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عة تقديم طب ة ال ثاني ال

ت وقد ٠١٩٩٣ عام اإلنجليزية باللغة باإلدارة الخاصة التوجيهية المبادئ هذه إيكروم أصدر ي ق ه ل ذ  ه
 التراث وإدارة بصون الصلة نات المبادئ أهم من بعضا قليلة 'كلمات في تقدم التي التوجيهية، المبادئ
غة. لفات إلى الكتاب هذا ترجمة على المستمرة الطلبات من يدبين كما مشجعة، استجابة الثقافي،  مختل
ت التي األسبانية والطبعة ،١٩٩٦ عام اءيكروم أصدرها التي الفرنسية الطبعة ذلك ويشمل ر ي صد  ف

 والهولندية والفارسية والتايلذية الصينية باللغات الترجمات اءصدار اآلن ويجري ٠١٩٩٥ عام كولومبيا
كذلك. والليتوانية والروسية واأللمانية

 يتضح فسوف البلدان، مختلف في الثقافي اث الش بحماية الصلة نات القضايا وتعقد القيم لتتوع ونظرا
 هذه إلى النظر ينبغي ولذا األوضاع. جميع يتناول أن واحد كتاب يسنطيع أن الصعب من أن للقارئ
 في الناشئة الخاصة األوضاع في سليمة بصورة تفسيرها وينبغي عام، إطار أنها على التوجيهية المبادئ

ى خاصة حالة كل حدة. عل

ة بالمقارنة الطفيفة التصويبات بعض مع الحالية الطبعة اقترحت وقد ع طب ة بال صلي أل م ا ا ع  ٠١٩٩٣ ل

 ئ٠د4ل من متاحة طبعة ألحدث وفقا اإلدارية التوجيهية للمبادئ تحديثا التصحيحات هذه بعض ودشمل
 (فبراير/شباط اليونسكو في العالمي التراث لجنة عن الصادرة العالمي التراث اتفاقية لتطبيق //ئرحدية

ا التحقق المستمعوب من فإن ولذا الرسمية، الوثائق هده مراجعة متكررة بصورة ويجري ).١ ٩٩٧ م  م
ى الحصول ويمكن أخرى. تعديالت أجريت قد كانت إذا  العالمي التراث مركز من إما الجديدة النسخ عل
ى اإلطالع خالل من أو اليونسكو في  وتنشأ العالمي. التراث عن باليونسكو الخاصة االسنثبال صفحة عل

ال القيمة، مفهوم تعريف مثل األصلي، للنص توضيحات عن التصحيحات بعض ض ن ف ة ع ضي  ق
ى المحافظة بعمليات يتعلق فيما األصالة ج بعد تعديلها تم والتي الحديث عل ئ ا ت ع ن ما جت را ا ا م ن ا  ع
الجديدة. المرفقات بعض أضيفت كما ٠١٩٩٤

 يوكيليتو ويوكا فيلدن برنارد

١٩٩٨ مايو/أيار
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تقديم

 لدراسة الدولي المركز روما في نظمه مشترك اجتماع عن التوجيهية المبادئ من المجموعة هذه نشأت
 األثرية والمواقع التذكارية للنصب الدولي والمجلس (إيكروم) الثقافية الممتلكات وترميم صون

٠١٩٨٣ أبريد/نيسان في اليونسكو منظمة في الثقافي التراث شعبة إشراف تحت (إيكوموس)،

 العريض النطاق من انطالقا التوجيهية، المبادئ هذه صياغة في أدناه المنكورون الخبراء ساهم وقد
اتهم؛لخبر

 ساعدت وقد النص. كتابة مهمة فيلدن برنارد سير إلى وأوكل للمحتويات، مخططا العمل فريق اعد وقد
 وضع في جوكيليتو جوكا والدكتور ثورنبورن أندرو السيد في ممثلة المتحدة، المملكة في الريف لجنة

 تعميم ذلك بعد وتم األصلية. اللجنة أعضاء جميع من المقدمة البناءة التعليقات تتضمن معدلة مسودة
 أيضا وأخذت البلدان، مختلف في المواقع على المحافظة ومديري خبراء من العديد على المسودة
 بعض مع النهائي النص إعداد في جوكيليتو وجوكا فيلدن برنارد اشترك وقد االعتبار. في تعليقاتهم

كيندي. وباريب برونسون سوزان من التحريرية ءدات٠المسا

 على المطبوع هذا إلى النظر ويتعين أخرى، توجيهية ومبادئ أدلة إعداد في ذلك غضون في شرع وقد
 //ئهب بعنوان آخر دليل اآلن يتوافر الخصوص، وجه وعلى أشمل. سياق من أساسي جزء أنه

 شقق \فم مخف١\ذ سوخش، ب جمز \ءد\د من ، العالمي الثقافي التراث إدارة دليل األخطار.. لمواجهة

األثرية. والمواقع التذكارية للنصب الدولي للمجلس

 ماكس بوري،

 جوردان ديماكوبولوس،
برنارد سير فيلدين

 جوكا جوكيليتو،
فرانسيس لوبالنك،

هوف ميللير
سفيتالنا بوبوفيك، - موسيلوفيك

 ٠أ أميني ميتوري،
عدلي قدسي،

استراليا
اليونان

لمتحدة١ لمملكة١

إيكروم
كذد|

األمريكية المتحدة الواليات
يوغوسالفيا

نتزانيا

سورية



أساسية معلومات

ىة في األعضاء الدول لتلك بالنسبة معقدا التوجيهية المبادئ هذه في المقترح النظام يبدو قد  ¡¿1ل—لل1 /لئ

ي م ع ل تحد أكبر أن غير الثقافي. التراث لحماية متقدم نظام إلى تفتقر التي اليونسكو في ل مث ت ي ي  ف
 المتوخي من انه غير بهم. الخاص التراث وحماية لرعاية كافية بصورة المتخصصين الموظفين توفير

ة بكل الخاصة النظم الستيعاب كإطار يستخدم وأن العريضة، خطوطه في المقترح النظام يتبع أن ول  د
 الحرفية بالموارد غنية النامية ان البك تكون األحيان، من كثير وفي النظم. تلك وضع عملية خالل طرف

المواقع. لصون وحيويا حيا ثقافيا تراثا تعتبر التي

 حيث بارزة عالمية بقيمة يتسم الموقع هذا أن يالحظ العالمي، التراث قائمة في موقع تسجيل يتم وعندما
ال عددا أن تبين وقد بأسره. العالم في المواقع هذه من موقع ٥ ٠ ٠ نحو من واحدا يكون ي ل ط ق ق ن ف  م
ف المدن بتخطيط والخاصة اإلدارية إجراءاته على تعديالت أدخل قد (البدان) األطراف الدول را العت  ل

ي أيضا يتسبب الذي األمر وهو المواقع، ألحد والمعززة الجديد الوضع بهذا ت ف حديا ن ت ب م ن ا  ج

 ملحة. أولوية يعتبر عازلة مناطق تحديد فإن ولذا الجديدة. والتنمية السياحة

ا بالمبادئ التزام مع العالمي، التراث من إيجابيا موقفا األطراف للدول يكون أن وينبغي م ي م ن ع  أن ي

 أي المحلي المجتمع إشراك ذلك في بما المبادئ، هذه وتطبق تعرف أن المعنية األطراف جميع على
مشتركة. مسؤولية مع مشترك تراث

 مثل المدن إلى التاريخ قبل ما رسومات بين تتراوح التي العالمي التراث مواقع في الهائل للتنوع ونظرا
 للعمل. وصفات تقديم من بدال المبادئ يحددا أن المؤلفين على كان روما،

 القرارات. التخاذ صريح كأساس واستخدامها القيم على اإلدارة تخطيط يعتمد أن وينبغي

ه إلى ويشار اللفات، من العديد إلى بالفعل الكتيب هذا ترجم وقد ن ف أ و عد س سا ر ي ي د ع م واق م  ال
األصلية. بلغاتهم قراءته من تمكنوا ما إذا والموظفين

ح إدارة عن ساعة، كل وفي بل اليومية، المسؤولية يتحمل الذي هو من )9٧لل1 ل/[¿1٧<ف ؟ ا ي م ع  فقد ل
 يكن لم إذا أنه إال عام، مدير هناك يكون قد المسؤول؟ هو من ولكن بالزائرين، مكتظا الموقع هذا يكون

ئ أي يحدث أن ويمكن فعالة، بصورة مسؤوال محلي شخص هناك يكون لن كافية سلطات فوض قد  ش
 بواسطة الثقافي التراث لحماية الالزمة الوقائية اإلجراءات تتخن أن وينبغي المحلية. رة١لإلد رقابة بدون

التراث. هذا أهمية يدركون خاصا تدريبا مدربين موظفين

ي، وي٠/لمثفلم ٠بمزفحلميتر/ش المعنيين أولئك لجميع التوجيهية المبادئ هذه وضعت وقد م ع  يسري أنه إال ل
ى أيضا على اإلدارة موظفي مساعدة هو والهدف الثقافية. لقيمتها حفظها يتم التي األخرى المواقع عل

س الثقافي التراث مواقع إلدارة التوجيهية المبادئ ______________________________________________اكال
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 ألن ونظرا المركزية' حكوماتهم من نشط ودعم كافية موارد على والحصول الذاتي واالكتفاء اليقظة
 إلجراءات الموجهة النظرية فهم يتعين اإلدارة، عملية من أساسيا جزءا يعتبر المواقع على المحافظة
 التخصصات. المتعدد اإلدارة فريق بواسطة واستخدامها المواقع على المحافظة

 جديدة مرافق يتطلب الزوار أعداد فتزايد تعييرات' إجراء يعني عالميا تراثا باعتباره موقع تحديد إن
 إلى تحتاج قد معدودات أيام في الموقع على تزحف التي فالمتاجر التجار. من المزيد الموقع إلى ويجلب
 اءلى الحكومات إحدى تسعى وقد اإلطالق. على قانوني غير وجودها كان إذا حتى إلزالتها، سنوات
 الموقع ومحيط الطبيعية المناظر تتعرض وقد الترميم. أعمال في اإلفراط خالل من موقعها تعزيز

 أن وينبغي ذلك. إلى وما المعادن استخراج أو الهندسية األعمال مثل المقتحمة للتنمية نتيجة للتدمير

المخاطر. دقييم على اإلدارة تركز

 إذا الموقع؟ مدير مسؤوليات هي ما الموقع. في إال ممارستها يمكن وال أساسيا عنصرا تعتبر اإلدارة اءن
 دون فجأة يصل مدرسي فريق الموقف. مع يتعامل أن ألحد بد ال خطيرا لحادث الزائرين أحد تعرض
 جاف نهر قاع فيها تعرض حالة هناك كانت لقد بل ملجأ. أي يوجد وال بشدة تهطل األمطار حجز،

 يبلى المواقع أ'حد في التحات استمرار فإن كذلك مفاجئة. لعاصغة نتيجة فريق اكتساح وتم لفيضان
 الزوار ازدحام ويؤدي حماية. إلى تحتاج األكروبولس صخور فحتى نقوش. عليها الموجود األرضية

 وإصالح المخلفات إزالة يتعين كما المتعمد. التخريب .عمليات من يزيد يكاد بل باإلحباط، شعور إلى
 يراقب أن الموقع مدير على ويتعين البرية. الحيوانات احتياجات ومراعاة النباتات وحماية الممرات
 هي اإلدارة على الضغوط هذه وجميع الحرائق. من حذر على يكون وأن باستمرار األمنية األوضاع

 إرسال على المواطنين هؤالء تشجيع وينبغي الثقافي. بتراثهم التمتع من العالم في المواطنين لتمكين
العالمي. التراث مركز إلى التقارير

 ناحية في العام فالمدير بالمبادئ، األولى بالدرجة المهتمون هم واإلداريون السياسيون يكون وسوف
 على المحافظة نظرية تواجه أن وينبغي الموقع. بإدارة المتعلقة الممارسات في والموظفون السياسات

 التي نطاقا األوسع والقضايا اليومية المشكالت بين الموقع مدير ويقف اإلجراءات. جميع المواقع
 صون هي لهم بالنسبة الرئيسية المهمة أن إال أعينهم، نصب الميزانية يضعون النين المشرفون يفرضها

العالمي. التراث موقع

ى يعتمد بتراثنا التمتع إن  على مديرين مساعدة إلى تهدف التوجيهية المبادئ وهذه صيانته. عل

ي ء ثط٠ررة هي ئ فهم خالل ومن الخبراء من لجنة من بدعم الدور بهذا االضطالع ك *) تجش ا و[ ل  ا

لها. يتعرض التي األخطار من العديد من وتحميه مههذ

ة ا |



العالمى الثقافى التراث مواقع إلدارة التوجيهية ئبدمياد

 قد الماضية بالحضارات واالهتمام والحب الحرفية والفنون الصناعة أن يبين العالمي التراث إن
 فالماضي باالهتمام. شحننا عن ذلك يتوقف أال وينبغي معنى. نات أمرا محيطها من تجعل لكي اجتمعت
المستقبل. نحو إليه نسير الذي الطريق إدراك على ويساعدنا إلينا يتحدث

رنارد  جوكيليتو وجوكا فيلدن ب

١٩٩٨مابو/أيار
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العالمي الثقافى التراث مواقع إلدارة التوجيهية المبادئ

األول الغصل

التوجيهية ئ للمباد موجز
األهداف ١-١

' عرهك٠ إلى تهدف باإلدارة الخاصة التوجيهية المبادئ هي هذه □ و و ل ل  نوايا لتنفيذ فدررحكت٠وررذ ٥ا
العالمي. التراث اتفاقية

 بحمنة المعنية اليونسكو اتفاقية في األطراف الدول لجميع مفيدة تكون سوف معلومات على تحتوي فهي
ي رلمتراث م ع )3٧ا[ل ل  العالمي التراث مواقع بالفعل عينت قد العضو الدولة تكون وسوف ٠ر/رشيجي ا

 ٠ لها وصفا اليونسكو قدمت التي واألشكال التوجيهية والمبادئ لالتفاقيات وفقا

 لزيادة استخدامها ويمكن الغنية، التعقيدات مستويات من مستوى أي على اإلدارة تقنيات تطبيق ويمكن
الغنية. الكفاءة مستويات

لإلدارة. إطار لوضع األولوية إسناد ينبغي □

ن المشترك التعاون إلى المقترحة النشاطات جميع تستند أن البد □ ي صات ب ص م التخ خدا ست  با
ى المحافظة نظريات البديلة. المقترحات لتقييم المواقع عل

المترابطة. الموارد مشروعات خطط من العديد من اإلدارة خطة تتألف سوف □

 في التقدم لدرجة وفقا التوجيهية المبادئ هذه في الواردة المبادئ تطبق أن طرف دولة لكل وينبغي
 المبادئ هذه في الوارد للعمل األساسي اإلطار اتبع فإذا والفعالية. بالكفاءة تتسم جعلها يمكن التي اإلدارة

 يتبين عندما التالية، المراحل في والحداثة الحنكة من أكبر قدر تحقيق فيمكن أولية، بصورة التوجيهية
الالزمون. المهنيون الموظفون يتوافر وعندما ضرورية أنها

ل يمكن صو ح ت على ال ن مستحدثة معلوما ث اتفاقية ع را ل وما العالمي الت ص ها يت ن ب ضايا م ت شبكة على ق رن ت الن ي ا  ف

2/: .٠الموقع : 8 0 1) 8ا 0: / / ا ا ا ة وينبغي . ^3< ر و ص صة ب ع خا ال ط إل ث اليونسكو، على(تفاقيات ا ي ن ح  أ

ض الى تستند التوجيهية المبادئ هذه فترا ال ن ا ف الدولة بأ طر م ال كورة باالتفاقية تلتز من ك وتنفذها. ال ن كذل إ ة ف ي ص و  ت

شكل اليونسكو ئ ت ة الموقع. على المحافظة سياسات لتنفيذ تكميلية توجيهية مباد و ال ع ع قائمة على و ج مرا واردة ال ي ال  ف

ر، الغصل خي أل ن يمكن ا م، من يطلب أ و ر ك ي ، ا ما و طاليا، ر و اي ت شبكة من أ ي الموقع على المحافظة معلوما ، ف ا و ت و  أ

ض كندا، ع ع ب ج مرا ت ال صلة نا ة ال ر دا إ ة. والمباني المناطق ب خي قعالتاري موا وال



التوجيهية للمبادئ موجز

 السارية والتشريعات التقاليد إلى العالمي التراث مواقع إدارة بتنفيذ الخاصة اإلجراءات تعتمد أن ينبغي
 األمر. اقتضى إذا وتحدثها تشريعاتها تراجع أن ينبغي والتي الطرف، الدولة في

 خالل المحدد النحو على ألهميته مغصل تحليل إلى العالمي التراث مواقع من موقع إدارة عملية وتستند
يلي. ما اإلدارة وتشمل الترشيح. إجراء

الموقع؛ في عليها الحفاظ سيتم التي الثقافية القيمة الموقع موظفي جميع إدراك ضمان ٠

الموقع؛ أهمية بيان إلى استنادا النوعية التوجيهية المبادئ توفير ٠

الموقع؛ داخل الثقافية الموارد لجميع كامل حصر إجراء ٠

ن مهنيين موظفين بواسطة الرسمية الدقارير ودقديم المنتظمة التفتيش عمليات ترتيب ٠  دون م
المناسبة؛ والخبرات المؤهالت

 عمل برنامج في تدرج إعالمية مشروعات صياغة إلى تؤدي استراتيجية صون خطة صياغة ٠
٠ألولوياتها وفقا سنوي

ى المحافظة اخالقيات األعمال جميع في وااللتزام ٠ ة والتوصيات المواقع عل ي ول د خة ال س را  ال
البندقية. ميثاق مذل التوجيهية والمبادئ اليونسكو عن الصادرة

التوثيق ٢"١
 للجمهور. وإتاحتها كتالوجات في وتصنيفها بالموقع الصلة نات المنشورة الدراسات جميع جمع ينبغي

 هذا تصحيح فينبغي حدث، قد ذلك يكن لم فإذا االعتبار. في المواد هده األهمية بيان يأخذ أن وينبغي
عاجل. نحو على اإلغفال

 استخدام عملية تحكم التي الطرف الدولة في السائدة التشريعات إلى الموقع إدارة تستن أن وينبغي
 أن وينبغي بالموقع. المحيطة المناطق في والسيما إضافية حماية تطبيق يتعين قد أنه إال األراضي،

 والمناظر المدن مناظر موارد عن فضال محتوياتها، مالئما يكون وحيثما المباني جميع الحصر يشمل
 الموقع. داخل الطبيعية

العمل خطط ٣-١

 تشكل والسنوية سنوات) ٥ من (أقل األجل والمتوسطة سنة)، ٣٠(ه- األجل الطويلة العمل خطط إن

ف أن ويمكن الميزانيات. ووضع والبرمجة اإلدارة لتخطيط أساسا  من عدد من السنوية البرامج تتأل
ةللمو تقديمها يمكن والتي الصلة نات المشروعات ى افق مراحل. عل

٢



العالمي الثقافى التراث مواقع إلدارة التوجيهية المبادئ

 تعتمد سوف البرمجة ألن ونظرا موحدة. لمنهجية وفقا الموارد مشروعات بحسب اإلدارة تنظيم وينبغي
ترديب حسب ونتغيذها مقدما الموارد مشروعات تحديد من بد ال والميزانيات، الموظفين قدرة على

أولوياتها.

 إرفاق وينبغي مستقلة؛ لجنة إشراف تحت وإدارة وتنسيقا تخطيطا البحوث نشاطات نتطلب وسوف
 تخطيط من جزءا المدن تخطيط دراسات وتشكل اإلدارة. بخطة مرفق صورة في موجز مخطط
ى أدرجت أنها حيث اإلدارة، المنتظمة. التفتيش أعمال أساس عل

 التاريخية، المناطق شاغلي معيشة مستويات خغضن عدم في المواقع على المحافظة أهداف أحد ويتمثل
مناسبة. توجيهية ومبادئ معايير توجهها إصالح عمليات إجراء الضروري من فإن ولذا

للمواقع الوقائية المحافظة ٤-١

 محتلف فحص لدى ويتعين التخصصات. متعدد نهج إلى تستند الوقائي للصون استراتيجية وضع يتعين
 تطبق. سوف التي الوصفة لتقييم اقع المو على المحافظة نظرية استخدام المطروحة، العملية المسارات

 في الموقع على للمحافظة الالزمة والغنية العملية التدابير جميع المواقع على المحافظة أعمال وتشمل
 تحديد وينبغي مستمرة. عملية والصيانة بها. اإلضرار دون النثافية بالموارد بالتمتع يسمح مستوى

 الضروري ومن 'للحرفيين خاص وددريب مهنية مدخالت إلى اسقادا تتخن التي اإلجراءات وديرة
المواقع. على المحافظة برنامج مراقبة

والزالزل. والفيضانات والحرائق والسرقة التخريب ضد خاصة احدياطات اتخان يتعين وقد

الموظفون -ه١

 تبدأ أن وينبغي تنفيذها. في والمساعدة العمل خطة بشأن المشورة لنقديم مناسبين خبراء اختيار ينبغي
 تقييم من بد وال الموقع' موظفي جميع يفهمها أن يمكن بعبارات يصاغ اإلدارة فلسغة عن ببيان الخطة

 المتعلقة المسائل السابع الغصل وينتاول الموظفين. كبار بتعيين البدء مع التوظيف من االحتياجات
٠ الموظفين و بالتوظيف

الموقع لجنة ٦-١

ى ص للموقع. لجنة بإنشاء يو

ة هذه تعمل أن وينبغي ن ج ل ل  األولى مهمتها تكون أن وينبغي العالمي. التراث موقع على حارسا ا
. وإدارة صون ع ق و م ل  يناسب أن ينبغي كما الموقع، لجنة شكل العملية االعتبارات تملي أن وينبغي ا
الوطني. اإلداري النمط في اإلدراج - ذلك غير أو لجنة، أو وكالة أو مهام فريق كانت سواء اسمها



التوجيهية ئ للمباد موجز

 الناحية من كافية بصورة البعض بعضها من قريبة الصفيرة، العالمي التراث مواقع من العديد كان وإذا
 في اآلثار مؤسسة إطار (في واحدة لجنة إشراف تحت وضعها يمكن المشكالت، في وتتماش الجغرافية،

 للموقع. كلجان العمل المدن، لمجالس التابعة اللجان مثل األجهزة، لبعض ويمكن الطرف)' الدولة

 واستيعاب العام الوعي وتعزيز العامة المعلومات لتوفير ميزانية الموقع للجنة يكون أن المستصعوب ومن
 عن لإلعالم االدصال قنوات من ذلك وغير الجماهيرية اإلعالم وثائق واستخدام المدرسية التومعية
 وينبغي جدي. باهتمام اإلرشادية الكتيبات إعداد يحظى أن وينبغي العالم. أنحاء مختلف في الموقع
 القصوى الطاقة تجاوز عدم يجب أنه إال المحلي، والمجتمع الزوار خدمات على الحصول إلى السعي

 كذلك الدخول. برسوم الخاصة السياسة دراسة وينبغي والحماية. األمن خدمات توفير يتعين وقد للموقع.
 الموقع. لجنة مسؤولية دائما هي للمرشدين والترخيص التدريب أعمال فإن

 في االعتماد من الرغم وعلى الموقع. لجنة نشاطات من كثير على االقتصادية النواحي تسيطر وسوف
 بجمع للجنة السماح ينبغي البحثية، والدراسات الموقع على للمحافظة الدولة منحة على كبير جزء

 بعض تحمل عن فضال الزوار، تمتع زيادة ثم ومن الموقع تطوير أجل من السائحين من األموال
 بترحيل سلطات مع الحكومي المالي النظام إطار في سنوية ميزانيات وضع وينبغي التكاليف.

 بنود أساس على الميزانية وضع عملية تكون أن وينبغي أخرى. إلى سنة من المالية المخصصات
موحلة.
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الثاني الغصل

التفاقية العامة السياسة ل

العالمي التراث لجنة ١"٢

 بالتراث تتعلق اتفاقيات ثالث من واحدة والطبيعي الثقافي العالمي اث الش بحماية المعنية االتفاقية إن
 باريس في عشرة السابعة دورته خالل لليونسكو العام المؤتمر أصدرها وقد ٠ اليونسكو وضعتها الثقافي

 قد دولة ١٥٢ كانت ،١٩٩٧ األول /ذشرين أكتوبر ٢٨ وفي -١٩٧٢ الثاني نوفعبربشرين ١٦ يوم
 االتفاقية. هذه إلى االنضمام أو القبول أو بالتصديق يتعلق صكا أودعت

 القرارات وتعد العالمي. التراث ومركز اليونسكو أمانة بمساعدة العالمي التراث لجنة االتفاقية وتدير
ى لعرضها  ومقرر. للرئيس ونواب رئيس من تتألف التي العالمي التراث لجنة بواسطة اللجنة عل
 األساسية المهام وتتمثل العام. في مرة عموما األطراف الدول من ممثلين من تتألف التي اللجنة وتجتمع
يلي. فيما للجنة الثالث

ى تحديد، ٠  نات والطبيعية الثقافية الممتلكات األطراف، الدول من المقدمة الترشيحات أساس عل
 في الممتلكات تلك وإدراج االتفاقية، إطار في حمايتها يتعين والتي البارزة العالمية القيمة
العالمي. التراث قائمة

 قائمة في إدراجها يتعين التي العالمي التراث قائمة في المدرجة الممتلكات بشأن قرار اتخان ٠
 التي العالمي التراث قائمة في المدرجة الممتلكات (أي للخطر المعرض العالمي التراث

 بشأنها للمساعدة طلب تقديم يتعين والتي لصونها كبيرة عمليات تتطلب والتي للتهديد تتعرض
عموما).

 العالمي التراث صندوق في المتوافرة الموارد استخدام بها يمكن التي والشروط الطرق تحديد ٠
البارزة. العالمية القيمة نات ممتلكاتها حماية في األطراف الدول لمساعدة مفيدة بصورة

ن االتفاقيتان رتا خ أل ع حالة في الثقافية الممتلكات حماية بشان اتفاقية هما؛ ا زا ن ل ت التي الهاي) (انثاقية المسلح ا ر د  ص

١٩ عام ر بوسائل المعنية واالتفاقية ٥٤ ظ ع ح من ستيراد عمليات و ر اال دي ص ر والنقل والت ت لملكية الشرعية غي كا ل مت م ل  ا

ة الثقافية در صا م ال ٠١٩٧٠ عا



لالتفاقية لعامة١ لسياسة١

العالمي التراث اتفاقية لتطبيق التوجيهية المبادئ ٢-٢

 المبادئ بعبارة بعد فيما إليها سيشار رالتي العالمي التراث اتفاقية لتطبيق التوجيهية المبادئ هذه أعدت
 بصورة تعديلها ويجري ١ ٩٧٧ عام األولى للمرة وضعت وقد العالمي) التراث اتفاقية لتطبيق التوجيهية

 وضع في اللجنة عمل بها يسترشد التي بالمبادئ االتفاقية في األطراف الدول إبالغ لغرض دورية
 الدولية المساعدات منح عن فضال للخطر، المعرض العالمي التراث وقائمة العالمي التراث قائمة

 للعمل أداة العالمي التراث اتفاقية لتطبيق التوجيهية المبادئ وتعتبر العالمي. التراث صندوق بمقتضى
 التي السياسات حسب المحلية لالحتياجات وفقا العالمي التراث لجنة بواسطة وتعديلها نتقيحها يجري وقد

 ٠ التفاقية ١ في للجنة حددت

العالمي التراث لقائمة ترشيحات ٣-٢

 الطبيعية أو الثقافية النوعية التراث مواقع تحديد في العالمي التراث التفاقية الرئيسية األهداف أحد يتمثل
 لذلك، مؤهال يكون لكي الثقافي، للتراث وينبغي العالمي. التراث قائمة في ج١لإلدر ترشيحها سيتم التي

 في العالمي التراث لقائمة للترشيح النوعية المعايير تحديد تم وقد بارزة، عالمية قيمة على ينطوي أن
 فئ ثالث إلى وتشير )٣٤-٢٣ الفقرات جيم، (الفصل العالمي التراث اتفاقية لتطبيق التوجيهية المبادئ

 مجموعات (ب) والمواقع؛ المباني ومجموعات التاريخية المعالم (أ) ٠هي العالمي التراث لمواقع ات
 الثقافية. الطبيعية المناظر و(ج) الحضرية؛ المباني

٠ أن ضرورة في (أ) الفئة بموقع الخاصة المعايير وتتمثل

 )١( (أ)

)٢(

(٣)

(٤)

أو مبدعة؛ إنسانية لعبقرية بارعا عمال تمثل

 ثقافية منطقة في أو الزمن من فترة خالل اإلنسانية للقيم هامة تبادل عملية تعرض
 المدن وتخطيط التاريخية المعالم وفنون المعمار مجال في التطورات بشأن العالم من
أو الطبيعية؛ المناظر تصميم أو

 أو السائدة الحضارة أو الثقافية للتقاليد عادي غير األقل على أو فريدا دليال تحمل
أو اختفت؛ التي

ى بارزا نمونجا تمثل الطبيعية المناظر أو المعمارية المجموعة أ'و المباني نوع عل

اإلنساني؛ التاريخ في بارزة مراحل أو مرحلة تبين التي

ض ع ة التوجيهية المبادئ لء هد" ت ص خا ة ال ر دا إل ع با ت جمي ت جميع وتشمل التعديال  لتطبيق التوجيهية المبادئ في التفييرا

ث اتفاقية را حو على العالمي الت ي الن ت الذ دورة عليه وافق ث للجنة عشرة السادسة ال را  بالمكسيك، ميريدا في العالمي الت

ل و أل ا ون ذ كا / ر ب س 9-2( ١٩٩٦ د 7-1 0، ز) ئ١غ ب ث ل ز \•٩٩١ب ي



العالمى الثقافى ث١لتر١ مواقع إلدارة التوجيهية ئإلمياد

 الذي األراضي استخدام أو التقليدية البشرية المستوطنات على بارزا نمونجا تكون )٥(
ال يكون مث ت) (أو للثقافة م  تفييرات لتأثير نتيجة هشة تكون عندما وخاصة الثقافا

أو إمالحها؛ يمكن ال

 معتقدات أو بأفكار الحية النثاليد أو باألحداث ملموسة أو مباشرة بصورة ترتبط )٦(
 يبرر النص هذا أن اللجنة (ترى بارزة عالمية أهمية نات وأدبية فنية وبأعمال
طبيعية أو ثقافية معايير مع بالترافق أو فقط استثنائية ظروف في القائمة في اإلدراج
أخرى).

٠أن العالمي التراث لموقع ينبغي ذلك، على ومعالوة

 حالة وفي الوضع، في أو الحرفة أو والمواد التصميم في األصالة اختبار يجتاز )١( (ب)
 عملية أن على اللجنة (شددت ومكوناتها المتميز الطابع الثقافية، الطبيعية المناظر

 هذا أصل بشأن ومغصلة كاملة وثائق أساس على تمت إذا إال دقبل لن الدشييد إعادة
الحدس). على االعتماد ودون الموقع

 لضمان واإلدارة للحماية تقليدية و/أو تعاقدية آليات و/أو كافية قانونية بحماية يتمتع )٢(
 وجود فإن ولذا المرشحة. النقافية الطبيعية المناظر أو الثقافية الممتلكات صون

 الحماية أو والبلديات المحافظات ومستوى الوطني المستوى على حمائية تشريعات
 بوضوح ذلك نكر من بد وال أساسيا عنصرا اإلدارة آليات و/أو الراسخة التقليدية

 و/أو القوانين لهذه الفعال بالتنفيذ تأكيدات تلقي يتوقع كما الترشيح. استمارة في
 الثقافية المواقع تكاملية على المحافظة أجل ومن ذلك، على وعالوة اإلدارة. آليات

 األطراف الدول تكون أن البد الزوار، من كبيرة ألعداد المفتوحة تنك والسيما
 إدارة لتغطية المناسبة اإلدارية الترديبات توافر على القرائن توفير على قادرة المعنية

إليها. الجمهور وصول وبسير وصونها الممتلكات

هذه وتصنف التاريخية؛. المدن إلى أساسا وتشير الحضرية المباني مجموعات (ب) الفئة وتغطي
)ت٢٧ (الفقرة أنواع ثالثة في المجموعات

الماضي، عن متغيرة غير أثرية شواهد توفر أنها إال مأهولة تعد لم التي المدن )١(
 حالة في التحكم نسبية بسهولة ويمكن األصالة معيار عموما هذه في ويسود

ى المحافظة بها. الخاصة المواقع عل

ر يستخدم ي عب ت ت ب ل ة التوجيهية المبادئ هذه في عموما ا ص خا ة ال ر إلدا شمل با ضا لت ي ر المدن أ ي غ ك و ل ن ذ ع م ق وا م ل  ا

ة. ضري ح ال

٧



(٢)

لالتفاقية العامة السياسة

 تستمر وسوف تطورت طبيعتها، بحكم والتي، مأهولة زالت ما التي التاريخية المدن
ل وضع وهو والثقافية االقتصادية االجتماعية التعييرات من بتأثير التطور في ع ج  ي

 ٠ إشكالية أكثر لصونها سياسة وأي صعوبة أكثر أصالتها تقييم

 بصورة مشترك شيء لها والتي العشرين القرن في أقيعت التي الجديدة المدن )٣(
 األصلية الحضرية منظماتها أن حين ففي أعاله؛ إليهما المشار الفئتين مع متناقضة
 واضح غير مستقبلها فإن ينكر، ال أمر أصالتها وأن واضحة، بصورة بها معترف
ى القدرة لعدم بالنظر كبير. حد إلى تطورها في التحكم عل

 على التاريخية المدن بترشيح الخاصة المعايير العالمي التراث اتفاقية لتطبيق التوجيهية المبادئ وتحدد
):٢٩ (الفقرة التالي النحو

 ألهميتها نتيجة باالعتراف تحظى أن يتعين لالدراج، مؤهلة المدن تكون لكي
 تكون قد الذي للدور الفكرية األسس ناحية من فقط إليها النظر ينبغي وال المعمارية،

 المعيار إطار في تاريخية رموزا باعتبارها قيمتها أو الماضي في به اضطلعت قد
 لإلدراج مؤهلة تصبح ولكي العالمي" التراث قائمة في الثقافية الممتلكات إلدراج )٦(

 يكون وحيثما واألشكال والمواد والهيكل المكاني التتظيم يعكس أن ينبغي القائمة، في
 التي الحضارات تتابع أو الحضارية المباني من بمجمومعة الخاصة الوظائف مناسبا
الممتلكات. هذه ترشيح إلى دفعت

 بين نتراوح حيث حجمها على اعتمادا الغئات من العديد في المرشحة التاريخية المدن تضع أن ويمكن
 (مثلت التاريخية المدن مساحة في فقط هامة منطقة إدراج إلى روما) (مثل بأكملها التاريخية المدن إدراج
 في نوعية جوانب توثق التي الهامة التاريخية المعالم من مجموعة أخذ أو أصفهان) في الشاه ميدان
 العناصر هذه أن إلى أوال بالنظر متكامل نهج توافر يتعين األحوال، جميع في أنه غير المدينة. تاريخ
 صونها أن وثانيا، مختلغة؛ تاريخية فترات تمش كانت إذا حتى الحضري سياقها من أساسيا جزءا تشكل
 االقتصادي. واالجتماعي المادي سياقها إدارة على مباشرا اعتمادا الحاالتا معظم في يعتمد

 فئات ثالث بمقتضى المؤهلة الثقافية الطبيعية المناظر تشمل ١٩٩٢ عام منن تحددت التي (ج) الفئة
).٣٩ الفقرة العالمي، التراث اتفاقية لتطبيق التوجيهية (المبادئ رئيسية

ى متعمدة بصورة واستهدفت صممت التي الطبيعية المناظر ٠١  (مثل اإلنسان يد عل
المتنزهات)؛ وأراضي الحدائق

٨



العالمي الثقافى ث١لتر١ مواقح إلدارة التوجيهية المبادئ

 اقتصادية اجتماعية لحتمية نتيجة عضوية بصورة نشأت التي الطبيعية المناظر ٢
 الطبيعية والمناظر الطبيعية، المناظر حفريات أو (بقايا أولية دينية و/أو وإدارية

المستمرة)؛

 أو وفنية دينية لصالت نتيجة يبررها ما لها التي الترابطية الثقافية الطبيعية المناظر ٣
طبيعية. عناصر أو قوية ثقافية

 أن حين في التاريخية، بالمباني صلتها حيث من السياق هذا في االمالة اختبار مسألة إدراك وينبغي
 المتميزة. وعناصرها طابعها مراعاة يقتضي الثقافية الطبيعية للمناظر بالنسبة االمر

إلثارة موقع كلمة تستخدم سوفو  غير أعاله. إليها المشار التعاريف تحتويها التي الفئات جميع إلى ل
 اإلدارة ومنهجية واحد. مكان في والطبيعي الثقافي التراث موارد توجد أن الحاالت بعض في يحدث أنه

 إدراج المعايير تحديد ويرد الحالتين. كلتا في ملحوظة بصورة متماثلة الموارد مشروعات -
 التوجيهية المبادئ من )٤٥-٤٣ (الفقرات دال القسم في العالمي التراث قائمة ني الطبيعية الممتلكات

 العالمي. التراث اتفاقية لتطبيق

العالمية االستراتيجية ٤"٢

 اءطار وضع إلى يهدف العالمية الدراسة عليه أطلق مشروعا ١٩٩٠ عام في العالمي التراث لجنة بدأت
 أعيد ،١٩٩٤ عام وفي المستقبل. في الترشيحات بشأن مرجع وتوفير العالمي االثافي للتراث شامل
 الطابع لضمان مفاهيميا إهالرا لتكون صممت التي العالمية االستراتيجية ليصبح المشروع هذا تسمية

 ٠ الطبيص االزاث لتشمل القائمة هده توسيع ذلك بعد وتم ومصداقيتها العالمي اث اش لقائمة لتمثيلي١
 الثقافية الطبيعية بالمناظر الخاصة تلك مثل ومواضيعية إقليمية اجتماعات تنظيم االستراتيجية وندوؤع

ة لقبمة١ نات ب س  Larson( األهالة بشأن واجتهاءات )١٩٩٥ وآخرون، von Droste( البارزة ا
Marstein١٩٩٤ ؛ Larsonj، لسلطات١ مع بالتعاون لجاري١ الهشروع ١هذ نتغيذ ومنن )-١٩٩٥ 

 وإيكروم. وإيكوموس األطراف الدول في واألخصائيين المختصة

المواقع على والمحافظة الحماية أهداف "ه٢

 مراعاة مع وأيضا شموال األكثر الدولي التعاون سياق في العالمي التراث اتفاقية إفى لذظر١ يم-كن
ى التالية والتوصيات المرفق). في القائمة (أنظر األخرى وتوصياتها اليونسكو الفاقدات  وجه عل

ى والطبيعي الثقافي التراث بحماية المعنية التوصية ٠ الخصوص  والتوصية )١٩٩٧( الوطني المستوى عل
 وصون حماية أهداف إلى وبالنظر ).١٩٧٦( المعاصر ودورها التاريخية المناطق بحماية المعنية

الحماية تتناول االتفاقية من )٧"٤ (المادة الثاني القسم في نوعية مؤشرات ترد العالمي، ث١اش ممتلكات



لالتفاقية العامة السياسة

 )٥ (المادة الحماية تدابير بشأن التالية المبادئ وتتعلق والطبيعي. الثقافي للتراث الدولية والحماية الوطنية
 المطبوع. هذا في تناولها يتم التي باإلدارة الخاصة التوجيهية بالمبادئ الخصوص وجه على

 الموجود والطبيعي الثقافي التراث وعرض وصون لحماية والنشطة الفعالة التدابير اتخان ضمان وبغية
ر بلد لكل المناسب وحسب المستطاع قدر االتفاقية هذه في طرف دولة كل تسعى أراضيها، على  ما إ

يلي:

 حياه في وظيفة يؤدي والطبيعي الثقافي التراث جعل تستهدف عامة سياسة اتخان
العام؛ التخطيط نهج في التراث هذا حماية وإدماج الجماعة

 التراث لحماية إقليمها في الدائرة هذه منئل توجد ال حيث دوائر عدة أو دائرة تأسيس
 األكفاء بالموظفين الدائرة هده وتزويد وعرضه عليه والمحافظة والطبيعي الثقافي

عليها؛ المترتبة الواجبات بأداء لها تسمح التي الوسائل من وتمكينها

 بأن للدول تسمح التي العمل وسائل ووضع والنتقنية العلمية واألبحاث الدراسات تنمية

والطبيعي؛ الثقافي للتراث المهددة األخطار تجابه

 التراث هذا لتعيين المناسبة والمالية واإلدارية والدقنية والعلمية القانونية التدابير اتخان
وإحيائه؛ وعرضه عليه والمحافظة وحمايته

 التراث حماية مضمار في واإلقليمية الوطنية التدريب مراكز تطوير أو إنشاء دعم
 هذا في العلمي البحث وتشجيع وعرضه عليه والمحافظة والطبيعي الثقافي

٠ المضمار

 التراث قائمة في وإدراجه العالمي، التراث مستوى في أنه على المواقع أحد تصنيف يتم أن وما
 نمونجا منه جعلت والتي العالمية األهمية منحته التي والظروف القيم على المحافظة يتوقع العالمي،

 من التقليل إلى تؤدي إجراءات أية الموقع إدراج بعد تقبل لن أنه ذلك ويعني مستمر. أساس على بارزا
 عملية إليها تستد للتقديم وثيقة إعداد فإن ولذا الترشيح. قبول دون تحول والتي الموقع هذا قيم أو أصالة
 الموجودة القيم تحدد أن الوثيقة هذه على ويتعين هاما. أساسيا مرجعا تعد العالمي للتراث موقع تعيين

ص كل يفهمها أن يمكن بطريقة أهميته في تسهم والتي الموقع في  باألمر' معني شخ

للخطر المعرض العالمي التراث قائمة ٦-٢

شئة محتملة) أو (مؤكدة ونوعية جسيمة أخطار بفعل للتهديد معرضين وتكامله الموقع كان إذا  عن نا
 المعرض العالمي التراث قائمة في الطرف) الدولة طلب على (بناء إدراجه يمكن الطبيعة، أو اإلنسان
التوجيهية المبادئ (أنظر الخطر هذا ينتهي أن إلى الطرف للدولة الدولية المساعدة توفير بهدف للخطر



العالمى الثقافى ث١لتر١ اقحمو إلدارة التوجيهية المبادئ

 على الخطر هذا تحديد يمكن وقد ).٨٩ إلى ٧٦ الفقرات ألف، ثالثا العالمي التراث ادفاقية -
 المقترحات وكذلك بل الموقع، محيط في مرغوب غير تفيير إلجراء خارجية ضفوط مجرد دس انه

 كليهما. أو األمر نهاية في واستخدامه لعالجه المالئمة غير

العالمي التراث قائمة من الرفع ٧-٢

 الفقرات أوال-هاء، (القسم العالمي التراث ادفاقية لتطبيق التوجيهية المبادئ في المبين النحو على يمكن،
ف )٦٥ ٤٦ فيها؛ يكون التي الحاالت في العالمي التراث قائمة من موقع حن

ة في إدراجه حددت التي السمات تلك فيه فقد الذي الحد إلى تدهور قد الموقع م ئ ا ث ق را  الت
العالمي؛

 وذلك ترشيحه، وقت في بالفعل للخطر العالمي للتراث لموقع الجوهرية الخصائص تعرض ٠
 في الطرف الدولة حددتها التي الالزمة التصحيحية التدابير تتخن لم وحيث اإلنسان عمل بفعل
المقترح. الوقت غضون في الوقت ذلك

الشعا؛ ٨-٢

 العالمي التراث شعار تستخدم أن العالمي التراث قائمة في ج١لإلدر ترشيحها تم التي للمواقع يجوز
ي ررتر/ث مورفير صورة و/أو ورمز واسم  ميشيل السيد بتصميمه قام الذي الشعار، هذا ويرمز ٠ىرم

شكال يمثل الوسط في الوارد المربع أن حين في والطبيعية، الثقافية الممتلكات تكافل تجسيد إلى أوليف،



لالتفاقية العامة السياسة

 الشكل مستدير والشعار حميمة* بصورة معا االثنان ارتبط وقد الطبيعة الدائرة وتمثل اإلنسان ابتدعه
 العالمي، التراث اتفاقية لتطبيق التوجيهية (المبادئ للحماية رمز الوقت نفس في أنه إال العالم، مثل

)-١٢٥٠١٢٢ الفقرات ألف، السابع القسم

١٢



-

الثالث الغصل

المواقع على المحافظة أجل من التقييم

موجز ١٠٣
 االيكولوجي السياق ضمن إليه النظر وينبغي بأسرها المبنية بالبيئة الثقافي للتراث الحديث المفهوم يتعلق
 البارزة. العالمية لقيمتها العالمي التراث قائمة في المدرجة المواقع تمييز تم السياق، هذا وفي للعالم،

 وتعريف والتوفيق بالمسح تبدأ رئيسية عملية إلى المواقع على المحافظة سياسات تستند أن وينبغي
 الثقافية القيم مجموعتين؛ إلى القيم هذه نثسيم ويمكن بها. المتصلة والقيمة الجوهرية الثقافية الموارد

المعاصرة. االقتصادية والقيم

 للقيم مالئم إدراك على يعتمد بل وصفة، ليس فالترميم ثقافية' مشكلة الثقافي التراث صون ويعتبر
 إلى العالمي التراث مواقع بمعالجة الصلة نات القرارات تستند أن وينبغي التراث. مورد في المتضمنة

