المدينة, 
 كذلؾ كفؽ المخططات البيانية التالية: مشاريع عمى مستوى مشاريع صغيرة, ومناطؽ مختارة.
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 :أكالن في تمكيؿ التنمية العمرانية  جاءت جيات القطاع العاـ عمى صعيد تحديث القوانيف واألنظمة
ممثمة ايضا بمجمس مدينة حمب ككزارة االدارة المحمية بالمرتبة األكلى, تبلىا كزارة الثقافة  كاالستثمار السياحي,

اؼ كالسياحة, كمديرية االثار كالمتاحؼ, إضافة الى المجمس االعمى لمسياحة ككزارة السياحة, كمف ثـ مديرية االكق
كما تمثمت  كدكر متكاضع لبعض الييئات كاالستثمار كالتخطيط االقميمي, اضافة الى الجامعة كمديرية التربية.

, كمؤسسة اآلغاخاف لمثقافة, كمساىمة اتفاقية GIZالمكارد الخارجية بدكر أساسي لبلتفاقية مع الجانب االلماني 
تمثمت مكارد القطاع الخاص  كما ع لممنظمات العالمية كاليكنسكك.تبادؿ الديف بشكؿ غير مباشر, مع دكر متكاض

في ىذا المجاؿ بشكؿ أساسي لمنقابات المينية كبمشاركة السكاف كالشاغميف المحمييف, كمف ثـ الجمعيات االىمية 
 الميتمة كغرؼ السياحة كالتجارة كالصناعة.  

التي تـ التركيز عمييا خالؿ الفترة السابقة والتي أكثر القوانيف تبيف بأف  , فقدلمخطط كالبرامجبالنسبة 
ساىمت في عممية التنمية العمرانية واالستثمار ىي قوانيف تشجيع االستثمارات, يمييا تحديث األنظمة العمرانية 
 الخاصة بالمدينة القديمة, ومف ثـ قوانيف الحفاظ عمى اآلثار. مع غياب القوانيف المتعمقة بالتنمية االجتماعية.

 كذلؾ كفؽ المخططات البيانية التالية:
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 :ممثمة أيضان الممكؿ األبرز, جاءت جيات القطاع العاـ  عمى صعيد تفعيؿ التعاوف الدولي

بييئة التخطيط كالتعاكف الدكلي كمجمس مدينة حمب بالمرتبة األكلى, تبلىا كزارة االدارة المحمية كالثقافة كالجامعة, 
تقريبان لباقي الجيات مف القطاع العاـ مف مديرية االثار كالمتاحؼ كالسياحة كالمديريات كمف ثـ ادكار متساكية 

, كمؤسسة GIZكما تمثمت المكارد الخارجية بدكر أساسي لبلتفاقية مع الجانب االلماني  الخدمية كالتربية.
تمثمت مكارد القطاع الخاص  كما اآلغاخاف لمثقافة, كمساىمة اتفاقية تبادؿ الديف كالمنظمات العالمية كاليكنسكك.

في ىذا المجاؿ بشكؿ أساسي بمشاركة المستثمريف كغرؼ الصناعة كالتجارة كالسياحة كالنقابات المينية, كمف ثـ 
 السكاف كالشاغميف المحمييف. 
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اتفاقية تبادؿ الديف السوري األلماني ىي األكثر مساىمة في عممية التنمية العمرانية, يتبيف بأف  كما
يا وبشكؿ متساوي اتفاقيتي ىايدلبرغ, وىانوفر في مجاؿ التنمية االقتصادية والسياحية, والمتاف لـ يتـ يمي

تفعيميما. واخيرًا اتفاقية تمبوس مع جامعة حمب والتي ساىمت في التنمية البشرية لألجياؿ القادمة لالىتماـ 
  .اكز التاريخية وادارة التنمية المستقبمية فييابالتراث العمراني وخمؽ كوادر مدربة قادرة عمى التعامؿ مع المر 

 كذلؾ كفؽ المخططات البيانية التالية:
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كبالتالي, فإف مكارد النسيج العمراني التقميدم لمركز مدينة حمب التاريخي, كما تـ استثماره حتى اآلف, 

المكارد االقتصادية المتمثمة في  كمف خبلؿ ما تـ ذكره كتحميمو يتبيف باف جميع المكارد التي تـ استخداميا ىي
مصادر الدخؿ المختمفة مف القطاع العاـ, كالخاص. باإلضافة الى بعض االستثمارات السياحية كالثقافية المختمفة 
لممعالـ كاألبنية التاريخية. كيمحظ غياب استثمار العديد مف المكارد المتاحة كتتمثؿ بالقيـ المكركثة مف تراث ثقافي 

قتصادم كنسيج عمراني كمعمارم فريد كمتميز عمى مستكل العالـ, إضافة الى القيـ الحالية المتمثمة كاجتماعي كا
  باليكية كاألصالة كالتميز.

اف استثمار القيـ المكركثة ىك أساسي في عممية التنمية العمرانية المستدامة لمركز مدينة حمب التاريخي, 
خطة أك مصفكفة عمؿ مستقبمية.  فالتنمية العمرانية المستدامة, كالذم يجب أخذه بعيف االعتبار عند كضع أم 

كمف خبلؿ ما تـ استعراض, تتطمب عمبلن متكامبلن تشمؿ كؿ مكارد التنمية كتعمؿ عمى تأكيد التطكير المستداـ, 
فيناؾ طاقة محفكظة كمتجسدة في النسيج العمراني التقميدم كما يضمو مف مباف كفعاليات متعددة البد مف 

 ستثمارىا.ا
كؿ ذلؾ يتمثؿ في أىمية وضع خطة أو مصفوفة عمؿ مستقبمية واسعة النطاؽ إلعادة التأىيؿ 
والصيانة التي تتميز بإعادة تدوير وتجديد لجميع الموارد المكانية الرئيسية. تأخذ بعيف االعتبار المجتمعات 

عمى التراث, وتعمؿ عمى زيادة المحمية, والمناطؽ العمرانية باعتبارىا موارد واستثمارات تساىـ في المحافظة 
جاذبية المكاف لالستثمارات األجنبية وخمؽ فرص عمؿ الئقة. إذ أف الجاذبية تعكس نوعية حياة جديدة, وىي 
مفتاح التنمية االقتصادية, ومزيج مف البيئة المحمية والقيـ االجتماعية والثقافية واالقتصادية, وىي موارد غير 

حالي, كما بينا سابقًا. اذ البد مف التركيز أكثر عمى التنمية االقتصادية مف خالؿ مستثمرة بشكؿ جيد بالوقت ال
تطوير االقتصاد المحمي وتأميف فرص العمؿ ودعـ المشاريع المتوسطة والصغيرة, والحد مف الفقر, وتفسير 

باعتباره الحاضنة دور الحفاظ عمى التراث العمراني المادي والثقافي ليس فقط بوصفو ) الجذاب(, ولكف أيضًا 
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أو الحافز لمخدمات االقتصادية الجديدة مثؿ السياحة, وابتكار الجديد منيا, ودعـ العناصر التي تدعـ االختالؼ 
 بيدؼ خمؽ المنافسة االقتصادية.

كما يجب التأكيد عمى التنمية االجتماعية وذلؾ مف خالؿ العمؿ عمى دعـ البنية التحتية االجتماعية 
ي, ونشر ثقافة التراث وأىمية الحفاظ عميو, واالعتناء بالتراث الثقافي والترويج لو واستثماره ورفع سوية الوع

 باعتباره موردًا ىامًا قابؿ لمتطوير والتجدد.
كما يجب تجنب الصراع المحتمؿ بيف الحفاظ والتطوير عف طريؽ زيادة التكامؿ الوظيفي لمفضاء 

عمؿ عمى تعزيز التكامؿ الوظيفي بيف السكف والعمؿ والترفيو العمراني مف خالؿ تخطيط أفضؿ وأشمؿ. وال
والتنقؿ جنبًا الى جنب مع الخدمات االجتماعية والثقافية, والحد مف ىجرة السكاف واالستيالؾ المفرط لمموارد 
الطبيعية المتعددة ضمف مركز مدينة حمب التاريخي بما فييا الطاقة, إذ البد مف استخداـ مصادر الطاقة 

تجددة وتحسيف كفاءة استخداميا بشكؿ مستداـ لألجياؿ القادمة. مف خالؿ االستفادة مف الطاقة الشمسية الم
والرياح والمياه والينابيع واآلبار, لجعؿ التراث العمراني أكثر استدامة وأكثر قيمة, كخمؽ وسائؿ لحفظ الطاقة 

ب معيا, واعتماد المؤسسات الصغيرة وزيادة عازلية المباني التاريخية باستخداـ وسائؿ حديثة تتناس
والمتوسطة عمى مصادر الطاقة المتجددة والذي يمكف أف يساعد عمى تنشيط التنمية االقتصادية المحمية, كؿ 

 ذلؾ سوؼ يساعد بدوره عمى االبتكار التكنولوجي وما يتصؿ بو مف أبحاث ودراسات تولد فرص عمؿ جديدة.
    ف يصبح مرة أخرى المكاف التي يجمع بيف األنشطة التقميدية إف مركز مدينة حمب التاريخي يمكف أ

        )االقتصاد القديـ( مثؿ الحرؼ اليدوية والتجارة, مع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الذي يعتمد عمييا 
 ) االقتصاد الجديد(.

الشعور كما إف تحسيف جودة البيئة ضمف مركز مدينة حمب التاريخي سوؼ يعمؿ عمى تحسيف 
 بالرفاىية وتوسيع أفؽ وخياؿ السكاف المحمييف, وزيادة شعورىـ باالنتماء الى ىذه المدينة.

 21وأخيرًا, ضرورة التأكيد عمى االعتراؼ ببعد التراث الثقافي, االقتصادي )كما أكدت عمييا األجندة 
رة تمويؿ الثقافة عبر مصادر . وأىمية الثقافة كعامؿ منتج لمثروة والتنمية االقتصادية. وضرو 74لمثقافة (

مختمفة كالمساىمة في الجيد البشري والمادي, والتأكيد عمى الدور االستراتيجي الذي تؤديو الصناعات الثقافية 
يجاد فرص العمؿ.  ووسائؿ اإلعالـ المحمية التي تساىـ في تحديد اليوية المحمية وتسمح باستمرار اإلبداع وا 

 

 

 
                                                             

يكتت يُظًخ انًذٌ وانحكىيبد  –انتشاو انًذٌ وانحكىيبد فٍ يجبل انتًُُخ انثمبفُخ  –نهثمبفخ, انجزَبيج انحبدٌ وانؼشزوٌ نهثمبفخ  34األجُذح 74

 .3119كبَىٌ األول  -انًكتت انتمٍُ نهجهذَبد انهجُبَُخ –) نجُبٌ, سىرَخ, األردٌ(  انًحهُخ انًتحذح
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 الباب الثالث
 

األمثؿ لموارد التنمية العمرانية واالستثمار السياحي المستداـ في مركز مدينة  التوظيؼ
 حمب التاريخي

 (مصفوفة العمؿ المستقبمية )
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لئلنساف كفي  الحياةالتطكير البشرم كتحسيف نكعية  إلىالتنمية المستدامة بمفيكميا األساسي تيدؼ  
عمى المكارد الطبيعية كالحيكية لؤلجياؿ  كالحفاظ ,الطبيعية كالحيكية القائمة بالتكازناتنفس الكقت عدـ اإلخبلؿ 

 .كىك مف أىـ أىداؼ الخطة المقترحة ضمف ىذا البحثالقادمة, 
مف  ثقافية - كظاىرة حضاريةفقد برز مفيـك االستثمار السياحي لمراكز المدف التاريخية, كما أكضحنا سابقان, 

قتصادية انعكست عمى الجكانب االكآثار  نتائج يامف ناحية أخرل. نجـ عن اجتماعية -كظاىرة اقتصادية  ,ناحية
التنمية العمرانية كاالقتصادية لسكاف في  ان ككاضح ان كبير  ان إيجابيان كاف ليا أثر  ,عمرانيةالبيئية ك الثقافية ك الجتماعية ك االك 

الى ازدياد  لممركز التاريخيحياء كالتنمية العمرانية كما أدت عمميات اإل ,المركز التاريخي لمدينة حمب
 العبلقة التبادلية ما بيف التنمية العمرانية كاالستثمار السياحي مما أكداالستثمارات السياحية ضمف ىذه األحياء, 

بط كتكجيو كتقييـ ىذه تنظيـ كض االىتماـ إلى ضركرةاستدعى ىذا المكضكع  ضمف المركز التاريخي لمدينة حمب.
التخطيط المسبؽ  أسمكب الحككمات تبنيكضركرة . محددة في ىذا المجاؿلمكصكؿ إلى أىداؼ  االستثمارات

  بشكؿ مستداـ. السياحي بيدؼ التنمية العمرانية, كاالستثمار

خداـ سكؼ يتناكؿ ىذا الباب عرض لخطة االستثمار السياحي المستداـ لمركز مدينة حمب التاريخي باست
مكارد التنمية العمرانية المتاحة, كذلؾ مف خبلؿ تحديد رؤية الخطة كاىدافيا, كخصائصيا. كالتكصؿ الى مككنات 
ىذه الخطة مف خبلؿ ما تـ استنتاجو مف الدركس المستفادة, كمف تحميؿ الكضع الراىف, كالمقارنات بيف مختمؼ 

مككنات الخطة, كتحديد الشركاء المحتمميف لتقديـ  مستكيات التنمية مف خطط كبرامج, ساعدت في الكصكؿ الى
البلزمة لمتنمية العمرانية كاالستثمار السياحي المستداـ. كبالتالي الكصكؿ الى خطة العمؿ أك مصفكفة  دالمكار 

 العمؿ المستقبمية, كأخيران استعراض ألىـ النتائج كالتكصيات.
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 الفصؿ األوؿ: رؤى مستقبمية لتحقيؽ أىداؼ التنمية العمرانية  -1

   

مركز في  المستداـ السياحي لبلستثمارمستقبمية  كرؤلصكرة  رسـمستقبمية يجب أف تعمؿ إف أية خطة 
مدينة حمب التاريخي, تككف فيو الدكلة ىي صاحبة القرار كيرتبط بيا الدكر األساسي في رسـ سياساتو 

العامة, كالذم بدكره سيككف الركيزة كالمبدأ الذم سكؼ تعتمد عميو خطط العمؿ التفصيمية مف قبؿ  كاستراتيجياتو
مخططي المدف, كاالقتصادييف, كغيرىـ, حيف اعدادىا كتنفيذىا. باإلضافة الى دعـ دكر القطاعات األخرل, 

 رد خارجية محتممة., إضافة الى البحث عف مكا)الساكف كالشاغؿ كالمستثمر( كخصكصان القطاع الخاص
 مصفكفةك , كاعداد خطة السياحية التنمية العمرانية التي تؤدم الى التنمية حصر مكارد يقتضي كؿ ذلؾ

متكاممة تعمؿ عمى تكجيو ىذه المكارد مف أجؿ تحقيؽ تنمية عمرانية ضمف مراكز المدف التاريخية تؤدم الى  عمؿ
  تنمية سياحية مستدامة.

عمى أنو ميداف مقصكر عمى خطة العمؿ أك المصفكفة المقترحة  قيؽ أك تنفيذتح كينبغي أال ينظر إلى
نما ميمة كطنية لمجمكعة الكزارات  ميمة أحادية الجانب أكالجيات الرسمية,  بمعنى أنيا كزارة السياحة فقط, كا 
 مردكدىا االقتصادمتشكؿ حمقات متكاممة تعمؿ جميعان في إطار التنمية السياحة كتسكيقيا لزيادة  كالمؤسسات التي

دكر المجتمع المحمي مف مستثمريف كسكاف كشاغميف كجمعيات أىمية كغيرىا مف أىمية , إضافة الى كاستثماراتيا
 مف بدءان  ,برنامج عمؿ بيف جميع الجياتية العمرانية كاالستثمار السياحي ام أنو الميتميف كالمتخصصيف في التنم

 تحقيؽ بما يضمف, السياحة كانتياء بمرحمة التنفيذ كالتطبيؽ لبرامج الخطةمرحمة صياغة األىداؼ المراد تحقيقيا 
 مبدأ التشاركية بيف جميع األطراؼ. 

دارة عمميان  منيجان ككنيا  أىمية خطة العمؿتكمف  السياحي بجميع عناصره كأنماطو,  االستثمار لتنظيـ كا 
زكد الجيات المسؤكلة باألساليب تك  التنميةإدارة مكارد  التخاذ القرارات في كفر إطار عمؿ مشترؾت يفي

عمى تكحيد جيكد  ساعد, كما تمما يسيؿ عمميا كيكفر كثيران مف الجيد الضائع تسمكيا, كاالتجاىات التي يجب أف
مف ازدكاجية القرارات كاألنشطة  قمؿتجميع الكحدات المسؤكلة عف تنمية القطاع السياحي كتنسيؽ عمميا, ك 

 .كالمحددة ليذا النشاط عمى إنجاز األىداؼ العامة المختمفة, مما يساعد
بعكامؿ اإلنتاج كالقكل  اكاالجتماعية كالطبيعية أكثر مف تأثرى بالتقمبات السياسيةخطة العمؿ تأثر ت

 العمرانية كاالستثمار السياحي المستداـلمتنمية خطة كمصفكفة العمؿ  كمف أىـ مزايا كفكائد. االقتصادية المختمفة
 :ما يمي

وضع مكونات الخطة ضمف مصفوفة عمؿ توضح العالقات الصحيحة بيف السياسات والبرامج والجيات  -
 .المسؤولة عنيا وامكانيات التمويؿ والتطبيؽ
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موارد والخطوات الواجب اتباعيا واألدوات الضرورية لتحقيقيا في إطار عمؿ التوحيد الجيود في إدارة  -
 .متابعتيامشترؾ يساىـ في تسييؿ اتخاذ القرارات و 

تطبيؽ خطط وبرامج التنمية والتنسيؽ فيما بينيا بما يكفؿ تفادي االزدواجية في القرارات واألعماؿ ويساىـ  -
 .في الوصوؿ الى األىداؼ بالطرؽ المثمى

كصيانة المكارد السياحية كاالستفادة منيا بشكؿ مناسب في  السياحية عمى تحديد لبلستثماراتيساعد التخطيط  -
 .كالمستقبؿ رالكقت الحاض

  .القطاعات األخرل تكاممية كربط القطاع السياحي مع -

القطاعيف العاـ  في يالسياح في مجاؿ التنمية العمرانية كاالستثماراتخاذ القرار  لدعـأرضية مناسبة  تكفير -
السياسية كاالقتصادية التي  المعطياتاالعتبار  كالخاص, مف خبلؿ دراسة الكاقع الحالي كالمستقبمي مع األخذ بعيف

 .كتنشيطيا تقررىا الدكلة لتطكير السياحة

السياحي, كتكزيع ثمار  االستثماراالقتصادية كاالجتماعية كالبيئية مف خبلؿ تطكير  ساعد عمى زيادة الفكائدت -
 .السكاف المحمييفعمى  تنميتو

كغير بعض المناطؽ المتميزة, التفصيمية لرفع المستكل السياحي ل ساعد عمى كضع الخططيمكف أف ت. -
 مستثمرة.ال

ضمف مركز مدينة حمب التاريخي, مف خبلؿ  السياحي العمرانية كاالستثمار التنمية ساىـ في استمرارية تقكيـت -
 المستقبؿ.كتجاكز السمبيات في  التأكيد عمى اإليجابيات

 .التسييبلت السياحية أينما كاف ذلؾ ضركريان  مف خبلؿاالستثمار  تشجيع القطاعيف العاـ كالخاص عمى -

 السياحية ألقصى حد ممكف كتقميؿ كمفة االستثمار لبلستثماراتاالقتصادية كاالجتماعية  مضاعفة الفكائد  -

 .كاإلدارة ألقؿ حد ممكف

 .منيا السياحي كحماية النادرالتنمية كاالستثمار الحيمكلة دكف تدىكر مكارد  -

المحافظة عمى البيئة مف خبلؿ  ك .السياحية كتكفيرىا بالشكؿ المطمكب في المناطؽتنظيـ الخدمات العامة  -
 .المناسبة كضع كتنفيذ اإلجراءات العممية

تنسيؽ النشاطات السياحية مع ك  .السياحية تكفير التمكيؿ مف الداخؿ كالخارج البلـز لعمميات التنميةاستمرار  -
 .تكاممي األنشطة االقتصادية األخرل بشكؿ

أنو يمكف تحقيؽ عائدات سياحية دائمة مف خبلؿ اعتماد التخطيط  كقد أثبتت التجارب في العديد مف دكؿ العالـ
  .ليذه العائدات أف تتضاعؼ في حاؿ استمرار التخطيط الكاعي كالناضج السميـ كالمناسب, كيمكف

  :تشمؿ ما يمي, ك يانجاحالبد مف التأكيد عمى بعض العوامؿ الداعمة ل كما 
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مقنعة لمحككمة كأصحاب القرار السياسي باعتبار ذلؾ مفتاح النجاح  المستداـ السياحياالستثمار أف تككف خطة  -
 تطبيقيا.مف خبلؿ التزاميـ بتقديـ المكارد كتطكير القكانيف كاألنظمة بما يخدـ 

سات التخطيطية تكامؿ جميع الشركاء في العمؿ ابتداء مف عمؿ المجالس المحمية مف خبلؿ إعداد الدرا -
كالعمرانية, ككزارة الثقافة مف خبلؿ االعتناء بالمناطؽ األثرية المحمية كالمسجمة أثريان, ككزارة السياحة مف خبلؿ ما 

طرح تالتنمية المستقبمية ك  كالتي ترسـتقدمو مف خدمات فندقية كنشاطات سياحية مختمفة. إضافة الى المحافظة 
كالمنظمات العالمية المعنية كعمى رأسيا اليكنسكك,  اركة صحيحو كشفافة,, كتضمف مشالمشاريع االستثمارية

 اآلغاخاف لمثقافة.منظمة , ك GIZػمثؿ كالمنظمات الميتمة الممكلة 
مف خبلؿ تكفير الفرص  ستيدفة كتطكير شركط حياتيـ كجذب شرائح جديدةاعتبار السكاف مف أىـ الفئات الم -

 االقتصادية ليـ.
الثقافي ضمف عمية التنمية المستدامة, كاعتبار التراث قيمة ثقافية كأداة لمصعكد بالتنمية, ك دعـ ادراج التراث  -

 السياحة الثقافية مف خبلؿ دعـ اإلبداع كالتنكع الثقافي.
مع العديد مف الفاعميف كالقطاعات المختمفة التي يمكف أف تساىـ كتشجع االستثمارات المستمر الحكار  -

  .تحديد دكر كؿ مف القطاعيف الخاص كالعاـميا السكاف المحمييف كالمستثمريف, ك ىالسياحية, كمف أ
 ربط المركز التاريخي مع المحيط العمراني كدمجو مع النسيج العمراني لممدينة ككؿ. -

 .التراث كاالقتصاد كالمجتمع كالبيئة المحميةتحقيؽ التكازف بيف  از ىكية المركز التاريخي كاصالتو, كابر  -
 العمرانية المستدامة.لمتنمية  االستراتيجيةالسياحي كأحد الخيارات  االستثماراعتبار تنمية  -
 البلزمة. المعمكمات كالبيانات ية المطمكبة, كتكفيرالسياح االستثمارات تحديد مستكل النمك المطمكب كحجـ -

 رؤية خطة العمؿ:  1-1
 :كفقان لما يميرؤية كاضحة لخطة العمؿ المقترحة في إطار البحث صياغة التكصؿ الى  تـ

"سيتحوؿ مركز مدينة حمب التاريخي الى وجية سياحية يقدـ إرثو الثقافي والتاريخي وفؽ معايير الحماية 
 والمحافظة عمى التراث وتوفر لمزوار مجموعة متنوعة مف النشاطات.

االجتماعية المنشودة  –خمؽ قيمة مضافة لالقتصاد وتوفير فرص العمؿ لموصوؿ الى التنمية االقتصادية 
 لمسكاف المحمييف".

  :خطة العمؿ أىداؼ 1-2
تأميف دليؿ عمؿ لمقضايا ذات األولوية المتعمقة بالرؤية. وذلؾ بإحياء دور  تيدؼ الخطة أكالن الى

المركز التاريخي, مف خالؿ دعـ موارد التنمية العمرانية وتوفير الفرص االقتصادية وتأميف وتطوير السياحة 
لسياحية.... بشكؿ مستداـ. عبر تفعيؿ استراتيجيات التنمية عمى كافة المستويات العمرانية واالقتصادية وا

ذات جذب  جديدة والتي يجب أف تعمؿ عمى حؿ المشاكؿ القائمة ضمف النسيج العمراني, وتوفير مناطؽ
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مكانيات التطوير بما يتالءـ واألنظمة والقوانيف, ورفع كفاءة الموارد البشرية والجيات  سياحي, وتحديد فرص وا 
نفيذي يحتـر األولويات ومبدأ االستدامة مف خالؿ االدارية القائمة عمى المركز التاريخي, وتطوير برنامج ت

 :أىميا مف أىداؼ مكممةباإلضافة الى  الموارد المتوفرة البشرية والمالية.
 تأميف الترابط بيف مستكيات التخطيط اإلقميمية كالعمرانية كالمحمية كالمشاريع المستحدثة. -

 مستدامة.المكازنة بيف االحتياجات التنمكية كاالستثمارية عمى أسس  -

تفعيؿ دكر قطاع العمؿ القائـ حاليان بما فييا الميف , ك تطكير االقتصاد كالمجتمع كالبيئة بشكؿ مستداـ -
 كالميارات اليدكية.

 تطكير مفاىيـ جديدة حكؿ كيفية الحفاظ كالتنمية في مركز مدينة حمب التاريخي. -

 المستقبمية.كضع الحمكؿ لممشاكؿ العمرانية الحالية ككضع التصكرات  -

 تفعيؿ التعاكف الدكلي. -

 الشفافية كالفعالية كالكفاءة في عمؿ االجيزة الحككمية ذات الصمة. -

زيادة كفاءة كقدرات العامميف في مجاؿ كضع الخطط كالسياسات كادارة الممتمكات كتنمية المركز التاريخي  -
 كحماية التراث كتقنيات الترميـ.

 رؤية المستقبميةمشاركة أصحاب العبلقة في صياغة ال -

 :خطة العمؿ المقترحةخصائص  1-3
 :أىميا عدة مكاصفاتب ةالجيديجب أف تتصؼ خطة العمؿ 

 ... الخالثقافية, البيئية,  السياحية, االقتصادية, االجتماعية,العمرانية, لجميع جكانب التنمية  تخطيط شامؿ -

 االستمرارية, كمرحمية التنفيذ.بما يضمف , مرفالتخطيط ال -

أنيا نظاـ متكامؿ, كؿ جزء مكمؿ لؤلجزاء األخرل, ككؿ  عمى التنمية العمرانية, تعامؿ فيو تخطيط تكاممي -
 .العناصر عنصر يؤثر كيتأثر ببقية

 .عممية التخطيط بمراحميا المختمفة , بمعنى أنو يسمح بمشاركة جميع الجيات ذات العبلقة فيتخطيط مجتمعي -

السياحية الطبيعية كالتاريخية, كيعمؿ عمى تكفير اإلجراءات  يحكؿ دكف تدىكر عناصر الجذب تخطيط بيئي -
 .مستمر, كيضمف المحافظة عمييا البلزمة لصيانتيا بشكؿ

 , أم أف ال تتجاكز أىدافو حدكد اإلمكانيات كالطمكح كال تخرج عف دائرة ما ىكلمتنفيذ تخطيط واقعي وقابؿ -

 .عية كمالية كبشريةمتاح ككامف مف مكارد طبي

 .مجمكعة مف الخطكات كالنشاطات المتتابعة كالمتسمسمة , يتككف مفتخطيط مرحمي منظـ -
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 , يمكف التأثير في ىذه التككيناتعمى أنيا نظاـ لو مدخالت ومخرجات محددة تخطيط يتعامؿ مع السياحة -

 .كتكجيييا

يجب تأميف الحد األدنى مف دعـ االستثمارات السياحية كخصكصان  ,العمؿكمصفكفة كمف أجؿ تنفيذ خطة 
ضمف المراكز التاريخية مف قبؿ الدكلة, مف خبلؿ الخطط الخمسية التي مازالت تعاني مف بعض القصكر, 
كبالتالي فإف البرامج التي تنتج عنيا ال يمكف تحقيقيا بالكامؿ. كككف الخطة الخمسية خطة شاممة, فبلبد عند 

دىا مف تكسيع قاعدة التشاركية كالعمؿ مف القاعدة الى القمة, كأيضان مف القمة لمقاعدة بناء عمى التكجيات إعدا
الحككمية كأكلكياتيا, كذلؾ لمكصكؿ الى خطط قابمة لمتطبيؽ ككفؽ جداكؿ زمنية منظكرة عمى المدل القريب 

 ي:يمكف تكضيح خطة العمؿ المستقبمية كفؽ ما يمك  كالمتكسط كالبعيد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطة العمؿ المستقبمية

 الخطط والبرامج –مخرجات  التنمية العمرانيةموارد  – مدخالت

 بشري(-الموارد المتاحة )مالي
 القطاع العاـموارد 

 سياسات كطنية: ىيئات , كزارات
المحمييف,  المكاردخطط محمية: شركاء 

 جيات داعمة
 القطاع الخاصموارد 

جدد, غرؼ ,  محميكف, مستثمركفسكاف 
 جمعيات أىمية, نقابات مينية
 موارد خارجية

 اتفاقيات, منح, منظمات ميتمة
 

 سياسات العمؿ
 سياسة التنمية عمى المستكل العمراني 
 سياسة التنمية عمى المستكل االقتصادم
 سياسة التنمية عمى المستكل االجتماعي

 سياسة التنمية عمى المستكل السياحي
 التركيج الثقافيك 

 التعاكف الدكليك  السياسة القانكنية كاالدارية
 

 
 

 لسياسات التنمية -خطط وبرامج داعمة  لموارد إضافية -أفكار ومشاريع داعمة 

 مصفوفة العمؿ المستقبمية
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 الفصؿ الثاني: مكونات التنمية العمرانية واالستثمار السياحي ضمف مصفوفة العمؿ -2
  المستقبمية

سكؼ نستعرض في ىذا الفصؿ سياسات خطة العمؿ , كأىـ النشاطات كالفعاليات الداعمة ليا, لتنفيذ رؤل 
ضمف مراكز يمكف تطبيقيا كاىداؼ الخطة ضمف مركز مدينة حمب التاريخي, كلمتكصؿ الحقان الى مصفكفة عمؿ 

 مدف تاريخية سكرية اخرل.

 سياسات خطة العمؿ 2-1

دكر االستثمار السياحي, كمف خبلؿ كالنسيج العمراني, ك ىمية التراث مف خبلؿ ما تـ استعراضو حكؿ أ
يا مف أف تشمؿ جميع تحقيؽ أىدافما تـ استعراضو مف تجارب, فإنو يتبيف لنا بأف خطة العمؿ البد ليا مف أجؿ 

نشاطات التجارية, مككنات النسيج العمراني مف السكف كالمعالـ المعمارية كالتاريخية كالفعاليات الدينية كاألسكاؽ كال
 مادم, إضافة الىالعمى أصالة المكقع كىكيتو كالعادات كالتقاليد ككؿ ما يتعمؽ بالتراث غير كما يجب أف تؤكد 

 كضع أطر كمجاالت عامة تتضمف جميع ىذه النشاطات. مع ضركرة استمرار اعداد قاعدة البينات البلزمة,
أخطر األحداث  كأحدالمجاالت المختمفة  فيأك تعارضيا  السياساتتداخؿ إال أنو البد مف أخذ مكضكع 

, بعيف المدينة بكجو خاصب االرتقاءكعمى مشركعات  ,العمرانية بكجو عاـ التنمية في سمبيالمؤثرة بشكؿ 
حد ذاتو, إال أف مجمكعة القرارات مجتمعو قد تككف غير  فييككف كؿ قرار صحيحان  االعتبار. فمف الممكف أف

 .الخطةكىذا الحاؿ يؤدل إلى تخبط القرارات كفشؿ يا, ككجكد تعارض بين ,سبب عدـ التجانسسميمة كذلؾ ب
ترجمتيا إلى قرارات تنفيذية ثـ بحث التداخؿ كالتعارض ك  السياسات اقتراحكلتجنب ىذه السمبيات يجب أف يتـ  
 تنفيذ.ال أكلكياتمع تحديد , وأك تعديميا , حيث يمكف إلغاء بعضيابين

القرار  اتخاذكتتدرج مستكيات  ,قكدنا إلى بحث مستكيات أخذ القرار, فكؿ مستكل لو حدكده كصبلحياتوكىذا ما ي
ثـ تتدرج إلى أف  ,السكنية إلى مستكل المدينة إلى مستكل األحياء اإلقميميإلى المستكل  القكميمف المستكل 

 معيف.    لمشركع المخصصةتصؿ إلى مستكل قطعة األرض 
مثبل التعرض إلى المستكل  اإلقميميقرار عمى غير مستكاه, فبل يمكف عمى المستكل  أم اتخاذيمكف  كىنا ال 

, اذ البد مف الفصؿ بيف مستكيات التخطيط المستقبمي حتى يتسنى لكؿ قطاع العمؿ داخؿ المدينة التفصيمي
 بتجانس لتحقيؽ التنمية العمرانية المستدامة.

ع  داد مصفكفة الكضع الراىف, يمكف التركيز عمى أىـ السياسات التي يجب كبناء عمى ما تـ تحميمو سابقان كا 
 تضمينيا في خطة العمؿ, كىي كالتالي:
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 سياسة التنمية عمى المستوى العمراني: 2-1-1

ركزت عمميات التخطيط العمراني في مشركع االحياء مف خبلؿ خطة االرتقاء بشكؿ رئيسي عمى تحديد 
البنية التحتية. بالمقابؿ كاف ىناؾ محدكدية في معالجة بعض األمكر االستراتيجية استعماالت األراضي كقضايا 

إخراج المدينة  األخرل, كمف أىميا, معالجة مكضكع االقتصاد العمراني لحمب القديمة بشكؿ مباشر, كذلؾ بيدؼ
 الدراسات الميدانيةؿ دكرىا ضمف اقتصاد المدينة بشكؿ عاـ. فمف خبلعمى تأكيد الك  ,القديمة مف نطاؽ اليامشية

التي قامت بيا مديرية المدينة القديمة تبيف أف معظـ أحياء المدينة القديمة لـ تعد مكانان جذابا كمرغكبا لمسكف 
كاغمب الزبائف الذيف يرتادكف متاجرىا كيستخدمكف حرفييا ىـ مف الفقراء أك مف الكافديف مف الريؼ. كبشكؿ 

لذا يجب تعد ترل مف الضركرة أف تستمر في تكاجدىا في أسكاؽ حمب كخاناتيا. معاكس فإف الفعاليات الكبيرة لـ 
لضماف الدور المستقبمي لممدينة القديمة كمكاف لمسكف والعمؿ ونقطة جذب , و لتغيير ىذا الواقعوضع خطط 

 لمسياحة ومركزًا لمتجارة المحمية واإلقميمية.
يـ الكاضح لمتحدم الذم تكاجيو مركز مدينة حمب ىذه النظرة المستقبمية يجب أف تككف مبنية عمى الف

التاريخي, كما يجب أف تككف ىذه النظرة مبنية عمى فيـ لمتكجيات االقتصادية لممدينة ك لسكرية ككؿ. كبالتالي 
 يمكف تحديد اليدؼ الخاص لسياسة التنمية العمرانية بما يمي:

 مع كمنسجمة, التراث حماية عمى كتعمؿ, المكقع خصكصية تحتـر, لمتجدد كقابمة فعالة عمرانية "سياسات
 ككؿ". المدينة مستكل كعمى التاريخي لممركز التنمية استراتيجيات

 كمف أىـ األفكار التي يجب اف تتضمنيا سياسة التنمية عمى المستكل العمراني ما يمي:
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 :في المجاؿ التخطيطي 
  اعبلف مركز مدينة حمب التاريخي منطقة

 تطكير كتنمية عمرانية. 

  ربط المخطط التنظيمي الجديد مع مركز مدينة
حمب التاريخي, مف أجؿ ربط كتكامؿ المركز 
التاريخي مع المحيط العمراني لتخفيؼ العزلة 
كتحسيف طرؽ الدخكؿ الى المركز كخمؽ محيط 

 عمراني نابض بالحياة. 

  تفعيؿ مبدأ مناطؽ العمؿ الذم اتبعو مشركع
اإلمكانيات  اإلحياء في بداياتو, حيث يتـ تركيز

المادية كالفنية في مناطؽ محددة, تنعكس تنمية 
اجتماعية كاقتصادية كبيئية كتميد الطريؽ الى 

العمؿ  ,بمعنى آخر االستثمارات السياحية ضمنيا.
مف القاعدة الى القمة, كلكف بشكؿ مساير لمعمؿ 

مخطط االستمرار في تقكيـ مف القمة الى القاعدة, ك 
اـ لممركز التاريخي, استعماالت االراضي الع

إعداد المخططات التنظيمية التفصيمية كاستكماؿ 
   كاختيار مناطؽ عمؿ جديدة.

  إعداد االستراتيجيات المكانية البلزمة لبلستفادة
القصكل مف التنمية السياحة المحتممة في دعـ 

كالتي دعت  ,عممية االحياء. أك تفعيؿ المنجز منيا
انتشار الفعاليات إلى ضركرة تأميف تكازف في 

السياحية بيف أحياء المدينة القديمة المختمفة, 
 كتأميف الخدمات السياحية الضركرية لمتنمية.

  تحسيف مستكل المناطؽ السكنية ضمف المركز
التاريخي, مف خبلؿ دعـ سكف ذكم الدخؿ 
المنخفض: حيث أعد مشركع اإلحياء استراتيجية 

عض لتمكيؿ السكف في حمب القديمة تعالج ب

 –المخطط التنظيمي لمدينة حمب  األعمى( يبيف مف 25رقـ ) مخطط
– مناطؽ العمؿ –مخطط استعماؿ األراضي لممركز التاريخي لمدينة حمب 

 بتصرؼ الباحث -المصدر: مديرية حمب القديمة
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اف تكضع مشكمة  المحددات التي تقؼ في كجو التمكيؿ, كىي مشاكؿ خاصة بالمدينة القديمة, كلكف قد يككف نافعان 
سكف ذكم الدخؿ المنخفض في حمب القديمة ضمف سياؽ مشكمة السكف في المدينة ككؿ. كنظران لممكية الشرائح 

تاريخية, فبلبد لتحقيؽ تنمية عمرانية كاستثمارات السكنية )القطاع الخاص( معظـ المباني التراثية كالمعالـ ال
مستدامة مف أف تأخذ الدكلة دكر المبادرة في كضع آلية لمشاركة أصحاب العقارات في اتخاذ قرارات التطكير 

 كاالستثمار. 

 األثر السمبي لعممية يجب تطكير فكرة أكضح عف حجـ كمدل  اإلحياء, عمى عممية معالجة التأثيرات الجانبية
مثؿ, االزعاج كالتمكث الذم تخمقو الكرشات, كتأثير البيكت ذات الكضع االنشائي السيئ عمى محيطيا,  إلحياءا

ككقع الحركة السياحة ضمف االحياء السكنية المحافظة. األمر الذم يكجو عمميات اإلحياء الى مرحمة متقدمة مف 
 اإلدارة البيئية كالعمرانية.

