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 :الملخص

إن الكوارث التً تحدث فً الكثٌر من المدن على مر التارٌخ المعاصر وما ٌنتت  عناتا متن دمتار و ترار و لترار لل نتا  

واإلنسان على حد سوا ، ٌجر  ن ٌشجع  صحار القرار إلى اإلسراع فً إعتاد  اإلعمتار للعتود  إلتى الولتع ل تر الكارثت  

ت ممكن لمحوها وآثارها من ذاكر  السكان وحٌاتام، وفق استتراتٌجٌات وسٌاستات حكومٌت  مستتدام  ناتجت  عتن  ألصر ول

معرف  و  رات علمٌت ، تكتون علتى ا تاع  التجتارر الستا ق  فتً عملٌت  إعتاد  اإلعمتار، متن هنتا تتأتً  همٌت  ال حتث فتً 

لتترار، ودراستت  وتحلٌتتر وتوصتتٌ  مجموعتت  متتن تولتتٌم مواتتوم ومصتت لم إعتتاد  اإلعمتتار و نتتواع الكتتوارث وتقٌتتٌم اأ

التجارر العالمٌ  واإلللٌمٌت  والمحلٌت  الستا ق  فتً إعتاد  اإلعمتار ستل ا وإٌجا تا، و نتا  علٌاتا التترا  مجموعت  متن اأفكتار 

 الت وٌرٌ  وفق محتاور إدارٌت  وتشترٌعٌ  وعمرانٌت  ومعمارٌت  واجتماعٌت ، وثتم إجترا  مقارنت  تقٌٌمٌت  لنست   م ا قت  هتذ 

اأفكار للسٌاسات الحالٌ  المت ع  فً إعاد  عمار مدٌن  حلر، و التالً معرف  السل ٌات ونقا  ال لر لتصحٌحاا وتصتوٌ اا، 

ودعم اإلٌجا ٌات وت وٌرها والتأكٌد علٌاا، والوصور إلى مجموع  من النتاب  والتوصٌات التً ال د مناا ل ر ال د   إعتاد  

التدرو  المستتتواد  متتن التجتارر الستتا ق  فتً ولتتع استتتراتٌجٌ  ومناجٌت  ستتلٌم  إلعتتاد  اإلعمتار، متتن  تار التأكٌتتد علتتى 

اإلعمار، وفق مصووف  تنوٌذٌ  وجدور زمنً محدد تر    ٌن كاف  مراحر اإلعمار ول اعاته الم تلو ، وفً    متواز مع 

  تا  والوستاد ل تر و ثنتا  و عتد إعتاد  التنمٌ  والت وٌر المستدام، تساعد  صحار القترار والجاتات المعنٌت  علتى تجنتر اأ

    .اإلعمار

 .إعاد  اإلعمار، الكوارث، الحرر، األرار، حاالت سا ق ، مدٌن  حلر الكلمات المفتاحٌة:

Abstract: 

The disasters that occur in many cities throughout contemporary history, resulting in 

destruction and damage to both construction and human beings, should encourage decision-

makers to speed up reconstruction to return to the situation before the disaster as soon as 

possible to erase it and its effects on the memory of the population and their lives, In 

accordance with sustainable government strategies and policies resulting from scientific 

knowledge and experiences, which are familiar with previous cases in the reconstruction 

process. Hence the importance of research in clarifying the concept and term of reconstruction 

and types of disasters and damage assessment, and studying, analyzing and describing a set of 

previous global, region, and local cases in reconstruction positively and negatively, And based 

on this, propose a set of development ideas according to administrative, legislative, 

architectural, urban and social axes, And then to make an assessment comparative of the 

proportion of matching these ideas to the current policies followed in the reconstruction of 

Aleppo city, and thus know the disadvantages and points of imbalance to correct it, and 
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support the positive point and develop and emphasis on it, and access to a set of conclusions 

and recommendations that must be before the start of reconstruction, Which is based on 

learned lessons from previous cases for planning correct strategy and methodology for 

reconstruction, according to an executive matrix and a specific schedule that links all phases 

of the reconstruction and its various sectors, in parallel with sustainable development and 

improvement, that helping decision-makers and concerned institutions to avoid mistakes and 

corruption before, during and after reconstruction. 

Keywords: Reconstruction, Disasters, war, Damage, Previous cases, Aleppo City 

 المقدمة:

تعت ر مدٌن  حلر من المدن التارٌ ٌ  القدٌم  المأهول   السكان، ولد تعرلت للكثٌر من الحرور والدمار واألرار ع ر 

المجاالت االلتصادٌ   الزمن، ولكن الحرر اأ ٌر   ثرت فٌاا  نس   ك ٌر  وفق تقدٌرات الٌونسكو، وذلك فً م تل 

واالجتماعٌ  والسكانٌ  والعمرانٌ ...، ولنجا  الت  ٌ  والتحلٌر المس ق لعملٌ  إعاد  اإلعمار ال د من اإللمام  اال ار 

النظري والمواوم العام إلعاد  اإلعمار وآلٌ  تقٌٌم األرار  م تل   نواعاا ومستوٌاتاا، و همٌ  االستواد  من 

إعاد  اإلعمار العالمٌ  واإلللٌمٌ  والعر ٌ  السا ق  من  ار دراس  تحلٌلٌ  وتقٌٌمٌ  و  ذ الع ر من  استراتٌجٌات مشارٌع

السل ٌات واإلٌجا ٌات لتجنر تكرارها، وترجمتاا إلى  فكار ت  ٌقٌ  وفق محاور متعدد  لا ل  للت  ٌق على الحال  

ت تشكر نوا  و سا  أي مؤسس   و جا  معنٌ   إعاد  المدروس ، وذلك  اد  الوصور فً النااٌ  إلى نتاب  وتوصٌا

اإلعمار ل ر ال د   ولع االستراتٌجٌات والسٌاسات لم تل  الق اعات تجن ا لحصور العق ات والتأ ٌر فً إعاد  إعمار 

 مدٌن  حلر.

 مشكلة البحث:

الحال  المدروس  )مدٌن  حلر( العدٌد  تواجه االستراتٌجٌات المت ع  فً إعاد  إعمار المدن المتلرر  نتٌج  للكوارث ومناا

من المشاكر )تراكم اأ  ا  والعوابق، تأ ٌر الجدور الزمنً، الوساد والمحسو ٌات.....(، وحصور  لرار تلاهً 

 األرار الناتج  عن الكارث  نوساا، وذلك نتٌج  عدم الت  ٌ  واال اع المس ق ل ر ال د   مراحر إعاد  اإلعمار. 

 أسئلة البحث:

 ل ر ال د   إعاد  إعمار حلر:

 هر تم اال اع على تجارر سا ق ؟ 

 هر تم تولٌم مواوم إعاد  اإلعمار؟ 

 هر تم  ر   فكار ت  ٌقٌ  وت وٌرٌ ؟ 

 أهداف البحث: 

تحلٌر وتقٌٌم مجموع  من تجارر إعاد  اإلعمار السا ق  على م تل  المستوٌات وفً فترات زمنٌ  متعدد  ل ر ال د  

مدٌن   -اإلعمار، لاستواد  من النقا  اإلٌجا ٌ  وتجنر السل ٌات،  ما ٌتوافق والوالع المحلً للحال  المدروس    عملٌ  إعاد 

 حلر.
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 منهجٌة البحث:

 

 حدود البحث:

 م، وال د   إعاد  اإلعمار.)7102(زمانً: ٌ د   عد انتاا  الحرر فً مدٌن  حلر 

  ، توسع المدٌن (، سورٌا.مكانً: مدٌن  حلر )القدٌم ، مركز المدٌن 

 مصطلحات البحث:

 .[3] إعاد  اإلعمار: المرحل  التً ت د  فور انتاا   و تول  الكارث  المس    للدمار 

 .[3] استراتٌجٌ : ال  وات المت ذ  من ل ر الجاات المعنٌ  وفق تصور سا ق 

 . .....[4] الكارث : المس ر للدمار كزلزار  و حرر  و فٌلان 

 الكارث  من دمار اجتماعً وتارٌ ً وثقافً وعمرانً... األرار: نتاج 

 .[5] مصووف : دراس  زمنٌ  ومرحلٌ  لألولوٌات والمت ل ات 

 مفهوم إعادة اإلعمار: -1

 مصطلح إعادة اإلعمار: - أ

ال د فً ال داٌ  من تولٌم مص لم إعاد  اإلعمار للكادر اإلداري والاندسً وااللتصادي واالجتماعً الذي ٌشكر 

 اأساسٌ  الستراتٌجٌ  إعاد  اإلعمار ل ر ال د   اا:الحلقات 

  لغوٌاً: إعاد  اإلعمار تعنً إعاد  التأهٌر والتشكٌر وإعاد  ال نا  من جدٌد، وتشمر عملٌات اإلصا  والترمٌم، وتحمر

 [17] ٌلا معنى استعاد  الحال  اأصلٌ  للشً  لٌعود لادرا على  دا  ماامه السا ق .