 سياسة وتشمل باألولوية. يتسم نحو على االتفاقية ألهداف الواجب االمعتبار إيالء مع متوازن حكم
 بفعل هده وتتحدد الحدة. من مختلغة ومستويات درجات على التدخالت إجراء المواقع على المحافظة
 وينبغي للمعالجة. الخاضعة الثقافية للموارد المتوقعة المستقبلية والبيئة التدهور وأسباب المادية الظروف

ص  الهدف يظل أن وينبغي العوامل. جميع مراعاة مع فردية وبصورة كلية بصورة حالة كل اءلى ا
 المستوى عموما أثبت وقد الوقت" طوال لألذهان ماثلة والترميم المواقع على المحافظة ومبادئ النهائي
 سياسة. أفضل أنه الفعال التدخل من األدنى

العالمي؟ الثقافي التراث هو ما ٢-٣

 ففي ومتطلباته. وقيمه المعاصر المجتمع بدنمية تتعلق لعملية نتيجة العالمي الثقافي اث التر مفهوم ياتي
 أن غير رئيسية. نصب إلى أو معينة فنية أعمال إلى األولى بالدرجة موجها االهتمام كان الماضي،
 منن الرئيسية الصناعية والتنمية العالميتان الحربان أحدثتها التي النطاق واسعة التدمير عمليات

 ويعملون. فيها يعيشون التي بالبيئة وثيقة بصورة ترتبط أرواحها أن تدرك الناس جعلت الخمسينات،
 متوازنة. حياة لنومعية والروحية الفكرية والمراجع الثقافية لهويتهم األساس وتوفر

 على الدالئل جميع على يحتوي باعتباره األشمل بمعناه الثقافي التراث فهم إلى اليوم االتجاه يميل ١ح

جاز و نشاطات ر االنسان ات إن و مر الوقت. ب

 من الرغم وعلى مطردة. بصورة والطبيعة اإلنسان بين بالتكافل الشعور ضعف الصناعة، الثورة ومنن
الناس كان الصناعة، قبل ما عصر في األحيان، بعض في بوحشية استغلت، قد الطبيعية الموارد أن



الموكع على المحافظة أجل من التقييم

 - مشكلة ذلك مع بالتوازي ظهرت وقد اآلن. عليه هم مما الطبيعة على اعتمادا أكثر المبنية والبيئة
 وأصبح ٠العمراني التوسع إلى العالم واتجاه البلدان من الكثير في المتفجرة السكانية الزيادة عن

 هي التي للموارد الرعاية وانعدام والمعادن) النفط (مثل المتجددة غير للموارد الحكيم غير االستهالك
 الدولية. الشواغل من والغابات) والهواء المياه (منئل جزئية بصورة متجددة

ل بد ال العالم، في المتجددة غير الموارد أهم من الثقافي التراث أن حيث ١ح ذ ب ن د م ه ص ج ا  خ

وحمايته. احتياجاتنا بين االختالل لمعالجة

 تقتصر ال وهي األوضاع، من بطائفة تتعلق التي الممتلكات من مختلغة أنواع من الثقافي التراث يتألف
 صنع من التي بأكملها البيئة تشمل بل فقط، والحدائق التاريخية والمناطق الهامة التاريخية المعالم على

 قد معالجتها فإن ثم ومن السياق، على اعتمادا مختلفة بقيم الثقافي التراث موارد ترتبط وقد اإلنسان.
ألخرى. حالة من تختلف

ت المفاهيم تحديد ينبغي ف الصلة نا ضحا تحديدا ومعالجته وقيمته المعلم بتعاري  تجنب أجل من وا

النوايا. في الخلط

 ومعالجته بحمايته الخاصة الالحقة والسياسة به المرتبطة والقيم الثقافي اث الش خصائص إلى أشير فقد
 وتوفر واالتفاقية. التوصيات من سلسلة والسيما اليونسكو، عن الصادرة الدولية الوثائق مختلف في

 التاريخية والمباني األثرية المواقع مثل التراث من نوعية أنواع بحماية المتعلقة اإلرشادات التوصيات
ه٠/تئ مثل االتفاقيات على األطراف الدول تصادق حين في التاريخية، والمناطق ل¿111 ف  /رعسي ل/
قانونية. صكوكا باعتبارها

 والمعرو.فة والمواقع التاريخية المعالم وترميم لصون الدولي الميثاق هي الدولية للسياسات وثيقة وأهم
 والنثنيين المعماريين للمهندسين الثاني الدولي المؤتمر عن نشأ الذي الميثاق وهو البندقية، ميثاق باسم

 ١٩٦٥ عام إيكوموس (أسس ١٩٦٤ عام البندقية في عقد الذي المؤتمر وهو التاريخية، بالمعالم المعنيين
 الجوهري). العقائدي التوجيهي المبدأ باعتباره البندقية ميثاق على الحق وقت في ووافق

 لسياسات أساسيا مرجعا باإلدارة) الخاصة التوجيهية المبادئ بهذه ألف (المرفق الوثيقة هذه أصبحت وقد
العالم أنحاء مختلف في المواقع على المحافظة

ل صو ح ت و التفاقيات با قائمة على لل صيا و ة الت در صا ن ال ر اليونسكو، ع ظ ن ت وقد جيم، الملحق أ شر ي ن ف ص و ص ن ل  ٠ا

ت و االتفاقيات صيا و ة الت در صا ن ال ث حماية بشأن اليونسكو ع را ق وفيما ٠١٩٨٥ ، اليونسكو الثقافي، الت ل ع ت ق ي ا ث ي م  ب

ظ قد البندقية، ح ال رء ي م ه ال ب قد أن ل ١٩٦٤ عام في كت ال عادة الترميم فترة خ د النطاق واسعة التشييد وإ ع ر ب ا ر ض أل  ا

ب ألحقتها التي ر ح ى وقد الثانية. العالمية ال ر ز ج كي ر ت ل ع الوقت ذلك في السائدة النوعية المشكالت على ا ة م ج ل در ق  أ

ى بالمشاغل االهتمام من ر خ أل صالحة ا ت ال ر' للوق ض حا ر بذلت وقد ال كثي ن ال ت م ال حاو م ت ذلك منن ال ق و ل ن ا ي س ح ت  ل

ع الميثاق، ق وا ن وال ر أ كثي ن ال ت م صيا و و واإلقليمية الدولية الت ت قد الوطنية أ ذا كتب ه ض. ل غر شير ال ر في هذه وت ي ث  من ك

ن حيا أل ع إلى ا وا ألن ث النوعية ا را ت و لل صة. المشكالت أ خا ر ال ن غي ل ما البندقية ميثاق أ حا زا ه صال ر ا ب ت ع ا ا ب ن ال ع  إ

ض ع األساسية. المبادئ لب

١٤



ه المبادئ س و ك ش الثقافئ ث١لتر١ قير١مو إلدارة ا العا

موقع؟ أو تاريخي معلم في حمايته يتم الذي ما ١"٢"٣

 في والطبيعي النثافي اث الش لها يتعرض التي األخطار لزيادة نتيجة ١٩٧٢ ني االهتمام ا ط ،ذشا

 وقيمه العالمي التراث مواقع لحماية منظم دولي دعم توفير في الرغبة دفعت وقد العالم، أذحاء مختلف
ض١  العالم. في والطبيعي الثقافي التراث حماية بشأن خاصة اتفاقية اعتماد إلى سكو’1لليو العام ني

 في المحدد النحو على بارزة عالمية قيمة تمثل التي المواقع حماية في االتفاقية هذه ض الهدف ويتمدل
 أنشئت التي العالمي التراث قائمة وتحدد جيم). — (أوال العالمي التراث انفاقية 1لتطبيق لتوجيهية١ ئ٠المباد

د وش  كموارد بها االعتراف تم التي األطراف الدول مختلف في الموقع االتفاقية هذه س١أس ءلحأ ا
م ال، باهمية ش و  التنوع معا النموذجية الموارد هده وتمثل خاصة. وحماية اعترافا تستحق ثم وش ل

ي ني هامة. تعليمية مكنونات لها فإن ثم ومن العالمي للتراث ا

 تم وقد والمواقع، المباني ومجموعات التاريخية المعالم الثقافي التراث يتضمن االتفاقية، هذه ض١والش
).١ (المادة باعتبارها تحديدها

ر؛ آلثا ي على والتصوير النحت وأعمال المعمارية األعمال ا مبان صر ال  أو والعنا
 جميعا لها التي المعالم ومجموعات والكهوف والنقوش األثرية القيمة نات يذات\تكوا

العلم؛ أو الغن أو التاريخ نظر وجهة من استثنائية عالمية قيمة

ب لها، التي المتصلة أو المنعزلة المباني مجموعات المجمعات؛ ب س ها ب رت  أو عما
 التاريخ نظر وجهة من اسنشائية عالمية قيمة طبيعي، منظر في اندماجها أو تماسكها

العلم؛ أو الغن أو

 المناطق وكذلك والطبيعة اإلنسان بين المشتركة األعمال أو اإلنسان أعمال قعت١لمو١
 أو التاريخية النظر وجهة من استثنائية عالمية قيمة لها التي األثرية لمواقع١ ب بما

االنثروبولوجية. أو االثنولوجية أو الجمالية

 هو العالمي التراث قائمة في ج١لإلدر المواقع أحد لترشيح األساسي الشرط ويتمثل
 العالس التراث اتفاقية لتطبيق التوجيهية المبادئ وتحدد بارزة. عالمية قيمة يمثل أنه
 في بالتفصيل معالجته تم (وكما الترشيح، عملية على تطبيقه يجري الذي المفهوم هذا

أعاله). ٣-٢ القسم

موقع؟ أو تاريخي معلم في حمايته يتم الذي الشيء هو ما ٣-٣

ت ذت١ك ^ ي ن - ذ ي ن  غير للمعالجة، النوعية األنواع الماضي في األحيان من كثير في تؤكد ا
أصبح فقد الوصفات. من سلسلة ببساطة بامعتباره الثقافي التراث وتقدير دون٠م إني لذظر١ دنص ال انه



-
ى اليوم الثقافي التراث لمفهوم ى شموال" أكثر معن عل  لذوءية١ فظة1والمح الحماية استراتيجيات فإن ذلك، و

 أن يهقن ذلك، ومع موقع. أو أثر بكل المرتبطة والقيم للسياق وفقا كبيرا نباينا تتباين قد المواقع على
ى المحافظة لممارسة العامة العبادئ تستخدم  ٠وحعايتها لتراذية١ ادوارد لتحديد كأساس الجيد المواقع عل

التقييمية العطية ١-٣-٣

ى والمحافظة الترميم أعمال تسنتد أن يتعين  ١وءالقته ألة١افى ارد ب واضح تعريف إلى المواقع عل
ب عملية من جزء التعريف وهذا فيه" توجد الذي بالمحيط ¿ ر س إفى ب  باءتباره ث1للتر ألدير ز

 إلالرة أهداف ووص الموارد قيم لتقييم إطار وضع خالل من المعاصر المجتمع من أساسيا جزءا
٠هي مختلغة خطوات أربع من العملية هذه وتتكون والتفسير. العرضر سياسات اد إعد و

ى المنهجي التفتيش المسح: ٠ حها المادية وبيئته التاريخي ومحيطه المورد عل س وتوثيقها؛ و

 الخاصة األهمية إعطائه ثم ومن وتقديمه ومحيطه للمعلم التحليلي التاريخي التعريف التعريف: ٠
به؛

 ض د هيكر نظام من بها يرتبط وما المادة لنوع العلميان والتشخيصر التحليل التحليل. ٠
ذته؛1مدي

 ذلك في بما التفيير، وإدارة لصون األجل والقصيرة األجل الطويلة البرامج االستراتيجية: ٠
" والرقابة الدورية والصيانة المنتظمة النثتيش عمليات ب ا

التراثي بالمورد الصلة نات القيم ٢-٣-٣

 ^ن ذلك، وعلى النسبية؛ االجتماعية الناحية من األشياء إلى الخحائصن نسبة بأنها القيم تحديد يمكن
م إسداد ينبغي ،الثقافى التراث حالة وفي الوقت" بمرور تتغير أن ويمكن المجتمع على تعتمد القيم سا  ا

 االقتصادية' الجوانب تجاهل عدم ضرورة من الرغم على الثقافية األهمية أنه إلى أشير لما خاص
 المواد تصميمه، الموقع أو األثر في الجوهرية بالجوانب تحديدا أكثر بصورة القيم بعض ربط ويمكن

 الذي بالمحيط وعالقته بموقعه أخرى قيم ربط يمكن حين في بها صنع التي البراعة به، الخاصة
 يةالا"جو نتيجة للندهور تعرض الماضي، منتجات من منتجا باعتباره التاريخي، والمورد فيه" بوجد

 ٠شنى أنواع من يالت لتعد كذلك المورد تعرض األحيان، من كثير وفي الوظيفي" واالستخدام الطبيعية
ب التاريخي طابعه من جزءا ذاتها المتراكمة ات التعيير هده أصبحت وقد ب و  فيه. المستخدمة اد ا

 بطذير وط تاريخية شهادات ويمثل للبنائين الجمالي أو الغني المفهوم حامل هي المستخدمة المواد وهذه
الحاضر" او الماضي في ذلك كان سواء ثقافية، قيم من بها



العالمي الثقافى التراث مواقع إلدارة التوجيهية ئلمياد١

ص حماية هو المواقع عق شحهظن. من الهدف ة المورد، وقيم خصائ ماي ح ر و ه و ه ج د ا و  م

القادمة. األجيال لمصلحة تكامله وضمان

التراثي المورد تعريف ٣-٣-٣

 تاريخيا، مبنى كان سواء فني عمل الوقت نفس وفي تاريخي أثر بأنه التراثي، المورد تعريف يمكن
شأ موقع أو مجمع أو حديقة،  هذا تخيل ويمكن نوعية. مفاهيم أساس على خالقة تصميم عملية عن ن
 إبداعية، عملية عن الناجم لكال،١ ويشكل منه. جزءا عناصره مختلف تشكل فنيا كال باعدباره العمل
منها. جزء بكل المتعلقة والمعارف األوصاف بها يتصل محتملة وحدة

ى الغني العمل إلى النظر عدم (يتعين جزاء) مجموع أنه عل  والتقييم المسح أهداف أحد ويتمثل أ
المحتملة. وحدتها وحالة الموارد تكامل تحديد في الرئيسي التاريخي

 تدريجي نمو عن ناشئ ثقافيا، طبيعيا منظرا أو مستوطنة كانت سواء التاريخية، المنطقة تعريف ويمكن
 ألحد السليمة والظروف المواد تكامل إلى عموما تشير فالتكاملية التاريخي. تكامله أساس على تنمية أو

 لنمو نتيجة التراثي للمورد الحالي الشكل إلى تشير التاريخية التكاملية أن حين في المواقع، أو المعالم
 بتعريف صلة نات يكون أن أيضا يمكن التاريخية التكاملية هده وتحديد الوقت. بمرور تعييرات أو

 صنعت التي والمواد تصميمها نوعية إلى تشير تراثي لمورد الجوهرية فالخصائصن األثرية. المواقع
المحيط. هذا مع والعالقة والمحيط والحرفة منها

 مما تحطيم، حتى أو متعمد تعديل أو جزئي لتدمير األصلية التراثية الموارد تتعرضن قد الوقت، وبمرور
 في يصبح، قد التاريخي المورد فإن أخرى، ناحية ومن المحتملة. وحدته فقد أو تناقص في يتسبب
 محتملة وحدة من كجزء تعريفه إعادة خالله من يتم جديد كل من جزءا تاريخه، من مختلغة فترات
 المعالجات تشير أن ويتعين التاريخية. الصخور طبقات علم من جزءا تشكل التحوالت هذه ومثل جديدة.

 اإلطار ضمن تنفيذها ينبغي ثم ومن الجديدة، الكامنة الوحدة هذه إلى تراثي مورد ترميم إلى تهدف التي
وخبرتها. المحدد

 المعالم أن إلى بالنظر خاصا واهتماما متأنية دراسة بها المحيطة والمناطق التاريخية المناطق وتتطلب
 التراثية. الموارد من شموال أكثر مجمع من جزء سوى ليست التاريخية والمباني الفردية التاريخية

 تمت التي التوصية وهي المعاصر، ودورها التاريخية المناطق بحماية المعنية اليونسكو توصية وتقدم
)ا٢ثاذيا" " العامة (المبادئ التالي التوجيهي المبدأ ،١ ٩٧٦ عام في نيروبي في صياغتها

ى مجملها في بها المحيطة والمناطق تاريخية منطقة كل إلى النظر ينبغي  متسق كل أنها عل
ى النوعي وطابعه توازنه يعتمد النشاطات تشمل والتي منها يتكون التي األجزاء التحام عل

١٧
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ى المحيطة. والمناطق المكاني والتنظيم بالمباني يتعلق الذي القدر بنفس البشرية عل ذلك، و

 تنطوي تواضعها، كان مهما البشرية، النشاطات ذلك في بما الصحيحة، العناصر جميع فإن
بالكل. يتعلق فيما إغفالها ينبغي ال أهمية على

ك، وعلى  إذ فحسب، المعماري باإلطار يتعلق فيما التاريخية المناطق تكامل إلى النظر ينبغي ال ذل
 نات األمور ومن واالقتصادي. االجتماعي بسياقها الصلة نات اإلنسانية القيم أيضا تشمل أن ينبغي

 كثير وفي التاريخ مراحل فخالل التاريخية. الطبيعية والمناظر المتزهات مسألة أيضا الخاصة األهمية
 وفرنسا وانجلترا الصين (مثل بالمعمار للغاية وثيقا ارتباطا يرتبط الحدائق تصميم كان البلدان، من

 الجوانب لهذه الموقع تعريف لدى الواجب، االهتمام ءإيال المهم ومن واليابان). وإيطاليا وإيران والهن
 لهذه خسارة تحدث ال حتى الحدائق تصميم ومبادئ بتاريخ ومعارف مالئمة أثرية بحوثا يتطلب مما

 كبير، دولي اهتمام أسند وقد اإلصالح. عملية أثناء األحيان من كثير في هشة كانت وإن الهامة الجوانب
 لصيانتها توجيهية مبادئ ووضعت وتوثيقها التاريخية والحدائق للمنتزهات األخيرة. السنوات خالل

 تزايد مع الخصوص وجه على الماضي القرن ثمانينات منن تم وقد سليمة. بصورة وترميمها وصونها
 الطبيعية المناظر حماية مسألة أصبحت والطبيعية، المبنية البيئات بين والتكافل العالقة بأهمية اإلدراك
 بمرحلة تمر التي المناطق في أو الصناعية المناطق في سواء البلدان من كثير في مهما عنصرا الثقافية

 أو اإليكولوجي الثقافي السياق قيم األحيان من كثير في الحديثة التنمية تتجاهل (حيث سريعة تنمية
 الخاصة المعايير تحديد مسألة وكانت المتوافرة). الموارد على المحافظة إلى والحاجة السائد التقليدي
 نقذت قد سواء ولكن الدراسة، قيد العالمي اث الش قائمة في ج١لإلدر النثافية الطبيعية المناظر بترشيح

 أو التذكارية للنصب ال الواجب االهتمام ءإيال إلى ملحة تأكيدات هناك تظل تنفذ، لم أو المعايير هذه
 في المتوازنة التنمية وتحقيق للرقابة كافية تخطيط أدوات لتوفير بل فحسب، النوعية المباني مجموعات

األشمل. سياقها

٧التاريخي الزمني الخط ٤-٣-٣

 والتاريخ والزمن تاريخية مدينة أو تاريخية مباني أو فني عمل مثل تراثي مورد بين العالقة نثسيم يمكن
ا هي مراحل ثالث اءلى

المعلم؛ بداع إلى أدت التي األولى المرحلة ٠

الحالي؛ الوقت بى اإلبداع مرحلة نهاية من تمتد التي الثانية المرحلة ٠

ل يمكن صا الت ق المعنية الدولية باللجنة ا ة بالحدائ خي س التابعة التاري ع إليكومو ال ط إل ة على ل ك ب ء ش ا ر ب خ ل ن ا ي ي ن ع م ل  ا

ة صيان خية. الحدائق ب التاري

ت آفي٠ء0 ة0ا٠ةا0 ع٠ ذلك يتوافق 7 براندي• كتابا

١٨



العالمى الثقافى ث١لتر١ مواقح إلدارة التوجيهية المبادئ

 ٠ الحاضر الوقت في ضمائرنا في باألثر باإلحساس ترتبط التي الثالثة المرحلة ٠

ر قابل غير التاريخي الزمني الخط وهذا للمورد. التاريخي الزمني الخط المراحل تتابع وشكل ي ي ف ت ل  ٠ ل
 إبداع في أسهمت التي للمراحل النوعية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية النثافية الظروف نتاج فهو

د أي لتقييم أساسيا مرجعا النوعية التاريخية المراحل بين الصلة وتصبح التراثي. المورد وتطور ر و  م
ف ما مفهوم صون، وأخصائي للغن نمساوي مؤرخ وهو ريجل، ألوظ وضع وقد تاريخي. ر ع م ي س ا  ب

ه77 {ائأ’ءاا س معينة زمنية فترة في إبداعه يتم معلم أي أن حقيفة عن عرابلإل ا ؟ ٠ ٣ ٠طع ال'ي7ا ك ع  ي
 إعادة يتم الذي التراثي والمورد االتجاهات. هذه في الوقت نفس في ويسهم الفترة، لتلك الغنية االتجاهات

الحاضر. نتاج من يصبح اليوم كبيرة بصورة نشييده

ن حيث دا يعتبر التراثي المورد أ ري ر معنم فإنه تاريخية، لحقبة بالنسبة نوعه في ف ي متجدد. غ

األصالة؟ هي ما ٥-٣-٣

 يعتبر تراثيا موردا تصف األصالة فإن عام، وبأسلوب التراثية. الموارد نثييم في أساسي جانب األصالة
ي وتقدمه إقامته وقت المادية الناحية من حشعؤ أو ءاصيش  يتعلق وفيما ٠ الوقت بمرور وتجويته العمر ف

ن يفهم أن يمكن أصيال كونه فإن فنيا، عمال تعتبر تاريخي موقع أو بأثر ث م ه حي ت ة صل ملي ع  بال
خ. بحقب مروره تأنيرات ويشمل فيه، كان الذي للوقت حقيقي كنتاج أنتجته التي اإلبداعية ري ال التا ف ) 

ع تتماش أن يمكن الحديثة التشييد إعادة أن مثل أي 'متماثل بكلمة أصيل كلمة خلط يجب ل م شك  ال
صداقية ضرورة على ١٩٩٤ لعام األصالة عن نارا وثيقة وتشدد أصيلة)" ليست أنها إال التاريخي،  الم

م أن يمكن والتراث الثقافات تتوع أن وتالحظ األصالة، بنثييم الخاصة المعلومات مصادر وصدق ه ف  ي
جمعاء. للبشرية والفكري الروحي للثراء عنه غنى ال مصدر أنه على

ه سياق على اعتمادا مختلغة بطرق األصالة فهم يمكن وكذلك مورد تعريف من األصالة وتستمد ميت ه  أ
التاريخية.

ن ينبغي التراثي، المورد حالة في \٠خ ما التاريخية األصالة تعكس أ مو ة ع مي ه ل أ ح را ء م ا ن ب ل  ا

ي ستخد/عم7وا ف ف ظ ا التاريخي الزمني الخط مررحل م و' ¥ و و ل ا

 الفترة في األصلية العناصر وإبدال التاريخية الطبقات لتدمير نتيجة للخطر األصالة تتعرضن أن ويمكن
ي المورد ويحتفظ جديدة. عناصر وإضافة الحدس) إلى تستند كانت إذا (والسيما الحديثة راث ي الت ذ ل ا

ر ظ ن ل أ ي ج ١ ري ٩ ٠ ضا ٣ ي ١ هوللي، وأ ٩ ٨ ة في ٤ م ع. قائ ج را م ال

ة فهم يمكن م ة كل ل صا أل ها على ا ن ة أ ي ل ص ل المقام في أ و أل ي ا و نسخة) عكس (أ س حقيقية فطية كحقيقية أ ) (عك ة غ ل ك  مت

س مو د قا سفور ي، أك جليز الن ز. ا ج و م ال
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ط خالل تطوره أو إبداعه تم حسبما األصلية بتكامليته األصالة اختبار اجاز خ ي ال زمن خي ال ري  التا
ة تحديد أجل من التراثي المورد جوانب مختلف تحليل الضروري من أن حين وفي ٠به الخاص ج ر  د
ئ ووفقا واحد. جانب على الحكم يكفي ال أي شامل حكم إلى التوصل المهم من فإن أصالته، د مبا  لل

 لألصالة؛ جوانب أربعة إلى النظر يتعين التشغيلية، التوجيهية

التصميم؛ في األصالة

المواد؛ في األصالة

 أو الحرفة؛ في األصالة

وضعه' في األصالة

ا بتكامليته يحتفظ أن العالمي التراث قائمة في ج١لإلدر تراثي مورد لترشيح ويتعين م ي ه - ف د ه  ي
ع وا ألن ة ا ع ب ر أل ة. من ا صل أل ا ا ذ إ  منه نسخة ذإن مثال، للتدمير تعرض قد األصلي المورد كان ف

 لألصالة رئيسيا معيارا تعتبر المواد في واألصالة فقدت. قد المادة أصالة ألن نظرا المعايير تستوفي ال
ي. التراثي المورد الوضع، في األصالة إلى باإلضافة تحدد التي وهي الحرفة، وفي التصميم في  الثقاف

 الطبيعة أعمال بفعل للتفيير تعرضت التاريخية الموارد معظم فإن الوقت، نفس وفي أخرى، ناحية ومن
للمورد. التاريخي الظابق من جزء التعييرات وهذه واالستخدام،

ل٠ /رةمعة مفهوم فإن ذلك، على وعالوة ي ي /رثحتلءي ق4و ىملليف رث  عاجلة. دراسة إلى حاجة ل/

المعالجات؟ في تؤثر التي القيم هي ما ٤-٣

ها مبررات توفر سوف هامة تعتبر التي فتلك التراثية، للموارد القيم من الكثير ينسب أن يمكن حمايت  ل
 تتسبب متضاربة قيم على ينطوي قد واحد فمورد والتجارية، التاريخية بين القيم هذه وتتراوح وصونها.

د القيم على تصدر التي األحكام أن كما كبيرة، بصورة اإلدارة قرارات صعوبة في ر ق غي ت ر ت و ر م  ب
٠ الوقت

 ٠من كال االعتبارات تشمل أن ينبغي العالمي، التراث مواقع مع التعامل فعند

الدقافية، القيم

المعاصرة. االقتصادية "االجتمامعية القيم

٢

ت ل كتابا جي ١ عام ري ٩ ٠ ل بالفعل حللت ٣ ف بالتفصي ت القيم مختل ا ة ن صل ر ال ا ث آل ا ة ب خي ن بداية في التاري قر س ال ر د  ن

ظر ذ جع). قائمة (أ' المرا



العالمي الثقافى التراث مواقع إلدارة التوجيهية المبادئ

ي أو الثقافية التراثية الموارد وحفظ حماية إلى يؤدي سوف القيم هذه وجود عدم او فوجود ف ف رو  ظ
 توفر أن يمكن السياسية أو الوطنية القيم فإن المثال، سبيل فعلى وتدميرها. إهمالها إلى يؤدي قد أخرى
 يستوفي ال الذي المورد فقد في تتسبب أن يمكن القيم هذه نفس أن إال الموارد، أحد وترميم لحماية دافعا

 لألهمية. السائد السياسي المفهوم

الثقافية القيم ١-٤-٣

 بالضرورة ذاتية قيم هي المعاصرين بالمراقبين وعالقتها التراثية بالموارد ترتبط التي الثقافية القيم إن
 العام االهتمام درجة هذه التقييم عمليات تحدد وسوف زمننا). تعكس التي التفسيرات على تعتمد أنها (أي

 اإلدراك تحديد وينبغي المعالجة. سياسات ووضع الجوهري الثقافي طابعه وتفسير وموضعه، بالمعلم
 أساس على معالجة من ذلك عن ينتج وما العالمي التراث مواقع من لموقع البارزة الثقافية باألهمية
األثرية. واإلمكانيات التاريخية بالمادة يتعلق فيما هذه الدقييم .عمليات

 في مناقشتها يتم التي القيم أنواع مختلف تحديد في المساعدة هو أدناه الواردة التجميعات من والهدف
 مسألة مناقشة وتجري فيه. توجد الذي والسياق والموقع النثافي بالمورد عالقتها وفهم األحيان، من كثير

 واألصالة. المعالجات الثامن الغصل في استفاضة أكثر بصورة المالئمة المعالجة

 ٠ الطرق من بعدد الثقافية القيم تحديد ويمكن

اإلدراك): إلى (اسنتادا الهوية قيم

 تشمل أن ويمكن محددة' مواقع أو بمعالج للمجتمع العاطفية بالروابط القيم مجموعة تتعلق ١رلمثبج
العواطف، العجائب، األسطورية، التذكارية، االستمرارية، التقاليد، العمر، ا التالية الجوانب
والقومية. والوطنية والسياسية والرمزية والدينية الروحية الجوانب

ل:1 ر في تتكون التي هذه، القيم لمجموعة !ا] ى قوي تأثير عاطفية، تصورات من األحيان من كث  عل

وفي ٠ المورد وترميم وصون حماية

 الترميم، في اإلفراط في تتسبب أن يمكن فإنها المورد، معالجة من تعزز أن يمكن القيم هذه أن حين
ص فإن الوقت، نفس وفي  تعزيز ويمكن والتدمير. اإلهمال إلى يؤدي أن يمكن الهوية هذه نق
والتدريب. التعليم خالل من القيم هذه

البحوث) إفى ا التسبية(استتاب التقية أو الغنية القيم

 تصميم ألهمية تحليلية وتاريخية علمية وتقدير تقييم عمليات إلى القيم من المجموعة هذه تستند قاا;#7ا
والوظيفية. والهيكلية النثنية وبراعة مفهوم وأهمية التراثي المورد
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شأ /مئثبرت  للمورد النسبية األهمية بيان بغرض المهنيون الموظفون يجريها التي البحوث عن القيم هذه ت
 للتصنيف أساسا توفر وهي الحاضر. والوقت األخرى وللغترات به، الخاص للعصر بالنسبة
المعالجة. استراتيجية إلى باإلضافة القوائم، ووضع

اإلحصاءات) إلى (استنادا الندرة قيمة

 والنمط النوع نفس من التي األخرى التشبيد عمليات إلى الموارد لهذه القيم مجموعة تسند ٠رلمشحز
 أو وتمثيله المورد ندرة وتحدد الجوانب. هذه من التوليفات بعض أو والمنطقة والفترة والبناء
٠الفريد طابعه

 تسند التي الحماية مستوى في وتؤثر السابقتين، القيم بمجموعتي هذه القيم مجموعة تتعلق ا]للل:11
 بارزة عالمية قيمة على تنطوي التي الخصائص أهمية من تعزز قد العالية الندرة فقيمة للمورد.

العالمي. للتراث موقعا باعتبارها القائمة في اإلدراج إمكانيات تعزيز ثم ومن

المعاصرة االقتصادية - االجتماعية القيم ٢-٤-٣

والسياسية. واالقتصادية االجتماعية األساسية وبنيته المعاصر بالمجتمع االستخدام قيم تتعلق

 ا التالية الغئات تحديد تم وقد

االقتصادية؛ القيم

ى تشجع االقتصادية النواحي ألن نظرا ١رلمقبح ى الموارد تخصيص عل  طائفة لتناسب وجه أفضل عل
ى تقتصر ال قد االقتصادية القيم فإن االحتياجات، من عريضة  التراث حيث فمن المالية. القيم عل
ى االقتصادية القيمة تفهم فقد الثقافي، شأ التي القيمة أنها عل  عن أو التراثي المورد عن ت

ى المحافظة إجراءات المواقع. عل

ل: ال]  والمرافق. واالستخدام والتجارة السياحة للعائدات؛ محتملة مصادر أربعة االقتصادية للقيم ا
 للمورد مرغوبة غير تطورات إلى المصادر هذه من أي إدارة سوء يؤدي أن ويمكن

 بصورة الربح قيم تقاس عندما األحيان من كثير في الحال هو وهذا تدميره. حتى أو االقتصادي
الجماعية' التكاليف لمردودية مالءمة أكثر نهج استخدام من بدال خاطئة

:الوظيفية القيمة

 الوظائف من األصلي النوع استمرارية تشمل أنها حيث االقتصادية بالقيمة الوظيفية القيم تتعلق ٠//عبج<
القيمة تفقد المدمرة، الهياكل وفي المناطق. أو المباني ألحد موات استخدام في الشروع أو

٢٢



العالمي الثقافى ث١لتر١ مواقع إلدارة التوجيهية إلمألدئ

ى يعثر أنه إال األصلية، الوظيفية  أو الموارد لتفسير البرامجية المتطلبات تخدم جديدة قيمة عل
٠ الغنون أداء أو البصرية النشاطات مثل للنشاطات كعائد

J u 3l\ بواسطة تحقيقها يمكن ال بطريقة المواقع معنى من يعزز التقليدية الوظائف استمرارية إن 
 االستخدام أن حين في الصيانة، عمليات المالئم االستخدام يحبذ وسوف التفسيرية. المعارض

 غير تفييرات إحداث أو المورد تدهور إلى يؤدي قد التصور سيئ أو المالئم غير المكيف
انهياره. أو مرغوبة

:التعليمية القيمة

 والتاريخ بالثقافة والوعي الثقافية للسياحة بالنسبة إمكانياته التراثية للموارد التعليمية القيمة تشمل رلمصآ
المعاصرة. الحياة في التاريخية الموارد إلدماج كوسيلة تعززه الذي

 غير ضروريا. أمرا يعتبر التعليمية البرامج في مالئمة بصورة العالمي التراث مواقع إدراج إن ٠!ا]للل1
 النسيج تدمير أو لها، مبرر ال تشييد إعادة عمليات إلى يؤدي أن يمكن السياحة على التركيز أن

المتجددة. غير األثرية الشواهد فقد في يتسبب مما األصلي،

االجتماعية: القيمة

 المعاصرة واالستخدامات التقليدية االجتماعية بالنشاطات نزاثي لمورد االجتماعية القيمة تتعلق ررصآ
 إقامة في بدور وتضطلع المحلي المجتمع في المعاصرة االجتماعية التفاعالت وتشمل المواتية.

وثقافية. اجتماعية هوية

 صيانة إلى بؤدي مما المحلية بالبيئة تتعلق شواغل ظهور إلى االجتماعية القيم تؤدي أن يمكن ٠رئثبر
 يعوق أن يمكن االجتماعيين والتقدير االتساق فقد أن كما التراثية، الموارد نسيج وإصعالح
 حركات وراء الدافعة القوة القاعدة مستوى على االهتمام هذا كان وقد المواقع. على المحافظة
المدنية. الراحة باسباب االهتمام

السياسية؛ القيمة

 فيما التراثية الموارد تاريخ في النوعية باألحداث األحيان من كثير في السياسية القيم تتعلق ١ررص
 بهذه الموارد ألحد المعاصرة األهمية تتأثر أن ويمكن إليه. ينتمي الذي البك أو بالمنطقة يتعلق

المعاصرة. السياسية األولويات مقاصد مع تتزامن أنها حيث من األحداث

ل:11 [  اهتمام واسترعاء التبرعات جمع في المواقع أو اآلثار ألحد السياسية األهمية تساهم أن يمكن ا
 أن يمكن المشورة سيئة اإلجراءات فإن أخرى، ناحية ومن والحماية. الحفظ إلى العام الجمهور

األصالة. وتدمير مرغوبة غير تطورات إلى تؤدي
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الموابع على المحافظة أجل من التقييم

 يتم التي بالقيم مقارنتها ويمكن إشارية، أنها على أعاله إليها المشار القيم مجموعات إلى النظر ينبغي
ي مالحظتها  ومرجعا مفيدا إطارا توفر أن ويمكن التراثية. للموارد والمحلية الوطنية التقييم عمليات ف

نثصيال. األكثر التقييم لعملية

 ض كال المعاصرة االقتصادية االجتماعية القيم والسيما القيم هده من للكثير يكون أن ويمكن
 ني لها المسند االهتمام وعلى القيمة نوع على اعتمادا الثقافي المورد على والسلبية اإليجابية التأثيرات

 تراثي مورد أجلها من رشح التي القيم عن واضح بيان إعداد الضروري من فإن ولذا الشامل. التقييم
 في الموقع أصالة ومسالة النوعية القيم هذه إلى ويشار العالمي. التراث قائمة في ج١لإلدر معين ثقافي
 الوثيقة هذه تتوافر أن وينبغي الترشيح. وقت العالمي التراث للجنة يكوموس يعدها التي التقييم وثيقة
الموقع' صون لمديري كمرجع دائما

 فقد للتهديد، تعرضت أو البارزة، العالمية القيمة والسيما الموقع، أجلها من رشح التي القيم تتاقصت فإذا

 طلب دقديم ذلك يستلزم وسوف للخطر. المعرض العالمي التراث قائمة في الموقع هذا بإدراج يوصى
 إدارة في المحلية السلطات جهود دعم أجل من العالمي التراث لجنة من نثنية مساعدات على للحصول
الالزمة. التدخالت



العالمى الثقافى التراث مواقو إلدارة التوجيهية ئالمياد

الرابع الغصل

العالمي التراث مواقع إدارة

تقديم ١-٤

ع والبرمجة التخطيط ف\ ض و ر على وتحديدها استعراضها من البد مستمرة عملية الميزانيات و ت فت  أ

٠ ة٠مذتظه

 تتعلق مسائل في خبراء من مدخالت يتضمن التخصصات متعدد نشاطا التخطيط عملية تكون أن ينبغي
 إن ووضعها، الموقع، في توجد التي للقيم قائمة وضع الضروري من أن ذلك ويعني الموقع. بأهمية
األولويات. حسب أمكن،

 جميع انعكاسات فحص خالل من أوال وذلك التخطيط عملية في الحتمية التناقضات تسوية وينبغي
 النقاش يؤدي أن ويمكن التراث. موقع ألهمية ضررا أقلها بشأن القرار اتخان ثم السليمة، البدائل

 العملية هذه أن إال الموقع، رسالة أو أهمية تعزيز إلى تؤدي قد مبتكرة حلول اءلى الخبراء بين المفتوح
وقتا. دستفرق

ن يمكن ف\ ت إذا منتظمة، فترات على استعراضات تؤدي أ  الى ومنطقية، علمية التخطيط عملية كان

المفاهيم. ونتقيح األخطاء تصحيح

 تتغير أن ويمكن واضحا. تحديدا أساسها على الخطة وضعت التي االفتراضات تحديد ينبغي
 تستند قد حين في ثقافي بإيحاء صادر االفتراضات هده وبعض الوقت، بمرور األصلية االفتراضات
 أن وينبغي االفتراضات. جميع تحليل وينبغي سياسية. أو حديثة اتجاهات إلى األخرى االفتراضات

 وخطط الوثائق في الواردة المعلومات جميع عاما) ٣ ٠ (حتى األجل الطويلة اإلدارة خطة تتضمن
 لمشروعات وخطط مثال) سنوات ٥ (لمدة األجل متوسطة خطط هناك تكون أن يتعين كما العمل.
سنوية.
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 اإلدارة ٢-٤

اإلدارة أهداف ١-٢-٤

 بوسائل العالمي التراث موقع وإدارة والمتكامل المتسق التخطيط أهداف تحقق أن الطرف الدولة تود قد
التالية؛ النقاط في النظر يمكن ولذا مختلغة،

ي هل العالمي، التراث مواقع من واحد موقع من أكثر الطرف الدولة لدى كان إذا ٠ غ ب ن  إدارة ي
جماعية؟ أم فردية بصورة المواقع هذه

ى المختلغة المواقع تحصل فهل جماعية، اإلدارة كانت إذا ٠ المناسب؟ االهتمام عل

 فردية بصورة العالمي التراث قائمة في المدرجة التاريخية القرى أو المدن إدارة تجري سوف ٠
ى ى فهمها ينبغي أنه إال األرجح، عل موسعة' عازلة مناطق إلى تحتاج وقد مناطقها أساس عل

 إدارة مهمة إليه توكل أن يجب فهل التراث، لصيانة وطني مجلس الطرف الدولة لدى كان إذا ٠
لإلدارة؟ وحدات إنشاء في النظر ينبغي هل كذلك، األمر كان فإذا العالمي؟ التراث مواقع

 الخاصة والحرفية والتقنية التاريخية الغنية المهارات تعبئة بها يمكن التي الوسائل من الكثير هناك اءن
 حماية تتم حتى وذلك والمساءلة بالمسؤولية تفويضهم مع فعالة بصورة والغنانين والمهنيين باألكاديميين

 إلى باإلدارة الخاصة التوجيهية المبادئ هذه وتهدف القادمة. لألجيال سليمة وتسليمها الثقافية الموارد
 العالمي. التراث مواقع جميع صون في المعقدة مهامها نتغيذ على اللجنة هذه منل مساعدة

اإلدارة خطة عليها تعتمد التي البيانات ٢-٢-٤

 توقعات عن فضال سريانها حيث من والمحلية الوطنية الخطط العامة اإلدارة خطة تراعي أن ينبغي
 المناطق وتخطيط المحركات حركة وتوقعات االقتصادية والعوامل تناقصه، أو الديموغرافي النمو

 مناسبة أفرقة بواسطة التقارير وإعداد التفتيش عمليات إلى أيضا الخطة هده تستند أن وينبغي الصناعية.
التخصصات. متعددة

 وتوثيقه منهجية بصورة المورد شجيل ضمان في اتخاذها ينبغي التي الرئيسية اإلجراءات أحد ويتمثل
 إلى فقد قد يكون تغييره أو إزالته يتم شيء أي فإن التدخل، يتم ما وإذا وبعده. تدخل أي وخالل قبيل
 عملية طوال مستمر نشاط هي والتوثيق التسجيل عملية فإن ولذا سليمة. بصورة توثيقه يتم لم ما األبد

ى المحافظة الموقع. عل

ي غ ما وينب و ظة عم ى المحاف  أنه غير أهميته. سبب هو ذلك أن حيث للموقع التاريخي االستخدام عل

بطريقة التفييرات توجيه في التخطيط فن ويتمثل محتم. أمر والتغيير ساكنا، يظل شيء أي يوجد ال
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 ذلك ويثر الرئيسية. النقاط في التدخالت أدنى خالل من الموقع أهمية تعزيز إلى أمكن، إن تؤدي،
سؤالين؛

ى العثور يمكن كيف ٠ الرئيسية؟ النقاط هذه عل

التدخالت؟ من حد أدنى هو وما ٠

_____________________________________________العالمى الثقافى ث١لتر١ مواقع إلدارة التوجبهية المبادئ

ى وعالوة التخطيط. فريق جانب من للدراسة يوجهان السؤالين هنين إن ي ذلك، عل غ نب ر ي ظ ي الن  ف
ذلك؛ في بما العامة، اإلدارة خطة أجل من أخرى جوانب

وتكاليفها؛ جدواها تقييم إلى باإلضافة وتطبيقها بديلة استخدامات على للعثور الخطط فحصر ٠

األمر؛ اقتضى إذا االستخدام مناطق تعيين ٠

ق أو المدن في ومستواها وحجمها وارتفاعها الجديدة الثفرات سد مباني ارتفاع مراقبة ٠ ط منا  ال
التاريخية؛

ى المحافظة مناطق تعيين ٠ ظة عمليات من كل على للتشجيع إعانات تقديم مع الموقع عل  المحاف
الشوارع؛ مناظر في والسيما المالئمة والتحسين الموقع على

واإلعالنات؛ المحالت وواجهات واإلشارات األسالك من ذلك وغير الكهربائية الكبالت مراقبة ٠

ء التراث مواقع مستخدمي جميع لفائدة المواتية النشاطات مناطق إقامة ٠ ستثنا  االستخدامات با
التصاريح. إصدار بحظر وذلك المواتية غير

والتوثيق الحصر ٣- ٢ " ٤

صر إعداد ينبغي ١ح  الموقع. بها يوجد التي الطبيعية والمناظر ومحتوياتها للمباني وتوثيق كامل ح

ء ويمكن وموقعه. تاريخه في الهامة واألوقات للمورد، موجزا وصفا الحصر هذا يوفر أن ينبغي را ث  إ
ة إلجراء المختلغة الطرق من الكثير هناك ألن ونظرا بمراجع. األولية المعلومات هذه ي مل ر، ع ص  ح

 ٠ الطرف الدولة في السارية اإلجراءات مع السهولة من قدر بأكبر يتجانس الذي ذلك تطبيق ينبغي

ق مثل الكوارث حالة في قيمة أداة والتوثيق الحصر عمليات وتعتبر حرائ ت ال ضانا سرقة، والفي  وال
ة هذه من األقل على بنسختين االحتفاظ ينبغي بالسالمة، تتعلق وألسباب وثيق ي ال ن ف ك ما ة أ صل  منف
 الحصر في المذكورة األهداف تصنيف ينبغي التأمين، وألغراض للحرائق). مضاد مصدر في (أحدهما

التالية؛ الغئات أحد أنها على

ئ تقدم ق الدسجيل مباد ة والتوثي در صا س عن ال ة ايكومو در صا واردة ١٩٩٦ عام ال و المرفق في وال ا ض و ع م ب هي فا م  ال
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تعويضها، يمكن ال

تعويضها؛ يمكن

إنتاجها. إعادة يمكن

ح الحديثة التكنولوجيا تطور أن كما حاسوبي. نظام باستخدام الحصر لهذا كتالوج وضع يمكن كما ا ت  أ
ل اآلن للمرء ويمكن السابقة. التكاليف من طغيف بجزء والبرمجيات األجهزة على الحصول و ق ن ال أ  ب
ه الممكن من وأن العالمي، التراث لمواقع الحديثة لإلدارة ضرورية أداة أصبح قد اآللي الحاسب حت  إتا

 الموقع. موظفي من إيجابية وأكثر سريعة استجابة الحاسوبي النظام يتطلب وسوف النامية. ان للبك

ى رئيسي موقع كل حصول ييسر الشخصية اآللية الحاسبات من الجديد الجيل فإن كذلك ل ب ع س حا  ال
ت إعداد في بخبرات يتمتع متخصص استشاري خبير تعيين وينبغي به، الخاص اآللي سبا حا ة ال ي آلل  ا

 إعداد على الموظفين وتدريب الغرض المحددة المعاجم إعداد في للمساعدة وذلك الثقافي التراث لتوثيق
المواد.