 كأف يشمؿ متابعة الحالة العامة لممباني  مساىمة في التنمية كاالستثمار,لم دعـ كتطكير نظاـ المعمكمات
كاحتياجات التأىيؿ عمى المدل الطكيؿ كاحتياجات السكاف. بيدؼ مراقبة عممية االحياء كالتنبو الى نقاط الضعؼ 

أيضان نقاط االزعاج كالمشاكؿ, كتحديد المناطؽ ذات اإلمكانيات األكبر لمتنمية كالتطكير العمراني كاالستثمار. ك 
 كالتمكث كغيره.

  تحسيف الصكرة البصرية لممناطؽ التاريخية: مف خبلؿ إعادة تأىيؿ المحاكر الرئيسية كالكاجيات كالفراغات
 العامة. 

  خمؽ أماكف عامة كجعميا نقاط جذب مف خبلؿ تفعيميا بإقامة الفعاليات المختمفة الثقافية كاالجتماعية
حطب, ساحة األلمجي, محيط القمعة, باب إنطاكية, حديقة باب قنسريف, ساحة الجامع كالسياحية, مثؿ ساحة ال

 األمكم, ساحة شارع السجف, مشركع باب الفرج.
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تـ إعدادىا سابقان مف قبؿ مديرية المدينة القديمة كضع الحمكؿ المركرية  تحديث الدراسات المركرية التي -
استخداـ سيارات كيربائية داخؿ حدكد المدينة القديمة أف تضـ بعض األفكار الجديدة مثؿ  المستقبمية كالتي يمكف
د السياحية فك تأميف مكاقؼ السيارات كباصات الك كضمف المناطؽ المرغكبة لمزائريف, ك  ضمف مسارات محددة,
تحديد أكقات مخصصة لتخديـ مركر العابر ضمف المدينة القديمة, ك التخفيؼ مف حركة الكحركة تخديـ مناسبة, ك 

الفعاليات التجارية ضمف أسكاؽ المدينة القديمة, كالتي لـ تستطيع الحككمة المحمية حتى اآلف إدارة ىذا العمؿ 
, كىي بكضعيا الحالي تسيء لحركة  نطقة المحيطة باألسكاؽ التقميدية, الزائريف كخصكصان في المبالشكؿ البلـز

مكانية إعادة خط التراـ القديـ, كزيادة المساحات المخصصة لممشاة, ك تطكير كسائؿ النقؿ الداخمي العاـ, ك  تفعيؿ كا 
 خطة المدينة القديمة لقطع السير العابر.

 :في المجاؿ المعماري 

 ارية الحيكية كالتي مف المتكقع أف تنعكس إيجابا عمى الحركة السياحية اإلسراع في تنفيذ بعض المشاريع المعم
ضمف المدينة القديمة, كأف تصبح نقاط جذب سياحي رئيسية, كمف ىذه المشاريع كشؼ السكر الغربي كالجنكبي 

عادة تأىيؿ المناطؽ المحيطة بوكترميمو   .كا 

 المصدر: الباحث –نقاط جذب و عامة أماكف –مناطؽ التنمية العمرانية واالستثمار السياحي المستقبمية ( 26الشكؿ رقـ)
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 دراسات تخطيطية سابقة, كشارع السجف كالشارع  إعادة النظر ببعض المحاكر الرئيسية كالتي نتجت عف تطبيؽ
الممتد مف الجامع األمكم كدكار السبع بحرات كباتجاه القمعة أيضان, حيث أنيا تشكؿ محاكر أساسية لحركة 
السياح, كىي  بكضعيا الحالي تسيء الى النسيج العمراني كمظيره العاـ. كذلؾ مف خبلؿ إعادة تأىيؿ الكاجيات, 

عادة البناء في بعض الحاالت الضركرية بأسمكب أكثر مبلئمة لممحيط, كتفعيؿ ىذه المحاكر مف أك حتى اليدـ كا  
 خمؽ فعاليات جديدة تخدـ السياحة.خبلؿ 

  إعادة تأىيؿ الخدمات العامة المكجكدة كخصكصان دكرات المياه كزيادة عددىا بما يتناسب مع الحركة السياحية
 المتزايدة ضمف المدينة القديمة.

 مؿ عمى إعادة النظر بمعايير الترميـ كتفعيميا, ككضع معايير لمجكدة خاصة بالمركز التاريخي.الع 

 في المجاؿ البيئي: 

 خارج المركز التاريخي لمدينة المحمية  الفعاليات التجارية كالصناعية الممكثة كالضارة بالبيئة العمؿ عمى نقؿ
 حمب.

  خطة العمؿ الخضراءتفعيؿ (Green Guide Line), مف قبؿ مديرية المدينة القديمة. االذم تـ اعدادى 

 ممحة لضماف  قد أصبح التكجو نحك االستفادة مف مصادر الطاقة المتجددة ضركرةل, في مجاؿ الطاقة البديمة
تنمية عمرانية مستدامة, خاصة بعد االرتفاع الكبير في أسعار الطاقة في كؿ أنحاء العالـ كازدياد الطمب عمييا, 

ذا لـ نبدأ اآلف فسكؼ نعاني مف  الساكنيف كالشاغميف ضطرتس التي لتخفيض استخداـ الطاقة في المستقبؿ, كا 
في سكرية , تصبح  مع تفاقـ ظاىرة االحتباس الحرارم كفي مناخ جاؼ كحار صيفان كشتاء بارد النتائج, خاصة

متجددة أمران ممحان كاستراتيجيان, كىذا االستفادة مف احتماالت الحصكؿ عمى كسائؿ جديدة مف مصادر بديمة لمطاقة ال
وتحسيف بيئة الطاقة في المنازؿ عبر العزؿ وتوفير الطاقة في أغراض  وضع استراتيجية متكاممةيتطمب 

القديمة مف شأنو اف يظير مزايا استبداؿ  حمبتطبيؽ ىذه التكنكلكجيا عمى  كما أف, اإلضاءة والتبريد والتدفئة
ية في استخداـ الطاقة كبناء ذىنية جديدة تتناسب مع التكجو نحك تقديـ مصادر جديدة السمككيات كالطرؽ التقميد

 كنظيفة كمستدامة لمطاقة, كتقديـ حمكؿ مف مصادر متجددة.
عبر عدة يمكف اف تتـ , كتحسيف العزؿ الحرارم لؤلبنية القديمة ياتحسيف كفاءة الطاقة كترشيد استيبلك اف

ارع, كتخفيض الحرارة كتخفيض الطاقة المستخدمة مف خبلؿ التحكـ في النقؿ, إجراءات تبدأ بتحسيف بيئة الش
القديمة, كاالنتقاؿ إلى كسائط نقؿ كيربائية, إضافة إلى تطبيؽ  حمبكتقميؿ سيارات النقؿ العاـ التي تدخؿ إلى 

نارة  لمياه,تسخيف ا كبديؿ كخصكصان فيحممة لتركيج االعتماد عمى الطاقة الشمسية كاعداد مشركع تجريبي  كا 
نشاء كحدة لبلستشارات السكافتشجيع عبر  الشكارع كالحدائؽ, كتكليد الطاقة الكيربائية بالخبليا الشمسية, , كا 
 .المنزلية لتقديـ النصح لمقاطنيف كالراغبيف باعتماد ىذه الكسائؿ
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  :مع كترحيؿ النفايات العمؿ عمى تطكير إدارة نفايات صمبة, تتضمف تطكير آلية جفي مجاؿ النفايات الصمبة
بطرؽ تتناسب كخصكصية المركز التاريخي. بكؿ ما يتعمؽ بتصميـ الحاكيات, كحجـ كنكعية اآلليات التي تقكـ 

 بتفري  النفايات ضمف االحياء كاالزقة كالساحات.

 في مجاؿ البنية التحتية: 

ك شبكات الصرؼ كالتغذية بمياه الشرب كشبكة اإلنارة  المشاةالطرؽ كممرات مثؿ  بالبنية األساسية االرتقاء
 .كنظاـ تجميع القمامة كالتخمص منيا االتصاالتكالتغذية بالكيرباء كشبكات الغاز كشبكة 

 سياسة التنمية عمى المستوى االقتصادي: 2-1-2
فعالية  7111ىناؾ ضركرة لرسـ تصكر اقتصادم مستقبمي لمركز مدينة حمب التاريخي فيناؾ قرابة 

عامؿ,  يمكف مف خبلؿ ىذا التصكر تأسيس نيج لعممية التنمية  43111اقتصادية مختمفة يعمؿ فييا أكثر مف 
 العمرانية, كالذم يجب اف يتضمف ما يمي:

  زيادة عائدات المساىمة االقتصادية لمركز مدينة حمب: اف إلنتاج المدينة القديمة فكائد مباشرة كغير مباشرة
حمب الكبرل كأنيا ال تكافئ عمى ىذه الفكائد التي تقدميا. أما الفكائد المباشرة فتتمثؿ في الدخؿ الذم لصالح مدينة 

ينتجو قطاع السياحة كىك دخؿ يحظى بو أفراد غالبان ما يعيشكف خارج المدينة القديمة, كما يستفيد مف المدينة 
اضفاء قيمة تاريخية كىكية راسخة تقدميا حمب القديمة  القديمة السياح أنفسيـ. اما الفكائد الغير مباشرة فتتمثؿ في

لصالح المدينة ككؿ, كىذا األمر قد ينعكس ايجابيان عمى الحالة النفسية لمقكة العاممة, كبالتالي عمى انتاجيتيا. لذا 
لمصمحة يجب عمى االستراتيجية اف تحدد حجـ ىذه الفكائد كاف تصؿ الى آلية مقبكلة إلعادة جزء مف ىذه الفكائد 

المدينة القديمة كقد يككف ذلؾ عف طريؽ تحسيف الخدمات في المدينة القديمة أك عف طريؽ ايجاد برنامج مساعدة 
 مالية تسيـ في احياء كترميـ مباني حمب القديمة.

  االستفادة مف فرصة نقؿ بعض الصناعات الى مناطؽ التكسع التي تيدؼ الى استبداؿ بعض فرص العمؿ
: اف الخطط الحككمية التي تقضي بنقؿ العديد مف الصناعات الى أماكف مخصصة في مناطؽ كاستبقاء االخر

/ فرصة عمؿ كفؽ دراسة التنمية االقتصادية لحمب 41111التكسع الجديدة لممدينة, كالتي يمكف أف تؤدم لضياع /
القديمة إلعادة تأىيؿ المباني , كقد تككف فرصة مغادرة ىؤالء مفيدة اذا ادت الى ىيكمة المدينة 3114القديمة عاـ 

كاالسكاؽ التي ستفرغ نتيجة عممية النقؿ, بالمقابؿ قد يككف ذلؾ صفعة لمحاكلة استعادة الحيكية في المدينة 
القديمة, اذا فشمت محاكلة اعادة مؿء ىذه االبنية بكظائؼ كفعاليات جديدة كبقيت ىذه االبنية فارغة كليس مف 

جارية البديمة, كلـ يجرم تقييـ دقيؽ لمميزة التي قد تقدميا حمب القديمة مقارنة بغيرىا الكاضح ماىية الفعاليات الت
 مف مكاقع المدينة بحيث تجتذب بدائؿ مقبكلة.
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   بالنسبة الى نقؿ الفعاليات لممدينة الصناعية كفؽ المخطط التنظيمي الجديد لمدينة حمب, فاف مف االفضؿ ترؾ
مع فرض شركط كحدكد دنيا لبللتزاـ بشركط تحسيف البيئة يجب عمى الفعاليات  اختيار المكاف بيد القطاع الخاص

االلتزاـ بيا كترؾ الخيار لصاحب الفعالية االنتقاؿ الى مناطؽ جديدة اك العمؿ عمى تخفيؼ التمكث كالبقاء في 
 مكانو اك بتغيير طريؽ عممو بشكؿ كمي.

  لعمؿ عمى جذب شرائح جديدة كمستثمريف لممدينة القديمة, االقتصادية: البد مف ا –تطكير القاعدة االجتماعية
كايجاد اآلليات لذؾ مف خبلؿ حمبلت اعبلمية إلبراز الصكرة العامة لممدينة القديمة. كمف خبلؿ دعـ السمطات 
المحمية ال حياء مناطؽ تدخؿ كفؽ االكلكيات كما في الجديدة كمحيط القمعة االمر الذم يساعد عمى ايجاد ثقة بيف 
المستثمريف كيخمؽ تكقعات ايجابية لنتيجة االستثمارات االمر الذم سيؤدم الى تغير طكعي لمفعاليات المزعجة 
كالكرشات كاستبداليا بفعاليات تجارية أعمى مستكل. كيتبع ذلؾ انخفاض نسبة السكاف المنخفضة الدخؿ كلكف مع 

 استفادتيا عند مغادرتيا مف زيادة اسعار العقارات. 

 أىيؿ األسكاؽ بشكؿ تحافظ عمى جاذبيتيا لمسياح كالسكاف المحمييف, كالتي تعاني مف مجمكعة مف ضركرة ت
المشاكؿ مف أىميا أف السكؽ ىك منطقة منفعة عامة كتتكزع ممكيتو كمسؤكليات صيانتو عمى جميع المستفيديف 

 منو, كبالتالي يمكف عمؿ ادارة مشتركة لمصيانة كالتشغيؿ في السكؽ.

 يؿ الخانات: اف اغمب الخانات ىي ابنية ىامة معماريان كتاريخيان يجب الحفاظ عمييا غير اف بعضيا اعادة تأى
 مشغكؿ بكثافة فائقة مف قبؿ الكرشات الحرفية كيظير عمييا االىماؿ كالحاجة الى الصيانة.

 م افكار تمكيمية دعـ عممية التمكيؿ: اذ اف مشركع االحياء أعد استراتيجية اكلية لتمكيؿ السكف فقط, اف ا
كلكف يجب اف تشمؿ التمكيؿ التجارم ألصحاب الفعاليات االقتصادية  ,جديدة يجب اف ال تقتصر عمى السكف فقط

 الصغيرة.

  ,احداث خطة كاقعية لبلستثمار كاعتماد مكارد لتسريع كتسييؿ قدـك مشاريع كبيرة كاالستثمارات الفندقية
أف يجعؿ نتائج االستثمارات أكثر كضكحان فالمستثمركف يتكاتفكف  كالتركيز عمى منطقة محددة فيذا مف شأنو

 كيفضمكف اف يركا مستثمريف غيرىـ يغامركف معيـ في المنطقة بدالن مف أف ينتشركا بشكؿ كاسع كمتفرؽ.

  االستعانة بالخبرات الكطنية كالمحمية لتطكير قدرات العامميف ضمف الحككمات المحمية مف أجؿ الحصكؿ عمى
اك المساعدات مف الدكؿ المانحة لعجز العامميف عف تقديـ مقترحات مقنعة لممشاريع المعركضة عمى تمؾ المنح 

 الجيات.

  ايجاد صي  شراكة ) شركات مساىمة( يساىـ بيا اصحاب االراضي المكجكدة في مركز المدينة بأراضييـ
 اب المشاريع كالمستثمريف.كتساىـ الحككمة المحمية بالتمكيؿ المالي, كتقديـ ضمانات لمبنكؾ ألصح

 كتشجيع الساكنيف عمى ترميـ مقابؿ الحصكؿ عمى  ,تكفير قركض ميسرة كتكفير اعفاءات جمركية لمبضائع
 مما يدفع الساكف لممشاركة في التطكير. ,االعفاءات الضريبية
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   إعداد برنامج حكافز لعممية االحياء, كبرنامج الرسـك السياحية: اف مثؿ ىذه الحكافز تساعد جزئيان في
سكاف بجميع شرائحيـ بتحمؿ الكمفة لعممية الترميـ كالصيانة الدكرية ستعكد الاستثمارات المدينة القديمة. كمشاركة 

داد برنامج الرسـك السياحية التي تعتبر مف أىـ المكارد بالنفع القتصاد المدينة القديمة كالمدينة ككؿ. كما أف إع
المحتممة ليذا التمكيؿ, اذ اف الضرائب كالرسـك التي تدفع حاليان في المجاؿ السياحي ال يستفيد منيا المركز 

 التاريخي لمدينة حمب, كالتي يمكف أف تقـك بدعـ السكاف ذكم الدخؿ المنخفض, كتنفيذ مشاريع تنمية مختمفة.

  كرة انشاء طيؼ كاسع مف الشراكات لممصالح المختمفة في المركز التاريخي مف غرؼ صناعة كتجارة ضر
 كسياحة كجمعيات حرفية, اضافة الى الجمعيات الميتمة كالعاديات مثبلن.

 .دعـ الشراكة بيف القطاع العاـ كالخاص كايجاد التسييبلت البلزمة لذلؾ 

  مدعـ الكساطة العقارية كالتركيج العقار 

 استثمار أفضؿ ألمبلؾ مجمس المدينة 

 خمؽ بيئة تنافسية كاستقطاب الفرص االستثمارية. 

 كعمى المحاكر الرئيسية الفاصمة بيف األحياء,  ,ضركرة تأىيؿ األسكاؽ المتكزعة ضمف منطقة أسكاؽ المدينة

 

 

 

ضمن مركز مدٌنة حلب المركزٌة وامتدادها على المحاور الرئٌسٌة ق اوالتنمٌة االقتصادٌة لمنطقة األس( 27مخطط رقم )

 المصدر: مدٌرٌة حلب القدٌمة بتصرف الباحث-التارٌخً

 أماكن وجود األسواق التقلٌدٌة



 

231 
 

ططات تنظيمية سابقة. بشكؿ خالغربية كالشمالية الجنكبية كالمنفذة في إطار م –ضافة الى المحكريف الشرقي إ
افظ عمى جاذبيتيا لمسياح كالسكاف المحمييف, كالتي تعاني مف مجمكعة مف تحتنعكس تنمية عمرانية لممكاف, ك 

المشاكؿ مف أىميا أف السكؽ ىك منطقة منفعة عامة كتتكزع ممكيتو كمسؤكليات صيانتو عمى جميع المستفيديف 
كشاغمييا. منو, كبالتالي يمكف عمؿ ادارة مشتركة لمصيانة كالتشغيؿ في السكؽ بالتعاكف ما بيف أصحاب المحبلت 

  باإلضافة الى تأميف خدماتيا العمرانية الضركرية.
  اعادة تأىيؿ الخانات: اف اغمب الخانات ىي ابنية ىامة معماريان كتاريخيان يجب الحفاظ عمييا غير اف بعضيا

  مشغكؿ بكثافة فائقة مف قبؿ الكرشات الحرفية كيظير عمييا االىماؿ كالحاجة الى الصيانة.

 استراتيجية التنمية عمى المستوى االجتماعي: 2-1-3
 كفى ىذا المجاؿ يتـ تركيز العمؿ عمى  :كالثقافية لجذب فئات سكانية أكبر دخبلن  االجتماعيةبالخدمات  االرتقاء

كاإلعدادية  االبتدائيةكتغطى ىذه الخدمات دكر العبادة كالخدمات التعميمية كالمدارس )  االجتماعيةالخدمات 
كالعيادات  كالمستكصفاف, كالخدمات الصحية كالمستشفيات الميني( كدكر الحضانة كمراكز التدريب كالثانكية 

األدبية كالفنية كالثقافية  النكادمكما يغطى الخدمات الثقافية كالمكتبات العامة ك . كمراكز رعاية األمكمة كالطفكلة
امة, كما تغطى أيضا الخدمات اإلدارية كمكاتب كقاعات العرض, كذلؾ الخدمات الرياضية كالترفييية كالحدائؽ الع

 كاإلدارات  الحككمية .. إلخ  المدنيالبريد ك البرؽ كالياتؼ ك مراكز الشرطة كاإلطفاء كالدفاع 

 بالبنيػػة األساسية كالرقى بالخدمات  االرتقاءبالمجتمع يعنى ضمنيان  االرتقاءإف  :المحمي بالمجتمع االرتقاء
حياء ال االجتماعية كبناء عمى ذلؾ يصبح  كاقتصاديا اجتماعيابالمجتمع ذاتو  االرتقاءكتمة  المبنية عبلكة عمى كا 

  .لبلرتقاء لتحقيؽ التنمية المستدامةطياتو المجاالت النكعية  فيتحمؿ كالتي بالمجتمع ىك المجاؿ الشػامؿ   االرتقاء
  التاريخي بالتغريب أمر في غاية األىمية يجب مراعاة النمط االجتماعي السائد, كعدـ احساس سكاف المركز

دراكيـ لمدكر الذم يمكف  مراعاتو عند إجراء عممية التنمية, كما أف رفع مستكل الكعي لسكاف المركز التاريخي, كا 
أف يقكمكا بو في زيادة الجذب السياحي مف خبلؿ تعامميـ مع السائح, كتفعيؿ حرؼ كميف أصيمة كمتميزة تعكس 

 فية ليذه المجتمعات كتزيد مف عكامؿ الجذب.اليكية الثقا

 تفعيؿ األنشطة الثقافية كاالجتماعية 

  دعـ االستقرار كالتنمية االجتماعية مف خبلؿ تأميف فرص عمؿ في مجاؿ الصناعات التقميدية لدل الشرائح
 .االجتماعية االكثر فقران 

 مشاركة السكاف المحمييف في التنمية تعزيز , ك دعـ احتياجات المجتمع بما يتفؽ مع الخطط االستراتيجية
 االجتماعية لممراكز التاريخي

 تحقيؽ التكامؿ االجتماعي, ك ترميـ النسيج االجتماعي. 
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 ىناؾ العديد مف اإلجراءات التي يمكف اتخاذىا في مجاؿ التأىيؿ كالتدريب, نذكر منيا:كما أف 
 لسياحية )أدالء سياحييف(تدريب كتأىيؿ السكاف كالميتميف لممشاركة في تقديـ الخدمات ا. 
  ضركرة تبني الحككمة لسياسة خاصة ببناء القدرات كالكفاءات القادرة عمى التعامؿ مع السياح, كضماف جكدة

الخدمة السياحية. كذلؾ ابتداء مف المؤسسات التعميمية الخاصة كالعامة بجميع مراحميا, كالمعاىد المتخصصة, 
 كحتى النقابات المينية.

  .دعـ المناىج التدريسية التي تيتـ بالتراث 
  تفعيؿ دكر النقابات المينية ذات العبلقة بالتراث العمراني سكاء بالترميـ أك الصيانة أك االستثمار في تأىيؿ

خبرات عممية متخصصة في ىذا المجاؿ, ك بناء ككارد فنية كتأىيميا لمقياـ بالمياـ المطمكبة بما في ذلؾ استخداـ 
كالمكاد كالتقنيات الحديثة, كأىمية تأميف الحكافز البلزمة لممحافظة عمى ىذه الككادر المدربة كاستمرارية  الكسائؿ

عمميا. كما يجب كضع االشتراطات البلزمة لمميندسيف العامميف في ىذا المجاؿ مف قبؿ نقابة الميندسيف, 
 كأىمية تأىيؿ الميندس لمعمؿ في مجاؿ المدف التاريخية.

 ككادر االدارية البشرية بما يتعمؽ بالتطكير كالتفكير االستراتيجي ككضع الخطط كالدراسات كتحديد تأىيؿ ال
االكلكيات في التنفيذ, إضافة الى تطكير ادارة المكارد المالية, كتطكير فرص عمؿ لممجتمع المحمي كدراسة 

 الجدكل االقتصادية لممشاريع.
لحفظ التراث كاستثماره بالشكؿ الصحيح كما بينا سابقان كيمكف تحديد تعّد برامج التكعية مف أىـ الكسائؿ كما 

 بعض اإلجراءات التي يمكف اتخاذىا في ىذا المجاؿ:
  التكعية بالتراث كأىمية الحفاظ عميو مف خبلؿ مؤسسات اإلعبلـ المختمفة المرئية كالمسمكعة, كتنمية الكعي

األساسي. كالذم يعتبر الخطكة األكلى إلنجاح خطط كسياسات  العاـ بدءان مف المناىج الدراسية لمدارس التعميـ
الحفاظ, كبالتالي استثمارىا بالشكؿ األمثؿ. مف خبلؿ التعريؼ بأىميتو عمى مختمؼ األصعدة شاممة كؿ أفراد 
ؾ المجتمع كالسيما سكاف المدينة التاريخية عمى اختبلؼ مكاقعيـ كأعمارىـ كمستكياتيـ الثقافية. كيمكف تنفيذ ذل

عف طريؽ لقاءات سكانية مباشرة مع الساكنيف كالعامميف في المدف التاريخية أك مف خبلؿ النشرات اإلعبلمية 
كمعارض الرسـ كالفنكف التشكيمية كالحرؼ التقميدية أك مف خبلؿ الندكات كالمحاضرات كالميرجانات الثقافية 

 المستخدمة فييا دكران ىامان كفاعبلن في ىذا المجاؿ.الدكرية. كتمعب كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ كالتقنيات الحديثة 
  دعـ إنشاء جمعيات أىمية تيتـ بالحفاظ عمى التراث العمراني تككف ميمتيا تكعية األفراد بأىمية التراث

العمراني كالعمؿ عمى االرتقاء بالمستكل الثقافي كاالجتماعي كحتى االقتصادم ضمف المدف التاريخية, مف خبلؿ 
كف المادم لترميـ المعالـ األثرية كمنح جكائز تشجيعية أك االستثمار في المشاريع الثقافية كالسياحية تقديـ الع

 اليادفة إلعادة الحياة إلى بعض المكاقع كالمدف التاريخية.
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 :والترويج الثقافي سياسة التنمية عمى المستوى السياحي 2-1-4

ايجابية عمى االقتصاد المحمي كالتقميدم. كما ليا آثارا اف لمتنمية السياحية عمى مركز مدينة حمب آثاران 
ايجابية أيضان عمى قطاعات اقتصادية متعددة كقطاع التسكيؽ كالصناعات اليدكية كالتصكير كالصيدلة كعماؿ 

 الصيانة كاالنشاء كمنتجك االطعمة كالمصارؼ كمكاتب البريد.
عمى االقتصاد المحمي عندما يحؿ محمو بشكؿ  إال أف تأثير التنمية السياحية يدخؿ في مجاؿ المخاطر

كامؿ, إذ يجب اعتباره مكمبلن كأف ال يحؿ مكاف أساليب العيش التقميدم, الذم يمكف أف يؤدم الى زكاؿ اإلرث 
 كلتقاليد المجتمع الثقافية.

كما أف التنمية السياحية تتأثر بأم اضطراب سياسي اقميمي, اك مف منافسة مف بديؿ سياحي آخر, أك تغييرات 
 مناخية, أك تغيير أسعار العمبلت.

المستدامة البد مف التركيز عمى العديد مف النقاط تتضمف المكارد البشرية, كفي إطار التنمية السياحية 
 إدارة المكاقع السياحية, التمكيؿ, كالتسكيؽ. كما يجب أف تؤخذ النقاط التالية بعيف االعتبار:

 ,يمكف  ترجمة االستراتيجية الكطنية لتطكير السياحة, كالتي ذكرت سابقان, الى استراتيجيات محمية أكثر تفصيبلن
أف تككف عمى مستكل مدينة حمب بما فييا المركز التاريخي, كلكف يجب اف تصاغ في إطار الكضع اإلقميمي 

 لقطاع السياح. فالسياح قد يستخدمكف مدينة حمب كقاعدة لرحبلت يكمية لمكاقع متفرقة ضمف إقميـ المدينة.
 فرص عمؿ جديدة. دعـ الكاقع االقتصادم لقطاع السياحة ضمف المركز التاريخي كخمؽ 

  إيجاد منتج سياحي جديد يرتبط بثقافة كحضارة حمب القديمة, كبالمجتمعات المحمية, باإلضافة الى تييئة ىذا
المنتج بكؿ مككناتو لممساىمة في الصناعة السياحية. مف خبلؿ محاكلة االندماج كفيـ المجتمعات المحمية 

عف المألكؼ كالبحث عف تجارب جديدة كبتكاليؼ اقؿ. كىذا  كالتعرؼ عمييا. كرغبة السياح الجديدة في الخركج
يأتي مف خبلؿ مشاركة المجتمع المحمي في الصناعة السياحية سكاء مف خبلؿ استقباؿ السائح كتكفير الجك اآلمف 

اريخ كالتفاعؿ معيـ, كتقديـ الخدمات المحمية المميزة مف اقامة كطعاـ, اضافة الى الخدمات الثقافية المتنكعة مف ت
 كادب كفف.

اكية منذ كقت تـ إشراؾ البدك الرحؿ في كادم الـر في األردف في مجاؿ الداللة السياحية في الرحبلت الصحر 
طكيؿ مضى, كقد نجح البدك في دمج ىذا النشاط مع نشاطاتيـ الرعكية األخرل أثناء ارتحاليـ. كلكف عندما 

أيمكؿ, ركز ىؤالء  44بعد أحداث  3114% عاـ 91-81تراجعت الحركة السياحية في األردف فجأة بنسبة 
يز عمى الرعي, كقامكا بتجميد نشاطيـ في البدك الذيف لـ يقكمكا ببساطة بيجراف مصادرىـ األخرل بالترك

 خدمة السياحة.
 2119عاـ  –خطة العمؿ االستراتيجية لإلقميـ تدمر 
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  التكعية بأىمية السياحة باعتبارىا أداة لمتنمية االقتصادية كالعمرانية, اضافة الى انيا كسيمة إلبراز التنكع
 الثقافي.

  ضركرة تأىيؿ المكارد البشرية المعنية بجميع انكاع السياحة المبلئمة لمبيئة المحمية لممركز التاريخي. مع التأكيد
 السياحييف المحمييف.عمى األدالء 

 يجاد األدكات كالكسائؿ البلزمة لدعـ التنمية السياحية كتسييؿ حركة الزائر . ك تفعيؿ السياحة البيئية كالطبيعية ا 
 كتأميف البنية التحتية البلزمة لذلؾ. 

 حمبلت تسكيقية لمسياحة مف خبلؿ معارض دكلية, كتنفيذ االىتماـ بالتركيج السياحي. 

 ية )صكت كضكء(خمؽ فعاليات سياح. 

 تسييؿ االجراءات كتشجيع االستثمارات السياحية كايجاد الحكافز المشجعة 

  تحسيف أداء المكاتب السياحية السكرية في األسكاؽ األكركبية باإلضافة إلى ضركرة إطبلؽ حمبلت تسكيقية
 ية كاألكركبية.خبلؿ المعارض السياحية العالمية. كتقكية عبلقات العمؿ بيف المكاتب السياحية السكر 

 كدعـ عممية التسكيؽ كبمد ثقافي كتطكير السياحة الثقافية. كزيادة تفعيؿ األنشطة الثقافية كاالجتماعية كالفنية .
 فرص تسكيؽ لممنتجات التراثية كالسياحية.

  العمؿ عمى تصنيؼ بعض الساحات التاريخية كساحات ثقافية كتفعيميا بمختمؼ األنشطة الفنية كالثقافية
 الداعمة الستمراريتيا كحيكيتيا.

 التأكيد عمى الطابع المحمي التراثيك  .التركيز عمى الجانب الثقافي مف المشاريع السياحية. 

 :والتعاوف الدولي السياسة القانونية واإلدارية 2-1-6
اف جميع المشاكؿ التي تـ استعراضيا سابقان كالمتعمقة بالممكيات كتراكب العقارات كقمة دقة السجبلت كعدـ  

 تجديدىا كالبد مف إيجاد بعض الحمكؿ كالعمؿ عمى الشركط القانكنية كالتنظيمية كاإلدارية ليذه المشاكؿ. 
 يمكف ضماف صحة االجراءات إال مف كتعد الحككمة ىي الجية المعنية بشكؿ اساسي في ىذا المجاؿ, كال 

خبلؿ المشاركة الكاسعة مع جميع أصحاب القرار كأصحاب المصالح مف القطاع الخاص كالخبراء كالميتميف. كما 
يجب اف تيتـ بعامؿ الحافز لمالكي كمستعممي العقارات ضمف المركز التاريخي لمحفاظ عمى مبانييـ التراثية 

 عمى ايجاد مكارد غير حككمية كتحضيـ عمى المشاركة. كمف ىذه االقتراحات:كاستثمارىا. فالحكافز تساعد 
  يكجد ضركرة ممحة إلى تنظيـ آلية عمؿ الجيات اإلدارية المختمفة العاممة في المدف التاريخية, كضركرة

كأىدافيا التنسيؽ الفعمي عمى مستكل السياسات العمرانية المطركحة مف قبميا كالتي مازاؿ التناقض في مصالحيا 
كخطط عمميا كاضحان رغـ أنيا تعمؿ نظريان في إطار مشركع كاحد كما حصؿ في حالة مشركع إحياء حمب 

 القديمة. 
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  اعداد دراسة بالتعاكف مع السجؿ العقارم لتحديد انتشار حاالت التجزئة العقارية كالعقارات التي لـ يحصؿ فييا
كالحاالت التي لـ يتـ دفع ضرائبيا أك رسكميا ألف ىذه الحاالت سنة الماضية  51تبدالت في سجبلتيا خبلؿ الػ 

 تنتيي بإشارات عمى صفحاتيا مما يضعؼ امكانية استخداميا كضمانات لمحصكؿ عمى قركض مثبلن.

  ايجاد آليات كصي  جديدة تشجع اصحاب المحبلت في االسكاؽ كالخانات عمى صيانة كترميـ محبلتيـ
 اؿ الصيانة مستقببلن. كيمكف بالبدء اعداد دراسات لممناطؽ محددة مختارة.كمخازنيـ كضماف استمرار أعم

  تطكير النظاـ االدارم عمى المدل البعيد يمكنو أف يقكـ بتحمؿ المياـ المؤسساتية, كيمكف االكتفاء بتطكير
ينة القديمة مديرية المدينة القديمة بشكميا الحالي أك اضافة مؤسسات أخرل ممكنة أك احداث مجمس ادارة لممد

 بعضكية ذكم الخبرة كالميتميف كاصحاب القرار في القطاع الخاص كالعاـ.

  انشاء أقساـ خاصة بالمدينة القديمة ضمف دكائر القطاع العاـ المختمفة: اذ لـ يمحظ كجكد اقساـ خاصة لممدينة
القديمة كمعرفة  القديمة ضمف ام مؤسسة قطاع خاـ ماعدا مجمس المدينة, ميمتيا جمع البيانات عف حمب

االحتياجات كالتنسيؽ مع الدكائر ذات العبلقة. كيمكف ايضان تعميـ ذلؾ عمى غرؼ التجارة كالصناعة كالسياحة مما 
يساىـ في زيادة الكعي حكؿ مشاكؿ المدينة القديمة كتأسيس قاعدة معرفية صمبة لكضع سياسات عمرانية 

 ي يمكف أف تساعد في اتخاذ القرارات المتعمقة بالمدينة القديمة.كاقتصادية كعقد شراكات مع الجيات المعنية كالت

 .دعـ عممية البلمركزية االدارية 

  طمب االستشارة الفنية ) عمى المستكل الكطني( مف جية عالمية تكفر خبرة مختصة في القانكف السياحي تعمؿ
كدة قانكف سياحة كاضح كمرف يتضمف بالتعاكف مع المشرعيف السكرييف المدربيف عمى القانكف التشريعي لكضع مس

تحديد صبلحيات كزارة الثقافة كالسياحة كغيرىا مف الكزارات كالييئات العامة عمى كافة المستكيات الكطنية 
كاالقميمية كالمحمية, إضافة الى القطاع الخاص, كخصكصان بما يتعمؽ بمراكز المدف التاريخية كالمكاقع األثرية. 

الترخيص كالقكانيف كآليات المراقبة عمى كافة أنكاع النشاط السياحي بشكؿ عاـ, كضمف  إضافة الى تكضيح آليات
 مراكز المدف التاريخية كالمكاقع األثرية بشكؿ خاص.

  ,تجميد ضريبة الممكية لمناطؽ التطكير مقابؿ فتح ىذه المناطؽ أماـ العامة يـك كاحد عمى االقؿ في السنة
 ضريبة المبيعات.ككذلؾ اعفاء ىذه المناطؽ مف 

  إعادة النظر بالنظاـ العمراني لممدينة القديمة بما يضمف عدـ السماح بإضافة كتؿ لمبناء األصمي, األمر
الذم يمكف أف يؤدم إلى تشكيو في نسب البناء, إضافة إلى التأثير السمبي عمى الجكار, كالذم سكؼ يؤدم إلى 

عادة  دكر الفسحة السماكية كرئة خضراء داخؿ النسيج العمراني التقميدم فقداف أصالة البناء في أعيف الزائريف. كا 
المتراص بدالن مف اإلشغاالت المختمفة, كخصكصان عند إعادة تكظيفيا كفعالية سياحية. كعدـ السماح بتكظيؼ 
رة أسطح الدكر التقميدية احترامان لمخصكصية. كتأميف خدمات سياحية معاصرة كمناسبة لمختمؼ األبنية المستثم

خصكصية المكاف, كما البد مف إيجاد الحمكؿ الفنية المناسبة في استخداـ  مسياحيان, بشكؿ ال تشكه كال تؤذ



 

236 
 

 تالتكنكلكجيا المتطكرة مف قبؿ الفعاليات السياحية ضمف الدكر التقميدية مف أجيزة تكييؼ كتدفئة كفبلتر كتمديدا
بشكؿ ال يؤذم العمارة التراثية مف كاجيات كأرضيات  كيربائية كاتصاالت, أك تسقيؼ الفسحات السماكية كغيره

 .كأسقؼ كغيرىا

  ,ضركرة إعادة النظر ببعض التشريعات كالقكانيف المتعمقة بالمناطؽ التاريخية, مثؿ قانكف اآلثار السكرم
ره كذلؾ بالرغـ مف تأثيره الياـ كالحاسـ في الحفاظ عمى المكاقع كالمدف التاريخية, كالذم ميد الطريؽ بدك 

 الستثمارىا سياحيان كثقافيان.

 خطة  مع بما يتناسب القديمة المدينة في الكاقعة العقارات المتعمقة باستمبلؾالتشريعات ضركرة إعادة النظر ب
 ع. الكاق معطيات عمى بناء اإلنمائية المحددة كالبرامج االرتقاء 

  ضركرة االىتماـ بالتشريعات التي تعمؿ عمى تفعيؿ التعاكف الدكلي في مجاؿ الحفاظ عمى التراث كاالستفادة
 مف الخبرات المكتسبة في ىذا المجاؿ. 

 عادة المدف التاريخية حماية في الحككمية غير الجيات دكر كتفعؿ تعززالتي  االىتماـ بالتشريعات  تأىيميا كا 
 كاستثمارىا.

 قة مع المنظمات العالمية كالعربية المعنية بالحفاظ عمى التراث العمراني كاستثماره سياحيان, تطكير العبل
 باإلضافة إلى الييئات العممية كاألكاديمية لمحصكؿ منيا عمى استشارات كمساعدات في ىذا المجاؿ.

 ببرامج إعادة اإلحياء كاستثمارىا سياحيان. ؽضركرة المشاركة العالمية كتبادؿ المعمكمات كاآلراء في كؿ ما يتعم 

   .تبادؿ الخبرات كالتجارب المتكافرة لدل الدكؿ األخرل في مجاؿ تنمية القطاع السياحي 

 .تفعيؿ االتفاقيات المبرمة في مجاؿ االستثمار السياحي كتنمية االقتصاد المحمي 

 عادة البحث عف بدائؿ بشكؿ دائـ بما فييا االتجاه الى الدكؿ ذات ا لخبرة الكاسعة في مجاؿ حماية التراث كا 
 تأىيمو كاستثماره.

