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 -8النتائج والتوصٌات

 -1المقدمة
هنالك العدٌد من السٌاسات التً تتحكم بالزحف العمرانً على المناطق التراثٌة،
وتهدف الى الحد من الزحف العمرانً الى نسٌج المناطق التراثٌة،وتعتبر معول
هدم واندثار لتلك المناطق ومن بٌن تلك السٌاسات وضع الخطط التً تتحكم فً
اتجاهات وأنماط النمو العمرانً فً المدن والمناطق التراثٌة ووضع الخطط التً
تساهم فً الحد من التمدد العمرانً باتجاه المناطق التراثٌة للحفاظ على تلك
المناطق من االندثار وحماٌتها ،ومن بٌن تلك السٌاسات وضع الخطط التً تتحكم
فً اتجاهات وأنماط النمو العمرانً فً المدن والمناطق التراثٌة ووضع الخطط
التً تساهم فً الحد من التمدد العمرانً باتجاه المناطق التراثٌة للحفاظ على تلك
المناطق من االندثار وحماٌتها فهناك بعض المؤثرات الخارجٌة التى تصب فً
مصلحة المواقع التارٌخٌة والمناطق التراثٌة ،وتعتبر مؤثرات اٌجابٌه وهً تعطً
للمناطق التراثٌة قٌمة ،بعكس بعض المؤثرات التى تضر بتلك المناطق ولٌست
فً صالحها وهً تعتبر مؤثرات سلبٌه وهً المسببة للتلف واندثار المناطق
التراثٌة.

 -2اشكالٌة البحث
•
•
•

•
•

مشكلة التحكم فً الزحف العمرانً على المناطق التراثٌة أحد أهم
القضاٌا التً ٌنبغً النظر الٌها بعٌن االعتبار عند صٌاغة
السٌاسات العمرانٌة الحدٌثة.
فقدان الكثٌر من المواقع والمناطق االثرٌة وزوالها نتٌجة الزحف
العمرانً علٌها.
الحتاجه الى أنظمة لمواجهة التحدٌات التً تعٌق السٌاسات للحد
من تلك الظاهرة.
عدم وجود توعٌة مجتمعٌة بأهمٌة المحافظة على المناطق التراثٌة
والحد من ظاهرة الزحف العمرانً علٌها،
عدم استثمار المناطق التراثٌة كمصدر من مصادر تنوٌع الدخل
الوطنً.

 -3أهداف البحث
 (1معرفة السٌاسات الفعالة فً التحكم بالزحف العمرانً واقتراح
الحلول المناسبة.
 (2تناول اهم مبادرت المحلٌة والعالمٌة لصنع سٌاسات الحفاظ على
التراث واثر تطبٌقها
 (3أبرز التحدٌات التً تواجه الزحف العمرانً على المناطق التراثٌة

الزحف منطقة تراثٌة

 -4اهمٌة الدراسة
o
o

o
o

o

تكمن أهمٌة الدراسة فً أهمٌة الحفاظ على المناطق التراثٌة
وحماٌتها.
أهمٌة وجود انظمة وقوانٌن واضحة وفعالة لحفظ المناطق التراثٌة
من الزحف العمرانً وطمس هوٌتها.
معرفة وسائل تحوٌل المناطق التراثٌة الى مناطق جذب.
تناول مشروع تطوٌر الدرعٌة التارٌخٌة(البجٌري ،الطرٌف).

بوابة الدرعٌة القدٌمة

الدرعٌة بعد تاهٌلها والتطوٌر

 -5اسئلة البحث
 ماهً أبرز السٌاسات الً ٌمكن أن تساهم فً التحكم بالزحف
العمرانً على المناطق التراثٌة ؟
 ماهً أبرز تحدٌات سٌاسات الحد من مشكلة الزحف العمرانً على
المناطق التراثٌة ؟
 كٌف ٌمكن الحد من مشكلة الزحف العمرانً على المناطق التراثٌة؟

التعدي على المناطق التراثٌة

 -6المنهج البحثً
 تعتمد دراسة موضوع البحث على جمع المعلومات من مصادرها
المختلفة من المراجع والدراسات والتجارب السابقة واالبحاث.
المنشورة فً مجال اآلثار والتراث.
 ومن خالل زٌارة موقع هٌئة السٌاحة واالثار.
 استخدام الوسائل التوضٌحٌة المتاحة
 االطالع على مشارٌع تطوٌر وتاهٌل المناطق التراثٌة محل
الدراسة،

 -7التحلٌل
من خالل البحث والدراسات والتجارب السابقة فً مشكلة الزحف
العمرانً على المناطق التراثٌة تم التوصل الى عدد من نقاط القوة
تودي للحد من المشكلة ونقاط ضعف تؤدي النتشار الظاهرة
نقاط الضعف(سلبٌة)

م

نقاط القوة(اٌجابٌة)

1

وجود هٌئة رسمٌة مسؤلة عن انقاذ
المناطق التراثٌة والحفاظ علٌها

عدم سن قوانٌن خاصة بالمدٌنة التارٌخٌة تختلف عن
باقً المدٌنة

2

نشر الوعً باهمٌة تلك المناطق

السماح بالزٌادة السكانٌة بالمناطق التراثٌة

3

تشجٌع رجال االعمال لشراء الدور
واستثمارها دن طمس هوٌتها التراثٌة

عدم توفر العمالة المتخصصه من اهل تلك المناطق
للمشاركة فٌها

4

االستفادة من الدخل السٌاحً كاحد
مصادر تنوٌع الدخل الوطنً

التاخر فً سن القوانٌن التً تحافظ على المبانً من
الهدم واالزالة

 -8النتائج








ان مشكلة الزحف العمرانً على المناطق التراثٌة تهدد باندثار المواقع
التراثٌة على مستوى العالم.
بدأ التعاون الدولً لحل المشكلة منذ عام1945م بمنظمة الٌونٌسكو وال زال
مسمر.
ان السٌاسات المتبعة للمحافظة تعكس الوضع االقتصادي والسٌاسً
واالجتماعً للدول.
ان الزحف العمرانً اثر سلبا على المناطق التراثٌة بطمس هوٌتها.
اهمٌة التسجٌل لالثار بالمنظات الدولٌة ٌونٌسكو ٌساعد على حفظها.
اهمٌة الحفاظ على النطاقات التراثٌة وتوعٌة المجتمع بذلك.

 -9التوصٌات








ٌجب تفعٌل دور المنظمات العالمٌة للحماٌة والمحافظة على التراث
الحرص باستمراراداء المنظمات العالمٌة بالمحافظة على التراث.
العمل على استراتٌجٌة فكرة التنمٌة المستدامة للمحافظة على
التراث.
تحلٌل بعض التجارب الناجحة لالستفادة منها للحد من الظاهرة.
تطوٌر المفاهٌم وااللٌة فً الحفاظ على المناطق التراثٌة.

نهاٌة العرض

نشكر استماعكم