 بالنظر أنه، إال بها. تغذيته يتم التي البيانات بحسب جيدة أداة اآللي الحاسب أن على هنا التأكيد وينبغي
ت يعالج أن يستطيع ألنه نظرا لإلدارة، قيمة أداة يعتبر الجيدة، الميدانية األعمال إلى ة البيانا سي ألسا  ا

ي المعلومات نفس يستخدمون المعنيين الموظفين جميع أن يعنى أنه كما المختلغة. الطرق من بكثير ت ل  ا
واحدة. بعملية فيها التوسع أو وتعديلها تحديثها يمكن

ه غير ن ك أ ن نقطة هنا عي ت ق تأكيدها ي عل ل أن ينبغي أنه أي بالتماثلت، وتت ماث ل يت شك ي ال ذ ل  ا
ه خزنت ت ب ة نقلها أو بسهولة البيانات تقاسم يمكن حتى المقبولة الدولية المعايير مع البيانا ول سه  ب

ى الحاجة توضيح ينبغي السياق، هذا وفي الالحقة. النظم إلى ل د إ عدا ت إ ة كتيبا دي شا ر ة إ ي شغيل  ت
الدنيا. البيانات متطلبات وتحديد الخاصة بلغاتهم للمستخدمين

 األكثر شكلها في الحاضر الوقت في جمعها يتم التي البيانات تخزين يتم أن المسنثبل إلى بالنظر ويتعين
المستقبل. في الستخدامها المرونة من أكبر قدر إلتاحة نثصيال

ي النظر يمكن معقدة، حضارية عناصر على تتطوي أو شاسعة منطقة تغطي التي للمواقع وبالنسبة  ف
 بالكفاءة. تتسم بصورة البيانات إلدارة الجغرافية المعلومات نظام تقنيات استخدام إمكانية

ن تسند أن يجب األولوية بأن التنكر المهم من أن غير ٢ح صو ن أكثر للخطر المعرضة المباني ل  م

المعدات. شراء

ة قضية تمش بها الصلة نات والمعلومات وتوثيقها الثقافية الموارد تسجيل إدارة مسألة إن سي ي رئي  ف
ح تحدد عمل خطة اءعداد البدء، قبل يتعين، إذ الموقع. على المحافظة عملية ضو و رد ب مو ه ال ق سيا و
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حة والتكنولوجيات للوثائق بها الموصى والمستويات الوثائق وحجم واألهداف متا ي أو ال ت ل ن ا عي  سيت
المشروع. وتنفيذ بتنظيم الخاصة االحتياجات عن فضال الزمني، واإلطار عليها، العثور

ة التراثية الموارد تسجيل ينبغي صور ر باستخدام منهجية ب و ص ل ر ا غي المناسبة' الطرق من ذلك و

ء الضوئي، المساحي والتصوير الصور عن فضال الجوية والصور الصناعية األقمار صور تعتبر وا  س
عية المواقع من لكل كمي حصر لتشكيل قيمة أدوات األرض، أو الجو من طبي ي ال ت ل ن وا ع م  صن

ع من كل على تعتمد التسجيل عملية في المستخدمة التكنولوجيا أن غير اإلنسان. و ع ن ب طا رد و مو  ال
ء التقنيات أنواع من العديد في النظر ويمكن ٠ النسجيالت واستخدام األهداف عن فضال وا رة س و ص  ب

 التسجيل ذلك يشمل أن يمكن ناحية، فغي المطروحة. الحالة على اعتمادا مجتمعة صورة في أو مستقلة
س أدوات استخدام األخرى الناحية وفي الفيديو أو التقويضي والتصوير التسجيلي والتصوير اليدوي يا  ق
 الصور. معالجة أو اآللي بالحاسب المعالج التصميم مع المجسم الضوئي التصوير أو االلكترونية الزوايا
ص المستويات تشمل أن ويمكن ديا وتسجيال أوليا تصويريا تسجيال للتسجيل بها المو هي م ال ت ص  ومف
 المستقبل). في إليها (للرجوع كامال أو التشغيلية) (لالحتياجات جزئيا يكون أن يمكن

المعلومات إدارة ٤"٢"٤

الزمة المعلومات كمية إلى بالنظر التراث معلومات إلدارة واضحة سياسة وضع يتعين ي ال ت ل م ا ت  ي
ت توحيد أجل من أيضا ضروريا أمرا ذلك ويعتبر موقع. لكل بتاجها ن اإلجراءا ضما ن أن و و ك  ت

ها يمكن ثم ومن أخرى مصادر من يصل الذي ذلك مع متمانل شكل في المعلومات دل ا ب ء ت وا ي س  ف
ى أو الوطني السياق ي المالهتمام من أكبر قدر توجيه يتعين بل الدولي، أو اإلقليمي المستوى عل ا ف ذ  ه
العالمي. التراث بمواقع يتعلق فيما المجال

ل٧ وي٠ /رقن حتى ل¿1للل1 بؤ'رذت معظم'فورعد رضعت تفد □ ل٧لل ردون ل و ل ت ا ل ج صا ر  خذ
ى مما المباشرة، المجموعة د ي من فإن ولذا الجهود. تعدد إلى أ ضرور د عملية بدء ال حي و ت  ل

سجالت وتفسير عليها الحصول إمكانيات تيسير أجل من المعايير سير ال د عملية وتي دا ع  إ

العملية. هذه في األساسية القضايا إغفال دون شاملة تغطية توفير سهولة وزيادة السجالت

 تنظيم يتعين وقد طويلة، فترة التراثي بالموقع الصلة نات المنشورة الدراسات جمع عملية استفرقت وقد
ن ويتعين أخرى. أماكن في بها المحنثظ للوثائق الميكروفيلمية أو التصويرية النسخ إعداد ة م حي  النا

ة نظام باستخدام ويفضل كتالوجات، في المواد هذه تصنيف المثالية ا ة ت وإعداد ^ال1آ صا خ ا مل ه  ل
ي الحاسوبي. الحصر خالل من األساسية المعلومات توافر يمكن حتى بمهارة غ ن وينب زي خ ق ت وثائ  ال
 المؤدية االجتماعات ومحاضر القرارات جميع من نسخ مع جنب إلى جنبا والبحوث بالسياسات المتعلقة

العالمي. التراث من حالة باعتباره الموقع إنشاء إلى
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م الجمهور بين المهتمين واألشخاص والدارسين الباحثين حصول تشجيع ضرورة من الرغم وعلى عا ل  ا
 أساس على سليمة بصورة الوثائق هذه إلدارة رئيسي اهتمام إيالء الضروري من فإن الوثائق، هذه على

 وظروف كافية وأماكن المدربين المحفوظات وأخصائيي المكتبات أمناء توفير الضروري ومن مستمر*
قبل األمر اقتضى إذا ومعالجتها مدربين حغظ خبراء بواسطة البنود جميع فحص وينبغي مالئمة. تخزين

تخزينها.

ن وإذا الحرائق من الوثائق لحماية أولوية بعناد وينبغي ١ح ي هناك كا ع أ و ع من ن ا و ن ث أ ر وا ك ل  ا

ل المناسبة االحتياطيات واتخاذ المخاطر تقييم من بد فال خطرا، يشكل الطبيعية ث ن م خزي ت ل  ا

مزدوجة. لنسخ الموقع عن بعيدا االمن

ع منتظما سنويا استعراضا تحدد أن لإلدارة وينبغي ضا ألو ا تتلقى وأن ل ر ي ر ق ن ت ص م خ ش  ال

ضا الشخص هذا تحديد ويمكن الوثائق، حغظ عن المسؤول ف بأنه أي فل و م ل ل ا و ؤ س م ن ال ع

ث التصدي ه مناوب الى باإلضافة للكوار ٠ل

ل الخبراء عمل وتقييم تنسيق التوثيق، حسنة صيانة خطة إلعداد وينبغي ث ن م ن المهندسي  والمؤرخي
 العام المهندس لهذا وينبغي مجملها؛ سياق في المشكالت باستعراض يقوم عام معماري مهندس بواسطة

ة وفنية وتقنية علمية معارف لديه تكون أن خي ري ة أو وتا ة نئقافي ي ف ا ر ك دي ث ن ت ل هما ء مسا را خب  ال
ضحة بلغة وآراءهم أفكارهم الخبراء يعرض أن وينبغي المتخصصين.  التعقيدات. عن بعيدة وا

البحوث تخطيط ٥-٢-٤

بحثا؟ تتطلب التي القضايا هي ما ٠

البحوث؟ إدارة يمكن كيف ٠

 طائفة يتضمن العالمي التراث مواقع من موقع فكل البسيطين. السؤالين هنين على بسيطة ردود توجد ال

ي ولذا أكاديمي. طابع ذو منها كثير والتي البحث، تستحق التي العناصر من عريضة غ ب ن ظ ي الحتفا  ا
ح من أن كما الثقافية، بالموارد المعنية األخرى والمرافق الجامعات مع وثيقة بصالت ض وا ن أن ال  م

بالموقع. المتعلقة الصلة نات الوثائق جميع جمع الضروري

ي األطروحات موضوع بنشجيع الحاضر الوقت في الجامعات مونثو ت ل ع ا ج ش ث ت حو عة الب مبد  ال
ث خالل من الثقافية بالمواد المتعلقة المعرفة في يساهمون النين الدارسون يصبح وقد واألصيلة. حو  الب

٠ المسنثبل في القيمين الموقع لجنة موظفي من يجرونها التي

ى للرد المستصوب ومن ة إنشاء القسم، هذا بداية في طرحا اللذين البسيطين السؤالين عل ن ج ق ل سي ت  ل
ل األجل طويل برنامج تنظيم الموقع، لجنة أمام المسؤولة اللجنة، لهذه ويمكن الموقع. في البحوث م ش ي
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ت جميع أهداف تضع أن يمكن أنها كما ألفراد، األجل قصيرة برامج أو الباحثين <، سلسلة  مشروعا
ث١ ص ص ى المشروعات هذه في التقدم مدى ودستعرض الزمنية والجداول العمل خطط و ل م إ ي د ق  ت

 الصلة. نات والعقود المنح تقديم بشأن المشورة

العام الزمني الجدول ٦-٢-٤

 التالية؛ التمهيدية الخطوات استكمال واعتمادها واخديارها العامة اإلدارة خطة إعداد -

وتقديره الموقع أهمية توثيق ٠

اضحة و بصورة الخطة هدف تحديد

ن مراعاة  التي والتقارير التفتيش عمليات عن فضال المالئمين الخبراء نظر ووجهات القرائ
اعدت

وتأثيرها البديلة العمل مسارات وتوثيق دراسة

لالعتماد. ونثديمها سوءا األقل العمل خطة الختيار مستعدين بذلك ونصبح

ن بأسلوب البيان هذا إعداد وينبغي اإلدارة، أهداف عن ببيان الخطة تبدأ أن ينبغي ك م  أن ي
الموظفين جميع يفهمه

ة احترام مع يتوافق والذي للصيانة المالئم األدنى المستوى تحديد مي ه رد أ مو ي ال  الثقاف
المحلية. المناخية والمعوقات المستخدمين واحتياجات

ى تأثيرها حيث من الطرف الدولة في التخطيط للوائح مخطط إعداد بأسره؛ الموقع عل

جها الموقع في تؤثر التي األخرى والتشريعات الخطط الموقع لجنة تدرس أن ينبغي ٠ را  وإد
البحوث. أو والتنمية والصيانة لإلدارة الشاملة الخطط في

 ضمن يتعلق، فيما مهامهم وتحديد الموقع وصيانة لتشغيل الالزمين الموظفين تحدد أن ينبغي
ى واالنعكاسات األجل القصيرة أو الطويلة والنشاطات السيناريوهات مختلف أمور، جملة  عل

الميزانيات.

ى اإلدارة خطة في المرافق بتطوير الخاصة المقترحات إدراج ينبغي  تحت ذلك يكون أن عل
الميزانية. في منفصل بند

 مراحل؛ على افقةللمو المشروعات دقديم ويمكن

٠ المفهوم على افقةالمو

٠بالظريب البدائل وتكاليف الجدوى دراسات
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ى والموافقة التصميم دراسات  التوصيف - المختارة الخطط عل

 والتكاليف المفصل التصميم

 والبرمجة المالية افقةالمو

والتنفيذ البدء

المشروع توثيق

٠ وبرمجتها والدراسات للبحوث التخطيط ينبغي□

سة المهتمة الجهات من أكاديمية لمؤسسات أو مستقلين لخبراء العقود منح عموما المستصوب من را د  ب
ل تتعلق موحدة مواد مع العقود من نموذجية صيغ إعداد وينبغي المورد. صي ق بالتفا و حق ة و كي مل  ال
النشاطات. بين االتساق ضمان أجل من والتخزين والنشر

ر تقديم الباحثين جميع على يتعين د\ قاري العمل سير عن سنوية ت

 التي األعمال جميع بالتفصيل يغطي تقني جزء جزأين؛ من العمل لسير السنوي التقرير يكون أن ينبغي
ء ذلك، وغير النتائج وانعكاسات والتكاليف والنتائج أنجزت ز ج م و ا ح ع ل ص ض ي الم ألغرا ع إل  ا

ة فالنسخة قيمة. أدوات التقارير هده وتعتبر الهامة. والنتائج النشاطات يبرز الجماهيري م عا ر ال ب عت  ت
ت من جزءا تشكل التقنية النسخة أن حين في التبرعات، وجمع العامة للعالقات صالحة ظ عمليا غ  ح
للموقع. الجارية الوثائق

اإلدارة ٧-٢-٤

ر يتمثل ح\ و ق د ة المصلحة وخدمة التراثي المورد حغظ في واالدارة التنظيم فري م عا ل ط ا ر ش ال ب  أ

ر ض بالموقع. ذلك ي

ت المسؤوليات تكون أن ينبغي ن الفرصة إتاحة وينبغي مركزي، ال طابع نا ظفي د للمو را ألف ذ ا خا  الت
 يؤدي أن ويمكن لهم. سلفا المحددة والمسؤوليات اإلدارة خطه سياق في بهم الخاصة المباشرة القرارات

ن بالرضا الشعور يؤدي وسوف العمل. عن بالرضا والشعور الكفاءة زيادة إلى ذلك ل ع م ع ى ال ل  إ
 الجيد. للعمل ضمان أفضل وهو بهم، واالحتفاظ األكفاء الموظفين اجتناب

ة فعالية لتحقيق يتعين ١ح ر دا إل ن أن ا كو ئ وعي على الموظفين جميع ي مباد م التي التوجيهية بال ك ح  ت

ة عمل ر دا إل بأسرها. ا

ك بواسطة بأكملها الممتلكات تدار عندما بسيطة تصبح اإلدارية المهام إن ل ا . م د ح ا ي و ف ض و ع  ب
ذلك أن من الرغم وعلى الموقع. للجنة األجل الطويل الهدف الممتلكات جميع ملكية تصبح قد األحوال،
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 توقف احتمال مثل الملكية تفيير لعملية اجتماعية تكاليف هناك تكون فقد اإلدارة، تبسيط من يزيد سوف
م والتعليم القوية المدن تخطيط ضوابط تكون وقد االستخدام، وأنماط المحلي المجتمع حياة عا ل ل ا ئ دا  ب
فائدة' أكثر

والسياسات التكاليف مراقبة ٨"٢"٤

ى المحافظة مشروعات تكاليف مراقبة اءن  واألموال الوقت من فالكثير رئيسيا' عنصرا تشكل الموقع عل
ى المحافظة لسياسة واضحة مفاهيم توافر لعدم نتيجة ار لألضر الثقافية المباني وتتعرض تتبدد  الموقع عل

التنغيذ. في الصارمة والرقابة

ر يتم أن بعد بالكفاءة يتسم لشخص الرقابة أعمال توكل أن وينبغي ح\ را ق ك الخاصة السياسة إ ل ذ ب

محنكين. خبراء من مكون التخصصات متعدد فريق بواسطة

 وينبغي أخرى' الزمة دراسات وأية دقيقة تفتيش عملية إلى المباني أحد صون سياسة نستند أن وينبغي
 الممكن من أن إال للغاية، كبيرة المسؤولية ألن نظرا واحد فرد بواسطة اإلطالق على السياسة تتحدد أال

 التنغيذ. عن المسؤولية يتولى أن االوركسترا، مدير مثل واحد، لشخص

القانونية األدوات ٩-٢"٤

ل بفرص والخاصة االجتماعية القواعد تحترم التي واللوائح القانونية األدوات صيانة ينبغي م ع ي ال  ف
ذلك؛ في بما الطرف، الدولة

الموقع؛ لجنة وإنشاء عالميا ثقافيا تراثا باعدباره موقع إلقامة قانون ٠
را المالية. اإلجراءات تحكم التي والقواعد الموقع للجنة األساسية النظم ٠ ظ رة ون رو ض  أن ل

ى تمويلها يكون أن األمل من فإن الطرف، الدولة حكومة عن بعيدة اللجنة تكون س عل سا  أ
ها وسوف التضخم)، معدالت حسب (تعدل سنوات خمس لمدة منح كن م ك ي ل ن ذ ء م را ج  إ

ممكن؛ حد أدنى إلى المدروسة غير التدخالت من والتقليل بثقة المسبق التخطيط
العمل؛ وظروف الموظفين قواعد ٠
ت بهذه الخاصة العقود ومنح بالنشاطات لالضطالع الموقع للجنة السلطات تفويض ٠ طا  النشا

٠اختصاصها مجال ضمن

البرمجة ١٠-٢-٤

رد مشكالت تحديد يتعين وسوف والميزانية. الموظفين من متوافر هو بما البرمجة تتعلق موا ا ال ف  سل
الملح؛ لطابعها وفقا األولويات وترتيب

٣٣
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ى محتمل خطر في تتسبب المباشرة المشكالت ٠ ي المورد على مخاطر أو الجمهور عل غ  وينب
جة طوارئ احتياطي المالية الخطة تخصص أن وينبغي األول. المقام في معها التعامل عال م  ل

ن المسؤول. الشخص جانب من عنها اإلبالغ بعد يمكن ما بأسرع المباشرة المشكالت م  و
طريقة. بهذه األمور معالجة معه يمكن ال بما كبيرة تكون قد الطبيعية الكوارث أن الطبيعي ال

 تطهير أو قوية رياح بعد بالمبنى لحقت أضرار بصالح تشمل المعتادة المباشرة الجهود أن إال
للمنتزهات. موقع في ممرات

 التدهور، أو األضرار من مزيد في تتسبب سوف فورا، معالجتها يتم لم إذا الملحة، المشكالت ٠
ر اإلصابة معالجة ينبغي المباني، ففي التالي. المقام في معالجتها وينبغي ط ت أو بالف جما  ه
ى السوس ع جيدة حالة في األمطار مياه من التخلص بنظم االحتفاظ وينبغي ملح، نحو عل ن م  ل

الموقع. تحلل
ى للمحافظة الضروري العمل معظم تشكل الضرورية المشكالت ٠  التمويل فترة خالل المورد عل

ذلك). غير (أو سنوات ٥ البالغة
التطوير. ميزانية من كجزء دراستها ينبغي التي المنشودة البنود ٠
د ٠ و ن  ٠ال أو خطيرة كانت إذا مما للتأكد ودراستها المالحظة قيد تظل أن ينبغي التي المراقبة ب

المنشآت. أداء أو المباني في األساس تحركات البنود هذه وتشمل
 إعادة أو السطوح وتجديد القديمة التجهيزات إحالل مثل المستقبل مسؤوليات استعراض ينبغي ٠

الحدائق. غرس

ي الموقع لجنة بواسطة المتوقعة العناصر لجميع بالكفاءة دتسم التي التفاعلية البرمجة دراسة وينبغي ت ل  ا
 نتقيذه. وإقرار المشروع تحديد ذلك عند ويمكن المدير، من مقدمة اقتراحات على بناء تعمل

المستقبلي والتخطيط البرنامج استعراض ٣-٤

ي المسؤولة الوزارة داخل الوثائق وتدفق لالتصاالت داخلية شبكة الطرف الدولة تمتلك ظف ر ومو مق  ال
ة المستحعوب ومن الموقع. وموظفي والمحلية اإلقليمية التخطيط ومكاتب الموقع للجنة الرئيسي م ا ق  إ

ا دولي. استشاري وجهاز الموقع وموظفي الطرف الدولة في المهنيين الموظفين بين بينية وصلة م ك  و
 أن المهم ومن الموقع. لجنة في الطرف الدولة في المهنيين الموظفين كبار إدراج يمكن ذلك، قبل اقترح

 اتفاقية مع مباشرة بصورة للتعامل محددة وباختصاصات واحدة وزارة إشراف تحت الجهاز هذا يصبح
علم. على األخرى المعنية الوزارات إبقاء مع العالمي التراث

ف لمراقبة مستمرة عملية تعتبر التقارير وإعداد المنهجية الرقابة أن العالمي التراث لجنة وترى ظرو  ال
 حين وفي فيه. الموقع على المحافظة حالة عن دورية تقارير إعداد مع العالمي التراث موقع في السائدة

ة هناك فإن الطرف، الدولة عاتق على نثع الموقع مستوى على المراقبة عن األولى المسؤولية أن ج حا

٤
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ي التراث ولجنة الموقع عن المسؤولين أولئك بين مزدوج مستمر اتصال وجود إلى م عال ي ال غ  أن وينب

ي؛ عما تقارير ذلك يتضمن يل

الراهنة؛ والظروف الحالة

العمل؛ ووسائل التخطيط

التقنية؛ والمساعدات األموال على الحصول طلبات

متوقعة. أو حالية كانت سواء األخطار عن تقارير

الميزانيات وضع ٤-٤

ن مماثلة. عمليات من وخبرات معارف على الميزانية إعداد عملية تنطوي تباي ف وت ظرو ة ال حلي م  ال
ة كثيف عامة بصفة يعتبر الثقافي التراث صون أن إال كبيرا، تباينا المرتبات وجداول مال ع ب ال طل  ويت
 الموقع لجنة إنشاء من األولى الخمس السنوات خالل الصعب من يكون وسوف وتفاني. خاصة معارف

 ضرورية تعتبر الطرف الدولة جانب من السخية االعتمادات فإن ولذا دقيقة، بصورة الميزانية وضع
ة الموقع لجنة تكون أن بد ال برامجها، تنغيذ كغاءة ولضمان نشاطاتها. وبدء اللجنة إلقامة ر د ا ى ق  عل

 إلى بالنظر أخرى سنة من تتوافر قد إضافية أموال بأية تحتفظ وأن مقدما سنوات ٥ لمدة بثقة التخطيط
ا ويعتبر لها. مقرر هو مما بطئا أكثر بصورة تسير أن إلى تميل والبحوث التطوير مشروعات أن ذ  ه

 كاملة. عمالة حالة في المتوافرين المهرة بالعمال االحتفاظ أجل من ضروريا المالي االعتماد

السنوية الميزانية ١"٤"٤

ع عديدة أجزاء إلى الميزانية وتقسم األجلت. طويلة مالية خطة ضمن السنوية الميزانيات وضع ينبغي  م
 لمراجعات وفقا الميزانية دنفين ومراقبة المعقدة العملية هده إدارة من والبد، للمهام. وفقا فرعية عناوين

ل المفيد ومن بالكفاءة. يتسم محاسبي نظام توافر من آنية حتى أو شهرية أو سنوية ربع خا د ت إ عدا  م
 مراجعة وينبغي المدير. إلى تقاريره يرفع أن المحاسب على ويتعين مؤهلين. وموظفين حديثة محاسبية

ة إلى المدير، خالل من نثاريرهم، يرفعون مستقلين محاسبين بواسطة السنوية الحسابات ن ج ع. ل وق م  ال
ف المدير، فيها يفوضهم التي األموال اإلدارات رؤساء يدير وسوف و س ن و و ون ك ن ي ن مسؤولي  ع

 قبل المدير موافقة على الحصول من بد فال البنود، أحد في تجاوز حدث فإذا سليمة. بصورة استخدامها
رة والميزانية والبرمجة التخطيط أن البال عن يغيب أال وينبغي بها. االلتزام أو المصروفات تكبد  عبا
سلفا. محددة منتظمة فترات على وتحديدها استعراضها من بد ال مستمرة عملية عن

٣٥



اليوتسكو دور ٢"٤"٤

العالمي ث١لتر١ ةع١مو إدارة

 صندوق من نثدم، أن يمكن التي العالمي التراث للجنة كأمانة اليونسكو في العالمي التراث مركز يعمل
ل أن ويمكن شتى. ألغراض األطراف للدول مالية مساعدات العالمي، التراث م ش ه ت د ض ه ألغرا  ا

ة بواسطة االستخدام إجراءات تحددت وقد والمعدات. التقنية البعثات وفي التدريب في المساعدات ن ج  ل
 أو التقنية للمساعدات العالمي التراث لجنة من األموال نثدم وال لذلك. وفقا تعميمها وتم العالمي التراث

ة فترات على الموقع أحوال عن مهني تقرير وقدم اإلدارة خطط اعتمدت إذا إال المعالجة م ظ ا منت ق ف  و
العالمي. التراث لجنة لتعليمات

٠هي العالمي التراث اتفاقية بها تعترف التي الدولية واألجهزة

(إيكروم)؛ الثقافية الممتلكات وترميم صون لدراسة الدولي المركز ٠

صب الدولي المجلس ٠ (إيكوموس)؛ األثرية والمواقع التذكارية للن

الطبيعية. التراثية للمواقع الطبيعية والموارد الطبيعة لصون الدولي االتحاد ٠

 في لليونسكو. التابع العالمي التراث مركز مع بالتعاون األطراف، الدول مع األجهزة ٥هذ تتعاون وسوف
ق التوجيهية المبادئ قبول بعد العالمي، التراث لجنة وتعتزم مواقعها. بإدارة الصلة نات القضايا طبي  لت
 والتشغيل اإلدارة متطلبات تواكب لكي سنوات خمس كل وتحديدها ننقييمها إعادة العالمي، التراث اتفاقية

الجارية.

 متينا أساسا توفر عملية وضع في العالمي التراث مواقع بإدارة الصلة نات الهامة القضايا إحدى وتتمثل
ة مثل المختلغة الدولية واألجهزة المواقع إدارة عن المسؤولة الجهات تلك بين فيما الدولي للتعاون ن ج  ل
ة االجتماعات من دورات العملية هذه تشمل وقد وإيكوموس. وإيكروم واليونسكو العالمي التراث ي ن ق ت ل  ا
 سواء التدريب نشاطات في المشاركة وكذلك العمل سير عن النثارير وضع ونظم اإلدارة قضايا لمناقشة

 في إيكروم ينظمها التي تلك منئل دولية أو إقليمية دراسية وندوات دورات في أو ذاته الموقع سياق داخل
روما-

باإلدارة الخاصة المراجعة قائمة -ه٤
ث يتم وهل لديكم العالمي التراث موقع في الصيانة السترابجية إدارة خطة لديكم هل ٠ حدي  ت

بانتظام؟ الخطة هذه

ضوح؟ والقصيرة والمتوسطة األجل الطويلة األهداف تحديد تم هل بو

ي ضررا األقل واإلجراءات واألولويات القيم روعيت هل ٠ الخطة؟ هذه ف



العالمي الثقافى التراث مواقع إلدارة التوجيهية المبادئ

صر يجرى هل صورة وتوثيقه المورد وشجيل ح كافية؟ ب

 بالموقع؟ المعنية الصلة نات الوثائق على الحصول يمكن هل

 آمن؟ مكان في ووضعها الموقع وثائق من نسخ اءعداد تم هل

 منتظم؟ أساس على ممارستها يتم وهل الحرائق من للوقاية خطة توجد هل

 منطقتكم؟ في الكوارث أخطار لمواجهة خطة لديكم هل

 له؟ ومناوب للكوارث التصدي عن مسؤول تعيين تم هل

 الفعالة؟ البحوث برامج بشأن األخرى والمؤسسات الجامعات مع اتصاالت أقيمت هل

ظة الخاصة والمواقف التقنية المعارف أحدث المطبقة والقواعد القوانين تعكس هل  بالمحاف
عرالعوقع؟

 فيها؟ الغشل مواطن هي ما كذلك، يكن لم إن بفعالية؟ تطبيقها يتم هل

 بدورها؟ االضطالع في والفعالية بالكناية لإلدارة األساسية البنية تتسم هل

العالمي؟ التراث بحفظ المعنية الدولية المنظمات مع اتصال خطوط أقيمت هل

٣٧





د

الخامس الغصل

ت بحسب اإلدارة المورد مشروعا

اإلدارة خطة إعداد ١ه-

 الموقع. هذا موارد جميع دراسة على العالمي التراث مواقع من لموقع اإلدارة خطة إعداد عملية ي٠تذطو
ءا لمورد١ ويشكل د مورد المواقع بعض لدى يكون فقد العالمي. التراث موقع من للتحديد قابال < ح  وا

رد هذه من العديد أخرى لمواقع يكون قد حين في الصخور، على البدائية االوش مدل موا رد ’ال وا م  ف
 ذلك. وغير والمنسوجات واألثاث والزجاج والنقوش المبنى هذا نسيج تشمل الكبير المبنى

اإلجراءات ١-١ه"

اإلدارة؛ خطة إعداد عملية في التالية الخطوات نزد

 للموقع األولي المسح
 حدوده وتعيين الموقع وصف
 الموارد تحديد
الموارد دقييم

 المعوقات في والنظر األهداف صياغة
 المشروعات تحديد

 السنوية والخطط العمل برنامج
األعمال دنفين

 النتائج واستعراضى التقارير وإعداد التسجيل
 والبيانات المعلومات تخزين

 تقييمه وإعادة الموقع وصف مراجعة
 المعوقات في النظر وإعادة المعدلة األهداف صياغة

 األخرى المشروعات تحديد
التالية. السنوية والخطة المعدل العمل برنامج



المتطلبات ٢-١ه-

المورد مشروعات بحسب اإلدارة

- يتمثل ما الثقافية موارده وحماية صون في الموقع إلدارة األول ا حيث ن و و ك ا ي ن ك م ز م زي ع  ت
 ض عدد في الموقع استخدام يمكن حتى المطلب هذا تحقيق يتم أن وما الخاصة. األهمية نات الجوانب

ن أن غير الشفل. وحتى بل والسياحة، والبحوث التعليم مثل األخرى األغراض ي م ه دي  ض أن الب

العالمي. التراث موقع تكاملية على المحافظة الضروري

ف تكون أن بشرط مطولة أو معقدة بالموارد الخاصة التفصيلية اإلدارة خطط تكون أال وينبغي ألهدا  ا
 أساس على الموارد إدارة يمكن وأن مالئمة بصورة مؤهلين الموقع موظفو يكون وأن معروفة الرئيسية

ي ض أن إال سنوات، ٥ إلى ٣ كل كامل استعراض هناك يكون أن وينبغي والصيانة' العناية ر و -  ا

 في الجارية باألعمال المتعلقة النتائج استرجاع تتيح التي اكديالت استيعاب على قادرا النظام يكون أن
 ٠لإلدارة متوالي برنامج في وإدراجها المتوقعة غير التطورات أو الموقع

والتشاور اإلعداد إجراءات ٣-١-٥

د إلى ذاتها، اإلدارة صيغة عن تختلف والتي اإلدارة خطه إعداد خالل تتبع التي اإلجراءات تحتاج ه  ج
 رر—دب مما تنفيذها أو إعدادها عملية في كافية تعقيدات على تشتمل اإلدارة خطط أبسط فحتى جماعي.

ر و.خبراء المعماريين المهندسين مثل المهارات من العديد إشراك آلثا ن ا ن والمؤرخي  والمهندسي
ي كامنة ميزة على التخصصات المتعدد الفريق نهج وينطوي المدن. ومخططي ئ ف ت١ د١إ ا ر  ب
شأ قد التي الصعوبات وتجنب لألهداف الواضحة د فرد يتولى عندما ت ح ة وا سؤولي رد إدارة م و م  ٠ ال
ة تتجاوز الزمن <، فترة خالل األهداف استمرارية بضمان يتعلق فيما خاصة أهمية ذلك ويكتسي د  عا

 على تقع اإلدارة خطة إعدال. مبادرة معظم فإن الفريق، تشكيل كان ومهما بمفرده. موظف أي عمل فترة
 ٠واإلالري اآلثار خبير أو المعماري المهندس عادة وهما شخصين، أو شخص عاتق

ف ودراسة الفريق خارج مشاورات إجراء العمل خطة إعداد .عملية ستشمل كما ة ألهدا ط  اإلدارة خ
يلي؛ ما المعلومات مصادر وتشمل المماثلة. للموارد بالنسبة

ي بما والمعلومات، البحوث نحو الموجهة المصادر ا ة المحفوظات ذلك ف حلي م ة ال طني و  وال
الطوعية؛ الخاصة المصالح ومجموعات المدن تخطيط وتقارير والجامعات

ن ذلك وغير والجيران المستأجرين و العالك ذلك في بما اإلدارة، نحو الموجهة المصادر ا م
األراضي. مديري

ت أي بشأن مناقشات والجيران والمستأجرين المالك مع التشاور عملية وتشمل دا هدي ة ت مل حت م م ت  ي
العالمي. للتراث موقعا الموقع اعتبار اقترح عندما تحديدها



-
ر المركزية الحكومة من فريق بواسطة فحصها ينبغي العمل، لخطة مسودة وضع يستكمل ما٠وءذد  ع

ى و دن ل ٠الرطذي ا ا األهداف بشأن والمداوالت المفصلة الدراسة من المزيد ينيح الفحص هذا س م ي  ف
ظ أن وينبغي العمل. لبرنامج المالية لالنعكاسات وتقديما األخرى بالمواقع قغ\يت ف حت ة ت م و ك د ح ل ب ل  ا
ةوم(بم  الخطط، بهذه الصلة نات السنوية العمل سير نثارير عن فضال معتمدة، لعمل١ خطة ض كاملة ء

 الوثائق. هده من بمجموعة أيضا األقاليم تحتفظ أن العملي من يكون وقد

 عر المتضاربة والطلبات المعنية المشاورات ءة٠ومجمو اإلعداد .عملية عليه تنطوي الذي للتعقيد ١وذظر
 إلى المواقع) أبسط حالة (في أشهر ثالثة من تستغرق قد الموارد إدارة خطة إعداد فإن الموظفين، وذت

ي مين١ء ن ي يعكن سلفا، أشير كما أنه غير تعقيدا)" واألكثر حجما األكبر والمدن المواقع ( ض ي الم  ف
 جزئية. خطة من أساس على الموقع إدارة

 التقارير إعداد ٢ه"

األجل قصيرة التقارير واستعراض إعداد ١-٢ه-

ى اإلالرة كفاءة تعتمد ى التقارير إعداد عل ة كانت سواء منتظمة فترات عل ري ه ع أو ش ب ة ر وي  أو سن
ا٠وسو ٠سذوية طة والتكاليف للمشروعات السنوي البرنامج الموقع لموظفي اإلدارة ف^ة تحدد ف  المرتب

ك يكون وسوف ذلك. وغير الوقت، من والمخصصات به\ ا ن هن عا و ن ن ر م ري ن التقا شأ ه ب د  ه
ا المشروعات

 مما الفردية المشروعات من مشروع كل في العمل لسير سنوية ربع أو شهرية تقييم عمليات ٠
ممكن. وقت أسرع في األمر اقتضى إذا الوقت من والمخصصات األولويات تعديل سيتيح

ى باإلضافة المشروعات) مجموعات (أو المختلغة المشروعات في العمل لسير سنوي موجز ل  إ
الموظفين. ووقت المالية النواحي حيث من بها المرتبطة التكاليف

ن يكون وقد السنوية. العمل خطة في المدرجة المشروعات جميع التقارير محتوى يغطي أن وينبغي  م
ومدتها. فيها العمل ونوع لنطاقها وفقا المشروعات تصنيف المفيد

 فيها، العمل سير عن السنوي الموجز فإن تأخير، أو لتخفيف تخضع قد السنوية العمل خطط ألن ونظرا
ى يعتمد أن ينبغي (الذي السنوي العمل سير تقرير ا ويوجز ضروريا" أمرا يعتبر المشروعات) عل ذ  ه

ت اآلرش وا ل ف ت إجراء ويبح سنوية، ربع أو الشهرية التقارير في المقدمة ا رنا ع المقا ة م م ئ ا  ق
 ء ا وإجر والمشكالت القصور انب جو تحديد يتيح أنه كما الشاملة" اإلدارة خطة في المقترحة المشروعات

الالحقة" العمل خطط في التعديالت

٤١



المورد مشروعات بحسب اإلدارة

األجل طويلة التقارير واستعراض إعداد ٢-٢-٥

ض إجراء نهايتها في يتعين سنوات ٥ تتجاوز ال فترة إلى اإلدارة خطط تستند أن ينبغي ستعرا . ا ا ه  ل
ي إدراجها أجل من السابقة العمل خطة في السنوية العمل سير تقارير إيجاز ينبغي الوقت، ذلك وفي  ف

 مع للتعامل .لة(.سو وتوفير السابقة الخطط في العمل سير عن المعلومات نقل ذلك ويتيح الجديدة. الخطة
 الموقع. عن المتزايدة المعارف وتجميع الموظفين في ات والتغيير االستمرارية،

اإلدارة خطة صيغة ٣-٢ه-

ر وتوفير للتخطيط موحد نظام تقفين نجاح في ضروريا أمرا موحدة صيغة وضع يعتبر طا ر إ سي  للنث
د فإن كذلك ٠ الموارد من عريضة لطائفة الصلة ذات للمعلومات المشترك السهل واإلسناد المتسق حي و  ت

ل سير ومراقبة اإلدارة لتخطيط ضروريا أمرا يعد المختلغة بالمواقع الصلة نات اإلدارة نشاطات م ع  ال
 التي النسبية السهولة في تكمن الموحدة للصيغة أخرى ميزة وثمة كمجموعة. العالمي التراث مواقع في

ه حسبما المعلومات من ذلك وغير اإلحصائية المعلومات استخراج بها يمكن ب طل ض تت غرا ة أ ن عي  م
ف؛ التقييم )٢( الموقع؛ وصف )١( مختلغة: أجزاء ثالثة من هنا بها الموصى الصيغة وتتكون ألهدا  وا

ى فيه. يوجد الذي والسياق الموقع حالة يوجز إلزامي تقديم ذلك في بما للعمل وصفة )٣( عل ه و ج  و
التالية. بالصيغة للعمل كأساس يوصى الخصوصى

 السنوية اإلدارة خطة
] مشروع تعيين أو المورد، اسم ( ل__ت

؛ ضترة ل ] لموقع١ سم١ ل
تقديم

 فيه يوجد الذي والسياق الموقع حالة
الموقع وصف األول: الجزء

عامة معلومات ١"١
 والحيازة موجز ووصف الموقع

 والصور والمخططات الخرائط
الدقافية المعلومات ٢“١

 اش يفي بتاو الخاصة احج، النو 5 يخية التاز 5 ية ألثوا 5 افية جو االثو 5 جية وبولو االنثو مات المعلو
 والعلمية والتكنولوجية األثرية والنواحي

البيئية المعلومات ٣“ ١
 ض ، التء األخطاو 5 بة التر 5 ل الز الز 5 جيا لو فو و مو الجيو 5 جيا لو الجيو 5 جيا لو 5 الهيدو 5 ۶المنا

اإلنسان صنع

٤٢



ى د ب العالمى الثقافى التراث مواقع الدارة التوجيهية إ

المصالح ٤-١
 الموارد واستخدام األراضي استخدام سجل

 الملكية أنماط و والخاصة العامة المصالح
 السياحة ذلك في بما االقتصادية المصالح

األول بالجزء المتعلقة المرفقات "ه١
 األول بالجزء المتعلقة بالمراجع قائمة
 األول بالجزء المتعلقة التعديالت قائمة

 واألهداف التقييم ا الثاني الجزء
الموقع صون حالة ١ ٢

 التاريخية والحالة العالمي التراث موقع حالة
 أخطار أو محتملة أضرار إحداث عمليات إلى مؤشرات

 وحدوده المورد تحديد
واحتماالته الموقع جوانب تقييم ٢-٢

 اد المو (أصالة قم للمو األثرية االمكانيات 5 األصلية يخية التار اد بالمو الصلة نات الثقافية القيم
والوضع) والتصميم والحرفة

 العاطفية 5 ية األسطور 5 ية التذكار القيم 5 العالمية (األهمية بالموقم الصلة نات الثقافية القيم
والتفرد) النسبية الغنية والقيم
 المعاصرة االستخدام وقيم االقتصادية القيم

 وتأكيدها الهامة الجوانب تحديد ٣-٢
 المثلى اإلدارة اهداف

 اإلدارة في تؤثر التي العوامل
 اإلدارة وخيارات التشغيلية االهداف
 الموقع على المحافظة إدارة خيارات
 االستخدام إدارة خيارات
 والبحوث الدراسة خيارات
 والتفسير التطيم خيارات

الثاني بالجزء المرفقات ٤“٢
 الثاني للجزء المراجع قائمة
الثاني الجزء على التعدبالت قائمة

٤



المورد مشروعات بحسب اإلدارة

للموقع الشاملة باإلدارة الخاصة الوصفة ا الثالث الجزء
المشروعات ١ ٣

 وتصنيفه انه وعنو ع المشرو تحديد
 ع المشرو تسجيل

 المشروع اوصاف
للعمل الزمنية الخطط ٢“٣

سنوية عمل خطة
 األجل والطويلة المتوسطة بالخطط السنوية الخطه عالقة

 العمل مراحل وتحديد التكاليف ٣“٣
الثالث بالجزء المرفقات ٤-٣

 الثالث بالجزء الخاصة المراجع
الثالث الجزء على التعديالت قائمة

المراجع قائمة
 المنشورة غير للمواد وسجل المراجع من مختارة قائمة
 عامة مراجع قائمة

 المراجع قائمة على التعديالت

الصيغة على تعليقات ٤-٢ه-

ة، الناحية من ينبغي، الذي المنطقي التسلسل بها الموصى الصيغة هذه تمثل مثالي ع أن ال ض و ى ت  عل
ق الثالث الجزء كتابة المباشرة، اإلدارة متطلبات لتلبية الممكن، من أن غير اإلدارة. خطه أساسه عل مت  ال

ل قبيل ذلك إجراء عدم الضروري من أن غير أوال، للموقع الشاملة اإلدارة بوصفة كما ست م ا ي ي ق ت ل  ا
ل مخطط وضع أجل من ويمكن، التشغيلية. واألهداف الموقع في الهامة للجوانب األولي م ع ل لل م شا  ال
المستمر. العمل برنامج توجيه في الثالث الجزء استخدام الالزم،

ن ملزماا مطبوعا وليس عمل وثيقة شكل في اإلدارة خطة تقديم وينبغي إ م ف خدا ست ة ا غ  األوراق صي
ت في أقسام عدة أو قسم أي في والتعديالت المسودات إدراج يتيح سوف ملف في المتفرقة . وق د ح  وا

ل قسم استكمال يتسن لم فإذا م إذا أو البيئية) المعلومات عن ٣" ١ للقسم معلومات تتوافر ال عندما لذ  ل
ت في ويمكن ومؤرخ. موجز بيان يقدم الموقع، إلمكانيات تقييم أعمال أية أجريت قد تكن ق ق و ح  ال

م بعضن أن يرى وعندما المستكملة. األقسام أو الالحقة التقييم إعادة عمليات إدراج سا ألق ت أو ا البيانا

٤٤



العالمى الثقافى التراث مواقع إلدارة التوجيهية المبادئ

ت ما السابقة اإلدارة خطط في الواردة ت األقسام في إدراجها يمكن مالئمة، زال ت مع الصلة نا را شا  إ

ت مالئمة. ومنكرا

ه٢ه- اإلدارة خطط عرض طريقة -

ى ص ا التالية العرض طرق باستخدام يو

ف في المتفرقة األوراق صيغة استخدام مالئم. مل

 قسم أو قسم استخدام يمكن ال وعندما أعاله. إليه المشار للمحتويات المرجعي النظام استخدام
آخر. غرض ألي القسم بهذا الخاص المرجع استخدام عدم ينبغي فرعي

م في فصلها من بدال مباشرة قسم كل بعد والمرفقات الخرائط وضع س ل ق ص ي أو منف  ف
النهاية.