 
 الفعاليات الداعمة لمخطط والبرامج: 2-2

تتطمب عمميات التنمية كتحكيؿ مركز مدينة حمب التاريخي الى كجية سياحية تكفر الكثير مف األمكاؿ 
 المشاريع. مف مصادر التمكيؿ المحمية كالعالمية مف القطاعيف العاـ كالخاص لتمكيؿ ىذه

يجب أف ال ينحصر دور القطاع الخاص باستثمار الفنادؽ والمطاعـ, بؿ أف يوسع دوره ليشمؿ 
يمكف التأكيد ك  عمميات الترويج والبنى التحتية, وشراكة القطاع الخاص والعاـ في كافة المشاريع التخديمية.

 المقترحة لمخطة, كفؽ ما يمي:عمى أىـ المشاريع الداعمة لخطة العمؿ, كتطبيقان لبلستراتيجيات 
 ف حمب القديمة كالحديثة مف كضع خطة لعممية الربط بيكتتضمف :  مشاريع داعمة عمى المستوى العمراني

تفعيؿ دراسة منطقة باب إنطاكية ككشؼ السكر , ك استكماؿ إعداد الدراسة التخطيطية لمنطقة الحمايةخبلؿ 
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اإلسراع في  مثؿتدخبلت عمرانية سريعة في المناطؽ الميممة فيذ , كتنالغربي كالجنكبي كالمنطقة المقابمة لو
عادة تأىيؿ العمؿ, ك  تنفيذ دراسات تفصيمية لممناطؽ الميممة كتدخبلت عمرانية سريعة في إطار مناطؽ ترميـ كا 

استمرار دعـ السكف مف خبلؿ المكجكدة في تمؾ المناطؽ, ك  األبكاب التاريخية ) باب الحديد, باب المقاـ(
تنفيذ مشاريع خدمية مف خبلؿ باإلضافة الى ضركرة  .لتركيج لصندكؽ األحياء مع إيجاد الحكافز البلزمةا

مشاريع البنى الفكقية مف إنارة الشكارع كاألزقة, كتشذيب التمديدات , كتنفيذ استكماؿ مشاريع البنى التحتية
 اكيات لمقمامة كغيره. الكيربائية كخطكط الياتؼ, الفرش العمراني مف مقاعد لبلستراحة كح

 :مرتبطة بالتراث العمراني مف دعـ الحرؼ التقميدية ال كتتضمف مشاريع داعمة عمى المستوى االقتصادي
سكؽ األلمجي  تفعيؿ تكظيؼ مبنى الشيباني كمقر لتدريب الميف اليدكية لمرجاؿ كالنساء. كتفعيؿ مشركعخبلؿ 

ايجاد نظاـ صندكؽ داعـ , ك التقميدية كالعمؿ عمى تركيجياتنظيـ المعارض لمصناعات لمصناعات التقميدية, ك 
حمب القديمة لدع السكف التقميدم,  لمفعاليات التجارية, بشكؿ مشابو لصندكؽ اإلحياء الذم تأسس في مديرية

تنظيـ متحؼ لمميف التقميدية مع ك  .ايجاد منتجات تراثية كعبلمة تجارية تسكيقية خاصة بمنتجات حمب القديمةك 
عداد برنامج لمحفاظ عمىك بيع كاختيار بعض المكاقع المفضمة لمسياح. صالة  الميف الميددة بالزكاؿ مف خبلؿ  ا 

تصميـ كتنفيذ ك  دعـ معممك الصنعة ماديا كمعنكيا لتدريب صناعييف جدد., ك دعـ المشاريع المتكسطة كالصغيرة
تجييز كتيب إرشادات " , ك مات السياحيةتطكير مكاتب لممعمك كيؽ محمية كعربية كدكلية مف خبلؿ استراتيجية تس

تفعيؿ مكاقع الكتركنية كصفحات , ك تحسيف الطرؽ كشاخصات الداللة, ك ماذا يمكنؾ أف تفعؿ في حمب القديمة"
نشاء مكتب استشارم لدعـ االستثمارات الكبيرة كالسعي لتسييبلت , ك عمى برامج التكاصؿ االجتماعي المختمفة ا 

خمؽ فرص عمؿ جديدة في , ك ف كافة الشركاء المعنييف ) قطاع عاـ كخاص(أكبر مف خبلؿ تحديد ممثؿ م
 المناطؽ الميممة مف المدينة القديمة, كتأىيؿ األسكاؽ في المنطقة مثؿ سكؽ النحاسيف. 

 :سييؿ تنظيـ دكرات تأىيمية لمسكاف مف أجؿ ت كتتضمف مشاريع داعمة عمى المستوى االجتماعي
تشجيع القطاع الخاص كالمشترؾ ) غرؼ السياحة كالتجارة كالصناعة( حصكليـ عمى فرص عمؿ مف خبلؿ 

تشجيعية لممشاركة مادية  اضافة الى الجمعيات االىمية الميتمة لتنظيـ دكرات تأىيمية كمتخصصة. كايجاد حكافز
 تكسيع صندكؽ مثؿايجاد آلية لمنح قركض شخصية أك مينية ك  تأسيس صندكؽ التنمية االجتماعية.كمعنكية, ك 

 االحياء كتفعيمو كالتركيج لو. عبر زيادة مكارده ) أكقاؼ, عائدات سياحة, ...( ليشمؿ قركض شخصية كتجارية.
مسابقة األحياء في مجاؿ مف خبلؿ  تنفيذ حمبلت التكعية لزيادة الكعي العاـ في الحفاظ كاالستثمار السياحيك 

تنفيذ فعاليات ضمف , ك ة لمتركيج لمتراث العمراني كالثقافيالقياـ بأنشط, ك الحفاظ عمى البيئة كالبنية العمرانية لمحي
تطكير ك  المدارس في حمب القديمة لتكعية طبلبيا كساكني المدينة القديمة ألىمية المكاف التي يعيشكف فيو.

تفعيؿ مركز التدريب الميني المقترح في  ـ بممارسة دكرىا بفعالية مف خبلؿميارات المرأة بدكرات تدريبية لتقك 
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تخصيص مكاقع ضمف االسكاؽ التقميدية مف قبؿ , ك دعـ جيكد مؤسسة اآلغاخاف بيذا المجاؿ, ك بنى الشيبانيم
 الحككمة المحمية لعمؿ بازار شيرم لتسكيؽ كبيع المنتجات اليدكية لفترة ما بعد التدريب.

 :عامة في المدينة إعداد نظاـ استثمار لممرافؽ السياحية ال كتتضمف مشاريع داعمة عمى المستوى السياحي
. حسب تأسيس شبكة فنادؽ الدكر التراثية كربطيا بمسار, ك  B.O.Tنظاـ شراكة مثؿ الػ القديمة مف خبلؿ
باإلضافة الى اقتراح دعـ السكاف كالشاغميف الستثمار جزء مف عقاراتيـ لتأجيرىا لمزكار أك  (.:3المخطط رقـ )

 ياحية مف خبلؿنشاطات المراكز السدعـ كتطكير ك  (.41%. حسب المخطط ) 41الطبلب بنسبة ال تتجاكز 
لتركيج لمسياحة اك  تأىيؿ ككادر بشرية., ك تطكير عمؿ المراكز السياحية عمى المستكل االدارم كالفني كالمالي

تحديد مسار سياحي , ك تحديد أىـ المكاقع كاالكابد التاريخية الدينية لمختمؼ الطكائؼ كاالديافالدينية مف خبلؿ 
 .البلزمةتأميف الخدمات ك ديني 

 

 

 

 دور تراثٌة

 فنادق تراثٌة

 المقترحة من قبل الباحث( -2 -2111عام المرخصة حتى  -مناطق تركز االستثمارات الفندقٌة )!

 المصدر: الباحث –تطوٌر مناطق التنمٌة العمرانٌة واالستثمار السٌاحً )شبكة الفنادق التراثٌة( ( 28رقم )  مخطط
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كاستثمارىا سياحيان مثؿ تمة السكدا بما تضمو مف مغاير ذك أىمية تاريخية, تطكير منطقة إضافة الى ضركرة  
كتضمينيا ضمف المسارات , اعداد دراسات عمرانية الستكشاؼ المنطقة باالستعانة بخبرات خارجيةمف خبلؿ 

مراعية الكاقع االجتماعي المجتمع المحمي, كضع خطة لمزائريف, كذلؾ بالتشاكر مع ك  .السياحية المقترحة مستقببلن 
بحيث ال تؤثر السياحة سمبان عمى الثقافة المحمية. تتضمف نظاـ سمكؾ الزائر, مف مراعاة لمتقاليد لممنطقة, ك 

االجتماعية كالدينية كالبيئة المحمية, كمراعاة خصكصية السكاف المحمييف. يطمع عمييا السياح إباف كصكليـ. 
تشمؿ كافة الفعاليات المكجكدة كالمميزة كالتجارة كزيارة ياحية متعددة الكظائؼ كاالىتمامات, تحديد مسارات سك 

األماكف الدينية كالمقدسة كاألكابد األثرية, ىاـ جدان لتكسيع الدائرة السياحية لتشمؿ مناطؽ متنكعة تحتكم عمى 
 مقكمات سياحية مختمفة, كقادرة عمى المساىمة في عممية التطكير السياحي. 

كفي ىذا المجاؿ فإنو يمكف االستفادة مف عمؿ الحككمة المحمية في حمب القديمة في إطار عمؿ مديرية  
شركع متكامؿ المدينة القديمة, باإلضافة إلى االستفادة مف تجربة مدينة دمشؽ في ىذا المجاؿ, حيث تـ تنفيذ م

لمسارات سياحية ضمف المدينة القديمة, كذلؾ بدعـ مف برنامج تحديث اإلدارة البمدية الممكؿ مف االتحاد األكركبي 
. مع مراعاة خصكصية مدينة حمب القديمة ضمف الخطة السياحية المقترحة في البحث. إضافة الى MAMالػ

 ف خدمات مرافقة لتمؾ المسارات. التكصيات العالمية بيذا الخصكص مف خبلؿ ضركرة تأمي

 المصدر: الباحث –مناطق االستعماالت المختلطة والتوظٌف الفندقً للدور التراثٌة (  29رقم ) مخطط

 % من عقارتها كسكن للزوار والطالب  31-21مناطق مختلطة ٌسمح باستثمار 

 دور تراثٌة

 فنادق تراثٌة

 احث(المقترحة من قبل الب -2 -2111المرخصة حتى عام  -مناطق تركز االستثمارات الفندقٌة )!
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تيدؼ ىذه المسارات الى تنظيـ حركة السائح مع إطالة الفترة الزمنية لبقائو في المدينة القديمة, بحيث 
يقدـ كؿ مسار شيئان جديدان, حيث يتميز كؿ مسار بخصكصية تتكافؽ مع االىتمامات المختمفة لمزائريف. كىذا 

كالبركشكرات لكؿ مسار عف المكاقع كاألمكنة المختارة, إضافة الى كضع يتطمب تأميف الخرائط كالمعمكمات 
 لكحات داللة عمى طكؿ المسار. كفيما يمي نستعرض المسارات المقترحة:

مباني تيـ السائح بشكؿ : كىك مسار يمر مف أىـ األحياء في حمب القديمة, كما تضمو مف المسار الشامؿ -
عاـ في  المدينة القديمة, حيث يبدأ مف محيط القمعة مركران باألسكاؽ التقميدية كالجامع الكبير حتى باب إنطاكية, 
مركران بالسكر الغربي كالجنكبي حتى باب قنسريف, فحي باب قنسريف كمحيط القمعة, السكيقة, باب النصر, كأخيران 

 الحطب كساحة فرحات كحتى شارع التمؿ حيث نياية المسار المقترح.حي الجديدة مركران بساحة 

 

 المصدر: الباحث –المقترح  الشامل( المسار 30مخطط رقم )
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: كىك مسار مكازم لما تبقى مف سكر المدينة القديمة, مع محطات ميمة عند ما تبقى أيضان المسار التاريخي -
مف األبكاب التاريخية. يبدأ المسار مف باب قنسريف مركران باب إنطاكية, باب الجناف, باب الفرج, باب النصر, 

المدينة القديمة. كينتيي عند  كحتى باب المقاـ في الجية الجنكبية مفباب النيرب, باب الحديد, باب األحمر, 
نقطة البداية باب قنسريف, نظران لسيكلة تخديـ السياح مف حيث تأميف مكاقؼ لمسيارات كالباصات في تمؾ 
المنطقة. كيأتي اقتراح ىذا المسار بالتكازم مع المشاريع المقترحة لمحككمة المحمية كاليادفة إلى كشؼ السكر 

عادة تأىيؿ المناطؽ المجاكرة لو, كمنطقة تمة السكدا  التقميدم في عدة أماكف مف الجية الجنكبية كالغربية, كا 
 كالمنطقة المقابمة لباب إنطاكية كالتي تـ ذكرىا سابقان.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المصدر: الباحث –المقترح  مسار الخدمات التاريخي( 31رقـ ) مخطط



 

242 
 

اإلسبلمية كالمسيحية في نطاؽ المسار المقترح, تتكزع ىذه : تـ تثبيت أىـ المباني الدينية المسار الروحي -
المباني بشكؿ أساسي في منطقة محيط القمعة " المدرسة السمطانية, المدرسة الخسركية, جامع الحمكم, دار 
اإلفتاء, زاكية النسيمي, جامع اإلسماعيمية", كضمف منطقة األسكاؽ التقميدية كمحيط الجامع األمكم " جامع 

ة, جامع البيرمية, المدرسة الحمكية, الجامع األمكم الكبير, جامع السفاحية, كنيسة الشيباني, جامع الشعيبي
الكريمية, جامع الركمي, كالطرسكسي", كضمف منطقة الجديدة ىناؾ " كنيسة الركـ الكاثكليؾ, مطرانية الركـ 

ككس, مطرانية ككنيسة األرمف االرثكذككس. االرثكذككس, مطرانية السرياف الكاثكليؾ, كنيسة السيدة لمرـك االرثكذ
كقد تـ تمييز الفعاليات اإلسبلمية عف المسيحية لسيكلة تكجيو الحركة, كالتي نقترح أف تككف حرة كبدكف اقتراح 

 مسار محدد ليا كذلؾ نظران الختبلؼ اىتمامات كتكجيات السياح في ىذا اإلطار.

 

 
 

 المصدر: الباحث -الروحيمسار ال( مخطط 32رقـ )  مخطط

 مبانً األوقاف المسٌحٌة

 مبانً األوقاف اإلسالمٌة
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: يمكف تحديد عدة مسارات قصيرة في أجزاء المدينة القديمة, أىميا مسار ضمف حي مسار الزيارات القصيرة -
 الجديدة, كآخر في منطقة األسكاؽ التقميدية مع الجامع الكبير كمحيط القمعة حتى باب قنسريف.

مسارات مخصصة لمزائر الذم ال يممؾ الكقت الكافي لزيارة جميع معالـ حمب القديمة, كلكف بنفس الكقت كىي 
يعطي فكرة كاضحة عف ركعة كجماؿ النسيج العمراني التقميدم, كيستعرض أىـ األكابد األثرية المكجكدة في حمب 

 القديمة.

 

 

 

 

 الباحثالمصدر:  -( مخطط مسار الزيارات القصيرة33رقـ )  مخطط
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كىك مسار يشمؿ أىـ الخدمات السياحية المكجكدة حاليان ضمف المدينة : مسار الخدمات السياحية -
 القديمة, مف مطاعـ كفنادؽ كمقاىي, كساحات عامة.

القديمة, كالذم يعّد مف أىـ المداخؿ التي تربط المدينة القديمة كيبدأ المسار مف الجية الغربية مف المدينة 
مع المحيط التي تتكاجد فيو أىـ الخدمات السياحية في مدينة حمب كفنادؽ ديديماف كبكلماف الشيباء, كفندؽ ميراج 

الجديدة الذم الكاقع عند حدكد المدينة القديمة كفنادؽ باب الفرج المتعددة كالمتحؼ الكطني حتى الكصكؿ إلى حي 
يضـ العديد مف الخدمات السياحية مف فنادؽ كمطاعـ كمقاىي, ثـ يتجو جنكبان إلى الجامع األمكم كمحيط القمعة, 

 كأخيران حي باب قنسريف الذم يضـ العديد مف النزؿ إلقامة الزكار.

 

 

 المصدر: الباحث –المقترح  مسار الخدمات السياحية( 34رقـ ) مخطط
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القديمة, مف أسكاؽ مركزية, : كيشمؿ أىـ الخدمات التجارية المكجكدة حاليان ضمف المدينة المسار التجاري -
كمحيطية. تشتير بالبضائع التقميدية, كالتي تعتبر نقاط جذب لمسياح, كلمزائريف مف المدف السكرية األخرل, كمف 

 سكاف مدينة حمب.

الشييرة بتنكع بضائعيا, كتخصص أسكاقيا مف مركران بأسكاؽ المدينة  (كيبدأ المسار مف محيط القمعة )سكؽ الزرب
المفعمة بالحياة كالحركة,  الجامع األمكم مركران بأسكاؽ محيط ثـ كالنسكاف...كغيره, ,, كالعبي, كالجكخسكؽ لمذىب

الذم يشتير بالعديد مف الصناعات التقميدية, كالفضة كالذىب, إضافة الى المطاعـ  كحتى حي الجديدة شماالن,
 .الشيير بصناعاتو التقميدية المميزةف الشكنة األسكاؽ المركزية, ثـ خاباقي ثـ العكدة جنكبان الى  التقميدية,

 

 

 

 

 المصدر: الباحث –( المسار التجاري المقترح 35)  مخطط رقم
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 :مشاريع داعمة لمترويج الثقافي 

  إنشاء بازار ليمي يقدـ الصناعات اليدكية مع عرض جانات حكؿ االرث الثقافي مف خبلؿ تنظيـ معارض كمير
تقديـ أمسيات ضمف الفنادؽ التراثية تعتمد عمى التراث ك ثقافي تقميدم شعبي مفتكح لمجميع المكاقع المقترحة. 

 التقميدم لحمب القديمة, كالمطبخ المحمي.

 :مشاريع داعمة عمى المستوى القانوني واالداري 

  المعايير الدكلية مف خبلؿ التعاكف مع نقابة الميندسيف كالجمعيات األىمية انشاء مكتب استشارم لتطبيؽ
 الميتمة.

كأخيران, كبيدؼ التكصؿ الى مناطؽ استثمار جديدة, تـ إسقاط جميع المخططات السابقة عمى مخطط كاحد 
السياحية, كالمشاريع يتضمف مناطؽ الجذب السياحي التي تـ اقتراحيا في إطار ىذا البحث, إضافة الى المسارات 

الصغيرة المتمثمة بالفنادؽ كالدكر التراثية, إضافة الى مناطؽ االستثمار السياحي المقترحة مف قبؿ خطة االرتقاء 
لممدينة القديمة, كالتي تـ تحديدىا عمى مخطط استعماالت األراضي كمناطؽ استثمار سياحي كتكزعت في محيط 

 (.47لمخطط رقـ )قمعة حمب, كحي الجديدة. كذلؾ كفؽ ا

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المصدر: الباحث –( مخطط مركز مدينة حمب التاريخي مثبتًا عميو مناطؽ الجذب السياحي 36) مخطط رقـ 

 أماكن عامة جاذبة

 فنادق سٌاحٌة مناطق االستعمال المختلط 

 فعالٌات سٌاحٌة دور تراثٌة

 فعالٌات دٌنٌة مسٌحٌة فعالٌات دٌنٌة إسالمٌة

 المسار السٌاحً التارٌخً المقترح المسار السٌاحً الشامل المقترح

 االرتقاءالمناطق السٌاحٌة وفق مخطط 
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وبالتالي نالحظ تركز نقاط الجذب واالستثمارات والمسارات في مناطؽ جديدة غير الممحوظة في مخطط 
( والذي يحدد المناطؽ المقترحة كاستثمارات سياحية 37ي, وفؽ المخطط )استعماالت األراضي المستقبم

بشروط استثمار جديدة, تراعي الخصوصية المكانية, وتسمح لمسكاف والشاغميف باستثمار عقاراتيـ  مستقبمية,
 .تعود فوائد اقتصادية عمييـ, وتنمية عمرانية لمنسيج العمراني التقميدي لمركز مدينة حمب التاريخي

 

مقارنة مع  – مناطؽ االستثمار المقترحة–ممركز التاريخي لمدينة حمب التنمية العمرانية واالستثمار السياحي ل( مخطط 37)مخطط رقـ 
 المصدر: الباحث -المخطط االستثماري وفؽ مخطط استعماالت األراضي المصدؽ الحالي

 المقرحة من قبل الباحث  االستثمار السٌاحًمناطق 
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 الفعاليات الداعمة لمموارد: 2-3

  العمؿ عمى تكفير آلية لمنح القركض كالمنح كتمكيؿ مشاريع التنمية العمرانية مف خبلؿ ايجاد كسائؿ كطرؽ
تبتعد عف االستمبلؾ الذم يرىؽ كاىؿ البمديات كالدكلة كيضعؼ مف مشاركة المجتمع المحمي, كذلؾ مف خبلؿ 

 االستثمار كاالحساس بالمسؤكلية.

  ايجاد آلية إلمكانية اجراء عممية مقايضة ألراضي تعكد ممكيتيا لمدكلة, ما بيف داخؿ كخارج المركز التاريخي
 لمتخفيؼ مف كاىؿ البمديات لغايات التنمية العمرانية.

  يمكف لمحككمة المحمية ترميـ مباني تاريخية مقابؿ استخداميا لفترة محدكدة لممنفعة العامة أك لمصمحة الحككمة
 مى اف تعكد منفعتيا لمالكييا بعد انتياء الفترة المتفؽ عمييا ضمف شركط تحدد المحافظة عميو.ع

  كمف ثـ بيعو لغاية تحصيؿ جزء مف االرباح  ا مف قبؿ الحككمة المحمية,كترميمي التقميديةشراء البيكت إمكانية
 عممية التنمية العمرانية كاستثمار ىذه العقارات بشكؿ مستداـ.لمصمحة 

  انشاء صندكؽ خاص لشراء الحصص المتفرقة لمعقارات المجزأة الممكية بحيث يمكف اعادة تجميعيا كاالستفادة
 منيا كيمكف البدء بعدد محدكد مف االبنية يتـ اختيارىا بعناية كيككف ليا قيمة تاريخية مميزة.

  اكبر لممدينة القديمة, مف اجراءات عمى المستكل الكطني كالمحمي يمكف أف تؤدم الى تكفير مصادر تمكيؿ
خبلؿ تشجيع البلمركزية في مجاؿ تحكيؿ المكارد المحمية لصالح االدارات المحمية, كايجاد رسـك سياحية تفرضيا 
االدارة لتمكيؿ برنامج دعـ اك تحفيز لئلحياء يتـ ادارتو عف طريؽ ائتماف خاص بإحياء المدينة القديمة كيقدـ مثؿ 

مستثمريف كالراغبيف في الترميـ كاالحياء كقد يساعد ايضا عمى تمكيؿ مشاريع الشركة ىذا البرنامج الحكافز لم
االستراتيجية مع قياـ االدارة المحمية بالتركيج المكثؼ سكاء لمسكف اك الفعاليات االقتصادية كتحسيف مستكل 

ات جديدة بالعكدة لممركز الخدمات بما يتكافؽ كمتطمبات اجتذاب السكاف االكثر دخبلن كنتيجة لذلؾ ستبدأ تكجي
 كلك في بادئ االمر.)ميندسيف. فنانيف( التاريخي خاصة الفعاليات السياحية كغيرىـ مف اصحاب الميف المبدعة 

  انشاء شركة التنمية العقارية: كىك مقترح نكقش في بداية عمميات االحياء كلـ يتابع أك يعتمد, كىك يعتبر مف
التنمية كالحفاظ فترة طكيمة, كتحتاج الى تدخؿ كبير المستكل الختصار الزمف.  االفكار الجيدة في حاؿ أخذ عممية

كيقـك عمى تأسيس شركة خاصة لمتنمية العقارية مع صبلحية لتطكير بعض العقارات أك حتى بعض المناطؽ 
ميعيا ) العمرانية. كليذه الشركة صبلحيات كاسعة ككبيرة كتتضمف صبلحية شراء الحصص المتفرقة لمعقارات كتج

بما فييا االستفادة مف السمطة االستمبلكية لممجمس المحمي( كايضان صبلحية اعداد المخططات إلعادة احياء 
كتطكير العقارات كإليجاد مشاركيف كمساىميف مف القطاع الخاص لممساىمة في اعماؿ التطكير, اضافة الى 

 لعقارات لفترة مف الزمف.صبلحية اصدار سندات لتمكيؿ ىذا التطكير كربما إلدارة ىذه ا

 .فرض ضرائب ألصحاب المحبلت أك الفنادؽ المطمة عمى مكاقع ىامة ترفد عممية التنمية 
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بعد استكماؿ إطار العمؿ, فإف نقؿ ىذه األفكار كالخطط التفصيمية الى حيز التنفيذ يحتاج الى العزيمة 
أف تتفاعؿ بشكؿ منسؽ يحكؿ ىذه الخطة مف  كالدقة كتنسيؽ جيكد الشركاء في تقديـ المكارد. ىذه الجيكد يجب

كثيقة نظرية الى أداة فعالة تتسمح بيا الحككمة المحمية. كما أنيا تحتاج الى تعاكف فعاؿ بيف كافة المستكيات 
الحككمية, التنسيؽ األفقي بيف الحككمة المركزية كالمحافظة كالمجمس المحمي مف جية, كبيف مختمؼ النشاطات 

 حمي.عمى المستكل الم
اف مرحمة التنفيذ تتطمب ىيئة مؤسساتية إدارية تعمؿ عمى تنفيذىا كتقييميا, األمر الذم تـ تأسيسو سابقان 

كما ذكرنا سابقان. إال أنو يجب إعادة  3111في حمب القديمة مف خبلؿ مديرية المدينة القديمة كالتي تأسست عاـ 
ء التقييـ الدكرم لبلستثمارات السياحية, كالتنسيؽ مع نشاطات النظر بمياـ تمؾ المديرية الحالية لتشمؿ أيضان اجرا

القطاع الخاص, كضماف استفادة المجتمع المحمي مف عمميات التنمية العمرانية كاالستثمارات السياحية, كتسييؿ 
مكيؿ الكصكؿ لمتمكيؿ االستثمارم, كالتكاصؿ مع الييئات الراعية لضماف الدعـ االقتصادم, كالتنسيؽ لزيادة الت

المحمي كالدكلي مف خبلؿ مشاريع الشراكة العامة كالخاصة لتمكيؿ كادارة المشاريع. إضافة الى التركيج لمجكانب 
 السياحية االقميمية عمى المستكييف المحمي كالدكلي كبالتعاكف مع الكزارات المعنية كالمحافظة المسؤكلة اداريان. 

عداد التكاليؼ التقديرية, يمي تمؾ المرحمة الحاجة الى اعتماد مصفكفة  العمؿ  كمصادر تمكيميا. كا 
 كالجيات المسؤكلة عف التنفيذ, كتحديد المدد الزمنية. 

بعد بدء التنفيذ ىناؾ حاجة ممحة الف تقـك اإلدارة بتتبع مؤشرات األداء لكؿ خطة عمؿ بيدؼ تقييميا, 
مراجعة دكرية كتحديث مستمر مع مركر الزمف, كفؽ مصفكفة العمؿ. فالخطة عبارة عف كثيقة عممية تحتاج الى 

 كذلؾ بيدؼ تحقيؽ اليدؼ بأفضؿ كاقصر الطرؽ الممكنة.
يتـ قياس تطكر العمؿ دكريان, كيتضمف ذلؾ مدل تجاكب األعماؿ مع القضايا الطارئة كيتـ خبلليا تغيير 

يعتبر اإلشراؼ كالمراقبة ك  أسمكب العمؿ كفؽ ما تتطمبو المرحمة كبما يضمف تحقيؽ اليدؼ مف تمؾ المشاريع.
( سنكات. 6كالتقييـ الدائـ أداة رئيسية في إنجاح أم استراتيجية, كيتـ إعداد تقارير سنكية مع مراجعة شاممة كؿ )

تتطكر طرؽ التنفيذ كالمتابعة مع تطكر آليات جديدة في التحميؿ ك  كما تتـ مراجعة المؤشرات ذاتيا مف كقت آلخر.
األىداؼ االستراتيجية بإطاره العاـ تبقى ثابتة مع مركر الزمف, مما يكفر كسيمة كاضحة إلدراؾ كالمراقبة, إال أف 

 مدل التطكر الحاصؿ كفي أم أجاه كاف.
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 الفصؿ الثالث: شركاء موارد التنمية العمرانية واالستثمار السياحي المستداـ -3

ستثمار السياحي المستداـ لمركز مدينة حمب بعد تحميؿ مصادر المكارد المتنكعة لمتنمية العمرانية كاال 
التاريخي, كاستعراض أىـ التجارب كالمشاريع التي تـ تنفيذىا كتمكيميا, كالمشاكؿ التي تعترض استدامتيا مف أجؿ 
استمرار عممية التنمية كالحفاظ عمى ما تـ تنفيذه كتطكيره. نرل أنو البد مف تكجيو إدارة ىذه المصادر بشكؿ يدعـ 

 ريتيا كاستدامتيا عمى مستكل القطاع العاـ, أك الخاص.استمرا
, في مجاؿ 4::4رغـ التقدـ الذم حققتو الحككمة المحمية كالممثمة بمشركع احياء حمب القديمة منذ عاـ 

حماية التراث العمراني كالبدء بعممية التنمية العمرانية الشاممة كفؽ سياسة مبنية عمى التخطيط كالتنفيذ لمشاريع 
ة االحياء كتشجيع االستثمارات السياحية, كالتي تـ تمكيميا مف مساىمات دكلية يمكف أف ال تتكرر عمى المدل اعاد

المنظكر كالككالة االلمانية كالصندكؽ العربي كغيرىا, كما ذكرنا سابقان, اضافة الى الحككمة عمى المستكل المحمي 
مفترؽ طرؽ, فيي تستطيع أف تستمر في استراتيجية االحياء كالكطني, فإف الحككمة المحمية اليـك تجد نفسيا أماـ 

التي بدأتيا كلكف بتمكيؿ أضعؼ كأكثر محدكدية كذلؾ مف خبلؿ المكارد المحمية لدل سكاف المدينة القديمة أك 
, 75مكارد القطاع العاـ, كىذا بحكـ االستحالة كفؽ الدراسة االقتصادية العمرانية التي تمت مف قبؿ مشركع االحياء

نظرا لمتكاليؼ المرتفعة لعممية االحياء, أك تستطيع اف تؤسس لييكمية جديدة ترتكز عمى تمكيف التغييرات المطمكبة 
عمى المستكل المؤسساتي كالقانكني كالتنظيمي كالمالي كالتي يمكنيا أف تستمر في دعـ عممية االحياء بعد أف 

لمصارؼ المحمية لتمكيؿ بعض األعماؿ في مركز مدينة نضبت المكارد الخارجية, كذلؾ مف خبلؿ التحاكر مع ا
حمب التاريخي, كالبدء بدراسة بعض البدائؿ المؤسساتية المطمكبة لحؿ المشاكؿ المستجدة بعد مركر المنطقة 

 مشاكؿ العمرانية كاالقتصادية المختمفة.البظركؼ عامة صعبة, اضافة الى 
ستقبمي متكامؿ لكيفية ايجاد البدائؿ كالسبؿ لحؿ كال يكجد اآلف لدل الحككمة المحمية ام تصكر م

المشاكؿ الحالية كالمستقبمية التي تكاجييا عممية التنمية العمرانية المستقبمية. فإف عممية االحياء لف تنتيي بدكرة 
ر العالمية. عامان كما ذكر سابقان, كفقان لمدراسات األكلية لعممية االحياء في حمب القديمة, ككفقان لممعايي 51تستغرؽ 

 كذلؾ نظران النخفاض حجـ المكارد التي كانت متكفرة في الفترة السابقة كالتي تـ استعراضيا سابقان.
كما يعتبر دكر المؤسسات األىمية مف أىـ األدكار المستقبمية لممكارد البشرية لعممية التنمية العمرانية 

كر في إبراز تراثيا كالحفاظ عميو, مف خبلؿ إنشاء د ليـلمركز مدينة حمب التاريخي, لذلؾ مف الميـ أف يككف 
مؤسسات أك فرؽ أىمية خاصة تيتـ بإدارة كتدبير شؤكف التراث كحفظو كاالىتماـ بو, بالشراكة كالتعاكف كالتكاصؿ 
مع الجيات ذات االختصاص, كالتعاكف معيا مف اجؿ كضع رؤية كتصكرات في كيفية الحفاظ التراث كاآلثار, 

عادة تأىيؿ المركز التاريخي كأسكاقو الشعبية, باإلضافة إلى كضع الخطط التي ترمي إلى كالعمؿ عمى ت طكير كا 
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ترميـ كتأىيؿ المباني التراثية كاألثرية, كالمشاركة في تطكير القكانيف التي تحفظيا كتمنع التعدم عمييا, كتنميتيا 
ضافتيا  إلى قكائـ التراث اإلنساني الخالد, عمى أف تحظى كالتركيج ليا, مع السعي إلى ضـ ىذه المكاقع األثرية كا 

 كؿ ىذه الجيكد بالدعـ المادم كالمعنكم, كتخصيص ميزانيات سنكية ليذا الغرض.
إف بذؿ الجيكد لمحفاظ عمى التراث لف تحقؽ أىدافيا إال مف خبلؿ القياـ بجيكد مضاعفة مف اجؿ نشر 

لتشكيؿ قاعدة اجتماعية تحتضف فكرة االىتماـ بالتراث كاآلثار كاالىتماـ الكعي بقيمة التراث, كالقياـ بجيكد تثقيفية 
حداث نقمة نكعية في نظرة  بيا, كالعمؿ عمى ترسيخ قيمتيا في أذىاف مختمؼ األطياؼ كالطبقات االجتماعية, كا 

براز مساىمات اآلباء كاألجداد ككفاحيـ في تأس يسو كبنائو, كىك الناس لمتراث مف خبلؿ إبراز قيمتو التاريخية, كا 
 األمر الذم يستدعي إعادة االعتبار لمتراث, كعدـ اعتباره مجرد ترؼ كليك ليس لو قيمو, أك ليس لو مف فائدة.

كما يمكف لممنظمات األىمية العمؿ عمى تجسيد كترسيخ الكعي بأىمية التراث كقيمتو, بالعمؿ عمى 
تنيات كالكثائؽ كالمخطكطات كالصكر, مما يتيح لمزكار تأسيس المراكز كالمتاحؼ التي تحفظ بقايا اآلثار كالمق

التعرؼ كاالطبلع عمى ىذه المحتكيات كمشاىدتيا بطريقة عرض متحفي, يساعد عمى إبراز حضارة ىذه المنطقة 
كمعالميا األثرية, كتعريؼ المجتمع بيا, باإلضافة إلى إمكانية مساىمة ىذه المراكز في تدكيف التراث الشفكم 

كالميف التقميدية كتكثيقيا بالكسائؿ الحديثة, كتسجيؿ ما خمفتو األجياؿ السابقة مف نتاج أدبي كفني  كالميارات
كثقافي, أك أم معارؼ كتجارب أخرل عرفتيا, نتيجة احتكاكيا مع محيطيا, أك مف خبلؿ تفاعميا مع ما مرت بو 

 ت بسببيا معارؾ الحياة الصعبة.مف أحداث كظركؼ مختمفة, عاشتيا كعايشتيا كاستجابت لتحدياتيا, كخاض
كبالتالي كمف خبلؿ ما تـ ذكره مف مصادر المكارد المختمفة, كالمحتممة, يمكف التركيز عمى أىـ ىذه 

 المكارد, كمجاؿ اىتماميا, كالمتكقع منيا, إضافة الى نكع المكارد التي يمكف أف تقدميا كفؽ الجدكؿ التالي:
 الموارد المتوقع االىتماـ الشركاء

 موارد مالية مباشرة
 موارد القطاع العاـ 

كالييئات الحككمة 
 المركزية

 فعالية أكبر تجاه مركز كضع السياسات كتتبع تنفيذىا
 التاريخي  مدينة حمب

مكارد مالية ناتجة عف جذب 
 رصد الميزانيات السنكية استثمارات, منح, قركض

 فعالية أكبر تجاه مركز كضع السياسات كتتبع تنفيذىا  الكزارات المعنية
 التاريخي  حمب

دعـ مالي  –ميزانيات سنكية 
 رصد الميزانيات السنكية مركزم

مساىمة الحككمة 
 المحمية 

ادارة عمرانية لممركز التاريخي 
 في اطار المدينة ككؿ

فعالية أكبر تجاه عمميات 
االحياء, دعـ مالي, تطكير 
 تشريعات, دعـ االستثمارات

سنكية لتنفيذ مشاريع ميزانيات 
 استثمارية كجارية)صيانة(

 موارد القطاع الخاص 
المستثمريف الجدد 
في القطاع 

 مكارد مالية  ازدياد االستثمارات قركض كتسييبلت
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 السياحي
 موارد خارجية 

الككالة األلمانية 
لمتعاكف التقني 

GIZ 

التطكير االقتصادم الثقافي 
 مشاريع مستدامة  -كاالجتماعي

تأسيس ىيكمية ادارية تنسؽ 
العاـ  القطاع )بيف الشركاء 

كتضع (كالخاص
 كتنفذىااالستراتيجيات 

مساىمة فنية, تدريب كتأىيؿ 
 لممكارد البشرية 

   التطكير المؤسساتي
مؤسسة اآلغاخاف 

 لمثقافة
منح قركض لفعاليات  التنمية االجتماعية كاالقتصادية

القطاع الخاص الصغيرة 
تأىيؿ مكارد كالمتكسطة, 

بشرية, تنمية صناعات 
 تقميدية

استثمارات, قركض, تمكيؿ 
 مشاريع تنمية عمرانية

  استثمار مبنى السرايا استثمارات سياحية
  مشاريع داعمة لؤلحياء التطكير المؤسساتي

 دعـ فني-مالية منح اتفاقيات دعـ فني الحفاظ عمى التراث االتحاد االكركبي
الصندكؽ العربي 
لئلنماء االقتصادم 

 كاالجتماعي

 مالية منح اتفاقيات دعـ مالي تأىيؿ مكارد بشرية
 تمكيؿ مشاريع تنمية عمرانية

 موارد مالية داعمة
 موارد القطاع العاـ 
المؤسسات الخدمية 
) مياه, كيرباء, 

 (....ىاتؼ,

تجديد كتكسيع البنى التحتية, 
 إجراء أعماؿ الصيانة

تعاكف أكبر تنفيذ مشاريع, 
 بيف المؤسسات المختمفة

تخصيص جزء مف مكاردىا 
السنكية لممدينة القديمة, تنسيؽ 

 فعاؿ
التركيج السياحي, تقديـ خدمات  مديرية السياحة

 سياحية
ميزانيات لمتركيج كاالنشطة  فعالية أكبر, تنسيؽ أفضؿ

 المختمفة
ة تنسيؽ افضؿ, مساىم ادارة ك صيانة ممتمكات مديرية األكقاؼ

 اكثر فعالية
 مساىمات مالية لصيانة العقارات 

 مكارد مالية سنكية  نشاطات مكجية,  التركيج, التكعية, نشاطات مديرية الثقافة
مديرية اآلثار 

 كالمتاحؼ
حماية المركز التاريخي, تكظيؼ 

 أكابد اثرية, 
فعالية كتنسيؽ اكبر, تطكير 

 يعات, ترميـ كصيانةتشر 
 مكارد مالية سنكية 

 موارد القطاع الخاص 
فرص عمؿ, بنى تحتية جيدة,  السكاف

تأميف دخكؿ سيارات, تحسيف 
كضع المسكف, حؿ مشكمة 

مشاركة فعالة في التخطيط 
المستقبمي, كعي كادراؾ 
 كامؿ ألىمية االحياء التي

مكارد مالية, مف خبلؿ ترميميـ 
لمنازليـ كمتاجرىـ ككرشيـ التي 

 يشغمكنيا
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المباني الميجكرة, نظافة 
الساحات العامة, تخفيؼ 
اجراءات الترخيص لمصيانة 

 الدكرية لمنازليـ

يسكنكىا, كالمحافظة عمييا, 
 استثمارات 

تأميف الخدمات االجتماعية مف 
 مدارس كركضات كنقاط طبية..