  ٌقوم مواوم إعاد  اإلعمار على  سا  تحدٌد استراتٌجٌات إعاد  اإلعمار والذي ٌن وي على حسر اأمم المتحد :

 [20]سٌاس   وٌل  المدى، تتلمن  حكاما التصادٌ  واجتماعٌه لمعالج  اأس ار الجذرٌ  لنشور الحرور. 
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 أسباب إعادة اإلعمار: - ب

وزمان ما تؤدي إلى  لرار مادٌ  ومعنوٌ ، تظار الحاج  عملٌ  إعاد  اإلعمار هً نتاج لحدوث كارث  تحصر فً مكان 

 [18] إلى تافً هذ  األرار والولاٌ  مناا من  ار تعدٌلاا للعود   اا إلى شكلاا ل ر الكارث ، وهناك نوعٌن للكوارث:

  ،اأو ب ،.....(.الكوارث ال  ٌعٌ : )الزالزر، اناٌارات  رلٌ ، الجوا ، الوٌلانات ، تسونامً، اأعاصٌر، ال راكٌن 

 .).....ًكوارث من صنع اإلنسان: ) الحرور،  عمار الشغر، الثورات، االنقار، الحوادث، السكن العشواب 

 تصنٌف المناطق المتضررة: - ت

 [19] المنا ق المتلرر  من الكارث  ٌمكن تقسٌماا إلى ثاث  مستوٌات وفقا لنس   اللرر فٌاا:

 (: تصنٌف المناطق المتضررة1الجدول)

 الحلول نسبة الضرر المستوى

 الصر  الصحً -المٌا  والكار ا  -ال ال   %66ال تقر عن  ضرر كلً 1

 تقدٌم المساعدات إلصا  المنازر -التقٌٌم الونً  %66 - 01 ٌن  ضرر بشكل جسٌم 2

تقدٌم  -تقدٌم المساعدات النقدٌ  لألسر  %33 لر من  ضرر جزئً 3
 المساعدات 

 اإلعمار:مراحل إعادة  - ث

تمر عملٌ  إعاد  اإلعمار  ثاث  مراحر  ساسٌ ، تتورع عناا عدد من النقا  الثانوٌ  وفق ترتٌر ومدد زمنٌ  متعال  ، واي 

 [22] تأ ٌر فً إحداها سٌؤثر على ال رنام  الزمنً الكلً لعملٌ  إعاد  اإلعمار، وهذ  المراحر هً:

 (: مراحل إعادة اإلعمار2الجدول)

 الطوارئمرحلة  1
 ساعه 84 عملٌات اإلنقاذ 

 شار 3 -0 اإلغاث  

 المرحلة االنتقالٌة 2
 الرعاٌ  االجتماعٌ  -جمع ال ٌانات الحقٌقٌ   

 ولع الم   ات التوصٌلٌ  الت اذ القرار 
 سنوات 7-0

 سن  71-0 منع تجدد الصراع -تعزٌز االستدام   مرحلة التنمٌة 3

 سٌاسات التدخل إلعادة اإلعمار: - ج

ال د   إعاد  اإلعمار ٌجر على المسؤولٌن تحدٌد السٌاس  المت ع  والتً تحتاجاا المن ق  المتلرر ، وذلك ت عاً للحال   ل ر

 [8] الونٌ  ونس   اللرر والدمار فً الحال  المدروس ، وٌمكن تصنٌ  السٌاسات المتعلق   إعاد  اإلعمار كما ٌلً:

  Revive / Reliveاإلحٌا :  Protectionالحماٌ :   Preservationالحواظ:  

-Reإعاد  اإلنشا :  Re-useإعاد  االست دام:  

construction  

 Restorationالترمٌم:  

 Rehabilitationإعاد  التأهٌر:    Maintenanceالصٌان :  Renewalالتجدٌد:  

 اتجاهات عمارة إعادة اإلعمار: - ح

السٌاسات المت ع  لل د   عملٌ  إعاد  اإلعمار، تأتً م اشر   و  عد تحدٌد الم تصٌن والمسؤولٌن عن عملٌ  إعاد  اإلعمار 

 [4] شكر متواز معاا، تحدٌد االتجاهات المعمارٌ  لتصمٌم وت  ٌ  الم انً المراد ت  ٌق سٌاس  التد ر علٌاا وهً:

 .اتجا  التحدٌث والتجدٌد  .اتجا  المزج  ٌن القدٌم والحدٌث 

 ل ر الحرر  و  اتجا  إعاد  إحٌا  الم انً كما كانت
 الكارث .

 .اتجا  رمزي شاهد على اأحداث 



 العدد السادس عشر                                                                         مجلة العمارة والفنون                

409 

 تجارب سابقة: -حاالت مشابهة  -2

ٌجر على الماتمٌن والمسؤولٌن عن عملٌ  إعاد  اإلعمار فً  ي مدٌن   شكر عام ومدٌن  حلر  شكر  اص )الحال  

المستوى المحلً  و اإلللٌمً  و العالمً، المدروس (، اال اع على التجارر السا ق  فً عملٌ  إعاد  اإلعمار سوا  على 

ل ر ال د  فً التحلٌر وا تٌار السٌاسات المراد ات اعاا، لاستواد  من اإلٌجا ٌات وعدم تكرار اأ  ا  والسل ٌات وتجنر 

وفق  الممارسات الوردٌ ، على كاف  مستوٌات المدٌن  )مركز المدٌن   و منا ق التوسع  و المدٌن  التارٌ ٌ  والقدٌم (

  صوصٌ  كر مستوى  ما ٌتا م معه من كاف  النواحً العمرانٌ  والمعمارٌ  والت  ٌ ٌ  وااللتصادٌ  واالجتماعٌ .

 تجارب عالمٌة: - أ

 [15] مقدونٌا: -( Skopjeمدٌنة ) (1

 .)0661(من المدٌن ، و عٌد  ناباا عام  )%40(تعرلت المدٌن   عد الحرر العالمٌ  الثانٌ  إلى زلزار دمر حوالً  

وحد  سكنٌ ، و س ر الزلزار  ص م  )36111(نسم  فً  )711111(ل ر الزلزار كان ٌق ن المدٌن  حوالً  

 ش ص  مساكن متلرر   لرار جسٌم . )21111(ش ص  دون مأوى، و  )41111(

 .)0641(تم ت  ٌ  المولع العام للمدٌن   شكر مممٌز، واكتمر إعاد   نا  المدٌن  عام  

منام كت وا عن المولع العام للمدٌن  ولٌ   )%41(تم إجرا  ا ت ار ل ار المدار  لكتا   مولوع ممٌز، ت ٌن  

 الزلزار.

  عد شار من الزلزار شكلت الحكوم  الٌوغسافٌ  آنذاك  التعاون مع الٌونسكو المجل  االستشاري الدولً. 

فً مسا ق  لت  ٌ  وتصمٌم المدٌن  وفق القوانٌن الجدٌد   تم إلرار مشارك  ال  را  التقنٌٌن والعلمٌٌن الدولٌٌن 

 والحدٌث .

 ، ولسم الت  ٌ  الحلري أور مر  فً مقدونٌا.)0668(عام  Skopjeتم تشكٌر مجل  مدٌن   

 دعمت اأمم المتحد  ست  مشارٌع فً المدٌن  وثاث  مسوحات )اجتماعٌ  وحاالت اأ نٌ  واإلللٌم(. 

 لثقافات الم تلو ، مستوٌات ومعاٌٌر المعٌش ، التكٌ  االجتماعً واالنتقار للحٌا  الحلرٌ (.تم مراعا  )العادات، ا 

 
 

  Skopjeيذينتفي  األضرار(:1انشكم )

 [15] 1693 عاو
   Skopje هًىلع انعاو نًذينتانًمترح نًخطط نهينظىر (:2انشكم )

 [15]  بعذ انسنسال

 [6]  البوسنة والهرسك: -( Sarajevoمدٌنة ) (2

 (.0660من المرافق العام ، عندما انتات الحرر فً ) (%80)من الم انً، وُعّ ر  )%61(تلررت  و ُدّمرت  

ظار العدٌد من المشاكر السٌاسٌ  وااللتصادٌ  واالجتماعٌ   عد الحرر واإلعمار، تن ع هذ  المشاكر من النا  الذي  

 ا  سراٌٌوو.ات عه المجتمع الدولً والاع ٌن المحلٌٌن فً إعاد   ن
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 لع  التنسٌق  ٌن المانحٌن والحكوم  المحلٌ  وسكان سراٌٌوو حار دون إعاد  إعمار ناجح . 

 كان من الممكن تجاوز العدٌد من اإل والات فً سراٌٌوو لو تم ترتٌر الت  ٌ  العمرانً،  ار السنوات الم كر . 

ٌّ .لم ٌتم ت  ٌق إجرا ات الرلا   ومكافح  الوساد، وتم ال نا      شكر وظٌوً  الص للجوانر الماد

  

 [13]خالل الحرب  Sarajevo(:احد المبانً فً 4الشكل ) [13] بعد اإلعمار Sarajevoأبنٌة سكنٌة فً (:3الشكل )

 [12]هاٌٌتً:  –( Jacmilمدٌنة ) (3

 ( ش ص.81111(،  لغ عدد اللحاٌا )7101( م.، تعرلت لزلزار عام )0664تأسست عام ) Jacmilمدٌن   

 رشحت المدٌن  لتكون مولع من التراث العالمً،  اإللاف  لما تحوٌه من منا ق  لرا  جعلتاا نق   جذر سٌاحٌ . 

 حدٌث ، ومنازر مرٌح .المدٌن  الجدٌد  وفق الت  ٌ  المقتر  سو  تكون متكامل ، مراكز حلرٌ  صغٌر   ألسام  

 المنازر المصمم  لٌست للمتلررٌن فق ،  ر  ٌلا أعلا  المجتمع المحلً لتمكٌن السكان المحلٌٌن فً مدٌنتام.  

 .Jacmil( كم عن مدٌن  3-7( هكتار، ٌ عد )021ت لغ مساحته ) Locandi المولع ال دٌر المؤلت 

 وغرافٌ  المولع.تم  نا  العدٌد من الوحدات السكنٌ   ما ٌتناسر و   

 ساهم المجتمع المحلً والسكان فً  نا  وتجاٌز الوحدات السكنٌ  المقترح . 