ى قسم كل بدء جديدة. صفحة عل

ى الركن في كاملة األقسام أرقام وضع ألعل الصفحات أرقام استخدام (لتجنب صفحة كل من ا م وضع  الر. في كاملة االقسام رقا
التعديالت) تعقيد إلى سيؤدي مما

ال القسم، ذلك أسغل ذلك تاريخ ووضع عدل أو القسم فيه قبل الذي الوقت إلى اإلشارة ض  ف
 تاريخها. ووضع التعديالت تحديد تيسير أجل من قسم كل في التعديالت قوائم تحديث عن

المشروعات جميع رقم

٠ الببليوغرافيا أو المراجع قائمة في إدراجها عن فضال جزء كل نهاية في المراجع توفير





د

السادس الغصل

صيانة برنامج ال

مقدمة ١-٦

ط أن إال الثقافية، الموارد به تتسم الذي الجمال لزيادة الطبيعية القوى تستخدم أن للصياتة ينبغي را إلف  ا
 ٠وإيكولوجية ثقافية حساسية إلى يحتاج فن للصيانة والتخطيط الجمال' هذا يدمر أن يمكن الصيانة في

 المستخدمين، احتياجات عن فضال الصيانة من المالئمة الدرجة تحكم التحلل وأسباب المناخ فإن كذلك
ف ثقافة لكل النوعي الطابع بالصيانة الخاصة والبرامج السياسات تراعي أن الضروري <، أن إال هد ب

الطبيعة. قوى مع توازن إيجاد

ي فقد دون تحول بطريقة الثقافية الموارد على المحافظة إلى الصيانة برنامج يهدف ٢ل١ ء أ  منها. جز

ع على للمحافظة اتخاذها يتعين التي والتقنية العملية التدابير بجميع البرنامج هذا ويتعلق ق و م ل  ا

ع في ض نتيجة. وليس مستمرة عملية وهو مالئم. و

ا أداء وكيفية بالعمل، يقوم من تحدد اإلعداد حسنة دورات يتبع أن الصيانة لبرنامج وينبغي ذ ل ه م ع  ال
 والمشرفين والحرفيين الموظفين بواسطة تنفيذه يمكن بسيط بأسلوب التدابير تصف أن وينبغي ووتيرته.

ى بالمحافظة المعنيين االخرين االفراد وجميع الهافي. المورد عل

ضروري ومن فيه. أنغق الذي والوقت النتائج إلى تستند له تقييم إعادة الصيانة برنامج تغيذ ويعقب  ال
ي السفريات بوقت االحتفاظ وينبغي المستخدمة، والمواد الدقيقة العمل لساعات مغصلة أوصاف إعداد  ف

ضروا أن الخارجيين للعمال يمكن حتى واضحة بصورة المهام وصف وينبغي تماما. منفصل بند  يح
 رحالت في يهدر الذي الوقت وتجنب الموقع إلى لالستهالك الصالحة واإلمدادات الالزمة األدوات جميع

لها. مبرر ال

الوقائية الصيانة ٢-٦

و التحلل أسباب إزالة تسنى فإذا الموقع. على المحافظة أشكال أعلى هي الوقاية ى أ ل عل ق أل  ا

يء 'نحقق وكون'فد خغفهإ، 'فيم. ف

□

٤٧



الصيانة برنامج

ن عليها القضاء أو المرور حركة وذيذبات الجوي التلوث مصادر من الحد ويمكن ل م ال ط خ طي خ  ت
 نثطع أن الطبيعية الكوارث ومخاطر األخطار من واالحتياط للصيانة ويمكن الحكومية. والتدابير المدن
الثقافية. بالموارد تلحق التي األضرار من الحد نحو بعيدا شوطا

ت إن ١ح ر اإلدارية اإلجراءا را ك ي الخلط من تقلل الكوارث مواجهة على التدريبات وت د ؤ ت ى و ل  إ

االختبار. حسنة خطط تنغيذ

ت اءن لها. تفسير بأوسع الوقائية الصيانة في أساسيا جانبا يعتبر التوثيق جراءا ي المساءلة إ ت ل  ا

 أسباب تحديد وتتيح الوقائية الصيانة في تسهم الصيانة أعمال في المتكررة المشاكل مواقع تحدد

وتصحيحها. المشكالت هذه

ن في الصيانة مهاماءدماح ممكنا، يكون حيثما ينبغي، 0 وتي  المواعيد. محدد ر

يلي؛ ما المواعيد المحدد الروتين يغطي وسوف

والتلميع؛ التنظيف ذلك في بما اليومية، المهام

والمواقع؛ المباني على النباتات نمو مكافحة منل الشهرية المهام

السنوية؛ ربع المهام

الخريف؛ أو الربيع في مثل الموسمية المهام

السنوية؛ المهام

سنوات. خمس كل تتم التي المهام

غور على الطوارئ مهام معالجة إتاحة أجل من بالمرونة المواعيد المحدد الروتين يتحلى أن وينبغي  ال
مثل؛

 الغزيرة األمطار بعد

العاتية الرياح بعد

 الطبيعية الكوارث من ذلك وغير والفيضانات والزالزل الحرائق بعد

المهنية المدخالت ١ - ٢ - ٦

ن المسؤولين المهنيين الموظفين إشراك الناجحة الصيانة استراديجية تتطلب ي ن ل ن ا عو مت ؤ يت م  هالت ب
م رسمية تقارير وإعداد منتظمة تفتيش عمليات ونتغيذ التحلل، أسباب وتشخيص مراقبة في مناسبة د ق ت

يكون أن الضروري من فإن القيم، أرفع على ينطوي العالمي التراث موقع ألن ونظرا الموقع. لجنة إلى

٨



العالمي الثقافى التراث مواقع إلدارة التوجيهية المبادئ

ة العالية المكانة ذوي من رعايته عمليات في المشاركون المهنيون الموظفون وي سا ي الم ت ف ال جا م
هم عمل

ى المهنيون الموظفون يلحق أن المثالية الناحية من وينبغي ع بلجنة الوقت، بعض أساس عل وق م ن ال  م
رهم في يطرحونها قد توصيات أية نتغيذ سلطة منحهم وينبغي االستمرارية. توفير أجل ري ة نثا وي سن  ال
ى والحصول خارجية .علمية مشورة طلب في الحق عن فضال العمل سير عن  ثانية. اراء عل

ظة أخصائيي و والحرفيين المشرفين مع المهنيون الموظفون يشترك الصيانة، أعمال نتغيذ ولدى  المحاف
الموقع. لجنة إشراف تحت العاملين العموميين الموظفين وجميع الموقع على

ا المعينين المهنيين الموظفين على ويتعين

 جميع جانب من االهتمام تستحق التي والبنود التحلل دالل جميع عن اإلبالغ يتم أن ضمان ا
ل ينبغي المثال، سبيل فعلى الموقع. صيانة في المشنزكين سؤو م ة ل ظاف غ الن ال إلب ن ا  ع

المياه؛ منها تتسرب التي األنابيب أو السطوح عن فضال الحشرات، هجمات

 أو القرائن تدمير إلى جيدة، بأعمال للقيام حماسهم يؤدي ال لكي للحرفيين التعليمات إصدار ا
 كأنه احسنا الموقع جعل وليس الموقع على المحافظة كيفية تلقينهم وينبغي التاريخية. الموا؛
؛ جديد

شورة وتقديم العمل لتخطيط واإلداريين المشرفين مع المنتظمة االجتماعات عقد م ن ال شأ  ب
النفقات؛ من الحد

ى سنة ربع كل مرة الموقع بلجنة االجتماع وا وأن األقل عل ون ك ى ي ل ل ع صا ر ات م ست  م
بالمدير؛

ل من أو محاضرات في الصيانة استراتيجية وشرح الجمهور لمقابلة االستعداد ال ر خ ش  ن
المقاالت؛

الصيانة. باستراتيجية الصلة نات البحوث مشروعات في االشتراك

 توفير ثم ومن والتحلل األضرار من كبير قدر حدوث دون تحول أن الجيدة الصيانة استراتيجية فبوسع
ن ثم ومن الوفورات، لهذه كمي تحديد وضع لألسف الصعب ومن األموال. إ ن ف مي ى القائ ل  إدارة ع

 بصورة االقتصاد ومحاولة المهنية الخدمات تكاليف سوى األحيان من كثير في يرون ال الثقافي التراث
المجال. هذا في حكيمة غير

التاريخية والمواقع المباني تفقد سياق ٢-٢-٦

حيوية. إهمية يكتسي أمرا التاريخية المواقع أو المباني ألحد األولي التفقد يعتبر□



الصيانة برنامج

 المستطاع. قدر وسريعة شاملة بصورة بأسرها المشكلة فهم يمكن حتى وذلك

ي الوقت نفس في تعمل قد ثالثة أو سببين هناك أن فالواقع التحلل، بأسباب يتعلق وفيما ه ة و د ق ع  م
 األولية. التفقد .عملية خالل الواضحة األسباب إال المعماري المهندس يدرك أال المعتاد من يكون بدرجة

 األسباب. وراء السعي في ثم الحقائق تسجيل في أوال يتمثل المفتش دور أن غير

ى االعتبار في تأخذ أن النثارير وإعداد والتفقد المسح لعمليات وينبغي مبن ع أو ال وق م ي ال ق ف سيا  ال
ة ذبذبات تالفي في تساعد أن المحلية التخطيط إلالرات يمكن حيث فيه، الموجود ك ر ر ح رو م ن ال  م

ت وضع خالل من الجوي التلوث من والحد الثقيلة المركبات مسار تحويلت خالل صناعا ت ال طا  ومح
تكافح التي المركبات وصول سبل دراسة خالل من الحرائق أخطار من والحد مناسبة أماكن في القوى

الحرائق.

الموقع' عن مسبقة أفكار المفتش لدى يكون أال ينبغي 0

ها. حد في نهاية ليست وتسجيل تحليل وعمليات دقيقة بحوث تعقبها التي التفقد عمليات إن ١ح  ذات

ذلك. العمل يعقب ان فالبد

ء يكون أن ينبغي إلجرا ع هو األول ا ض استراتيجية. صيانة خطة و

م فإن سنوات، ١ ٠ لمدة صيانة خطة اتبعت إذا أنه التجربة أثبنت وقد ج ة ح صيان ة ال وي سن  ال
ة المواقع صون اءدارة أن تبين قد أنه من الرغم وعلى كبيرة. بصورة ينخفض الالزمة خي ري ى التا  عل

ن ويعزفون ذلك، فهم في المديرين من الكثير أخغق األموال، يوفر الوقائية الصيانة أساس ر ع صدا  إ
ن الموظفين خدمات لتكاليف نظرا للصيانة برنامج وتنظيم منتظمة تفقد عمليات بإجراء تكليفات  المهنيي

الالزمين. والموظفين

الصيانة برنامج مراقبة ٣-٢-٦

ن التي الصيانة في المتأخرة األعمال من لالنتهاء الصيانة، برنامج تتفين بعد سنوات، تمر ما كثيرا ي ب  ت
ف التقديرات من الحد أمكن إذا أنه غير األولى. المهنية المسح عمليات خالل وجودها كالي ة والت ي عل ف  ال
ة التكاليف فإن المتغيرات، من ذلك وغير التضخم بمعدل تتعلق بتعديالت وتحديدها إلجمالي دة ا كب مت  ال

المخصصة. االستجابات سلسلة في يتكبد الذي المبلغ من أقل األمر نهاية في تكون سوف

ة، للمباني بالنسبة خي معايير التاري ل المقترحة ال ما ع ت خمس هي المحنكة الموقع على المحافظة أل ي العمل من ساعا  ف

ة للمباني بالنسبة الموقع ر صفي شر ال ت وع ر للمباني ساعا ث ك أل ن وما تعقيدا ا ة٤ ٠ إلى ٢ ٠ بي ع ا ة س سب الن ي ب ن ا ب م ل  ل

صعبة و ال ر الكبيرة. أ ن غي ة المباني أ ري ألث ة المعقدة ا ر و ص ة ب ص ت، مئئل خا درائيا كات ج قد ال ا حت ل وقت إلى ت و ط ن أ  م

ر ذلك ث ك ن أ . م . عمل. ساعة ١ .



العالمى الثقافى ث١لتر١ مواقع إلدارة التوجيهية بميادئ١

 المعنيين لجميع الضروري من يكون وسوف التكاليف. مراقبة في للمساعدة محاسبة نظم تصميم وينبغي
 بتنفيذه. يقومون الذي للعمل الصحيحة واألوصاف الغئات واستخدام األسبوعية الوقت بسجالت االحتفاظ
 سرقة أو هدر وتالفي اختالفات أية عن والبحث الوقت سجالت على والتوقيع التحقق للمشرفين وينبغي
 للوقت الفعلية التكاليف ومقارنة الموظفين من موظف لكل العمل أهداف تحديد عليهم يتعين كما المواد.
النثديرية. بالتكاليف والمواد

صرا يشكالن الجيدين واإلشراف اإلدارة بن ١ح  في األفراد ينتشر حيث الصيانة أعمال في أساسيا عن

ن المهام. من عريضة طائفة ويعالجون متفرقة، أماكن عي ت ى وي ن عل حرفيي ي ال صائي خ  وأ

ى المحافظة و م٠لهمم هذه وي٠ وهتإن٤ررمثد الموقع عل ا و و لل)٧ ا ل ل ل  ٠به زبرمرن راذي ا

 الخاصة المشكالت ٣-٦

والسرقة النهب أعمال ١-٣-٦

ن في أقيم الذي ١٨٥١ لعام العظيم المعرض في مشكالت، أية هناك تكن لم د ن ة ل شئ ا ن ن ك ع و  سل
ت الجمهور احترام أن ويبدو حماية. دون معروضا كان األلماس أن من الرغم على الجمهور كا  للممتل

ر إلى منه جزء في ذلك يرجع وربما الماضية' عام المائة خالل خطيرة بصورة تدهور قد الثقافية ي ث أ  ت
 المجال. هذا في والثقافات الدول بين فيما كبيرة اختالفات هناك أن من الرغم على السياحة

 فورا. حادث أي عن واإلبالغ والسرقة النهب منع في بواجباتهم والجمهور الموظفين جميع توعية ينبغي
 المحتملة النهب أعمال مرتكبي تحديد على قادرين رسميا زيا يرتدون الدين الموظفون يكون أن وينبغي

مامهم يثير شيء ألي تفسير تقديم يمكنهم كان إذا عما إياهم سائلين إيجابية بطريقة منهم واالقتراب هت  ا
ن ما كثيرا التي الموجهة غير والطاقة األعمى للجهل التصدي ثم ومن الموقع في و ك ا ت ب ب ل س عما  أل

 البرية األزهار لقطع المحظورة المناطق في التجول مثل المحتملة الخطرة األعمال منع وينبغي النهب.
سبة. السلوك مدونات وتعميم االستهاللية المحاضرات خالل من الشواء، ألعمال نيران إشعال أو منا  ال

ل من عليها القضاء أو والسرقة النهب أعمال من الحد المباني، في ويمكن ال خدام خ ست ت ا  الكاميرا
 الحمراء. تحت األشعة باستخدام للغاية المنخفضة األضواء ظروف في تسجل أن يمكن التي التلفزيونية

 فعالة. بصورة المشبوهة األعمال مراقبة من المراقبة ومركز الموظفين بين الراديوية االتصاالت وتمكن

ة أثبتت وقد الحاضر. الوقت في رئيسية دولية صناعة األثرية والمواد الغن سرقة أصبحت ولقد رب ج  الت
را السرقات. هذه لمنع وضعت التي العديدة المعقدة النظم من أي عن بعد الزمن يعف لم أنه ظ  ألن ون

ن االقتراب من المركبات ومنع الموقع منافن على السيطرة فإن هروبهم، بوسائل معنيون اللصوص  م
ك أن ينبغي وال الموقع، مديري مسؤولية هو واألمن األمن. إجراءات في يساعد الحساسة المواقع ر ت ي

٥١
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ط المستأجرين للحراس ط يتسببون النين فق ت تكاليف ارتفاع في فق ة. اإلجراءا ألمني ر ا ن أن غي  م
ى الحصول المستصوب ب إلى جنبا دراستها ينبغي أنه إال متخصصة، مشورة عل ن ع ج ت م جا حتيا  ا

المباني. شاغلي وسالمة الحرائق من الحماية

منها والحماية الحرائق مراقبة ٢-٣-٦

 أخرى مسألة تعتبر الغابات حرائق أن غير البشر. فيها يتسبب التي الحرائق تجنب عادة الممكن من إن

ة نظام إقامة يتم لم إذا رئيسيا خطرا البرق يكون وقد متأنية. دراسة وتتطلب ي ما م ح الئ ه م صيانت  و
ض ال التي الثقافية الممتلكات تدمير دون الحيلولة وينبغي سنوية. بصورة و ع ن ت ل م ال ق خ طبي  ت

ر الحرائق مخاطر من للحد المالئمة األمنية االحتياطيات اتخان مثل إجراءات ظ ح ن و خي ي إال التد  ف
محددة. مناطق

ت اختبار ينبغي ولذا الخاطئة. الكهربائية التركيبات في الحرائق مخاطر أسوأ من واحد ويتمثل شآ من  ال
ن عاما العشرين تبلغ كانت إذا تجديد إلى األرجح على تحتاج وسوف سنوية، فترات على الكهربائية  م

ى باستمرار تسمح ال بطريقة المنشآتا هذه تخطيط إعادة الممكن من يكون وقد عمرها. و ت س خدما  ال
ليال. الضرورية

ت تتعرض قد ألنها ونظرا الحرارة. أو والدخان اللهب وجود في الحرائق اقبة ر نظم وتنطلق را  إلننا
ر يحدث ال أحدهما فشل ما إذا حتى معا المحساسية األجهزة ربط ينبغي متكررة، خاطئة ا ن ن ئ إ ط  خا
ة نظم فإن وعموما، حريق. حدث ما إذا منها انثان ويعمل قب د التجارية، للمباني تصمم الحرائق را ق  و
 إن ويمكن النظم. هذه قيود تدرك أن اإلدارة على يتعين ولذا التاريخية، المباني في محدودا أداؤها يكون
ل المستصوب ومن الهامة. اللحظة في أحدهما يتعطل قد حيث مسنثلين نظامين إقامة أمكن ص م و ظ  ن

 أو المساحيق نوع (من اليدوية الحرائق مكافحة أجهزة وتعتبر اإلطغاء. بمراكز مباشرة بصورة المراقبة
ع وينبغي الثقافية) للممتلكات أمنا األكثر هي الكربون أكسيد ثاني مثل الغازات من المناسب النوع ض  و
ع دقيقة بصورة الموقع في الحرائق إطغاء وأجهزة الخراطيم ملفات ض و ت و الما ها ع ي رة عل و ص  ب

 وتسجيلها. الحرائق لمكافحة الالزمة للمياه المحلية المصادر تحديد وينبغي واضحة.

ة في أساسي تدريب على الموظفين جميع حصول الضروري ومن ي وقا ن ال ق، م حرائ حة ال  ومكاف
ت لممارسة العمل ساعات خالل منتظمة تجارب مع األولية واإلسعافات الحرائق جراءا ئ. إ ر طوا  ال
الحرائق. من الوقاية عن مسؤوال موظفا المدير يعين أن وينبغي

ى السيطرة يمكن لم وإذا ق. خمس خالل كاملة كارثة إلى يتحول فقد دقائق ثالث خالل حريق عل قائ  د
 من للحماية أوتوماتيكي نظام تركيب النائية، التاريخية المباني حالة في المستصوب، من أن ذلك ويعني

ى يؤدي سوف جهاز وهو الحرائق، ر أن ويمكن كاملة. خسارة حصول دون الحيلولة إلى األقل عل وف ت
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ة (أنظر قيمة إرشادات المتحدة والمملكة واليابان النرويج في المكتسبة التجارب ط ة راب حماي ن ال  م
 المراجع). قائمة في ،١٩٩٢ وماركسين، والرسن تاريخ بدون الحرائق

را والمياه للغاز أوتوماتيكية برشاشات المزودة الحرائق من الحماية نظم وتعتبر ما سث ، ا دا  أن إال جي
 وكانت التاريخية. المباني في تركيبها لدى حساسية يتطلب الحديثة، التقنية األجهزة جميع مثل تصميمها،

 التركيزات أن إلى بالنظر للحماية شكل أفضل الباهظة، تكلفتها رغم السابق، في تعتبر الهالون غاز نظم
 هده أن مؤخرا أدرك قد أنه غير مباشر. لخطر الثقافية الممتلكات أو اإلنسان حياة تعرض ال المنخفضة

ت مشكلة وتتمثل استخدامها. ينبغي ال ثم ومن لألرض، الواقية األوزون طبقة تدمر الغازات  الرشاشا
صابة خطر األحيان من كثير في وراءها وتترك المباني تدمر ما كثيرا المياه أن في إل ر ا ط ي بالف  ف

ت تالفي المياه أو الغازات استخدام أثناء سواء الضروري ومن ومحتوياتها. نسيجها را إلدا ة ا طئ خا  ال
بأضرار. الثقافية الموارد إصابة أو مكلغة بصورة الغازات هدر لتجنب

عتبر ب يمارسون النين الموظفون ي جار ا الحرائق إطغاء أجهزة واستخدام الحرائق مكافحة ت ر م  أ

، ا ي ر و ء الحرائق مكافحة ألفرقة وينبغي ضر جرا  مدخل وتوفير سنويا، األقلت على مرة تدرييات إ

ص مراقبة. ونقاط خا

ن ينبغي التاريخية، المدن حالة وفي ١ح ستراتيجية خطة هناك تكون أ مكافحة ا ق ل حرائ ل ح ا ي ت  ت

صول ة الو صور د وضمان الطرق هذه أحد إغالق حالة في المباني جميع إلى مزدوجة ب و ج  و

الحرائق. لمكافحة المياه من كافية إمدادات

ن والبد تصحيحها. يمكن التي الضعف نقاط التدريبات نظهر وسوف ط م طب خ ق الت ر ط صول ل  الو
ى الوصول من الثقيلة المطافئ لسيارات الفرصة إتاحة أجل من وتحسينها الحرائق لمكافحة ل ط إ قا ن ل  ا

 من ذلك غير أو الخزانات أو الصنابير من المياه من مزدوجة إمدادات توافر ضمان من والبد الرئيسية.
٠ المصادر

ل تغلق (التي للحرائق المقاومة األبواب مثل الحرائق من السلبية الحماية ي ل ل ا ا دون ب ه ل ف  بمزالج) ق
ي وتساعد دائما الخدمة في تتوافر األسطح لفراغات الفرعية والتقسيمات للحرائق المقاومة والمقاطع  ف

ق، مصدات وتدخلت الحرائق انشار من الحد حرائ ي ال ع ف واق م طبيعية، ال ن ال م ه ض د . ه ة ئ ف ل ا
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السابع الغصل

ت التوظيف العاملين وخدما

الموقع لجنة ١ -٧

 العدد الموقع في توافر إذا إال سليمة بصورة عليها والمحافظة العالم في الثقافية الممتلكات إنقاذ يمكن ال
 الحرفيين حتى اإلدارية أو السياسية المستويات بأعلى بدءا مالئما تدريبا المدربين العاملين من الكافي

ل في لجنة بإنشاء يوصى ذلك، على وعالوة والحراس. واألمناء الموقع على والمشرفين ع ك ق و  أو م
د العالمي. الثقافي للتراث ينتمي الذي الموقع على قيما بوصفها تعمل المواقع من مجموعة ق ن و ي ا ب ت  ي

ي أنه إال الموقع، طابع أو بلد كل في لألوضاع وفقا هذه الموقع للجنة واإلداري المهني الهيكل غ ب ن  أن ي

ء المعماريون (المهندسون المهن مختلف من المحنكين األخصائيين من اللجنة هذه أعضاء يكون را خب  و
ة تكون أن العالمي التراث موقع مصلحة من فإن كذلك وغيرهم). والمحامون والمخططون اآلثار الق  ع
ظ أن وينبغي للعمل' الكافية الحرية لها تتيح صورة في البلد بحكومة الموقع لجنة ف حت ة ت ن ج ع ل وق م  ال

 الطلب. عند لها الدعم تقدم أن يمكن التي العالمي التراث بلجنة وثيقة بصالت

دور ويشمل ح\ ضطلع الذي ال  سواء العالمي، التراث موقع بأهمية الجمهور توعية الموقع لجنة به ت

را كان ث و منعزال أ و تاريخيا مبنى أ و تاريخية مدينة نواة أ ي مهمتها وتتمثل صناعي. مجمع أ  ف

ت القوانين مراعاة مع الدولية والمواثيق االتفاقيات وتطبيق قبول دا عا خلية المحلية وال  والدا

ر تنغيذ عملية وتحديد كث ها تحت الذي الموقع وحماية واستخدام للصيانة قبوال الوسائل أ طرت  سي

.التنغيذ هذا على واإلشراف

ض ما كثيرا المحلية المصالح فإن العالمي، التراث بمواقع األمر يتعلق وعندما عار ع تت ف م ألهدا  ا
 وتلك المحليين للسكان الشرعية المصالح بين التوفيق في الموقع لجنة مسؤولية وتتمثل والدولية. الوطنية
ن التي القضايا أهم من واحدة وتتمثل موقعهم. إلى يأتون الذي بالنوار الخاصة عي ت ها ي جت ي معال  ف
ب أن يمكن المكثفة فالسياحة السياحة. مستوى  إلى تؤدي وأن عقب، على رأسا المحليين السكان حياة تقل
انهيارها. وحتى بل ثقافتهم، قيمة من الدقليل
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 العامة اإلدارة أجل من التوظيف ٢-٧

المهنبين والموظفين الخبراء اختيار ١٠٢٠٧

ة هي الثقافي التراث إدارة في أقل أو أكبر بدرجة يشتركون قد النين المهنيين الموظفين قائمة إن م ئ ا  ق

طويلة.

الدراث مسحلو  الموقع على المحافظة خبراء
(المحموعات)

٠ المديرون

المؤرخون األننروبولوجيون

الهيدرولوجيا خبراء الحرفيون ٠ العاديات خبراء

و س د ن ه ر م ظ ا ن م ل ا المعالجون ٠ األثريون
عدة1الطل الموثقون ٠ المعماريون

المشرعون اإليكولوجيا خبراء ٠ ن خبراء و ى ص ح وا لن ا
المعادن خبراء االقتصادبون المؤرخون ٠ المعمارية

المناحف خبراء جمبع (من المهندسون ٠ المحفوظات أمناء

النفط رجال األنواع) الغن مؤرخو
لساسدون١ الحشرات اخصائنو . البيولوجيون

الممتلكات مدبرو اإلثتولوجيا اخصائيو ٠ النباتات خبراء

الزالزل خبراء الجغرافيون ٠ المبانى مساحو

 االجتعاع علعاء ٠

المساحون

الجيولوجيون الكيميائيون

ر ولكنها اإلطالق. على كاملة ليست أعاله إليها المشار القائمة وهذه شي ى ت ل عة إ جمو ت م را  المها
 النامية. النثافية الممتلكات صون مجال في لهم فرصا هناك أن للشباب وتبين العملية هذه في المشاركة

ظرا ١ح ي من فإن العملية، هذه في التخصصات من الكثير الشتراك ون ور ضر ل ن أن ا و ك ك ت  هنا

ت استخدام على تنطوي التي الممارسات لتوجيه واضحة مفاهيم را ها م ل ة ا دوي ف الي ر عا م ل  وا

ت من تأتي التي والتاريخية الغنية الحساسية إلى باالضافة العلمية مليا ر ع ضي ح ت ل الثقافية. ا

رافر وبدون ق سرف /رتحدبد، حسنة هيمحر٧مغ ت ى المحافظة ينف هدافه. لم تحقبق في الموقع عل

 مصدرا تعننر المهنية المؤسسات أو المسنتيرة الجمعيات أن غير صعبا. أمرا الخبراء اختيار يكون وقد
ى منها الحصول يمكن التي المصادر من ن يقل ال ما الخبراء يعمل بأن ويوصى أسماء. عل ع ع ب  س

ما عشر االثني تتجاوز ال ولمدة االستمرارية لضمان سنوات ا عا م م روا ل ظه ر ومعيا ي كا ألف با
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ى المحافظة خبراء يوافق أن يتعين الطب، مجال في الحال هو وكما الجديدة. والممارسات ل ع ع وق م  ال
 ثالثة؟ حتى أو ثانية مستقلة نظر وجهات تلقي على

التوظيف من االحتياجات ٢-٢-٧

 المهارات. مجاالت من مجال كل في المهام حجم تحديد يتم عندما التوظيف من االحتياجات دقييم يتعين
 المرتبات جداول وتعاني الوطنية. والرتب المحلية الخبرات أساس على المرتبات ميزانية تحديد وينبغي

رة أو الصناعة في األعلى المرتبات تجتنب ما وكثيرا واقعي غير انخفاض من ان البك بعض في جا  الت
٠ الموظفين

ى المهرة الحرفيين تصنيف وينبغي الخاصة. مرتباتها درجات تحدد أن الموقع للجنة ينبغي ١ح عل

ك يكون أن وينبغي مباني. عمال وليسوا الغنيين من أنهم ق هنا فا ع ات ة م ول د ل ف ا ر ط ل  ا

ت أن حيث منتظمة فترات على للمرتبات المتاحة األموال الستعراض جا حتيا ال د ا د ق ا د ز  ت

جديدة. نشاط مجاالت ونظهر

ن الضرورة. حسب المعاونين الموظفين إضافة ثم الرئيسيين الموظفين بتعيين البدء األفضل ومن ك م  وي
 مالئما. يكون حيثما أكيدة تعيينات ذلك ويعقب االختبار لفترة ثابتة بمدد عقودا البداية في الموظفين منح

ة تتعلق ألسباب مباشرة بصورة الموقع إدارة الحكومات من كثير تود وقد كان م ة بال سي سيا ض ال ر  وف
ي الكامنة الثقافية القيم تفسير مصلحة ضد ذلك يعمل أن ويمكن حكمها. فترة خالل الحماية ع ف وق م  ال
ن الذي القرار اتخان في والسرعة والمرونة الحساسية إلى يفنثر قد تتبعه الذي النهج أن إلى بالنظر ك م  ي

ي ال ذلك أن غير الحكومة. عن مستقلة بصورة تعمل التي التشكيل حسنة الموقع لجنة به تتسم أن عن  ي
ة أعضاء تعيين عن مسؤولة ستكون أنها حيث الموقع إدارة في للحكومة الشرعية المصلحة إنكار جن  ل

 المناسب. الوقت في تعيينهم وتجديد الموقع

المؤهلين الموظفين إلى الحاجة ٣-٢-٧

ع أن في النظر لدى بديهيا أمرا المؤهلين الموظفين إلى الحاجة تكون أن يتعين وق ث م را ي الت م عال  ال
 فإن مطلق، معيار أنها على النقدية القيم إلى النظر عدم ضرورة من الرغم وعلى حقا. تعويضه اليمكن

ف دراسة لدى أفضل سياق في والتدمير التحلل من ثقافية مواد إنقاذ تكلغة اءلى النظر الممكن من كالي  ت
اإلحالل.

ى المحافظة مجال في للمديرين وينبغي ى يكونوا أن الموقع عل ة بجوانب خاص وعي عل و ق ل ط ا ا ق  ون
ى المحافظة نشاطات في العاملين الموظفين أنواع مختلف في الضعف ا أحد ويتمثل الموقع. عل ب ن وا  ج
ى المحافظة مجال في العاملين جانب من كليا متناسب غير إحباط إلى يؤدي الذي اإلدارة في الموقع عل

٥٧
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د الخاصة. الخدمات او المنتجات من صغيرة كميات على حصولهم طريق في توضع التي العقبات ق  و
 المال، من كبيرة كميات في التعامل لدى اقتصادية أو سياسية ألسباب ضروريا أمرا الضوابط ٥هذ تكون

 على بناء الصفيرة الكميات هذه بشراء الموقع على المحافظة لخبراء السماح الكفاءة مصلحة من أن إال
ي ليس هنا والفرق العالم' في واحدا موردا األحيان من كثير في هناك أن حيث مباشر طلب ت ف وق  ال
ل تلحق أن يمكن التي األضرار حيث من أيضا ولكن مثال سنتين مقابل شهر فقط ال ل. خ حل  الت

رة الطلبات ٥هذ لتجهيز المكتبية األعمال بعض إعداد تكلغة تتجاوز ما وكثيرا صفي رة ال و ص رة ب ي  كب
٠ذاته البند هذا تكاليف

ع في التأخير يؤدي قرار صن  يستمر الثقافية الموارد تحلل ألن مالية وتكاليف الكفاءة انعدام اءلى ال

ر ٠ؤزربي ل!3 وءلمد'ذ صر ض وي٠ كبرن ب ل*) ظىرجئه شعبن وبذر ٠الزفت بمرور /رةحطف بع ل ل /

اإلداري. التأخير من كبيرة بدرجة للحد معا العمل والمدير

التراث على المحافظة حرف دور ٤"٢"٧

ة اءصالح بين الموقع على المحافظة مجال في البناء حرف مهارات نطاق يتراوح صيان ت و  الممتلكا
 أولئك تصنيف وينبغي رفيعة. متخصصة مهارات تتطلب التي تعقيدا األعمال أكثر إلى البسيطة المنزلية

ل وضعا ومنحهم الموقع، على المحافظة فنيو بأنهم المتخصصة المهام بهذه يقومون النين د عا ك ي ل  ذ
ن وال الموقع. على المحافظة مجال في يعملون النين اآلخرين المهنيين بالموظفين الخاص ك م ة ي د عا  إ
ن القرنين في سائدة كانت التي الحرف في الشديد التنوع إبداع وإعادة الوراء، إلى الساعة عقارب م ثا  ال

مصطنعة. بصورة عشر والتاسع عشر

ت ويمكنه، إضعافية مهارات يكتسب أن كافية خبرات لديه السن صفير لشخص يمكن أنه غير  بتوجيها
 الماضي. في سائدا كان الذي اإلبداع إنتاج وإعادة إصعالح العلم من ومساعدة ماهرة واستخدامات فنية

ن والواقع ١ح ر اكتسابها يتم التي المهارات أ و مر  جانب من واإلرشادات والتدريب والخبرات الوقت ب

صرا تعتبر الحرف معلمي د التي العمل لحلقات ويمكن االستمرارية. ضمان في رئيسيا عن ق ع  ت

ز أن الموقع في ز ع ا أن الموقع على المحافظة حرفيي على ويتعين المجال. هذا ت و ن و ك ى ي ل ع

خ دراية ن يمارسونها، التي الحرفة تكنولوجيا بتاري ة تحليل على قادرين يكونوا وأ كيفي ي ال ت ل ا

ع واستخدامها الماضي صنعة من عينات جمع وينبغي وبتاجه. التاريخي العمل بها أقيم ج ر م  ك

ن، وفي هولندا أمستردام، في تم كما بولندا). طورو



س١ الثقافي التراث مواقع إلدارة التوجيهية المبادئ كال

الحرفة جودة -ه٢-٧

ى جزئية بصورة الحرفة جودة تعتمد ر أدى وقد عمل. يوم كل عن يقدم الذي المناسب األجر عل ج أل  ا
 ني زيادة على للحصول ذلك استخدام عدم وينبغي الحرفة سوء إلى اإلنتاج في بالقطعة والعمل اإلضافي

العالمي. التراث مواقع مع التعامل لدى اإلنتاج

 والحرفيون العامل. مكانة واحترام وتقدير العمل واستمرارية السليم للتدريب نتيجة هي الجيدة والحرفة
ة البناء صناعة فإن الحظ، ولسوء أيديهم. في التي الحرفة نوعية عن رئيسية بصورة مسؤولون ي حال  ال

 السليم االستخدام األحيان من كثير في وتهمل الكم على وتؤكد الماضي عن مختلغة أهداف على تنطوي
الحرفية. للمهارات

د خالل من إال عليها الحصول يمكن ال التي الخبرات على الحرفة نوعية تقييم على القدرة وتعتمد ق ف  ت
ل قوى توفير إمكانية تدرس أن الموقع لجنة على ويتعين العصور. مختلف في المباني من الكثير م  ع

ة من رفيعة ءية٠ذو تحقيق يمكن وقد ٠ للميزانية وضبط سليم مشروع خالل من للموقع متخصصة رف ح  ال
االقتصاد. من اكبر بقدر

ى أمثلة ٣-٧ ى المحافظة مهارات عل الموقع عل

ى المحافظة مهنيي إن  تقدم انه إال كثيرون، العالمي التراث مواقع معالجة في يشتركون الدين الموقع عل

ى التعليقات بعض هنا ا التالية الرئيسية الغئات عل

ى المحافظة معماريو المشاركين؛ العمال من وأفرقتهم الموقع عل

ى المحافظة مسؤولو المعماري؛ الموقع عل

ى المحافظة مسؤولو واالثار؛ الغنون موقع عل

التراث. مسجلو

 الجماعي العمل على متعودون المعماري الموقع على المحافظة في العاملين المهنيين الموظفين ومعظم
م يكون أن البد ذلك، على وعالوة الوسط. الحلول من ممكن قدر أفضل ويحققون ه ي د خ إدراك ل ري تا  لل
 االثار. ورجل الغن ومؤرخ الحرفي دور فهم عن فضال والتكنولوجيا، الطروز تاريخ وخاصة

 المشاركين العمال من وفرقهم الموقع على المحافظة معماريو ١-٣-٧

خيين المعماريين باسم أيضا المعروفين الموقع على المحافظة معماريي لدى يكون أن يتعين  أو التاري
ال العموميين، المعماريين المهندسين من بوصفهم وعملية أساسية خبرات الحفظ معماريي ض ن ف  ع
د على والقدرة المبكرة المباني لتكنولوجيا وفهم معارف دي ح ر ت سي سجة وتف ألن ة ا صلي أل ي ا مبان لل
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ى أيضا قادرين يكونوا أن ويتعين الالحقة. واإلضافات ل نتسيق عل م ل ع جا ر ر آلثا ن ا  والمؤرخي
ظة وحرفيي والموردين والمقاولين الطبيعية المناظر ومعماريي والمخططين والمهندسين حاف م ى ال ل  ع

ى المحافظة ومسؤولي الموقع ى المحافظة مشروع في تشترك قد التي الغئات من وغيرهم الموقع عل  عل

الموقع.

 المبني على المحافظة عملية عن العام المسؤول هو الموقع على بالمحافظة المعني المعماري المهندس
 البناء ألساليب دقيق فهم إلى باإلضافة المعمار عصور بجميع جيدة معرفة لديه يكون أن وينبغي بأكمله.

 تلبية يتعين حيث للموقع والتاريخية الغنية القيمة وحفظ تقييم في رئيسيا عنصرا ذلك ويعدبر المعاصرة.
ت الممارسات لمدونات االمتثال ذلك ويشمل أيضا. المعاصرة االحتياجات عد الصلة نا وا ء وق ا ن ب ل  أو ا

ما تطبيقها يمكن ال البناء لمدونة قواعد أي من إعفاءات على الحصول ث ر حي ف وا ت ت ت ريبا د ك ت ل ذ  ل

ل المباني باثولوجيا فهم فإن البناء، تكنولوجيا معرفة على وعالوة الجوهرية. المبادئ إلى باإلشارة مث ) 
 أساسيا. عنصرا يعتبر األخشاب) وتعفن الجدران وتهدم األساسات هبوط أسباب

ة تظهر وأن والصيانة، اإلصالح في يتخصصون الذي البناء مقاولي عدد يزداد أن المأمول ومن الل  س
ها التي الحرفة تكنولوجيا بتاريخ جيدة بصورة الملمين الموقع على المحافظة فنيي من جديدة رسون  يما
 جميع في المهندسين دور ويكتسي المعماري. المهندس عليه يحصل الذي واألجر المكانة نفس لهم يكون

 يكون أن ويتعين الموقع. على المحافظة عمل في كبيرة أهمية الهيكلية الهندسة في والسيما التخصصات
ل على قادرين يكونوا وأن التاريخية األنسجة احتياجات لفهم سليما تدريبا مدربين المهندسون ع ع ال  م

د) (الطرق الخاطئة المعالجة عن الناجمة األضرار تكون ما فكثيرا الموقع. على المحافظة أفرقة موا  وال
 اإلهمال. من ضررا اكثر

المعمارية المباني على الحفاظ أخصائيو ٢”٣“٧

ر في الموقع على بالمحافظة المعنيين المعماريين المهندسين تواجه التي الصعوبات ادت و عث ى ال  عل
، بصورة بهم واالتصال مشاكلهم تقدير على القادرين العلماء أولئك ة عال ى ف ل ي أن إ ص و س ي جل م  ال

ي التخصص من أكبر بدرجة باالعتراف الموقع على المحافظة لشؤون األمريكي القومي االستشاري  ف
ه يتحملون النين األشخاص على فيطلق المعمارية. المباني صون عمليات ذ ت ه صة المسؤوليا خا  ال
 التي تلك تتجاوز المهارات من عريض نطاق لديهم يكون أن ويتعين المعمارية، المباني صون مسؤولو

 الغنية. القطع صون مسؤولو أو التاريخية بالمواقع المعنيون المعماريون المهندسون بها يتمتع

 المختبرات وطرق الجديدة التكنولوجيات على مدربين المعمارية المباني صون مسؤولو يكون ان والبد
ي كما األخرى، المجاالت في القديمة الغنية القطع صون على اآلن تطبق التي العلمية غ ب ن وا أن ي ون ك  ي
ل كالكيمياء األخرى الفرعية التخصصات في الموارد من االستقادة على قادرين ث ل م حلي ي الت طيف ال
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ى يكونوا أن ينبغي كما المقاومة. عنصر وتحليل المشع الكربون باستخدام التواريخ وتحديد ة عل ي را  د
دة الحاسوب وتكنولوجيا الموقع أدلة لتحليل أثرية نثنيات استخدام بكيفية عا ست ت ال ة المعلوما جل س م  ال

صوير ي والت ضوئ ل. المتعلقة الصعبة المشكالت وحل الجديدة القياسية الرسومات إلنتاج ال سجي  بالت
 الحاضر. الوقت في األشخاص هؤالء من للغاية قليل عدد سوى يوجد وال

واآلثار الفنون على الحفاظ أخصائيو ٣"٣"٧

ك يكون أن وينبغي تدخالت، أية إجراء قبل إلزاميا أمرا البلدان بعض في اآلثار فحص يعتبر ل و ذ  ه
ة يدوية مهارات إلى واآلثار الغنون صون مسؤولو ويحتاج العالمي. التراث لمواقع بالنسبة الحال د جي

ن إلى شيء كل قبل يحتاجون أنهم إال العلوم، مجال في التدريبات وبعض الغن تاريخ على وتدريب  عب
 المختلطة المجموعة هذه يفرز ال التعليم نظام أن حيث نادر أمر المهارات من المساهمة وهذه فاحصة.