 المشاركة في اتخاذ القرار 
الغرؼ كأصحاب 
الفعاليات ك 

 المستثمريف

المحمية دعـ الصناعات  تنظيـ الميف
 كدعـ االستثمارات السياحية

دعـ فني, مالي, مكارد بشرية, 
 خمؽ أسكاؽ لممنتجات مساىمات مالية

 المساىمة في التركيج  المشاركة في عممية االحياء
 تحقيؽ أىداؼ داعمة, الجمعيات أىمية

 المساىمة مع جميع الشركاءك 
دعـ كفعالية أكبر, دكر في 

 المحافظة كاالستثمار 
 دعـ مالي كمكارد بشرية

 موارد خارجية 
المنظمات ذات 
العبلقة ) يكنيسكك, 

)..  ايكرـك

تكاصؿ كفعالية كاىتماـ  اتباع المقاييس العالمية
أكبر بمركز مدينة حمب 

 التاريخي

الدعـ كاالستشارات الفنية 
المتخصصة كالتكاصؿ مع 
مستجدات الدراسات كالقرارات بما 

 يتعمؽ بالمكاقع األثرية 
 موارد بشرية

 موارد القطاع العاـ 
مساىمة لمعامميف 

الحككمة في 
 -المركزية 

 االقميمية

اعداد السياسات كالخطط 
 الخمسية

اعتبار مركز مدينة حمب 
التاريخي أكلكية ضمف 
 سياسات التنمية المستقبمية

 دعـ سياسي, فني

فريؽ عمؿ بعض 
الكزارات المعنية 
كالثقافة كاالدارة 

 المحمية

تنفيذ السياسات كالخطط 
 الخمسية المعتمدة

تتبع تنفيذ السياسات عمى 
المستكيات المحمية كتقديـ 

 الدعـ البلـز

 إدارة كخبرات فنية

مسػػػػػػػاىمة أساسػػػػػػػية 
لمعػػػػػػػػػػػػػػػامميف فػػػػػػػػػػػػػػػي 

 الحككمة المحمية

كضع خطط كبرامج التنمية 
المحمية كالبحث عف التمكيؿ 

 البلـز

 ة خبرات كادارة محمي تنفيذ الخطط كالبرامج

العػػػػػػػػامميف مديريػػػػػػػػة 
 األكقاؼ-اآلثار

الحفاظ عمى التراث العمراني 
كالمعمارم, كصيانة المباني 
 األثرية مف سكف كتجارة كخانات 

المتابعة في االشراؼ عمى 
المركز التاريخي كتطبيؽ 
قانكف اآلثار, كالمساىمة في 

 ترميـ العقارات األثرية

 خبرات كادارة محمية
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مسػػػػػػػػػاىمة كػػػػػػػػػػكادر 
المؤسسػػػػػات بعػػػػض 
 الخدمية

تجديد البنى التحتية كربط 
المركز التاريخي مع كامؿ 

 المدينة

اعداد خطط سنكية كتتبع 
 تنفيذ 

 خبرات فنية كادارة مشاريع

تنفيذ خطط مركرية  تكطيد األمف, تنظيـ مركرم الشرطة, القضاء
بالتنسيؽ مع الحككمة 

 المحمية

مكارد بشرية, كسمطات كاسعة, 
 تنسيؽ, تشريعات

دعـ االبحاث المتعمقة  جامعة حمب
 بالمحافظة عمى التراث كاستثماره

تعزيز التعاكف مع الحككمة 
المحمية, تقديـ افكار جديدة 

 كمساىمات فعالة

 خبرات فنية

 موارد القطاع الخاص 
مسػػػػاىمة السػػػػاكنيف 

 كالشاغميف

التدريب كالتأىيؿ, المساىمة في 
 كضع الخطط المحمية كتنفيذىا 

أكثر فعالية في مشاركة 
 تنفيذ كمتابعة الخطط

 جيكد شخصية كخبرة مكانية

مساىمة فريؽ عمؿ 
 مستثمريف ال

القياـ بالعمؿ بشكؿ احترافي 
 كمبلئـ لمبيئة المحمية

خدمات نكعية كبجكدة عالية 
 تساىـ في التركيج لمتراث 

 خبرات فنية

جيػػػػػػػػػػػكد كخبػػػػػػػػػػػرات 
أصػػػػػػػػػحاب الميػػػػػػػػػف 

 التقميدية

التركيج لممينة تجاريان, تكريث 
 المينة الى االجياؿ القادمة 

انشاء برامج تدريب كتأىيؿ, 
تركيج جيد لمميف كايجاد 

 أسكاؽ لتصريؼ البضائع

 خبرات فنية

جيػػػػػػػػػػػكد كخبػػػػػػػػػػػرات 
الميتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 

 كالمختصيف

التركيج لثقافة الحفاظ عمى 
ليات اآل كايجادالتراث كالتطكير 

 البلزمة

كتنفيذ المشاركة في إعداد 
خطط كبرامج التنمية 

 المحمية كتقييميا

 خبرات فنية

فريػػػػؽ عمػػػػؿ غػػػػرؼ 
الصػػػػػناعة كالتجػػػػػارة 

 كالسياحة

الحفاظ عمى مصالح التجار 
كالصناعييف كالعامميف في مجاؿ 
السياحة كدعميـ فنيان كاداريان 
 كالعمؿ عمى تركيج ىذه األعماؿ

دكر فاعؿ أكبر في مجاؿ 
التدريب كالتأىيؿ, التركيج 

صناعات المحمية كلمتراث لم
 الثقافي 

 خبرات فنية, دعـ سياسي كادارم

 موارد خارجية 
االىتماـ بالمركز التاريخي  خبراء دكلييف 

لمدينة حمب كمكقع مف التراث 
االنساني, بكؿ مككناتو العمرانية 

 كاالجتماعية كاالقتصادية

مشاركة أكبر خبلؿ الفترة 
القادمة كتقديـ الخبرات 

 لمفترة القادمةالبلزمة 

 خبرات فنية

 الباحث المصدر: -شركاء الموارد المحتملٌن لمركز مدٌنة حلب التارٌخً ( 32-2الجدول رقم )

وبالتالي فإف الدور المستقبمي لمشركاء يمكف أف يكوف أكثر فعالية اذا ما تـ توجييو بالشكؿ الذي 
االقصى, وذلؾ ضمف خطة متكاممة توزع فييا االدوار يسمح باستثمار موارد الشركاء المذكوريف الى الحد 

 بالشكؿ الذي يضمف استدامة موارد التنمية وتدعـ االستثمارات السياحية المستدامة.
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الفصؿ الرابع: اآللية المستقبمية الستثمار الموارد المتاحة في التنمية العمرانية  -4
 مصفوفة العمؿ المستقبمية –واالستثمار السياحي المستداـ 

مف خبلؿ ما تـ استعراضو بكؿ ما يتعمؽ بخطة العمؿ مف تحديد لمرؤل العامة لخطة العمؿ, كاألىداؼ 
العامة المرجكة منيا, باإلضافة الى مككنات التنمية العمرانية كاالستثمار السياحي مف سياسات تشمؿ جميع نكاحي 

 داعمة لمخطط كالبرامج كلممكارد. التنمية, كشركاء المكارد المتكقعة, إضافة الى تحديد الفعاليات ال
تكضح العبلقات الصحيحة بيف السياسات كالبرامج مصفوفة عمؿ مستقبمية, كبغرض تضميف كؿ ما سبؽ في  

مكارد كالخطكات التكحيد الجيكد في إدارة . تعمؿ عمى كامكانيات التمكيؿ كالتطبيؽ ,كالجيات المسؤكلة عنيا
, تحقيقيا في إطار عمؿ مشترؾ يساىـ في تسييؿ اتخاذ القرارات كمتابعتياالكاجب اتباعيا كاألدكات الضركرية ل

 . كيساىـ في الكصكؿ الى األىداؼ بالطرؽ المثمى ,بما يكفؿ تفادم االزدكاجية في القرارات كاألعماؿك 
العمرانية, كالخطط , كاليدؼ العاـ, كالمكارد المتكقعة, كسياسات التنمية بداية  الرؤيا العامة حددت المصفكفة 
  كالبرامج الداعمة ليا.

 الموارد المتاحة: 4-1
بيدؼ التكصؿ الى أىـ مكارد التنمية العمرانية المستقبمية ضمف مصفكفة العمؿ المقترحة, البد مف التركيز 

ى تـ تقسيـ المكارد بشكؿ عاـ في مركز مدينة حمب التاريخي التـ استعراضو كاستنتاجو سابقان. حيث  عمى ما
مكارد القطاع العاـ, كالخاص, كالمكارد الخارجية. ) كالتي ستتمثؿ في المحكر األفقي ضمف مصفكفة العمؿ 

 المستقبمية(.

مف السياسات الكطنية  بإعداداألكؿ كالتي يمكف تقسيميا الى مستكييف, يتمثؿ المستكل  :موارد القطاع العاـ -
خطيط االقميمي, االستثمار, المجمس األعمى لمسياحة(. بعض الييئات ) التخطيط كالتعاكف الدكلي, الت قبؿ

الثاني مستكل الخطط المحمية كالتي ساىمت بو بعض الجيات الي ك كالكزارات )االدارة المحمية, الثقافة, السياحة(. 
تـ اعتبارىا شريكة بعممية االحياء, باإلضافة الى, مجمس مدينة حمب كمديرية اآلثار كالمتاحؼ, كاالكقاؼ, 

سياحة, كبعض المديريات الخدمية كالصحة كالتعميـ كالصرؼ الصحي كالكيرباء كالياتؼ كاالنارة, إضافة الى كال
 جامعة حمب.

السكاف  امات كالمصالح, فيناؾ بشكؿ أساسي مختمؼ الشرائح كاالىتم كالتي تتألؼ مف: موارد القطاع الخاص -
اية ممتمكاتيـ كدكرىـ مف الزكاؿ كالتخريب كالمحافظة المحمييف مف مالكيف أك مستأجريف, مف خبلؿ العمؿ عمى حم

مكانية استثمارىا بالشكؿ المناسب, كىك أمر بحاجة الى كعي كاؼ  عمى سماتيا المعمارية كعدـ المساس بيا, كا 
الجدد, كغرؼ السياحة كالتجارة   المستثمريفاضافة الى  بأىمية التراث المعمارم كالعمراني لممنطقة التي يسكنكىا.

 النقابات المينية.كالصناعة, كالجمعيات األىمية, ك 
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, GIZالككالة االلمانية لمتعاكف التقني في عقد اتفاقيات تعاكف مف اىميا  : كالتي تمثمتالموارد الخارجية -
مساىمات ادؿ الديف, ك جتماعي, كاتفاقية تبمنح الصندكؽ العربي لئلنماء االقتصادم كاالكمؤسسة االغاخاف, ك 

 المنظمات العالمية ذات اختصاص كاىتماـ بالتراث االنساني كالعمراني كاليكنسكك.

كبيدؼ تحديد األدكار المستقبمية لمشاركة المكارد المختمفة, في تنفيذ خطط كبرامج التنمية العمرانية لخطة 
العبلقات الرياضية البسيطة, كمنح كؿ خطة العمؿ المستقبمية. تـ تفري  جميع مككنات خطة العمؿ, كاجراء بعض 

عمؿ تقييـ يدؿ عمى مدل مشاركة كؿ جية مف الجيات المانحة لممكارد المذككرة, بغرض التكصؿ الى التقييـ 
المطمكب كعمؿ المخططات البيانية التي تعطي المؤشر االقكل عمى فعالية كؿ مكرد عمى حدل. كبالتالي معرفة 

 ة المستقبمية لمركز مدينة حمب التاريخي. تكقعات التنمية العمراني
 سياسات التنمية العمرانية: 4-2

تـ تقسيـ المصفكفة الى مجمكعة مف السياسات كالمشاريع الداعمة التي تشمؿ جميع جكانب التنمية العمرانية 
كاالستثمار السياحي المستداـ ضمف مركز مدينة حمب التاريخي. تتضمف كؿ منيا اليدؼ الخاص لكؿ سياسة, 

حسف سير خطة العمؿ كمدل تأثيرىا كجكانب العمؿ المختمفة ليا. إضافة الى مؤشرات األداء التي تدؿ عمى 
 كامكانيات تنفيذىا. كتتكزع السياسات المقترحة كفؽ ما يمي: 

سياسات عمرانية فعالة قابمة لمتجدد,  اف تككف كالتي ىدفت الى, سياسة التنمية عمى المستوى العمراني -
تحتـر خصكصية المكقع, كتعمؿ عمى حماية التراث, منسجمة مع استراتيجيات التنمية لممركز التاريخي كعمى 

الجكانب التخطيطية, كالمعمارية, كالبيئية, كتجديد البنى التحتية, التنمية جكانب كقد شممت مستكل المدينة ككؿ. 
دارة النفايات الصمبة. كالبحث عف مصادر الطا لتقييـ تمؾ السياسات  مؤشرات األداءإضافة الى تحديد قة البديمة, كا 

مكقعان جاذبان لمسكف كالعمؿ مف أصبح مركز مدينة حمب التاريخي كأسمكب تنفيذىا. كمف أىـ تمؾ المؤشرات بأف 
كالشاغميف في التخطيط كاتخاذ  تشاركية فاعمة مع أصحاب العقاراتككجكد  .لمسياح مف الداخؿ كالخارجك , جديد
بنى تحتية مطكرة كتخدـ قطاعات التنمية العمرانية , ك تنمية عمرانية في مناطؽ تدخؿ جديدةكتحقيؽ  .القرار

كسكاف كشاغمي المركز التاريخي لمدينة حمب  ,انخفاض نسبة التسخيف, ك المختمفة كاالستثمارات السياحية
نقؿ عاـ  ك .آمنة كمريحة مشاة, إضافة الى حركة بديمة كالطاقة الشمسية يستخدمكف أدكات مبتكرة الستخداـ طاقة

, نظاـ جمع كترحيؿ النفايات مطكر كيحافظ عمى بيئة المركز التاريخي, ك نسب التمكث كالضجيج أقؿ, ك فعاؿ
 .المركز التاريخي رائد في عممية فرز النفايات لممساىمة في تدكيرىاك 

 الى كالكصكؿ االقتصادية المكارد تنمية كالتي ىدفت الى, مراني االقتصاديسياسة التنمية عمى المستوى الع -
تأىيؿ ك عائدات الزيادة ثؿ مركزت عمى مجمكعة مف الخطط كالبرامج كقد  مستداـ. بشكؿ اقتصاديا متطكر مجتمع

خمؽ بيئة تنافسية , ك الشركات أتفعيؿ مبدك  ,تطكير قدرات, ك تمكيؿ الفعاليات التجارية, ك الخاناتك األسكاؽ 
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. كذلؾ كفؽ مككنات مصفكفة العمؿ المستقبمية المقترحة في إطار ىذا البحث كاستقطاب الفرص االستثمارية
برنامج , ك تحسيف الخدمات في المدينة القديمةكقد ارتبطت بمجمكعة مف معايير األداء مف أىميا  كالمذككرة سابقان.

انخفاض عدد السكاف ذك الدخؿ المنخفض مع , ك مباني حمب القديمةمساعدة مالية فاعؿ يسيـ في احياء كترميـ 
فكار تمكيمية جديدة أ, كتنفيذ استفادتيا عند مغادرتيا مف زيادة اسعار العقارات كجذب شرائح جديدة كمستثمريف جدد

تأسيس  , تقتصر عمى السكف فقط كلكنيا تشمؿ التمكيؿ التجارم ألصحاب الفعاليات االقتصادية الصغيرة ال
خاصة في مجاؿ تحكيؿ  مفعمة البلمركزية, ك مصادر تمكيؿ اكبر لممدينة القديمة, ك شركة التنمية العقارية كتفعيؿ

لمركز , كافي التنمية العمرانية المحميةمساىمة رسـك سياحية محمية , ك المكارد المحمية لصالح االدارات المحمية
ازدياد عدد , ك فنانيف كالمعمارييف كغيرىـ مف اصحاب الميف المبدعةمفعاليات السياحية كالأصبح مقصدان ل التاريخي

مركز مدينة حمب التاريخي مساىـ أساسي في عممية , ك خاص( -المشاريع ذات التمكيؿ المشترؾ )قطاع عاـ 
احي عدد المنح كالمساعدات الدكلية يزداد في شتى النك , التنمية العمرانية كاالقتصادية كاالجتماعية لممدينة ككؿ

 .العمرانية كاالجتماعية كالتركيج الثقافي كالسياحي مما ينعكس عكائد اقتصادية

مجتمع محمي متماسؾ, فاعؿ, ذك ىكية  كالتي ىدفت الى تحقيؽاالجتماعي, سياسة التنمية عمى المستوى  -
تدريب ع برامج لم, كاتباتعزيز مشاركة السكاف المحمييف, ك االرتقاء بالمجتمع المحميعمى كقد ركزت  كحياة أفضؿ.

خدمات مف دكر العبادة بكجكد  مؤشرات األداء. كحددت ىميةاألجمعيات كالتفعيؿ دكر النقابات المينية , ك تأىيؿالك 
كالخدمات التعميمية, كالصحية كمراكز الرعاية كانتشار الخدمات الثقافية كالرياضية كالترفييية كالحدائؽ العامة, 

مركز مدينة حمب , ك عدـ احساس سكاف المركز التاريخي بالتغريب, إضافة الى إضافة الى الخدمات اإلدارية
 .التاريخي مكاف مرغكب لمسكف مف قبؿ شرائح ذات مستكل متكسط فما فكؽ

 حمب القديمة, بنية تحتية كخدمات سياحية داعمة.تحقيؽ السياحي, تيدؼ الى سياسة التنمية عمى المستوى  -
البيئية كالسياحة انكاع أخرل مف  تفعيؿ, ك تأىيؿ المكارد البشريةبرامج المحمية, ك ركزت عمى تفعيؿ الخطط كالكقد 

عمى  مؤشرات األداءمع تركيز  .تشجيع االستثمارات السياحية كايجاد الحكافز المشجعة, إضافة الى كالطبيعية
, الثقافية المتنكعة مشاركة المجتمع المحمي في الصناعة السياحية مف خبلؿ تقديـ الخدمات المحمية  الخدمات

زيادة نسبة مشاركة المركز التاريخي لمدينة حمب في سكؽ الخدمات السياحية في , ك زيادة فرص العمؿ الجديدةك 
االستراتيجية , ك السياح يستخدمكف مدينة حمب كقاعدة لرحبلت يكمية لمكاقع متفرقة ضمف المدينة, المدينة كتطكيرىا

 .قطاع السياحجزء اساسي مف إطار العمؿ المحمي ل
براز, بالتراث الكعي تعزيز كالتي تيدؼ الىالترويج الثقافي, سياسة  -  الثقافية النشاطات كتطكير, مككناتو كا 

التأكيد عمى الطابع المحمي ك  ,دعـ عممية التسكيؽ, ك تفعيؿ األنشطةركزت عمى كقد  كالسياحية. كاالجتماعية
بعض الساحات الشييرة ضمف المركز التاريخي الى مكانان لمفعاليات الثقافية بتحكؿ  مؤشرات األداءكحددت . التراثي
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االستثمارات السياحية ضمف المركز التاريخي لمدينة حمب , ك كاالجتماعية الدكرية الجاذبة لسكاف المدينة كالزكار
 .طمب كاسع عمى المنتج التراثي المحمي, ك تعكس القيمة التراثية لممكاف

 كمشجعة مبسطة اجراءات كاعداد, االدارم الييكؿ تطكير كالتي تيدؼ الىة واإلدارية, نيالسياسة القانو  -
تنظيـ آلية عمؿ الجيات اإلدارية التي ركزت عمى ك  التاريخي. حمب مدينة مركز في كالثقافي السياحي لبلستثمار

كحددت  .الجيات غير الحككميةز كتفعؿ دكر يتعز , ك دعـ عممية البلمركزية االدارية, ك حؿ المشاكؿ المتكارثةك 
ىيكمية فاعمة أكثر لممدينة القديمة تشمؿ جميع النكاحي االجتماعية كالثقافية كالعمرانية بكجكد  مؤشرات األداء

كجكد قانكف آثار مطكر يساير تـ تجاكزىا, ك الكثير مف المشاكؿ المتكارثة لعقارات المركز التاريخي قد , ك كالسياحية
دكر فاعؿ لمجمعيات األىمية في , ك ة الجديدة مع الحفاظ الكامؿ عمى التراث العمراني كالمعمارمالمتطمبات العمراني

 .مجاؿ حماية التراث كالتركيج الثقافي لو

, حمب لمدينة التاريخي لممركز كاسع دكلي كتعاكف عبلقاتبكجكد  حددت ىدفياتفعيؿ التعاوف الدولي, سياسة  -
تطكير العبلقة مع المنظمات العالمية التنمية. دعت الى  مستكيات كافة عمى محمية تنمية ينعكس خبرات كتبادؿ
تعاكف دكلي فاعؿ في إطار تأىيؿ ب مؤشرات األداءكحددت  .تفعيؿ االتفاقيات المبرمة, ك تبادؿ الخبرات, ك كالعربية

 تتنجفي إطار مشاريع  تكاصؿ فعاؿ مع بدائؿ ميتمة بمركز مدينة حمب لتقديـ الخبرات كالمكارد, ك المكارد البشرية
 .االتفاقيات المبرمة سابقان مفعمة كتنعكس تنمية سياحية كاقتصادية كعمرانية محمية, ك تنمية

 :خطط وبرامج داعمة 4-3

الربط بيف  عمى ضركرة العمراني, اكدت المستكلجميع مستكيات التنمية السابقة, فعمى  الخطط كالبرامج متشم 
يجاد , ك حمب القديمة كالحديثة  المستكل عمىك  .مشاريع خدميةك  ,كمساحات عامة ,مناطؽ عمؿ جديدةا 

 .خمؽ فرص عمؿ جديدة في المناطؽ الميممة )الشرقية( مف المدينة القديمةك  ,دعـ الحرؼ التقميدية االقتصادم,
 السياحي, المستكل عمىك  .ايجاد آلية لمنح قركض, ك تنظيـ دكرات تأىيمية لمسكاف االجتماعي, المستكل عمىك 

 ,الثقافي التركيج مستكل عمىك  .تصميـ كتنفيذ مسارات سياحية نكعية, ك نظاـ استثمار لممرافؽ السياحية العامة
 لتطبيؽ استشارم مكتب انشاء ,كاالدارم القانكني مستكل عمىك  الثقافي. االرث حكؿ كميرجانات معارض تنظيـ

 الدكلي. بالتعاكف تيتـ عمؿ مجمكعة إنشاء ,الدكلي التعاكف مستكل عمىك  الدكلية. المعايير

نقاط تدؿ عمى كمنحيا  تقييـ خطط العمؿ المختمفةمتكاممة, تـ  مصفوفة عمؿؼ التكصؿ الى , كبيدكبالنتيجة 
نقطة,  4مساىمة كؿ جية مانحة لممكارد في الخطة المذككرة, كذلؾ بالشكؿ الشاقكلي لممصفكفة ) دكر أساسي=

نقطة(. كما تدؿ عمى مدل االىتماـ  1نقطة, غير مشارؾ=  4ثانكم= نقطة, دكر مشارؾ  3دكر مشارؾ أساسي=
 كفؽ ما يمي: بكؿ خطة عمؿ مف خبلؿ نتائج التقييـ بالشكؿ األفقي لممصفكفة,
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 الباحث المصدر: -مصفوفة العمل المستقبلٌة لمركز مدٌنة حلب التارٌخً ( 33-2الجدول رقم )
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  كتـ التكصؿ الى نتائج أىميا:
  إف دور القطاع العاـ مستمر في دوره باعتباره المصدر االقوى لتقديـ الموارد المتعددة, يميو القطاع الخاص

الذي نالحظ ازدياد دوره المستقبمي بشكؿ واضح عف مصفوفة الوضع الراىف, باعتباره المورد األىـ لمتنمية 
احي, وكالشريؾ األكبر لمقطاع العاـ. مع ضرورة استمرار دور الموارد الخارجية وذلؾ ألىمية واالستثمار السي

دورىا في العديد مف المجاالت والتي ذكرت سابقًا وتتمخص في أىمية تبادؿ الخبرات وتأىيؿ الموارد البشرية, 
ميسرة, أو إعانات دولية في إضافة الى الموارد المالية والبشرية التي يمكف أف تساىـ فييا كمح أو قروض 

مجاؿ حماية التراث العمراني, واستثماره سياحيًا والترويج لو عمى كافة المستويات. وذلؾ ما يوضحو المخطط 
 ( الذي تـ استنتاجو مف مصفوفة العمؿ المستقبمية.38البياني التالي رقـ)

 حمب القديمة, سيكوف األكبر في مديرية -إف دور الحكومة المحمية في مدينة حمب ممثمة بمجمس المدينة
تقديـ الموارد المختمفة مف مالية وبشرية, إضافة الى تنامي دور بعض الوزارات المركزية كاإلدارة المحمية, 
والثقافة والسياحة, ويبقى تنامي دور القطاع الخاص مف المستثمريف الجدد, وغرؼ الصناعة والتجارة 

لى السكاف المحمييف, مف أىـ المؤشرات التي توصمنا إلييا مف خالؿ والسياحة, والنقابات المينية, إضافة ا
مصفوفة العمؿ المستقبمية, وذلؾ مف خالؿ استمرار دور مركز حمب التاريخي العمراني واالقتصادي 
واالجتماعي, إضافة الى أىمية النسيج العمراني والمعماري والتاريخي والذي سيظؿ مركز جذب لممستثمريف 

  (.39ما يبينو المخطط البياني التالي رقـ ) الجدد. وذلؾ

 -واالستثمار السٌاحً المستدامموارد خارجٌة( فً التنمٌة العمرانٌة -خاص-( مساهمة القطاعات االساسٌة)عام38مخطط رقم )

 المصدر: الباحث
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  عمى المستوى العمراني ىي بالنسبة لمسياسات المقترحة ضمف خطة ومصفوفة العمؿ, فيتبيف بأف السياسات
. إضافة الى ة, ومعمارية, وبيئية, وبنى تحتيةاألكثر اىتماما في الفترة القادمة, بكؿ جوانبو مف جوانب تخطيطي

تنامي دور السياسات عمى المستوى االقتصادي, بالمقارنة مع مصفوفة الوضع الراىف, ثـ سياسات عمى 
 االداري, يميو الترويج الثقافي, والتعاوف الدولي. المستوى االجتماعي, والسياحي, القانوني و 

  بالنسبة لمخطط والبرامج الداعمة لمسياسات السابقة, فيتبيف لنا أىمية تنامي دور الخطط عمى المستوى
 (.41العمراني, والسياحي, ثـ االجتماعي, وذلؾ ما يبينو المخطط البياني رقـ )عمى المستوى االقتصادي, يميو 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ٌبٌن مساهمة الموارد المختلفة فً عملٌة التنمٌة العمرانٌة واالستثمار السٌاحً المستدام فً 39مخطط رقم )

 المصدر: الباحث -مركز مدٌنة حلب التارٌخً

( ٌبٌن مساهمة سٌاسات التنمٌة المختلفة والخطط والبرامج الداعمة لها فً عملٌة التنمٌة العمرانٌة 40)مخطط رقم 

 المصدر: الباحث -واالستثمار السٌاحً المستدام لمركز مدٌنة حلب التارٌخً



 

279 
 

  والنتيجة األخيرة ضمف مصفوفة العمؿ تؤكد عمى اىمية وضع السياسات عمى مختمؼ المستويات المذكورة
التي تيتـ بالنسيج العمراني لمركز مدينة حمب التاريخي, باعتباره أىـ موارد التنمية العمرانية لممدينة ككؿ, وأحد 

ية واالجتماعية, وىو والضماف الوحيد الستدامة تمؾ الموارد. مع أىـ مواردىا المستقبمية العمرانية واالقتصاد
 (.41التأكيد عمى دور الخطط والمشاريع الداعمة لتمؾ السياسات. المخطط البياني التالي رقـ)

 

 :المستداـ االستثمار السياحيو متنمية العمرانية لة تطبيقي أمثمة 4-4

منطقة منطقتيف كىما اختيار مف اجؿ تطبيؽ خطة كمصفكفة العمؿ عمى منطقة ذات استعماالت مختمطة, فقد تـ 
 .المناطؽالتنمية العمرانية كاالستثمار السياحي المستداـ في تمؾ  تحقيؽ بيدؼكمنطقة جادة الخندؽ, األلمجي, 

 حي األلمجي: 4-4-1

األلمجي في الجية الشمالية مف مركز  حيقع ي
(. كىي 42حمب التاريخي. كفؽ المخطط رقـ )

االت مختمطة, مف سكف استعممنطقة ذات 
إضافة الى كجكد عدد مف األسكاؽ  كتجارة,

التجارية التقميدية كسكؽ النحاسيف, كالعديد مف 
المباني التاريخية المميزة, ككجكد ساحة تشكؿ 
فراغ عمراني ىاـ, كالتي تعتبر مف الساحات 
القميمة المكجكدة في المركز التاريخي لمدينة 

 حمب.

 المصدر: الباحث -( ٌبٌن نسبة مساهمة السٌاسات والمشارٌع الداعمة ضمن مصفوفة العمل41مخطط رقم )

األلمجً ضمن مركز مدٌنة حلب  حً( ٌبٌن موقع 42مخطط رقم )

 المصدر: مدٌرٌة حلب القدٌمة بتصرف الباحث -التارٌخً
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التي تـ تنفيذىا مف قبؿ الحككمة المحمية كالتي شكمت األساس لمنطقة جذب كمف خبلؿ الخطط كالبرامج المقترحة 
مستقبمية, كمؤىمة الستقباؿ االستثمارات الجديدة. شممت تمؾ الخطط مشاريع عمرانية كمعمارية مختمفة ىدفت الى 

لمساحة كالطرؽ . حيث تـ تجديد البنى التحتية, كالفكقية كالمدخؿ المؤدم ليا فقطإعادة تأىيؿ ساحة األلمجي 
المؤدية ليا, مف إنارة كمقاعد كحكاجز حجرية كبعض المساحات الخضراء, إضافة الى ترميـ بعض كاجيات 

 المباني ذات الكضع اإلنشائي السيء كالمتكضعة عمى محكر الدخكؿ لمساحة.

تشمؿ  لـ بيف أنيامصفكفة العمؿ المقترحة, تخطط كبرامج , كبعد إسقاطيا عمى إال اف الخطط كالبرامج المنفذة
تتطرؽ الى جكانب التنمية الشاممة  المحيطة بالساحة مف مناطؽ سكنية كتجارية, كما لـ العمرانية المناطؽ

األخرل, كالنكاحي االقتصادية, كاالجتماعية, كالسياحية, كالتركيج الثقافي, إضافة الى عدـ االىتماـ باالجراءات 
عدـ االستفادة مف مكارد بعض إضافة الى  ,كالتنمية االقتصادية المحمية ,اتالقانكنية كالتشريعية لتسييؿ االستثمار 

المنظمات الدكلية العاممة في مركز مدينة حمب التاريخي كمؤسسة اآلغاخاف لمثقافة في مجاؿ تنمية المكارد 
  البشرية المحمية كالصناعات التقميدية كدعـ الفعاليات التجارية.

 المصدر: مدٌرٌة حلب القدٌمة –أللمجً ومحٌطه ( المشارٌع المنفذة فً ساحة ا48-47-46-45الصور )
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, كبعد المقارنة مع العمرانية كاالستثمار السياحي المستداـ كالكصكؿ الى أىداؼ التنميةكبيدؼ االرتقاء بالمنطقة 
مجمكعة مف الخطط كالبرامج عمى كافة المستكيات كالتي تركز عمييا فقد تـ التكصؿ الى  ,السابقةالدراسات 

 ليا كذلؾ كفؽ مايمي:المصفكفة المقترحة ضمف إطار البحث, إضافة الى مجمكعة مف الخطط كالبرامج الداعمة 
مخطط استعماالت أراضي مستقبمي يركز عمى االستثمارات السياحية كالثقافية, فعمى المستكل العمراني, تـ اقتراح 

ضمف النسيج المحيطية اضافة الى استثمار العقارات ذات االستعماؿ المختمط الكاقعة عمى المحاكر الرئيسية 
الفعاليات السياحية مف فنادؽ, كمطاعـ, ككافتريات, كدكر تراثية. اضافة الى العمراني لممنطقة, بجميع أنكاع 

مناطؽ ذات استعماؿ سكني مختمط يسمح باستثمار جزئي لمعقارات ضمنيا كالكاقعة عمى المحاكر الداخمية ضمف 
 ريفمزائلفقط  ,% مف مساحة العقار, كبغرض اآلجار30النسيج العمراني, حيث يسمح باستثمار اليتجاكز 

اضافة الى المحافظة عمى المناطؽ كغيرىـ.  أصحاب ميف عممية كالميندسيف كاألطباءك , أك طبلب, كالسياح
مقارنة مع  (.44)( 43)رقـ اتكما يكضح المخططالسكنية الداخمية حفاظان عمى خصكصيتيا االجتماعية. 

 استعماالت األراضي المصدؽ مف قبؿ مديرية حمب القديمة.مخطط 
 ايمي:كفؽ مكعمى المستكيات األخرل, , عدد مف الخطط كالبرامج العمرانية األخرلإضافة الى  

 مناطق سكنٌة           

 

 مناطق سكن مختلط                

 

 مناطق تجارة مختلطة                

            

        

استعماالت مختلطة و استثمارات سٌاحٌة 

 متنوعة

محدودة استعماالت مختلطة و استثمارات سٌاحٌة 

 % من مساحة العقار31بآجارات وبنسبة ال تتجاوز 

 مناطق سكن تقلٌدي

المصدر  -( مخطط استعماالت األراضً 43مخطط رقم )

 مدٌرٌة حلب القدٌمة

ٌوضح السٌاسة المقترحة (, مخطط 44مخطط رقم )

 –للتنمٌة العمرانٌة واالستثمار السٌاحً فً حً األلمجً

 الباحثالمصدر: 
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 المخرجات المتوقعة الموارد المقترحة الخطط والبرامج 

ني
مرا
 الع

وى
ست
الم
ى 
عم

 

اعداد مخطط استعماالت 
 أراضي تفصيمي

مخطط استعماالت اراضي مستقبمي  الحككمة المحمية
يدعـ االستثمارات ضمف أطار 

 كمقكمات المكاف
تعديؿ النظاـ العمراني 
كاقتراح السماح باستثمار جزء 
مف العقارات الكاقعة ضمف 
منطقة االستعماالت 
المختمطة بنسبة ال تتجاكز 

%, بيدؼ التأجير لزكار, 30
أك طبلب عمـ, أك أصحاب 

 ميف عممية 

االستفادة مف زيادة القيمة االقتصادية  الحككمة المحمية
 لمعقارات, مما يسمح لمسكاف

بيع عقاراتيـ لطبقة ذات ستفادة ك اال
دخؿ أعمى مما يضمف القدرة عمى 

الترميـ كالصيانة,  بأعماؿالقياـ 
كبالتالي استدامة تمؾ المباني 

 التقميدية.
زيادة قدرة السكاف كالشاغميف عمى 
ترميـ كصيانة مساكنيـ مف خبلؿ 
عائدات االجار. كبالتالي تنمية 

 عمرانية لممكاف

 كالشاغميفالسكاف 
 

اتباع معايير الترميـ ضمانان 
 لمحفاظ كبقائو نقطة جذب 

ضماف الحفاظ عمى قيمة العقار  الحككمة المحية
 خبراء دكلييف كمحمييف التاريخية. كبقائو نقطة جذب لمزكار

االىتماـ بالسكف كتشجيع 
الساكنيف عمى الترميـ 

 كالصيانة

 رفع مستكل شركط السكف  الحككمة المحمية
 تحسيف المظير العاـ

التقميؿ مف المخاطر نتيجة تردم 
 الكضع االنشائي لممباني التراثية

 السكاف المحمييف
 منظمات ميتمة كاآلغاخاف

االىتماـ بالفسحة السماكية 
 كاعادة زراعتيا كرئة خضراء

 بيئة نظيفة السكاف كالشاغميف
 قكة جاذبية أكبر

 عمى عناصر الدار التقميديةالحفاظ 
 الحككمة المحمية
 الجمعيات األىمية

 استكماؿ تنفيذ البنى التحتية
 كالفكقية

الحككمة المحمية )مع 
 مختمؼ الجيات الخدمية(

تأميف الخدمات المتنكعة, كاستقرار 
 المنطقة. 

 مستثمريف جدد
 –الحككمة المحمية  دراسة الكضع المركرم

 السكاف كالشاغميف بتشاركية
 تخديـ أفضؿ لممنطقة.

 سيمةك حركة مشاة آمنة ك  كصكؿ آمف
تحديد مصادر التمكث 
المحتممة كمعالجتيا مف 
خبلؿ نقؿ الفعاليات المسببة, 
أك اجبارىا عمى اتباع 

 اساليب تقنية لمحد منيا

 انخفاض مصادر التمكث. الحككمة المحمية
 المينيةالنقابات  بيئة نظيفة كجاذبة. 

غرؼ الصناعة كالسياحة 
 كالتجارة
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التشجيع عمى استخداـ الطاقة 
الشمسية كبديؿ كايجاد آليات 
 التمكيؿ لمحصكؿ عمييا.

