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تطوير المناطق الصناعية القديمة  :فرصة نامية للتطوير المستدام
انؼذيذ يٍ انًُبطك انصُبػيخ انمذيًخ أصجسذ يًٓهخ ٔ يٓذدح ثبَٓبء دٔسْب األسبسٗ انًُزح ٔ االلزصبدٖ ٔاالخزًبػٗ
ٔثبنزبنٗ رٕاخّ انًدزًؼبد انزٗ ْٗ خضء يزكبيم يُٓب انٗ يشبكم ثيئيخ ٔ ثمبفيخ ٔ اخزًبػيخ ٔ الزصبديخ زبدح ٔ .يٍ ْزا
انًُظٕس فبػبدح رطٕيش انًُبطك انًًٓهخ الغُٗ ػُّ يٍ اخم انزطٕيش انًسزذاو نهًذيُخْ .زِ انًُبطك رسزٓهك يسبزبد كجيشح يٍ
االساضٗ ,انغيش يسزخذيخ ٔ يٓدٕسح ٔ رمغ فٗ يُبطك راد طهت سٕلٗ يُخفض نهزطٕيش ٔكبَذ انسجت فٗ ايزذاد انًُبطك
انؼشٕائيخ ٔ رؼزجش رسذيب نالخيبل انسبنيخ ٔ انًسزمجهيخ.
ٔ فٗ سيبق انكالو ,كبَذ انًُبْح انشبئؼخ نٓزِ انخذيبد ْٕ انٓدش أٔ انجيغ أٔ انٓذو ٔ نكٍ ٔخٕد رششيؼبد ثيئيخ خذيذح
ٔانسبخخ انٗ زًبيخ انجيئخ سبػذ ػهٗ صيبدح االززيبج نزسٕيم انًُبطك انصُبػيخ انمذيًخ انٗ يُبطك زضشيخ راد اسزخذايبد
يزؼذدح .اػبدح رطٕيش انًُبطك انصُبػيخ انمذيًخ يسبػذػهٗ اسزشخبع انؼًهيبد ٔ انٕظبئف انطجيؼيخ ٔ يخهك يُبظش طجيؼيخ راد
اسزخذايبد يزؼذدح ٔ يشدغ ػهٗ االيزذاد انًسزذاو  ٔ ,يسسٍ يٍ َٕػيخ انجيئخ انمبئًخ ٔ ,يدزة األسزثًبساد  ٔ ,يمٕٖ انكجشيبء
انًذَٗ ٔ االزسبط ثبنًكبٌ ٔ يشدغ انزطٕيش انًسزذاو ٔ .كم رنك يزطهت يُٓح رخطيطٗ خذيذ لبئى ػهٗ انًؼهٕيبد ٔ
انزكُٕنٕخيب انسذيثخ ٔ انزصًيى انًزؼبٌٔ.
رشكض انٕسلخ انجسثيخ ػهٗ انًُبطك انسضشيخ انصُبػيخ انمذيًخ كفشص نهزدذيذ انسضشٖ ٔ انزطٕيش انًسزذاو ٔرٕضر
االززيبج انؼبخم الػبدح رطٕيش ْزِ انًُبطك .يمٕو انجسث ثذساسخ انًجبدئ انزصًيًيخ الػبدح رطٕيش انًٕالغ انًًٓهخػٍ طشيك
رسهيم أيثهخ ػبنًيخ يخزهفخْ,زِ انًجبدئ رؤكذ ػهٗ االسزصالذ انًزُبغى ٔ انًزأنف نهجيئخ انًشيذح ٔانطجيؼيخ ,نخهك يُبطك
زضشيخ يزؼذدح االسزخذايبد ٔ يُزؼشخ ثمبفيب ٔانُبشئخ يٍ ثمبيب انًُبطك انًًٓهخ ٔ انًسزخذيخ سبثمب فٗ انصُبػخْ .زِ انًجبدئ
سٕف رطجك ػهٗ انًُبطك انصُبػيخ انمذيًخ فٗ يُطمخ ييُب انجصم فٗ االسكُذسيخ كسبنخ دساسيخ ٔ انزٗ نٓب ليًخ ثمبفيخ ٔ ثيئيخ ٔ
رمغ فٗ يٕلغ يزًيض ػهٗ يًش يبئٗ ٔ يزٕاخذ ثٓب ثُيخ رسزيخ لبئًخ ٔ لشيجخ نهًدزًؼبد انسكُيخْ .زِ انًُطمخ ْٗ أصٕل ثيئيخ
يزذْٕسح رسزبج أٌ رؼٕد انٗ االسزخذايبد انًُزدخ ٔ اػبدح ديدٓب فٗ انًدزًغ انًسيظ ٔ خبصخ آَب رؼبَٗ يٍ يشبكم اخزًبػيخ
ٔ ثيئيخ ٔ الزصبديخ َزيدخ نالًْبل.يزٕصم انجسث انٗ انخطٕط انؼشيضخ الػبدح رطٕيش ٔاػبدح ازيبء انًُبطك انسضشيخ
انصُبػيخ انمذيًخ انزٗ رؼزجش يٕسد الثذ يٍ اسزشخبػّ كفشصخ نزطٕيش انًُبطك انسضشيخ راد االسزخذايبد انًزؼذدح اندذيذح.
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