 نقطة يعتبر أكاديمية درجة على الحصول أن إال ضرورية اليدوية الحرفة وهذه واإلنسانيات. العلوم من
ة  إضعافة يتعين مازال أنه غير 'األنثروبولوجيا أو اآلثار أو الغن تاريخ مجال في كانت سواء جيدة، داي
الحاالت. هذه من حالة كل في شيء

ك أن من الرغم وعلى الجامعات، في أكاديمي تدريب على واآلثار الغنون صون مسؤولو ويحصل ل  ذ

ن وسوف كفريق. الجماعي العمل أو التعاون أو اإلدارة يدرس ال فإنه الفكرية، قدراتهم من يطور و ك  ي
ن يكفل سوف ذلك أن حيث أيديهم، بين الذي الموضوع تاريخ مراعاة المفيد من س ر ح دي ق ألمور ت  ا

 يعملون الذي للمجال األجل الطويل التخطيط في تؤثر قد التي الجديدة باألفكار واالعتراف قيمة بصورة
 في الدورات هذه وترد الموقع على المحافظة لمسؤولي المتخصصة الدورات من قليل عدد وهناك فيه.
ق ذلك في بما التدريب من كبير قدر إلى األمر ويحتاج إيكروم. عن الصادر التدريب دليل طا ن ن  م

ت من واسع بنطاق يتمتع صون مسؤول إلى للوصول والموقعية الميدانية الخبرات را وبة. المها  المطل
 تكفي. ال األكاديمية والمؤهالت فالنظرية

التراث مسجلو ٤-٣-٧

ي أن من الرغم وعلى البلدان. من كثير في متخصصة مهنة وتوثيقه التراث تسجيل أصبح لقد سؤول  م
ر إعداد عن فضال وتوثيقه، الموقع تسجيل عملية إجراء في يشتركون قد الموقع على المحافظة ري  التقا

ر والتي الدقيقة التسجيل عملية عليها تنطوي التي التعقيدات فإن والمسوحات، التفقد عمليات بشأن ا د  ت
ي للتراث. متخصصين مسجلين وجود إلى الحاجة إلى أدت منطقي بأسلوب غ ن أن وينب و ك الء ي ؤ  ه
 ذلك، على وعالوة سليمة. بصورة توثيقها أجل من التراثية المواقع وقيم طابع وفهم قراءة على قادرين

نات التكنولوجيا إتقان على قادرين يكونوا وأن للتوثيق، الجارية بالمستويات وعي على يكونوا أن ينبغي
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ن التراث صون مسؤولي مع وثيق تعاون في والعمل التوثيق مراكز مع صالت وإقامة الصلة آلخري  ا
 مشتركة. ألهداف وفقا

الوظيفي والتطور التوظيف ٤-٧

 يتعين أنه إال األولى، العلمية الدرجة بعد عموما بأكمله الموقع على المحافظة مجال في التوظيف يحدث
ن الالزمة اإلمكانيات لديهم كان إذا بالدخول والحرفيين للتقنيين السماح سة. ومستعدي را د ن لل ك م  وي
حدة المملكة في المفتوحة الجامعة في الموجودة تلك مثل بعد عن والتدريب التعلم لدورات مت  أن ال

الخدمة. إلى الداخلين عدد من توسع

ة ٢٥٠( إتمامها يتعين تأهيل دون زالت ما شاسعة صون أعمال هناك أن من الرغم وعلى ن ل س م  ع
 إلى بالنظر عمال يجدون ال الموقع على المحافظة مسؤولي بعض فإن فقط)، واحد وطني لمتحف قدرت
ظة مسؤولي على العثور لعدم نتيجة بشأنها تكاليف تصدر لم األعمال بعض وأن األموال نقص  المحاف
ع الحكومات ألن نتيجة المفترض الوضع هذا وينشأ المناسبين. الموقع على م ض ( ع ت ب  االستثناءا

ي هيكل يوضع ولم الموقع على المحافظة تمويال مسألة تعالج لم بولندا) مثل البارزة ظيف ي و سؤول  لم
ح لكي األقل على عاما ٢ ٠ إلى يحتاج األمر ألن ونظرا الموقع. على المحافظة صب ظة إدارة ت محاف  ال

ة مذل مركزية لجنة تشكيل المستصوب من فإن فعلي، تشغيل حالة في الموقع على جن لل شارية ا الست  ا
 مثير وظيفي هيكل السابق السوفييتي االتحاد لدى وكان العمل. سير لتوجيه المتحدة الواليات في للصون

الموقع. على المحافظة مجال في والتقنيين األكاديميين من لكل لالهتمام

 وينبغي المتاحف، مسؤولي أو أمناء مع المساواة قدم على الموقع على المحافظة مسؤولي وضع وينبغي
ا المديرين وظائف لشغل متساوية فرصة باإلدارة، مهتمين كانوا إذا لهم، يكون أن م ل ث ل م حا ي ال  ف

ل العالمي التراث موقع إدارة إلى الحاجة عن الناجمة التحديات تحفز أن وينبغي المتحدة. المملكة و د  ال
ه. الموقع على المحافظة مجال في الوظيفي والتطور التوظيف مسألة استعراض على األطراف مل ك  بأ

ت عالية درجة منح وينبغي التعيين. في العادية اإلجراءات تطبيق وينبغي را ة للقد ي مل ع رة ال د مبا  وال
التحسين. على والقدرة

ى المحافظة مرافق -ه٧ المواقع عل

ظة وظيفة تتم لكي الدعم من مدباينة ودرجات الوظائف من مختلغة درجات توفير يتعين حاف م ى ال ل  ع

٠ سليمة بصورة الموقع

ع هذا لمناقشة ضو مو ى ال ع يرج و ج R إلى الر M . Organ ة في م المراجع. قائ

٦٢
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ظ أن يمكن والتي والمحفوظات المكتبات مثل مالئمة توثيق مراكز إنشاء إلى حاجة وثمة ف حت د ت وا م  ب
ق توفير يتعين ذلك، على وعالوة والسجالت. المصادر راف ج الم تا صويرية الننسجيالت إلن  أو الت

صور). معالجة ونثنيات CAD إلى اليدوية الرسومات (من المقاسة والرسومات الضوئية التصويرية  ال
 فإن بها، الخاصة التسجيل وحدات تشغيل إلى األحيان من كثير في تحتاج الكبيرة المواقع أن حين وفي

أيضا. تستخدم قد الضوئية الصور ومختبرات المركزية الوحدات

رد ومعالجة العلمية البحوث ألغراض المرافق هده تصنيف يمكن - الموقع على المحافظة مرافق وا  م
ظة موظفي لمهام وفقا النوعية الوظائف فيها تتباين سالسل في ووصفها أدائها حيث من التراث  المحاف

ء والترميم الموقع على المحافظة ومسؤولو الحرفيون فيها؛ يعملون الدين المهنيين الموقع على ما عل  وال
البحوث. وعلماء النطبيقيون

د مثل األعمال بعض تشمل قد قليلة؛ وظائف يتولى الحرف محل ا عدا ر إ ط أل عة ا صنا  و
صر النوعية. للمعالجة المحل إلى فقط واحد معلم ويدخل الصفائح. نتحيف أو الحصر  وتقت
د المحل، هذا وفي المعالجة. لهذه التمهيدية البيانات توفير على الفحص .عملية س ق ر ما  ت

ة. الشخص إنتاجية تكون وقد الكمال، لدرجة المهارات من وصغيرة نوعية مجموعة ي عال
ن أن إال المماثلة، المحالت في تقليديا المقبولة تلك هي المستخدمة المواد ونومعية ونوع  م

إضافية. رسوم مقابل للعميل خاص طلب تلبية الممكن

ت فإن ولذا العقل؛ توجه التي هي األحيان من كثير في اليد فإن الصيانة مجال وفي را  المها
ت قيمة غمط يتم ما كثيرا أنه إال ضرورية، تعتبر الضرورية را خب ي ال ت ل ع ا ت م ت ا ي ه  ب
ل عن يغيب أال وينبغي والتكرار. الممارسة من سنوات عن نجمت والتي الحرفيون ا ب ل  أن ا

ي متخصصا المرء يصبح أن عن الفن تاريخ وتعلم العلمية المعارف اكتساب األسهل من  ف
ح التهور ومن الحرف، ممارسات في تتجسد الماضي فتكنولوجيا اليدوية. المهارات را قت  ا
 وراءها. الكامل المنطق تفهم يتم أن إلى المجال هذا في تفييرات

ه ومعترف متمرس شخص ربما الخدمات له يقدم أن يمكن صفير؛ صون مرفق عده ب سا  ي
ب على حصلوا قد يكونوا ال قد النين المساعدين من قليل عدد ري د ي ت م س ي ر ل ف جا  م

م هنا. األهداف من طائفة معالجة ويمكن الموقع. على المحافظة ت ست ت و ص عمليا ح  الف
 المستندة التدخالت تنغيذ تكون سوف الرئيسية المهام أن إال برامج شكل على التي للمعالجات

 يتولون الدين الموظفين على إدارة إجراءات ودفرض المعتمدة المواد وتستخدم الخبرات. إلى
وعرضها. وتخزينها المعالم هذه مناولة

ف وثيقا؛ ارتباطا المرتبطة النوعية المجموعات من المعالم من طائفة لمناولة مرفق و س  و
ي بالمرممين المرفق هذا تزويد يتم سؤول  من فئة بكل يتعلق فيما بخبرات يتمتعون صون م

في الموجود ذلك من دقة أكثر الفحص يكون وسوف المجموعات. هذه في المتضمنة المعالم

٣
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 بمجرد مالحظتها عادة. يمكن الظروف معظم أن إال بالفعل، وصفها تم التي األخرى المرافق
ي تحليل توافر يتعين وسوف المتوافرة. الواسعة الخبرات قاعدة إلى بالنظر رؤيتها ر ختب  م
ي الموقع. على المحافظة مسؤول المرمم عين شاهدته ما لتأكيد غ ن أن وينب و ك ا ي ذ  ه

 أن إلى بالنظر اإلنتاج شديد يكون وقد المتحفية. الجودة لصون كامال تجهيزا مجهزا المرفق
المماثلة. النوعية من للمعالم ووثيقة طويلة خبرات من تنبع سوف المهارات

ن مختبر ا و  الروتينية للمعالجات الصالحة غير المعالم هذه لفحص المختبر هذا تنظيم يتم ٠ ص
د وننستخدم جديدة إجراءات شتحدث وهنا التفاصيل. من أدق بدرجة وا ة م ص ل خا ح  ل

ى مدربين بأفراد المختبر هذا تجهيز يتم وسوف المعينة. الموقع على المحافظة مشكالت  عل

ي المعالجة موظفو يكون وسوف المعقدة. التحليل معدات واستخدام التطبيقية العلوم ا ف د  ه
ة في والمهارة اإلبداع وروح التبصر من كبيرة درجة على المخدبر ف ئ ضة طا ري ن ع  م

م، فئات من فئة بأي واسعة بخبرات يتمتعوا أن الضروري من يكون ولن النشاطات. معال ال
رة موظف كل بواسطة معالجتها يتم التي األغراض عدد يكون وسوف ضرورة صغي  بال

ى، أعاله. إليها المشار األساسية بالمرافق بالمقارنة ص ن ويو ل م ج جة أ عال ت م ال شك  م
ى المحافظة ى واحد مختبر إنشاء الصعبة، الموقع عل ي المختبرات هده من األقل عل ل ف  ك

بلد.

ث، علماء بها يضطلع التي والدقيقة الخالصة الفحوص طائفة األخير المرفق ويعكس ا حو الب
 المعالم يعالجون وهم التجهيز، حسنة الجامعية األقسام من الجامعات خريجي من عادة وهم

ه تعمل وال بالضرورة. فنية بجودة يكن لم وإن مؤكدة، بعناية د ت ه ط المختبرا رتبا ال  با
بدونها. تستمر أن تستطيع ال أنها إال بالمجموعات،

ء يعمل فلقد ٠ الغن مؤرخ بها يقوم التي الطرز لدراسة العلمية التكملة هي وهذه ما عل ي ال  ف
ي مقتحمة، غير مناطق من لهم قدمت قيمة معالم من صغيرة بعينة األحيان بعض ف ا و د  ه

ي على العالم يكن لم ما ذلك يتم أن ينبغي وال اإلطالق على معالجة أية تقدم ال الوضع ع  و
ي األساسية المعارف بدون أنه إال الالزمة. المهارات ولديه المعلم بجماليات كامل ت ل م ا ت  ي

ع على المحافظة مسؤول يفنثر قد النطاق، الواسعة الدراسات هذه من عليها الحصول وق م  ال
للطرق. الحكيم االختيار إلجراء الالزمة البيانات إلى المحدد للمعلم الحقيقي

ن عديدة عمل سنوات على تشتمل التي الكبيرة بالمشروعات يتعلق وفيما ل م عما ظة أ حاف م ى ال  عل
 يعمل قد المثال، سبيل فعلى عديدة. فئات من الموظفين من متوازنة مجموعة توفير يتعين سوف الموقع،

م مع ألف المستوى من الموقع على المحافظة مجال في الحرفيين من أربعة أو ثالثة م ر ل م و ؤ س  م
 ويقوم دال، المستوى من البحوث مجال في عالم من المشورة على ويحصلون جيم المستوى من صون

م عن المسؤولية وتتركز معماري. مهندس أو متحف أمين منئل عام موظف بالتنسيق ي ي ق ت ل ح ا حي ص  ال
كفاءة تعتمد وسوف الموقع. على المحافظة مسؤول المرمم يد في درجة لكل الالزمين العمال ألعداد
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ى العمل ت بين الصحيح التوازن يضمن وأن ينظم أن يسظيع قائد إلى يحتاج والغريق ذلك؛ عل  المهارا
التقليدية. األساليب أو المنافسة وليس المواءمة تحفزه والذي تجانس في العاملة

الموظفين إدارة ٦-٧
ت من مستوى كل يستطيع حتى وذلك السلطات تفويض الضروري من ويا ست ن أن الموظفين م خ  يت

ل يكون أن ينبغي ذلك، ومع لتنفيذها. السلطة لديه يكون وأن المالئمة القرارات ف ك ظ و ضعا م  خا
ة العليا اإلدارة تكون أن الضروري من أن ذلك ويعني أعلى، مستوى من شخص أمام للمساءلة جه و  م

 جوهر تشكل التي الغنية أو والتحية البيئية األحكام يصدروا لكي المديرين تدريب يتم فال مهنيا. توجيها
ح وأن الموظفين يوجه أن الناجح المدير على ويتعين الموقع' على المحافظة ي دورا لهم يب ن ف خا  ات
العمل. حسن إلى يؤدي مما العمل عن والرضاء العالية المعنوية الروح توفير ثم ومن القرارات،

 الموقع على المحافظة عملية أن حيث ومبادراتهم جدارتهم على بناء الموظفين ترقيات تجري ان وينبغي
خنا مجاال تكون أن األقل على ينبغي أو  المرتبطة والخبرات الطويلة الخدمة مكافأة ويمكن التوسع. في آ

المعيشة). بتكاليف الخاصة البدالت عن (زيادة األجور في سنوية زيادات خالل من بها

التعاقدية الخدمات ١-٦1

ر ال وقد للغاية واسع مجال هو الموقع على المحافظة مجال ألن نظرا ف وا ت ت ت را زة أو المها جه أل  ا
ل على التعاقد األحيان من كثير في الضروري من يكون فسوف الموقع، في الالزمة المهنية م ع ع ال  م
ت إلى تحتاج التي العمليات على التعاقد األوفر من أن المؤكد ومن معينين. غير خبراء عدا ة م د ق ع  م
ب التي أو منتظمة، بصورة استخدامها يتم ال وقد أخرى، مرة إليها حاجة هناك تكون ال قد والتي طل  تت
ن أن إلى بالنظر األعمال على خارجيا التعاقد الضروري من أن كما للموظفين. خاصا تدريبا  الموظفي

جاوزهم يشعرون قد وإال أوال، معهم التشاور يتعين أنه إال بالفعل، بالعمل مرهقين د يت ق ف ح و و ر  ال
 مناقشته)' ينبغي صحيحا كان إذا الذي األمر (وهو بهم الثقة فقدت قد اإلدارة بأن االعتقاد أو المعنوية

رة المقاول يقوم أن المستحسن ومن كثيرة. مهارات إلى عامة بصورة العقود إعداد عملية وتحتاج زيا  ب
 في مشكالت دائما الخارجية البعثات وتشكل الموجز. التقرير وضع في المساهمة إلى يدعى وأن مبدئية
 سابقا مشاركا يكون أن المثالية الناحية من يستحسن مدرب، موظف يساعد أن وينبغي االتصال. عملية

ة األعمال أو التاريخ لصون الدولي المعهد في عضوا أو إيكروم تنظيم من دورة في غني س أو ال  المجل
ة المهمة تحديد في األثرية والمواقع التذكارية للنصب الدولي المجلس أو للمتاحف الدولي عي و ي الن ت ل  ا
للمشكلة. المناسب المقاول على العثور في أيضا ذلك يساعد وسوف يعالجها، أن المقاول من يطلب
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 وينبغي ٠ ان البك مختلف في كبيرا تباينا تتباين األجور مستويات ألن المقاول أتعاب تحديد الصعب ومن
 مكانة هي والمكافأة سيستفرقونه. ي اك الوقت عن فضال ومعارفهم اتهم لخبر وفقا ماليا المقاولين معاملة
ل تكاليف جميع سداد األقل على وينبغي الغالية. هي األولى تكون أن ينبغي أنه إال مالية، ونواح و مقا  ال
 اإلمعداد. سيئة مهمة في يذهب لكي وجيزة فترة خالل شيء كل يترك أن منه يتوقع أال وينبغي

ن ١ال تقاريرهم، تقديم بشأن المسؤولية بعدم وحتى بل الشديد، بالتراخي المقاولين بعض ويشم إ ن ف  م
م بعد هناك يكون أن وينبغي التقرير. يقدم أن إلى األقل على أتعابهم ثلث حجز الحكمة ي د ق ر ت ري  التق
 لوجه. وجها مناقشات مع معلومات جلسة

والتدريب المقاييس ٢"٦"٧

ى المحافظة وممارسات فلسفات وضعت أن منن ة، والترميم الموقع عل حديث ن ال ا ب ك ري د ة ت عي و  وت
ع. على المحافظة سياسات تطوير في هامة قضية المشروعات ومديري والمختصين الممارسين وق م  ال

 البرامج ٥هذ معظم أن حين وفي والثمانينات، السبعينات خالل التدريب برامج من كبير عدد وضع وقد
أخرى. قارات في أيضا منها الكثير تنغيذ في شرع أوروبا، في كانت

 في بما الدولية، الوثائق من الكثير في والتوعية بالتدريب المناسب االهتمام بشأن توصيات صدرت وقد
ض، لهذا األموال أخرى دولية أجهزة وقدمت ٠ العالمي؛ التراث واتفاقية اليونسكو توصيات ذلك  الغر
ى نوعية التزامات هناك أن كما والوطني. اإلقليمي المستويين عل

 الدولية التدريب برامج وضع على التركيز في إيكروم بها يضطلع التي الوظائف أهم من واحدة وتتمثل
ة منظمة إيكروم ألن ونظرا الثقافي. التراث وترميم صون مجاالت مختلف في ومي ، حك ة ي ول و د ه  ف

ن مختلف في المالئمة التدريبية البرامج وتأسيس وضع في األعضاء دوله مع يتعاون دا م. البل ألقالي  وا
 الدورات من للعديد النمونج يشكل وكان الدولي المجال في التدريب في كبيرة خبرات بذلك اكتسب وقد

ة االتصاالت من شبكة إنشاء أجل من دولية اجتماعات بتنظيم إيكروم قام كما الوطنية. مي عال ل ال د ا ب ت  ل
بكروم. لدى االجتماعات بهذه الخاصة التقارير وتتوافر الميادين. مختلف في والخبرات المعلومات

و ويتضمن ل ع أوال بالتعاون إيكروم أصدره الذي وي٠/رثئ ل¿1[لل1 صون مجش وي٠ ثمدوبيلميتدربب و  م
 على تنطوي كانت والتي العالم في المعروفة الدورات بجميع قائمة للصون، جيتي معهد مع ثم اليونسكو
ق. الطبيعية المناظر صون ذلك في بما نوعية صون مدخالت حدائ ى وال عل غم و ر ن ال ن أن م  م

ع عدم الضروري من فإن للتعليم، الوطنية األساسية بالبنية التدريب برامج ربط الضروري ض ه و د ه

ر ظ ن ضا أ ي ب التوجيهية المبادئ أ عها التي للتدري ض ب الدولي المجلس و ص ة والمواقع التذكارية للن ري ألث جة ا  في والمدر

ق ٠هاء المرف



العالمي الثقافى التراث مواقع رة١آل

ه األعضاء الدول يزود أن إيكروم ويستطيع األخرى. المجاالت عن معزل في البرامج ي مشورة ف  بال
ب قصيرة دورات إقامة في معها التعاون أو الممكنة المحاضرات ن1بش جوان ة ل عي و ن ن ب م وان  ج

ى المحافظة الموقع. عل

 المعماريين المهندسين (أي المحتملين المهنيين الموظفين تجعل وطنية سياسة هناك تكون أن وينبغي
ى والتجار) والعمال الغن ومؤرخو اآلثار ورجال ي اث النز مواقع بأهمية وعي عل قاف ي الث م عال ي ال  ف
 المرتبات كانت إذا أنه غير الموقع. على المحافظة مجال في والتوظيف االهتمام تشجيع ثم ومن بلدانهم،

ف التجارية، المجاالت في العمل عن كثيرا نثل الموقع على المحافظة أعمال مقابل و س ن ف و ك ن ي  م
-  للغاية، منخفضة الحكومية الخدمة مرتبات تعتبر وعندما المدربين. المهنيين بالموظفين االحدفاظ ا

 المرتبات جداول تحدد أن تستطيع ثم ومن الحكومة سيطرة عن بعيدة الموقع لجنة تكون أن ميزة تظهر
المطلوبة. المستويات من بالموظفين لالحتفاظ تكفي التي

 حتى الموقع على المحافظة وأخالقيات مبادئ لتعليم األولى األولوية تكون أن التدريب مجال في وينبغي
 دور فحص ينبغي وثانيا، المقترحة. األعمال نثييم بها يمكن التي المعايير المهنيين الموظفين لدى يكون

ي وثالثا، التقارير. وإعداد التفقد بأعمال القيام على تدريبهم األمر اقتضى وإذا المهنيين الموظفين غ ب ن  ي

ع يمكن حتى وذلك والمحاصرة التقليدية التكنولوجيا عن فضال المواد طبيعة دراسة ض ل و م ح الئ  م
، التقليدية. والمواد للمهارات خاص اهتمام توجيه مع للمشروع را خي ي وأ غ ب ن ة ي س را ت د  التشريعا
التخطيط. وإجراءات والتوثيق

٧
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الثامن الغصل

واألصالة المعالجات
المعالجات هدف ١ "٨

ج إلى لتتحول الماضيين، القرنين خالل الترميم، مبادئ تطورت لقد ه ق ن س جة إزاء مت عال  وإدارة م
خية. والمعالم المجموعات في المرء يفكر عندما خاصة بصورة ذلك وينطبق المعالم. ري ر التا  أن غي

ن التاريخية المجمعات مثل انيةالتر الموارد من األخرى األنواع إدارة مد خية وال ري ظر أو التا منا  ال
 المنهجيات مجال في المبادئ تالحم يرى أن المرء ويستطيع التعقيد. من أكبر قدر على تنطوي الطبيعية
 الموارد. إدارة خبرات ونبادل الظني والتعاون والتدريب البحوث خالل من المتراكمة الخبرات وتعزيز

ن أن إال الثقافية، الممتلكات قيم لبعض الفقد بعض على حتمية بصورة المعالجات وتنطوي ن م ممك  ال
 القادمة. لألجيال الثقافية للممتلكات الضرورية التكاملية حغظ أجل من عادة الفقد هذا تبرير

 أ التالية للمبادئ وفقا الثقافي التراث مواقع معالجة استراتيجيات توخي وينبغي

٠أي االنعكاسية تضمن أن البد

تأثيراتها؛ عكس يمكن التي المواد استخدم النثنية، الناحية من أمكن إذا ٠

منها؛ واحدة إلجراء ضرورة هناك تكون .عندما المستقبلية بالددخالت ضارة تكون أال ٠

 المعلم. في المدرجة القرائن جميع على الحق وقت في الحصول إمكانية تعترض ال ٠

٠أي األصالة، على تحافظ أن عليها ويتعين

المواد)؛ (أصالة القائمة التاريخية المواد من ممكن قدر بأكبر لالحتفاظ الفرصة إتاحة ٠

ج والنغمة اللون حيث (من األصليين والحرفة التصميم مع التجانس ضمان ٠ سي ل والن شك  وال
والحجم)؛

ى تطغى بأن إضافات ألية السماح عدم ٠ ي النسيج عل صل أل ا األثرية اإلمكانيات احترام بل ا ذ ه  ل
النسيج؛

عية المناظر حالة وفي المحيط أو والحرفة والمواد التصميم في األصالة اختبار اجتياز طبي  ال
المتميزة. ومكوناتها طابعها الثقافية



االستعداد ١-١-٨

واألصالة المعالجات

ظة الخاصة المبادئ في خبرات تتطلب معقدة عملية الثقافي التراث موارد معالجة تعتبر حاف م ى بال  عل
ة بصورة الموقع على المحافظة مسؤولي تدريب وينبغي دولية. توجيهية مبادئ عن فضال الموقع، ق ي ق  د

 على المحافظة مشروعات من مشروع كل يخضع أن وينبغي المالئمة. واإلجراءات الطرق تطبيق على
ة. نات والظروف لالحتياجات وفقا مشاكله وحل مناسبين، وتقييم لدراسة الموقع صل ن ال عي ى ويت  عل

ي التصور سابقة الحلول من الحنر الموقع على المحافظة مسؤولي غ ل أن وينب م ش ة ت ي مل ع ع ض  و
ع أو المواقع لنفس السابقة المعالجات من المكتسبة ات الخبر فحصر المالئمة المعالجة اتيجية استر ق وا م  ل

 تأثيراتها. تقييم أجل من روتينية مراقبة لعملية المعالجة تخضع أن وينبغي مماثلة.

األولويات ٢“١“٨

ي التقييم وعملية الموارد قيم إزاء الموقع على المحافظة أهداف بين الرئيسية العالقة تؤثر سوف د ما ل  ا

ل العالمي التراث مواقع صون أهداف من هدف أهم ألن ونظرا المعالجة. استراتيجية صياغة في مث ت  ي
موردا لكل النوعية للشواغل هيكل وضع الضروري من فإن أصالتها، على المحافظة في

ى أدرج التي الثقافية القيم وضع في تتمثل األولى األولوية ٠ ي التراث موقع أساسها عل م عال  ال
عليها؛ والمحافظة القيم هذه وحماية القائمة في

ة ضمان والترميم) والتدعيم الحماية (مثل الموقع على المحافظة معالجات لجميع ينبغي ٠ ي ما  ح
للتفسير؛ وإعداده تكامليته فترة وإهاللة التراثي الموقع أصالة

ة بمهمته القيام في لالستمرار ذلك، ينطبق حيثما التراثي، للمورد الفرصة إتاحة ينبغي ٠ دي نثلي  ال
ت إذا أما التاريخية. تكامليته في أضرار إحداث في يتسبب ال ذلك أن طالما ن رية كا ستمرا  ا

ة من كجزء مالئم باستخدام يقوم لكي المورد تكييف فينبغي ممكنة، غير المهمة ط ة خ ق ي ق  د
التعليمي. ودوره البارزة العالمية بالقيمة تعترف التصور

 هذه فإن األحيان بعض وفي التراث. موارد معالجة إزاء مختلقة نهج إلى المختنفة القيم تشير ما وكثيرا
ة القيم (مثل القيم بعض على التركيز يؤدي وقد متضاربة. تكون النهج طني و ة ال مي علي حية والت سيا  وال

 األصالة. وتدمير بل المفروض، والتطوير الترميم في اإلفراط إلى السياسية) أو واالقتصادية والوظيقية

ن٠ ولذا □  عنصرا يعتبر منهجية نثييم وعملية الموارد قيم هيكل إلى يستند الذي المتوازن التقدير ئ
للمعالجة. واستراتيجية للصون مالئمة منهجية لوضع أساسيا

ن أساسي جزء والطبيعي الثقافي التراث صون وعملية ة م ي مل ط ع طي خ ة الت مي صادية والتن القت  ا
ى الحديثة. واالجتماعية عل من فإن ولذا التخطيط، عملية من األخرى الجوانب مع تتنافس أن البد ذلك، و



ث ا ر العالمي الثقافي ب

ي سدور ه في موقع لكل وتحليلي واقعي تقييم وضع العالمي التراث بمواقع يتعلق فيما والسيما ا ق ا  سي
ي الد ل للمورد الثقافية القيم يراعي أن من النثييم لهذا بد وال واالجتماعي" في١والذق ا ما حت ق وا حقي  ت
 نطاقا" األوسع االقتصادي االجتماعي السياق في القيم لهذه وتعزيز وإدماج مالئم صون

المعالجة منهجيات تعريف ٣-١-٨

ز التدعيم من متباينة ودرجات الروتينية أو الدورية الصيانة بين المعالجة استراتيجيات اوح ش  والتعزي
ك معين، استخدام مالءمة لمدى تدريبات وضع وينبغي المكيف. االستخدام حتى أو والترميم ذل ن و  م

ل من النوعية باإلجراءات العامة المفاهيم مراقبة الضروري ومن المعنية. للقيم تحليلي تقييم خالل ج  أ
ل عن التعبير في المستخدمة المصطلحات توضيح وينبغي الموقع. على المحافظة سياسات توضيح  ك

ظة مجال في المعنيين أولئك بين متسق اتصال لوجود الفرصة إلتاحة وذلك المعالجات هن نوع  المحاف
اإلدارة. وعملية الموقع على

خدام. في شيوعا األكثر الموقع على المحافظة بمفاهيم الخاصة التعاريف التالية ألقسام١ وذبول  االست
للمناقشة. ومفتوحة دقيقة وليست إشارية التعاريف وهذه

 موقع أو تاريخي لمعلم للبقاء الالزمة الظروف لتوفير الالزم العمل قانونية، بعبارات بأنها، الحماية تفهم
 تأمينها لضمان التاريخية للمواقع المادية بالحماية يتعلق فيما المصطلح هذا ويستخدم تاريخية. منطقة أو

ر كما المرئية. االقتحامات و البيئية الهجمات عن فضال النهب، أو السرقة من ف و ق ت ط منا ة ال زل عا  ال
التاريخية. للمناطق الحماية

ع ضمان إلى تهدف التخطيطية المعايير و التشريعات إلى تستند التي القانونية والحماية دفا د ال  أي ض
 مقابلة' عقوبات وتسن السليمة، ات لإلجراء توجيهية مبادئ وتوفر ضارة معالجة

ر مسبب معلم إزالة حتى أو ذلك، وغير أغطية أو ومأوى سطوح اءضافة المادية الحماية ودشمل ط خ  لل
٠ السالمة لضمان

-̂̂r-r د

ى للمحافظة المناسبة التدابير اتخان إلى الحفظ يهدف  باللغات الكلمة وتعني الراهنة. حالته في الموقع عل
ي االستعمال مع التاريخي الحفظ يتوافق المتحدة، الواليات وفي الوقائية. اإلجراءات الالتينية طان  البري

ى المحافظة لكلمة التاريخية. بالمباني يتعلق فيما الموقع عل

٧١



واألصالة المعالجات

ه وتعني الروتينية. أو الدورية والصيانة المنتظمة التفقد عملية الحفظ تدابير وتشمل د مة، ه كل ن ال  م
ل والتدهور األضرار وقف ضرورة العملية، الناحية ن الناجمة تلك بث ه ع ا مي ل د ا وا م وية وال ما كي  ال

ى وإعادتها تكتشف عندما الدقيقة) الكائنات أو النباتات أو األخرى اآلفات أو والقوارضر والحشرات ل  إ
حالتها.

المواقع على المحافظة ٣-٣-١-٨

ى المحافظة تعني ى اإلبقاء المواقع عل ى المحافظة أو تراثي مورد سالمة عل  التدمير من القائمة حالته عل
وم ويشمل ).٣ ٠١ ٩٨٢ (فيلدن، الحياة وإطالة التحلل لمنع تتخن التي اإلجراءات أي التعيير أو ه مف  ال

ي التاريخية المدن أو والمواقع المباني حماية إلى تهدف التي المعالجات أنواع مختلف للصون العام ه  و
والتعزيز. والتدعيم واإلصالح الصيانة تشمل

 نهج من جزءا الموقع على المحافظة تشكل الثقافية، الطبيعية المناظر أو الحضرية بالمناطق يتعلق وفيما
ب االهتمام إيالء مع الددريجي التعيير من درجة قبول الضروري من فإن ولذا ٠لإلدارة متكامل ج وا  ال

ي محمية. مناطق أنها على المناطق هذه أجلها من صنفت التي واألصالة للقيم ف ة و صد و ل ت £ ل ل ل  ل

ة ب ث ع ٧ بحماية ل ي عليها (المتفق ئمعءصر دورن٠و ر/ظرشة ل[ل1 ي، ف روب ت )،١٩٧٦ ني ر عتب  ا
لصونها. جوهرية أهمية نات المستمر واالستخدام االجتماعية الوظائف

ن والمعالم المختلغة المباني عناصر معالجة في الموقع على المحافظة تستخدم كما م ت ض  المجموعا
ة على تقتصر الموقع على المحافظة معالجات فإن السياق، هذا وفي والمواد. ي ما د ح وا م ة ال صلي أل  ا
وتدعيمها. وتنظيفها

ى المحافظة في للصون الرئيسي الهدف ويتمثل  ٠ الثقافي المورد وتكاملية أصالة عل

التدعيم ٤"٣-١-٨

د استخدام أو الثقافية للممتلكات الحالي للنسيج المادية اإلضافة هو التدعيم وا م ة ال صق ال د أو ال وا م  ال
 الهيكلية. تكامليتها أو المستمر تحملها ضمان أجل من الممتلكات هذه في الداعمة

 والطويلة القصيرة المادية لالنعكاسات واضح بفهم تنفذ لم إذا سلبية تأثيرات التدعيم لمعالجات يكون وقد
.االنعكاسية ومبدأ األصلي المعلم في التعييرات حدوث واحتمال للمعالجة،
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العالمي الثقافي التراث موافع إلدارة التوجيهية المبادئ

^o -r -) m ٠//ترس

 المظهر أو الشكل إعادة هو شيوعا األكثر المقبول التعريف وكان الماضي، في معاني عدة للترميم كان
ن كثير في المصطلح هذا يرتبط الشمالية، أمريكا وفي المعالم. ألحد فقود٠الم ن م حيا أل ستعادة ا  ابا

 الترميم كان إنجلترا، وفي معينة. فترة في المباني ألحد الجمالي التصميم مفهوم بداع إعادة أي الفترة
ل روسكين جون قادها التي المداوالت أعقاب في وذلك مدمرة، أو سلبية معالجة ال ف خ ص  الن

ي الترميم مصطلح استخدم ما وكثيرا عشر. التاسع القرن ن لثاغي١ ت ف فا ل ل ة ا التيني ره ال عتبا  با
المبني. الثقافي التراث بصون يتعلق عاما مصطلحا

 البندقية. ميثاق من ١ ٣-٩ المادة في الوارد النحو على محددا تعريفا الحاضر الوقت في الترميم منح وقد
ه عن أيضا والكشف بل فحسب، المورد تكاملية على المحافظة ندس لترميم١ ن لل،٠فالهد ت م ي ة ق ثقافي  ال

م عملية إلى تستند التخصحن شديدة عملية والترميم األصلي. تصميمه مقروءة وتحسين ي ي ق ة ت خي ري  تا
 الكشف أي ٠ الحديث الترميم من الهدف فإن ذلك، وعلى والتخمين. الظن على تعتمد أال وينبغي تحليلية،

ن الذي الهدف عن يختلف - قائمة زالت ما التي المواد حدود في األصلية الحالة عن ا دا ك ئ ي سا  ف
 mise-eri- الفرنسي والتعبير المطلوب. الشكل بناء إعادة خالل من األصل إعادة في والمتمثل الماضي
valeu7 الفكرة" بهذه وثيقا ارتباطا يرتبط 

البناء إعادة ٦-٣-١"٨

. من البناء تعني البناء إعادة د ي د  نغذت التي األعمال إلى اإلشارة في المصطلح هذا استخدام ويمكن ، ج
 مدمرة أو األوصال مفككة مكونات بناء إعادة بهدف وذلك كليهما، أو القديمة أو الحديثة المواد باستخدام

ى وليس وقرائن دقيق ومعماري أثري توثيق إلى البناء إعادة .عملية تستند أن بد وال منها' أجزاء أو ل  إ
اإلطالق. على التخمين

 والزالزل الحرائق مثل الكوارث بعد مالئمة استراتيجية تشكل البناء إعادة أن من دبين مما الرغم وعلى
ر يستخدم عندما كبير شك موضع تصبح سالمته فإن الحروب، او دبي ن كت سي ح ض لت ر ع ع واق م  ال

ي جديد موقع إلى منه جزء أو التاريخية المعالم أحد نقل فإن كذلك التراثية. ض قت ة أيضا ي د عا ، إ ء ا ن  ب
ت منئل البيئية األخطار من مورد حماية أجل من ضروري أنه يتبين عندما ذلك ددردر وب^ن ضانا  الفي

ث من مبررا لذلك يكون عندما إال األصلي الموقع من مورد نقل عدم وينبغي والتلوث. ح حي صال  الم
 ٠ القصوى األهمية نات الدولية أو الوطنية

صلية"، حالته إلى إلعادته در. نفس األ ص م ال

صدر. نفس م ال

.٧ البند البندقية، ميثاق
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-̂̂v - r رء/ل;لسء/رذجررم

ي يونانية كلمة سبس٠ذسظرو5/ر /رة</ء تحميع عدده ا عن ت وقد أعمدة إقامة إعادة أو الترميم ت ح صب  أ

 إلى اإلشارة عند عموما الكلمة هذه وتستخدم ، مفككة كانت وإن الموجودة األجزاء تجميع إعادة تعني
ى وليس ٤ الجافة األخشاب أو النجارة أعمال مثل بوضوح محددة مكونات من تتألف التي الهياكل ل  إ
بالمالط. المكسية الحجرية الجدران مثل الضخمة الهياكل

ر لهيكل المكاني الطابع جعل إلى يهدف الترميم من نوع أنستالوسيس األوصال وتجميع م د ر م كث  أ
 هي التي األصلية المواد باستخدام المفقود األصلي شكله إقامة إعادة خالل من المرئية الناحية من شموال

ي ي وتوجد مناسبة حالة ف ى العمل توجيه من بد وال الموقع. ف م الخاصة القواعد نفس أساس عل رمي  بالت
ث مواقع في المقبول البناء إلمعادة الوحيد الشكل هو فهذا وعموما، أكيدة. أثرية قرائن من وبدعم را  الت

العالمي.

والعمارة المعالجات ٤-١-٨

ضع الوظيفي االستخدام تستوعب التي الموارد مع التعامل المعمارية النظم تشمل  إذ بيئية. لتغييرات وتخ
ي كما والدينامية. الثابتة األحمال ويقام البقاء يقاوم كمبنى شئ كل قبل يعمل أن المبنى على يتعين غ ب ن  ي

ر من حمايته الضروري ومن المبرمج االستخدام تناسب داخلية بيئة يشمل أن طا ألخ ل ا ث ق م حري  ال
ى، نسيج تشمل التي الشواغل هذه على وعالوة والزالزل. والفيضانات والرياح والنهب مبن ل ال م ش  ي
د الذي والمحيط موقعه على بالمحافظة الصلة نات بالمسائل االهتمام أيضا اثي الش المورد صون ج و  ي

المادية. وبيئته فيه

ن الوقائية للصيانة ينبغي  شهدت وقد رئيسية، تدخالت إلى الحاجة دون الحاالت معظم في تحول أ

حو على الوثائق ن تكاليف من تقلل الجيدة الصيانة بأن جيد ن التاريخية. الموارد صو

ل حجم إلى منه جزء في ذلك ويرجع كبيرا. ثقافيا تحديا يشكل الثقافي التراث موارد صون إن سائ م  ال
ة معني ي وما ال و ط ة. هذه في المختلغة المهن من الكثير اشتراك عن فضال تعقيد، من عليه تن ملي ع  ال

 التراثي. المورد لقيم المالئم الفهم على يعتمدون بل بسيطة، صيغة الموقع على المحافظة دعاة يتبع وال

مختلغة. كثافة ومستويات مختلغة أحجام من التدخالت إعداد الموقع على المحافظة سياسة وتشمل

' ى مبث¿ من الحفريات ،ر ه 0ل٧ا { ا % ' . ) ا ا أ ا

ف عري جميع ت ل ت صا ألو جة يشير األنستالوسيس ا در ى بال ألول ل إلى. ا ت ر ا ك جا ح م مثل د أل ) المعابد ترمي ة ي ن ا ن و ي ل ال ا  أن إ

ح الكلمة هذه صل ضا ت ي م (مثل الخشبية للهياكل أ الشرقية). المعابد ترمي

٧٤



ض الثقافي التراث مواقع إلدارة التوجيهية الميادئ العا

ي الموصوفة التدابير د وتتحد ء ف و د ومناخ التدهور وأسباب المادية الظروف ض ر وا م ل  الثقافية ا

ي المتوقع المختلغة ٠ المسنثبل ف

ت والمشكالت النوعية األعراض معالجة يتعين أنه من الرغم على ل إلى دائما النظر ينبغي الصلة نا  ك
 الحفظ. معالجات وصف لدى العوال من الكاملة الطائفة مراعاة مع متكامال كال باعدباره مورد

 فريق عن صادرة متوازنة أحكام إلى العالمي التراث مواقع بمعالجة الخاصة القرارات تستند أن ويتعين
ت والتوصيات األهداف لتحديد كمرجع االتفاقية أهداف وتعمل التخصصات. متعدد د األولوية نا حدي  وت

وهي؛ الترميم أسلوب مراعاة من بد وال الجيد للصون العامة والمبادئ النهائية اإلدارة أهداف

األهداف؛ فهم ٠

المحددة؛ المهام إبالغ ٠

ى اإلشراف ٠ تنفيذها. عل

 المحافظة لضمان الفضلى السياسة أنها عموما أثبتت التدخل من األدنى الحد سياسة أن نتنكر أن وعلينا
د إبقائها هو المواقع أو المباني لحفظ سبيل أفضل وأن الفعال. الموقع على ي ل ق س (أي االستعما ك  ع

ت ط المتحفية). المجموعا م ن ي وال صل أل ت على ينطوي أنه حيث األفضل هو لالستخدام ا حديا  ت
ت اقتراح يمكن ذلك، تحقيق يمكن ال وعندما بأكمله. للمبنى بالنسبة أقل ة استخداما د ي د ة ج م ئ ال  م

ق واف ى ما العملية هده تشمل وقد الصلة. نات والقيم الموقع أو المبنى تصميم مع تت م س  بالغرنسية ي
mise-en-valeur ٠ذلك دون أو تكييغية ت١تعيير ء١إجر مع تحديث أو

 البندقية في الوسطى العصور من دير تكييف (مثل الجديدة االستخدامات ليناسب تراثي مورد تحويل إن
ر السابع القرن من للظة مخزن تحويل أو األحجار لصيانة مختبر أو مدرسة إليواء ش ى ع ل ى إ ن ب  م
 القيم إنقاذ بها يمكن التي االقتصادية الناحية من السليمة الوحيدة الوسيلة األحيان بعض في يعتبر سكني)

 الوظيفية. والمستويات والسالمة الحياة إلى التاريخية المواقع أو المباني وإعادة والجمالية التاريخية

 يعني منزلي) كمتحف االستخدام أو المجموعات عرض (مثل متحفية أغراض إلى المباني أحد وتحويل
ل من تحويل عمليات األحيان من كثير في ذلك يتطلب وقد جديدا. استخداما منحه أيضا ج ب أ ستيعا  ا

 والحريق واإلضاءة للبيئة المحددة المعايير وتحقيق الكافي، األمن ضمان مع الزوار من الكبيرة األعداد
ذلك. وغير والخدمات، والوصول والسالمة

 معالجة فيها يتعين التي التاريخية الحضرية بالمناطق خاصة بصورة الجديدة االستخدامات مسألة وتتعلق
ت الصعبة واالقتصادية االجتمامعية المشكالت صالح. عمليات ومراقبة بإدارة الصلة نا ل اإل حوي  ولت

ن ح بوضو كاملة بصورة يفير سوف سياحي مقر أو كفندق الستخدامها أو متحف إلى تاريخية مدينة م
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 حال يكون قد االستخدام هذا أن حين وفي عليه. ومختلف جديد طابع وإضفاء األصلية االجتماعية مهامه
ط على للمحافظة القصوى األولوية منح يتعين األحيان، بعض في معقوال ما ألن ة ا صلي أل ف ا ظائ و  لل

 واحيائها. المتوافقة االجتماعية

واألطالل المعالجات ٥-١-٨

ف يمكن 0 أنه لدرجة األصلية ومادته شكله من جدا الكثير فقد بناء بأنه الملئباألطالل الموقع تعري

ضا فقد  وظيفيا هيكليا شكال باعتباره المحتملة وحدته أي

را نوعية. ثقافية قيما وتمثل أهمية على تنطوي قد الموقع عليها التي الحطام حالة أن غير ظ د ون ق ف  ل
جة تستحق فإنها ولذا خاصة، تحلل لمشكلة التاريخية األطالل تتعرضى المادية، تكامليتها عال ة م ي ا عن  و

ن تخلو التي نسبيا البسيطة المادية الجوانب حالة في وحتى ٠خاصة ش م ت أو النقو سما ة ال كلي هي  ال
ة ونوعية الترميمية المعالجات أو الموقع على المحافظة مالءمة فإن المعقدة، رف ح مة ال خد ممت ي ال  ف

النهائية. النديجة نجاح مدى تحدد سوف اإلصالح عمليات

رة تأثيرات لها يكون قد أنه إلى بالنظر وموقعها جديدة أعمال أية حجم بعناية تدرس أن وينبغي  على كبي
 تفسيرها، أ'و حمايتها أو األطالل تثبيت إلى التدخالت هذه تهدف عندما وحتى للموقع. التاريخي الطابع

 والواعية الحساسة الدراسة وتتطلب األحيان من كثير في إشكالية تمثل الجديدة البناء .عمليات مسألة فإن
الموقع. على المحافظة ألهداف

ض ث الثر أطالل معالجة من الرئيسي الغر ن حماية هو العالمي ا مو ض م ي ال خ تاري  ونئقديمه ال

٠ للجمهور

ى الهيكلية والتكاملية المادة في الخسائر وحجم ومكان نوعية على يعتمد األطالل وتقييم تفسير إن عل  و
 األثر تعريف لدى التحطيم لحالة الثقافية األهمية وعلى المفقودة للجوانب به الموثوق والتوثيق المعارف
فيه. يوجد الذي والمحيط

 موجودة زالت ما األصلية المكونات كانت إذا إال األنستالوسيس األوصال تجميع في التفكير ينبغي وال
ب لن سينفذ الذي العمل كان وإذا ذلك. لتبرير كافية بصورة األصلية حالتها في الموقع في ب س ت ي ي  ف

ي وقد وقيمه. التراثي للمورد الشامل الوضع في التوازن عدم من حالة إحداث و ط ع ين ق و ي م خ ري  تا
ى فيه يوجد الذي والمحيط والسياق الموقع بين العالقة فإن أخرى، ناحية ومن هامة. أثرية إمكانيات عل

j بعد نسبقى y i -"ك ديذة٠ أو مبنى بقايا٠و!لسقوط ط  Shorter Oxford English ذاقطت"ء أو ت
Dictionary.
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ى ما أو الثقافية القيم يفوق قد المعاصر واالقتصادي االجتماعي م س ر ي ري ب ة االستخدامات ت مكيف  ال
والمعالجات.