 كآليات تمكيؿ 

الحصكؿ عمى طاقة أكثر استدامة  الحككمة المحمية
كأخفض قيمة, مما يخدـ االستثمارات 

 الجديدة
 البنكؾ الخاصة كالعامة

تطكير آلية إلدارة النفايات 
 الصمبة 

  ةبيئة نظيف الحككمة المحمية
 مستثمرم القطاع الخاص

دي
صا

القت
ى ا

ستو
الم
ى 
عم

 

المساىمة في التركيج 
لمعقارات ضمف منطقة 

 األلمجي 

 سيكلة في تسكيؽ االستثمارات الحككمة المحمية
 مستثمرم القطاع الخاص استثمارات متكاصمة

 كالشاغميف الساكنيف
دعـ الصناعات التقميدية 
بالمنطقة أىميا سكؽ 

 النحاسيف كتسكيقو 

 إحياء صناعة تقميدية عريقة كمميزة الحككمة المحمية
تسكيؽ جيد لممنتج محميان كعربيان 

 كعالميان 
 

 النقابات المينية كالحرفية
 مستثمرم القطاع الخاص

 منظمات ميتمة
 التجاريةأصحاب الفعاليات 

استثمار أمبلؾ الحككمة 
المحمية كخدمات كمراكز 

 تدريب ميني 

 تقديـ خدمات نكعية الحككمة المحمية
 مراكز جذب جديدة

تقديـ قركض ميسرة 
ألصحاب الفعاليات التجارية 
لتطكير استثماراتيـ, كالسكنية 

 الستثمار عقاراتيـ

تنمية الفعاليات االقتصادية  الحككمة المحمية
 كخصكصان التقميدية منيا

امكانية افضؿ لمسكاف مف اجؿ 
 الترميـ كصيانة منازليـ 

 البكؾ الخاصة كالعامة
غرؼ التجارة كالصناعة 

 كالسياحة
عي

تما
الج

ى ا
ستو

الم
ى 
عم

 

االرتقاء بالمجتمع المحمي 
عبر اخضاعيـ لدكرات اعادة 
تأىيؿ, كتكعيتيـ بأىمية 
االستثمار كعائداتو 

 بما يضمفاالقتصادية, 
 خصكصية المكاف احتراـ

كعي بأىمية الحفاظ كاالستثمار  الحككمة المحمية
 السياحي

مساىمة السياحة في تأميف فرص 
 عمؿ جديدة

 الجمعيات األىمية

تدريب السكاف لممشاركة في 
 الخدمة السياحية 

 الحككمة المحمية
 غرفة السياحة

مراعاة النمط االجتماعي 
السائد لمحي ككضع 
التعميمات لمزائر كأىمية 

 االلتزاـ بيا

التخفيؼ مف التعارض الحاص بيف  الحككمة المحمية
 المجتمعات المحمية كالزائريف

االستفادة مف اليكية كالطابع 
االجتماعي المحمي في استثمار انكاع 

 السكاف كالشاغميف
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 كالبيئية كالثقافيةجديدة لمسياحة 
مشاركة فعالة لمسكاف 
كالشاغميف في خطط التنمية 

 كتنفيذىا

خطط كبرامج منسجمة مع رغبات  الحككمة المحمية
 كمتطمبات السكاف كالشاغميف

 تكطيد الثقة بيف السكاف كالحككمة 
 السكاف كالشاغميف

تطكير ميارات المرأة ضمف 
 الحي

ايجاد فرص عمؿ لمنساء كمصدر  الحككمة المحمية
 منظمات ميتمة  دخؿ جديد

مساندة الحككمة في تقديـ الخدمات  الحككمة المحمية تفعيؿ دكر الجمعيات األىمية 
 كفي مجاؿ التكعية, كالتأىيؿ 

حي
سيا

ؿ ال
مجا

ي ال
ف

 

تفعيؿ النشاطات الثقافية 
 كالسياحية 

 ابراز اليكية كالطابع المحمي المميز الحككمة المحمية
جذب السياح كالزائريف كالسكاف 

 المحمييف
 الجمعيات األىمية

 غرؼ السياحة كالتجارة
تسييؿ اجراءات االستثمار 
 كتقديـ الدعـ االدارم كالمالي 

 تشجيع السكاف كالمستثمريف  الحككمة المحمية
 البنكؾ الخاصة كالعامة زيادة عدد االستثمارات

غرؼ الصناعة كالسياحة 
 كالتجارة

ج 
روي

 الت
جاؿ

ي م
ف

في
ثقا
ال

 

خمؽ النشاطات المختمفة 
كتسكيقيا اعبلميان ك ابراز 
التميز في التراث المحمي 

 كعمى كافة األصعدة

تسكيؽ المنطقة عبر مختمؼ كسائؿ  الحككمة المحمية
 الجمعيات األىمية االعبلـ

غرؼ الصناعة كالسياحة 
 كالتجارة

عي
شري

والت
ي 
نون
القا

اؿ 
مج

ي ال
ف

 
انشاء كحدة استشارية مؤىمة 

 لتقديـ الدعـ الفني كاالدارم
 السكاف كالمستثمريف تشجيع الحككمة المحمية

االستفادة مف الكسائؿ التقنية الحديثة 
في كافة المجاالت)  الترميـ, تاميف 

 الطاقة البديمة..(
تسييؿ اجراءات الترخيص 
 كتخفيض الرسـك كالضرائب

 الجيات العامة المعنية
غرؼ السياحة كالتجارة 

 كالصناعة
حؿ المشاكؿ القانكنية 

 المتكارثة 
المحمية كالجيات الحككمة 

 العامة المعنية
تجميد ضريبة الممكية 

 لمعقارات المستثمرة
 الجيات العامة المعنية

ي 
ف

اؿ 
مج

ف 
عاو

الت
ولي

الد
 

االستفادة مف خدمات 
 مؤسسة االغاخاف 

 التدريب  الميني الحككمة المحمية
 مؤسسة االغاخاف ايجاد فرص عمؿ جديدة

 كفؽ خطة كمصفكفة العمؿ, كالتي يمكف التركيز عمى ما يمي: وبرامج داعمةخطط باإلضافة الى ضركرة كجكد 
 المخرجات المتوقعة الموارد المحتممة خطط وبرامج داعمة 

ع ل ى  ال م س ت و  ال  ى ع م را ن  بيئة أكثر جاذبية الحككمة المحميةإعادة تأىيؿ مساحات  ي
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  جمعيات أىمية خضراء كفسحات سماكية
تكفير خدمات سياحية كدكرات مياه  الحككمة المحمية تنفيذ مشاريع خدمية

 مؤسسات خدمية ذات صمة كمركز أدالء سياحييف

دي
صا

القت
ى ا

ستو
الم
ى 
عم

 

مساىمة الصناعات كالمنتجات  الحككمة المحمية ايجاد منتجات تراثية
التراثية في دعـ الكضع االقتصادم 

 لساكني كشاغمي المنطقة
المنتج المحمي تعريؼ الزائر بمزايا 

 كزيادة الطمب عميو

 النقابات المينية
 مستثمريف

غرؼ صناعة كتجارة 
 كسياحة

تنظيـ متحؼ لمميف التقميدية 
 مع صالة بيع

أمبلؾ لمجمس المدينة 
 )السكؽ المحمي(

 خمؽ مركز جذب بالمنطقة
 تركيج لمبضائع كالمنتجات المحمية

 تأسيس مركز تدريب لمميف التقميدية
 عمى ايدم معممك الصنعة

 أصحاب الميف التقميدية
 النقابات المينية

غرؼ صناعة كتجارة 
 كسياحة

تصميـ كتنفيذ استراتيجية 
 تسكيؽ محمية كعربية كدكلية

 انتشار كاسع لممنتج المحمي الحككمة المحمية 
 زيادة الطمب عمى المنتجات التقميدية

دخؿ إضافي ألصحاب الميف كلمف 
 يقكمكف بالتسكيؽ

 كسائؿ االعبلـ
 مستثمرم القطاع الخاص
 أصحاب الميف التقميدية

إنشاء مكتب استشارم لدعـ 
االستثمارات الكبيرة كالسعي 

 لتسييبلت أكبر

رؤل أكثر كضكحان بالنسبة لممستثمر  الحككمة المحمية
 الصغير كالمتكسط

ابتكار أساليب ك أدكات جديدة لمعمؿ 
التطكر الحضارم  تكاكب

 كالتكنكلكجي
 زيادة القدرة عمى التنافسية 

غرؼ الصناعة كالتجارة 
 كالسياحة

 النقابات المينية
 المنظمات الميتمة

 زيادة دخؿ االسر كالساكنيف المحمييف الحككمة المحمية خمؽ فرص عمؿ جديدة
مشاركة الساكنيف كالشاغميف في تقديـ 

 كالثقافيةالخدمات السياحية 
 الكزارات المعنية
 النقابات المينية
 أصحاب الميف 

غرؼ الصناعة كالتجارة 
 كالسياحة

ى 
عم

وى 
ست
الم

عي
تما

الج
ا

 

ايجاد آلية لمنح قركض 
 شخصية أك مينية

مساعدة السكاف عمى ترميـ أك  الحككمة المحمية
 صيانة منازليـ التقميدية

مساعدة المستثمريف الصغار 
 المنظمات الميتمة

 البنكؾ الخاصة كالعامة
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كالمتكسطيف عمى تأسيس أعماليـ 
 كاستثماراتيـ الخاصة

 خمؽ فرص عمؿ جديدة
 تحسيف الكضع االقتصادم لمساكنيف

تطكير ميارات المرأة بدكرات 
تدريبية لتقـك بممارسة دكرىا 

 بفعالية

المحمي تفعيؿ دكر المرأة في المجتمع  الحككمة المحمية
 كشريؾ في تنمية المجتمع المحمي

ايجاد فرص عمؿ جديدة كزيادة 
 الدخؿ المعيشي لمعائبلت الفقيرة

 االتحاد النسائي
 المنظمات الميتمة
 النقابات المينية

حي
سيا

ى ال
ستو

الم
ى 
عم

 

ربط استثمارات المنطقة مع 
شبكة الفنادؽ التراثية 

 كالمسارات السياحية

 تنمية المنطقة عمرانيان كسياحيان  المحميةالحككمة 
تركيج افضؿ لممنطقة كاعتبارىا مف 

 نقاط الجذب الفاعمة
 مشاركة كاسعة لجميع الشركاء

 مديرية السياحة
غرؼ السياحة كالتجارة 

 كالصناعة
 مستثمريف القطاع الخاص

 الجمعيات األىمية

ج 
روي

 الت
وى

ست
ى م

عم
في
ثقا
ال

 

كميرجانات نظيـ معارض 
 حكؿ االرث الثقافي

تركيج افضؿ لتراث المكاف بكؿ  الحككمة المحمية
 مككناتو المادية كالبلمادية

دعـ صكرة التراث المحمي كتسميط 
 الضكء عمى أىميتو كتميزه

 تركيج لممنتجات المحمية كتسكيقيا

المؤسسات الثقافية 
 كالسياحية مف القطاع العاـ

 الجمعيات األىمية
 السكاف كالشاغميف

 الباحث المصدر: -خطط داعمة( مقترحة لحً األلمجً -الخطط والموارد )سٌاسات( 34-2الجدول رقم )

 
كمف خبلؿ تطبيؽ مجمكعة الخطط كالبرامج السابقة المقترحة, تككف المصفكفة قد ساىمت في تحقيؽ تنمية 
عمرانية كاستثمارات سياحية مستدامة ضمف منطقة حي األلمجي مف خبلؿ شمكلية جكانب التنمية الكاردة في 

عمى الخطط التي لـ  Xحيث يدؿ الرمز  يكضحيا الشكؿ التالي قبؿ كبعد تنفيذ المصفكفة.مصفكفة العمؿ. كما 
 تمحظ ضمف مشركع حي األلمجي المنفذ سابقان مف قبؿ مديرية حمب القديمة.

الخاصة بحي األلمجي, كتقييـ دكر جميع مصفكفة العمؿ بعد تفري  جميع المكارد كخطط العمؿ المقترحة ضمف ك 
 المصفكفة التالية:القطاعات المقترحة لتقديـ المكارد المختمفة, تـ التكصؿ الى 
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كبعد اقتراح مجمكعة الخطط كالبرامج, تـ اسقاطيا عمى المصفكفة بيدؼ ربطيا مع المكارد المقترحة كتقييـ دكر 
 كؿ جية مف جيات القطاعات المختمفة. كتـ الحصكؿ عمى النتائج التالية:

, والخطط من قبل مدٌرٌة حلب القدٌمةضمن حً األلمجً الشكل رقم )  ( ٌوضح الخطط والبرامج المنفذة سابقاً 

 الباحث -قاطها على مصفوفة العمل المقترحة بعد إس والبرامج التً لم تنفذ,

المقترحة مقارنة مع خطة التطوٌر السابقة  ضمن مصفوفة العملالخطط والبرامج تكاملٌة ( ٌوضح  45رقم )  المخطط

 الباحث -لحً األلمجً 
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 الباحث المصدر: -مصفوفة العمل المستقبلً لحً األلمجً ( 35-2الجدول رقم )



 

297 
 

 يمي: بيف مات ,تقييـ مشاركات جميع الجيات المقدمة لممكاردمف خبلؿ ما سبؽ كبعد 
  يعد النسيج العمراني مف أىـ موارد التنمية العمراني بما يضمو , لمحيبالنسبة لموارد التنمية العمرانية
األبنية التاريخية, واألسواؽ العريقة والشييرة بالصناعات التقميدية كسوؽ النحاسيف, والعديد مف األبنية مف 

  إضافة الى استمراره كمكاف تفاعمي بمختمؼ النشاطات السكنية والتجارية اليومية. .ذات االستخداـ العاـ
  ,تظير خطة التنمية المقترحة لحي األلمجي الدور بالنسبة لمشاركة الجيات المقدمة لمموارد المختمفة

الموارد  . كما تشكؿمف ساكنيف ومستثمريف عمى دور القطاع الخاص, مع التأكيد مقطاع العاـالرئيسي ل
 (.46كما يبيف المخطط رقـ )  دعمًا إضافيًا إلنجاح عممية التنمية العمرانية واالستثمار السياحي.الخارجية 

  كما تبيف مصفوفة العمؿ عمى التأكيد عمى دور مجمس مدينة حمب باعتباره المرجعية في كؿ ما يتعمؽ
رد المحمية باعتباره موارده ذاتية ضمف مدينة حمب بشكؿ عاـ, ومسؤوليتو االدارية والقانونية تجاه مركز بالموا

مدينة حمب, باإلضافة الى اعتباره مالؾ لمعديد مف العقارات والتي يمكف أف تشكؿ قاعدة لشراكات مفيدة مع 
ظمة اآلغاخاف مثاًل. يميو دور المستثمريف القطاع الخاص, أو مع المنظمات الدولية الراغبة في االستثمار كمن

الجدد والذي يتمثؿ بالمستثمريف لمفعاليات السياحية الكبيرة, وأصحاب االستثمارات المتوسطة والصغيرة. ثـ 
تنامي لدور بعض الوزارات المركزية وخصوصًا االدارة المحمية والثقافة والسياحة, ثـ دور متوقع مستقبمي 

انخفاض مستوى تدخؿ الوكالة األلمانية لمتعاوف التقنية, والسكاف المحمييف, وغرؼ لمنظمة اآلغاخاف, مع 
 (.47الصناعة والسياحة والتجارة, والجمعيات األىمية. كما يبيف المخطط البياني رقـ ) 

ضمن حً األلمجً  (, نسبة مساهمة القطاعات األساسٌة فً التنمٌة العمرانٌة واالستثمار السٌاحً المستدام46مخطط رقم )

 المصدر: الباحث-
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  بالنسبة لسياسات التنمية, فإننا نالحظ االىتماـ بشكؿ اساسي بسياسات التنمية العمرانية, يمييا
 االجتماعية واالقتصادية, ثـ القانونية واالدارية, ثـ السياحية والترويج الثقافي, والتعاوف الدولي. 

  ,أما بالنسبة الى الخطط والبرامج الداعمة فنالحظ االىتماـ بشكؿ اساسي بالمجاؿ االقتصادي, ثـ العمراني
الىتماـ بمجاؿ الترويج الثقافي والقانوني واالداري, وأخيرًا التعاوف الدولي. كما واالجتماعي والسياحي, يميو ا
 (.48يبيف المخطط البياني رقـ ) 

ضمن حً  المستدامالتنمٌة العمرانٌة واالستثمار السٌاحً الموارد المختلفة فً عملٌة (, نسبة مساهمة 47مخطط رقم )

 المصدر: الباحث-األلمجً 

فً عملٌة التنمٌة  همة الجوانب المختلفة من سٌاسات التنمٌة والخطط والبرامج الداعمة(, ٌبٌن نسب مسا48مخطط رقم )

 المصدر: الباحث -واالستثمار السٌاحً ضمن حً األلمجً 
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  ,واخيرًا, فإف االىتماـ األساسي ىو بوضع السياسات التي تضمف التنمية العمرانية واالستثمار السياحي
والتي تشمؿ جميع جوانب التنمية. يميو االىتماـ بوضع الخطط والبرامج الداعمة في إطار الجوانب السابقة 

مى كافة المستويات مف القمة الى والمبينة ضمف مصفوفة العمؿ والتي تعتبر اساسية لتكامؿ االجراءات وع
 (.49القاعدة وبالعكس. وفؽ المخطط رقـ )

 

 4-4-2 :منطقة جادة الخندؽ 
كىي (.   المخطط رقـ )تقع منطقة جادة الخندؽ في الجية الشمالية الشرقية مف مركز حمب التاريخي. كفؽ 

 كقد تـ تنفيذ محكر منطقة محاذية لمسكر القديـ, 
في نياية القرف التارسع عشر,  جادة الخندؽ

بيدؼ ربط المناطؽ المتكضعة داخؿ االسكار 
مع مناطؽ خارجو كخصكصان حي الجديدة 

كىي منطقة ذات كالمناطؽ الشمالية الشرقية. 
 كصناعات. استعماالت مختمطة, مف تجارة

عدد مف األبكاب التاريخية إضافة الى كجكد 
كباب الفرج , كباب النصر كالذم مازاؿ قائمان 

الذم تيدـ مع بقاء بعض اآلثار الدالة عمى 
العديد مف السكر القديـ. إضافة الى كجكد 

ذات الكاجيات المباني التاريخية المميزة, 
 الزخارؼ الحجرية.المعمارية المميزة بغناىا باألعماؿ الخشبية ) األكشاؾ( ك 

( مساهمة كل من السٌاسات, والخطط والبرامج الداعمة فً عملٌة التنمٌة العمرانٌة واالستثمار السٌاحً 49مخطط رقم )

 المصدر: الباحث –ضمن منطقة األلمجً 

ضمن مركز مدٌنة حلب  جادة الخندق( ٌبٌن موقع  50  مخطط رقم )

 المصدر: الباحث -التارٌخً
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مساحات كاسعة تـ  , بعد ىدـ الشريحة السكنية التاريخية التي كانت متكاجدة,تشكؿ منطقة مشركع باب الفرجكما 
إعادة بناء جزء منيا كتكظيفو كفندؽ الشيراتكف في الزاكية الشمالية الغربية منو, كبعض الفعاليات األخرل 
كمكاتب لغرفة الصناعة كغيرىا مف الفعاليات كذلؾ في الجية الجنكبية الشرقية منو, إضافة الى بناء المركز 

بقاء مساحات كاسعة غير مبنية تشكؿ ساحات بحاجة الى إعادة  الثقافي في الجية الشمالية الشرقية منو. مع
  تأىيؿ كتكظيؼ مناسب.

 المصدر: الباحث-( محور جادة الخندق, بمبانٌه التارٌخٌة الممٌزة49الصورة رقم ) 

 المصدر: الباحث-توظٌف جزء من مشروع باب الفرج من خالل إعادة بنائه واستثمارهٌبٌن ( 51) ( 50الصورة رقم ) 

 باشا التارٌخً وإلحاقه بالمركز الثقافً الجدٌد )على الٌمٌن(إعادة تأهٌل مبنى دار رجب ٌبٌن (  53)( 52الصورة رقم ) 
 المصدر: الباحث -وإعادة تأهٌل جزء من السور القدٌم وإظهاره )على الٌسار( 
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كمف خبلؿ استعراض الخطط كالبرامج التي تـ تنفيذىا مف قبؿ الحككمة المحمية ضمف المنطقة المدركسة, كالتي 
خطط كما ذكرنا مشركع شكمت األساس لمنطقة جذب مستقبمية, كمؤىمة الستقباؿ االستثمارات الجديدة. كمف تمؾ ال

باب الفرج, بالرغـ مف آثاره السمبية الكبيرة عمى النسيج العمراني التاريخي, إال أنو أصبح كاقعان راىنان, يجب 
 التعامؿ معو مف خبلؿ االستفادة مف ايجابياتو كالتقميؿ مف السمبيات.

كؿ نقطة جذب لمسياح كالزكار. إضافة الى فكاف بناء فندؽ الشيراتكف مف أىـ المشاريع السياحية بالمنطقة كالتي ش
كرصؼ جزء مف الشكارع بالببلط الحجرم قياـ الحككمة المحمية باستبداؿ البنى التحتية لمحكر جادة الخندؽ, 

البازلتي التقميدم, كتأميف إنارة جديدة كمبلئمة لكامؿ المحكر, مع تجديد األرصفة. كما تـ فرض نماذج لمدرابيات 
التجارية بتصميـ مبلئـ لمعمارة التراثية, إضافة الى طرؽ اإلعبلنات التجارية, كالتي كاف االلتزاـ  الخشبية لممحبلت

ظياره عند مدخؿ فندؽ شيراتكف. مما  بيا جزئيان غير مكتمؿ. كما تـ ترميـ الجزء المكتشؼ مف السكر القديـ كا 
أىيؿ كترميـ جزء مف الكاجيات المعمارية كما شممت المشاريع إعادة ت شكؿ أيضان نقطة جذب لمسياح كالميتميف.

المميزة كالمطمة عمى فندؽ الشيراتكف بكؿ ماتحكيو مف عناصر حجرية كخشبية مميزة. مما ساعد عمى إظيار 
 جمالية العمارة عمى ىذا المحكر.

لـ تشمؿ إال اف الخطط كالبرامج المنفذة, كبعد إسقاطيا عمى خطط كبرامج مصفكفة العمؿ المقترحة, تبيف أنيا 
كامؿ محكر جادة الخندؽ المحدد ضمف منطقة الدراسة, كما لـ ك كامؿ المناطؽ العمرانية الممتدة عمى طكؿ 

تتطرؽ أيضان الى جكانب التنمية الشاممة األخرل, كالنكاحي االقتصادية, كاالجتماعية, كالسياحية, كالتركيج 
كالتشريعية لتسييؿ االستثمارات, كالتنمية االقتصادية الثقافي, إضافة الى عدـ االىتماـ باالجراءات القانكنية 

المحمية, إضافة الى عدـ االستفادة مف مكارد بعض المنظمات الدكلية العاممة في مركز مدينة حمب التاريخي 
 كمؤسسة اآلغاخاف لمثقافة في مجاؿ تنمية المكارد البشرية المحمية كالصناعات التقميدية كدعـ الفعاليات التجارية. 

كبيدؼ االرتقاء بالمنطقة كالكصكؿ الى أىداؼ التنمية العمرانية كاالستثمار السياحي المستداـ, فقد تـ التكصؿ الى 
مجمكعة مف الخطط كالبرامج عمى كافة المستكيات كالتي تركز عمييا المصفكفة المقترحة ضمف إطار البحث, 

 فؽ مايمي:إضافة الى مجمكعة مف الخطط كالبرامج الداعمة ليا كذلؾ ك 
عمى المستكل العمراني, تـ اقتراح مخطط استعماالت أراضي مستقبمي يركز عمى االستثمارات السياحية كالثقافية, 
اضافة الى استثمار العقارات ذات االستعماؿ المختمط الكاقعة عمى المحاكر الرئيسية المحيطية ضمف النسيج 

ية مف فنادؽ, كمطاعـ, ككافتريات, كدكر تراثية. اضافة الى العمراني لممنطقة, بجميع أنكاع الفعاليات السياح
مناطؽ ذات استعماؿ سكني مختمط يسمح باستثمار جزئي لمعقارات ضمنيا كالكاقعة عمى المحاكر الداخمية ضمف 

% مف مساحة العقار, كبغرض اآلجار, فقط لمزائريف 30النسيج العمراني, حيث يسمح باستثمار اليتجاكز 
(. مقارنة    طبلب, كأصحاب ميف عممية كالميندسيف كاألطباء كغيرىـ. كما يكضح المخطط رقـ)كالسياح, أك 

 مع مخطط استعماالت األراضي المصدؽ مف قبؿ مديرية حمب القديمة.
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 إضافة الى عدد مف الخطط كالبرامج العمرانية األخرل, كعمى المستكيات األخرل, كفؽ مايمي: 

 المخرجات المتوقعة الموارد المقترحة الخطط والبرامج 

راني
لعم

ى ا
ستو

الم
 

اعداد مخطط استعماالت 
 أراضي تفصيمي

مخطط استعماالت اراضي مستقبمي يدعـ  الحككمة المحمية
 أطار كمقكمات المكافاالستثمارات ضمف 

ربط محكر جادة الخندؽ مع 
 -المحيط العمراني )باب الحديد

 سعد اهلل الجابرم( -باب الفرج

تكامؿ خطط كبرامج التنمية العمرانية  الحككمة المحمية
كاستمرار انسجاـ النسيج العمراني, كدعـ 

 مراكز الجذب في المنطقة
ىيئة التخطيط كالتعاكف 

 تبادؿ الديف( الدكلي )اتفاقية
تعديؿ النظاـ العمراني كاقتراح 
السماح باستثمار جزء مف 

االستعماالت  ذاتالعقارات 
المختمطة بنسبة ال تتجاكز 

%, بيدؼ التأجير لزكار, 30
 طبلب عمـ, ميف عممية

االستفادة مف زيادة القيمة االقتصادية  الحككمة المحمية
لمعقارات, مما يسمح الشاغميف االستفادة كبيع 

مما يضمف القدرة  الستثمارات جديدةعقاراتيـ 
الترميـ كالصيانة, كبالتالي استدامة تمؾ 

 المباني التقميدية.

 السكاف كالشاغميف
 

خمؽ أماكف عامة كجعميا نقاط 
 جذب

زكار أجانب كمحمييف, كانتعاش اقتصادم  الحككمة المحمية
كاجتماعي, كازدياد عدد االستثمارات 

 السياحية كالثقافية
 الشاغميف المحمييف
 المستثمريف الجدد

 –الحككمة المحمية  دراسة الكضع المركرم
  بتشاركية الشاغميف

 تخديـ أفضؿ لممنطقة.
 سيمةك حركة مشاة آمنة ك  كصكؿ آمف

كالفعاليات  رفع مستكل شركط السكف الحككمة المحمية يـكتشجيع بالشاغميفاالىتماـ 

 الباحثالمصدر:  -مخطط استعماالت االراضً المقترح ( 51رقم )  المخطط
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  التجارية كالصناعية المحمييف الشاغميف عمى الترميـ كالصيانة
التقميؿ مف المخاطر ك  تحسيف المظير العاـ

 نتيجة تردم الكضع االنشائي لممباني التراثية
 منظمات ميتمة كاآلغاخاف

 مستثمريف جدد
اتباع معايير الترميـ ضمانان 

 لمحفاظ كبقائو نقطة جذب 
ضماف الحفاظ عمى قيمة العقار التاريخية.  الحككمة المحية

 خبراء دكلييف كمحمييف كبقائو نقطة جذب لمزكار

 تحسيف الصكرة البصرية لممنطقة
تنمية عمرانية كأماكف جذب اكبر, كرغبة في  الحككمة المحمية

 الساكنيف كالشاغميف تكرار التجربة
 المستثمريف الجدد

اإلسراع في تنفيذ بعض 
المشاريع المعمارية الحيكية 
 -)استكماؿ مشركع باب الفرج

 تحسيف المحاكر(

, ممئ إضافيةاستثمارات جديدة, مكاقع جذب  الحككمة المحمية
 معالفراغات العمرانية الفارغة بما يتناسب 

 المحيط
 الجددالمستثمريف 

تحديد مصادر التمكث كمعالجتيا 
مف خبلؿ نقؿ الفعاليات 
المسببة, أك اجبارىا عمى اتباع 

 اساليب تقنية لمحد منيا

 انخفاض مصادر التمكث. الحككمة المحمية
 النقابات المينية بيئة نظيفة كجاذبة. 

غرؼ الصناعة كالسياحة 
 كالتجارة

 التحتية البنى تنفيذ ستكماؿا
 كالفكقية

جاذبية اكبر, لمزيارة كاالستثمار, كبيئة أنظؼ  الحككمة المحمية
 المستثمركف الجدد كصكرة بصرية أجمؿ

التشجيع عمى استخداـ الطاقة 
 جاد آليات التمكيؿ كبديؿ كاي

الحصكؿ عمى طاقة أكثر استدامة كأخفض  الحككمة المحمية
 الخاصة كالعامةالبنكؾ  بلستثمارات الجديدةلقيمة, 

تطكير آلية إلدارة النفايات 
 الصمبة 

  ةبيئة نظيف الحككمة المحمية
 مستثمرم القطاع الخاص

دي
صا

القت
ى ا

ستو
الم

 

المساىمة في التركيج لمعقارات 
محكر جادة الخندؽ ضمف 

  كمحيط مشركع باب الفرج

 سيكلة في تسكيؽ االستثمارات الحككمة المحمية
 مستثمرم القطاع الخاص متكاصمةاستثمارات 

 الساكنيف كالشاغميف
دعـ الصناعات التقميدية 

 بالمنطقة كتسكيقو 
 إحياء صناعة تقميدية مميزة الحككمة المحمية

 تسكيؽ جيد لممنتج محميان كعربيان كعالميان 
 

 النقابات المينية كالحرفية
 مستثمرم القطاع الخاص

 منظمات ميتمة
 أصحاب الفعاليات التجارية

االستفادة مف فرصة نقؿ بعض 
الصناعات إلعادة تأىيميا 

 كاستثمارىا بكظائؼ مناسبة

كظائؼ جديدة أكثر مبلئمة تنعكس آثارا  الحككمة المحمية
 المستثمريف الجدد ايجابية 
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خمؽ بيئة تنافسية كاستقطاب 
 فرص استثمارية

استدامة, تعمؿ عمى تأميف  مشاريع اكثر الحككمة المحمية
 مستثمريف جدد مزيد مف فرص العمؿ

 الشاغميف كمالكيف العقارات
تقديـ قركض ميسرة ألصحاب 
الفعاليات التجارية لتطكير 

 استثماراتيـ, 

تنمية الفعاليات االقتصادية كخصكصان  الحككمة المحمية
 التقميدية منيا

امكانية لمسكاف مف اجؿ الترميـ كصيانة 
 منازليـ الستثمار جزء منيا 

 البكؾ الخاصة كالعامة
 غرؼ التجارة كالصناعة 

عي
تما

الج
ى ا

ستو
الم

 

االرتقاء بالمجتمع المحمي عبر 
دكرات اعادة تأىيؿ, كتكعيتيـ 

 بأىمية االستثمار

 السياحيكعي بأىمية الحفاظ كاالستثمار  الحككمة المحمية
مساىمة السياحة في تأميف فرص عمؿ 

 جديدة
 الجمعيات األىمية

 كالشاغميف تدريب السكاف
 لممشاركة في الخدمة السياحية 

 الحككمة المحمية
 غرفة السياحة

مشاركة فعالة لمسكاف كالشاغميف 
 في خطط التنمية كتنفيذىا

كمتطمبات خطط كبرامج منسجمة مع رغبات  الحككمة المحمية
تكطيد الثقة بيف السكاف ك  السكاف كالشاغميف
 كالحككمة المحمية

 السكاف كالشاغميف

تفعيؿ األنشطة الثقافية 
 كاالجتماعية

  الحككمة المحمية
 الجمعيات األىمية
 المستثمريف الجدد

 أصحاب الفعاليات التجارية 
تقديـ الخدمات كفي  مساندة الحككمة في المحميةالحككمة  تفعيؿ دكر الجمعيات األىمية 

 كالتأىيؿ  مجاؿ التكعية
حي

سيا
ؿ ال

مجا
ال

 
تفعيؿ النشاطات الثقافية 

 كالسياحية 
 ابراز اليكية كالطابع المحمي المميز الحككمة المحمية

 الجمعيات األىمية جذب السياح كالزائريف كالسكاف المحمييف
 غرؼ السياحة كالتجارة

دمج المنطقة ضمف المسارات 
 السياحية ضمف المركز التاريخي

زيادة حجـ الزكار, كانتعاش سياحي  الحككمة المحمية
 المستثمريف الجدد كاقتصادم

أصحاب الفعاليات السياحية 
 كالتجارية

حمبلت تسكيقية لمسياحة كادماج 
المنطقة ضمف البرامج السياحية 

 كالمعارض الدكلية

الحككمة المركزية )كزارات 
 (معنية

معرفة اكبر بأىمية المنطقة كبقيمتيا 
 العمرانية كالمعمارية كالتجارية كالسياحية

 الحككمة المحمية
المستثمريف كاصحاب 

 الفعاليات
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تسييؿ اجراءات االستثمار 
 كتقديـ الدعـ االدارم كالمالي 

 تشجيع السكاف كالمستثمريف  الحككمة المحمية
 البنكؾ الخاصة كالعامة زيادة عدد االستثمارات

غرؼ الصناعة كالسياحة 
 كالتجارة

ج 
روي

 الت
جاؿ

م
في
ثقا
ال

 

خمؽ النشاطات المختمفة 
كتسكيقيا اعبلميان ك ابراز التميز 
في التراث المحمي كعمى كافة 

 األصعدة

 مختمؼ كسائؿ االعبلـتسكيؽ المنطقة عبر  الحككمة المحمية
 الجمعيات األىمية

غرؼ الصناعة كالسياحة 
 كالتجارة

عي
شري

والت
ي 
نون
القا

اؿ 
مج

ال
 

انشاء كحدة استشارية مؤىمة 
 لتقديـ الدعـ الفني كاالدارم

 تشجيع السكاف كالمستثمريف الحككمة المحمية
االستفادة مف الكسائؿ التقنية الحديثة في 

الترميـ, تاميف الطاقة كافة المجاالت)  
 البديمة..(

تسييؿ اجراءات الترخيص 
 كتخفيض الرسـك كالضرائب

 الجيات العامة المعنية
غرؼ السياحة كالتجارة 

 كالصناعة
الحككمة المحمية كالجيات  حؿ المشاكؿ القانكنية المتكارثة 

 العامة 
تجميد ضريبة الممكية لمعقارات 

 المستثمرة
 العامة المعنيةالجيات 

ولي
 الد

وف
تعا
ؿ ال

مجا
 

تبادؿ الخبرات كالتجارب 
المتكفرة لدل الدكؿ األخرل 

 لمشاريع مشابية

تنمية مستدامة ذات مخاطر أقؿ كفرص  الحككمة المحمية
 المستثمريف الجدد استثمارية أكبر

 أصحاب الفعاليات التجارية 
االستفادة مف خدمات مؤسسة 

 االغاخاف 
 التدريب  الميني الحككمة المحمية

 مؤسسة االغاخاف ايجاد فرص عمؿ جديدة
 كفؽ خطة العمؿ, كالتي يمكف التركيز عمى ما يمي: خطط وبرامج داعمةباإلضافة الى ضركرة كجكد 

 المخرجات المتوقعة الموارد المحتممة خطط وبرامج داعمة 

وى
ست
الم
ى 
عم

 
 

ني
مرا
الع

 

 بيئة أكثر جاذبية الحككمة المحمية إعادة تأىيؿ مساحات خضراء 
 جمعيات أىمية 

تكفير خدمات سياحية كدكرات مياه كمركز  الحككمة المحمية تنفيذ مشاريع خدمية
 مؤسسات خدمية ذات صمة أدالء سياحييف

وى 
ست
الم
ى 
عم

دي
صا

القت
ا

 

الصناعات كالمنتجات التراثية في مساىمة  الحككمة المحمية ايجاد منتجات تراثية
دعـ الكضع االقتصادم لساكني كشاغمي 

تعريؼ الزائر بمزايا المنتج المحمي ك  المنطقة
 كزيادة الطمب عميو

 النقابات المينية
 مستثمريف

غرؼ صناعة كتجارة 
 كسياحة
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إنشاء مكتب استشارم لدعـ 
االستثمارات الكبيرة كالسعي 

 لتسييبلت أكبر

رؤل أكثر كضكحان بالنسبة لممستثمر الصغير  الحككمة المحمية
ابتكار أساليب ك أدكات جديدة ك  كالمتكسط

 لمعمؿ تكاكب التطكر الحضارم كالتكنكلكجي
 زيادة القدرة عمى التنافسية ك 

غرؼ الصناعة كالتجارة 
 كالسياحة

 النقابات المينية
 المنظمات الميتمة

 زيادة دخؿ االسر كالساكنيف المحمييف الحككمة المحمية جديدةخمؽ فرص عمؿ 
مشاركة الساكنيف كالشاغميف في تقديـ 

 الخدمات السياحية كالثقافية
 الكزارات المعنية
 النقابات المينية
 أصحاب الميف 

غرؼ الصناعة كالتجارة 
 كالسياحة

ى 
عم

وى 
ست
الم

عي
تما

الج
ا

 

ايجاد آلية لمنح قركض 
 شخصية أك مينية

مساعدة المستثمريف الصغار عمى تأسيس  الحككمة المحمية
خمؽ فرص ك  أعماليـ كاستثماراتيـ الخاصة

 عمؿ جديدة
 المنظمات الميتمة

 البنكؾ الخاصة كالعامة

حي
سيا

ى ال
ستو

الم
ى 
عم

 

ربط استثمارات المنطقة مع 
شبكة الفنادؽ التراثية كالمسارات 

 السياحية

 تنمية المنطقة عمرانيان كسياحيان  المحميةالحككمة 
تركيج افضؿ لممنطقة كاعتبارىا مف نقاط 

 الجذب الفاعمة
 مشاركة كاسعة لجميع الشركاء

 مديرية السياحة
غرؼ السياحة كالتجارة 

 كالصناعة
 مستثمريف القطاع الخاص

 الجمعيات األىمية
ج 
روي

 الت
وى

ست
ى م

عم
في
ثقا
ال

 
كميرجانات حكؿ نظيـ معارض 
 االرث الثقافي

تركيج افضؿ لتراث المكاف بكؿ مككناتو  الحككمة المحمية
 المادية كالبلمادية

دعـ صكرة التراث المحمي كتسميط الضكء 
 عمى أىميتو كتميزه

 تركيج لممنتجات المحمية كتسكيقيا

المؤسسات الثقافية 
 كالسياحية مف القطاع العاـ

 الجمعيات األىمية
 السكاف كالشاغميف

 الباحث المصدر: -خطط داعمة( مقترحة لجادة الخندق -الخطط والموارد )سٌاسات( 36-2الجدول رقم )

كمف خبلؿ تطبيؽ مجمكعة الخطط كالبرامج السابقة المقترحة, تككف المصفكفة قد ساىمت في تحقيؽ تنمية 
عمرانية كاستثمارات سياحية مستدامة ضمف منطقة منطقة جادة الخندؽ مف خبلؿ شمكلية جكانب التنمية. كما 

خطط التي لـ تمحظ ضمف مشركع عمى ال Xيكضحيا الشكؿ التالي قبؿ كبعد تنفيذ المصفكفة. حيث يدؿ الرمز 
 جادة الخندؽ المنفذ سابقان مف قبؿ مديرية حمب القديمة.