  

 [12]. 2م28.4(: نموذج سكنً مقترح 6الشكل ) Locandi .[12]المخطط السكنً للمدٌنة المقترحة (:5الشكل )
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 [4]بولندا:  -( Warsawمدٌنة ) (4

(، و ار الحرر 0606م( و)0600تعرلت المدٌن  للتدمٌر عد  مرات،  ثنا  الحرر السوٌدٌ  الروسٌ  فً عامً ) 

 % من المدٌن . 48العالمٌ  الثانٌ   نس   

 ( م نى  شكر جزبً.080( م نى  الكامر و)247تم تدمٌر ) 

 الونٌ  ذات القٌم  ال اص  للمحافظ  علٌاا.لام المعمارٌون والم   ون،  أ ذ زمام الم ادر  ولاموا  جمع الق ع  

عمر سكان وارسو على توثٌق العمار  فً المدٌن  ل ر و ثنا  الحرر، وتم إ وا  جمٌع الم   ات التوثٌقٌ  لمدٌن   

وارسو التارٌ ٌ  فً مدرس  للعمار   المدٌن , و عد إحراق المدٌن  وتدمٌر مدرس  العمار  فً وس  المدٌن  فقام مجموع  

االكادٌمٌٌن  إحلار الم   ات والوثابق الاام  وإعاد  إ واباا  ارج المدٌن  فً توا ٌت الره ان الموتى  دٌر  من

  ٌتركو .

 Warsaw [4](: ٌوضح استراتٌجٌة إعادة اإلعمار لمدٌنة 3الجدول)

 إعاد  است دام مواد و رق ال نا  اأصلٌ . 4 تولع السكان للحرر والكوارث . 1

 إعاد  ال نا   نو  النس   اأصلٌ . 5  نا  المدٌن  التارٌ ٌ  كما كانت .إعاد   2

 ال حث عن  لدم نسٌ  عمرانً موجود. 6 حوظ الذاكر  الجماعٌ  . 3

-0680تم إ راج الوثابق التً كانت  حال  جٌد  وسلٌم  واست داماا كأسا  فً إعاد   نا  المدٌن   ٌن  عوام ) 

0666.) 

 ال اص  الموجود  عند النا   و فً اأرشٌ   و صور ووثابق فً الكتر.تم است دام الصور  

  
 Warsaw(:نماذج للمبانً قبل و بعد الحرب والتدمٌر فً مدٌنة 7الشكل )

 [9]الٌابان:  –( Japanشرق الٌابان ) (5

 ( م.81درج  لو  الزلزار تسع درجات وارتواع التسونامً ) 

 ( اناٌار جزبً.283867( اناٌار نصوً، )727603)( م نى اناٌار كامر، 076630) 

 ( منظم  دولٌ  عرلت تقدٌم الدعم.83( دول  لدمت المساعدات، )028) 

 سٌاس  الحكوم  الٌا انٌ  ترتكز على اأركان الثاث  : إعاد  النشا  االلتصادي، إعاد  اإلعمار، إدار  اأزم . 

 (.7108بم ، الت لص من النواٌات و قاٌا الدمار ) د  نقر المتلررٌن من مساكن مؤلت  إلى مساكن دا 

 إعاد  تنمٌ  المدٌن  من  ار التركٌز على     المشارٌع واإلسكان الجماعً للسكان. 

 ال د  فً الترمٌم وإعاد  إعمار ال نٌ  التحتٌ ، وتم ترمٌم كر المدار  تقرٌ ا. 
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 [9](: ملجأ كٌسٌنوما 10الشكل ) [9](: مدٌنة اوفونا 9الشكل ) [9]مطار سنداي (:8الشكل )

 الهند: –( Bhujمدٌنة ) (6

(، عدد السكان حوالً ملٌون ونص  ش ص، وٌعمر سكاناا  الحر  الٌدوٌ  و عمار kutchهً مقر مقا ع  ) 

 الصو .

والكوادر والموظوٌن %( من المدٌن ، وفقد  لدٌ  المدٌن  الكثٌر من م انٌاا 01حصر زلزار حٌث تلرر اكثر من ) 

 [11] وعاباتام، وتأثرت جمٌع الم انً سوا  ال اص   و العام  كالمشافً والمراكز التجارٌ  والمدار  والجامعات.

 سن  وهً ال تت ا ق مع الوالع الحالً  عد الزلزار. 70م   ات المدٌن  المقترح  الحالٌ  ملى علٌاا  

 Bhuj [16](: ٌوضح أسس إعادة اإلعمار لمدٌنة 4الجدول)

 المشارك  السكانٌ  فً الت  ٌ  والت  ٌق 3 إعاد  اإلعمار هو تقدٌم  ٌب  معٌشٌ   فلر. 1

 استعاد  الحٌا  ال  ٌعٌ  فً الر ولت ممكن. 4 ت وٌر القدر  من  ار تحسٌن التقنٌات وال امات. 2

 السكان المحلٌٌن لمشاركتام فً إعاد  اإلعمار.( اجتماع مع 0411تم عقد اكثر من ) 

  (.GSDM سست الحكوم  ا ار تنظٌمً لعملٌ  إعاد  اإلعمار من  ار إلرار هٌب  إدار  الكوارث فً المقا ع  ) 

 
 

 Bhuj  [16]مشارك  السكان فً مدٌن   (:12الشكل ) Bhuj [16]مدٌنة فً (: اثار الدمار 11الشكل )
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 [16] التطوٌر وبعد قبل بلدة 13 لحوالً المقترح المخطط(:13) الشكل

 [1]المانٌا:  –( Dresdenمدٌنة ) (7

 ( ش ص.70111( فً الحرر العالمٌ  الثانٌ ، وصر عدد اللحاٌا )0680) Dresdenتم لص   

  راد الشٌوعٌٌن إنشا  مدٌن  شٌوعٌه على النم  االشتراكً على انقاض المدٌن  المدمر . 

 فارغ   عد تنظٌواا من اأنقاض.ترك مساحات  

 ا تار الم   ون الشٌوعٌون محو الكثٌر من اأ نٌ  الناجٌ  ل نا  مدٌن  على النم  الشٌوعً. 

 من المعالم التً تم ترمٌمٌاا صور    ق اأصر.  (OPERA SEMPERتعت ر  و را سام ر ) 

م   نا ها نس     ق اأصر عن القدٌم  (، حٌث ت0680احترلت الكنٌس  الكاثولٌكٌ  ال اروكٌ  ودمرت تماما ) 

 المادم .

 اعٌد ت  ٌ  ش ك  الشوارع وعلى ن اق عام. 

 ( سن  من الحكم الشٌوعً زاد من اإلهمار والتدهور.011ترك المدٌن  على  نقالاا لحوالً ) 

 اهتم الم   ون   نا  الم انً الحدٌث   التوازي مع الترمٌم و اص  فً المن ق  التارٌ ٌ . 

 ( للمدٌن  ولكن لو ر  الرفض من مؤسسات التموٌر والت رع إلعاد  اإلعمار.04م   ات من القرن )وجود  

 ( .7118سجلت المدٌن  على البح  التراث العالمً للٌونسكو ) 
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(:انكنيست انكاثىنيكيت في 14انشكم )

Dresden 
(: انكنيست انكاثىنىيكيت في 11انشكم )

Dresden 

 Waldschlösschen,خغش  (:19انشكم )

Dresden 

 

 تجارب عربٌة وإقلٌمٌة: - ب

 [4]لبنان:  –الضاحٌة الجنوبٌة ، حارة حرٌك  (1

 (.7116تعرلت اللاحٌ  الجنو ٌ  و اص  حار  حرٌك  إلى تدمٌر مناجً فً حرر تموز عام ) 

 مأوى.( مشرد  ا 71111( وحد  تجارٌ  وحوالً )0601( وحد  سكنٌ  و)3006دمرت الحرر  شكر كامر ) 

التقى مجموع  من المعمارٌٌن والمصممٌن لولع تصورات إلعاد  اإلعمار, وشكلوا فرٌقا ا لقوا علٌه اسم "فرٌق  

 عمر حار  حرٌك" لمن وحد  إعاد  اإلعمار فً لسم الاندس  المعمارٌ  والتصمٌم فً الجامع  اأمرٌكٌ    ٌروت.

اأولى: الولع القابم والمجموع  والثانٌ  تعرض تحلٌر  مجموعات من ال راب  ) 3ولع الورٌق وثٌق  تحتوي على  

 اأنما  المحٌ    ما الثالث  فتعرض التراحات التد ر فً عملٌ  إعاد  اإلعمار فً المن ق  واإلجرا ات المقترح (. 

 

 

 [4] لبنان-(: ٌوضح وثٌقة المبادئ إلعادة إعمار حارة حرٌك 5الجدول)

 توفٌر مساحات كافٌ  لموال  سٌارات 3 النسٌ  االجتماعً.توزٌع النازحٌن  ما ٌحوظ  1

 التعاون  ٌن الق اع العام والسكان والعاملٌن. 4 تحسٌن نوعٌ  الورغات العام  2

 مقار ات  سٌ   وسال  االست دام فً الت  ٌ . 6 الحصور على اإللا   الكافٌ  والتاوٌ  ال  ٌعٌ  3

الم ادئ تكون  مثا   دلٌر إرشادي ٌوجه عملٌات إعداد ال    والم   ات ومن الترحت الوثٌق  ولع مجموع  من  

 ثم عملٌ  إعاد  اإلعمار والتنوٌذ حٌث تم تحدٌد  رنام  و هدا  تتم عملٌات التنوٌذ فً إ ارها.

 ولع الم   ات لعملٌ  إعاد  اإلعمار  أن تعٌد ما دمر على  حسن  راز ولمن شرو  ومواصوات معتمد . 