د المتطرفة الحاالت في بل يضر، قد اإلجراء هذا أن من للخطر إدراك هناك يكون أن يجب أنه غير  ق
العالمي. للتراث موقعا باعتباره األثر هذا وضع يدمر

باألصالة؟ المعالجة تتعلق كيف ٢-٨

ي [¿1للل1 /رئصي في الواردة للمبادئ وفقا م ع  الثقافي المورد إدارة من الرئيسي الهدف فإن )،٤ (المادة ل
 مناسبة بصورة ونثديمها العالمي التراث قائمة في الموقع أجلها من أدرج التي بالقيم االحتفاظ ضمان هو

ن وذلك منتظمة تفقد عمليات تتضمن للصيانة شاملة استراتيجية وضع ويتعين العام. للجمهور ل م ج  أ
م إلى ذاته حد في يؤدي عالميا تراثيا موقعا باعتباره المورد تعيين أن والواقع الهدف. هذا تحقيق ق ا ف  ت

 التجارية النشاطات وإدخال اإلبالء تسارع إلى تؤدي أن يمكن التي السياحة لزيادة نتيجة اإلدارة ضفوط
ت إلى يؤدي أن يمكن التعيين هذا فإن كذلك فيها' مرغوب غير أو مدمرة تكون أن يمكن التي رحا  مقت
 فإن ولذا تجارية. أو سياسية لدوافع نتيجة التشييد إعادة وحتى بل واألنستالوسيس للترميم التصور سيئة

ة بصورة اإلجراءات جميع بدراسة االهتمام من بد وال الشديد، الحنر جانب التزام الضروري من ق ي ق  د
االتفاقية. لمتطلبات وفقا

ن العالمي التراث قائمة في يعين موقع أو أثر ألي بد ال لالتفاقية، التشغيلية التوجيهية للمبادئ ووفقا  م
 استراتيجية تقديم من بد وال والمحيط. والمواد والحرفة بالتصميم يتعلق فيما األصالة معايير يستوفي أن

 هده القائمة في الموقع تقرر معالجة أية تستوفي أن ضرورة ذلك ويتبع المورد. لهذا البارزة القيم لصون
 المختلغة بأشكاله تتعلق التي الثقافي المورد في الجوانب هده باختصار التالي الموجز ويحدد المعايير.

 أن من الرغم على أنه هنا التأكيد ينبغي أنه غير المالئمة. الموقع على المحافظة وإجراءات األصالة من
 المعالجات في متوازن تقدير بضمان االهتمام الضروري من فإن منفصلة، بصورة عرضت قد الجوانب

 التراثي. المورد وأهمية التاريخي الطابع عن فضال األصالة على المحافظة أجل من

المواد؛ في األصالة

ل تأثير عن نجمت التي والعالمات القرائن التاريخية، الطبقات األصلية، البناء مادة ل<¿:1ا[
الزمن). (غبرة التقادم، وعملية التاريخ في البارزة المراحل

: هدف ي ج ع خداع يمكن ال حتى التاريخية عن الجديدة المادة وتمييز التاريخية المادة احترام ل
ة أن يفهم أن التاريخية المدن أو المناطق في وينبغي المشاهد، تضليل أو د ما ل  ا

المنطقة. منه تتألف الذي والنسيج المادية الهياكل إلى تشير
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* التنغيذ

الحرفة في األصالة

القرائن:

 ا المعالجة من الهدف

٠ التنفين

التصميم؛ في األصالة

القرائن:

 المعالجة؛ من الهدف

٠ التنغيذ

العحيط في األصالة

القرائن

 ا المعالجة من الهدف

* التنغيذ

ك يعني وسوف البناء. بفترة تتعلق التي المادة أساس وصون الصيانة ل ي ذ  ف
ى المحافظة التاريخية المدن أو المناطق  ولو استبدال وتجنب التاريخي النسيج عل

للمنطقة. التاريخية االستمرارية تشكل أنها طالما الهياكل أقدم حتى

خية الهياكل في المعالجة وتقنيات األصلية البناء تكنولوجيا ودالئل المادة ري  التا
والمواد.

 الهيكلية. والنظم البناء مواد في األصلية الحرفة قرائن احترام

ن التجانس توفير مع األصلية والهياكل المادة وصيانة الموقع على المحافظة ي  ب
 التقليدية الحرفة استخدام خالل من الجديدة واألجزاء اإلصالحات

ي والمعماري الغني التصميم بها يعرض التي الجوانب أو المكونات س هند  أو وال
ة (المعني فيه يوجد الذي والمحيط التراثي للمورد الوظيفي سال ر صلية، وال أل  ا

 والمناظر والمناطق المواقع في وينبغي التذكار). جانب والوظيفية، الغنية الفكرة
ى حالة بكل يتعلق فيما األشمل السياق إلى التصميم إسناد التاريخية الطبيعية ل  ع

٠حدة

ى التصميم مفهوم احترام ي وتوثيقه عنه التعبير تم الذي النحو عل ل ف شكا أل  ا
 المعمارية. وجوانبها الريفية أو الحضرية للمجمعات األصلي للهيكل التاريخية

خية الهياكل تجميع أو وترميم وتدعيم وإصعالح وصيانة صون ري ث التا حدا  وأ
ي التصميم وأفكار جديدة إنشاءات أي بين التجانس ت ل ت ا دي ب ي أ ل ف شكا أل  ا

التاريخية.

 التاريخية الحدائق أو والمتنزهات البناء، بغترات المتصل المورد محيط أن موقع
 المجموعات. وقيم المدن مناظر وقيم الثقافية أو التاريخية الطبيعية والمناظر

 الموقع بين العالقة على والمحافظة األصلي موقعه في التراثي بالمورد االحتفاظ
به. المحيطة والمناطق

خطيط الرقابة، تخطيط ى المحافظة ت ة المتعلق أو الحضري الموقع عل طق من  بال
ى والمحافظة المتكامل. الموقع عل
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 بالهياكل يتعلق فيما أساسا توخيت قد هنا إليها المشار المناسبة والمعالجات األصالة مسائل أن حين وفي
ل الريفية المناطق في وخاصة التقليدية للمستوطنات جاد اهتمام إيالء الضروري من فإن التارخية، ث  م

 التدريجي التفيير ذلك في بما والوظائف للحياة تقليدي بشكل تتميز التي الثقافية الطبيعية والمناظر القرى
ءا التقليدية والمهارات المعلم استمرار يكون قد الحاالت، هده وفي البناء. ونشاطات ز سيا ج سا ن أ  م

ي اقتصادي نظام ضمن االتساق ضمان أجل من وذلك الصلة، نات اإلدارة سياسة د ي قل ط ت م ة ون ا ي  ح
 المنتجات من اإلحالل وتجنب الحرف هذه في األصيلة النوعية لضمان االهتمام إيالء وينبغي ٠ وموطن

 باألنماط عموما التوصية الضروري من أن التجربة أثبتت فقد ذلك، على وعالوة ٠ءية٠الصنا الطرق أو.
ن ذلك وغير الجديدة، والمالط الطالء مواد استخدام يتعين عندما وخاصة المواد من التقليدية ل م ج  أ
 الموجود. الهيكل مع والجمالي المادي االتساق ضمان

المواد في باألصالة الصلة نات المعالجات ١-٢-٨

 التركيز وينبغي األصلي. التراثي للمورد األصلية بالمادة الصلة نات القيم إلى المواد في األصالة تستن
أثرية. منطقة أو واحد بمبنى يتعلق كان سواء وصيانته وصونه األصلي النسيج حماية على

ها في بها واالحنثاظ األصلية والهياكل المواد حياة فترة إطالة هو لجة المط من الهدف إن ع  موق

ة العمرية القيمة على والمحافظة الموقع، وفي البناء في األصلي ر ب غ ن و م ز ل ى ا ل د ع ر و م ل  ا

ر ولالحنثاظ آثا و واستخدامها تاريخها ب ر تغييرها أ و مر الوقت. ب

ر مختلغة مواصفات تتطلب التاريخية والحدائق بالنباتات يتعلق فيما المواد أصالة مسألة أن غير ظ  بالن
ا والذبول. والتحلل للنمو الطبيعية الدورة على تنطوي ودينامية حية كائنات تعتبر النباتات أن إلى ذ ل  و

ل األصلية بالنباتات االحتفاظ بالرعاية ويمكن متباينة. طويلة فترات على استبدالها يتعين طو ة أل ر ت  ف
ق إحدى هي وهذه الوراثية. الساللة نفس من مكانها ستحل التي النباتات إكثار يمكن كما ممكنة، ر ط  ال

ل تحتاج قد أنها حيث النباتات بين بالتنافس تتعلق مشكالت هناك أن غير األصالة. على للمحافظة ال  خ
اخر. موقع إلى النقل إلى نضجها

 موجودة التكاملية هده كانت إذا وما بتكامليتها تتعلق المثارة المسألة فإن بالحدائق، يتعلق فيما أنه والواقع
ى للمحافظة ممكنة أنها يعتقد التي اإلجراءات هي وما عدمه، ن ن عل ز وا م الت ي سل ع ال ب م جوان  ال

ى المحافظة بسياسة يتعلق فيما اتخاذه ينبغي مهم قرار وثمة للحديقة. التاريخية ء لجميع الموقع عل زا ج  أ
 أو المرجعية النقطة لتكون النمو دورة في معينة نقطة اختيار يتعين كان إذا ما هو منها جزء أو الحديقة

الل. إتمام قبل الدورة من جزء أو جميع تستكمل أن بضرورة القبول يتعين كان إذا ما إلح ي ا غ  وينب
ي للتصميم أساسية بصورة األصالة إسناد وينبغي المعينة. الحديقة سياق في القرارات هذه اتخان د ما  ال

العضوية. غير بالمواد المتعلقة والجوانب
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ت وإجراء المنتظمة الصيانة توفير يشمل الذي اإلجراء وهو الوقائي؛ اإلجراء صالحا ضرورية اإل  ال
ل من والعمل المحتملة األخطار استباق يعني أنه كما الضرر. حدوث قبيل ال ط خ طي خ ل الت خ  والتد

ت الحمائي غالفها فقدت التي باألطالل يتعلق وفيما األضرار. هذه تالفي على المباشر ة وتفاقم ج ي ت  ن
ة األجزاء لحماية األسطح أو األغطية لتلك الوقائية اإلجراءات تشمل قد والتحلل، التجوية ألعمال ش ه  ال

 أحد يتمثل وقد الموقع. وقيم األثر طابع إزاء وبحساسية إقحام دون ذلك نتغيذ ويتعين للخطر. والمعرضة
ه إال متحف، في صونها أجل من األثر من الزينة أجزاء إزالة في المتطرفة اإلجراءات ن ي أ غ ب ن  أن ي

ى وسائل هناك تكن لم إذا إال به ينصح وال مؤقتا اإلجراء هذا يعتبر ر خ ه' أ ت حماي ا ل ذ ه ء ف را ج إل  ا
 األصلية. سياقها في تاريخيا المهمة بالمادة االحتفاظ مبدأ مع الواقع في يتعارض

ل تاريخية تصبح البناء، عمليات في واستخدامها المادة قطع وبمجرد األصلية؛ المكونات إحالل ص  وتت
ة المواد إحالل خالل من الترميم أن من الرغم وعلى المعني. للغرضر التاريخي الزمني بالخط حلل مت  ال

ها يمكن فإنه األثر، في المادة أصالة من يقلل سوف الهيكلية والمكونات ول ب ن ق م د ض و حدة حد و  ال
ة بمواد مالئمة بصورة تنفذ وعندما المتبقي. األصلي الهيكل لبقاء ضرورية كانت إذا المحتملة ع صن  و
ة وينبغي للهيكل. األصلي الطابع مع متوافقة النتيجة تكون أن ينبغي مماثلة، ي مل ع ل ل ال ح ت إ  المكونا

ة من نقلل ال بطريقة تنفذ وأن الحجم حيث من صارمة بصورة محدودة تكون أن األصلية م ي ة ق د ما ل  ا
األصلية.

ى قادرة فيه تعد لم الذي الحد إلى الهيكلية المكونات أو المواد قوة تنخفض عندما والتعزيز؛ التدعيم  عل
ه أن غير تعزيز. أو تدعيم عمليات إجراء المستصوب من يكون قد المتوقعة، األخطار من اإلفالت ذ  ه
 توليفة تتوافق ال وقد تتغير. سوف األصلية المادة أن إلى بالنظر المورد أصالة من تقلل سوف المعالجة

عية المنتجات استخدام أن فالواقع الحديثة. الصناعية المنتجات مع التقليدية المواد صنا ة ال حديث ي ال  ف
 المواد أصالة فقد إلى يؤدي قد مما األصل من كيماويا أو ماديا يفير أن يمكن التقليدية البناء مواد تدعيم
 دقيق تقييم بعد إال المعالجات هذه في التفكير عدم وينبغي حاله. على يظل قد المظهر أن من الرغم على

 المستحيل أو الصعب من يكون قد أنه البال عن يغيب أال ينبغي كما حالة. كل في لالنعكاسات وتحليلي
ه إجراء فقبيل ولذا ناجحة. تكن لم إذا الطالء أو الحقن .عمليات مثل المعالجات تعيير ذ ت، ه  التدخال
ع المتأني العلمي التحليل خالل من وذلك والتنعيم، الحماية بين سليم توازن إيجاد يتعين ب طا ق ل سا  وات
ل بأي التاريخية ائن الش تدمير عدم وينبغي المقترح. والعالج البيئي والسياق األصلية المواد ن حا  م

األحوال.

ة ذاتها المعالجة اختبار ينبغي صور ة إثبات من بد وال فعاليتها من للتأكد مالئمة ب م الء د م وا م ل ا

ل المعنية ختبار فترة خال واسع. نطاق على التطبيق بعملية القيام قبيل ممتدة ا

٨
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ى األحيان يعص في تحدث قد الفشل حاالت أن حيث طويلة االختبار فترة تكون أن وينبغي د حت ع  ب
خية المباني في المعالجات لجميع دقيق بسجل االحتفاظ المهم ومن عاما. عشر خمسة أو عشرة ري  التا

 وينبغي مكتوبة. نثارير إعداد ثم سلوكها على منتظمة تفتيش عمليات وإجراء القديمة التاريخية والمعالم
 التاريخية. النتجيالت هذه إلى الموقع على المحافظة معالجات عن تعد التي البحوث ترجع ان

ب هو ما بعناية ويحدد يتعرف أن المرء على يتعين تاريخية منطقة بنسيج يتعلق وفيما ه المطلو ون  ص
ها في التقليدية المستوطنات أو للمدن التاريخية القيمة وتكمن األصالة. تفقد ال حتى كل جها. أو هيا سي  ن
 يعني جديدة بمباني النسيج وإحالل التاريخية المباني في المرتفعة المناطق أو الواجهات صون فإن ولذا
ل من اإلحياء هو الهدف يكون أن وينبغي التاريخية. واالستمرارية األصالة فقط ج ظة أ ى المحاف ل  ع

 ممكنا. ذلك يكون حيثما األصلي للنسيج الموقع

الحرفة في باألصالة الصلة نات المعالجات ٢-٢-٨

ا البناء. صنعة بقرائن االحتفاظ على هو تركيزها أن إال المواد، بأصالة الحرفة في األصالة تتعلق د ل  و
التقنيات. هده على شاهدا باعتباره التذكاري للنصب األثرية اإلمكانيات على تعتمد فهي

ي حياة فترة بطالة هو المعالجة من الهدف و مواد أ ن تبين مكونات أ رائ ق ل ة ا ص خا ل ة ا ف حر ال  ب

 المعاصرة. التدخالت خالل من تزييفها عدم ولضمان

ى الحرفة في األصالة قيمة تفهم ا الموقع على المحافظة  المنهجي التحديد خالل من لها وجه أفضل عل
 مرجعا البحث هذا يوفر وسوف ٠ الدشييد وطرق البناء مواد ومعالجة التاريخي اإلنتاج وتحليل والتوثيق
ى المحافظة معالجات لتوافق ضروريا الحديثة. الموقع عل

خي الهيكلي النظام تكاملية احترام الهيكلي، التعزيز أو التدعيم حالة في يتعين، التدعيم؛ ري ه التا كل ش  و
 استعماالت استحداث أو مناسبة بيئية تعديالت وتوفير مالئمة جديدة تقنيات إدخال يتسنى ولن المحفوظ.

 'كنظام أي متكامل ككل التاريخي البناء بها يعمل التي الكيفية فهم أوال، خالل؛ من إال حساسة مكيفة
)-١٩٨٢ (فيلدين، هيكليمكاني" بيئي

ر رئيسية. أهمية متوافقة نثليدية ومواد مهارات باستخدام التراثية الموارد إصالح يكتسي الصيانة؛  غي
ل من الثقافية الممتلكات صون تحقيق يمكن كافية، غير التقليدية الطرق تكون حينما أنه ال خدام خ ست  ا

مة الخبرات بحكم ومؤكدة لالنعكاس قابلة التقنيات هده تكون أن ويتعين الحديثة. التقنية الئ م وم ج ح  ل
٠ المناخية وبيئته المشروع

ة أو العمر قصيرة مواد من األحيان من كثير في تتألف التي المحلية المعمارية النواحي حالة وفي ش  ه
األنماط نفس استخدام ينبغي واألخشاب)، المحروق غير والطوب المدكوكة والتربة والطين الغاب (مثل
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ظ ويعتبر المتحللة. أو البالية األجزاء ترميم أو إصالح في التقليدية والمهارات المواد من حفا ى ال  عل
 من األحيان، من كثير وفي األصلية. المواد على المحافظة قدر بنفس مهما أمرا وتفاصيله التصميم نوايا

صة الشيء بعض أفضل تقنية تستحدث أن أمل على مؤقتة تدابير استخدام المستصوب خا ن إذا و ا  ك
 .المسنثبل في الموقع على المحافظة بجهود ويضر المورد تكاملية من سيقلل التدعيم

التصميم في باألصالة الصلة نات المعالجات ٣"٢"٨

ع التذكاري للنصب والوظيفي والهندسي والغني المعماري بالتصميم التصميم في األصالة تتعلق وق م  وال
ة تتعلق للنصب التذكارية القيمة فإن كذلك بها. الخاص والمحيط الطبيعي المنظر أو صال مه بأ صمي  ت

القصد. هذا مقروئية على وتعتمد

ح التي األصلية والهياكل المواد على المحافظة هو الهدف ١ح ض  يكون وعندما خاللها، من التصميم يت

ء ممكنا جرا  أو األشكال عن تكشف سوف التي األخرى المالئمة المعالجات أو الترميم عمليات إ

ت التعيير خالل من حجبت والتي بها الخاصة بالقيم الصلة نات التاريخية الهياكل  أو االهمال أو ا

التدمير.

م بناء إعادة أو بداع إعادة إلى تهدف التي الترميم عملية تفترض التاريخي؛ األرض طبقات علم عل م  ال
جمة والنتيجة ٠لإلرجاع قابل الوقت أن فقد، أنه إال السابق في موجودا كان (طراز) شكل في ن النا  ع

 أجزاء إزالة النهج هذا ويعني الطرازي. الترميم باعتبارها إليها ويشار تخيالت مجرد تكون سوف ذلك
 في مقبوال أسلوبا يعتبر كان الطرازي الترميم أن من الرغم وعلى التاريخ. من نوعية بغترات صلة نات

 وذلك الحالية، اللحظة في المورد ظروف إلى المعاصرة النزميم استراتيجيات تستند أن ينبغي الماضي،
ن التاريخي. الزمني نطاقه فترات جميع في السليمة واإلضافات باإلسهامات االعتراف يمكن لكي م  و

ة األحوال لتقييم وتوثيق شجيل وعمليات منهجية مسوحات إجراء الضروري دي ما رد ال و م م لل ي ي ق  وت
ق يتعلق وفيما ).١٩٦٣ (براندي، أجزاء في أو كال باعتباره تكامليته حدائ خية بال ري ظر أو التا منا  ال

 عنه. غنى ال أمرا تعتبر والتاريخية النباتية للمواد والحساسة الحافظة اإلدارة فإن الطبيعية،

ت علم في األساسية الطبقات عرض يمكن للتطوير، األعلى التاريخية المراحل حالة وفي قا  األرض طب
 بالحكمة السابقة للمراحل عرض أي يتسم أن وينبغي والتوثيق. الدراسة لغرض وذلك للمورد التاريخي

 تمثل التي المكونات إزالة عدم وينبغي وصونها. المساهمة قيمها تقويض إلى تؤدي ال بطريقة ينفذ وأن
ها يتم التي األجزاء تكون عندما مثل استثنائية ظروف في إال التذكاري للنصب تاريخية مراحل زالت إ
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ة جمالية أو وأثرية تاريخية قيمة نات النور إلى إخراجها يتم التي المواد تكون وأن األهمية قليلة ر ي ب  ك
 تحقيقها. يتعذر صعبة شروط وهذه ٠ العمل هذا تبرر بصورة جيدة حفظها حالة تكون وأن

ة بصفة مقبوال أمرا يعتبر (الغراغات) المفقودة األجزاء ملء أو الحديثة اإلدراج إعادة عملية م ا عا  م
ها دامت ى الفراغات معالجة عملية وتستند للعملية. سليما أساسا وتوفر تتوافر المحتملة وحدت ل م إ ي ي ق  ت

 تعزز لم اإلدراج إعادة عملية كانت إذا أما الوقائعية. القرائن أساس على إدراجها إعادة وينبغي لسياقها،
 أو موقعها أو الخسائر لحجم نتيجة اغات الفر إدراج إعادة تعنر إذا أو ككل، للمورد المحتملة الوحدة من

ة بطريقة الخسائر إدراج إعادة أمكن إذا أما ٠ مناسبا. يكون لن اإلجراء هذا فإن الغني، طابعها م الئ  م
٠ التوجيهية؛ الدولية للمبادئ وفقا المعالجة إجراء فينبغي

ر هو الموارد من ذلك غير أو التاريخية المباني في اإلدراج إعادة من الهدف أن من الرغم وعلى ي وف  ت
د ال اءحالل عملية إي فإن وشكله، ونسيجه لونه حيث من األصلي التصميم مع التجانس ن وأن ب و ك  ت
 وينبغي ٠ التاريخية. أو الغنية القرائن الترميم عملية تزيف ال حتى األصل عن الوقت نفس في مختلغة

. تباينها يكون أال لضمان الحرصر جانب التزام القديمة عن الجديدة المكونات بين التفريق لدى طا ر  مف
 الضروري من فإن ذلك، على وعالوة والقديم. الجديد بين االختالف تأكيد وليس الفرق بيان هو فالهدف

األصلي. بالنسيج بالمقارنة أصغر الدقيقة األجزاء حجم يكون أن

رة الهياكل في عموما الحال هو كما مالئمة بطريقة الخسائر إدراج إعادة تعنر حالة وفي مدم ث ال  حي
 فإن النطاق، الواسعة األضرار أو الواقعية القرائن النعدام نتيجة فقدت قد للنصب المحتملة الوحدة تكون

ي ٠ لألطالل الراهنة الحالة على المحافظة هو للمعالجة الرئيسي الهدف يكون أن الضروري من غ  وينب
ر اإلضرار دون المورد تثبيت لضمان دنيا تدخالت صورة في تدعيم أو تعزيزات أية تتفين عندئذ دي ق ت  ب
ة والقيم المواقع هذه لتاريخ التفسير إجراء ذلك بعد وينبغي األثرية. أو الجمالية قيمته جمالي ب ال ص  للن

 بالحجم والنمانج المطبوعات خالل من عرضها ويمكن ذاته. الموقع في متوافرة قائمة من بها المرتبطة
الموقع. متحف أو معرض في منها توليقة أو أجزاء و الطبيعي

ة مكونات توجد عندما األوصال؛ تجميع ي صل ة أ ك ك ف ل م صا ألو ي ا ع، ف موق ن ال ك م ن أن ي و ك  ت
ا موثوق قرائن إلى تستند كانت إذا مقبولة معالجة األوصال تجميع أو األنستلوسيس ه ا ب م ي ق ف عل ت  ي

ن الغرض توضيح زيادة في ذلك يسهم أن ويمكن المكونات. لهذه الدقيق األصلي بالموقع صميم م الت

البندقية. ميثاق من ١ ١ المادة

ت ع ض ة نظرية و ج ل ا ع ر روما، في المركزي الترميم معهد في الغنية األعمال في اغات الفر أو الخسائر م ظ  أن
Mora and Philippot ي١٩٧٧ شة ،ف ٠المراجع ق

الصلة. نات اليونسكو وتوصيات ١٩٦٤ لعام البندقية وميثاق المراجع قائمة في ١٩٦٣ ،Brandi أنظر :٠
البندقية. ميثاق من ١ ٢ المادة
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 المكونات أن البال عن يغيب أال ينبغي أنه غير للمشاهد. أفضل بصورة للنصب الغنية واألهمية األصلي
ى للتجوية تعرضت التي األوصال المفككة  تكون الذي الحد إلى تحللت قد تكون قد ما كثيرا األرض عل

األوصال. تجميع لعملية قابلة وغير المحدد شكلها معه فقدت قد

ع من كثير في التجارب ذلك تؤكد كما دقيقة بصورة األوصال تجميع عملية تحقيق الصعب ومن واق م  ال
ن أن ينبغي كما حجمها، في محدودة األعمال ٥هذ تكون أن ينبغي ولذا الهامة. و ك ة ت ل ب ا س ق النعكا  ل
و التاريخي الموقع تجعل أن فيها مبالغ بصورة نغذت إذا العملية، لهذه ويمكن كامال. توثيقا وموثقة د ب  ي

ة أن جديدة مواد باستخدام البناء إعادة ويعني الثقافية. قيمته من تقلل وسوف سينمائي فيلم كأنه صيل ح  ال
 التشييد إعادة عملية تؤدي وقد المجال. هذا في التاريخية األصالة فقد ذلك يعني وسوف جديد. مبنى هي
مضلل. دفسير إلى واسع نطاق على نغذت ما إذا

ة ذاتها حد في اكتسبت تقليدية .عملية من جزءا التجديد فيها يكون حاالت هناك أن غير مي ه ة' أ ص  خا
د في البناء إعادة حتى أو الدورية التزيين إعادة لعملية بالنسبة الحال هو وهذا ب عا و م ت ة. شن ياباني  ال

ى االحتفالي التجديد هذا فهم وينبغي ي الحديث. النزميم مفهوم خارج يقع أنه عل ف ن و ف أن حي د  ه
ى العحافظة ء كجز العواقع أو والعجععات التاريخية، التذكارية للنصب هو العوقع عل

ة النثافية التقاليد ضد العمل يعنى ال ذلك فإن معناها، أو أهميتها فقد دون الحديث المجتمع من حي ل  إذا ا
المجتمع. من كجزء أصالتها في بها احتفظ قد كان

ن العالمي) التراث مدن لوخاصة الخاصة األهمية نات التاريخية بالمناطق يتعلق وفيما عي ت ع ي ض  و
ة والبنية الكامل النسيج وصون حماية ضمان أجل من اضحة و بصورة األولويات سي ألسا ة. ا طق من  لل

 ح بوضو اإلشارة اإلحياء عمليات من كجزء إجراؤها يتعين جديدة بناء عمليات أو تفييرات ألي وينبغي
المعنية. للمناطق المعمارية و التاريخية االستمرارية إلى

المحيط بأصالة يتعلق فيما المعالجات ٤-٢-٨

ر يتعلق عندما وخاصة الثقافي التراث صون أن اآلن به المعترف من م أل ق ا ط منا ضرية بال  أو الح

ة للشمية العام المجال ضمن يوجد الكبيرة، الريفية ي ئ ي ب ل ب والدقافية. ا طل  اإلدارة استراتيجيات ونت
ظة مواقف تكامل الثقافي التراث تحترم والتي للتفير المستدامة ى المحاف ع عل وق م ع ال ف م ألهدا  ا

السياحة. ذلك في بما المعاصرة واالجتماعية االقتصادية

ة المستوطنات و التاريخية للمدن الخاصة والسمات القيم إلى النظر ينبغي ولذا ريفي ة ال دي ن التقلي م  ض
 األحيان من كثير في الوحيد السبيل هو وهذا الوطنية. أو اإلقليمية للتنمية للتخطيط نطاقا األوسع السياق
ي الواجب االمعتبار في النوعية واالقتصادية واالجتماعية الوظيفية متطلباتها أخد لضمان حل ف  المرا

وسياقه المصدر بين العالقة في المحيط في األصالة وتنعكس الصلة. نات التخطيط إلجراءات الحاسمة
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ي التي اإلنشاءات بين العالقة وكذلك المدن ومناظر الطبيعية المناظر قيم ذلك ويشمل المادي. ن ه  م
بها. الخاص البيئي والسياق اإلنسان صنع

 وسوف القيم. هذه على للمحافظة أساسيا مطلبا الطبيعي موقعه في تذكاري نصب على المحافظة وتعتبر
 وقد التاريخية. العملية خالل وتطورت تشكلت التي والقيم الشامل المحيط في المواقع أحد معالجة تؤثر

طم التاريخي المعلم اكتسب ح ي فيه يوجد الذي المحيط من جزءا وأصبح محددة ثقافية قيما عادة الم  ف
ء خاصة أهمية اكتسبت قد األطالل تكون عندما خاصة بصورة هذا وينطبق محطم. شكل ز ج ن ك  م

 الطبيعية المنافلر حديقة محيط في الوسطى العصور من المحطمة أبي نافورات مثال الحقة إبداع عملية
صور في القديمة التاريخية المعالم بقايا فإن كذلك ٠ عشر الثامن القرن إلى تعود التي رويال ستادلي  الع

 صون سياسة تتطلب المحطم شكلها في ثقافتنا من كجزء بها يعترف والتي القديمة الرومانية أو اليونانية
ل تجميع عملية في بالمضي الخاص القرار ربط دائما وينبغي األطالل. من باعتبارها صارمة صا ألو  ا
فيه. توجد الذي للمحيط الشامل وللتوازن للموقع المادي التاريخي بالسياق

 إنجلترا في يكتليستر اليك بحيرة على ذلك وينطبق ذاتها. حد في هامة قضية تعتبر الطبيعية والمناظر
ك مع ويتوازى العصور. امتداد على والغنانين الشعراء من اهتمام اجتنبت التي ل هوم ذ مف ي ال  اليابان

ها يتجاوز ما إلى للحدائق المرئية القيم تمد التي المقترضة الطبيعية للمناظر ود و حد ه م و و ه  مف
رها نضجت التي الثقافية الطبيعية والمناظر عشر السابع القرن منن أوروبا في كثيرا يستخدم عتبا  با
ة. فترة امتداد على اإلنسانية والتدخالت الطبيعة بين المتجانس التفاعل على شاهدا ويل را ط ظ  ألن ون

ة تفيير أي فإن بها، وثيقا اتصاال وتتصل للحياة معينة طريقة نتاج هي الثقافية الطبيعية المناظر ريق ط  ل
؟ حياة طريقة يصون أن المرء يسنطيع فهل الطبيعية. المناظر في تفييرا يعني سوف تلك الحياة ة مل  كا

ت صون أساس على يفكروا أن الموقع على المحافظة لمسؤولي األفضل من ة المنتجا م ها ة ال ق ري ط  ل
ذاتها. الحياة طريقة من بدال هذه الحياة

ى عل ع من التي أو البيئة شكلتها التي األشياء جميع من تتشكل الثقافية الطبيعية المناظر فإن ذلك، و  صن
ت باعتبارها المناطق بعضن تصنيف اإلطار هذا في ويمكن اإلنسان. ة نا مي ه ة أ خي ري صة، تا  أي خا
رها أو تاريخي انضمام أو تاريخي ارتباط أو تاريخي اثني طابع نات طبيعية 'مناظر عتبا ي با و ط  تن

ئ معاصرة" مصلحة آ على ئ٠( س م ء , ه1٠ء ك س ة ما ذلك كل ويتطلب ).١٩٩٠ ح، ه00, ما هت  ا
٠ تخطيطية وحماية مناسبا وتوثيقا مالئما

ن التي النمطية األخطار من المقحم التجاري والتطور العمراني الزحف عملية وتعتبر عي ت ها ي جت  معال
ة فإن ذلك، على وعالوة الموقع. على المحافظة إدارة عن المسؤولين أولئك بواسطة د عا خدام إ الست ا

ظر لمعالجة التوجيهية المبادئ منا خية الطبيعية ال ها التي التاري عت ض ة و ر دا ت في القومية المتنزهات إ اليا و المتحدة. ال
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واألصالة المعالجات

ن تنتقص قد الجديدة األساسية والبنية الخدمات وإدخال المقصد حسن م م عال م خية ال ري ة التا صلي أل  ا
ق أو اسدقبال حفالت ألي بدقة التخطيط يتعين ولذا فيه' توجد الذي الهام ومحيطها ط ة منا المي ع  أو إ

كالية لضمان وذلك للمعارض مرافق ن كافية بمساحة عازلة مناطق إقامة وينبغي الموقع. ت ل م ج  أ
 الثقافية. القيمة من تقلل التي المقحمة العناصر من التاريخية المدن سياق أو الطبيعية المناظر حماية

ع المعززة والحالة المكان طبيعة واإلقليمي المحلي المستويين على التخطيط يراعي أن وينبغي وق م  ل
 صارمة. بصورة عليها السيطرة أو أشكالها بجميع السلبية األخطار تالفي وضمان العالمي التراث

الخالصة ٣“٨

ث مواقع حماية من والهدف االستبدال. أو للتجديد قابل غير هش مورد العالمي التراث را ي الت م عال  ال
جة أية فإن ولذا القائمة. في أدرجت أجلها من التي والقيم أصالتها على المحافظة هي عال د ال م  أن ب

ة وتعتمد والوقائية. الروتينية للصيانة برنامجا تتضمن وأن األدنى التدخل استراتيجية على تعتمد ج ر  د
ي والسياق بمفرده المورد من كل على المستخدمة والتقنيات التدخل بيئ ل ف ا ظرو ة وال خي منا ي ال ت ل  ا

لها' يتعرض

 وإعداد اإلدارة أهداف وتحديد التمثيلية للقيم األولويات إلسناد كإطار المورد تقييم عملية تستخدم وسوف
ث بموقع الخاصة والجوانب القيم تصف التي للوثائق وينبغي العرض. استراتيجيات را ت ي لل م عال  أن ال

العام. للجمهور المورد هذا وأهمية قيم توضح

ن الفعالة. النثييم عملية على العالمي التراث لمواقع الموقع على المحافظة معالجات نجاح ويعتمد تباي  وت
ر على تعتمد أن دائما ينبغي أنها إال الموقع، أو التاريخي المعلم لطابع وفقا المعالجات دي ق ي. ت حليل  ت

ت القائمة في العالمي للتراث موقع أدرج أساسها على التي الخاصة القيم مراعاة وتعتبر  قصوى أهمية نا
 وإعداد الدولية للتوصيات وفقا المعالجة أولويات تحديد من بد ال ذلك، وعلى معالجة. ألي التخطيط لدى

٠ للمستقبل المناسبة العمل خطط

 عن فضال موقع أي في األوصال تجميع أو الرئيسية الترميم بعمليات الخاصة المقترحات تقديم وينبغي
ث لجنة إلى الموقع هذا فيه يوجد الذي المحيط في تؤثر التي اإلدارة مقترحات را ي الت م عال ر ال ظ ن ل  ل
أ تضمن التي الجوهرية االستراتيجية اءن عمل. بأي االلتزام قبيل والتعليق د ب خل م ى التد ألدن ي ا  ه

الوقائية' والصيانة المنتظمة التفقد عمليات إلى تستن استراتيجية

٨



ي الثقافي التراث مواقع إلدارة التوجيهية اكبادئ م ل ا ع ل ا

لإلدارة مراجعة قائمة ٣-٣-٨

كافية؟ بصورة لديكم العالمي التراثي للمورد الجوهرية األساسية القيم تحديد تم هل ٠

التراثي؟ الموقع ومستخدمي للسكان أتيحت وثيقة في بوضوح القيم وصف تم هل ٠

لديهم؟ التراث لقيم كاف تقدير والمستخدمين السكان لدى هل

سارية؟ سياسات خالل٠ من العالمي التراث صون أهداف تعزيز يجري هل

الدولية؟ والمواثيق االتفاقيات في الواردة المبادئ تطبيق يجري هل ٠

ى بالمحافظة الخاصة المعالجة أولويات تحديد تم هل بالقيم؟ يتعلق فيما الموقع عل

ى كافية بصورة المحافظة يتم هل  فيها يقترح التي الحاالت في التاريخية األصالة عل
مكيف؟

استخدام
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العالمي الثقافى التراث مواقع إلدارة التوجيهية المبادئ

التاسع الغصل

العالمي التراث ومدن الحضري التخطيط

مقدمة ١-٩

ه، العالم شملت الصناعية التنمية في كبيرة زيادة الثانية العالمية الحرب أعقبت التي الفترة شهدت مل ك  بأ
ك كان لذلك، ونتيجة العالمية. الموارد في مفرط واستهالك سكاني انفجار حدوث عن فضال ا ق هن ل  ق

ه عبرت الذي النحو على للموارد المالئمة واإلدارة البيئية الناحية من المسنامة الدتمية إزاء متزايد ن  ع
ي الموئل ومؤتمر ١٩٧٢ عام استكهولم في عقدت التي تلك مثل الدولية المؤتمرات ر ف كوف م فان ا  ع

ستانبول في الثاني الموئل ومؤتمر ١٩٩٢ في بالبينة المعني جانيرو دي ريو ومؤتمر ،١٩٧٦ م ا ا  ع
 والذي والتنمية بالبينة المعنية العالمية المتحدة األمم للجنة براندتالند تقرير في ورد عما فضال ،١٩٩٦

ي رف ٠١٩٨٧صد

ت العالمية القيمة إلى األنظار استرعاء خالل من التطور هذا العالمي التراث اتفاقية وتعكس  للمستوطنا
ع مباشرة مواجهة في التراث حماية عملية وضعت حيث الثقافية الطبيعية والمناظر التاريخية م م ي ق ل  ا

ة وكانت المجتمعية. والدنمية باالقتصاد الصلة نات العملية اإلدارة وقضايا ب ق را ت م ة التعييرا ي عمل  و
وة الناشئة. االحتياجات تلبية إلى تهدف دينامية عملية نحو نتجه المبنية بالبينة الخاصة التخطيط ال ع  و

ضرية المناطق حغظ .عملية تشمل أن يتعين البيئية، والعالقات المادية الهياكل حماية على ة الح ن ا  صي
ة وتتطلب االستخدام. من التقليدية األنواع مناسبا يكون وحيثما المالئمة، الوظائف ي مل ظ ع غ ن ح مد  ال
ي بما المهنيين، الموظفين مختلف من الكثير إشراك بالضرورة الثقافية الطبيعية والمناظر التاريخية  ف

 جزءا فإن الوقت، نفس وفي والمنظمين. االجتماع وعلماء المعماريين والمهندسين المدن مخططي ذلك
ة بالقيم واإلدارات والغنيين المحلبين السكان وعي استثارة في يتمثل العمل من أساسيا راثي ة الت ي م ه  وأ

 حسنة واإلصالحات المنتظمة والصيانة النثليدية المواد استخدام بشأن المشورة وتوفير التاريخية الهياكل
ك. تجنب يمكن لم إذا الجديدة والمرافق الهياكل إلدخال معايير وضع عن فضال التوقيت، ا ونظرا ذل م  ل
ض إبراز على بالضرورة يقتصر التوجيهية المبادئ هذه نطاق فإن تعقيد، من المهمة عليه تنطوي ع  ب

للحفظ. التخطيط عملية في المختارة الجوانب

٨



التاريخية المدن خصائص ١"١"٩

ى التراث ومدن الحضري التخطيط م ل ا ع ل ا

 المركز هذا ويتسم لمواطنيه. المزايا من الكثير على الصيانة حسن التاريخي الحضاري المركز ينطوي
ة يمكنه، كما منتوعة؛ بنشاطات غنيا يكون ما وكثيرا الحجم حيث من واإلنسانية بالخصوصية رن مقا  بال

 عامة ومناسبات للسكنى، كمناطق لالستخدام كبيرة بدرجة مناسبا يكون أن حديثا المخططة المدن ببعض
ة المدن وتتركز الترويحية. وللنواحي وللتسوق مالئمة أحجام من وخدمات خاصة، د ل عا و ن ح ا ب  م
ق. ساحة نتشمن للمدينة قاعة أو قلعة أو مسجد أو كاتدرائية مثل رئيسية و س جد، لل و ن، وي  للمترجلي
 هده جميع وتجتمع والجسور، القنوات في وحتى بل واألزقة، الشوارع في المتينة الخصائص من الكثير

سع بالضغط اإلحساس خالل من المرئية الدراما من بنوع إلضغاء الحضرية األماكن و شة والت ه د  وال
ف من الرئيسية المباني مناظر وتوفر الرقيقة. المعمارية القطع من للمجموعات الدقيقة والمواقع ختل  م
س المكان تاريخ يعرفون الدين المواطنون يتمتع وسوف مطمئنة. مرجعية نقاطا األماكن سا ح ي بإ  غن

ر الرئيسية المباني وبعض والهوية. االستمرارية وشعور المكان هذا تاريخ في بالمشاركة ب عت ا ي زي م  ر
المكان. نفس هو المكان يكون أن يمكن ال وبدونها

ة وأصالة التاريخية القيم تجسد التي األثرية واإلمكانيات المادة تكمن التاريخية، المدن وفي د ما ل ي ا  ف
 مبان من الحضري النسيج من كبير جزء يتألف ما وكثيرا األساسية. المنشآت وفي المباني جميع هياكل
ة المفتوحة الميادين ربطها مجهولة محلية معمارية ومناظر خاصة فنية خصائص دون بسيطة زق أل  وا

ز التي هي المدن حياة فيها تطورت التي الحضرية واألماكن الهياكل وهذه والمتنزهات' والشوارع ي م  ت
ها أو النصب هده تدمير ألن ونظرا التاريخية. المعالم من مجموعة عن التاريخية المدينة مفهوم همال  إ
لمعالجتها. سياسة وضع من بد فال جوهرها، من المدينة يحرم سوف

ت توجد ما وكثيرا وهياكله،. ها ألحجار المادية الشهادة في تتجسد التاريخية المدينة قيمة اءن ح  ت

ها التي والعالمات الشاهد التاريخية الطبقات هذه إن المرئي. سطحها حدثت ي أ ف ت ا ر ي ي ف ت ل  ا

ر االستخدام و مر ال الوقت، ب ض ا مفردا مبنى تجعل التي واالستمرارية العالقات عن ف ء ز ن ج  م

ي سياق ضر ع أساس تشكل ح ض معاييرلحفظها' و

. دون عادية تبدو هياكل في القديمة الرومانية الهياكل بقايا رؤية يمكن روما، ففي ك ل ن ذ م ة و حي ا  ن
 استمرارية تشكل مفردة مباني أن كيف تبين أفريقيا وشمال األوسط للشرق التاريخية المدن فإن أخرى،

 مزودة رئيسية تجارية ومناطق عامة ومناطق بخدمات مزودة للسكنى مناطق من يتألف حضاري لنمط
 طويلة زمنية فترة خالل أقيمت التي للمدن الحضري النسيج ويتألف البازارات. أو األسواق مثل بمرافق

وثيقة. بصورة البعض بعضها مع وتختلط ترتبط ووظائف عناصر من



العالمي الثقافي التراث مواقع إلدارة التوجيهية المبادئ

ي األصالة وتظهر ي المختلغة الجوانب من عدد خالل من التصميم ف  التعبير ويظهر التاريخية. المدينة ف
ي األصالة عن ي التصميم ف ي المختلغة الجوانب من عدد ف ر هذا ويوجد التاريخية. المدينة ف عبي ي الت  ف

ي التصميم ف والوظيفي والهندسي والغني المعماري التصميم عن فضال للمدينة، الشاملة الخطة ف ختل م  ل

فيه. توجد الذي والمحيط اآلخر ببعضها وعالقاتها المباني

ن جزءا تعتبر التشييد وطرق التقليدية البناء مواد توفره الذي التجانس اءن ١ح ة م ل صا أل ي ا  وينبغ

احترامها.