كبعد اقتراح مجمكعة الخطط كالبرامج, تـ اسقاطيا عمى المصفكفة بيدؼ ربطيا مع المكارد المقترحة كتقييـ دكر 
 كؿ جية مف جيات القطاعات المختمفة. كتـ الحصكؿ عمى النتائج التالية:



 

317 
 

اقتراح مجمكعة الخطط كالبرامج, تـ اسقاطيا عمى المصفكفة بيدؼ ربطيا مع المكارد المقترحة كبعد 
 كتقييـ دكر كؿ جية مف جيات القطاعات المختمفة. كتـ الحصكؿ عمى النتائج التالية:

السابقة  ضمن مصفوفة العمل المقترحة مقارنة مع خطة التطوٌرالخطط والبرامج  تكاملٌة ( ٌوضح  52رقم )  مخطط

 الباحث -لجادة الخندق 

, والخطط من قبل مدٌرٌة حلب القدٌمةضمن جادة الخندق الشكل رقم )  ( ٌوضح الخطط والبرامج المنفذة سابقاً 

 الباحث -قاطها على مصفوفة العمل المقترحة بعد إس والبرامج التً لم تنفذ,
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 الباحث المصدر: -مصفوفة العمل المستقبلٌة المقترحة لجادة الخندق ( 37-2الجدول رقم )
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 يمي: بيف مات ,تقييـ مشاركات جميع الجيات المقدمة لممكاردمف خبلؿ ما سبؽ كبعد 
  بالنسبة لموارد التنمية العمرانية لمحي, يعد النسيج العمراني مف أىـ موارد التنمية العمراني بما يضمو

إضافة الى استمراره كمكاف تفاعمي بمختمؼ . االستخداـ العاـمف األبنية التاريخية, والعديد مف األبنية ذات 
 النشاطات السكنية والتجارية اليومية. 

  الدور  لجادة الخندؽبالنسبة لمشاركة الجيات المقدمة لمموارد المختمفة, تظير خطة التنمية المقترحة
ومستثمريف. كما تشكؿ الموارد  شاغميفالرئيسي لمقطاع العاـ, مع التأكيد عمى دور القطاع الخاص مف 

 (. 53الخارجية دعمًا إضافيًا إلنجاح عممية التنمية العمرانية واالستثمار السياحي. كما يبيف المخطط رقـ ) 

  كما تبيف مصفوفة العمؿ عمى التأكيد عمى دور مجمس مدينة حمب باعتباره المرجعية في كؿ ما يتعمؽ
تية ضمف مدينة حمب بشكؿ عاـ, ومسؤوليتو االدارية والقانونية تجاه مركز بالموارد المحمية باعتباره موارده ذا

مدينة حمب, باإلضافة الى اعتباره مالؾ لمعديد مف العقارات والتي يمكف أف تشكؿ قاعدة لشراكات مفيدة مع 
المستثمريف القطاع الخاص, أو مع المنظمات الدولية الراغبة في االستثمار كمنظمة اآلغاخاف مثاًل. يميو دور 

الجدد والذي يتمثؿ بالمستثمريف لمفعاليات السياحية الكبيرة, وأصحاب االستثمارات المتوسطة والصغيرة. ثـ 
وغرؼ الصناعة والسياحة تنامي لدور بعض الوزارات المركزية وخصوصًا االدارة المحمية والثقافة والسياحة, 

ي لمنظمة اآلغاخاف, مع انخفاض مستوى تدخؿ الوكالة ثـ دور متوقع مستقبموالتجارة, والجمعيات األىمية, 
 (. 54األلمانية لمتعاوف التقنية, والسكاف المحمييف,. كما يبيف المخطط البياني رقـ ) 

ضمن جادة  (, نسبة مساهمة القطاعات األساسٌة فً التنمٌة العمرانٌة واالستثمار السٌاحً المستدام 53 مخطط رقم )

 المصدر: الباحث-الخندق 
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بالنسبة لسياسات التنمية, فإننا نالحظ االىتماـ بشكؿ اساسي بسياسات التنمية العمرانية, يمييا االقتصادية, 
 القانونية واالدارية, والترويج الثقافي, والتعاوف الدولي. و  واالجتماعية, والسياحية,

  ,أما بالنسبة الى الخطط والبرامج الداعمة فنالحظ االىتماـ بشكؿ اساسي بالمجاؿ االقتصادي, ثـ العمراني
اؿ القانوني واالداري, وأخيرًا التعاوف الدولي. كما واالجتماعي, يميو االىتماـ بمجوالترويج الثقافي, والسياحي 
 (. 55يبيف المخطط البياني رقـ ) 

ضمن  التنمٌة العمرانٌة واالستثمار السٌاحً المستدامالموارد المختلفة فً عملٌة (, نسبة مساهمة   54 مخطط رقم )

 ر: الباحثالمصد-جادة الخندق

فً عملٌة التنمٌة  التنمٌة والخطط والبرامج الداعمة (, ٌبٌن نسب مساهمة الجوانب المختلفة من سٌاسات 55 مخطط رقم )

 المصدر: الباحث -واالستثمار السٌاحً ضمن جادة الخندق 
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  واخيرًا, فإف االىتماـ األساسي ىو بوضع السياسات التي تضمف التنمية العمرانية واالستثمار
إطار الجوانب السياحي, والتي تشمؿ جميع جوانب التنمية. يميو االىتماـ بوضع الخطط والبرامج الداعمة في 

  .السابقة والمبينة ضمف مصفوفة العمؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( مساهمة كل من السٌاسات, والخطط والبرامج الداعمة فً عملٌة التنمٌة العمرانٌة واالستثمار السٌاحً  56 مخطط رقم )

 المصدر: الباحث – جادة الخندقضمن 
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 النتائج: -5

 

المكارد في مجاؿ التنمية العمرانية كاالستثمار السياحي يتطمب خطة كمصفكفة إف االستخداـ األمثؿ الستثمار  -
 ر المكارد المتاحة بالشكؿ األمثؿ,عمؿ مستقبمية, باعتبارىا الكسيمة المثمى كخارطة الطريؽ التي تضمف استثما

دارة جميع مصادر ىذه المكارد كتكجيييا في إطار سياسات كخطط كبرامج عمؿ تشمؿ جميع جكا نب التنمية بما كا 
الذم بدكره يعتبر سببان لمتنمية العمرانية لممركز التاريخي كأحد أسباب استدامتو. كىي  ,فييا االستثمار السياحي

  .الصغيرةحتى مصفكفة يمكف تطبيقيا عمى الخطط الشاممة, كعمى المشاريع الكبيرة, كالمتكسطة, ك 
تعكس الخطط كالبرامج البلزمة لمتنمية العمرانية كاالستثمار السياحي ضمف مصفكفة العمؿ المقترحة  -

 الخصكصية المكانية لمركز مدينة حمب التاريخي.

تعكس بيانات إف البدء بعممية تنمية عمرانية كاستثمار سياحي حقيقي ينبع مف حاجة كاقعية تتطمب قاعدة  -
مك الكاقع الراىف  .انيات تطكيره لتحقيؽ ىذا اليدؼكمشاكمو كا 

إف تحقيؽ الثقة بيف المجتمع األىمي كالحككمة المحمية في إطار عممية التنمية العمرانية كاالستثمار السياحي,  -
مف خبلؿ كضع االستراتيجيات كالمخططات  ,يتطمب كجكد برامج داعمة لسياسات تعمؿ مف القمة الى القاعدة

, مف خبلؿ تدخبلت عمرانية لقمةالى االقاعدة  في تزامف مع سياسات أخرل تعمؿ مف التنظيمية كالتكجييية العامة,
ضمف مناطؽ مختارة, كمشاريع صغيرة تنعكس تنمية عمرانية مكانية, كتعطي أمثمة تطبيقية يمكف االستفادة منيا 

عادة تنفيذىا في أماكف أخرل  . كا 

كنجاحيا البد مف تكامؿ سياساتيا عمى كافة المستكيات لتحقيؽ أىداؼ التنمية العمرانية كاالستثمار السياحي  -
 العمرانية كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياحية كالبيئية.

 

 : عمى المستوى العمرانيف

 مستكل النسيج العمراني ككؿ بجميع مككناتوالتدخؿ المختمفة, فعمى  العمؿ عمى مستكياتالبد مف , تخطيطياً  -
قتصادية, , كاالالعمرانيةجكانب التنمية كخطط عمؿ تشمؿ جميع اعداد سياسات خبلؿ  , مفالعمرانية كالمعمارية

كاالجتماعية, كالسياحية, كما يجب االىتماـ بعممية التسكيؽ كالتركيج الثقافي في إطار قكانيف كتشريعات تسيؿ 
 .تنفيذ تمؾ السياسات مع عدـ إغفاؿ دكر التعاكف الدكلي في ىذا المجاؿ

سياسات التنمية العمرانية كاالستثمار السياحي كالذم يحقؽ اليدؼ المزدكج لممستثمريف )الخارجيف, كما أف نجاح 
كالداخميف مف السكاف كالشاغميف(, إضافة الى المستخدميف ليذه الكظائؼ السياحية, يمكف أف يتحقؽ مف خبلؿ 

 العمؿ عمى مستكل مناطؽ مختارة كفؽ أكلكيات مدركسة.
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ف العمؿ عمى مستك  ل النسيج العمراني, كمناطؽ مختارة أنتج مشاريع كاستثمارات سياحية محدكدة ككاضحة كا 
, رغـ كجكد ساحات, فراغات عمرانية...( شكمت قاعدة لشراكات استثمار ناجحة بيف القطاع العاـ كالخاص أبنية,

ستثمار السياحي المستداـ, ال أف ىذه السياسات ىي األفضؿ لعممية التنمية العمرانية كاالمشاريع أخرل متعثرة, إ
شراكيا في ىذه العممية.  كخاصة بعد تفعيؿ دكر الجيات المستيدفة مف المجتمع المحمي, كا 

  

كخصكصان في المباني المستثمرة  المعتمدة, االلتزاـ التاـ بمعايير الترميـمف أجؿ ىناؾ ضركرة , معمارياً  -
التي تحكؿ دكف تنفيذ العديد مف المشاريع  القانكنية كاالداريةالصعكبات سياحيان, إضافة الى ضركرة تذليؿ كافة 

عادة التأىيؿ مع ضماف إيجاد الميزانيات البلزمة التي تضمف استمرار عممية التنفيذ كفؽ الخطط  ,المعمارية كا 
 الزمنية المحددة.

لكظيفة األنسب لممبنى, مف خبلؿ اختيار ا ,مثؿاأل يابشكم يةر االمعم كما يجب استخداـ مكارد النسيج العمراني
إضافة الى مراعاة الكظيفة الجديدة )سياحية, ثقافية..( لممحيط  عمى الكظائؼ السياحية فقط. كعدـ االقتصار
 العمراني لممبنى.

مع المبنى كعدـ  االنسجاـضمف ختمفة مثؿ أنظمة التدفئة كالتكييؼ, يجب أف تإف استخداـ التقنيات الحديثة الم
 ستخداـ الطاقة البديمة كالطاقة الشمسية.مع ضركرة التشجيع عمى إو المعمارية, اإلضرار بو كبيكيت

 

يتطمب رفع الجاذبية السياحية لمركز مدينة حمب التاريخي معالجات بيئية تسيـ في تخفيض نسبة , بيئياً  -
أك إيجاد  مف خبلؿ تحديد الفعاليات الممكثة كمحاكلة إخراجيا كنقميا الى مكاقع بديمة, ,كالضجيج تسخيفالك  التمكث

عادة كانبعاث الغازات الصادرة عنيا كالعمؿ عمى تخفيؼ الكثافات المركرية الكسائؿ البلزمة لمتخفيؼ منيا, , كا 
 .جديدة , كدعميا بأفكار كبرامجفي ىذا المجاؿ النظر بالدراسات المعدة سابقان 

اقتصارىا عمى تنفيذ بعض كعدـ ادارة فاعمة لمنفايات الصمبة )جمع كترحيؿ النفايات(,  إعداد إضافة الى
 أدل الى تدىكر كضع بعض األحياء السكنية.كالذم االجراءات المتكاضعة ضمف مناطؽ التدخؿ, 

 

  االجتماعي -عمى المستوى االقتصادي: 

لمدينة حمب مف العكائد االقتصادية, كالرسـك السياحية, المركز التاريخي  استفادة ضركرة, اقتصاديا -
نشاء صندكؽ لدعـ ترميـ كصيانة الفعاليات السكنية كالتجارية كالصناعية ضمف النسيج العمراني  كالضرائب, كا 

  التاريخي لمدينة حمب.

ذات القيمة  بما تضمو مف خانات كأسكاؽتنمية مناطؽ األسكاؽ التقميدية عمى  االىتماـإضافة الى تركيز 
سكاء عمى المستكل مركزان تجاريان قكيان كمستمران في مختمؼ األعماؿ التجارية ككنيا ماتزاؿ االقتصادية العالية, 
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 ,)حكافز صحاب الفعاليات التجارية مف قبؿ الحككمة المحميةالمالي أل دعـالمحمي كالعربي كالعالمي, كمف خبلؿ ال
 .لمنتجاتيا كرة تطكير برامج لمتسكيؽ كالتركيج, مع ضر لبلستمرار في نشاطيا قركض..(

تطكير األطر القانكنية كالتشريعية بما يضمف استمرارية لتطكير المكارد البشرية, ك برامج إضافة الى ضركرة إعداد 
 بيئة تنافسية في ىذا المجاؿ. , كبما يضمف الشراكة بيف القطاع العاـ كالخاصمشاريع 

 
التأكيد عمى القطاع العاـ كشريؾ أساسي في عممية تمكيؿ الخطط المستقبمية, , بالنسبة لمصادر الموارد -

مف  القطاع الخاص مشاركة محدكديةمع ضركرة معالجة  ,كضامف الستدامة التنمية العمرانية كاالستثمار السياحي
  خبلؿ تقديـ القركض كالحكافز المناسبة.

 

يتطمب رفع كعي سكاف المركز التاريخي  كاالجتماعيةاف االرتباط الكثيؽ بيف التنمية االقتصادية , اجتماعياً  -
بأىمية المكاف الذم يسكنكه )يشغمكه(, كضركرة المحافظة عميو كمكرد اقتصادم ىاـ, مف خبلؿ االستثمار األمثؿ 

 الذم يحافظ عمى الطابع كاليكية المحمية.

منظمات األىمية كشريؾ مع السكاف في عممية التنمية العمرانية كاالستثمار كما مف الضركرة تفعيؿ دكر ال
 السياحي. 

 عمى المستوى السياحي: 

كالذم  ,الى التطبيؽ العممي االستثمار السياحيعممية كطنية المعنية بمف اإلطار النظرم لمسياسات ال االنتقاؿ  -
 محمية في مركز مدينة حمب التاريخي. العمرانية السياحية تشكؿ مكردان ىامان لمتنمية ال ؤكد أف االستثماراتت

االستثمارات السياحية في مركز مدينة حمب استدامة  في جدكلثقة المستثمر ضركرة العمؿ عمى استعادة  -
قديـ حكافز تشجيعية, كدعـ كت ,األزمة التي يمر بيا, كذلؾ مف خبلؿ برامج خاصة بذلؾ )اقتصاديةبعد  التاريخي

 كاجتماعية مف خبلؿ التكعية كالتأىيؿ(. 

 لممساىمة في رفع المستكل المعيشي لؤلسرة.السكاف المحمييف في تقديـ الخدمات السياحية تفعيؿ دكر مشاركة  -

الثقافية األنشطة كدعـ , اليكية المحمية المميزةالعمؿ عمى تنشيط االستثمار الثقافي كالسياحي مع التأكيد عمى  -
براز التراث بنكعيو  كالسياحية كالتجارية لما ليا مف دكر إيجابي عمى المركز التاريخي مف خبلؿ التركيج لو, كا 

 . المادم كالبلمادم مف عادات كتقاليد, كغناء كمأككالت تقميدية,.. يتميز بيا مركز مدينة حمب التاريخي

 

 عمى مستوى السياسة القانونية واإلدارية: 

كالتي كاالستمبلؾ كتقسيـ العقارات,  بما يتعمؽ باإلرثالعقبات القانكنية المتكارثة كخصكصان ذليؿ تضركرة  -
 األماكف مف خبلؿ تحديث القكانيف الحالية, كاستخداـ قكانيف تشجيعية جديدة.أعاقت عممية استثمار بعض 
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الرسـك السياحية , ك االقتصاديةمما يسيـ في تكزيع العكائد  ,في إدارة المكارد المحمية مركزيةاعتماد مبدأ البل -
 .عمى مركز مدينة حمب التاريخي كسكانو كالمحمية

كاف لمتعاكف الدكلي دكران مقبكالن في مجاؿ تأىيؿ مركز مدينة حمب التاريخي كاالستثمار السياحي, إال أف ىذا  -
ت كاضحة كمشجعة تدعـ مساىمة المنظمات الدكلية الدكر بحاجة الى تفعيؿ, األمر الذم يتطمب قكانيف كتشريعا

  كالجمعيات األىمية.

, أسكة لقطاع العاـاكحدات عمؿ متخصصة بالمركز التاريخي لمدينة حمب ضمف مؤسسات ضركرة كجكد   -
في عممية التنمية لممشاركة بشكؿ أكثر فاعمية غرؼ السياحة كالتجارة كالصناعة بمجمس مدينة حمب, مع تشجيع 

 .العمرانية كاالستثمار السياحي

 
 :التوصيات -6

الى جميع المكارد  توصياتكلتحقيؽ خطة العمؿ المستقبمية, البد كمف خبلؿ ىذا العمؿ مف تكجيو عدة 
 كالشركاء في عممية التنمية العمرانية كاالستثمار السياحي المستداـ ضمف مركز مدينة حمب التاريخي: 

 عمى الحكومة المركزية: 

اعتبار االىتماـ بمركز مدينة حمب التاريخي أكلكية, كالربط الصحيح بيف سياسات التنمية العمرانية, كاالستثمار  
 .تأميف المكارد المالية المخصصة لتحقيؽ أىداؼ التنميةك السياحي المستداـ لمركز مدينة حمب التاريخي, 

 

 :عمى صعيد اإلجراءات القانونية واإلدارية 

األدكات كالكسائؿ البلزمة لتفعيؿ إجراءات قانكنية كادارية مف قكانيف كتشريعات, تساىـ في كضع آليات  تحديث 
تمكيؿ متنكعة المصادر كالحككمة المركزية, كالمحمية, كمستثمرم القطاع الخاص, كالسكاف. مع تطكير برنامج 

مف المشاكؿ القانكنية المتكارثة ضمف مركز قركض يناسب الحاالت المتنكعة. باإلضافة الى العمؿ عمى حؿ العديد 
 مدينة حمب التاريخي.

 

 عمى الحكومة المحمية: 

تقديـ نماذج جديدة لشراكات, تعزز الثقة بيف القطاعات المختمفة في مجاؿ االستثمار السياحي لمركز مدينة  
كالمكقع, كمف حيث حمب التاريخي, تغطي ىذه الشراكات الحاالت المتنكعة لبلستثمار السياحي مف حيث الكظيفة 

 ,يئة تنافسية بيف المستثمريف مف كافة القطاعاتكالعمؿ عمى خمؽ بالفترة الزمنية, مع تفعيؿ الشراكات القائمة, 
 , كالبحث عف مصادر تمكيؿ جديدة.دعـ التعاكف الدكليفي ستمرار االإضافة الى 
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  مركز حمب التاريخيفي أصحاب الفعاليات االقتصادية:  

كخصكصان  دعـ أصحاب الفعاليات االقتصادية المتنكعة في مركز مدينة حمب التاريخي مف أجؿ استدامة كجكدىـ,
الفعاليات الصغيرة كالمتكسطة, كاالىتماـ بالمنتج المحمي مف الصناعات التقميدية, كالعمؿ عمى تسكيقو عبر 
المشاركة بمختمؼ النشاطات. كتقديـ برامج تمكيمية متنكعة, كحكافز تشجيعية لمترميـ كالصيانة المستمرة, كتطكير 

محميان  كالتركيج لو ,في الصناعات التقميدية ؼ بالمنتج المحميآليات عمميـ. مع العمؿ عمى تطكير برامج لمتعري
 . بيدؼ دعـ دكر القطاع الخاص في عممية التنمية العمرانية كاالستثمار السياحي المستداـ.كعربيان كعالميان 

 

 في مركز مدينة حمب , االرتقاء بالمجتمع المحمي وتأميف متطمبات استدامتو كجزء مف التراث العمراني
العمؿ عمى دعـ األنشطة المختمفة كتسميط الضكء عمى التراث بنكعيو المادم كالبلمادم. مف خبلؿ . ريخيالتا

عداد برامج تكعية لمسكاف ألكالعمؿ عمى جذب شرائح سكانية جديدة ذات إمكانيات مادية أفضؿ, ك   ىمية المكافا 
تأميف استفادة السكاف المحمييف إضافة الى  ., بما ينعكس إيجابان عمى المركز التاريخي بشكؿ عاـالذم يعيشكف فيو

 .مف العائدات االقتصادية مف االستثمارات السياحية

 

 السماح باالستثمارات الجديدة مف خبلؿ , التاريخي حمب تشجيع االستثمار السياحي والثقافي في مركز مدينة
, المناطؽ كالمكارد المتاحة ليافي المناطؽ التي تـ اقتراحيا ضمف خطة عمؿ البحث مع مراعاة خصكصية ىذه 

كبما يضمو مف أكابد اثرية, كأسكاؽ, كمناطؽ تقميدية ذات االستخدامات المختمطة مف سكف كتجارة, كاستثمارات 
التركيج ألنكاع جديدة لمسياحة )دينية, بيئية, ثقافية..( كالمبلئمة لبيئة مركز حمب سياحية, كمباني دينية. ك 

عداد برامج ت, ك التاريخي  . أىيؿ كتدريب إلدماج المجتمع المحمي في عممية التنمية السياحيةا 

 

  ف ضماف تنمية عمرانية واستثمار سياحي مستداـ في مركز مدينة حمب التاريخي يتطمب خطة وأخيرًا, فإ
تحقيؽ أىداؼ ل وبرامج التنمية العمرانية بمستوياتيا المختمفة,تكامؿ جميع سياسات, تضمف عمؿ  (مصفوفة)

االستدامة, وذلؾ مف خالؿ التنسيؽ الشاقولي بيف المستوى الوطني والمحمي, والتنسيؽ األفقي بيف مختمؼ 
 . ضمف برنامج أولويات مرفالموارد المتاحة 
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 فيرس المخططات والصور

 فيرس المخططات
رقـ 
 المصدر العنواف المخطط

مكانو في 
 الصفحة النص

1 
معدؿ النمك االقتصادم السنكم مع مخطط بياني لعبلقة 

 ازدياد االستثمارات السياحية
-الباب األكؿ تقرير البنؾ الدكلي

 28 الفصؿ األكؿ

2 
( مخطط بياني لتناقص عدد السكاف 3مخطط رقـ )

 ضمف مدينة مراكش.

تقرير البنؾ الدكلي 
)استدامة الحفاظ عمى 

 -التراث العمراني
 (حالة مدينة مراكش

-األكؿالباب 
 56 الفصؿ الثالث

3 
 مدينة دمشؽ القديمة مثبتان عمييا األحياءمخطط 

 
مديرية دمشؽ القديمة 

 بتصرؼ الباحث
-الباب األكؿ

 94 الفصؿ الثالث

4 
المخطط التكجييي المرحمي إلحياء مدينة دمشؽ 

 القديمة
-الباب األكؿ مديرية دمشؽ القديمة

 96 الفصؿ الثالث

 117 الباب الثاني مديرية دمشؽ القديمة -الحالة الدراسية -التاريخيمكقع مركز مدينة حمب  5

6 
يكضح ديناميكية المركز التاريخي لمدينة حمب كالتأثير 

-الباب الثاني الباحث المتبادؿ مع المحيط
 128 الفصؿ األكؿ

مجمس مدينة حمب  3144-3116مكارد مدينة حمب القديمة بالفترة ما بيف  7
 بتصرؼ الباحث

-الباب الثاني
 143 الفصؿ الثاني

8 
إجمالي مكارد مجمس المدينة المصركفة عمى مركز 

 3144-4::4مدينة حمب التاريخي بالفترة ما بيف 
مجمس مدينة حمب 
 بتصرؼ الباحث

-الباب الثاني
 134 الفصؿ الثاني

9 
المكارد المالية السنكية لمديرية األكقاؼ المصركفة عمى 

 3144-3116بيف عاـ مدينة حمب القديمة ما 
 أكقاؼ حمبمديرية 

 بتصرؼ الباحث
-الباب الثاني
 145 الفصؿ الثاني

10 
المكارد المالية السنكية لمديرية اآلثار كالمتاحؼ في 

 3143 – 3116مدينة حمب ما بيف عاـ 

اآلثار مديرية 
 كالمتاحؼ في حمب
 بتصرؼ الباحث

-الباب الثاني
 147 الفصؿ الثاني

 األراضي المستقبمي لحمب القديمةاستعماالت  11
مديرية حمب القديمة 
 بتصرؼ الباحث

-الباب الثاني
 158 الفصؿ الثالث

12 
 االستراتيجية التخطيطية

 
مديرية حمب القديمة 
 بتصرؼ الباحث

-الباب الثاني
 159 الفصؿ الثالث

13 
المسارات السياحية المقترحة مف قبؿ لجنة حماية 

 كتطكير مدينة حمب
حمب القديمة مديرية 

 بتصرؼ الباحث
-الباب الثاني
 165 الفصؿ الثالث

 171-الباب الثاني ةمديرية حمب القديم مناطؽ العمؿ ضمف خطة االرتقاء لمدينة حمب القديمة 14
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 الفصؿ الثالث

-الباب الثاني الباحث مكقع حي الجديدة بالنسبة لحمب القديمة 15
 171 الفصؿ الثالث

مديرية حمب القديمة  المستقبمي لحي الجديدةاستعماالت األراضي  16
 بتصرؼ الباحث

-الباب الثاني
 172 الفصؿ الثالث

17 
رخص االستثمار السياحي ضمف مخطط بياني يبيف 
-الباب الثاني الباحث 3144-6::4منذ عاـ  حي الجديدة 

 173 الفصؿ الثالث

 الباحث مكقع منطقة محيط القمعة بالنسبة لحمب القديمة 18
-الباب الثاني
 175 الفصؿ الثالث

 استعماالت األراضي المستقبمي لمنطقة محيط القمعة 19
مديرية حمب القديمة 
 بتصرؼ الباحث

-الباب الثاني
 175 الفصؿ الثالث

20 
رخص االستثمار السياحي ضمف منطقة مخطط بياني ل
 الباحث :311-:::4منذ عاـ   قمعة حمب محيط 

-الباب الثاني
 176 الثالثالفصؿ 

 الدراسة المقترحة لمنطقة محيط القمعة 21
مديرية حمب القديمة 
 بتصرؼ الباحث

-الباب الثاني
 176 الفصؿ الثالث

22 
مكقع مشركع كشؼ السكر الغربي كالجنكبي بالنسبة 

 الباحث لحمب القديمة
-الباب الثاني
 178 الفصؿ الثالث

23 
 مكقع منطقة باب الفرج

 الباحث 
-الثانيالباب 

 181 الفصؿ الثالث

24 
تكزع المشاريع الصغيرة ضمف مركز مدينة حمب 

 الباحث التاريخي
-الباب الثاني
 185 الفصؿ الثالث

25 
 –المخطط التنظيمي لمدينة حمب  األعمىيبيف مف 

مخطط استعماؿ األراضي لممركز التاريخي لمدينة 
 مناطؽ العمؿ –حمب 

مديرية حمب القديمة 
 بتصرؼ الباحث

-الباب الثالث
 224 الفصؿ الثاني

 األماكف العامة المقترحة لتفعيميا كنقاط جذب 26
 

-الباب الثالث الباحث
 226 الفصؿ الثاني

27 
يبيف أماكف تمركز السوؽ الرئيسي )أسواؽ المدينة( 
وتوزع األسواؽ الرئيسية ضمف مركز مدينة حمب 

 التاريخي

مديرية حمب القديمة 
 بتصرؼ الباحث

-الثالثالباب 
 231 الفصؿ الثاني

 الباحث مخطط الفنادؽ والدور التراثية المرخصة 28
-الباب الثالث
 238 الفصؿ الثاني

29 
الفنادؽ والدور التراثية, إضافة منطقة ضـ يمخطط 

 الى مناطؽ االستعماؿ المختمط
 الباحث

-الباب الثالث
 239 الفصؿ الثاني

 241-الثالثالباب  الباحث المسار الشامؿ المقترح 30
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 الفصؿ الثاني

-الباب الثالث الباحث المسار التاريخي المقترح 31
 241 الفصؿ الثاني

 المقترح الروحيالمسار  32
 

-الباب الثالث الباحث
 242 الفصؿ الثاني

-الباب الثالث الباحث مخطط مسار الزيارات القصيرة 33
 243 الفصؿ الثاني

 المقترح الخدمات السياحية 34
 

-الباب الثالث الباحث
 244 الفصؿ الثاني

 المسار التجاري المقترح 35
 

-الباب الثالث الباحث
 245 الفصؿ الثاني

36 
مخطط مركز مدينة حمب التاريخي مثبتًا عميو مناطؽ 

 الجذب السياحي 
 الباحث

-الباب الثالث
 246 الفصؿ الثاني

37 
لممركز التنمية العمرانية واالستثمار السياحي مخطط 

 التاريخي لمدينة حمب
-الباب الثالث الباحث

 247 الفصؿ الثاني

38 
موارد -خاص-مساىمة القطاعات االساسية)عاـ

خارجية( في التنمية العمرانية واالستثمار السياحي 
 المستداـ

-الباب الثالث الباحث
 277 الفصؿ الرابع

39 
يبيف مساىمة المكارد المختمفة في عممية التنمية 

العمرانية كاالستثمار السياحي المستداـ في مركز مدينة 
 -حمب التاريخي

-الباب الثالث الباحث
 278 الفصؿ الرابع

40 

يبيف مساىمة سياسات التنمية المختمفة كالخطط 
كالبرامج الداعمة ليا في عممية التنمية العمرانية 
كاالستثمار السياحي المستداـ لمركز مدينة حمب 

 التاريخي

 الباحث
-الباب الثالث
 278 الفصؿ الرابع

41 
يبيف نسبة مساىمة السياسات كالمشاريع الداعمة ضمف 

 مصفكفة العمؿ
-الباب الثالث الباحث

 279 الفصؿ الرابع

42 
مكقع منطقة األلمجي ضمف مركز مدينة حمب 

 المصدر: مديرية حمب القديمة  -التاريخي
-الباب الثالث الباحث

 الفصؿ الرابع
279 

43 
 مخطط استعماالت األراضي المستقبمي

 
-الباب الثالث الباحث

 الفصؿ الرابع
281 

-الباب الثالث الباحث مخطط استعماالت األراضي المستقبمي المقترح 44
 الفصؿ الرابع

281 

 287-الباب الثالث الباحثيكضح تكاممية الخطط كالبرامج ضمف مصفكفة العمؿ  45
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المقترحة مقارنة مع خطة التطكير السابقة لحي 
 األلمجي 

 الفصؿ الرابع

46 
نسبة مساىمة القطاعات األساسية في التنمية العمرانية 
 كاالستثمار السياحي المستداـ ضمف منطقة األلمجي 

-الباب الثالث الباحث
 الفصؿ الرابع

297 

47 
نسبة مساىمة المكارد المختمفة في عممية التنمية 
العمرانية كاالستثمار السياحي المستداـ ضمف منطقة 

 األلمجي 

-الباب الثالث الباحث
 298 الفصؿ الرابع

48 
نسب مساىمة الجكانب المختمفة مف سياسات التنمية 
كالخطط كالبرامج الداعمة في عممية التنمية كاالستثمار 

 السياحي ضمف منطقة األلمجي 

-الباب الثالث الباحث
 298 الفصؿ الرابع

49 
مساىمة كؿ مف السياسات, كالخطط كالبرامج الداعمة 
في عممية التنمية العمرانية كاالستثمار السياحي ضمف 

 منطقة األلمجي 

-الباب الثالث الباحث
 299 الفصؿ الرابع

50 
يبيف مكقع جادة الخندؽ ضمف مركز مدينة حمب 

 التاريخي
-الباب الثالث الباحث

 الفصؿ الرابع
299 

-الباب الثالث الباحث استعماالت األراضي المقترحمخطط  51
 الفصؿ الرابع

312 

52 
يكضح تكاممية الخطط كالبرامج ضمف مصفكفة العمؿ 

المقترحة مقارنة مع خطة التطكير السابقة لجادة 
 الخندؽ

-الباب الثالث الباحث
 317 الفصؿ الرابع

53 
نسبة مساىمة القطاعات األساسية في التنمية العمرانية 

جادة كاالستثمار السياحي المستداـ ضمف منطقة 
  الخندؽ

-الباب الثالث الباحث
 317 الفصؿ الرابع

54 
نسبة مساىمة المكارد المختمفة في عممية التنمية 
العمرانية كاالستثمار السياحي المستداـ ضمف منطقة 

  جادة الخندؽ

-الباب الثالث الباحث
 318 الفصؿ الرابع

55 
نسب مساىمة الجكانب المختمفة مف سياسات التنمية 
كالخطط كالبرامج الداعمة في عممية التنمية كاالستثمار 

  جادة الخندؽالسياحي ضمف منطقة 

-الباب الثالث الباحث
 318 الفصؿ الرابع

56 
مساىمة كؿ مف السياسات, كالخطط كالبرامج الداعمة 
في عممية التنمية العمرانية كاالستثمار السياحي ضمف 

  جادة الخندؽمنطقة 

-الباب الثالث الباحث
 319 الفصؿ الرابع
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 فيرس الصور
رقـ 
 المصدر العنواف المخطط

مكانو في 
 الصفحة النص

تقرير ممتقى المدف السكرية  مكقع مركز مدينة اليكانتي التاريخي 1
 2009االكركبية 

–الباب األكؿ 
 31 الفصؿ الثاني

 مركز مدينة أليكانتي  2
االنترنيت: 

outocarhire.com 
–الباب األكؿ 
 الفصؿ الثاني

32 

 تكظيؼ مركز مدينة أليكانتي التاريخي سياحيان  3
االنترنيت: 

outocarhire.com 
–الباب األكؿ 
 الفصؿ الثاني

33 

 مشركع منطقة البكرتكف 4
تقرير ممتقى المدف السكرية 

 2009االكركبية 
–الباب األكؿ 
 34 الفصؿ الثاني

 مشركع حديقة إيريتا في جبؿ بيناكانتيؿ 5
تقرير ممتقى المدف السكرية 

 2009االكركبية 
–الباب األكؿ 
 34 الفصؿ الثاني

6 
إحدل مباني اإلرث التاريخي كالثقافي التي تـ 

 تأىيمياإعادة 
تقرير ممتقى المدف السكرية 

 2009االكركبية 
–الباب األكؿ 
 35 الفصؿ الثاني

 لمدينة ليكف صكرة جكية لممركز التاريخي 7
تقرير ممتقى المدف السكرية 

 2009االكركبية 
–الباب األكؿ 
 39 الفصؿ الثاني

8 
 La cour desككر دم فكرائيس)

Voracesاليـك ىك سكف اجتماعي ,) 
ممتقى المدف السكرية تقرير 

 2009االكركبية 
–الباب األكؿ 
 41 الفصؿ الثاني

9 
(, اليـك La cour des Logesككر دم لكج )

 قطاع مشترؾ -ىك فندؽ سياحي
تقرير ممتقى المدف السكرية 

 2009االكركبية 
–الباب األكؿ 
 41 الفصؿ الثاني

10 
(, Le passage Thiaffaitباساج ثيافيت)

األزياء: أنشطة كابتكارات مركز لمصممي 
 جديدة

تقرير ممتقى المدف السكرية 
 2009االكركبية 

–الباب األكؿ 
 42 الفصؿ الثاني

11 
 استصبلح ضفاؼ نير الركف

 
تقرير ممتقى المدف السكرية 

 2009االكركبية 
–الباب األكؿ 
 43 الفصؿ الثاني

12 
إدارة حركة السياح: نظاـ لكحات كخرائط داللة 

 سياحية
تقرير ممتقى المدف السكرية 

 2009االكركبية 
–الباب األكؿ 
 43 الفصؿ الثاني

 مكقع مركز مدينة اسطنبكؿ التاريخي  13

بحث تطكير كاحياء النسيج 
العمراني لمراكز المدف 

مركز مدينة  -التقميدية
اسطنبكؿ التاريخي كتجربة 

 متميزة

–الباب األكؿ 
 46 الفصؿ الثاني

 48–الباب األكؿ بحث تطكير كاحياء النسيج  بعد الترميـشارع صككؾ جاشما  14
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العمراني لمراكز المدف 
مركز مدينة  -التقميدية

اسطنبكؿ التاريخي كتجربة 
 متميزة

 الفصؿ الثاني

15 

لمسكؽ المغطى يظير فيو شبكة  جكم منظر
الممرات كاألركقة المغطاة التي تككف اندماجان 
مع النسيج العمراني المحيط لمركز مدينة 

 اسطنبكؿ التاريخي

بحث الحفاظ عمى األسكاؽ 
التراثية ضمف إطار عمؿ 

متكامؿ لمحفاظ عمى المكركث 
العمراني )نماذج كتجارب 

 مختارة(

–الباب األكؿ 
 49 الفصؿ الثاني

16 
سكر المدينة القديـ, كأسكاؽ مدينة مراكش 

 التقميدية المغطاة
تقرير البنؾ الدكلي عف 

 مراكش
–الباب األكؿ 
 57 الفصؿ الثالث

 الباحث مدينة تكنس القديمةحدكد  17
–الباب األكؿ 
 62 الفصؿ الثالث

 الباحث الصناعات التقميدية في تكنس 18
–الباب األكؿ 
 65 الفصؿ الثالث

 حديقة األزىر 19

بحث دخكؿ مشاريع اإلحياء 
عمى المدف اإلسبلمية كأثرىا 

حي  –سكانيان الدرب األحمر 
باب قنسريف. كمية اليندسة 
 المعمارية, قسـ التخطيط 

–الباب األكؿ 
 الفصؿ الثالث

71 

 حي الدرب األحمر 20

بحث دخكؿ مشاريع اإلحياء 
عمى المدف اإلسبلمية كأثرىا 

حي  –سكانيان الدرب األحمر 
باب قنسريف. كمية اليندسة 
 المعمارية, قسـ التخطيط

–الباب األكؿ 
 الفصؿ الثالث

71 

–الباب األكؿ  بمدية دبيمكقع  مكقع المنطقة المركزية لمدينة دبي 21
 73 الفصؿ الثالث

22 
 مدينة دبيقرية الغكص في 

 
–الباب األكؿ  بمدية دبيمكقع 

 الفصؿ الثالث
74 

23 
 برج النيار في مدينة دبي

 
–الباب األكؿ  بمدية دبيمكقع 

 الفصؿ الثالث
75 

–الباب األكؿ  بمدية دبيمكقع  المتحؼ الكبير في مدينة دبي 24
 الفصؿ الثالث

75 

 75–الباب األكؿ  بمدية دبيمكقع  مبنى البستكية في مدينة دبي 25



 