از العدٌد من الم   ات مثر: م    التحلٌر التارٌ ً، م    تحلٌر االست دامات العام ، م    تم إنج 

 الشوارع..... .
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 [73]قبل وبعد اإلعمار -(:حارة حرٌك 17الشكل )

 [1]لبنان:  -مركز مدٌنة بٌروت التجاري (2

 التارٌ ً ل ٌروت. %( من الوس 43(، تم تدمٌر )0661 -0620اندلعت الحرر اأهلٌ  الل نانٌ  ) 

 ( الشرك  الل نانٌ  لت وٌر وإعاد  إعمار وس   ٌروت )سولٌدٌر(.0668 نشأت الحكوم  الل نانٌ  ) 

لم تكن السل ات لادر  على تحمر  ع ا  إعاد  اإلعمار وال  صحار الحقوق، لذلك تم توكٌر إعاد  اإلعمار إلى شرك   

 ن و عض الجامعٌٌن.عقارٌ ، مع معارل  لاذا القرار من ل ر الماكٌ

  عٌد تأهٌر و نا  الساح  وفق م   ات معمارٌ  حدٌث  و نشا مسجد محمد اأمٌن. 

  سلور إعاد  ال نا  اظار هو  شاسعه  ٌن ال  قات االجتماعٌ  وزاد جشع المستثمرٌن و رر النسٌ  االجتماعً. 

  ال رج وجعلاا موتوح  تقسم المدٌن  إلى إلغا  الحٌز العام  ي اأرصو  والساحات و ماكن التجمع حٌث توسعت ساح 

 ش رٌن ما ٌعزز االنقسام  ٌن النا .

. ت دو غال ٌ  للر  ٌروت اآلن كتولٌو  من اأ نٌ  المرمم  وال قاٌا اأثرٌ  واأ نٌ  الزجاجٌ ، وكأناا من ق   ا تارٌخ 

[7] 

  
 (: القدٌم والحدٌث فً وسط بٌروت  19الشكل ) (: جزء من الدمار بسبب الحرب فً بٌروت18الشكل )

 [2]لبنان:  -مخٌم نهر البارد  (3

 (.7112إعاد  إعمار م ٌم نار ال ارد ومجمع اأونروا  عد حرر ) 

 ( محر تجاري ومجمع اأونروا0666( وحد  سكنٌ  و )0773المشروع إعمار ) 

 صٌل  مسٌر  تعاونٌ  وتشاركٌ .تم تو ٌد عالات العمر مع اأهالً لكً تكون الجاود الم ذول  ح 

ظارت عق   اكتشا  معالم  ثرٌ  فً المولع، ومشاكر التصمٌم الناتج  عن تدا ر واجا  الم ٌم مع المنا ق  

 المجاور .
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 تم نقر العابات إلى سكن مؤلت  و مستأجر  دعم من اأونروا. 

 (.6محدود  كما فً الجدور )( رزم منوصل  وفقا العت ارات مالٌ  وإدارٌ  4تم تقسٌم الم ٌم إلى ) 

 [2] لبنان-(: ٌوضح الجدول الزمنً لخطة إعادة إعمار مخٌم نهر البارد 6الجدول)

 

 

 حرصا على اأ ذ  آرا  اأهالً استق  ت اأونروا دعم لجن  إعاد  إعمار نار ال ارد للعمر المدنً والدراسات. 

التوجٌاً، استماك اأرالً( وثم مراحر إعاد  اإلعمار )إعداد  دا العمر  مرحل  الت  ٌ  ) إعداد الم     

 الم   ، ما ل ر إعاد  اإلعمار،  نش   الحواظ على المعالم اأثرٌ ( وثم مرحل  التسلٌم وثم  عمار المرال   والتنسٌق.

  
 [2]رزم  8(: تقسٌم المخٌم الى 21الشكل ) [2](: مشاركة السكان فً االعمار 20الشكل )

 [5]فلسطٌن:  -مخٌم جنٌن  (4

( من ل ر االحتار 7117( هكتار، وتعرض الم ٌم الجتٌا  )82.3( ومساحته الحالٌ  )0603 نشا عام ) 

 اإلسرابٌلً.

 (7118%( من مساح  الم ٌم. )عكاشه،07-01تراوحت نس   الدمار ) 
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 (  نا .0811)( تدمٌر جزبً ومجموع الم انً المتلرر  711( م نى تدمٌرا كلٌا و)701تدمٌر ) 

 مرت إعاد  اإلعمار  عد  مراحر: اإلغاث  الوورٌ  وتشكٌر لجن  إعاد  اإلعمار. 

 إعداد م   ات إعاد  إعمار م ٌم جنٌن وفق مجموع  من النقا : 

 . إعاد  تصمٌم المنازر وفق  ٌب  صحٌ  و فراغات دا لٌ  ومساحات  لرا 

 ًالعام  ومن ق  لأل وار. شرا  اأرض اإللافٌ  التً تقع  ارج الم ٌم للم ان 

 .الحواظ على  ا ع الم ٌم 

 .زٌاد  عرض الشوارع 

 .رفع المستوى ال صري واإلنشابً للم ٌم 

 ولعت مصووف  تنوٌذٌ  لمراحر إعاد  اإلعمار. 

 عدم وجود م   ات توثٌقٌ  ل ر الحرر ومشاكر إدارٌ  تتعلق  المحسو ٌات وتأثٌرها على إعاد  اإلعمار. 

  نٌ  جدٌد  ال تت ع نظام  -فً المنا ق الجدٌد   عد انتاا  المشروع ) تجاوزات على الشوارع عود  العشوابٌات  

 الم ٌم(.

  

 [5] (: منطقة اعادة االعمار والتوسعة و الجدٌد 23الشكل ) [5]  (: موقع مخٌم جنٌن22الشكل )

 

 :محلٌة تجارب - ت
 [3]ديشك:  –دي برزة  (1

 نتٌجتت %( 20) التتدمار نستت   ووصتتلت التت ،( 41111) الستتكان وعتتدد هكتتتار( 0011) مستتاح  علتتى  تترز  حتتً ٌمتتتد-

 .الحرر

 دمشتق محافظت  ن تاق فتً تنظٌمٌتتٌن من قتتٌن  إحتداث القالتً( 7107) عتام الصتادر( 66) للمرستوم متوجز شتر  تتم-

 ،[70] توصتٌلٌ  تنظٌمٌت  دراستات وفتق العشتوابً والستكن الم الوتات منتا ق لت توٌر دمشتق لمدٌنت  العتام المصور لمن

 المرستوم  ت  ٌتق اأهتالً ف التر الحتً، وجاتا  متن مجموعته علتى وعترض  ترز ، حتً على لت  ٌقه المقترح  واأفكار

  .والم الوات األرار لتعوٌض ك دٌر

 .اإلعمار إعاد  عملٌ  مراحر ٌؤ ر مما عام من اكثر استمرت ولكناا اشار 3 تستغرق ان على ال وارئ مرحل   د ت-
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 [3]تقسٌم المناطق فً برزة  (:25الشكل ) [3](: نسب الدمار فً برزة 24الشكل )

ذات ال نا  الحدٌث وتشمر اأ نٌ  المتلرر  جزبٌا   Aتم تقسٌم المن ق  إلى ثاث منا ق والح  المعالم ) المن ق   

%( من 31المن ق  المتلرر   شكر جسٌم )  Bالمن ق   -%(01%( من مساح  الحً و المتلرر   شكر  سٌ  )70)

 %( من الحً.30وهً من ق  العشوابٌات ومتلرر  كلٌا )  Cالمن ق   –مساح  الحً 

 [70]، [3] سورٌا-(: ٌوضح موجز للمصفوفة التنفٌذٌة المتبعة إلعادة إعمار حً برزة 7الجدول)
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تأيٍٛ انًغتهضيبد األعبعٛخ نهغكبٌ 

انؼبئذٍٚ ئنٗ انؼمبساد انغهٛى أيب 

انًذيشح فتطجك ػهٛٓب انجُٕد فٙ 

 انًُطمخ انغبثمخ.

تتضًٍ زظش األضشاس انسبطهخ 

 ٔفك انتتبثغ انز٘ تطشزّ انًظفٕفخ
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تتجغ انجُٕد انغبثمخ نهؼمبساد 

انًتضشسح خضئٛب، أيب انؼمبساد 

انًتضشسح كهٛب فٛطجك ػهٛٓب 

 ٔفك انُض انًمتشذ 66انًشعٕو

ئػبدح تأْٛم انًجبَٙ ٔتشيًٛٓب 

 ٔطٛبَتٓب تجؼب نُتبئح انًشزهخ انغبثمخ
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1 6 5 8 4 2 2 7 

ئػبدح تُظٛى انمطبػبد ٔخهك انجٛئخ 

انتششٚؼٛخ انالصيخ إلػبدح اإلػًبس 

ٔتُتٓٙ انًشزهخ ثؼٕدح انًٓدشٍٚ 

 نهؼمبساد األلم ضشسا

 تتًثم ثؼٕدح انًٓدشٍٚ ئنٗ انًُطمخ

 

( هً ا تصار لعدد ال نود المراد تنوٌذها فً هذ  المرحل  والموجود  فً 2اأرلام الوارد  فً الجدور )مالحظة: 

 اإلعمار والتً ال ٌمكن إدراجاا  شكر موصر لك ر حجماا. المصووف  التوصٌلٌ  التنوٌذٌ  إلعاد 
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من  ار الدراس  التحلٌلٌ  للتجارر السا ق  العالمٌ  واإلللٌمٌ  والمحلٌ ، نجد ان هناك معالجات وسٌاسات متعدد  فً 

ن إٌجاز نقا  لس ر الكارث  ول صوصٌ  الحال  المتلرر ، لذلك ٌمك إعاد  اإلعمار، وا تلوت من حال  الى   رى ت عاً 

 االستواد  من هذ  الحاالت و ما ٌابم والع الحال  المدروس  )مدٌن  حلر(  ما ٌلً:

 وفرت التجارر تماٌداً ومد اً للتعر  على عملٌ  إعاد  اإلعمار ومراحلاا. -

 التعر  على المناجٌ  العلمٌ  المست دم  فً ولع والترا  االستراتٌجٌات المت ع  إلعاد  اإلعمار. -

 ر  على تجارر و  رات الدور والمؤسسات اأ رى فً عملٌ  إعاد  اإلعمار.التع -

 -لل  ال  رات – ٌرولرا ٌ   –عشوابٌات  –تأ ٌر زمنً  –اال اع على العوابق الم تلو  لكر حال  على حدا ) فساد  -

 عدم التشاركٌ ......(. -لل  التموٌر

 ه لنتابجه سرٌعا. همٌ  تنظٌم العمر اإلداري فً انتظام المشروع ووصول -

 لرور  التد ر فً الحاالت ال ارب  وفقا لدرج  اللرر الحاصر  الم انً. -
 وجود م   ات سا ق   و توثٌق سا ق ل عض التجارر  ع ى دفعا سرٌعا لعملٌ  إعاد  اإلعمار. -

 اال تا  فً معالج  اللرر ت عا للجا  المشرف   و الدارس  للمشروع. -

 ل اع ...(. –مدٌن   -م ٌم  – ٌن الحاالت ت عا للمن ق  المتلرر  ) حً  االنت ا  إلى لرور  التمٌٌز -

 ظاور تواوت فً ت  ٌق التشاركٌ  مع المجتمع المحلً من تجر   أ رى. -

 تأثٌر نوعٌ  الملكٌ  فً الحاالت المتلرر  على سٌاس  التد ر ومدى تجاو اا مع الجا  اإلدارٌ  للمشروع. -

 عات المعنٌ   التوازي.عملت جمٌع التجارر على الق ا -

 الدروس المستفادة: -3

المعرف  واال اع على العدٌد من التجارر العلمٌ  واإلللٌمٌ  والعر ٌ  والمحلٌ  فً مجار إعاد  اإلعمار والتً مر علٌاا 

فتر  من الزمن وفً منا ق وفترات زمنٌ  م تلو ، ل ر ال د   مرحل  اإلعمار توفر الكثٌر من السل ٌات والمشاكر 

والعوابق التً تنشأ نتٌج  السٌاسات  و الممارسات  و االستراتٌجٌات ال ا ب   و الولع ال ارئ  عد الكارث  ، و التالً 

علٌنا معرف  اإلٌجا ٌات والسل ٌات لكر تجر   لٌتم فٌما  عد توادي السل ٌات وترجم  اإلٌجا ٌات إلى  فكار ت  ٌقٌ  على 

 مدٌن  حلر. -الحال  المدروس  
 

 [21]نسابمت اانتجارب  في انسهبياث وانعىائك واإليجابياث(: يىضخ 8ذول رلى )انج

 اإلٌجابٌات السلبٌات والعوائق التجربة

Skopje 
 مقدونٌا

الدمار الك ٌر كان عابقا فً عملٌ  إعاد   -
 اإلعمار

 عدد المتلررٌن الاابر شكر لغ ا إلافٌا.-

 مشارك  المجتمع المحلً وال ل   فً اإلعمار. 

 تشكٌر المجل  االستشاري الدولً لإلعمار. 

 مشارك  اأمم المتحد  وال  را  والم تصٌن. 

 احترام الناحٌ  االجتماعٌ  والعادات والتقالٌد. 

Sarajevo 
 ال وسنه

 مشاكر سٌاسٌ  وتنظٌمٌ  وإدارٌ   عد اإلعمار. 

 لع  التنسٌق  ٌن المانحٌن والحكوم  المحلٌ . 

 .الوظٌوٌ  ال ٌكوً للحٌا االعتماد على الناحٌ   

مساهمات دولٌ  واسع  فً إعاد  اإلعمار سرٌعاً  
 إلزال  آثار الحرر المربٌ .

Jacmil 
 هاٌٌتً

صعو ات محدود  فً عملٌ  الر   والنقر  -
 والتواصر  ٌن المولع المتلرر والمولع المقتر 

 الت  ٌ  المقتر  حدٌث ومت ور ومتكامر. 

 والمحلٌٌن. المنازر المقترح  للمتلررٌن 

 مساهم  وتشجٌع السكان المحلٌٌن على المشارك . 

Warsaw 
  ولندا

 تعرض المدٌن  للتدمٌر المناجً عد  مرات. 

 تل  جز  من الوثابق المحووظ  لما ل ر الحرر  

 إعمار ل اعات وإهمار ل اعات   رى. 

 الحواظ على جز  من التارٌخ وإهمار  جزا . 

 جمع المعلومات.مساهم  الم تصٌن المحلٌٌن فً  

 حوظ الذاكر  واأصال  فً الم انً التارٌ ٌ . 

 است دام مواد وتقنٌات  نا  تقلٌدٌ  للحواظ علٌاا. 

 إعاد  اإلعمار من األدم الممكن لألحدث. 
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 الٌا ان
نس   الدمار الك ٌر شكلت لغ ا على -

 الم   ٌن والمعنٌٌن.
 

 مساهم  المنظمات الدولٌ  والدور الصدٌق . 

 مشارٌع اإلسكان الجماعً.الترا   

 ترمٌم ال نى التحتٌ  من مدار  ومٌا  و رق. 

Bhuj 
 الاند

 تعدٌر الم   ات المقترح  لما ل ر الكارث . 

 اإلعمار من اجر الت وٌر ولٌ  اإلعمار فق . 

 عقد اجتماعات متعدد  مع السكان المحلٌٌن. 

 تأسٌ  هٌب  إدار  الكوارث فً المقا ع . 

 الكوارث .ولع     لمقاوم   

 إعاد  اإلعمار وفق معاٌٌر مناجٌ  وعلمٌ . 

Dresden 
 المانٌا

 عدم إزال  اأنقاض  شكر سرٌع وكامر. 

 الٌوجد سٌاسٌ  إعمار تعك  االنتما  الو نً. 

 تد ات تموٌلٌ  وإدارٌ  لورض سٌاس  إعمار. 

 مشارك  السكان المحلٌٌن فً اإلعمار. 

 ارع.االهتمام  ال نى التحتٌ  وال رق والشو 

إنجاز مسارات الترمٌم وإعاد  اإلعمار  
  التوازي.

 حار  حرٌك
 ل نان

 تعرض الحً الى تدمٌر مناجً. 

 العدد الك ٌر للمتلررٌن  ا مأوى. 

 تشكٌر فرق عمر للمن ق  فً الجامع  اأمٌركٌ . 

 ولع وثٌق  إلعاد  اإلعمار. 

 االهتمام  النسٌ  االجتماعً والعمر على حماٌته. 

 الق اع العام والمحلٌٌن.تعاون  ٌن  

 وس   ٌروت
 ل نان

التركٌز على القٌم  التجارٌ  اكثر من  
 التارٌ ٌ .

 ساهم فً تعزٌز االنقسام ال  قً واالجتماعً. 

 إنشا  الشرك  الل نانٌ  لت وٌر و إعمار  ٌروت. 

 إع ا   عمار إعاد  اإلعمار إلى شرك   اص . 

 نار ال ارد
 ل نان

 والر   مع الجوار.عق ات الولع الراهن  

 وجود  جسام غٌر منوجر  ار كت الت  ٌق. 

 اكتشا  معالم  ثرٌ  فً مولع المشروع. 

 تقسٌم العمر إلى رزم وفق  س  مرحلٌ  ومالٌ . 

 تشكٌر لجن  إعاد  إعمار من اأهالً واأونروا. 

 تم ولع سٌاس  إعاد  إعمار وفق مراحر ثاث. 

 م ٌم جنٌن
 فلس ٌن

 توثٌقٌ  لما ل ر الحررعدم وجود م   ات  

 الوساد اإلداري والمحسو ٌات فً اإلعمار. 

ظاور العشوابٌات وم الوات ال نا   عد  
 اإلعمار.

ولع مصووف  تنوٌذٌ  إلعاد  إعمار المنا ق  
 المتلرر .

 إعداد الم   ات وفق نقا  والح  وثا ت . 

 من ق   رز 
 -دمشق
 سورٌا

 وجود مجموع  من العوابق  ثرت على الجدور 
 الزمنً.

  التنسٌق مع اأهالً. 66صدور مرسوم 

 تقسٌم المنا ق المتلرر  إلى منا ق مرحلٌ . 

 

 الحالة الدراسٌة )مدٌنة حلب(: -4
من نس    )%04(تعت ر مدٌن  حلر من اكثر المدن التً تعرلت للدمار وال رار نتٌج  الحرر حٌث حازت على 

، وشملت األرار كاف  منا ق المدٌن  )القدٌم  التارٌ ٌ ، مركز [10]األرار على مستوى المحافظات السورٌ  

م  لتقٌٌم األرار، ووفق التقدٌرات 7102المدٌن ، منا ق التوسع...(، و رسلت الٌونسكو  عث  عاجل  إلى حلر عام 

ال انات....( تصر إلى  اأولٌ  للٌونسكو فان األرار فً مدٌن  حلر القدٌم  )القلع ، المسجد اأموي، الكناب ، اأسواق، 

[، و عد انتاا  الحرر  نس   ك ٌر  وتول  الدمار  د ت المؤسسات 78دمر كلٌا ] )%31( لرار جسٌم  مناا  )61%(

الحكومٌ  عملٌ  إعاد  اإلعمار   عض اإلجرا ات والحلور السرٌع  )تعوٌض  لرار، إزال  انقاض، توثٌق ولع راهن، 

 همٌ  ال حث فً مساعد  المعنٌٌن فً اإلعداد المس ق والصحٌم إلعاد  اإلعمار من مساكن مؤلت ...(، ومن هنا تأتً 