 الجيرية. الدهانات أو الطبيعية الصبفات إلى تستند التي التقليدية األلوان استخدام في االستمرار وينبغي
 أو المكان طبيعة إن الجديدة. اإلقحامات وتجنب المدن وحجم نسيج احترام من بد ال ذلك، على وعالوة
نوعية. سمات عليه ويضغي نوعه في فريدا يجعله الذي هو طابعه

ة نشاطات على يشتمل الوظائف متعدد كيان التاريخية المدينة ان كني جتماعية س  وسياسية وا

ظرا واقتصادية' ة التاريخية المنطقة تحديد ينبغي الحضري، الكيان جوهر هو ذلك ألن ون صور  ب

صورةكافية. وتنظيمها الجوانب هذه ودراسة سليمة ب

ق في يعتبر االجتماعية ووظائفها المباني جميع وحفظ صيانة إن ط منا ضرية ال خية الح ري را التا م  أ
ي واالقتصادي، الهيكلي التحلل تالفي وبغية حضريا. كيانا باعتبارها المدينة الستمرارية جوهريا غ ب ن  ي

ي متخصصين معماريين مهندسين بواسطة منتظمة دفتيش عمليات الحفظ خطة ذتضمن أن ظة ف  المحاف
ا أوسع محيط من جزءا تشكل التاريخية المدن أن تراعي أن الخطة لهذه ينبغي كما الموقع. على ق طا  ن
ت نطاق توسيع هو السليمة الحماية لضمان الوحيد والسبيل بها. المحيطة البيئة وهي سا سيا ل ال م ش  لت
نطاقا. األوسع التخطيط سياق

التاريخية بالمدن تحيط التي األخطار ٢-١-٩

ة ألخطار اليوم عالم في يتعرض ما كثيرا التاريخية للمدن والوظيغي التقليدي التكامل إن ص خا ي و  ف
يلي. ما لالنهيار العديدة األسباب بين ومن النامية. ان البك

و الريفية المناطق من العالم أنحاء جميع في السكان وتحول الديموغرافي النمو ٠ ح  المراكز ن
ي مما الحضرية، ؤد ى ي ن تتحول حيث التاريخي المركز وتداعي اجتماعية تعييرات إل ألماك  ا

ى صحية؛ غير وتصبح األحيان من كثير في المساكن تزدحم وحيث تجارية مناطق إل

ي التغلغل مع الخاص اآللي النقل استخدام زيادة ٠ ل لالستخدام إبلالقا تعد لم التي المناطق ف مث  ب
ي مما المركبات هده د ؤ ى ي مدمرة؛ وتنبنبات هوائي تلوث حدوث إل



العالمى التراث ومدن الحضري التخطيط

ي االرتفاع شديدة المباني إقامة ٠ ها تفيير خالل من التاريخية الحضرية المراكز تخنق الت خ  منا
المحلي؛

صادية الوظائف في يؤثر مما والتجارية الصناعية العمليات وحجم طرق في التفييرات ٠ القت  ا
الحضرية؛ للمناطق

 ذلك يتبع وما حجما أكبر مبان يتطلب الذي الكبير الحجم إنتاج إلى الحرفي اإلنتاج عن التحول ٠
التاريخية؛ المناطق تستوعبها أن تستطيع ال التي المرور حركة تجمع من

ي وتتسبب التقليدية األساسية البنية مكان تحل لكي الحديثة والخدمات الوظائف إدخال ٠  حدوث ف
الحاجة؛ عن زيادة

ي صيانة انعدام ٠ مبان ا والوظيفية الثقافية قيمتها إدراك في والفشل القديمة ال م د م ي ز ر ي طا خ  أ
واالنهيار. التالشي

ا التاريخية، للمراكز الثقافية القيمة إدراك في الحديث التخطيط رجال فشل ولقد م ل أن ك و ب ة ق ك ر  ح
كز تجتاز مسنثيمة عريضة شوارع إقامة إلى األحوال من كثير في أدى جدال دون اآللية المرور  المرا

ي لنسيجها الرقيق التقليدي والهيكل البشري مستواها تدمير إلى أدى مما الحساسة، التاريخية ر خا ح  ال
 المباني إدخال فإن كذلك والخاصة* العامة أماكنها بين العالقة عن فضال الضيقة، المتعرجة وشوارعها

ق إلى الجيد البيئي واألداء الثقافية الجنور من كل إلى وتفتقر اإلحساس من خالية بصورة الحديثة حا  إل
التاريخية. المراكز في مساوية اضرار

ن االجتماعية الغئات لجميع جذابة حية نقاط إلى المتناقصة التاريخية المناطق تحويل ويمكن ل م ال  خ
 تهدف أن وينبغي ٠والترويحية الصفيرة والصناعية والتجارية السكنية النشاطات من تركيبة إقامة إعادة

جم على والمحافظة فيها المرغوب غير االستخدامات وتجنب التجانس توفير إلى الحضرية اإلدارة ح  ال
ظة األسلوب لهذا المتبعة المنهجية وتسمى والثقافية. الوظيفية قيمها عن فضال للمباني، الحالي حاف م  بال

ل.0/طكل الموقع على

التخطيط أهداف ٢"٩

 توضيح التاريخية، المراكز في تؤثر والتي المدن بتخطيط الخاصة اسات الدر جميع في الضروري، من
 المهنية، الموارد على تعتمد التقنيات أن إلى بالنظر شاملة نمانج توجد وال الحلول. وضع قبيل األهداف

 التاريخية. المراكز من مركز كل في تطبق التي والمادية االجتماعية السياسات وعلى

الرئيسي. الهدف المفيد االستخدام خالل من النسيج حغظ يعتبر العالمي التراث مدن في 0
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 ويتضمن بل فحسب، والتاريخية الثقافية القيم الحضري، النطاق على الموقع، على المحافظة تشمل وال
 تنبع للصون مشكالت التاريخية الكبيرة المدن أو المدن وتثير الكاملة. واالجتماعية االقتصادية انعكاساته

د حصيلة هي فالمدينة المادية. الجوانب من جانب أي من وليس واالقتصادي السياسي النهج من عدي  ال
جغرافية واألنثروبولوجية والثقافية االجتماعية العالقات ومن التاريخية الغترات من صادية وال  واالقت

النوعية.

ر كل من أساسيا جزءا التاريخي المركز يشكل ١ح كب ء دراسته وينبغي شموال، أ ز ج ن ك ع م ق ا  و

صر دينامكي السياح. وجنب للتأمل ثابت كمعلم ولبس معا

 التاريخية والمعالم بالعبادة الخاصة المباني في المدن في المتولدة الثروة تركزت التاريخية، الناحية ومن
ستمرة الثروة على الحكيمة الرقابة في اليوم المشكلة وتتمثل ذلك. وغير والحدائق والقصور ي الم ت ل  ا

ى الخاصة االستخدامات تعيير األحوال بعض في يتعين حيث المدن في توليدها يمكن ل ت إ  استخداما
س دينامية سياسية بصكوك تتعلق للصون بالترويج الخاصة اإلجراءات فإن ولذا جماعية. ي ل ول سائ  و
 يكتسي ومناطقها للمدن واالقتصادية االجتماعية االستخدامات برمجة فإن ذلك، وعلى فنية. أو إحصائية

ذ١ب أهمية ٠ك

المواقع على المتكاملة المحافظة ١-٢-٩

ى شحهظف. متطلبات بين التوفيق المواقع على المتكاملة المحافظة تعني ح\ ع شو عل ف ق دا ه  وأ

ي المدن، تخطيط ه القائم التاريخي بالنسيج الخاصة والمصالح القيم مراعاة أ ر ا ب ت ع ا ا ب ر ص ن  ع

العامة' التخطيط عملية في األخرى للعوامل حالته في مساويا

ضروري من فإن ، البارزة العالمية 'قيمتها أجل من يتم العالمي التراث بمدن االعتراف ألن ونظرا  ال
ع على المتكاملة المحافظة ويشمل مالئمة. بصورة الثقافية وقيمها أصالتها على المحافظة ضمان وق م  ال
ي المعايير تحترم التي المالئمة العامة الخدمات وتوفير التارببخية والمناطق المباني وإصالح صيانة ت ل  ا

 المدى على نجاحها أجل من العملية، هذه تنفذ أن عامة بصورة وينبغي أساسها. على المناطق هده بنيت
 المجال. هذا في كأداة التخطيطية والمعايير التشريعات باستخدام السكان مع بالتعاون الطويل،

ن 0 ي أساس إ ث من المعني المورد وفهم معرفة هو قائم نسيج في وتدخل تخطيط أ ه حي خ ي ر ا ت

الحالية. وأحواله

ن البد ح\  استنادا للمدينة التاريخي النسيج لتحديد شؤيع عق شحهحلش لتخطيط البداية نقطة تكون أ

متانيين. وتحليل دراسة إلى
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ر وفقها. بنيت التي والمستويات المعايير أساس على الحديثة التشييد عمليات فهم يمكن ج أن غي سي  الن
ر تحديد أجل من متأنية دراسة إلى يحتاج ولذا أيضا، عادة يفهم ال القديم معايي ي والتكنولوجيا ال ت ل  ا

ي تحليل خالل من وجه أفضل على تتم للنسيج القراءة هذه إن تشييده. في استخدمت ج ه ب من جوان  لل
 األساس تكون أن وينبغي بها. الخاصة الحضارية ومناطقها المباني لهذه والوظيفية والهيكلية المعمارية
 التاريخية. المناطق إمكانيات استخدام ترشيد إلى يهدف الذي للصون للتخطيط

ي النسيج تحديد بن ح\ ة دراسة خالل من تتيسر الحديثة التحويل وعمليات التاريخي الحضر رن قا  م

جع التي ٠شخبة والوثائق الحاضرة المساحية للخطط ر سابقة. تاريخية فترات اءلى ت

 اقتصادية أو وسياسية واجتماعية نثنية لدوافع وفقا مختلغة وعادات قوانين المختلغة التاريخية للفترات إن
ف المعاصرة) األدلة دراسة خالل من (مثال استخدامها وطرق األسباب ٥هذ تحديد فإن ولذا نوعية. و  س
 األماكن تصميم عن فضال المباني وأوضاع البناء عمليات وراء الكامنة المنطقية األسباب فهم في يساعد

٠هة١الد

ى عل م عمليات عن فضال حاليا الموجودة التاريخية واألماكن الهياكل تحديد الممكن من فإن ذلك، و د ه ل  ا
ي التحديد في التحليالت هذه تساعد وسوف الحديثة. واإلضافات د ما ق ال ط منا ة لل خي ري زة التا ر با  ال

 الموقع على المحافظة عملية إلجراء التخطيط معايير وإعداد األمر نهاية في نثام التي العازلة والمناطق
المالئمة.

ضرية المناطق في االقتصاد نمو إلى الدافعة بالقوة المتعلقة الدراسة تساعد ان ويمكن ل الح ك ي ك  ف
ل من التنمية على للسيطرة التخطيط لخبراء األمر ويترك التاريخية. للمناطق الذاتي الحفظ ضمان ال  خ

ي والوظائف فيها المرغوب غير المرورية والتدفقات الكبيرة الدخيلة المباني منع ت ل ب ال ا س نتا ع ت  م
ن بعيدا الطويلة المكاتب مجمعات إقامة وينبغي المدينة. في بالتوازن اإلضرار من الحجم ز ع رك م  ال

 لم إذا اضطراب عامل تكون أن يمكن الخدمات وبعض الصناعية والمباني المياه أبراج فحتى التاريخي.
أماكها. تحديد في الدقة تراع

ة النقل متطلبات تحليل وينبغي صور ء في متأنية ب و ى التاريخية المناطق قدرة ض ستيعاب عل  ا

و بمحركات العاملة المركبات األقدام. على السير حركة أ

ة المرور حركة أمام طبيعيا حاجزا تشكل تجعلها بطريقة التاريخية المناطق بعض وتصمم ي آلل ل ا مث ) 
ا اآللية المرور حركة مطالب تلبية فيتعين حال أي وعلى درج). على المقامة أو الضيقة الشوارع ق ف  و

ق أنها حيث الكبيرة المركبات على حظر فرض وينبغي النوعية. للمناطق األساسية لالحتياجات ضاي  ت
ى وتؤدي المقيمين نفس في اآللية، المرور حركة تحويل األفضل ومن التاريخية. المباني بلى تسارع إل
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ن مع دائرية طرق أو ثانوية ممرات خالل من الداخلي، النقل عمليات ضمان فيه يتم الذي الوقت ك ما  أ
ى نغاذ ي مالئمة مناطق إل التاريخية. المدن ف

ع )،١٩٨٠ وآخرون، ربيانكا القديمة حلب مدينة بصون الخاص اليونسكو اقتراح ويعترف مي ج ه ب ذ  ه
ا وترد الدراسات. من مزيد إلجراء وتوصيات أساسية خطة ويوفر األخطار ن ة ه د ح ن وا ز م ر ب  أ

ذالمالحظات

ي تراع لم ل اإلسالمي للنسيج األساسية الهيكلية الجوانب السابقة) الخطط (ف ث صميم م  الت
ي المفردة مبانيه وتكامل المعماري لنظامه االنطوائي ق حجما، أكبر عناقيد ف سا الت ي وا  ف

ح وال األقدام. على السير لشبكات الخاص الطابع وصون الحضري النسيج ي ت ت ت عقبا  ال
ن محدود بقدر إال المعماري والطراز الحجم حيث من القديمة بالمدينة الخاصة النوعية  م

السيارات. مرور بحركة الصلة نات المباشرة النشاطات

ن أساسا تتكون حيث لالنهيار العالمي التراث مدن ذلك في بما السياحية المناطق من كثير ويتعرض  م
م الصراع فيها المرور مشكالت ودبين سليمة، أساسية بنية أية على تحتوي ال مهملة تكون مناطق ئ ا ق ل  ا

ى تنطوي ما كثيرا فإن الطويل، للتاريخ ونتيجة اآللية. والسيارات المترجلين احتياجات بين ط عل ما ن  أ
ة موقعها قيمة تجاوزت ما وإذا اقتصادية مشكالت هناك تكون قد كما الموزعة. الملكية من معقدة م ي  ق
ى المتكاملة المحافظة فإن ولذا التطوير. إعادة لخطر معرضة فإنها مبانيها، نسيج ع عل وق م ه ال ذ ه  ل

 وعلماء واالثنوغرافيين اآلثار خبراء مهارات وجميع والفنية السياسية القوى جميع تكاتف تعني المراكز
صات بين مشترك تعاون في والمهندسين المعماريين مهارات مع والمؤرخين االجتماع ص ت التخ ح  ت

الموقع. على المحافظة بمتطلبات وواع مؤهل مدن تخطيط خبير قيادة

التفيير مراقبة ٢-٢"٩

ي شوقع١ عق شحهننة. أهداف أحد يتمثل ة في الحضار قب را ل م د ع ر م ي ي ع ت ل ي ا م ف ظا ن  ال

ج فإننا ولذا الحضري. حتا النهياره. المحتملة واألسباب النظام لهذا الحياتية القوى فهم اءلى ن

 من العكس وعلى البناء. لمواد النسبية المتانة إلى بالنظر طويلة فترة البقاء إلى الحضري النسيج ويميل
 المعيشة، (مستويات أكبر بسرعة تتغير النسيج داخل استيعابها يتعين التي البشرية النشاطات فإن ذلك،
ي التغيرات اإلنتاج، أساليب األسر، حجم  والتشريد والتلفزيون اآللية السيارات مثل التكنولوجيا تحدثها الت

 الحقيقي بالقدم تردبط نزاعات لنشوء احتمال الوقت بمرور وهناك الطبيعية). الكوارث أو للحرب نتيجة
 للتخطيط أزمة إلى ذلك يؤدي قد المناسبة االحتياطيات تتخن لم وإذا األساسية. والبنية للمباني الظاهر أو

القائمة. الهياكل في التدهور من مزيد إلى تفضي سوف
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القدم؛ من رئيسيان نمطان وهناك

الوظيفي؛ أو الهيكلي بالقدم المقترن المادي القدم ٠
الهواء. تلوث أو المرور وحركة الضوضاء عن الناجم البيئي أو الموقعي القدم ٠

ت أو القرارات انعدام عن ينجم اقتصادي مرض عن عبارة التخطيط وأزمة ة المحاوال شل غا ة ال غ ل ا  ب
ي الكوارث لمواجهة خطة توفير في الغشل عن تنجم أن يمكن كما التحديث. بوتيرة ع١لإلسر الطموح  ف
ع على المحافظة إدارة تكون أن وينبغي الفيضانات. أو للزالزل المعرضة المناطق واق م ضرية ال  الح

 ات التعيير هذه استيعاب على لإلصالح، وبرنامج اإلعداد حسن نوعي وظيفي تحليل أساس على قادرة،
 التجربة تثبت ذلك، على وعالوة المهملة. للمناطق الددريجي للتحسين والترويج النزاعات من والتخفيف

 المحلي. للمجتمع الحلول أفضل تعتبر المناسب الوقت في الرئيسية النقاط في الدنيا التدخالت أن

 قوى من بدافع طويلة قرون عبر والقرى والمدن الكبيرة للمدن واإلقليمية الحضرية النظم تطورت ولقد
ن األراضي ومالك والخاص العام القطاعين من للمتعهدين أساسها على يمكن خا ت. ات را را د الق ق  و

ء هذا على المعوقات بعض فرضت التي المحلية أو الحكومية الظروف سيطرت جرا إل ي ا ظم ف ع  م
 وكان التجانس، تخلق المتساوقة البناء وطرز تكنولوجيا استخدام كان الماضي، ففي المحلية. المجتمعات

ي الحضري التخطيط إدخال العشرين القرن في إال يتم ولم محدودا. العمليات حجم إلقليم ة وا سيل و  ك
ت المقيدة غير السوق قوى بين الصراعات مع للتعامل  المجتمعات ومقاصد وأهداف الذاتية المصلحة ونا
٠ المحلية

 وتشمل المالية. وتعديالتها اإلدارية وآلياتها الخاصة قوانينها لها حكومية وظيفة التخطيط هذا أصبح وقد
ة أن الواضح ومن الخطط. واستعراض الخطط ونتغيذ الخطط إعداد عادة الوظيفة هذه ملي ع ة ال م عا  ال

د بكل الخاصة والعادات الثقافة إلى تنتمي أن ينبغي كما آلخر، وقت ومن آلخر بلد من تتباين ل ن ب  م
 قد أنها حيث جاهزة، نظم اقتراض الخطأ ومن البلد. ذلك داخل المتاحة المهنية بالموارد وتتعلق البلدان

ها أماكن العالمي التراث مدن تكون أن وينبغي أنفسهم. السكان ورغبات احتياجات مع تتوافق ال طن  يق
 ٠ متاحف ليست أنها أي فراغهم، بأوقات ويتمتعون أعمالهم ويمارسون الناس

التخطيط إجراءات ٣-٩

ي والتخطيط العام المادي التخطيط بين االختالفات فيه يدرك الذي الوقت في يحدد، أن للمرء يمكن  ف
ء مختلف في طبق المدن تخطيط لعملية نمونجا النوعية، الثقافية بالقيم تتميز التي المناطق حا ن م أ ل عا ل  ا
يلي؛ ما العملية هذه وتشمل والتكييف. التركيز من متفاوتة بدرجات

الجاري؛ الوضع تحديد ٠
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ض  التخطيط؛ تدخل دون المقبلة باألحداث التنبؤات بع
 التخطيط؛ تدخل مع تنشأ أن يمكن ال التي االختيارية المسنثبل احتماالت صياغة

 استحسانها؛ ومدى لجدواها بالنسبة الخيارات هذه تقييم
المختارة؛ الخيارات تفاصيل وضع

مالية، واإلدارية القانونية الضرورية بالوسائل الخيارات لتنفيذ برنامج صياغة ر وال غي و
ى ذ

ضوء في الخيارات هذه استعراض
منتظم أساس

ى األحداث مراقبة ذلك ويتطلب الدنغيذ،وبعد التجربة ل ع

سيين؛ عنصرين من حضرية لمنطقة النمطية الرئيسية المدن خطة وتتكون سا ، أ هما ول ف أ ال ت ن ي  م
ي ويستخدمونها فيها يقيمون الدين أولئك (أي الخطة منطقة لمستخدمي والمستقبلية الحالية المالمح  ف

ت من المالئمة بالتركيبة تزويدهم هو الثاني والعنصر اليومية). نشاطاتهم ضي استخداما ألرا ه ا ذ ه  ل
المالئم. المادي التطور يحدث أن يمكن حتى والمدارس التسوق ومراكز الصناعة مثل النشاطات

ي التخطيط تقنيات فإن العالمي، التراثي الوضع نات التاريخية والمدن الكبيرة المدن حالة وفي ضر  الح
 ذلك في (بما والنقل المرور وحركة السكان، وتحركات الديموغرافية، االتجاهات دراسات مثل العادي
ق بإقامة الخاصة واالقتراحات اآللية) السيارات ملكية زيادة ط ت منا طا شا ص للن صي ن وتخ ك ألما  ا

 عامة. بصفة كافية وغير للغاية جامدة نثنيات تعدبر المرور حركة وتحسين الجديدة للتطورات

ء مع “ االستخدام محددة فئة على منحلقة قصر أي — المناطق إقامة مفهوم ويتناقض را ث ي ال قاف  الث
ق إقامة على المعتمدة االحصاءات توفر ولن المكافحة. التاريخية للمراكز االجتماعي والتنوع ط  المنا

خدام مخاطر أن كما النوعية. الخصائص بشأن كافية بصورة دقيقة معلومات أية ست ر ا معايي  دون ال
الحالي. الحضري النسيج حجم تدمير إلى يؤدي قد القائم التاريخي للواقع سليمة مراعاة

م كاملة دراسة إجراء التاريخية المناطق في االجتماعية المشكالت تتطلب وسوف خدا ست ت با جيا ه كن  ا
دة التقاليد وتأثيرات الملكية نمط ويتطلب المحلية. الظروف تناسب التي سائ ي ال ة ف ول د ف ال ر ط  ال

 تعمل الحكيمة غير واستخداماتها والتقاليد الممارسات هده كانت فإذا متأنية. دراسة القانونية وممارساتها
 من والتدريب التعليم ويعدبر تشريع. بمقتضى أو بالتدريج التعييرات إدخال يتعين قد الفعالة، اإلدارة ضد

المجال. هذا في البارزة العناصر

 دراسة ينبغي ولذا العالمي. التراث مواقع على أساسي تأثير والجهوية الوطنية للخطط يكون أن ويمكن
ى المحافظة إلدارة ضرورية أنها يعتقد تعديالت أية واقتراح متأنية بصورة الخطط هده ي الموقع عل  ف

ث الصناعات ومواقع الجديدة بالطرق الخاصة الخطط النمطية األخطار وتشمل المناسب. الوقت عا وانب

٧
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ى وذلك العالمي، التراث مواقع لصون قصوى أولوية بعناد وينبغي الملوثة. الغازات  مستويات جميع عل
ت بالمناطق الخاصة االستراتيجيات إلى المجتمعية الرئيسية الخطة من ابتداء المدن تخطيط طعا  والمقا

الوطني. والمستوى

ة بالقضايا األشكال، من بكثير العالمي، التراث مدن تواجه التي المشكالت تتعلق ١ح بيئي ر ال ث ك أل  ا

التطوير. ومراقبة عمومية

 ١ ٩٨٧ عام والتنمية بالبيئة المعنية العالمية اللجنة تقرير في واضحة بصورة القضايا هذه عن عبر وقد

 حين وفي التقرير. ذلك نفس في نشر والذي العام، نفس في طوكيو اءعالن وفي )١٩٨٧ المتحدة، (األمم
 الدولي التعاون إلى الحاجة على يشددان البيئة، لتدهور الرئيسي المصدر هو الفقر بأن النثريران يعترف
 التكنولوجيا تكوين إعادة ذلك يعني وسوف وزيادتها. الموارد قاعدة على والمحافظة النمو نوعية لتغيير
 وفيما القرار. اتخان عملية في البيئية واالقتصاديات الشواغل إدراج عن فضال المخاطر، عوامل وإدارة
 المتكاملة المحافظة تخطيط على الطلب تعزيز إلى الجديد النهج هذا يؤدي سوف الثقافي، بالتراث يتعلق
 المتوافرة. الثقافية لمواردنا المستدامة والتنمية واقعية إدارة خالل من الموقع على

را كثي ن ما و و ك ن' تخطيط أولويات بشأن متضاربة نظر وجهات والمحلية الوطنية للسلطات ي د م ل  ا
م الحالي الوضع من البدء خالل من إال هذه المتضاربة النظر وجهات تسوية يمكن وال خدا ست ج وا ه  ن

 دقيقة. بصورة المورد وظروف حالة لتحديد المنتظم التفتيش

والمسوحات التفتيش عمليات ١-٣"٩

ط أن ينبغي ١ح ف القائم. المبنى نسيج في المتوافرة باإلمكانيات المدينة خطة ترتب سو ي و ط ع  ي

ء القائمة التاريخية دسجغ١\ل جميع على التفصيلي التفتيش را خب ط ل طي خ ة الت ص ط الفر طي خ لت  ل

ة صور الغوائد. أفضل لتحقيق الثقافية الموارد مستخدمين واقعية ب

ن التقليدي الحضاري التخطيط عن التاريخية الحضرية المناطق إدارة وتختلف ث م ت أن حي ا ي ل م  ع

ن هناك يوجد مانا الدقة وجه على يعرف المرء كان فإذا منتظمة. فترات على تنفذ التفتيش كا ه و ي د  ل
ها تبدو التي المباني تخفي األحيان بعضن وفي األثرية، القيم تحديد يمكن كامل، سجل ن كأ ي ال و و ط  تن
٠ الترميم تستحق هامة هياكل سمات أية على

ة المهارات كانت فإذا المنتظمة. التفديش عمليات ترتيب بها يمكن التي الوسائل من كثير وهناك هني م  ال
د المناسبين المعماريين من فريق على الموقع لجنة توافق أن يمكن كافية، غير المحلية عدا ئ وإ د ا  مب

ا دعما اللجنة قدمت ما إذا الموقع يستفيد سوف الظروف على واعتمادا اإلجراءات. بشأن توجيهية د ه  ل
صول فرص لمنح مستعدين الممتلكات أصحاب يكون أن وينبغي الكاملة. تكاليفه تحملت أو العمل الو
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ن التقرير من نسخا تلقوا ما إذا طيبة بروح ذلك يفطوا أن عليهم يتعين أنه إال الممتلكات، هذه إلى شأ  ب
 ٠ بممتلكاتهم للعناية األجل الطويلة التكاليف من تقلل المنتظمة التفتيش عملية أن وأدركوا ممتلكاتهم

التنغيذ ٢-٣-٩

 المنطقة إلى المقاطعة إلى البلد مستوى من أي أسغل إلى ان البك من الكثير في التخطيط إجراءات تعمل
ى المسؤولية فيها تسند التي للحاالت بالنسبة كذلك األمر يكون وقد المدن. إلى ل ت إ كيانا  المختلغة. ال

ر وكالتي من بكل الخاصة اإلجراءات التنغيذ عن المسؤولة السلطات توجه وسوف طوي ظة الت  والمحاف
ي للسلطات يكون وقد تراقبها. أو األعمال هذه في وتؤثر والتجديد الموقع على ت ل ت ا ضع طة و خ  ال

ل األساسية البنية عناصر توفير مثل معينة لقطاعات بالنسبة مميزة دتغيذ وظائف ث ت م مدادا ه إ ا مي ل  ا
 صون عن فضال واإلسكان، السيارات وقوف وأماكن والطرق والكهرباء الصحي والصرف والصرف،

ل يبدأ جاريا نشاطا بالضرورة التتغيذ يكون وسوف التاريخية. والمراكز التاريخية المباني ال ة خ ي مل  ع
 للخطة. دوريين واستعراض مراقبة عملية هناك ستكون كما للمدن، التخطيط

د بنثييمقيم يقومون حيث أعلى اءلى العمل اءلى الموقع على المحافظة تخطيط خبراء يميل ١ح ح  أ

و المعالم و المواقع أ مراكز أ ة وظروفها تاريخها بتوثيق والبدء التاريخية ال حالي م ال ح ث را قت  ا

االنهيار. لمنع الالزمة الدنيا التدخالت

هيار يكون وقد د الن ال وثقافية، سياسية أسباب ل ض ن وال المادية. األسباب عن ف ك م ن ي و ص ل  أن ل

خر ي تشجيع خالل من يمكنه أنه إال مادية، ألسباب نتيجة التدهور من يؤ ع و ل م ا عا ل  بقيمة ا

فير ان الموقع، ط، بمساعدة يزيل، وأن الثقافية، المواقف من ي طي خ ب الت سبا ة األ دي صا القت  ا

للتحلل.

ه غير التاريخية. المراكز في اإلصالح بعمليات يتعلق فيما خاصة أهمية للصون التخطيط ويكنشي ن  أ
 للتراث الراهنة األحوال مراعاة عنها يغيب ما كثيرا للمدن، حديثة تخطيط برامج لديها التي البلدان حتى

ي اقتصادية ضرورة تشكل اإلصالح (وعملية البديلة. االستخدامات على وقدرته الثقافي  المناطق معظم ف
الحقة). فقرات في تناولها يتم وسوف التاريخية،

ى يتعين ل ل فحسب، التاريخية المناطق وال المباني ال يحترم أن التخطيط خبير ع ر ب ص ا ن ع ل ا  و

ة في تبدو والتي الثقافي التراث في الملموسة غير و مجتمعية قيم صور  أن وينبغي شعبية. حياة أ

در المخطط التعيير يتجنب أن هو التخطيط من الهدف يكون  التقليدية األنماط توقف المستطاع ق

ى المعاصرة' والمجتمعية ل ع  فإن الوقت، حيث من الشعبية الحياة تجميد يستحبل أنه من الرغم و

المعنيين. السكان اختيارات احترام خالل من التعيير تيسير فيه المرغوب من

□
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الموظفين على الطلبات ٣-٣"٩

ى دقيلة طلبات الالزمة، الدراسات جميع مع سليمة بصورة تتم عندما التخطيط عملية تضع ق عل  عات
ع الالزمين الموظفين من الكافية األعداد بلد كل يمتلك وال المهنيين. الموظفين ض و م ل ظا ط ن طي خ  الت

ا الشديد التعقيد نحو يتجه المدن تخطيط أن والواقع السكان. احتياجات يحترم الذي الحديث م و م ع د  ي
ها. الكامن والمنطق اإلجراءات فهم محاولة عن التخلي إلى األحيان من كثير في العادي الرجل ء را  و
المجال. هذا في يساعد ال القرارات اتخان في الكبير التأخير فإن كذلك

ت أصحاب مع لالتصال نظام إقامة للصون التخطيط أهداف أحد يكون أن وينبغي زويدهم الممتلكا  وت
ظة مناطق تحديد ليشمل االحتمال هذا يمتد وقد ممتلكاتهم. بمعالجة الخاصة التوجيهية بالمبادئ  المحاف

م مساعد إلى باإلضافة المعماري التخطيط خبير وترشيح الموقع على ي ظ ت ئ ل مباد  التوجيهية. ال
ع الالزمة الحماية في للبدء سريعة طريقة بالكمال، تتسم ال أنها رغم الطريقة هذه توفر وسوف ق وا م  لل

النامية. البدان في

المواقع على المحافظة وخطة تقرير ٤-٣-٩

ن للصون تقرير إعداد في للصون التخطيط إجراءات في التالية الخطة تتمثل شأ ز ب مرك خي ال ري  التا
ل التقرير هذا يشمل أن ويتعين مسنثلين. استشاريين خبراء بمساعدة وذلك المعني، ن ك ث م حو  الب

م وتوضيحها البعض بعضها مع النتائج جمع وينبغي المادية. المساحات من وسلسلة األرشيفية خدا ست  با
 مع التقرير هذا على النتغيذ ومعايير الموقع على المحافظة خطة تعتمد وسوف ، مالئم بمقياس الخرائط

صورة وضعها وينبغي السارية، واللوائح للقواعد الواجب االهتمام إيالء مة بال الئ م ور ال شا ع بالت  م
ة الكتيبات أو التوجيهية المبادئ من سلسلة إعداد يفيد وسوف الممتلكات. أصحاب ي مل ع ي ال د ف وي ز  ت
التقنية. المسائل عن بالمعلومات الممتلكات أصحاب

ى والوثائق المسوحات من والخطة التقرير يتألف أن وينبغي ا التالي النحو عل

ى التاريخية والمراكز ككل المدينة تبين التي األساسية الخرائط الخرائط؛ ا الخصوص. وجه عل

 الحالي. واستخدامها التاريخية الممتلكات ملكية الخرائط تبين أن ينبغي الملكية؛

 للمناطق خاص اهتمام توجيه مع الشاملة الحضرية للمنطقة العام التاريخي التطور بيان التاريخ؛
ت التي المختلغة التاريخية والمراحل العصور يبين مسح إعداد وينبغي األساسية. ض ا تعر ه  ل
الحالية. المباني مجموعة

ن يمكن ط تستخدم أ رائ خ ن ال وا ألل و ا ط أ طو خ ف لتحديد ال ط مختل ما ت، أن ال المعلوما ن إ ن أ ل م ض ألف ط، استخدام ا طو خ  ال

ها حيث ح أن تي ن العمل نسخ استنساخ سهولة ت ض باللوني ألبي ن واألسود ا ت خالل م ال االستنساخ. آ
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ة المعمارية الرموز مسوحات (أ) االرموز دراسة كلي هي ظيفية وال و ي؛ وال مبان ز (ب) لل و م  ر
 الطبيعية. والمناظر المدينة مناظر تحليل (ج) والخاصة؛ العامة المفتوحة األماكن

ت األساسية والبنية المختلغة التاريخية للممتلكات المادية لألحوال مسح األحوال؛ خدما ي وال  ف
ى المحافظة مناطق بها. الخاصة المواقع عل

ى المحافنلة خطة ى المحافظة سياسة لتحديد الخرائط من ونتألف الموقع؛ عل  المقترحة الموقع عل
٠ بالنتغيذ الخاصة واللوائح المعايير عن فضال المعالجة، ودرجات

ق بأكملها المدينة تبين للعمل أساسا لتكون الخرائط من سلسلة توفير يتعين والملكية؛ الخرائط ط  والمنا
 إعداد ويتعين ).١ ٢٥٠ ؛١ أو ٥ ٠ ٠ ؛١ (مثل وحدودها الفردية الممتلكات تحديد يتيح بمقياس التاريخية

 والصناعية والتجارية واالجتماعية الخاصة االستخدامات (مثل الممتلكات مستخدمي ملكية تبين خريطة
 وبيانات األراضي شجيل معلومات فعالة بصورة تجمع أن الخريطة لهذه ويمكن ذلك). وغير والبدنية،

د ومن المحلية. السلطات مع التعاون خالل من الدفصيلية المسوحات مفي ة ال رن ة مقا كي مل ة ال ي حال  ال
 فيه المرغوب من يكون قد تقدما، أكثر مرحلة وفي الحديثة. التطورات تأثيرات لتحديد السابقة بالمراحل

ة عن معلومات المسح يوفر أن يتعين كما للنسيج. األساسية الخطط تبين خرائط إعداد ي ن ب ل ة ا سي ألسا  ا
المنطقة. في الجيولوجية والظروف

ع الشاملة الحضرية للمنطقة التاريخي التطور تبين الخرائط من سلسلة إعداد ينبغي التاريخ؛ ء م ال ي  إ
 وينبغي المختلغة. المراحل في األفول أو التطور أسباب تحديد وينبغي األساسية. للمناطق خاص اهتمام

 الحصر وأعمال التاريخية الرسومات من ومجموعة كاملة افية ببليوغر دراسة مع المسح هذا يترافق أن
ة خطط نتغيذ مدى من التحقق التحليل، من كجزء المهم، ومن السابقة. المدينة وخطط والخرائط مدين  ال

 ضروريا المسح هذا ويعتبر مرحلة. لكل تنتمي التي الحاضر الحضري النسيج في العناصر هي وما
ع التي المناطق لتحديد وكذلك بل فحسب، القائمة المادية الهياكل لبناء الخاصة المعايير ال لوضع ض خ  ت
•٢٨السلطات جانب من خاصة لحماية

معايير على االتفاق ينبغي ة ال ص خا ج ال ا ر د إ ال القوائم، في المباني ب ه إ ل، على ينبغي أن ألق ج ا را د ي المباني إ ت ل د ا ي ز  ي

ن عمرها ال عام، مائة ع ض ن ف ر ع كثي ن ال غ التي المباني م ما عاما. ٨ ٠ عمرها يبل ر المباني أ ث ك أل ، ا ة ث ا د ي ح غ ب ن ي  ف

جها ن عندما القوائم في إدرا و ك ة. أسباب هناك ت ص ف ويمكن خا صني ل القوائم في المدرجة المباني ت ة (مث  نات ٠ ١ الرتب
ة وطنية، أهمية ت ٠٢ الرتب و جهوية أهمية نا ة أ ص ة بالمناطق، خا و المحلية القيمة ٠٣ الرتب ظر المتعلقة أ منا  المدينة). ب

ى م وعل غ ن من الر ي من أ ر و ر ض ل ن ا ر أ ث ؤ ت هذه ت صنيفا دارة في الت ال فينبغي الممتلكات، هذه إ خذ أ ها على تؤ  أساس أن

ر للتقديم ظ ن ال ن إلى ب ة القيم أ خي ي الموقع على المحافظة في التاري ر ض ح شير ال ى المدينة نسيج إلى ت ر ب ك ل و ا ة أ ن دي م ل  ا

بأكملها.
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جمة التحليلية والخرائط المساحات تحدد سوف ا واألحوال الطبولوجيا ا النا ه ولوجية عن ي طب مبان  ال
 التاريخية المباني ومسح تسجيل عمليات إلى ٥هذ وتستند والخاصة. العامة المفتوحة واألماكن التاريخية

 في وإسنادها المختلغة البناء عناصر تسجيل وينبغي وتشييدها. تصميمها معايير توضيح إلى تهدف التي
صميم (مثل تشييدها وطرق والمواد بالوظيفة يتعلق فيما ممكنا ذلك يكون عندما المعاصرة الكتيبات  الت
ي الممتلكات تصنيف ويمكن والنوافذ). واألبواب الدرج وموقع واألفنية والسطوح األساسات وهيكل  ف

 وأماكن والقصور الدينية أو المجتمعية والمجمعات العامة المباني (مثل ووظيفتها لنمحلها وفقا كتالوجات
ذلك). وغير والمحاكم السكنى

أ ذلك في بما مونثة معلومات مع التحليل هذا يترافق أن وينبغي

الوقت؛ بمرور تمت التي للتحوالت مسح ٠

الممتلكات؛ ألحوال توضيح ٠

المعنية. للمناطق واالقتصادية االجتماعية للحالة تعريف ٠

ع ويمكن بالمعالجة. الخاصة التوصيات وضع في إليها يسنتد أساسية مراجع الوثائق هذه وتشكل سي و  ت
ر االعتبار في تأخذ التي الطبيعية المناظر أو المدن مناظر تحليل ليشمل المسح نطاق عايي صميم م  الت
ي ومناظر التاريخية والحدائق والمتنزهات الترويح ومناطق واألماكن الهامة المجمعات وتبين مبان  أو ال

ر الموقع على المحافظة تخطيط من لكل كمرجع ونستخدم التاريخي، المركز ومناظر الشوارع طو  والت
ن لشعور الهامة المباني بيان السياق هذا في المهم ومن األمر. نهاية في المنطقة في الحديث طني الموا

بالهوية.

صة لالستنتاجات موجزا تتضمن وثيقة عن عبارة وهي للصون؛ الرئيسية الخطة ت المستخل ال حلي  للت
غيذ ومعايير الموقع على الرئيسية المحافظة وخطة خريطة من تتألف وسوف أعاله. إليها المشار  'التن
 وسوف المعنية، المناطق من منطقة كل في الموقع على المحافظة سياسة المقترحة الخطة تحدد وسوف

ى واضحة دالئل تقديم وينبغي معينة. مناطق أو مبان في بالمعالجة الخاصة المعالم تبين ق عل ط منا  ال
. التوجيهية المبادئ تطبيق يتعين التي والمجاالت العازلة والمناطق خاصة حماية إلى تحتاج التي ا ه ي  ف

، كبيرة مبان إقامة ينبغي ال التي المناطق تحدد أن للخطة ينبغي ذلك، على وعالوة ها ي ال ف ض ن ف  ع
 وغير الصناعية، والمواقع والطويلة الضخمة المباني (مثل الحديث بالتطوير الخاصة والشروط المناطق

 هذه تكون أن وينبغي التاريخية. الناحية من القيمة المناطق في بالقيم اإلضرار يتجنب سوف الذي ذلك)

ة من لكل الموقع على المتكامل المحافظة لتخطيط األساسي المرجع الوثيقة دين م ل ال ك ت ك  والممتلكا
ن. الرئيسية الخطة في االستعماالت مسألة معالجة وينبغي لها. دنتمي التي الفردية صو ي لل غ  أن وينب

والمتطلبات االحتياجات والى المباني مجموعة وظروف للطبولوجية المنهجي التحليل من كل إلى تستند

٠٢١
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ة بوظائف للقيام إمكانيات على تنطوي التي المباني حالة وفي المنطقة. في الوصول) سهولة (مثل م  عا
 وينبغي معا. العمل المعماريين والمهندسين الممتلكات ومديري المدن تخطيط لخبراء يمكن مجتمعية، او

ط أي نقص من تعاني التاريخي المركز منطقة كانت إذا بما علم على يكون أن المدن تخطيط لخبير م  ن
ي على المعماري المهندس يكون أن وينبغي مدرسة أو مكتبة منئل المرافق أنماط من ع ى و د م  ب

ه اإلقطاعيات مدير أما المقترحة. لالستخدامات بها المحيطة والمناطق المباني مالءمة كن م د أن في ج  ي
 كان وإن المهارات، ٥هذ توليفة خالل من الممكن، ومن للحيازة. القانونية التفاصيل ويرتب المستخدمين

ن التاريخي المركز رفع الممتلكات، أو اإلقطاعيات بمدير الخاصة تلك األهم ة م ل ل حا إلهما ى ا ل  إ
الرخاء.