331 
 

 الفصؿ الثالث

–الباب األكؿ  بمدية دبيمكقع  بيت الككيؿ في مدينة دبي 26
 الفصؿ الثالث

75 

27 
 بيت اليجف في مدينة دبي

 
–الباب األكؿ  بمدية دبيمكقع 

 الفصؿ الثالث
76 

–الباب األكؿ  بمدية دبيمكقع  متحؼ الخيؿ في مدينة دبي 28
 الفصؿ الثالث

76 

 العمارة التقميدية في مدينة دبيمتحؼ  29
–الباب األكؿ  بمدية دبيمكقع 

 الفصؿ الثالث
71 

 بمدية دبيمكقع  متحؼ المسكككات في مدينة دبي 30
–الباب األكؿ 
 الفصؿ الثالث

76 

 المسارات السياحية المعتمدة في دمشؽ القديمة 31
 مديرية دمشؽ القديمة

 
–الباب األكؿ 
 96 الفصؿ الثالث

32 
تدىكر الحالة اإلنشائية  لممباني القديمة في 

 دمشؽ القديمة
 مديرية دمشؽ القديمة

 
–الباب األكؿ 
 97 الفصؿ الثالث

فعالية ) حمب القديمة في عيكف اطفاليا ( عاـ  33
2116 

 مديرية حمب القديمة
 -الباب الثاني
 151 الفصؿ الثاني

34 
مشاريع تحسيف الكاجيات ضمف منطقة باب 

 الباحث منطقة الحماية -الفرج
 -الباب الثاني
 161 الفصؿ الثالث

35 
فعاليات ثقافية ضمف المركز التاريخي لمدينة 

 مديرية حمب القديمة كالباحث حمب
 -الباب الثاني
 166 الفصؿ الثالث

36 
فعاليات ثقافية ضمف المركز التاريخي لمدينة 

 قمعة حمب-حمب
 -الباب الثاني االنترنيت كالباحث

 166 الثالث الفصؿ

37 
ساحة الحطب بعد تنفيذىا كرئة خضراء 
كمساحة مخصصة لممشاة في كسط حي 

 الجديدة
 مديرية حمب القديمة كالباحث

 -الباب الثاني
 172 الفصؿ الثالث

38 
لمنطقة  تصكر لمتصميـ العمراني المستقبمي

 لممدينة القديمة كشؼ السكر الغربي
 -الباب الثاني مديرية حمب القديمة

 179 الفصؿ الثالث

 -الباب الثاني الباحث مبنى اليجرة كالجكازات 39
 185 الفصؿ الثالث

 -الباب الثاني الباحث مبنى مديرية الخدمات القديـ 40
 186 الفصؿ الثالث

41 
 مبنى السرايا القديـ

 -الباب الثاني الباحث 
 186 الفصؿ الثالث
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42 
 مبنى المعيد الصحي القديـ

 -الثانيالباب  الباحث 
 187 الفصؿ الثالث

 -الباب الثاني مديرية حمب القديمة ركضة في حي الجمكـ 43
 188 الفصؿ الثالث

 مديرية حمب القديمة النقطة الطبية في باب قنسريف 44
 -الباب الثاني
 188 الفصؿ الثالث

45 
 -الباب الثاني مديرية حمب القديمة المشاريع المنفذة في ساحة األلمجي كمحيطو

 46 281 الفصؿ الرابع
47 
48 

 الباحث محكر جادة الخندؽ بمبانيو التاريخية المميزة 49
 -الباب الثاني
 الفصؿ الرابع

311 

تكظيؼ جزء مف مشركع باب الفرج مف خبلؿ  50
 اعادة بنائو كاستثماره

 الباحث

 

 -الباب الثاني
 الفصؿ الرابع

311 
51 

52 
دار رجب باشا التاريخي  اعادة تأىيؿ مبنى

 كالحاقو بالمركز الثقافي الجديد
 -الباب الثاني الباحث

 الفصؿ الرابع
311 

 -الباب الثاني الباحث اعادة تأىيؿ جزء مف السكر القديـ كاظياره 53
 الفصؿ الرابع

311 
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 الجداوؿفيرس 
رقـ 
 الصفحة مكانو في النص المصدر العنواف الجدوؿ

1-1 
التي تـ تنفيذىا في مركز مدينة  احصائية المشاريع

 2111أليكانتي حتى عاـ 

تقرير ممتقى المدف 
السكرية االكركبية 

2009 

-الباب األكؿ
 36 الثانيالفصؿ 

 المكارد كالخطط المستخدمة في تجربة أليكانتي 1-2
تقرير ممتقى المدف 
السكرية االكركبية 

2009 

-الباب األكؿ
 38 الثانيالفصؿ 

  المكارد كالخطط المستخدمة في تجربة ليكف 1-3
تقرير ممتقى المدف 
السكرية االكركبية 

2009 

-الباب األكؿ
 45 الثانيالفصؿ 

-الباب األكؿ الباحث المكارد كالخطط المستخدمة في تجربة اسطنبكؿ 1-4
 51 الثانيالفصؿ 

-الباب األكؿ الباحث اجمالي المكارد المستخدمة في التجربة العالمية 1-5
 51 الثانيالفصؿ 

-الباب األكؿ الباحث اجمالي الخطط المستخدمة في التجربة العالمية 1-6
 53 الثانيالفصؿ 

-األكؿالباب  الباحث المكارد كالخطط المستخدمة في تجربة مراكش 1-7
 59 الثالثالفصؿ 

-األكؿالباب  الباحث المكارد كالخطط المستخدمة في تجربة تكنس 1-8
 66 الثالثالفصؿ 

-األكؿالباب  الباحث المكارد كالخطط المستخدمة في تجربة القاىرة 1-9
 71 الثالثالفصؿ 

-األكؿالباب  الباحث المكارد كالخطط المستخدمة في تجربة دبي 1-10
 77 الثالثالفصؿ 

-األكؿالباب  الباحث اجمالي مكارد التجربة العربية 1-11
 79 الثالثالفصؿ 

-األكؿالباب  الباحث  اجمالي خطط كبرامج التجربة العربية 1-12
 81 الثالثالفصؿ 

1-13 
اجمالي المكارد كالخطط المستخدمة عمى مستكل 
 الباحث األطر االستراتيجية الكطنية لمراكز المدف السكرية

-االكؿالباب 
 89 الرابعالفصؿ 

1-14 
اجمالي المكارد كالخطط المستخدمة في مركز مدينة 

 الباحث دمشؽ
-االكؿالباب 
 97 الرابعالفصؿ 
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1-15 
اجمالي المكارد كالخطط المستخدمة في مركز مدينة 

-االكؿالباب  الباحث تدمر
 114 الرابعالفصؿ 

-االكؿالباب  الباحث اجمالي المكارد المستخدمة في مراكز المدف السكرية 1-16
 116 الرابعالفصؿ 

 الباحث مراكز المدف السكريةاجمالي الخطط المستخدمة في  1-17
-االكؿالباب 
 117 الرابعالفصؿ 

1-18 
اجمالي المكارد المستخدمة في مراكز المدف العالمية 

 الباحث كالعربية كالسكرية
-االكؿالباب 
 111 الرابعالفصؿ 

1-19 
اجمالي الخطط كالبرامج المستخدمة في مراكز المدف 

 الباحث العالمية كالعربية كالسكرية
-االكؿالباب 
 112 الرابعالفصؿ 

1-20 
اجمالي المكارد كالبرامج التي ساىمت في تنمية النسيج 

 الباحث العمراني لمركز مدينة حمب التاريخي
-الباب الثاني
 166 الفصؿ الثالث

 الباحث المكارد كالخطط المستخدمة في حي الجديدة 1-21
-الباب الثاني
 173 الفصؿ الثالث

 الباحث محيط القمعةالمكارد كالخطط المستخدمة في  1-22
-الباب الثاني
 177 الفصؿ الثالث

 الباحث منطقة كشؼ السكرالمكارد كالخطط المستخدمة في  1-23
-الباب الثاني
 179 الفصؿ الثالث

-الباب الثاني الباحث منطقة باب الفرجالمكارد كالخطط المستخدمة في  1-24
 181 الفصؿ الثالث

-الباب الثاني الباحث المختارة اجمالي مكارد كخطط ضمف مناطؽ العمؿ 1-25
 182 الفصؿ الثالث

1-26 
المكارد كالخطط المستخدمة عمى مستكل مشاريع 

 صغيرة
-الثاني الباب  الباحث

 188 الثالثالفصؿ 

-الباب الثاني  الباحث اجمالي المكارد المستخدمة في مركز حمب التاريخي  1-27
 191 الثالثالفصؿ 

-الباب الثاني  الباحث اجمالي الخطط المستخدمة في مركز حمب التاريخي  1-28
 191 الثالثالفصؿ 

1-29 
جدكؿ مقارنة لممكارد المستخدمة في التجارب المختمفة 

 كمركز حمب التاريخي
-الباب الثاني  الباحث

 193 الثالثالفصؿ 

1-30 
في التجارب جدكؿ مقارنة لمبرامج كالخطط المستخدمة 
 المختمفة كمركز حمب التاريخي

-الباب الثاني  الباحث
 195 الثالثالفصؿ 

-الباب الثاني  الباحث مصفكفة الكضع الراىف لمركز حمب التاريخي 1-31
 213 الثالثالفصؿ 
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1-32 
جدكؿ شركاء مكارد التنمية المحتمميف لمركز حمب 

-الباب الثالث الباحث التاريخي
 251 الثالثالفصؿ 

-الباب الثالث الباحث مصفكفة العمؿ المستقبمية لمركز حمب التاريخي 1-33
 259 الرابعالفصؿ 

 الباحث الخطط كالمكارد المقترحة لحي األلمجي 1-34
-الباب الثالث

 282 الرابعالفصؿ 

 الباحث  مصفكفة العمؿ المستقبمية لحي األلمجي 1-35
-الباب الثالث

 288 الرابعالفصؿ 

 الباحث الخطط كالمكارد المقترحة لجادة الخندؽ 1-36
-الباب الثالث

 312 الرابعالفصؿ 

 الباحث  مصفكفة العمؿ المستقبمية لجادة الخندؽ 1-37
-الباب الثالث

 318 الرابعالفصؿ 
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 المراجع:

 أواًل: المراجع العربية:

المػؤتمر الػدولي األوؿ لمتػراث العمرانػي فػي الػدوؿ اإلسػالمية, , الييئة العامة لمسياحة واآلثار السعودية •
 .   2111الرياض,  -المممكة العربية السعكدية

, تػػأثير السػػياحة عمػػى العمػػراف فػػي قطػػاع غػػزة دراسػػة فػػي جغرافيػػة , عبػػد القػػادرحمػػاد إبػػراىيـ عطيػػو •
 .  2006, الجامعة اإلسبلمية بغزةالسياحة, 

السػياحة والتػراث والبيئػة فػي عيػوف , الدراسات التخطيطية والمعماريػة , رئيس مركزابراىيـ, عبد الباقي •
   , القاىرة أجنبية

تفعيػػؿ مفيػػـو التنميػػة المسػػتدامة مػػف خػػالؿ الرقػػي بالبيئػػة العمرانيػػة لممدينػػة , ابػػراىيـ. محمػػد وجيػػو •
 .   2112قسـ العمارة,  -, جامعة االسكندريةالقائمة

   .2118 ,ورشة عمؿ مدينتنا,  GTZ, الوكالة األلمانية لمتعاوف التقني •

 .2118تقرير حوؿ التطور المتوقع لمسياحة في سورية, , المجمس الدولي لمسياحة والسفر •

, التطػػور المتوقػػع بالتعػػاكف مػػع مركػػز اكسػػفكرد لؤلبحػػاث االقتصػػاديةالمجمػػس الػػدولي لمسػػياحة والسػػفر,  •
 .2118لمسياحة في سورية, 

, االتجاىػػػات المعاصػػػرة فػػػي ادارة التػػػراث الثقػػػافي, مجمكعػػػة خبػػػراءالمنظمػػػة العربيػػػة لمتنميػػػة اإلداريػػػة,  •
 .2119القاىرة, 

جريػػدة الػػكطف دور المجتمػػع المػػدني والمؤسسػػات األىميػػة فػػي الحفػػاظ عمػػى التػػراث, , الزاكػػي, ابػػراىيـ •
 .  2111جريدة الشرؽ األكسط,  –السعكدية, الصفحة الثقافية 

, بنػػػاء الدراسػػػات المقدمػػػة فػػػي ممتقػػػى المػػػدف السػػػكرية األكركبيػػػة, MAMبرنػػػامج تحػػػديث اإلدارة البمديػػػة  •
قميمية,   .2119 ,دمشؽشراكات محمية مف أجؿ تنمية حضرية وا 

, الطبعػػة دليػػؿ مدينػػة دمشػػؽ القديمػػةمديريػػة دمشػػؽ القديمػػة, , -MAMبرنػػامج تحػػديث اإلدارة البمديػػة  •
 .2119, األكلى, دمشؽ
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 -خطػػة العمػػؿ االسػػتراتيجية القمػػيـ تػػدمر, رة االدارة المحميػػةكزا, -MAMبرنػػامج تحػػديث اإلدارة البمديػػة  •
 .2119, , محافظة دمشؽ, دمشؽاستراتيجية التنمية المستدامة

 .2118, 21األجندة المحمية , مجمس مدينة حمب,  - MAMبرنامج تحديث اإلدارة البمدية •
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 .2118/ 5/  22-21مجمس مدينة حمب 

 .2114 حمب,, دراسة منطقة محيط الجامع الكبير, مديرية حمب القديمةمجمس مدينة حمب,  •
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   .2111, التكعية العامة كتعبئة المجتمع, 2001-2004

“ وزارة السػػياحة واآلثػػار األردنيػػة, التنميػػة السػػياحية فػػي مواقػػع التػػراث العمرانػػي/ التحػػديات والمعوقػػات •
عػػادةفػػي الحفػػاظ عمػػى التػػراث العمرانػػي  تجربػػة االردف“, المػػدف التاريخيػػة والتػػراث الثقػػافي  -اسػػتخدامو كا 

 .  2113مدينة الكرؾ, 

كع دعػػػـ كتطػػػكير المتػػػاحؼ كمكاقػػػع التػػػراث الثقػػػافي, مديريػػػة اآلثػػػار كالمتػػػاحؼ, كحػػػدة مشػػػر وزارة الثقافػػػة,  •
 .2112", ورشة عمؿ بعنواف "يـو عمؿ مف حولنا
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 المالحؽ
 
 

واالستثمار السياحي  جدوؿ بالمنظمات العالمية, والعربية الميتمة بالتنمية العمرانية, .1
 المستداـ لمراكز المدف التاريخية

 جداوؿ بالقطاعات المساىمة في تقديـ الموارد ضمف مركز مدينة حمب التاريخي .2
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 (1الممحؽ رقـ )

 جدوؿ بالمنظمات العالمية الميتمة بالتنمية العمرانية واالستثمار السياحي لمراكز المدف التاريخية -1

 النشاطات الرئيسيةالمياـ  المنظمة

 منظمة األمـ المتحدة 

 لمتربية كالتعميـ كالثقافة 

– UNESCO- 
 – 4:56تأسست عاـ 

مقرىا األساسي مدينة 
 باريس

المساىمة في إحبلؿ السبلـ كاألمف عف 
طريؽ رفع مستكل التعاكف بيف دكؿ 
العالـ في مجاالت التربية كالتعميـ 

لمعدالة   كالثقافة إلحبلؿ االحتراـ العالمي 
كلسيادة القانكف كلحقكؽ اإلنساف كمبادئ 

 الحرية ألساسية.

ميثاؽ  -4:65اتفاقية الىام عاـ 
اتفاقية  -4:75البندقية )فينيسيا( عاـ

حماية  التراث العالمي الثقافي 
مؤتمر الحفاظ  –4:83كالطبيعي عاـ 

عمى المناطؽ التاريخية كدكرىا في 
 برنامج -4:87الحياة المعاصرة عاـ 
تكصيات عاـ  -السياحة المستدامة

بشأف حماية الممتمكات الثقافية  4:89
اتفاقية صكف التراث غير  –المنقكلة 

إعبلف  -3114المادم ىاـ    
اليكنسكك بشأف التدمير المتعمد لمتراث 

اتفاقية حماية  -3114الثقافي عاـ 
كتعزيز تنكع أشكاؿ التعبير الثقافي 

 .3116عاـ 
البندقية" والذي أعدتو منظمة اليونسكو المرجع األساسي في مجاؿ حماية المواقع التاريخية يعتبر "ميثاؽ 

عادة تأىيميا مف خالؿ العديد مف اإلجراءات والتوصيات, كما ركزت المنظمة عمى السياحة وبينت مزايا  وا 
لو الضوابط الالزمة التي االستثمار السياحي في المدف التاريخية والنتائج االيجابية ليذا االستثمار ووضعت 

 تكفؿ استدامتو لألجياؿ القادمة.
   

المجمس الدكلي لممعالـ 
 –كالمكاقع األثرية 

ICOMOS –  تأسس
مقرىا  – 4:75عاـ 

األساسي في مدينة 
 باريس

تعمؿ مف أجؿ حفظ كحماية التراث 
 الثقافي

الميثاؽ الدكلي لمسياحة الثقافية عاـ 
ميثاؽ كاشنطف لمحفاظ عمى  -4:87

المدف كالمناطؽ التاريخية عاـ 
الميثاؽ الدكلي إلدارة التراث  -4:98

  1::4األثرم عاـ 

دعت المنظمة الى التعاوف الدولي لمحفاظ عمى التراث كونو مشترؾ لإلنسانية جمعاء. وضرورة تأميف كافة 
جراء أعماؿ التوثيؽ لكافة المواقع واألبنية التراثية. كما شجعت  التشريعات الالزمة لحماية التراث األثري وا 
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ات المحمية واتخاذ كافة التدابير لضماف المنظمة صناعة السياحة وتوظيفيا في خدمة تعزيز التراث والثقاف
 استدامة تمؾ المواقع األثرية.

   

المركز الدكلي لمحفاظ      
عمى  الممتمكات الثقافية                     

– ICCROM –  تأسس
مقرىا  – :4:6عاـ 

 األساسي ركما 

 كىي مكرسو لحماية التراث الثقافي

تيتـ بالتدريب كالمعمكمات  كالبحث 
كالتنسيؽ مع كافة الجيات كتعمؿ 
عمى دعـ كتأييد كؿ الجيات التي 

تعمؿ عمى  -تعمؿ في التراث الثقافي
تنفيذ اتفاقية التراث العالمي لعاـ 

 إدارة مكاقع التراث.-4:83
ىدفت المنظمة لخدمة المجتمع الدولي مف خالؿ دعـ جميع الجيات العاممة في مجاؿ التراث الثقافي وقد 

أساليب ىذا الدعـ فكاف مف خالؿ تدريب الكوادر الفنية العاممة في مجاؿ الحفاظ عمى التراث تنوعت 
 باإلضافة الى إمكانية تقديـ كافة المعمومات واألبحاث والدراسات العممية في ىذا المجاؿ.

   

 –شبكة اآلغاخاف لمتنمية 
 4:89تأسست عاـ 

 مقرىا األساسي في جنيؼ

عف بيئة تيدؼ إلى تشجيع البحث 
 عمرانية حديثة بركح اإلسبلـ

حمقات التدارس -جكائز اآلغاخاف
الدكلية الخاصة بالعمارة في الثقافات  

إصدارات تتناكؿ شرح  -اإلسبلمية
كعرض المداكالت الخاصة بالمشاريع 

 الفائزة كتكثيؽ األبحاث.
االجتماعية جزء مف عمميات إعادة اىتمت المؤسسة بإعادة تأىيؿ المواقع التاريخية واعتبار التنمية 

التأىيؿ مع التنمية العمرانية واالقتصادية. كما اىتمت بالمباني التاريخية ودعت الى ضرورة إعادة توظيفيا 
سياحيًا مع إعادة تأىيؿ واستعماؿ الساحات العامة ضمف المدف التاريخية. إضافة الى تشجيع العودة 

 العصر الجديد. العمارة التراث بما يتالءـ ومتطمبات
   

منظمة السياحة العالمية 
 – 4:36تأسست عاـ  –

 مقرىا األساسي في مدريد

تيتـ بشؤكف الدكؿ مف الناحية السياحية 
كما تصدر  اإلحصائيات المتعمقة 
بالطمب كالعرض السياحي عمى مستكل 

 العالـ

تنمية   -التعاكف مف أجؿ التنمية
 -المستدامةالتنمية  -المكارد البشرية

  -الجكدة النكعية لمتنمية السياحية
إجراء إحصاءات كتحميؿ اقتصادم 

 كأبحاث السكؽ.
تسعى المنظمة الى نقؿ الخبرات السياحية وخصوصًا الى الدوؿ النامية. كما تعتمد عمى سياسة االستدامة 
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تنمية الموارد البشرية بما بما يضمف عدـ اإلضرار بالبيئة أو الثقافات المحمية. كما تسعى المنظمة الى 
يتالءـ واالحتياجات المستقبمية في مجاؿ السياحة. وتؤكد دائمًا عمى ضرورة ضماف الجودة النوعية لمخدمة 

 السياحية. وأخيرا تساعد في إعداد الدراسات واألبحاث حوؿ حاجة السوؽ بما يتعمؽ بالسياحة.
 
 
 العمرانية واالستثمار السياحي لمراكز المدف التاريخيةجدوؿ بالمنظمات العربية الميتمة بالتنمية  -2

 

 أىـ النشاطات المياـ الرئيسية المنظمة         

جامعة الدكؿ العربية 
  4:56تأسست عاـ 

 تكثيؽ الصبلت بيف الدكؿ األعضاء,

كتنسيؽ خططيا السياسية كاالقتصادية 
كاالجتماعية كالثقافية كاألمنية, مف أجؿ 

الجماعي كحماية األمف التعاكف  تحقيؽ
القكمي العربي, كصكف استقبلؿ الدكؿ 

عزيز العمؿ كت األعضاء كسيادتيا,
 .العربي المشترؾ في مختمؼ المجاالت

القياـ بإعداد الدليؿ اإلرشادم لمسياحة 
 المستدامة في الكطف العربي

يعتبر الدليؿ االرشادم لمسياحة المستدامة في الكطف العربي ىاـ جدان في مجاؿ االستثمار السياحي في المدف 
كثقافة  عممية تعمـباعتبارىا  تعريؼ العامميف في قطاع السياحة بمفيكـ السياحة البيئيةالتاريخية مف خبلؿ 

 .االستغبلؿ األمثؿ لممكاقع السياحيةم يدعك الى الذ ككذلؾ مفيـك السياحة المستدامةكتربية بمككنات البيئة, 
 

 
 

 

 –منظمة المدف العربية 
 – 4:78تأسست عاـ 

مقرىا األساسي في مدينة 
 الككيت

تيدؼ ىذه المنظمة إلى رعاية التعاكف 
كتبادؿ الخبرات بيف المدف العربية, 
كالحفاظ عمى ىكية المدينة العربية 

 المعاصرة.كتراثيا كادماجيا بالحياة 

 

القياـ بإجراء البحكث كالدراسات 
كتبادؿ الخبرات بيف الدكؿ األعضاء, 
كعقد المؤتمرات كالندكات كالدكرات 
صدار الكتب كالنشرات.  التدريبية كا 
كتقديـ القركض كالمنح في مجاؿ 
الحفاظ عمى التراث كاالستثمار 
السياحي لتمؾ المكاقع مثؿ مدينتي 
تكنس كفاس. كما ينبثؽ عنيا العديد 

المؤسسات كىي المعيد العربي  مف
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إلنماء المدف كمقره الرياض, كصندكؽ 
تنمية المدف العربية كمقره الككيت 
كجائزة منظمة المدف العربية كمقرىا 

 قطر.
بشكؿ عاـ دعت منظمة المدف العربية الى الحفاظ عمى ىوية المدف العربية ودعميا بمختمؼ الوسائؿ 

براز اليوية المحمية الفنية والمالية, كما شجعت التناف س بيف ىذه المدف في مجاؿ الحفاظ عمى التراث وا 
 ليا.

   

المنظمة العربية لمتربية 
كالثقافة كالعمـك أليسكك                     

– ALESCO –  تأسست
مقرىا  – 4:81عاـ 

 األساسي تكنس 

تيدؼ المنظمة إلى تنسيؽ الجيكد 
العربية في مياديف التربية كالثقافة 
كالعمكـ. كالمساىمة في الحفاظ عمى 

 التراث العربي كحمايتو كنشره

قدمت ىذه المنظمة بعض الدعـ إلى 
عدد مف المدف العربية التاريخية 
لمحفاظ عمى تراثيا الحضارم كتعتبر 
مدينة القيركاف مثاالن لذلؾ. كما أنيا 
لعبت دكران ىامان في تسجيؿ العديد مف 

الئحة المدف العربية التاريخية في 
 التراث العالمي لمنظمة اليكنسكك

لممنظمة دورًا ىامًا في دعـ المدف العربية في مجاالت الثقافة والحفاظ عمى التراث الحضاري, ودعـ العديد 
 مف المدف التاريخية في ىذا المجاؿ بشكؿ عممي.

   

منظمة المؤتمر 
تأسست عاـ  -اإلسبلمي

مقرىا االساسي  – :4:7
الرباط في المممكة 

 المفربية.

تيدؼ الى دمج الجيكد كالتكمـ بصكت 
كاحد لحماية كضماف تقدـ مكاطنييـ 

 كجميع مسممي العالـ

اىتمت بالتراث الثقافي لممدف 
االسبلمية كنتج عنيا العديد مف 
المنظمات كالييئات المتخصصة في 

قيامو بالمؤتمر  -ىذا الشأف 
لكزراء  3113ث عاـ االسبلمي الثال

إنشاء  -السياحة في الدكؿ األعضاء
 معارض سياحية سنكية.

دعمت المنظمة لالىتماـ بالتراث الثقافي لممدف اإلسالمية, كما دعمت الصناعة السياحية وخصوصًا في 
 المدف التاريخية واستثمارىا سياحيًا.

   
عقد الندكات كالمؤتمرات بيدؼ تبادؿ تيدؼ الى تنشيط تطكير التعاكف بيف منظمة العكاصـ كالمدف 
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 – OICC -االسبلمية
 – 4:91تاسست عاـ 

مقرىا األساسي في مدينة 
 مكة

العكاصـ كالمدف اإلسبلمية كالحفاظ عمى 
 ىكيتيا كتراثيا

المساىمة في تمكيؿ  –الخبرات 
إصدار  –المشاريع كالبحكث كالتدريب 

العديد مف التكصيات حكؿ الحفاظ 
 عمى التراث العمراني.

اىتمت المنظمة بالتراث الثقافي لممدف اإلسالمية ودعت الى ضرورة االستثمار السياحي في مدنيا التاريخية 
نظرًا لما لو مف دور فاعؿ في التنمية المحمية ليذه المدف, كما ساعدت مختمؼ الدوؿ اإلسالمية لمحصوؿ 

التمويؿ الالـز لتنفيذ مختمؼ المشاريع التي تضمف رفع مستوى البيئة العمرانية ومستوى الخدمات عمى 
والمرافؽ لتمؾ المدف, باإلضافة الى تقديـ الدعـ الفني لكافة الجيات المعنية والدعوة الى تشجيع الحرؼ 

 اليدوية والتقميدية وتشجيع الحفاظ عمييا دعمًا لمصناعة السياحية.
   

المنظمة االسبلمية لمتربية 
 -كالعمـك كالثقافة ايسيسكك

ISESCO –  تأسست عاـ
مقرىا األساسي  – 4:93

في مدينة الرباط بالمممكة 
 المغربية

تيدؼ الى تنسيؽ الجيكد بيف الدكؿ 
اإلسبلمية في مجاالت التربية كالعمكـ 
كالثقافة كالتعريؼ بالتراث العمراني 

ثماره كالعمؿ عمى الحفاظ عميو كاست
 بشكؿ مستداـ

القياـ بالدكرات كالندكات كالمؤتمرات 
كتقديـ  –بيف الدكؿ األعضاء 

المساعدات المادية لمباحثيف في كافة 
المجاالت كخصكصان حماية التراث 

 الثقافي.

 اىتمت المنظمة بالتراث الثقافي لممدف العربية ودعمتيا فنيًا وماديًا بيدؼ الحفاظ عميو واستثماره سياحياً 
 وثقافيًا بيدؼ تحقيؽ االستدامة لتمؾ المواقع والمدف التاريخية.

   

مركز األبحاث لمتاريخ 
 -كالفنكف االسبلمية

IRCICA –  تاسست عاـ
مقرىا األساسي  – 4:91

 في مدينة استنبكؿ.

االىتماـ بالحرؼ اليدكية التقميدية 
 كتنشيطيا في دكؿ العالـ االسبلمي.

الندكة الدكلية حكؿ آفاؽ تنمية 
الصناعات التقميدية بالعالـ االسبلمي 

االحتفاؿ  – 4::4بالرباط عاـ 
العالمي األكؿ لحرفيي الدكؿ 

 -5::4االسبلمية بإسبلـ آباد عاـ 
الندكة الدكلية األكلى حكؿ الحرؼ 
اليدكية في العمارة االسبلمية       ) 
المشربيات كالزجاج( بالقاىرة عاـ 

الندكة الدكلية األكلى حكؿ  – 6::4
آفاؽ تنمية فنكف الزخرفة في العالـ  ) 

 8::4االرابيسؾ( بدمشؽ عاـ 
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اىتـ المركز بالحفاظ وتطوير الصناعات التقميدية والتي تشكؿ مكونًا اساسيًا مف مكونات السياحة الثقافية 
 ضمف المدف والمواقع التاريخية العربية.

 

 منظمة السياحة العربية
االزدىار االقتصادم تيدؼ الى تطكير 

كمكافحة الفقر مف خبلؿ التنمية 
 السياحية المستدامة

لدعـ  السياحي العربيالصندكؽ إنشاء 
الشركات كالمشاريع السياحية في 

 المدف العربية.
وبالتالي فإف المنظمة تسعى الى تطوير السياحة في المدف العربية خدمة لممجتمعات المحمية ودعمًا 
القتصاداتيا, مف خالؿ العديد مف الفعاليات والنشاطات. كما دعت الى مشاركة المجتمعات المحمية في كافة 
األنشطة والتخطيط المستقبمي. كما تعمؿ عمى الترويج لتراث المدف العربية وثقافتيا وتدعو الى استثمارىا 

 في مجاؿ السياحة.

لالستفادة مف الخبرات الدولية في ىذا المجاؿ وخصوصًا كما تعمؿ المنظمة عمى توسيع عالقاتيا الدولية 
 منظمة األمـ المتحدة لمسياحة العالمية.
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 (2ممحؽ رقـ )

 جيات القطاع العاـ-1

ىيئة 
التخطيط 
والتعاوف 
 الدولي

جياز فني تابع لرئاسة مجمس الكزراء ىدفو دعـ كتمكيف المجمس األعمى لمتخطيط مف تمبية ىي 
مف حيث إعداد خطط التنمية  سكرية,االقتصادية كاالجتماعية في العمرانية ك حاجات التنمية 

كاإلشراؼ عمييا كمتابعة تنفيذىا,  ,الشاممة منيا كالقطاعية ,الطكيمة كالمتكسطة كالقصيرة األجؿ
, كتقديـ المساعدة التقنية العمرانية حقيؽ التعاكف الدكلي البلـز كالكافي لدعـ تنفيذ خطط التنميةكت

  لمحككمة فيما يتعمؽ بمسائؿ التنمية االقتصادية.
الموارد  الموارد المالية

 البشرية
قوانيف 
 وأنظمة

 تعاوف دولي

ىي الجية 
المخكلة مف 
الحككمة السكرية 

باالتصاؿ 
مع كالتفاكض 

الخارج مف أجؿ 
تدبير مصادر 
دكلية كقركض 
أك ىبات أك 
 مساعدات عينية

ككاد الييئة 
عمى 

المستكل 
الكطني 
 كالمحمي

تنظيـ كتكجيو 
كاعتماد 

المكازنات 
 االستثمارية

  االتفاقية المبرمة مع الجانب األلماني
( GIZالمتمثؿ بالككالة األلمانية لمتعاكف التقني )

 القديمة في إطار مشركع إحياء حمب

  اتفاقية تبادؿ الديف السكرية األلماني مع
 الحككمة األلمانية

  اتفاقية مع الصندكؽ العربي لئلنماء
االقتصادم كاالجتماعي في الككيت في إطار 

 مشركع إحياء حمب القديمة

  برنامج تطكير السياحة الثقافية بتمكيؿ مف
 االتحاد األكركبي كبمشاركة كزارة السياحة

التنمية العمرانية تمويؿ في وعبر برامج اإلعفاء مف الَديف, ساىـ  ,في مجاؿ التطوير الدولي إطار التعاوف اف
الساحات العامة,  تأىيؿتجديد الُبنية التحتية االجتماعية والفنية, وفي لمركز مدينة حمب التاريخي, مف خالؿ 

ب التخطيط لممستقبؿ حيث أ معظـ ىذه االتفاقيات . إال أنو يجدعـ الموارد البشرية, وتمويؿ دراسات مختمفةو 
 قد انتيت والبد مف ايجاد البديؿ  نظرًا الستمرار حاجة مدينة حمب القديمة.

ىيئة 
التخطيط 
 اإلقميمي

كتنمية كتعزيز بيئة التخطيط اإلقميمي في الجميكرية  ,تيدؼ إلى إعداد كتنفيذ التكجيات الكطنية
كضع األسس , ك تقديـ المقترحاتك يؽ مع كافة الجيات المعنية العربية السكرية, كذلؾ بالتنس

عداد اإلطار الكطني لمتخطيط اإلقميمي, ك كالمعايير الفنية كالمؤشرات الخطط أك تكميؼ جيات , ك ا 
مراجعة كتدقيؽ كافة المشاريع كخطط , ك فنية أخرل )عامة أك خاصة( كاإلشراؼ عمى عمميا

, قميمي كالتي تقترحيا كافة جيات القطاعيف العاـ كالخاصالتنمية ذات األىمية عمى المستكل اإل
نشاء قاعدة معمكماتك  التنسيؽ كالتشاكر مع الكزارات كىيئة تخطيط الدكلة كالمحافظات , ك ا 

 كالمجالس المحمية لممدف حكؿ كؿ القضايا المتعمقة بالتخطيط اإلقميمي
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الموارد  الموارد المالية
 البشرية

قوانيف 
 وأنظمة

 دوليتعاوف 

يجكز لمييئة أف 
تقبؿ المنح 

كاليبات 
كالتبرعات 
المحمية 

كالخارجية كفؽ 
األنظمة كالقكانيف 

 النافذة

ككاد الييئة 
عمى 

المستكل 
الكطني 
 كالمحمي

كضع 
األسس 

كالمعايير 
الفنية 

 كالمؤشرات

  ىناؾ إمكانيات كبيرة لمتعاكف التقني إال أف
 الييئة في فترة التأسيس

  اتفاقية أكلية لمتعاكف مع برنامج البلمركزية
كالتنمية المحمية الممكؿ مف االتحاد األكركبي 
كىك المرحمة الثانية مف برنامج تحديث 

 .MAMالبمديات 

يمكف أف يكوف لمييئة دور كبير في الترويج وتوجيو االستثمارات الى مركز مدينة حمب التاريخي, والعمؿ عمى 
التاريخية السورية عامة, مما يشكؿ رابطًا داعمًا ومسارًا سياحيًا ينعكس فائدة عمرانية ربطيا مع المواقع 

 واقتصادية عمى ىذه المواقع وعمى مركز مدينة حمب التاريخي مستقبالً 
 

ىيئة 
 االستثمار

تنفيذ سياسات ك  ,تطكير قطاع االستثمار كتحسيف المناخ االستثمارم في سكريةتعمؿ عمى 
تبسيط اإلجراءات كتسييميا أماـ  كذلؾ مف خبلؿ ,الكطنية كتنمية البيئة االستثماريةاالستثمار 

عداد الخارطة االستثمارية بالتنسيؽ مع الجيات , ك خدمات النافذة الكاحدة عبرالمستثمريف  ا 
المساىمة في خمؽ الفرص , ك صاحبة العبلقة ضمف أكلكيات الحككمة كاالقتصاد الكطني

تقديـ , ك ة بالتعاكف مع الجيات المعنية لعرضيا عمى المستثمريف بشكؿ متكامؿاالستثمارية الحقيقي
القياـ بتتبع تنفيذ المشاريع االستثمارية , ك كتكفير المعمكمات كالبيانات البلزمة لممستثمريف االستشارة

ؽ التركيج لبيئة االستثمار في سكرية داخميان كخارجيان عف طري, ك التي تعترضيا العقباتبيدؼ حؿ 
كسائؿ التركيج المختمفة مف ندكات كمؤتمرات ككرش عمؿ كمعارض كزيارات كلقاءات كحمبلت 

 إعبلنية.
 تعاوف دولي قوانيف وأنظمة الموارد البشرية الموارد المالية

السعي المتكاصؿ 
كالحثيث لضماف 
تدفؽ االستثمارات 
األجنبية كالعربية 
كالمحمية إلى سكرية 
بشكؿ أفضؿ مف 

 كالنكع حيث الكـ

ككاد الييئة عمى 
المستكل الكطني 

 كالمحمي

تشجيع االستثمار تسعى ل تبسيط اإلجراءات
 داخؿ سكرية األجنبي
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إف مشاريع االستثمار السياحي لمراكز المدف التاريخية مازاؿ غير وارد ضمف خارطة االستثمار التي أعدتيا 
والتي اقتصرت عمى المشاريع الصناعية والزراعية والطاقة, وىي مشاريع, بالرغـ مف أىميتيا, ولكف يجب 

 لتاريخية. توسيع المجاالت المطروحة لتشمؿ قطاع السياحة واالستثمار في المدف ا

المجمس 
األعمى 
 لمسياحة

كىك مجمس ممثؿ مف جميع المعنييف في صناعة السياحة في سكرية, كيترأسيا رئيس مجمس 
الكزراء, كتتمتع بسمطات كاسعة في ىذا المجاؿ, كىي تعمؿ عمى تطكير صناعة السياحة مف 

جميع العقبات التي تكاجو خبلؿ التركيج لممكاقع السياحية في سكرية كاالستثمار فييا, كتذليؿ 
قرار التكجيات كالقكانيف اليادفة الى تذليؿ العقبات كالتخفيؼ مف البيركقراطية,  المستثمريف, كا 

 كاعتماد التسييبلت الكاممة اإلدارية كالمالية في ىذا الخصكص.
 تعاوف دولي قوانيف وأنظمة الموارد البشرية الموارد المالية

السعي المتكاصؿ 
 لجذبكالحثيث 
االستثمارات 

األجنبية كالعربية 
 كالمحمية إلى سكرية 

الككادر اإلدارية 
الخاصة بالمجمس  
عمى المستكل 

 الكطني كالمحمي

  إقرار التكجيات
كالقكانيف لمتخفيؼ مف 

 البيركقراطية

  اعتماد التسييبلت
الكاممة اإلدارية 

 كالمالية 

  كضع المبادئ
كآليات العمؿ الناظمة 
لعبلقة السياحة كاآلثار 

 سكريةب

تشجيع االستثمار تسعى ل
 داخؿ سكرية األجنبي

إف المجمس األعمى لمسياحة ىو صاحب القرار األعمى بخصوص االستثمارات السياحية في سورية, بما فييا 
دارة محمية. مف االستثمار ضمف مراكز المدف التاريخية, وبمشاركة الوزارات  المختصة مف سياحة وثقافة وا 

خالؿ القرارات والتوجيات والفعاليات واألنشطة التي تساعد وتشجع عمى االستثمار السياحي في مراكز المدف 
شغاالت وذلؾ بالتعاوف مع اإلدارات المحمية كما في مدينة  زالة العقبات المحتممة مف ممكيات وا  التاريخية, وا 

سـ مساىمة القطاع العاـ في ىذه الحالة مف خالؿ السياسات وسف التشريعات والمساىمة حمب القديمة. وتت
 في العقارات )أراضي فارغة, أبنية أثرية,..(, والتي تعود ممكيتيا الى مجمس مدينة حمب بالكامؿ.