  ار اال اع على تجارر سا ق  عالمٌ  وإللٌمٌ  ومحلٌ  واالستواد  مناا  ما ٌابم الوالع الحالً لمدٌن  حلر.
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(:المسجد االموي بحلب قبل وبعد 26الشكل )

 [70]الحرب 

الحكومة فً حلب قبل (:مبنى 27الشكل )

 [70]وبعد الحرب

(:فندق الكارلتون فً حلب قبل 28الشكل )

 [70]وبعدالحرب

 
  

(:ساحة المسجد االموي  قبل وبعد 29الشكل )

 [70]الحرب

(:مبانً ساحة سعدهللا  قبل 30الشكل )

 [70]وبعد الحرب

(:مشفى الكندي فً حلب قبل 31الشكل )

 [70]وبعد الحرب

  

 [70](:مركز تجاري فً حلب قبل وبعد الحرب33الشكل ) [70](:دار االفتاء فً حلب قبل وبعدالحرب32)الشكل 

 أفكار تطبٌقٌة على الحالة الدراسٌة )مدٌنة حلب(: -5

من  ار التحلٌر والمقارن  لم تل  التجارر فً إعاد  اإلعمار ناحظ وجود مجموع  من اأفكار وااللتراحات التً 

علٌاا واالن اق مناا إلى  فكار مستدام  ٌمكن ت  ٌقاا على الحال  المدروس  )مدٌن  حلر(، وذلك وفقاً ٌمكن االعتماد 

(، 01(و)6العت ارات وشرو  تعك  الوالع المحلً وال اص للمدٌن  سوا  القدٌم مناا  و الحدٌث كما فً الجدور )

 وتشمر هذ  اأفكار:

التصادي، إداري، * محاور م تلو  ) معماري، عمرانً، 

 اجتماعً(

 * تسمٌ  الجاات المعنٌ   ت  ٌق الوكر .

* تحدٌد اأهدا  المرجو  لكر فكر   * تنظٌم الجاات اإلدارٌ  والتشرٌعٌ  المسؤول  عن إلرار الوكر .

 مقترح .
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 [70]اجتماعٌة( -اقتصادٌة-(: أفكار تطبٌقٌة )إدارٌة9الجدول رقم )

لى
ر

 

 انفكرة
يذاور 

 انفكرة

 إلرار

 انفكرة

 انجهاث انًعنيت

 بانفكرة

 هذف انفكرة

 ( انًمتردت)انًهاو 

1 
يشبسكخ انغكبٌ انًسهٍٛٛ 

 نٛخ ٔاضسخآٔفك 

 اختًبػٙ

 ػًشاَٙ

ندُخ 

 اإلػًبس

 يسبفظخ زهت

 انجهذٚخ

 اإلػًبسندُخ 

 انغكبٌ انًسهٍٛٛ

 خهك فشص ػًم 

 اتخبر انمشاس 

 تمذٚى االلتشازبد ٔيُبلشتٓب 

 يمتُٛبتٓى ٔراكشتٓىاالعتفبدح يٍ  

2 
 إلػبدحتشكٛم ندُخ 

 اإلػًبس

 ئداس٘

 ػًشاَٙ
 انسكٕيخ

 يسبفظخ زهت

 اإلػًبسندُخ 

 اإلػًبس إلػبدحٔضغ خذٔل صيُٙ  

 نإلػًبسالتشاذ يظفٕفخ تُفٛزٚخ  

3 
تٕفٛش دػى انًُظًبد 

 انذٔنٛخ

 ئداس٘

 التظبد٘
 انسكٕيخ

 يسبفظخ زهت

 اإلػًبسندُخ 

انًُظًبد 

 انذٔنٛخ

 ػبل ٔأداءثًغتٕٖ  ئػًبس ئػبدح 

 دٔنٙ ثاششاف اإلػًبستُفٛز عٛبعخ  

 ٔاٜساء األفكبستًٕٚم كبف نًختهف  

 انتُفٛز ٔفك انجشَبيح انضيُٙ انًسذد 

4 
تًكٍٛ ٔتطٕٚش لذساد 

 انًإعغبد انًسهٛخ

 ئداس٘

 التظبد٘
 انسكٕيخ

 يسبفظخ زهت

 انجهذٚخ

 لذسح اكجش ػهٗ اتخبر انمشاس  

 تٕفش كبدس اكبدًٚٙ ٔخجٛش ٔيختض 

 ٔثُبءح خشٚئخ أفكبسطشذ  

5 

يسذدح نهتُغٛك  آنٛخ

ثٍٛ انفبػهٍٛ يٍ  اإلداس٘

 يبَسٍٛ ٔزكٕيبد يسهٛخ

 ئداس٘

 التظبد٘
 انسكٕيخ

 يسبفظخ زهت

انًُظًبد 

 انذٔنٛخ

 اإلػًبسندُخ 

 تشكٛم ندُخ تُغٛك ٔيتبثؼخ 

 تُغٛك لجم ٔثؼذ اتخبر انمشاس 

  اإلخشاءادانٕضٕذ ٔانشفبفٛخ فٙ  

 يٍ انًبَسٍٛ آساءتدُت فشع  

6 
يشبسكخ اندٕاس فٙ 

 نهًسهٍٛٛ اإلػًبس

 اختًبػٙ

 ػًشاَٙ

ندُخ 

 اإلػًبس

 يسبفظخ زهت

 اإلػًبسندُخ 

 اندٕاس

 سثظ اندٕاس ثبنغكبٌ انًسهٍٛٛ 

 تدُت انًشبكم يغ اندٕاس 

 األفكبساتخبر ٔيُبلشخ  

7 

 ئػًبسٔضغ عٛبعخ 

يغتذايخ ٔٔاضسخ ٔٔفك 

 يشازم

 ئداس٘

 ػًشاَٙ

 التظبد٘

ندُخ 

 اإلػًبس

 يسبفظخ زهت

 انجهذٚخ

 اندبيؼخ

 اإلػًبسندُخ 

 َبخر ئػًبسعٛبعخ ٔاضسخ ٚؼُٙ  

 ٔثذئٓب ئلشاسْبتذلٛك انًشازم لجم  

  ٔأكبدًٍٚٛٛيٍ لجم يختظٍٛ  

 يغتذاو فٙ خًٛغ انمطبػبد ئػًبس 

8 
ٔضغ خذٔل صيُٙ 

 اإلػًبس ئػبدحنضجظ 
 ئداس٘

ندُخ 

 اإلػًبس

 يسبفظخ زهت

 انجهذٚخ

 اندبيؼخ

 اإلػًبسندُخ 

 صيٍ يسذد نكم يشزهخ ػهٗ زذا 

 يشزهٙ أل٘ لطبع تأخٛش أ٘تدُت  

 ئػًبس تأخٛشيشزهٙ ٚؼُٙ  تأخٛش 

 ٔئداس٘سثظ ٔثٛك صيُٙ ٔيبنٙ  

9 

انذيح ثٍٛ انتطٕٚش 

فٙ خًٛغ  ٔاإلػًبس

 انمطبػبد

 ئداس٘

 ػًشاَٙ

ندُخ 

 اإلػًبس

 اإلػًبسندُخ 

 اندبيؼخ

 َمبثخ انًُٓذعٍٛ

 فسغت ثم ٔتطٕٚش  ئػًبس ال عٛبعخ 

 نهتطٕٚش أفكبس ئنٗانسبخخ  

 يشبسكخ خجشاء ٔيختظٍٛ  

10 

سلبثخ ٔاضسخ ٔيغبئهخ 

 اإلداس٘تًُغ انفغبد 

 ٔانؼشٕائٛبد

 ئداس٘

 التظبد٘
 انسكٕيخ

 يسبفظخ زهت

 اإلػًبسندُخ 

 انمضبء

 ثشكم طسٛر ئػًبستُفٛز عٛبعخ  

 تطجٛك دلٛك نهًظفٕفخ انتُفٛزٚخ 

 اإلػًبسيشاخؼخ ٔيغبئهخ دٔسٚخ ثؼذ  

11 
يظفٕفخ تُفٛزٚخ  ئػذاد

 يغتذاو ئػًبس إلػبدح

 ئداس٘

 التظبدٚخ
 انسكٕيخ

 يسبفظخ زهت

 انجهذٚخ

 اإلػًبسندُخ 

 اندبيؼخ

 يظفٕفخ ثتظًٛى دلٛك ٔيغتذاو 

 ٔاألػًبلتٕضر فٛٓب كبفخ انًشازم  

 تًُغ انًشبكم ٔانتذاخم فٙ انًشازم 

 تطجك ثشكم طبسو ٔزبصو 
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 [70]معمارٌة(  -(: أفكار تطبٌقٌة )عمرانٌة10الجدول رقم )

لى
ر

 

