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  البحث ملخص
  

ذا تعد المنا ى أى لحظة، ول ر ف ن أن تنفج ة یمك طق السكنیة المتدھورة بأنواعھا المختلفة فى المدن اإلسالمیة قنبلة موقوت
وع،  ل ن ى مشكلة ك اطق، وما ھ ذه المن واع ھ ى أن ً عل رف أوال وجب التعرف على مشكالتھا ومحاولة عالجھا، ولكن یجب التع

الى وكیف یمكن التعامل معھا، ولذا فإن الھدف من ھذه ال اطق وبالت ذه المن ل ھ اء مث ل إحی دراسة البحثیة ھو الوصول لكیفیة تموی
ددة  وفیر مصادر متع ن ت الى یمك ً، وبالت اطق إقتصادیا ذه المن ً تنشیط ھ ب أوال ذلك یج ن الوصول ل ى یمك ا، ولك محاولة تطویرھ

دعم لتمویل عملیات اإلحیاء وإعادة التأھیل، فعند تنفیذ أى من األعمال الھامة سابقة ال وفیر ال ى ت درة عل ب أن تتواجد الق ذكر یج
ى  اء عل اطق واإلبق ذه المن المالى الالزم وإختیار المشروعات اإلستثماریة المناسبة من أجل إحیاء وتطویر القاعدة اإلقتصادیة لھ

ة إحتیاجات الطابع الممیز لشخصیتھا إلى جانب إستیفاء اإلحتیاجات الثقافیة واإلجتماعیة لقاطنى تلك المناطق، باإلض ى تلبی افة إل
  .األجیال الصاعدة

ا  ذلك أنواعھ دھورة وك اء السكنیة " ولتحقیق الھدف من ھذه الورقة البحثیة یجب دراسة مفھوم األحیاء السكنیة المت األحی
وائیة  یة والعش كنیة الھامش اء الس دھورة، األحی ة المت كنیة الداخلی اء الس ة، األحی ة ذات القیم باب  "الداخلی ض أس دھورھا وبع ت

وم  ى مفھ ا والتعرف عل ر اإلقتصادى بھ تعراض إشكالیة التغی ذلك إس ً مفھوم القیمة اإلقتصادیة وك ومظاھر ھذا التدھور، وأیضا
تعراض  ً إس ً دراسات مفھوم القیمة المضافة، وأخیرا المھجور، ومن ثم وضع لبعض آلیات التطویر اإلقتصادى المقترحة وخاصة

ً لبعض المحاوالت المبدعة الع اء إقتصادیا ذه األحی ل ھ اء مث ة إلحی ة والمحلی اس " المی ة ف ل مدین ویر وإعادة تأھی رب،  -تط المغ
ة بخارى  -إحیاء الدرب األحمر ة، تطویر مدین ة نظیف و بیئ ة أصالن نح الى منطق تان  -مبادرة أھ ً لمصفوفة "أوزباكس ، وصوال

تح  ن ف م یمك ن ث ذه التجارب، وم ذ التوصیات المستخلصة من دراسة ھ ل تنفی ات الخاصة لتموی تثمرین والمنظم ام المس اب أم الب
  .عملیات التطویر والتجدید لبعض من ھذه األحیاء
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  المضافة



 :ملخص البحث
 تعریف المشكلة:  

المناطق السكنیة المتدھورة بأنواعھا المختلفة فى المدن اإلسالمیة قنبلة موقوتة یمكن أن تنفجر فى أى لحظة، ولذا تعد 
فالمشكلة األساسیة بمثل ھذه األحیاء سواء المتمیز منھا وذو القیمة أو  وجب التعرف على مشكالتھا ومحاولة عالجھا،

ً على نوعیة الحیاة بھا -  وائیةیمة فى عمرانھا أو حتى العشالعادى الذى ال ق ھى إنخفاض معدالت  -  والتى تؤثر سلبیا
ً ذو طابع خاص یمیزھا  النشاط المتمیز بھا والذى كان یمیزھا ویساعدھا على الحیاة بإستمرار أو عدم وجود نشاط أصال