وزارة اإلدارة 
 المحمية

تعّد كاحدة مف أىـ الجيات الحككمية المعنية في مجاؿ حماية التراث كاستثماره سياحيان. حيث تيتـ 
بالعديد مف المجاالت كيتبع إلييا العديد مف اإلدارات كالمراكز ذات االختصاصات المختمفة. تعنى 

 بالدرجة األكلى بالتنظيـ كاإلشراؼ عمى اإلدارات المحمية كالبمديات, 
 تعاوف دولي قوانيف وأنظمة الموارد البشرية المالية الموارد

تكزع الكزارة عادة معكنات 
الى الكحدات اإلدارية حسب 
االحتياجات الطارئة, كخاصة 

ككاد الكزارة 
لمستكل عمى ا
 الكطني 

تعد كافة التشريعات 
المتعمقة باإلدارة 
كالحكـ المحمي 

إمكانية لمتعاكف الدكلي 
عبر ىيئة التخطيط 

 كالتعاكف الدكلي
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إعانات لدفع الركاتب 
كاألجكر, لذا مف غير 
المنطقي أف نتكقع مساىمات 
مالية ذات جدكل تجاه مركز 

 مدينة حمب التاريخي.

كالمخالفات 
كاالستثمار كالبيئة 
كبالتخطيط كالتنظيـ 

 العمراني

محافظة 
 حمب

بناء عمى  تعمؿ عمى فرض بعض الرسـك البسيطة عمى الخدمات كالمنشآت في المحافظة
تفكيضات كاردة ضمف قانكف اإلدارة المحمية لممحافظ. كيعتبر محافظ حمب رئيسان لمجنة الحماية 

, بيدؼ حماية مركز مدينة حمب التاريخي بعد تسجيميا ضمف الئحة 1988التي تـ تشكيميا عاـ 
مف اعتماد التراث العالمي اإلنساني. كىي صاحبة القرار األعمى بكؿ ما يخص المدينة القديمة 

لمسياسات, كمنح الرخص بما فييا السياحية كما تمعب المحافظة دكران فاعبلن في مجاؿ تدريب 
المكارد البشرية, مف خبلؿ إنشاء المراكز المتخصصة كالتي تعنى بتدريب الككادر المكجكدة في 

مياه كافة اإلدارات المحمية في محافظة حمب, مف بمديات كشركات كمؤسسات خدمية أخرل كال
كالكيرباء كالبيئة...الخ, أك مف خبلؿ التعاكف مع جيات أكاديمية متخصصة كمف أىميا جامعة 

 حمب.
 تعاوف دولي قوانيف وأنظمة الموارد البشرية الموارد المالية

تكزع عائدات الرسـك عمى 
البمديات بالدرجة األكلى 
لتمكيؿ بعض المشاريع 
االستثمارية الجديدة. كالتي 

يمكف أف تمكؿ بعض بدكرىا 
المشاريع ضمف مركز مدينة 
حمب التاريخي كلكف يعتبر 
ىذا النكع مف التمكيؿ 
ضعيفان, كيستخدـ حيف 
الضركرة كىك ما يسمى ) 
المكازنة المستقمة 

 لممحافظة(.

ككادر المحافظة 
عمى المستكل 

 المحمي 

لممكتب التنفيذم 
لممحافظة صبلحيات 
في اعتماد بعض 
اإلجراءات محميا كفؽ 
تفكيضات قانكف 

 اإلدارة المحمية 

إمكانية لمتعاكف الدكلي 
عبر ىيئة التخطيط 

 كالتعاكف الدكلي

مجمس 
 مدينة حمب

تمعب دكران ىامان في مجاؿ حماية مركز مدينة حمب التاريخي, كالتخطيط لمشاريع إعادة تأىيمو, 
صدار القكانيف باستحداث ىيئات إدارية خاصة بالمدف  كتطكير أنظمة ضابطة البناء الخاصة بو, كا 

 القديمة ضمانان لمحفاظ عمى خصكصيتيا كاستدامتيا 
 تعاوف دولي قوانيف وأنظمة الموارد البشرية الموارد المالية

  إمكانية لمتعاكف الدكلي لمجمس المدينة ككاد مجمس المساىمة مف مكاردىا
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 الذاتية

 مف الدعـ المركزم 

  مف المنح كاالتفاقيات
 الدكلية

المدينة عمى 
المستكل 
 المحمي 

صبلحيات في 
اعتماد بعض 
اإلجراءات محميا كفؽ 
تفكيضات قانكف 

 اإلدارة المحمية 

ىيئة التخطيط عبر 
 كالتعاكف الدكلي

إف االستثمار السياحي لـ يكف ىدفًا مف أىداؼ اإلدارة المحمية ضمف مدينة حمب القديمة ولكف بعد بدء 
عممية اإلحياء في حمب القديمة, والبدء بتنفيذ المشاريع ضمف ما سمي مناطؽ التدخؿ أو مناطؽ العمؿ, 

في المنطقة, فاف العديد مف االستثمارات السياحية بدأت تنتشر  التي أدت بدورىا الى تنمية عمرانية شاممة
 فييا. وأصبحت مناطؽ جذب لمسكاف المحمييف ولممدينة ككؿ, والسياح األجانب.

 

وزارة 
 -األوقاؼ 
مديرية 
 األوقاؼ

تدير مديرية األكقاؼ عددان كبيران مف أمبلكيا المتمثمة في العديد مف األبنية األثرية كالتاريخية 
ضمف مركز مدينة حمب التاريخي, مثؿ المدارس الدينية, كالخانات كاألبنية التجارية, كالعديد مف 

% مف 41الدكر السكنية الخاصة الكقفية, إضافة الى المساجد, كتمؾ المباني تشكؿ حكالي 
العقارات المكجكدة في المركز التاريخي لمدينة حمب, كىي بيذا ربما تككف إحدل أىـ المؤسسات 

يست في المدينة القديمة, كحدىا بؿ في مدينة حمب ككؿ التي تممؾ كتدير أصكالن تنعكس عكائد ل
 اقتصادية عمى مديرية األكقاؼ كالتي بدكرىا تقكـ بتنفيذ مشاريع جديدة كصيانة المباني التاريخية.

 تعاوف دولي قوانيف وأنظمة الموارد البشرية الموارد المالية
تنفؽ مديرية 
األكقاؼ عمى مدينة 
حمب القديمة مكازنة 
سنكية تتركز عمى 
ترميـ األبنية األثرية 
التي تممكيا, 
باإلضافة الى 
األبنية األثرية 
العامة كالجكامع 

 كالمدارس الدينية

ككاد الكزارة ك 
المديرية عمى 
المستكل الكطني 

 كالمحمي

تـ التعاكف مع مشركع  تبسيط اإلجراءات
كالككالة إحياء حمب القديمة 

األلمانية لمتعاكف التقني في 
مجاؿ تكثيؽ المباني الدينية 

 كترميميا

نما يتبع األولويات عمى مستوى المدينة ككؿ, باإلضافة الى توجيات  ال يوجد تمويؿ منتظـ لممباني األثرية, وا 
 إدارية في ىذا الخصوص
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وزارة 
 -الثقافة

مديرية 
اآلثار 
 والمتاحؼ

تعّد مف أىـ الكزارات الفاعمة في مجاؿ الحفاظ عمى مراكز المدف التاريخية كاستثمار األكابد 
قامة المتاحؼ العامة كالتخصصية, كىي تضـ العديد مف المديريات  األثرية في مجاؿ السياحة, كا 

مف أىميا في مجاؿ الحفاظ  المديرية العامة لآلثار كالمتاحؼذات االختصاصات المختمفة, كتعد 
ـ, كبرزت مياميا  1946بعد استقبلؿ سكرية عاـ  عمى المدف كالمكاقع التاريخية, كالتي تأسست

خبلؿ السنكات األكلى مف االستقبلؿ في الكشؼ عف معطيات التراث السكرم كالحفاظ عمييا 
جراء الدراسات الخاصة بالمكتشفات األثرية, كصياغة القكان يف الناظمة لذلؾ, كالتي كحمايتيا, كا 

 كردت في قانكف اآلثار كتعديبلتو.
الموارد  الموارد المالية

 البشرية
 تعاوف دولي قوانيف وأنظمة

  تعتبر مديرية اآلثار
كالمتاحؼ ممزمة بتقديـ 

% مف تكمفة 51نحك 
الترميـ ألم بناء أك معمـ 
تاريخي مسجؿ لدييا سكاء 
تعكد ممكيتو ليا مباشرة, 

شخصية فردية أك أك ألم 
 اعتبارية

  تساىـ المديرية في
مدينة حمب في ترميـ 
عادة تأىيؿ عدد مف  كا 
عادة  المباني األثرية كا 

 تكظيفيا كمتاحؼ

ككاد الكزارة 
كالمديرية 

عمى 
المستكل 
الكطني 
 كالمحمي

  صياغة القكانيف
كاإلجراءات البلزمة لحماية 

 المدف التاريخية

  اقتراح تسجيؿ
عمى الئحة المكاقع األثرية 

 التراث اإلنساني العالمي

إمكانية التعاكف الدكلي 
مثؿ برنامج تطكير 
السياحة الثقافية 
بتمكيؿ مف االتحاد 
األكركبي كبمشاركة 

 كزارة السياحة

ال يوجد ميزانيات ثابتة مخصصة لمعناية باألوابد األثرية في مركز حمب التاريخي, وىذا التمويؿ يعتمد عمى ما 
اإلدارة المركزية اعتمادًا عمى أولوياتيا عمى مستوى القطر ككؿ, وىو ما ييدد نوعية االستثمار تخصصو 

 ضمف ىذه األبنية, ويعرضيا لإلىماؿ, ونقص في الخدمات الضرورية الالزمة لالستثمارات السياحية

وزارة 
 -السياحة 
مديرية 
 السياحة

سياحي ىاـ عمى خارطة المقاصد السياحية ىكية سياحية متميزة لسكرية كمقصد تعمؿ الى تحقيؽ 
صياغة منتجات سياحية جاذبة كذات جكدة عالية تستند عمى الغنى كالتنكع في ك  ,العالمية

قطاع سياحي  يقـك عمى تنفيذىا ,المصادر السياحية كتتبلءـ مع متطمبات األسكاؽ السياحية
مارات كعدد األطر البشرية المؤىمة لعدد السياح كحجـ االستث متكازنة زيادةتحقيؽ يسعى ل ,متكامؿ

 في القطاع السياحي
 تعاوف دولي قوانيف وأنظمةالموارد  الموارد المالية
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 البشرية
 زيادة  تسعى الى

اإليرادات السياحية 
كخاصة مف القطع 

كنسبة إسياـ  ,األجنبي
السياحة في الناتج 

البعد ك  ,الكطني اإلجمالي
تكليد  مف حيث التنمكم

فرص عمؿ جديدة كفي 
 مختمؼ أنحاء الببلد

  ترميـ األكابد التاريخية
 كاستثمارىا سياحيا

ككاد الكزارة 
كالمديرية 

عمى 
المستكل 
الكطني 
 كالمحمي

  المكاقع األثرية تحديد
كمكاقع سياحية كدعـ البنية 
التحتية فييا كدعـ 
الصناعات التقميدية 
كتكظيفيا سياحيان. كتعريؼ 

 كتصنيفيا. التراثيةالدكر 

  إعداد القكانيف العامة في
مجاالت االستثمار 

 السياحي المختمفة

  تعديؿ بعض القكانيف
 بلئـ التطكر السياحيلت

  كضع األسس كالضكابط
قامة  الناظمة لترخيص كا 

 الميرجانات المحمية

  تمكيؿ المصارؼ
الحككمية لممشاريع 
المستثمرة مف قبؿ السكرييف 
كالمعركضة في ممتقيات 

 . السياحي االستثمارسكؽ 

 اإلعفاءات تأميف 
 لممستثمريف.كالتسييبلت 

  التطكير كالتنمية قكانيف
السياحية في الجميكرية 

 بشكؿ عاـ. العربية السكرية 

  منشآت المبيت قكانيف
عمؿ ك  الغرؼ السياحيةك 

 .مكاتب السياحة كالسفر

إمكانية التعاكف الدكلي 
ممتقيات الدكلية كعقد ال

لسكؽ االستثمار 
السياحي الدكلي في 

 سكرية

إف لوزارة ومديري السياحة دورا شامال في مجاؿ استثمار المدف التاريخية مف ناحية التسويؽ والترويج وجمب 
وأحيانا المساىمة المالية المباشرة في ترميـ األوابد االستثمارات وتبسيط اإلجراءات وتشجيع المستثمريف 

 وتوظيفيا سياحيا
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وزارة اإلسكاف 
 -والمرافؽ 

مؤسسة المياه 
والصرؼ 

 –الصحي 
الشركة العامة 

لمصرؼ 
 الصحي

تقـك ىذه المؤسسة بالعمؿ بالتكازم مع عممية استبداؿ شبكات الصرؼ الصحي في المدينة 
شبكات المياه العذبة كالتي كانت تعاني مف االىتراء كالخمط مع القديمة, حيث تقـك باستبداؿ 

 المياه المالحة, إضافة الى اليدر الكبير الحاصؿ لممياه.
 تعاوف دولي قوانيف وأنظمة الموارد البشرية الموارد المالية

المساىمة في 
استبداؿ البنى 
 –التحتية الفنية 
 -الصرؼ الصحي
 مف مكازنات سنكية

الكزارة ككادر 
كالمؤسسة كالشركة 
عمى المستكل الكطني 

 كالمحمي

  إعداد مشاريع
التشريعات المتعمقة 
بقطاع االتصاالت 
 كتقانات المعمكمات
 تسييؿ إجراءات

إمكانية التعاكف الدكلي 
مف خبلؿ ىيئة التخطيط 

 كالتعاكف الدكلي

وزارة 
 -الكيرباء
شركة 
 الكيرباء

شامبلن لتحديث شبكة التكزيع المتيالكة, خاصة في المدينة تنفذ الشركة برنامجان استثماريان 
 القديمة بسبب تمكنيا مف الحصكؿ عمى مكارد خارجية مخصصة لتمكيؿ ىذه االستثمارات.

 تعاوف دولي قوانيف وأنظمة الموارد البشرية الموارد المالية
المساىمة في 
استبداؿ البنى 

شبكة  –التحتية 
مف  -الكيرباء

 المكازنات السنكية

ككادر الكزارة كالشركة 
عمى المستكل الكطني 

 كالمحمي

  إعداد مشاريع
التشريعات المتعمقة 
بقطاع االتصاالت 
 كتقانات المعمكمات
 تسييؿ إجراءات

إمكانية التعاكف الدكلي 
مف خبلؿ ىيئة التخطيط 

 كالتعاكف الدكلي

وزارة 
االتصاالت 
-والتقانة 
مديرية 
 االتصاالت

تقكـ الكزارة برسـ السياسة العامة لقطاع االتصاالت كتقانات المعمكمات في سكرية, ككضع 
االستراتيجيات كالخطط المتكافقة مع ىذه السياسة, كاإلشراؼ عمى تنفيذىا. كتحديد بنية سكؽ 
االتصاالت, ككضع التكجيات العامة المتعمقة بتطكيره كتنميتو كتقديـ خدمات االتصاالت 

ت فيو, كضماف أمنيا, عمى نحك يكاكب التطّكر التكنكلكجي العالمي. كرسـ سياسة كالمعمكما
تقديـ الخدمة الشاممة عمى نحك يحقؽ متطمبات التنمية االقتصادية كاالجتماعية. ككضع 
الخطط التي تشجع االستثمار في قطاع االتصاالت كتقانات المعمكمات, كتسمح بإيجاد المناخ 

االتصاالت كالمعمكمات لممستخدميف بأسعار متكازنة. كتشجيع المناسب لتكفير خدمات 
نشاطات التدريب كالتأىيؿ, كالبحث كالتطكير, كاالبتكار كاإلبداع, في مجاؿ االتصاالت 

  ذ تمؾ النشاطاتتنفييكتقانات المعمكمات, كاالرتقاء بيا, كتحديد التمكيؿ البلـز , كالمشاركة 
 تعاوف دولي قوانيف وأنظمة البشريةالموارد  الموارد المالية

المساىمة في 
استبداؿ البنى 

شبكة  –التحتية 
مف  -االتصاالت

 المكازنات السنكية

ككادر الكزارة كالمديرية 
عمى المستكل الكطني 

 كالمحمي

  إعداد مشاريع
التشريعات المتعمقة 
بقطاع االتصاالت 
 كتقانات المعمكمات

 تسييؿ إجراءات 

الدكلي إمكانية التعاكف 
مف خبلؿ ىيئة التخطيط 

 كالتعاكف الدكلي
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وزارة الصحة 
مديرية  -

 الصحة

تكفير خدمات ك  اإلشراؼ عمى جميع شؤكف الصحة كمؤسساتيا كالتنسيؽ بينياتقـك الكزارة ب
الرعاية الصحية لممكاطنيف كتأميف مستمزماتيا كمراقبتيا بما يضمف العدالة االجتماعية كمكاكبة 

جراء الدراسات السكانية كاقتراح السياسات ككذلؾ تعزيز الصحة اإلنجابية ك التطكرات العممية  ا 
ة كتحميؿ األدكية كتنظيـ األسرة كرعاية الحامؿ كالطفؿ تكفير الدكاء اآلمف كالفعاؿ كمراقب

المصنعة محميان كالمستكردة كاستمرار تطكير الصناعة الدكائية الكطنية كفؽ المعايير العالمية 
الكقاية مف األمراض البيئية ك تنظيـ صناعة المكاد كالمستحضرات الكيميائية كاالتجار بيا 

تعزيز ك كالكقاية منيا  تنفيذ البرامج الخاصة بمكافحة األمراض غير الساريةك كالسارية كمكافحتيا 
تنفيذ البرامج المتعمقة باألنشطة الصحية الخاصة بالمسنيف ك خدمات الصحة النفسية كالعقمية 

نشاء المدارس كالمعاىد البلزمة ك  تعزيز كتطكير مينة التمريض كالخدمات التمريضية كا 
ثقيؼ الصحي تعزيز كتطكير قدرات التصدم لمككارث كالطكارئ كاإلسعاؼ التك كاإلشراؼ عمييا 

المساىمة في إعداد معايير لتعزيز السبلمة ك كتشجيع أنماط كسمككيات الحياة الصحية كتعزيزىا 
عداد البحكث التي تسيـ في ك اعتماد المعمكماتية منيجان أساسيان لمتخطيط كالتطكير ك المينية  ا 

اعتماد معايير تنمية المكارد البشرية البلزمة لتحقيؽ أىداؼ الكزارة ك ك تطكير األداء الصحي 
منح ك تعزيز إجراءات ضماف جكدة الخدمات الصحية ك لبلختصاصات الطبية كالصحية 

منح تراخيص ك تراخيص ممارسة العمؿ لذكم الميف الطبية كالصحية كفؽ معايير معتمدة 
مراجعة كتحديث استراتيجيات القطاع الصحي ك المؤسسات كالمنشآت الصحية كفؽ معايير 

 كمتابعة تطبيقيا االستراتيجيةكالخطط 
 تعاوف دولي قوانيف وأنظمة الموارد البشرية الموارد المالية

المساىمة مف خبلؿ 
 المكازنات السنكية

ككادر الكزارة كالمديرية 
عمى المستكل الكطني 

 كالمحمي

  مراجعة كتعديؿ
, كالقكانيف المراسيـ

المتعمقة بالقطاع 
الصحي كرفعيا 
إلى الجية 
الحككمية المعنية 

 لممكافقة عمييا
 تسييؿ إجراءات 

إمكانية التعاكف الدكلي 
مف خبلؿ ىيئة التخطيط 

 كالتعاكف الدكلي

وزارة التربية 
مديرية  -

 التربية

تنفذ الشركة برنامجان استثماريان شامبلن لتحديث شبكة التكزيع المتيالكة, خاصة في المدينة 
 مخصصة لتمكيؿ ىذه االستثمارات.القديمة بسبب تمكنيا مف الحصكؿ عمى مكارد خارجية 

 تعاوف دولي قوانيف وأنظمة الموارد البشرية الموارد المالية
ميزانيات سنكية 
لترميـ المدارس 

 كنشاطات مختمفة

ككادر الكزارة كالمديرية 
عمى المستكل الكطني 

 كالمحمي

  إعداد مشاريع
التشريعات المتعمقة 
بقطاع التربية 

التعاكف الدكلي إمكانية 
مف خبلؿ ىيئة التخطيط 

 كالتعاكف الدكلي
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كالتعاكف مع مؤسسة  تسييؿ إجراءاتك 
اآلغاخاف لمثقافة ضمف 

 مدينة حمب القديمة

وزارة التعميـ 
 –العالي 

 جامعة حمب

إف لكزارة التعميـ العالي ممثمة بالجامعات كمراكز البحث العممي كمعاىد التراث في مختمؼ 
المدف السكرية, دكران ىامان في مجاؿ حماية التراث العمرانية كالتعريؼ بو, كمناقشة المشاكؿ التي 

يجاد الحمكؿ, متعاكنيف بذلؾ مع جيات دكلية كمحمية مختمفة.  التراث كيعّد معيد يعاني منيا كا 
 ـ, أكؿ معيد متخصص في تاريخ العمكـ في8999أنشئ عاـ العممي في جامعة حمب الذم 

قامة تعاكف كثيؽ مع جامعات غربية  الكطف العربي, ىدفو األساسي القياـ بدكر تراثي فاعؿ, كا 
 كعربية, كىيئات قكمية, كمعيد المخطكطات العربية, كدكلية كاليكنسكك

 تعاوف دولي قوانيف وأنظمة البشرية الموارد الموارد المالية
ميزانيات سنكية 
كنشاطات لعقد 
المؤتمرات الميتمة  
بالتراث كالمدف 
التاريخية كتمكيؿ 

 أبحاث كدراسات 

  ككادر الكزارة
كالجامعة عمى 
المستكل الكطني 

 كالمحمي

 أساتذة الجامعات 
 دراسات كأبحاث

  إعداد مشاريع
التشريعات المتعمقة 
بقطاع التعميـ 

تسييؿ العالي ك 
 إجراءات

إمكانية التعاكف الدكلي 
مف خبلؿ ىيئة التخطيط 

 كالتعاكف الدكلي
 

مف خالؿ استعراض جيات القطاع العاـ الخدمية كوزارة اإلسكاف والمرافؽ واالتصاالت والكيرباء والمياه 
نما تقتصر  والتعميـ العالي التربية باف ليس ليا سياسة واضحة تجاه المراكز التاريخية في سورية عامة وا 

فرضيا الوضع الراىف عمييـ أو تدخالت محدودة  ي ىال يتعداألمور عمى رصد بعض الموارد وبيدؼ محدود 
بعض األنشطة كالمؤتمرات واألبحاث العامة والتي ال تجد مف يتبناىا أو يتابعيا مما يفقدىا أىميتيا ويقمؿ مف 
انعكاسيا االيجابي عمى المراكز التاريخية بشكؿ عاـ وعمى مدينة حمب بشكؿ خاص األمر الذي يستدعي 

لمراكز التاريخية والستثماراتيا السياحية المختمفة ولكؿ جية مف وجود خطة عمؿ ترسـ الطريؽ الستدامة ا
 جيات القطاع العاـ السابقة باعتبارىا شريؾ فعمي ومساىـ في عممية االستدامة

 جيات القطاع الخاص -2

 غرفة السياحة

ر, خدمة القطاع السياحي كرعاية مصالحو المشتركة كالدفاع عنو كتمثيمو أماـ الغيتيدؼ الى 
 المساىمة في تطكير السياحة كتنميتيا ككضع الخطط السياحية كتنفيذىا بالتنسيؽ مع كزارةك 

المساىمة في رفع سكية جكدة الخدمات في ك , تنمية االستثمارات في القطاع السياحيك  السياحة,
نشر الكعي ك  ,رفع مستكل ممارسة المينةك  المنشآت السياحية كتقديميا بأسعار منافسة.

اإلسياـ في الدراسات ك  ,التركيج كالتسكيؽ لمسياحة بالتعاكف كالتنسيؽ مع الكزارةك  ,السياحي
قامة الدكرات , ك كاألبحاث كاإلحصاءات البلزمة لتطكير السياحة عقد المؤتمرات كالندكات كا 

صدار النشرات الدعائية كاإلعبلمية السياحية كدعكة الكفكد السياحية العربية  التدريبية كا 
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قامة المعارض كالميرجانات داخؿ القطر كخارجو أك المشاركة فييا كذلؾ كاألجنبية كاس تقباليا كا 
العمؿ عمى تأىيؿ الشركات الناشئة أك األفراد عبر إنشاء ك  بالتنسيؽ مع الكزارة كالجيات المعنية.

 ,حاضنات ليا كالعمؿ عمى تدريب كتأىيؿ العناصر الجديدة الكافدة إلى سكؽ العمؿ السياحي
 ,ة في حؿ الخبلفات التي قد تنشأ بيف األعضاء في الغرفة أك بينيـ كبيف الغيرالمساىمك 

إضافة إلى التنسيؽ بيف األنشطة  ,التي تضمف عدـ تضارب المصالح بينيـ ككضع المعايير
كتقديـ الخبرات التي تطمبيا الجيات الرسمية كالقضائية  السياحية كتنظيـ ممارسة المينة.

  ية الدكلية كالمحمية فيما يختص بالخبلفات بيف الجيات السياحية.كتثبيت األعراؼ السياح
 تعاوف دولي قوانيف وأنظمة الموارد البشرية الموارد المالية

تمكيؿ 
نشاطات 
 مختمفة  

ككادر كخبراء الغرفة عمى 
المستكل الكطني كالمحمي 

إمكانية التعاقد لدعـ  –
المكارد البشرية المحمية 

 كتقديـ الخبرات المختمفة 

إبداء الرأم في 
التشريعات 
كاألنظمة 
المتعمقة 
 بالسياحة

إمكانية كبيرة مف خبلؿ 
األنشطة المختمفة مف 
معرض كتبادؿ خبرات 

 كجمب استثمارات

غرفتي تجارة 
 وصناعة حمب

تعتبر غرفة تجارة حمب ككذلؾ غرفة صناعة حمب, المظمة المؤسساتية لنشاط أعضائيا 
التجار, المذيف يعتبركف أكبر شريحة اقتصادية مستخدمة لممدينة القديمة, كمستفيدة مف كضعيا 
مكانياتيا. فكؿ المحبلت التجارية كالمخازف كالمكاتب المرخصة, كالصناعات المحمية يجب  كا 

نيان في غرفة التجارة كالصناعية, كما يجب عمى المالكيف كالمدراء أف يككنكا أف تسجؿ قانك 
أعضاء في الغرؼ بصفتيـ تجاران أك صناعييف. كتييمف ىذه الغرؼ بحكـ إرثيا التاريخي عمى 

 مصادر كاسعة كمتنكعة داخؿ المدينة القديمة, 
 تعاوف دولي قوانيف وأنظمة الموارد البشرية الموارد المالية

تمكيؿ 
نشاطات 
 مختمفة  

ككادر كخبراء الغرفة عمى 
المستكل الكطني كالمحمي 

إمكانية التعاقد لدعـ  –
المكارد البشرية المحمية 
كتقديـ الخبرات المختمفة 

 كاالستشارات

إبداء الرأم في 
التشريعات 
كاألنظمة 
المتعمقة 
 بالسياحة

إمكانية كبيرة مف خبلؿ 
األنشطة المختمفة مف 

كتبادؿ خبرات معرض 
 كجمب استثمارات

التزاؿ مساىمة الغرؼ النقدية والعينية في مركز مدينة حمب التاريخي غائبة تمامًا, حتى اآلف, بالرغـ مف 
إبدائيما تفيمًا واستعدادًا واضحًا لمتعاوف والمساىمة المالية بالوسائؿ المتاحة التي قد تقترحيا إدارة مشروع 

التكمفة والموضوع, مف خالؿ المساىمة المالية المباشرة, أو المشاركة في تحمؿ األحياء في مجاالت محددة 
 تكمفة ترميـ بعض األبنية والمواقع التاريخية.
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مساىمة 
 جمعية
عاديات 
 حمب

كاف ليا الدكر األسبؽ في مجاؿ حماية التراث في مدينة حمب القديمة, كالتعريؼ فيو كتركيجو 
مف اآلثار كالعاديات كحفظيا في متحؼ  رآنذاؾ بالسعي لجمع ما تيسسياحيان, كقد حددت ىدفيا 

حمب, كاالىتماـ بترميـ اآلثار الخربة كالمتداعية حفظان ليا مف االندثار السيما قمعة حمب. إضافة 
الجمعية تعمؿ .الى االستعانة بكؿ الكسائؿ لدل الحككمة لتكسيع نطاؽ حركة السياحة كتنشيطيا

لحمايتيا, كتنظيـ الرحبلت إلى  ديمة كالتعاكف مع مديرية اآلثارباآلثار القأساس االىتماـ  عمى
صدار النشرات كالمجمة عمى نحك دكرم األماكف األثرية, كاالىتماـ بالدراسات األثرية, عدد  بم  .كا 

مكزعة في مصياؼ كحماه كجبمو كطرطكس كدير  فرعان  51المدف كالمحافظات  فركع الجمعية في
 ة كالسكيداء كادلب كحمص كالحسكة كالبلذقية كالرقة كدرعا كالمياديف كدمشؽ.الزكر كالسممي

 تعاوف دولي قوانيف وأنظمة الموارد البشرية الموارد المالية
تمكيؿ نشاطات 

 مختمفة  
متطكعيف منتسبيف 

) تقديـ      لمجمعية 
تقديـ  -خبرات كاستشارات

 جيد عمى ارض الكاقع(

مشاركة في عممية 
حمب القديمة ) إحياء 

المجنة الفنية كلجنة 
 حماية المدينة القديمة(

إمكانية كبيرة مف خبلؿ 
األنشطة المختمفة مف 

 معرض كتبادؿ خبرات 

جمعية 
أصدقاء 
 قمعة حمب

القمعة الثقافي  كضع برامج منيجية لحماية القمعة كصيانتيا متبلئمة مع مكقعتسعى الجمعية الى 
قامة األنشطة  تقديـ الخدماتالعالمي الفريد كمرتكزة عمى  البلزمة كتنظيـ العركض المتحفية فييا كا 

متكامؿ معيا في كياف كاحد ك حمب مندمج فييا  محيط قمعةكما تعّد الجمعية  .الثقافية كغير ذلؾ
المشاركة في تطكير المعطيات االقتصادية تسعى الجمعية الى لذا . كيحتاج أيضا إلى االىتماـ بو

 أيضان  حمب كمحيطياكالثقافية لقمعة 
 تعاوف دولي قوانيف وأنظمة الموارد البشرية الموارد المالية

تمكيؿ نشاطات 
  مختمفة كمشاريع 

إنارة محيط )
 القمعة( 

متطكعيف منتسبيف 
) تقديـ      لمجمعية 

تقديـ  -خبرات كاستشارات
 جيد عمى ارض الكاقع(

إمكانية كبيرة مف خبلؿ  
األنشطة المختمفة مف 

 معرض كتبادؿ خبرات 

التزاؿ مساىمة جمعيات الغير حكومية متواضعة في مجاؿ االستثمار السياحي المستداـ لمركز مدينة حمب 
التاريخي, وفي مجاؿ تقديـ الموارد الجيدة التي تستطيع المساىمة في عممية التنمية العمرانية, ويقتصر 

 عمى بعض الفعاليات واألنشطة الثقافية عمى المستوى المحمي دورىا
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 Activating the role of demographic participation as one of investing parties or 

partners in investments and  seeking against facilities and encouraging 

programs (administrative and financial facilities …).  

 Reconsideration of available legal frames for tourist investments in the historic 

centers of Syrian cities including solving some problems in this field (old 

possessions and inherited properties), providing perpetual financial sources 

such as working on unifying difference financing sources in an allocated box 

for perpetual tourist development in a way that defines its shape, frame and its 

work mechanism. 

 The ability of generalizing the plan on the rest Syrian historic cities taking into 

consideration the local privacy of the place.  

 

Research methodology: 

 Theoretical research in all produced reports and studies in the field of 

perpetual management of historical cities and its constructional renewal within 

similar conditions to Aleppo historical city in this range. 

 Field work within the available sources of constructional development such as 

(public authorities, ministries, municipalities, directorates…. private 

authorities, inhabitants and occupants). 

 Studying comparative cases through recognizing performed similar trails and 

making attempts to get the most suitable solution locally.   

 Concluding the most important applied plans and work programs that include 

working on all levels to get to the target, and to get a work plan (matrix) special 

for perpetual tourist investments within the studied case – old Aleppo city – and 

suggesting the necessary means to assure the accuracy and safety of its 

execution, and the ability of generalizing on the rest of Syrian historic cities 

centers. 
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Challenges:  

 The process of tourist investment of Syrian historic cities could not be stopped 

because it is a continuous process and subject to permanent development 

through the local, Arabic and international directions in this concern.  

 Threatening the perpetuality of tourist investments and the weakness of new 

initiations as a result of the weakness of local constructional development 

sources and poor coordination among them, in addition to inconsideration of 

tourist investment in historic centers of Syrian cities as a priority within some 

local plans.  

 Interests and benefits contradiction between the inhabitant or the local occupant 

and the investor in addition to the lower awareness level for the importance of 

their constructional surrounding and the importance of tourist investing of it.  

 Insufficiency of necessary means to activate local perpetual development plans 

which consider the tourist investment a main basis and the difficulty of 

attracting internal and external investors.  

 The complex legal status of several distinct properties which could be invested 

within the historic centers (acquisition cases "previous regulative plans, 

inheritors, endowments … etc").  

 

Research targets:  

 Finding a work plan (matrix) that aims at directing the sources of constructional 

development toward perpetual tourist investments of the historic center of 

Aleppo city, provided that it should observe the constructional surrounding and 

work on developing all social, economic and constructional fields in addition to 

preserve the original architectural identity of the place. Moreover, finding the 

necessary tools and means to apply it through limiting the sources of 

constructional development and reforming it within oriented plans and 

programs in order to activate the existed one which is still in its theoretical 

frame.  

 Investing the available sources in achieving an inclusive constructional 

development with observing the cultural and social dimension of Aleppo 

historic center. 
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Research Assumption:  

The existence of an integrated working plan, founded on communism among all 

local constructional development sources, ensures investing these sources in the 

right way and an integrated one, as this plan leads to perpetual tourist 

investments which are reflected positively on the constructional reality of historic 

center of Aleppo city.  

 

Questions raised: 

 What are the sources of local constructional development that are available 

for the historic center of Aleppo city? How could invest and manage these 

sources to ensure perpetual tourist investments, and lead to social, 

economic and constructional development that reflects positively on its 

inhabitants, occupants and investors in a way that is not contradicted with 

its special perpetual development plans?  

 What is the allowed extent that constructional renewal policies in Syrian 

historical cities should not exceed, by getting far of the original identity of the 

place, and could be lost?  

 How could achieve the inclination of local inhabitants in change (new uses) in 

their properties within the centers of Syrian historic cities to serve their social 

and economic interests provided that it should not contradict with the 

architectural and constructional value of the place?  

 

Problems Determination:  

 There is a failure in finding clear visions for perpetual investments of the 

centers of Syrian historic cities by different available sources of local 

constructional development which pay attention place privacy.  

 There is a weak-ability to form plain and perpetual working plans and programs 

that define investment priorities to make use of these sources.  

  There is a contradiction in tourist investment targets at different sources of 

development (public, private and common sectors), as there is a weakness in 

management and coordination among them in most cases. 

 The domination of private sector sources in the field of tourist investment of 

historic cities which aims to economic profit without observing the important 

resources of local sources.  
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behaviors, and creating dialogue with them. Thus, planning has been moved from 

working from top to the base and vice versa.  

 

The participation of local communities inhabitants has led to renew the required 

visions in the historical cities and its prepretuality method. Here, the most important 

question is raised; how the new planning process that reflects the inclinations and 

interests of local communities and harmonized with the available governmental 

administrations attitudes and local sources should be formed?  

The constructional heritage has an active role in many cultural, economic and social 

changes in the city as a whole, in which the new uses begin to appear in the centers of 

this historical cities such as tourist investments which in its turn become a beginning 

point of a new future in the constructional renewal, and future variety possibilities, 

and best investment for local sources. This new shape of economic investment has 

formed the most important factors that give these cities its perpetual social and cultural 

meaning. 

 

Simultaneously, the subject of concern with the social dimension of development, 

increasing investment in human development sector, enhancing the living level of 

citizens, making work opportunities available, is still outstanding through the goals of 

the 11
th

 five-year plan for development 
(1)

, which also aim to develop the 

environment of investment, increase the mass of private and public investments, 

complete the process of economic reform in the frame of social market economy as a 

support of economic development, strength the principle of communism among 

national economic sectors to create a varied-sources strong national economy with 

high competitive ability of which supports the process of balanced and inclusive 

development.  

It is difficult to get the tourist investments to the centers of historical cities without 

providing the necessary sources for constructional development, the sources are not 

limited to the financial sources, but they could be human sources and other 

interventions that are capable to set the required policies for this purpose, and 

providing other conditions and services like; cultural, healthy, environmental services 

and others, and finally the constructional texture of the historical center in itself.  
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Preliminary 

Places, where they are found, are characterized with several characters that mark its 

identity. The constructional heritage is one of the most important unique characters 

that the world pays attention to especially during the second half of the 19
th

 century, as 

it became one of the most important sources of perpetual wealth and a main element of 

social and human development elements.  

 

The prepetuality of place identity is based on the extent of awareness of its historical 

importance, as it is based upon the understanding and recognition of local inhabitants 

who live in the place and know it well. Moreover, place identity is based upon what it 

owns of architectural value or distinct religious value, or by being historical areas 

which represent chronic record for successive periods, this means that these areas have 

a group of heritage items which express society properties like the constructional 

values that are found in buildings, constructional vacancies and distinguished texture 

net, beside unconstructional aspects which represent traditions, customs and 

inhabitants social and economic activities.  

 

The principle of heritage preservation has been developed, where the concern at the 

beginning was focused on the archeological remains and historical buildings, but later 

it was developed to pay attention to the cultural heritage attempting to merge it within 

perpetual development processes, and assuring that heritage by considering it as a 

cultural value could be become a tool for local administrations to increase the 

development.  

 

Since the beginning of 90s, there were new considerations in the field of constructional 

renewal for heritage architecture, and these considerations called for looking to 

constructional heritage as a material and moral frame at the same time, and the 

necessity of dealing with it within inclusive developmental policy based on respecting 

the historical frame of its constructional, social and cultural growing, as these 

considerations support the continuity of its different functions through connecting it 

with economical, social and technological developments.  

However, the principle of communism has been come out and merging local 

communities in the process of planning and execution, and looking in their needs and 
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