 انفكرة
يذاور 

 انفكرة

 إلرار

 انفكرة

 انجهاث انًعنيت

 بانفكرة

 هذف انفكرة

 ( انًمتردت)انًهاو 

1 
يشبسكخ انطهجخ فٙ 

 خًٛغ انمطبػبد

ػًشاَٙ 

 اختًبػٙ

ندُخ 

 اإلػًبس
 اندبيؼخ 

 سفغ انٕضغ انشاٍْ 

  األفكبسيشبسكخ فٙ  

 االعتفبدح يٍ راكشتٓى  

2 
يشبسكخ انًختظٍٛ فٙ 

 خًٛغ انمطبػبد

 ػًشاَٙ

 ئداس٘

ندُخ 

 اإلػًبس

 يسبفظخ زهت

 انجهذٚخ

 َمبثخ انًُٓذعٍٛ

 اندبيؼخ 

 يُظًبد دٔنٛخ

 ٔضغ انخطظ ٔاالعتشاتٛدٛبد 

 ضجظ انًؼبٚٛش انؼًشاَٛخ ٔانًؼًبسٚخ 

 اإلػًبسَمم خجشاتٓى ٔتدبسثٓى فٙ  

 اإلػًبسدػى ٔيُبلشخ يظفٕفخ  

3 
تُظٛى يغبثمبد ػًشاَٛخ 

 يؼًبسٚخ

 ػًشاَٙ

 يؼًبس٘

 يغتذاو

ندُخ 

 اإلػًبس

 اإلػًبسندُخ 

 اندبيؼخ

 َمبثخ انًُٓذعٍٛ

 ٔانسهٕل األفكبساخز اكجش لذس يٍ  

 خهك سٔذ انًُبفغخ ٔاالثتكبس 

 االعتفبدح يٍ خجشاد يختهفخ 

4 

خبطخ  أًْٛخ ئػطبء

نهًجبَٙ انتبسٚخٛخ 

 ٔانمذًٚخ

 ػًشاَٙ

 ئداس٘

ندُخ 

 اإلػًبس

 يسبفظخ زهت

يذٚشٚخ انًذُٚخ 

 انمذًٚخ

 انجهذٚخ

 اإلػًبسندُخ 

 انسفبظ ػهٗ راكشح ٔتبسٚخ انًذُٚخ 

 انمذًٚخ نألثُٛختٕثٛك دلٛك ٔيفظم  

 خبطخ ئػًبسٔضغ عٛبعخ  

 يظفٕفخ تُفٛزٚخ خبطخ 

5 
ٔخٕد يؼبٚٛش ػًشاَٛخ 

 ٔيؼًبسٚخ زذٚثخ

ػًشاَٙ 

 ئداس٘

 يغتذاو

ندُخ 

 اإلػًبس

 يسبفظخ زهت

 اإلػًبسندُخ 

 اندبيؼخ 

 َمبثخ انًُٓذعٍٛ

  نألفكبسضجظ ػهًٙ ٔاكبدًٚٙ  

 تُغٛك يؼًبس٘ ػًشاَٙ يغتًش 

 ٔانتًٛٛض ثٍٛ انغكبٌ األخطبءتدُت  

 تُفٛز٘ ئداس٘سثظ اكبدًٚٙ  

6 
 يب لجمتٕثٛك ٔزفع 

 انكبسثخ

ػًشاَٙ 

 ئداس٘
 انسكٕيخ

 يسبفظخ زهت

 اإلػًبسندُخ 

 اندبيؼخ

 َمبثخ انًُٓذعٍٛ

 زفع يٕاطفبد كبفخ انًجبَٙ  

 تٕثٛك اكبدًٚٙ سلًٙ ٔٔسلٙ 

 كبسثخ أل٘االعتؼذاد انُفغٙ  

 زفع انًهفبد ثطشٚمخ يسًٛخ ٔيخفٛخ 

7 
اعتخذاو يٕاد ٔتمُٛبد 

 ثُبء تمهٛذٚخ

 ػًشاَٙ

 يغتذاو

ندُخ 

 اإلػًبس

 اإلػًبسندُخ 

 َمبثخ انًُٓذعٍٛ

 اندبيؼخ

 خبطخ فٙ انًجبَٙ انمذًٚخ ٔانتشاثٛخ 

 انتمُٛبد انتمهٛذٚخانسفبظ ػهٗ  

 العتخذايٓب ٔأعظٔخٕد ضٕاثظ  

 انتستٛخاالْتًبو ثبنجُٗ  8
 ػًشاَٙ

 يغتذاو

ندُخ 

 اإلػًبس

 يسبفظخ زهت

 اإلػًبسندُخ 

 انجهذٚخ

 اإلػًبس ئػبدحػُظش ْبو فٙ  

 خجشاء يختظٍٛ  ثاششاف 

 تشًم يٛبِ ٔكٓشثبء ٔاتظبالد... 

9 
تٕثٛك انٕضغ انشاٍْ 

 نًب ثؼذ انكبسثخ

ػًشاَٙ 

 ئداس٘

ندُخ 

 اإلػًبس

 يسبفظخ زهت

 اإلػًبسندُخ 

 َمبثخ انًُٓذعٍٛ

 اندبيؼخ

 تٕثٛك تفظٛهٙ سلًٙ ٔٔسلٙ 

 كبدس اكبدًٚٙ يتخظض 

 يمبسَخ يخططبد لجم ٔثؼذ انكبسثخ 

 األَمبعانسفع يٍ انضٛبع ثٍٛ  

10 

ػمذ َذٔاد ٔٔسشبد 

ػًم دٔسٚخ يسهٛخ 

 ٔػبنًٛخ

ػًشاَٙ 

 ئداس٘

 التظبد٘

ندُخ 

 اإلػًبس

 زهتيسبفظخ 

 اندبيؼخ

 َمبثخ انًُٓذعٍٛ

 اإلػًبسندُخ 

 االعتفبدح يٍ تدبسة انخبسج 

 ٔانشؤٖ اندذٚذح األفكبسيُبلشخ  

 اإلػًبسٔثؼذ  ٔأثُبءلجم  

11 
يغتذاو  ئػًبس ئػبدح

 ندًٛغ انمطبػبد

 ػًشاَٙ

 ئداس٘

 يغتذاو

ندُخ 

 اإلػًبس

 اإلػًبسندُخ 

 اندبيؼخ

 َمبثخ انًُٓذعٍٛ

 يظفٕفخ ٔعٛبعخ يغتذايخ 

 يغتذايخ ئداسح 

 فكش ػًشاَٙ ٔيؼًبس٘ يغتذاو 
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 دراسة مقارنة )تقٌٌمٌة(: -6

م، وذلك  عد تول  الحرر والدمار  نس   ك ٌر  جداً فً العام ذاته، 7102 د ت عملٌ  إعاد  اإلعمار فً مدٌن  حلر عام 

م تل  الجاات والمؤسسات وهنا تأتً  همٌ  اأفكار الت  ٌقٌ  السا ق  التً تم  رحاا على المعنٌٌن  إعاد  اإلعمار فً 

الحكومٌ  وال اص  ) وزار  اإلدار  المحلٌ ، محافظ  حلر،  لدٌ  حلر، نقا   الماندسٌن، لجن  إعاد  اإلعمار، جامع  

حلر، مدٌرٌ  المدٌن  القدٌم .....(، حٌث تمت منالشتاا وتقٌٌماا من  ار اجتماعات ومنالشات واستشارات ومقا ات 

 ك تم إجرا  مقارن  تقٌٌمٌ  لألفكار المقترح  على لسمٌن:ش صٌ ، و نا  على ذل

 دراس  تقٌٌمٌ  لمدى ت  ٌق اأفكار المقترح . 

 دراس  تقٌٌمٌ  للعوابق ومدى تأثٌرها فً ت  ٌق اأفكار المقترح . 

 دراسة تقٌٌمٌة لمدى تطبٌق األفكار المقترحة: - أ

% 00% غٌر م  ق ، 81المقترح  للٌر جدا، حٌث ناحظ ) ( نجد االلتزام  اأفكار 38( والشكر )00من الجدور )

% فق  م  ق  كلٌاً(، وهذا ٌؤشر إلى العمر الك ٌر الذي مازار ٌحتاجه المعنٌون عن عملٌ  إعاد  اإلعمار 0م  ق  جزبٌا، 

 فً مدٌن  حلر.

 [70](: دراسة تقٌٌمٌة لتطبٌق األفكار المقترحة 11الجدول رقم )

 

 الفكرة

 التطبٌق

عم
ن

 ً
زئ

ج
 

ال
 

 √   مشارك  السكان المحلٌٌن وفق آلٌ  والح  1

   √ تشكٌر لجن  إلعاد  اإلعمار 2

 √   توفٌر دعم المنظمات الدولٌ  3

  √  تمكٌن وت وٌر لدرات المؤسسات المحلٌ  4

  √  آلٌ  محدد  للتنسٌق اإلداري  ٌن الواعلٌن  5

 √   مشارك  الجوار فً اإلعمار للمحلٌٌن 6

  √  ولع سٌاس  إعمار مستدام  والح   مراحر 7

  √  ولع جدور زمنً لل   إعاد  اإلعمار 8

 √   الدم   ٌن الت وٌر واإلعمار فً كر الق اعات 9

 √   رلا   والح  ومسابل  تمنع الوساد اإلداري 10

 √   إعداد مصووف  تنوٌذٌ  إلعاد  إعمار مستدام 11

  √  الق اعاتمشارك  ال ل   فً جمٌع  1

  √  مشارك  الم تصٌن فً جمٌع الق اعات 2

 √   تنظٌم مسا قات عمرانٌ  معمارٌ  3

  √  إع ا   همٌ   اص  للم انً التارٌ ٌ  والقدٌم  4

 √   وجود معاٌٌر عمرانٌ  ومعمارٌ  حدٌث  5

  √  توثٌق وحوظ ما ل ر الكارث  6

  √  است دام مواد وتقنٌات  نا  تقلٌدٌ  7

  √  االهتمام  ال نى التحتٌ  8

  √  توثٌق الولع الراهن لما  عد الكارث  9

  √  عقد ندوات وورشات عمر دورٌ   10

 √   إعاد  إعمار مستدام لجمٌع الق اعات 11



 العدد السادس عشر                                                                         مجلة العمارة والفنون                

425 

 
 [70](:نسبة تطبٌق األفكار المطروحة34الشكل )

 المقترحة:دراسة تقٌٌمٌة للعوائق ومدى تأثٌرها فً تطبٌق االفكار  - ب

من  ار المنالشات مع المعنٌٌن عن إعاد  اإلعمار فً مدٌن  حلر تم اإلشار  إلى مجموع  من العوابق التً تعترض 

ت  ٌق هذ  اأفكار، وهو ما س ر االلتزام القلٌر  ت  ٌق اأفكار المقترح ، حٌث تم تصنٌ  العوابق والصعو ات فً 