ً و عدم وجود العائد المادى المناسب عن باقى األحیاء األخرى مما قلل من قیمتھا اإلقتصادیة الذى إستتبعھ تدھورھا عمرانیا
  .من تطویرھا أو اإلرتقاء بھا وكذلك عدم تشجیع المستثمرین على ذلك

 أھداف الدراسة البحثیة:  
األحیاء الداخلیة ذات القیمة، األحیاء " ھوم األحیاء السكنیة المتدھورة وكذلك على أنواعھا المختلفة التعرف على مف - 

 ."العشوائیة / ھامشیة الداخلیة المتدھورة، األحیاء ال
 .مفھوم القیمة اإلقتصادیة وكذلك على إشكالیات التغیر اإلقتصادى باألحیاء السكنیة المتدھورةالتعرف على  - 
  .طرق اإلحیاء اإلقتصادى لألحیاء السكنیة المتدھورة الوصول إلى - 

 اإلضافة العلمیة وتوصیات الدراسة البحثیة:  
التطویر للبیئة المادیة ن فى مفھومھ كل من التجدید والفكر األحدث فى تطویر األحیاء السكنیة المتدھورة یتضمإن 

ً، و ً تنشیط ھذه األحیاء إقتصادیا التطویر فھو فى حاجة إلى مصادر لتمویلھ، فعند لكن لكى یحدث ھذا المصنوعة وأیضا
ه األحیاء وجد أنھا تستنفذ األموال دون وجود عائد منھا لذا فھى دراسة معظم المخططات التى تم وضعھا لتطویر مثل ھذ

طاردة للمستثمرین وال تمول إال عن طریق الجھات الحكومیة المثقلة بالكثیر من األعباء األخرى مما یؤدى فى كثیر من 
ھنا ھى كیف یمكن تنشیط ة ضافة العلمی، فاإلاألحیان إلى توقفھا وعدم إكمال المخطط أو رفضھا حتى قبل البدء فى تنفیذھا

ً لتشجیع ھؤال   :ما یلىأھم توصیات ھذه الدراسة  ، وكانتفى تطویرھاء المستثمرین للمشاركة ھذه األحیاء إقتصادیا
ً، أو بمعنى آخر  -  أھمیة توفیر التمویل لتنفیذ أى مخطط إلحیاء ھذه األحیاء السكنیة وذلك من خالل إحیائھا إقتصادیا

إعادة ھیكلة "  ئل التى تحفز وتشجع المستثمرین من وضع إستثماراتھم فى مثل ھذه األحیاءأھمیة توفیر بعض الوسا
 ."األنشطة، إعادة البناء وإستغالل ھذه المبانى، اإلستثمار فى األراضى الفضاء، الصیانة والتطویر للمنطقة 

قیمة فى عمرانھا أو األحیاء وذلك فى األحیاء التى ال "  Added Value" أھمیة تطبیق مفھوم القیمة المضافة  - 
ً یتم تحویل الدور األرضى لمعظم األبنیة إلى ورش فنیة  العشوائیة، وذلك بخلق قیمة وظیفیة مضافة بھا بأن مثال

 .لخدمة حرفة متمیزة كالمشغوالت الذھبیة أو الفضیة
 فعل نحو والتحرك المبادرةب والبدء نفسھ على االعتماد فىالمحلى  لمجتمعالحكومیة ل غیر المنظماتتحفیز أھمیة  - 

  .مشاكلھ لعالج إیجابي
 مفھوم المھجور  –إشكالیة التغیر اإلقتصادى  –القیمة اإلقتصادیة  –األحیاء السكنیة المتدھورة  :الكلمات المفتاحیة– 

 .القیمة المضافة

  

 


