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مدينة طرابلستنمية وتطوير جھاز 

خّطة العمل:  المدينة القديمة بطرابلس
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عة على الحضور الوثائق الموزَّ
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إعادة إعمار الحارة 3حماية التراث واآلثار 2

خطة األسواق 6تأھيل المساكن 5البنى التحتية 4

خطة العمل 1

العروض
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A 2700-years-old city
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مقدَمة حول ضرورة إعداد واعتماد استراتيجية متكاملة وخطة عمل–1

ة –2 خطة العمل المقتَرَحة مع اإلشارة الى التصاميم الُمعدَّ
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في التراث المبني تدھور
فضاءات متزايدة مملوءة بالقمامة والركام
تغييرات سّكانية سلبية

ضرورة اعتماد استراتيجية متكاملة
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ضرورة اعتماد استراتيجية متكاملة

تسارع وتيرة انھيار المباني
رة
نھا
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الوقت
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1930

2001

2009

ومن ، المالصقة بهفي استقراره على المباني مبنى يعتمد كل 
يھّدد المباني األخرى باإلنھيار بدورھا ويھّدد ه انھيارثم فإن 

بالتالي كامل كتلة المباني التي يقع فيھا
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مبان في حالة حسنة%: 47

مبان متضّررة%: 17

أبنية معرضة لإلنھيار%: 3

مبان منھارة جزئياً %: 10

مبان لم يبَق منھا %: 1
قائما سوى الواجھة 

أطالل%: 2

مبان خرسانية عصرية %: 9+ مبان عشوائية %: 1+ فضاءات كانت مبنية سابقاً %: 10+ 
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أقل من نصف المباني بحالة جيِّدة
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أقل من نصف المباني بحالة جيِّدة
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حالة الشوارع
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حالة البنى التحتية
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السيارات وحركة المرور
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القمامة
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مشاريع سابقة في الضواحي 
أّثرت سلباً على المدينة القديمة

ردم للبحر وطريق سريع 
قطعا صلة المدينة بالبحر

برج مبني على مقربة 
شديدة من المدينة القديمة
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الرؤية
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يتناول العمل الحالي المحور اإلنشائي

مقاربة شاملة ومتكاملة تنقسم الى ثالثة محاور
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األھداف الرئيسية
ع اإلجتماعي  تعزيز جاذبية المدينة القديمة= التنوُّ

إيقاف التدھور
تحسين بيئة العيش

حماية وإبراز التراث المبني

محاور المشروع
إعادة إعمار الفضاءات

ترتيب مناطق األسوار والبوابات والمناطق المحيطة 
برنامج متكامل لحماية التراث واآلثار

البنى التحتية
تبليط الشوارع، األثاث الحضري، اإلنارة

إدارة مالئمة للنقل والقمامة
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استعماالت األراضي المستقبلية 
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نة المدينة القديمة مدوَّ

خطة العمل

الوثيقتان الرئيسيتان
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نة المدينة القديمة مدوَّ
وثيقة مرجعية، تخطيطية وقانونية 
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خطة العمل

تأھيل البنى التحتية: كّراسة المواصفات األولى 
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خطة العمل
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إنقاذ المباني المحيطة بالفضاءات: اإلجراءات الطارئة –1
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األبحاث األثرية وإنقاذ البقايا وحماية التراث–2
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تأھيل البنى التحتية والواجھات–3
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استعماالت األراضي المستقبلية 
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محطات الشحن الكھربائياألثاث الحضرياإلنارة
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كراسة مواصفات
البنى التحتية

كراسة مواصفات
خزانات المياه

كراسة مواصفات
الواجھات واألقواس

والسباطات

فريق علماء اآلثار
لالستباق والمراقبة
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إعادة إعمار الحارة الكبيرة والحارة الصغيرة–4
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قطع األرضالشوارع المعتمدةالشوارع القديمة
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قطع األرض
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استعمال األراضيحماية التراث
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العقارات المقتَرح استمالكھا المساحات المسقوفة
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المباني الجديدة في إطار مشروع األسوار والبوابات–5
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Voids

المبادئ العامة لترتيب مناطق األسوار والبوابات 
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تواصل فكرة السور عند باب البحر مرافق ترفيھية أو ثقافية على السور
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فكرة السور والبوابة: تصميم مبدأي لموقع برج درغوت السابق 
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العقارات المعنية بمشروع ترتيب األسوار
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ترميم المباني –6
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-ج –ب –أ –تقييم حالة كل المباني المصنفة في الفئات 

التدخل المباشر في المباني المھددة بالتصدع أو االنھيار

تقديم اإلرشادات الفنية ونماذج من المواد المالئمة لساكني المباني األخرى
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النقل وجمع القمامة–7
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النقل 
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برامج التدريب المھني والتوجيه والتوعية واإلعالم–8

التعاون مع مركز التراث العالمي باليونسكو–9

دعم فريق المدينة القديمة وتعزيز مؤھالته–10

التصنيف لدى اليونسكوالنشاط الحرفي
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مشروع طموح
معايير عالية
مھام متداخلة

ً  10مھلة زمنية  سنوات تقريبا

:شروط النجاح 

صالحيات واسعة للجھة القيِّمة على المشروع
المھندسين والشركات المكلفة –مؤھالت العاملين بالمشروع 

باألعمال
االستمرارية في الرؤية والخيارات