اجتماعٌ (، تؤثر  شكر منوصر او مجتمعه فً كر فكر  من  –إدارٌ   –ادٌ  التص –معمارٌ   – مس  محاور: )عمرانٌ  

 (.30اأفكار المقترح  كما هو مولم فً الشكر )

 

 [70] (:العوائق التً تعترض تطبٌق االفكار المقترحة35الشكل )

 

( نجد ان تأثٌر هذ  العوابق  م تل  محاورها فً عدم الت  ٌق لألفكار 30ومن  ار دراس  تحلٌلٌ  إحصابٌ  للشكر )

 المقترح  ٌ تل   نسر متواوت  من محور آل ر ومن فكر  أ رى. 
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 [70] (:نسبة العوائق المعمارٌة37الشكل ) [70] (:نسبة العوائق االقتصادٌة36الشكل )

   

 [70] (:العوائق االجتماعٌة40الشكل ) [70] (:العوائق اإلدارٌة39الشكل ) [70] (:العوائق العمرانٌة38الشكل )

 ( ان:40-39-38-37-36حٌث نجد فً األشكال  )

%( وهذا ٌعك  وجود مشاكر ك ٌر  و ساسٌ  فً عملٌات التموٌر 44التأثٌر اأك ر هو للعوابق االلتصادٌ  ) 

والقروض من المنظمات الدولٌ  والمحلٌ  نظرا للكلو  الك ٌر  الازم  لعملٌ  إعاد  اإلعمار والعقو ات الدولٌ  والمانحٌن 

 المورول  على سورٌا.

%( وهذا ٌعك  وجود مشاكر إدارٌ  فً التنسٌق والترا   والعمر 46نس   تأثٌر العوابق اإلدارٌ  هً نس   ك ٌر  ) 

معنٌ   عملٌ  ات اذ القرار فً إعاد  اإلعمار، مما ٌع ً  ولوٌ  ك ٌر  للرور  توزٌع الجماعً  ٌن م تل  المؤسسات ال

المسؤولٌات  ٌناا وإجرا  اجتماعات تنسٌقٌ  دورٌ  ومتتا ع . وهذا مؤشر ال ٌدعو للتواؤر  ال    واالستراتٌجٌات المت ع  

 فً إعاد  اإلعمار.

%(، وهذا ٌعك  دور الم تصٌن وال  رات والمؤسسات 78  )نس   متوس   لتأثٌر العوابق العمرانٌ  والمعمارٌ 

الاندسٌ  فً توجٌه االستراتٌجٌ  المت ع  فً إعاد  اإلعمار، مع التأكٌد على لرور  المشارك  فً ات اذ القرار وعلوٌ  

 كاف  اللجان و حلور االجتماعات والورش المعنٌ   إعاد  اإلعمار.

%( وهذا ٌعك  وجود لع  فً مشارك  المجتمع والسكان المحلٌٌن 88عٌ  )نس   متوس   لتأثٌر العوابق االجتما 

للمن ق  المتلرر   م تل  ت صصاتام وانتما اتام، وٌن ه إلى لرور   تمكٌنام وتوعٌتام من  ار ندوات وورش عمر 

نام ومجتمعام  عد لنشر ثقاف  المشارك  فً إعاد  اإلعمار  م تل  مراحلاا وا ذ دورهم فً ات اذ القرار  ما ٌ ص سك

 اإلعمار.

 النتائج: -7

مما س ق، و عد إجرا  الدراس  التحلٌلٌ  لعدد من التجارر ومقار تاا مع الوالع الحالً لسٌاس  إعاد  اإلعمار فً مدٌن  

حلر من  ار دراس  تقٌٌمٌ  لكر فكر  ومحور على حدا، ت ٌن لنا مجموع  من النتاب  التً ترت    شكر م اشر  و غٌر 

 م اشر مسؤولٌاتاا ، ومن اهم هذ  النتاب :
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وجود  لر والم فً استراتٌجٌ  و  وات اإلعمار المت ع ، نات  عن لع   و لل  ال  ر  فً اإلعداد واالستواد  من  

 التجارر السا ق  و اص  فً الم ادرات اأولٌ .

 )ال وارئ، االنتقالٌ ، التنمٌ (.عدم وجود مصووف  تنوٌذٌ  مستدام  مقترح  إلعاد  اإلعمار وفق المراحر  

     شدٌد فً ال رنام  الزمنً إلعاد  اإلعمار، نتٌج  لل  الموارد واإلمكانات للجاات المحلٌ . 

 اعتماد عملٌ  اإلعمار على رؤٌ  محلٌ  واستراتٌجٌات وسٌاسات من ثق  عناا. 

 اص  من حٌث التموٌر والقروض.لع  م ادر  الاٌبات والمنظمات الدولٌ  المت صص  فً إعاد  اإلعمار و  

 شمولٌ  إعاد  اإلعمار جمٌع الق اعات و التوازي ولٌ  التركٌز على من ق  دون   رى. 

 عدم وجود اهتمام  إدار  الكوارث والم ا ر ل ر و عد حدوثاا. 

ت التوثٌق لع  االستواد  من اإلمكانات ال شرٌ  للمجتمع المحلً وال ار الجامعٌٌن وال  رات المحلٌ  فً عملٌا 

 واآلرا  وال  رات واالستراتٌجٌات.

 وجود وعً أهمٌ  و صوصٌ  المدٌن  القدٌم  فً كاف  القرارات والممارسات فً عملٌ  إعاد  اإلعمار. 

 نقص فً المعلومات وصعو ات فً االن اق فً إعاد  اإلعمار  س ر التوثٌق القلٌر لمرحل  ما ل ر الكارث . 

 التوصٌات: -8

لسا ق  توصٌات هام  للمعنٌٌن فً عملٌ  إعاد  اإلعمار فً مدٌن  حلر ) وزار  اإلدار  المحلٌ ، محافظ  تعك  النتاب  ا

حلر،  لدٌ  حلر، نقا   الماندسٌن، لجن  إعاد  اإلعمار، جامع  حلر، مدٌرٌ  المدٌن  القدٌم .....(، كر منام حسر مولعه 

رٌ  والتشرٌعٌ  واالجتماعٌ  وااللتصادٌ  والعمرانٌ  والمعمارٌ ، ودورهم فً تذلٌر العق ات فً م تل  المستوٌات اإلدا

 ومن هذ  التوصٌات:

 التأكٌد  أن عملٌ  إعاد  اإلعمار هً مشارك  ومنافس  وت وٌر وإعمار . 

  همٌ  وجود مرون  إدارٌ  وتشرٌعٌ  مستدام  وكافٌ  تتماشى مع مت ل ات اإلعمار ولمن الزمن المحدد. 

   رات دولٌ  لمن لوا   و  ر ناظم   التعاون ال  رات المحلٌ .إد ار  و مشارك   

 زٌاد  الوعً  ثقاف  التحلٌر للكارث  وتاٌب  المجتمع للتعامر معاا مس قا من  ار ندوات وورش عمر مت صص . 

 إصدار التشرٌعات والقوانٌن الناظم  التً تحد من الم الوات والعشوابٌات وت  ٌق المسا ل  والشوافٌ . 

 م التركٌز على ال نا  التارٌ ً والحدٌث وال نى التحتٌ  فحسر،  ر النسٌ  والذاكر  اأسرٌ  واالجتماعٌ .عد 

 ولع     لكر من ق  منوصل  ومتكامل  مع المدٌن  ككر وذلك وفق اللوا   والقوانٌن ال اص   اا. 

عمار، ال اع السكان المحلٌٌن عقد ندوات ومؤتمرات ورش عمر محلٌ  وعالمٌ  متكرر  تواكر عملٌ  إعاد  اإل 

 وال  را   ما تحقق وزٌاد  الوعً والثقاف  حور إعاد  اإلعمار.

 لرور  مشارك  المؤسسات والمتجمع المحلً وتشجٌعاا  وتحوٌزها و لق فرص عمر لدر اإلمكان. 

  عد الكارث .لرور  التوثٌق والحوظ لكاف  تواصٌر المدٌن ، مما ٌشكر لاعد   ٌانات والح  ومتكامل  ل ر و 

التأكٌد على تحقٌق االستدام  فً مراحر عملٌ  إعاد  اإلعمار  كاف  محاورها ) تقلٌر الكلو ، مواد ال نا  المحلٌ ،  

 الحواظ على ال ال  ...( وإصدار القرارات الناظم  لاا.
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ار مدٌن  حلر، ولرور  تذلٌر فً النااٌ  نجد  نه ال د من إعاد  النظر فً االستراتٌجٌ  الحالٌ  المت ع  فً إعاد  إعم

العوابق تجن اً لحدوث اأ  ا ، وذلك من اجر االستمرار فً سٌاس  إعمار ناجح  ومنظم  دون عق ات ووفق مصووف  

تنوٌذٌ  مرت     جدور زمنً ٌشارك فً إعدادها كاف  الم تصٌن وال  را  الدولٌٌن والمحلٌٌن وٌتم االلتزام  اا  م تل  

 .مراحلاا ول اعاتاا

فإن مدٌن  حلر هً مدٌن  ك ٌر  وذات تارٌخ لدٌم  كاف   لساماا القدٌم  والتارٌ ٌ  والحدٌث ، وال د من االهتمام  اا و  ٌرا 

 شكر  ك ر أناا لٌست ملك للمجتمع المحلً فحسر،  ر هً تراث عالمً ٌورض على كاف  المنظمات والاٌبات العالمٌ  

ٌا وإدارٌا وفنٌا وعلى كاف  المستوٌات، و التنسٌق مع الجاات المحلٌ  للمان الحواظ واأمم المتحد  والٌونسكو دعما مال

 .على هذ  المدٌن  وإعادتاا اجمر مما كانت علٌه ل ر الحرر
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