التدخل درجات ٥-٣-٩

 تسود وحيثما الموجودة. المادية المباني مجموعة من المبنية، البيئة في الموقع، على المحافظة دور تنشأ
صادية االجتماعية الظروف لتلبية مستمرة تفييرات حدث قد يكون قد االستخدام، قيم رة. االقت  المتغي

ة بصفة صغيرا يعتبر معينة سنة أي في يحدث الذي للتطور النسبي المدى فإن ذلك، على وعالوة م  عا
المتوافر. الحضري النسيج بمجموع بالمقارنة

ى المحافظة خطة تدرس أن الضروري من أن يننين النقطة هذه ومن  الحالية المباني مجموعة الموقع عل
ى تطورها خالل ر المسنثبل. في المقررة ات التعيير عن فضال حياتها، دورة مدى عل عتب ظة وت  المحاف
ى ي الحضرية المنطقة لمستقبل التخطيط في رئيسا جانبا اإلحياء خالل من الموقع عل غ ن أن وينب و ك  ي

ى المحافظة لخيار ى األولوية الموقع عل التطوير. خيار عل

الصيانة ٦-٣-٩

ة المنتظمة الصيانة د\ ر و ر ج على للمحافظة ض سي ٠ المباني ن

ص يحتاج أفريقيا، ففي والجدران. باألسطح سنوي اهتمام إلى بالجار المبنية المباني تحتاج ج ي ال ذ ل  ا
 واألخشاب الصدأ من حماية إلى المعادن وتحتاج سنوات. ثالث إلى سنتين كل تجديد إلى الجدران يكسو

سية. الصيانة أعمالت من الدهان إعادة يعتبر الرطب، المناخ وفي والفطر. الحشرات هجمات من ألسا  ا
ها المساكن لجميع الدهان بأعمال االحتفاظ الجيدة الممارسات من يعتبر البلدان، من الكثير وفي  ومباني

 عن ومعبرة معتادة تعتبر بيئة خلق إلى ذلك ويؤدي منتظمة. بصورة وتجديدها جيدة حالة في الخارجية
 واالجتماعية االقتصادية للتغيرات نديجة البلدان بعض في الصيانة تكاليف تتوقف وقد المحلية. المواقف
ف قد أو السريعة  السطوح في مختلغة نهج إلى يؤدي مما متانة أكثر بناء مواد من المعمارية األعمال تتأل
إيطاليا). في الحال (مثلما رقيقة بأغشية المكسوة
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ن ونوع األصلية األلوان لمخططات واجب باحترام دهان إلعادة أعمال أية تتم أن وينبغي ها د ى ال  عل
 يتم معبد يوجد باليابان نيكو فغي التقنية. البحوث تدعمها التي التاريخية الدراسة في عليه المعتمد النحو
ي األصلية بنقوشها عشر السابع للقرن تعود قريبة مقبرة تحتفظ حين في عاما، ٢٥ كل دهانه إعادة  ف
ت وضعت التقاليد أن حيث فيه يوجد الذي للسياق مناسب وكالهما طغيفة، بهتان حالة جراءا ة إ ن عي  م

 التقليدية. والدهانات الصبفات على الحصول الصعب من الحاضر الوقت وفي المبنى. وظيفة مع تتوافق
ة األيام وفي البلدان معظم في الدهان في كعنصر الرصاص استخدام حظر تم كما ي حال م ال ت ن ي ح  ط

 يماثل ما أو األسمنتية للسطوح المحصصة المعاصرة الدهانات فإن كذلك نعومة. أكثر لتكون الصبفات
ل وهي التتقس، مسام على تحتوى ال أنها حيث التاريخية للمباني مالئمة غير تعتبر ذلك ك ش زا ت ج  حا

ط الدهانات هذه تخفق وال الرطوبة. تلتقط عندما تدمير إحداث إلى يؤدي مما للنفاذ قابل غير بخاريا ق  ف
 الثقافي التراث مواقع إدارة تضع بأن ويوصى دهانها. إعادة المتعذر من إن بل طويلة، لفترة البقاء في

ت إلى العودة إلى حاجة هناك تكون وقد النقوش. وإعادة الدهان لعملية سياسة العالمي ة النثنيا دي  التقلي
ة إعفاءات على الحصول يتعين قد األمر، اقتضى وإذا تقليدية. وصفات تستخدم دهانات وإعداد ص  خا

كة في حدث كما العالمية التجارة من مستبعدة ذلك بدون تكون قد التي للمواد نوعية الستخدامات مل م  ال
 القائمة. في المدرجة المباني من األولى بالرتبة يتعلق فيما المتحدة

اإلحياء ٧-٣-٩

ت لتحسين ضرورية تعتبر تخطيطية تدابير الحضري التخطيط سياق في التنشيط إعادة يعني طا شا  الن
ظيفية حيويتها فقدت قد كانت تاريخية مدينة أو تاريخية لمنطقة واالقتصادية االجتماعية و صلية، ال  األ

 يكون أن وينبغي ومهملة. الحاجة عن زائدة الحضرية واألماكن التاريخية المباني أصبحت ذلك، وعلى
ب وقد والظوير، الموقع على المحافظة بين مالئم توازن إيجاد اإلحياء عملية من الهدف طل ة تت ي مل  ع
ط إعادة شي ن كبير عدد إحياء االقتصادية الناحية من لالنهيار تعرضت تاريخية منطقة ت ن م ك سا م  ال

 الحاجة. عن الزائدة والمصانع والمخازن واألديرة الكنائس مثل البالية المباني عن فضال النمطية،

غ لهيكل المالئم االستخدام توفير أجل من ضرورية تكون التي المادية التحسينات يعني اإلحياء ر ا  أو ف
رة األصلية الوظيفة استخدام دائما اإلحياء يشمل أن وينبغي مناسبة. غير بطريقة يستخدم و ص ة ب ق ي ث  و

ك أن كما الثقافية، القيم خسارة من قدر وأقل التدخل من قدر أقل ضمان يمكن حتى المستطاع قدر ذل  ل
االقتصادية. الناحية من معنى

ن كلما ح\ حياؤه تم الذي للمبنى الجديد االستخدام كا ت األصلي، االستخدام من قريبا إ ل ف ق ي ل ا ك  ت

ة للخطة بالنسبة مستواه وتحسن الععل ضري ح ل ال ٠كك

. ٤١
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ه غير المباني. هدم بضرورة الناس الصيانة وانعدام السطحية التشوهات تقنع ما وكثيرا ن ت إذا أ  كان
 إذا حتى عامة بصورة المسكن إحياء الممكن من فإن معقولة، حالة في واألرضيات والجدران األساسات

 الحديثة والباردة الساخنة بالمياه الخاصة المرافق جميع إلى باإلضافة جديد بسطح تزويده يعني ذلك كان
الميكانيكية. والخدمات الكهرباء وخدمات

ن مفرد لهيكل الجزئي البناء إعادة أن حين وفي د ض قد كا عر ل نتيجة جسيم لتدمير ت ا ز ل ز و ل  أ

الء من بد فال مسؤولة، بطريقة تتم قد إهمال) ها المعالجة هذه االهتماملنوعية إي ر ي أث ى وت ل  ع

ككل. التاريخية المدينة نسيج نطاق

 في أمكن إن القائمة الجدران مثل المبنى، من كبيرة أجزاء بأي االحتفاظ ينبغي الحاالت، هذه مثل وفي
ال أن لوحظ وقد مالئمة. تكنولوجيا وباستخدام متوافقة بمواد الجديدة البناء عملية وإجراء مواقعها ك  هي
ن توليفة من يتألف الذي المختلط الهيكل نظام من الزالزل) ألعمال (مثل ومقاومة أمنا أكثر متجانسا  م
م خاصة مقترحات أية تسبق أن وينبغي حديثين. وأسمنت وصلب التقليدية واألخشاب األحجار عي  بالتد
 إمكانياته. بأقصى استخدامه يمكن حتى القائم الهيكلي للنظام دقيقة تقييم عملية الهيكلي

 وإذا القائم. بالهيكل الخاصة تلك مع متوافقة بمواد بناؤها فينبغي مطلوبة، اإلضافات كانت وإذا ١ح

ي ال بطريقة جديدة مواد استخدام ينبغي متوافرة، التقليدية المواد تكن لم ؤد ض اءلى ت ن تقوي  صو

األصلي. الهيكل

 ضارة تأثيرات محدد غير قائم نظام في (جامدة) هيكليا محددة معاصرة إطارية هياكل إلدراج يكون وقد
خدام أن في يتمثل آخر اعتبار وثمة الزالزل. ألعمال المختلغة واستجابتها اإلضافي لوزنها نتيجة الست  ا

 بأصالته. اإلضرار حد إلى التقليدي الحضري النسيج من تفير قد الجديدة للمواد المفرط

ر التاريخية. المنطقة شاغلي معيشة مستويات تقييد إلى الموقع على المحافظة تؤدي أال ويتعين  أن غي

ن فإذا المعاصرة. الحياة ألنماط المتزايدة التوقعات تلبية في كامنة تحديات هناك ا ن ك عي ت ك أن ي مل  ي
 الحالي. النسيج مع تتداخل ال السيارات لوقوف أماكن إليجاد الترتيب من بد ال مثال، سيارات الشاغلون

صة المسائل ومعالجة الغاز وربما والكهرباء المياه من االحدياجات تلبية يتعين ذلك، على وعالوة خا  ال
ة االهتمام إيالء ينبغي كما األمطار. مياه وتصريف الصحي بالصرف ي ما ح صية ل صو ة الخ سمعي  ال
والتوالي. المطاعم وخاصة الضوضاء مصادر واحتواء

ح فهم دون تاريخية منطقة في جديدة خدمات إدخال عدم وينبغي ١ح ض ى لقدرتها وا ل  هذه استيعاب ع

ع المعاصرة الحياة مستويات تتوافق ال وقد عليها. والمحافظة واسعتخدامها الخدمات ة م ق ري  ط

و األماكن هذه شاغلي حياة فر (مثل القائمة األساسية البنية أ وا  التخلصى ووسائل ء الكهربا و المياه ت

النفايات). من
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ف وفقا وذلك تاريخية، منطقة إلحياء نوعية توجيهية مبادئ إعداد وينبغي ظرو ة لل في قا ث ة ال دي ما  وال
 الداخلية وزارة أقرتها التي التوجيهية والمبادئ المعايير في ذلك على أمثلة على العثور ويمكن المحلية.

ن أعدت التي التوجيهية المبادئ في أو )،١ ٩٨٣ ،Anon( المتحدة الواليات في ل م ج ة أ ط و خ م  ال
ة المبادئ هذه تمتثل أن وينبغي ).١٩٨٦ ،Pulverj Siravo( كينيا في الرئيسية ت التوجيهي صيا  للتو

 العالمي. التراث بمواقع يتعلق فيما الموقع على المحافظة وبمتطلبات الدولية

الفراغات تصميم ٨"٣"٩

a ى المحافظة لتخطيط األول الهدف اءن ل و العالمي التراث بمواقع يتعلق فيما والسيما الموقع ع  ه

ى أولوية بعناد صو ن ق صو ال وينبغي القائم' التاريخي النسيج ل ا جديدة هياكل بناء يكون أ ر ذ  ع

ة تكون قد الجديدة البناء عمليات أن غير القديمة' تلك لهدم ري و  االستمرارية تأسيس العادة ضر

ى خطورة الغراغات فيها تشكل قد التي الحاالت وفي والمعمارية الوظيفية ل المحيطة المباني ع

و انهيارها. زيادة اءلى تؤدي أ

ا معاصرة، بناء عمليات تعريفها بحكم هي الغراغات بناء وعمليات ذ ل ي و غ ب ن ر ان ي ب ع ن ت  روح ع
خي. سياقها تصميم الوقت نفس في تصميمها يراعي أن ينبغي كما العصر، ري ي التا غ د أن وينب ن ست  ي
 ووظائفه. القائم الحضري للنسيج التاريخي للشكيل ومنهجي واضح تحليل إلى الغراغات مباني تصميم
ي. النسيج في الغراغات إدراج إعادة إلى المبدأ حيث من يهدف أن وينبغي ضر ف الح و س ن و ي ا ب ت  ت
ط التاريخية المنطقة وتقاليد النوعية الثقافية للقيم وفقا التصميم بمشكلة الخاصة الحلول م ف ون ظرو  و
ذلك. وغير المكان، في التجانس ودرجة القائمة الهياكل

ي الغراغات هياكل جميع على تطبق دقيقة عامة توجيهية مبادئ توفير المستحيل من أن حين وفي  ف
د وقد معينة. ثقافية مواقع أو لمناطق نوعية توجيهية مبادئ وضع يمكن التاريخية، المناطق جميع ي ف  ت
 أ الجديد للمبنى يكون أن وينبغي دراستها. يتعين التي الجوانب بعض إبراز في التالية النقاط

المحيط؛ للنسيج التشكيلي والنمط الحضرية اإليقاعات مع يتجانس إيقاع ا

ي النطاق معها يفسد لدرجة كبيرا يكون ال سياق مع يتوازن حجم ا ر ش م الب حمي ز ال رك م  لل
ى يعتمد وال التاريخي واحدة؛ كبيرة وظيفة الستيعاب بقع عدة من اصطناعية توليفة عل

 القائمة؛ العوائق خط يتبع حدود بخط شارع

 التقليدية؛ المحلية الطلية والصورة الطابع تحترم ضمنية صورة

التقليدية؛ المواد مع متوافقة أو دقليدية تكون مواد
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المنحلقة؛ نفس في النمطية المباني في والجدران النوافذ بين النسبة وفي الطابع في مماثلة نوافن

يكون وان

ة األبعاد خالل من تحقيقه يمكن الذي األمر وهو والتصميم البناء حيث من الجودة رفيع دقيق  ال
البالستيكية. المعالجة أو الغائر النحت أعمال خالل من مالئمة حاالت وفي

ر الحل هذا فمثل مفقود؛ مبنى بناء كإعادة المدن بمناظر المتعلقة العوامل تبرر ما ونادرا ب عت ما ي و  عم
 المبادئ وراءها) جديد مبنى وإقامة بالواجهة االحتفاظ (أي الواجهة ممارسة وتقوض معمارية. معارضة
 هده وتترافق الحالي. النسيج هدم عن تنشأ أنها حيث الحضري الموقع على بالمحافظة الخاصة األساسية

ي التاريخي. النسيج في بذلك متوافقة وغير جديدة الحجم كبيرة وظائف إدخال مع عموما العملية غ  وينب
 وينبغي الحضري، النسيج في الثفرات سد على التاريخية المراكز في الجديدة البناء عمليات تقتصر ان
ع تجانس في المستويات ألرفع وفقا تصمم وأن الغنية بالحيوية الفراغات ملء هياكل تتسم أن م م ج  ح

 فيه. سندرج الذي العالمي التراث موقع وطابع

اإلدارية اإلجراءات ٩-٣-٩

 وينبغي البعض بعضها مع تتكافل التي المتنوعة الموارد من معقدة مجموعة عن عبارة الحضري النظام
ف المياه إمدادات الحضرية؛ والمرافق الخدمات من المستويات أبسط ويتألف ككل. إليها النظر صر  وال

 كانت وإن لالستتفاد القابلة الموارد وبعض السيارات. وقوف وأماكن المرور وحركة والكهرباء الصحي
رة الفئة. هده ضمن تقع ال التاريخية المباني أن إال النباتي) الفطاء (مثل متجددة إلدا صة فا خا ي ال  ف
رد هده تستنزف أن يمكن السريع الثراء تحقيق لهدف المتجددة غير الموارد موا عة. ال ر س مد ب عت  وت
د يكون أن الضروري من فليس نطاقا. أوسع أهداف على العالمي التراث لمواقع الناجحة اإلدارة ئ عا ل  ا

 سياسات. أو مكانة أو وضع أو اجتماعية فائدة شكل في يكون أن يمكن بل ماليا،

مة ضغوطا تمارس التي الحالية الحقائق يواجه أن العالمي التراث مدن منظم على ويتعين خ ى ض  عل
 ضمن ذلك، وأدى التفير، في التقليدية الحياة سبل أخذت اليوم، مجتمعات معظم فغي التاريخية. المراكز

ز حيث المدن طابع في وسريعة .عميقة طغرات تحقيق إلى أخرى، أمور جملة ك ر ن يت سكا ى ال سع  وت
ب، ولهذا للتفيير المميزة الضحية هي الكبرى والمدن تعبيرا. لنفسها تجد أن إلى المعاصرة الثقافة سب  ال

 المدن. هده منظمي يواجه الذي التحدي هو وهذا التعيير، إدارة مطردة بصورة الضروري من فإن

ن العالمي، التراث مدن من مدينة صون سياسة إطار في التفيير على الرقابة ممارسة يتعين وعندما إ  ف
ها. تعيينهم أو انتخابهم تم الدين ألولئك التحدي من عال مستوى تشكل المشكلة هده ن إلالرت عي  أن ويت
ة، ويتمتعون االسشارة من كبير جانب وعلى مؤهلون مهنيون موظفون التاريخية المدن هذه يدير رؤي  ب

مة للجوانب االستسالم عدم أجل ومن القديمة بمبانيها المدن هذه تختنق ال حتى وذلك ظل م ضر. ال حا لل

١٠٧



العالمى التراث ومدن الحضري التخطيط

ة التاريخي النسيج صون عن مسؤولة التخصصات متعددة لجنة هناك تكون أن وينبغي ن دي م ع لل ب ت ت  و
أعمالها. تأثيرات مراقبة في بالكفاءة تتسم طريقة وتستخدم الراسخة اللوائح

 تشمل. التاريخية الحضرية المناطق اءدارة أن بإيجاز القول ويمكن

 فضال وشغلها واستخدامها وظروفها المباني منهجية دراسات خالل من الحضري التشكيل تحليل ا
أفولها؛ أو لنموها االقتصادية األسباب تحليل عن

 الدهانات مراقبة ذلك في بما صيانة، واستراتيجية منتظمة تفتيش عمليات مع الممتلكات إدارة ا
الخارجية؛ والنقوش

الطموحة؛ تلك من بدال متواضعة إحياء خطط

المناطق؛ هذه شاغلي مع والتشاور اجتماعية مدخالتة

ن التخطيط صو م نشاط لل م ط ص رب ضر، المغضل المستثبل ل حا صر وهو بال ي رئيسي عن  إدارة ف

الثقافي. الموارد

ى المحافظة مراجعة قائمة ٤-٩ الحضرية المواقع عل

مثل؛ النوعية األسئلة من الكثير الموقع لجنة تواجه سوف

كافية؟ بصورة العالمي التراث لمدينة األساسية القيم تحديد تم هل ل٠

السارية؟ السياسات خالل من العالمي التراث صون أهداف تعزيز يجري هل

الدولية؟ والمواثيق االتفاقيات في الواردة المبادئ تطبيق يجري هل ٠

الحاضر؟ الوقت السارية واللوائح القوانين تواكب هل ٠

فيها؟ فشلت التي األماكن هي فما كذلك، األمر يكن لم وإن بالفعالية؟ تطبيقها يتسم هل ١

بتراثهم؟ الخاصة القيم عن كافية تصورات للسكان هل

جيدة؟ حالة وفي كافية، األساسية البنية هل ل٠

ى المحافظة لسياسات مقاومة هناك هل الممتلكات؟ أصحاب جانب من الموقع عل

المعنية؟ األطراف وغياب قصور تجنب يمكن كيف

١٠٨



ى ي ا ب العالمى الثقافى التراث مواقع إلدارة التوجيهية إ

ة أو تطوير إعادة عن الناتجة المالية الجاذبية مقابل الحماية واجب بين التوفيق يمكن كيف د عا  إ
متزايدة؟ بكثافات الشفل

والخبراء؟ الممتلكات أصحاب بين مرضية العالقة هل

 مرضية؟ الموقع على المحافظة بأعمال الخاصة التنغيذ خطط إجراءات هل

واإلحياء؟ الحماية إلى تهدف التي التدخالت تكاليف هي ما

 يمكن هل الخاصة؟ والشركات المؤسسات تساعد وهل المالية؟ الخيارات جميع استكشاف تم هل
 التمويل؟ صعوبات على التغلب يتعذر هل المتجددة؟ األموال فكرة تطبيق

مالية؟ مساعدات الحكومة من العليا المستويات تقدم هل

 للصون؟ المخصصة الخارجية السياحة دخل من النسبة هي ما

 ممتلكاتهم؟ إحياء أو صيانة على الممتلكات أصحاب لتشجيع وضرائبية مالية حوافز توجد هل

كافية؟ والضرائبية المالية بالمساعدات الخاصة الضوابط تعتبر هل

 الحاليين؟ المستأجرين تشريد لمنع ضرورية اإليجارات على الرقابة تعتبر هل

ي عائد على الحصول يمكن هل ظة تمت ما إذا اإلحياء من معقول مال ى المحاف ل ة ع صال أل  ا
األثرية؟ والقيم التاريخية

 مكيفة؟ استخدام إعادة عملية تقترح عندما التاريخية األصالة على المحافظة يمكن كيف

 للبرامج؟ والمالية واالقتصادية الثقافية التأثيرات تقييم يمكن كيف

 الفردية؟ والمباني التاريخية لألماكن سليمة وثائق توجد هل

التاريخية؟ للمباني منتظمة تفتيش عمليات توجد هل

ش عمليات بإجراء تكليفات إصدار على المالك لتشجيع عانات١ توجد هل ه التفتي ذ د ه عدا  وإ
النثارير؟

للصيانة؟ استراتيجية توجد هل

 التاريخية؟ المباني في والترميم واإلصالحات الصيانة لتنفيذ ومواد حرفيون يتوافر هل

كافية؟ خبرات دتوافر هل



العالمى التراث ومدن الحضرى التخطيط

معماريون مهندسون
مهندسون

آثار خبراء

فن مؤرخو
 صون خبراء

منظمون

ن هروب ذلك هن العكس أو التكدس (أي الديموغرافية اصركات على التأكيد يمكن هل ١ سكا  ال
التاريخية)؟ المراكز من

ى للسياحة االجتماعي التأثير هو ما ٠ العقيمين؟ عل

ن وإذا السائحين، بواسطة التاريخية المراكز استخدام في اإلفراط هن التخفيف يمكن هل ١ ا  ك
من؟ فبواسحلة كذلك األمر

استغاللها؟ يمكن وكيف العالمي التراث لمدن اإلضافية القيم هي ما ٠



العالمى الثقافى التراث موافم إلدارة التوجيهية الميادئ

العاشر انفصل

العالمي التراث مواقع زوار
مقدمة ١-١٠

ة المرتبة في وتأتي الدولي، االقتصاد ومن ثقافتنا من جزءا اآلن السياحة صناعة أصبحت ي ن ا ث ل ن ا  م
 أن يتعين بل بسرعة، تطويره ينبغي ال أنه إال دينامي، نشاط والسياحة النفط. صناعة بعد المالية الناحية

شير وكما فيه. المعاونة األساسية والبنية الموقع قدرة تجاوز عدم بشرط للنمو الفرصة له تتاح ي أ  ف
 للسياحة، الوحيد الهدف ليس االقتصادي المكسب فإن العالمية، السياحة منظمة عن الصادر مانيال إعالن¿

 المحلية. بالثقافة اإلضرار دون المحليين السكان حياة بنوعية تنهض أن للسياحة ينبغي إذ

ة اءن ح\ ر فكرية، تجربة يكون أن يمكن العالمي التراث موقع زيار وا ز ك المستعدون فال ل ذ ف ل و  س

اسنثادة. االكثر يكونون

ة اكتساب أو منظر تفيير أو بنزهة القيام إلى العالمي التراث مواقع زوار معظم ويسعى رب ج ى ت ك ح ت
ر اآلخر البعض يهتم حين في الثقافي، بتراثهم البعض ويهتم ديارهم" إلى عودتهم لدى للناس ا آلث ا أو ب

عد وسوف ٠فرد لكل بالنسبة ومهمة ممتعة الزيارة جعل في المدير مهام من جزء ويتمثل المعمار. سا  ي
ل. العمل فرص وتوفير األجنبية العملة واكتساب للصون، السياسي الدعم تحقيق في ذلك خ د ن وال م  و

 المكان. إلى جاءوا عندما عليه كانوا عما بثقافتهم أكبر باهتمام الناس بعض يخرج أن المأمول

 يأتوا ولن سنوات لعدة العالمي التراث مواقع جميع يتجنبون فقد بزيارتهم، المدارس أطغال يتمتع لم وإذا
 الموقع على المحافظة مصلحة من ليس أنه إال مهتمة، المجموعة هذه إبقاء الصعب ومن إليها. بأطفالهم

 اإلطالق. على يأتون أال األفضل فمن باإلحباط، يصابون ثم المكان إلى يأتوا أن الطويل المدى في

ر قبل الزوار ومواقف مصالح في التفكير خالل من ومهمة ممتعة الزيارات جعل عملية وتتحقق كي  التف
م الكثير يعتبر النين التراثية المواقع لمديري بالنسبة صعبا أمرا ذلك يكون أن ويمكن الموارد، في ه ن  م
ء يقدم وسوف متأخر. وقت في البال على تخطر فكرة سوى ليسوا الزوار أن را خب ي ال ت ف ال جا  م

د في الزوار مسوحات تساعد وسوف كبيرة، مساعدة والتسويق والعرض الزوار وإدارة السياحة حدي  ت
وا إذا وما فيها سيمكثون التي الفترة ومدى منها جاءوا التي واألماكن اهتماماتهم ن ة سيعودون كا ر  م

الزيارة. هذه في انفقوه المال من وكم اخرى



العالمي التراث قع١مو زوار

ع األهداف هذه مناقشة يتعين وسوف الزوار' خدمة أهداف تراثي لموقع اإلدارة خطة تبين أن ينبغي  م
ي تضارب أي وجود عدم لضمان السياحة، وهيئات المحلية والسلطات الموقع لجنة ه ف د طة. ه خ  ال

 أعمال على تعود التي العوائد الدخول، رسوم من الدخل منئل المسائل بعض الخطة هذه تعالج أن ويتعين
 التعاون بها يمكن التي الكيفية التراثية، بالموارد تلحق أن يمكن التي المحتملة األضرار المحلية، السياحة

ن الزوار. وتركيبه الذروة أوقات في السائحين أعداد وانخفاض واالزدحام المحبطين، الزوار مع عي  ويت
 والفرق النهار وزوار أجازاتهم يقضون والذين جوالت في يأتون النين الناس بين مفيدة بصورة التمييز

ل مختلغة أهداف اإلدارة لخطة يكون أن ويتعين الزائرين، والخبراء المؤتمرات ومندوبي المدرسية ك  ل
 ٠ الغئات هده من فئة

 الزوار احتياجات ١ - ١ “ ١ ٠

يلي؛ ما الزوار جميع يقدر

حوادث؛ أو مشكالت أية حل في والمعاونة الودي الترحيب ٠

الصيانة؛ وحسن المخلفات من الخال النظيف الموقع ٠

ى ع الموضو الدليل ٠  ان البك في الخنازير (مثل الثقافية أو الدينية والمواقف المحلية المحرمات عل
ع في المالئمين والسلوك والمالبس الهنوسية البلدان في واألبقار اإلسالمية واق م ة، ال ديني ال

ذلك). وغير

صة العرضى ٠ فهمها؛ يمكنهم بطريقة وكنوزه الموقع أو التاريخي المعلم لق

وممتلكاتهم. ألنفسهم والحماية األمان ٠

 وسوف السائحين. عليهم يطلق منازلهم عن بعيدا ليلة يقضون الذي الزوار فإن الدولي، االدفاق وبحسب
 النقل وسائل من مختلغة وأنواع ومطاعم مخيمات ومواقع للشباب وبيوت فنادق إلى الناس هؤالء يحتاج

ل هذه جميع توفير ويعتبر النوعية. احتياجاتهم لتلبية متاجر إلى يحتاجون قد كما سائ و را ال م ا أ م ه  م
ة ليست الخدمات وهذه الكثيرين. إلى الثقافة تصل لن بدونها ألنه الثقافي، التراث لمواقع بالنسبة م ه م  ال
 الخاص. والقطاع العامة السلطات بين التعاون تتطلب أنها إال المواقع، لمدير العادية

ر الجيدة اإلدارة ستؤدي ١ح وا ز ل ج أعمال على اإلنفاق إلى الحاجة من الحد إلى ل  عن واإلعالن التروي

ف فسوف التراثي؛ الموقع  اإلعالم. أجهزة بواسطة عنه اإلعالن ثم ومن الموقع هذا جانبية تعر

ي رب٤تض يحدث /رةحورلمم من كثبر٠ووي ل ف ن رالبن عموزفج مدبري بتن سئت4/ دو ري د ي ي ش  ت
ر أعداد وا ز ل ض ال حتى ا ر المواقع تتعر ا ر ض و السياحة ومجالس أل  تريد التي التجارية المصالح أ

ر الكتساب المواقع استخدام وا ز ل المنطقة. اءلى ا

١١٢



العالمى الثقافى التراث مواقع إلدارة التوجيهية المبادئ

والتدمير التخريب عمليات ٢"١"١٠

ة العرض طريقة فإن ولذا الملل، عن األحيان من كثير في التخريب عمليات تتجم د جي ي ال ع ف ق وا  م
ن األخرى األمن مشكالت من الكثير حل ويمكن ذلك. حدوث احتمال من تقلل سوف الثقافي التراث  م
ن آلخر' آن من الصارمة الدوريات بأعمال المقترنة الجيدة اإلدارة خالل ك م حة وي سيا ف لل س أل  أن ل

ت حسنة دراسات توجد ال أنه من الرغم وعلى المكان. بلي في إفراط حدوث في تتسبب وقي ن الت  ع
ف في زيادة حدوث تبين العارضة القرائن فإن الزوار، يلحقها التي األضرار كالي ظة ت ى المحاف  عل

ط وتجنب الهدوء بالتزام للزوار التعليمات إصدار ينبغي المقدسة، األماكن وفي الموقع. قا ت ل صور ا  ال
م أن وينبغي النفايات، من والتخلص التدخين عمليات مراقبة وينبغي الومضي، بالضوء ز ت ل ر ي زوا  ال
 النقوش. وخربشة األزهار قطف من ومنعهم الممرات في بالسير

بالنوار الترحيب ٣"١"١٠

ر من الموظفين مواقف اءن ح\ وا ز ل م جعل في بمفرده عامل أهم تعتبر ا ه ت ر ا ي ة' ز ي ممتع غ ب ن ي  و

ر بكل الترحيب ئ ا ة ز صور ك يكون أن وينبغي ع، المستطا قدر شخصية ب ر هنا د ص ح م ض ا  و

و حادث وقوع حالة في للمساعدة واضحة عالمة وعليه وحسن  أية إلى اإلشارة وينبغي مشكلة' أ

و الحيوانات ذلك في بما نوعية، أخطار و الخطرة النباتات أ غير السرقة، أ ذلك. و

ز سرقة وخاصة للسرقة، يتعرض أن من أكثر الزائر تجربة يفسد شئ يوجد وال وا ه ج ر ة أو سف ل  آ
 يراقبوا أن الحراسة، موظفي على ويتعين تعويضها. يمكن ال بصورة للضوء يتعرض فيلم أو التصوير

ب ينبغي ضيوفا باعتبارهم الزوار فيه يعاونون الذي الوقت في التدمير أو السرقة حوادث أيضا  الترحي
ي المضايقات كانت مهما األوقات جميع في بأدب الموظفون يتعامل أن المهم ومن ومساعدتهم. بهم ت ل  ا

الزائر. عن تصدر

 التي األماكن عن فضال السيارات، مواقف في الموقع تصميم تبين كبيرة وخرائط يافطات وضع وينبغي
ل أضرار إلحاق في تتسبب ال حيثما اليافطات تثبيت ويمكن طريقهم. الغرباء فيها يفقد أن يمكن ك هيا  بال

ع في الزوار لسلوك الوثيقة المالحظة ويساعد المناظر. إفساد أو القديمة ض ت و طا ي الياف ن ف ك ما أ
٠ استراديجية

ضرورة المباشر االهتمام استرعاء وليس الزائر معاونة هو اليافطات من الغرض يكون أن وينبغي  بال
ى شرائط يرتدوا أن للمرشدين وينبغي الكنوز. أهم إلى  التعرف يمكن حتى موحدة مالبس أو الذراع عل

 والمرشدين والشحانين الصفيرة الهدايا لبائعي السماح عدم وينبغي منهم. المساعدة وطلب بسهولة عليهم
ة ينبغي كما ويضايقونهم. الزوار أفكار يشتتوا أن يمكن حيث التراث مواقع إلى بالدخول الذاتيين ب ق را  م
والريكشو. األجرة سيارات سائقي



العالمي التراث مواقع زور

الموقع صيانة ٢-١٠

رة الغضالت أوعية تفريغ وينبغي فورا. منها يسقط ما التقاط هو الغضالت لمنع وسيلة أفضل إن و ص  ب
ك تكن لم إذا الغضالت من أقل قدر يتساقط البلدان بعض وفي منتظمة. ا ة هن عي و ت أ ال ض ى ف  عل

ا في رادعا الغضالت إلقاء على المفروضة امات الفر تعتبر أخرى بلدان وفي اإلبلالق. ذ ل. ه جا م  ال
ن فإن خاصة، ألحداث أو ترفيهية ألغراض تراثي موقع من جزء استخدام يتم وحيثما ل م ض ألف  أن ا

ك وغير والمواقف، الخاصة والمعدات الغضالت جميع إزالة المنظمين من يطلب ل رد ذ ج م ء ب ها نت  ا
الحدث.

 جيدة. دعاية وتحقق مربحة .عملية األفالم لتصوير تراثي لموقع الخاصة االستخدامات تصبح أن ويمكن
ق من لمنعهم التليفزيون أطقم و األفالم لصانعي واضحة تعليمات إصدار يتعين ذلك ومع حا ر إل ضرا  أ

 بالمواد تضر أن يمكن يستعملونها التي األضواء عن الناتجة الحرارة فإن كذلك لإلهمال. نتيجة بالمورد
ى وتتطوي التراثية حريق. في التسبب أخطار عل

 وضع وينبغي الطينية. الرقع أو البرك ملء ويتعين نظيفة، حالة في السيارات مواقف على اإلبقاء ينبغي
ع من بالقرب السيارات لوقوف الشاسعة المناطق تقسيم وينبغي السرقة. من تحنيرات واق م ة ال رادي  الت
ت مواقف تستخدم وحيثما اإلطالق. على تجنبها أو طبيعية مناظر أو نباتات أو أسوار بواسطة را سيا  ال
الموقع. إلى للوصول والمعاقين السن كبار من األشخاص لمساعدة الترتيبات اتخان ينبغي البعيدة،

والتفسير العرض ٣"١٠

ى الطبيعي التراث مواقع جميع تنطوي  أقيمت التي الطريقة تاريخها؛ عن تروى هامة قصة من أكثر عل
ك، واألحداث النشاطات مختلف هناك، عاشوا النين الناس بها، دمرت أو ة االستخدامات هنا سابق  ال

ن التراثي للموقع التاريخية القصة وتفسير عرض ولدى البارزة. الكنوز عن قصص وربما للموقع عي ت  ي
 النين الناس من االهتمام من قدر أكبر موضع تكون أن يمكن التي العناصر في والبت انتقائية تكون أن

شعبية. األكثر هي البشرية االهتمامات قصص فإن األحيان، من كثير وفي الموقع، يجتنبهم سوف

ة التراثي الموقع تفسير أهداف تحديد يتعين ر و ص ة واستعراضها العمل بدء قبيل واضحة ب ر و ص  ب

ء في منتظمة و المتفير. والتفكير التجارب ض

ى التأش من أكبر قدر على تنطوي لكي الموقع تاريخ لتفسير تستخدم التي الوسيلة اختيار وينبغي  عل
ب قد المثال، سبيل فعلى التراثي. الموقع محيط أو بمظهر اإلضرار دون الزوار جميع سب ت تت عدا  م

ل المحيط حجب أو التاريخية الجدران في أضرار إحداث في والضوء الصوت عروض م شا ل ال ال خ
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 نتيجة أضرار في وتتسبب المناظر تفسد أن يمكن األشياء تفسر التي اليافطات فإن كذلك النهار. ساعات
ي؛ ما التفسير في المستخدمة الوسائل تشمل أن ويمكن لتثبيتها. يل

، كتب إرشادية، كتيبات منشورات، خرائط، إرشادية، ألواح بوضوح، مكتوبة يافطات ٠ ا ي ا د ه
المطلوب؛ حسب اللفات بمختلف اجع مر كتب

مدرسين؛ أ'و مرشدين ٠

ى وأمثلة ونماذج ومعارض متاحف ٠ والعمالت؛ والصور الغنية المعالم من ونسخ البناء مواد عل

المتنقلة؛ األشرطة ومسجالت االستماع وأماكن اماديور صور ٠

و، والتلفزيون، األفالم، ٠ ض والفيدي ط، وعرو ط الشرائ شرائ ح وال شرائ صورة، وال الم
ض على للتركيز والضوء والضوء، الصوت وعروض والموسيقى، والمسرحيات الجوانب. بع

 يمكن الموقع ومظهر تتبدد، أن يمكن فاألموال الوسائل؛ استخدام في بسهولة األخطاء ترتكب أن ويمكن
 واأللواح المنشورات أن كما اآلخرين، الزوار تضايق أن يمكن المنظمة الجوالت فإن كذلك يتضرر، أن

ا يتعين التي الرسالة بتحديد البدء األفضل من فإن ردئ. بخط تكتب أن يمكن اإلرشادية ه ل ق د ن حدي  وت
ل التراث مواقع أحد في نجح قد يكون أن ويمكن طابعه، في فريد موقع وكل بها. الخاص الجمهور ب  ق

ى والسعي كبيرة انية بميز السماح وينبغي األخرى. للمواقع بالنسبة فعاال يكون أن ل صول إ ى الح ل  ع

العالمية. األهمية نات التراث مواقع جميع نثسير في متخصصة مشورة

ب من فهمها يسهل التي البسيطة اإلرشادية الكتيبات بيع األحيان من كثير في المفيد ومن ن ك جا ولئ  أ
ن عنه. قليلة معارفهم أ'ن أو الموقع عن سابقة معرفة بأية يتمتعون ال الدين ك م صمموا أن وي ك ي ل  ذ

ن الدارسين وويل وينبغي التاريخية. المعارف في الثفرات بعض تسد بطريقة الكتيب دي جا ت ال كتييا  ب
ع وتشمل الحدسية النثسيرات من خالية وتكون خبراء بواسطة دقتها مراجعة يتم مغصلة إرشادية ج را  م

٠ المعلومات من مزيد على للحصول

 في ومريحة بل مفيدة، خدمة ذلك ويعتبر التراثية. المواقع في العامة السياحية المعلومات تقدم ما وكثيرا
 الغنادق في والحجز المشورة نثديم إلى السياحية والخرائط األدلة بيع بين نتراوح حيث األحيان بعض

 ٥هذ كانت فإذا النقل. وسائل بشأن المشورة وتقديم األخرى المناسبات عن المنشورات وتوفير والمسارح
ن ال حتى وذلك ذاته، حد في التراث موقع عن اإلعالم عن فصلها ينبغي النطاق، واسعة الخدمات و ك  ي

س تنكر التي التصوير حسنة الهدايا كتب فإن أخرى، ناحية ومن للزوار. تكدس هناك نا رتهم، ال زيا  ب
 مصدرا توفر أن يمكن بالموقع الصلة نات الموضوعات مختلف عن والكتب المصورة البريد وبطاقات

للدخل. هاما

١١٥
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ة مادة من ومصنوعة التصميم حسنة الموقع تفسر التي اإلرشادية األلواح تكون أن يتعين وسوف ن ي ت  م
ي التي البيانية الرسوم نمط نفس كلها تستخدم أن وينبغي بعناية. مختارة وألوان جذابة حروف مع غ ب ن  ي
 التعبيرات تجنب وينبغي ٠ التحنير أو التوجيه عالمات في المستخدمة تلك عن بوضوح متميزة تكون أن

ي جزء أهم األحيان من كثير في تكون وسوف قوسين. بين وضعت إذا إال التقنية ر ف سي ف ع، ت موق  ال
 اليافطات جميع ووضع التصميم مسؤولية إسناد المستصوب ومن لعرضها. قصوى أولوية إسناد وينبغي

 الموقع. في اليافطات كمية أيضا يراقب وأن المرئية بالنواحي وعي على واحد شخص إلى

ل األقصى والطول الجودة من مستوى أعلى على والمرئية السمعية العروض تكون أن وينبغي و مقب  ال
ه١٠ بين ما هو عادة لها بالنسبة ل والضوء الصوت عروضن تكون أن ويمكن دقيقة' ١و و ط را أ ي  كث

خية الناحية من ودقيقة مسرحية الكتابة تكون أن مراعاة ينبغي أنه إال ذلك، عن ري ز دون التا حي  أو ت
تمييز.

 السابقة األحداث توضيح في المساعدة في الكامل بالحجم التي أو المصفرة النسخ إنتاج استخدام ويمكن
ي ثبلى. أو بأضرار تصاب عندما استبدالها يمكن أنه ميزة على النسخ هذه وتنطوي الموقع، في غ  وينب
ل لن البالسديك مثل الحديثة المواد أن حيث لألصل، التقليدية المواد نخس استخدام المستطاع قدر م ح  تت

٠ الطريقة بنفس

ء مختلف في مختلغة بلهجات تنطق والغرنسية)، اإلنجليزية (مثل االنتشار واسعة اللفات ألن نظرا حا ن  أ
ن المحليين. المتحدثين من حتى الزوار جانب من تفهم سوف بأنها االفتراض يمكن فال العالم، ك م  أن وي
ض في األفضل من أنه لدرجة والمرسلين االستماع مواقع استخدام في العال هذا يؤثر ع ن ب حيا أل  ا

 وتقدم ضغط، أزرار خالل من سؤالها يمكن التي العرض شاشات وتوفر فقط. المكتوبة المواد استخدام
االستماع. لمواقع بديال بيانية، وبرسوم مكتوبة ردودا

 تراخيص على حاصلين يكونوا وأن المعرفة، وواسعي جيدا تدريبا مدربين المرشدون يكون أن وينبغي
س أفرقة تجميع وينبغي التراث. موقع إدارة بواسطة المستخدمين من أو الدولة من مدار ها ال طائ ع  وإ

 ويمكن المبنى. داخل تكون أن ويفضل الغرضن، لهذا تخصص منطقة في الموقع عن موجزة معلومات
ن التراث، موقع توضيح على األطفال مدرسي الموظفين من المدربون يسامعد أن م د و ي مف ل ة ا و ع  د

ل عنه موجزة معلومات على والحصول الموقع مشاهدة إلى الزائرين المدرسين ب رهم ق ضا ه إح د  ه
 ٠ المجال هذا في مفيدا أمرا للمدرسين التعليمية المواد توافر يكون وسوف الفرق.

ج وقد كالهما أو مرشد أو إعالمية ألواح بواسطة األثرية الحفريات توضيح ويمكن ا حت ر ي م أل ى ا ل  إ
ن الحفريات. هذه توقف لتجنب وذلك للزائرين مشاهدة منصات منل الرؤية لبسير خاص ترتيب عي ويت
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ى المعلومات تحديث صحافة الخاصة االكتشافات عن واإلعالن منتظم أساس عل ك لل ل ذ ط و ق ل ف ال  خ
الزوار. إدارة مشكالت من ذلك يزيد أن يحتمل ال التي األوقات

ن الممثلين إلى الحديث من تمكنوا ما إذا أفضل بصورة التراثي الموقع قصة األطفال يفهم وسوف ي ن ل  ا
رة األحداث تمثيل إعادة عملية في المشاركة حتى أو بمشاهدة قاموا إذا أو تاريخية، ادوارا يؤدون كبي  ال

ي الممثلين. مع والضوء الصوت عروض مشاهدة أو الشعبية األغاني إلى واإلنصات غ ن أن وينب و ك  ي
ي كبيرة. بدرجة عنها اإلعالن يتم التي والعروض المناسبة المناسبات في حاضرين الممثلون غ  أن وينب

ن من كان وإن دقيقة المعلومات تكون أن وينبغي الحاضر النوعي الجمهور مع العرض يتناسب ممك  ال
الغنية. التصاريح بعض إضافة

الزوار إدارة ٤"١ *

ع عن بعيدا األنظار تلغت ال الزائرين من الكبيرة األعداد أن الزوار إدارة تقنيات تضمن أن يمكن مت ت  ال
رد مادية أضرار أية في تتسبب أو الموقع، لهذا السليم التقدير وتمنع بالموقع، العام وا م خية. لل ري  التا

 الدخل. من وتزيد الصيانة تكاليف من أيضا التقنية هذه تقلل أن ويمكن

ة. أخرى جذابة مواقع هناك كانت إذا للزوار المفرطة الضغوط من التقليل ويمكن ب ري ل ق شم ه وت د  ه
ر أوقات قضاء ومتنزهات األسماك وأحواض الحيوان حدائق المواقع ف ل طئ أو اغ ا شوا ل أو ال سائ  و
 لها الترويج وتم جيدا معروفة تكون التي تلك هي الهشة التراث مواقع معظم ألن ونظرا الحية. الترفيه

ن اإلعالن زيادة من السياحية المجالس منع يمكن قريبة، أخرى جذابة مواقع وجود عدم مع ع ع ق وا  م
ى األنظار تحويل أو مضادة، جنب مواقع استحداث في يساعدوا أن ويمكن الهشة. التراث ل ع إ واق م  ال
زائدة. قدرات على تنطوي والتي أقل بدرجة المعروفة التراثية

ر من الحد ويمكن 0 وا ز ل ت لفرق للحجز نظام هناك كان ما اءذا الذروة وقت في ا ال حاث ة ال ر ي كب ل  ا

و ٠رل٠رؤءل ٠حل ووضح ا و معببن' زفت عي/ى٠ و

ء ح\ جرا صول أوقات في بسيطة تفييرات إ الضغوط. من كبيرة بدرجة تخفف أن يمكن الو

د وقت في كبيرة أعداد وصلت إذا حتى الزائرة للفرق بديلة طرقا هناك تكون أن المفيد من ١ح ح  وا

و فصلها يمكن مختلغة. بأطوال طرق الى أخذها أ

ي من الحد ويمكن . وغير المطاط أو الكانافا أو السجاد من أغطية وضع خالل من األرضيات بل ك ل  ذ

ى المحافظة ويمكن  إلى ذلك نحو أو متر مسافة إلى منتظمة بصورة الممرات نقل خالل من الحشائش عل
 األنفاس عن أو األيدي من اآلالف مالمسة عن الناجمة األضرار إصالح السهل من وليس الجانبين. أحد

ى الناس إلبقاء ضوابط وضع الحاالت بعض في الضروري من يكون قد ولذا البشرية، امنة. مسافة عل

١١٧
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ب هناك يكون وحيثما يختارونها. التي بالسرعة النزاثية المواقع بمشاهدة للزوار السماح وينبغي سبا  أل
ة تجول سرعة تتباين أن ويمكن الفردية. الرؤية تستحيل األماكن، في نقص أو امنية رق ألف جهة ا مو  ال

ر السريعة الجوانب بين االخديار فرصة الزوار وإعطاء للمرشدين ألكث ا وا ئ ط ت ب ال جو ر وال ألكث  ا
ة الرطوبة من تزيد أن يمكن المباني داخل الجماهير ألن ونظرا نثصيال. سبي ة الن ج ر د ل ل ص ى ت ل  إ

 واحد. وقت أي في الزوار أعداد في صارمة بصورة التحكم يتعين قد مدمرة، مستويات

ر لطرق يتعين ٢ح وا ز ل ي االتجاه فرصة تتيح أن ا ع ي ب ط ل ن للناس ا ى اليسار ناحية للدورا د ل ل خو د ال

ي اءلى مكان' أ

ة المتاجر تقام أن ينبغي ١ح صور و الدخول من بالقرب مريحة ب خروج أ الموقع. من ال

ن الحد دون للزوار المقدمة الخدمات تحسين يتم حتى وذلك الدخول، رسوم تحديد ويتعين ل م ألموا  ا
ن أن ويمكن الميزانية. في منفصل بند في إبقائها يجب التي الموقع على المحافظة ألعمال المتاحة ي ا ب ت  ت
د وسيلة أفضل وتعتبر الذروة حموالت توزيع على للتشجيع آلخر يوم من الدخول رسوم حدي ت ى ل د  م

 على يحصلوا أن يتوقعون فإنهم للموقع، زيارتهم مقابل يدفعون الناس كان فإذا بالموقع. والتمتع االهتمام
ن اإلضافية العائدات أيضا تساعد أن ويمكن انتقاداتهم. وإعالن أموال من دفعوه ما مقابل قيمة ع م ي  ب

ي ذلك وغير الهدايا، أو واألدلة والرسومات والصور الدراسات مبيعات أو الطعام ر ف وي ط ع ت وق م  ال
ت، هده مثل وفي مرة، ألول الدخول رسوم تفرض عندما شكاوى تظهر وقد زواره. وإفادة ال حا د ال  ق
 أحد في المجاني بالدخول السماح أو مجانية مرور بطاقات المحليين السكان منح المستصوب من يكون

ن ترتيب مع طوعية الدخول رسوم تكون أن يمكن كذلك معينة. ساعة بعد أو (الهادئة) األسبوع أيام أ  ب
والموظفين. البوابة خالل من يدفعون ال النين هؤالء يمر

 أكبر يحقق ذلك أن حيث بأكمله، التراث لموقع الدخول واحد رسم يسمح أن ينبغي ممكنا، يكون وحيثما

ن مختلغة مباني هناك كانت إذا أما الموظفين. تكاليف من قدر أقل مقابل الدخل من قدر عي ت ، ي ها خول  د
ن قد كبيرا، المواقع عدد كان وإذا دخول. نقطة كل عند الواحدة البطاقة على عالمة وضع فيمكن عي ت  ي

ن أن ينبغي الحالة، هذه وفي ومعقوال. شامال البطاقة سعر على لإلبقاء االختيارات بعض عرض و ك  ت
ع وعمليات المادية الترتيبات الزوار إدارة تراعي أن ينبغي وعموما، واضحة. المتاحة الخيارات إلقنا  ا
مناسبة. بطريقة تتم التي الشرطة ودوريات الحظر وعالمات بالقواعد

 إلى االهتمام استرعاء ويمكن للترويج. استراديجية وضع العالمي التراث مواقع في الزوار إدارة ودشمل
 الجوانب لزيارة اليوم من المفضلة األوقات بيان ويمكن مزدحمة، تكون أال يحتمل التي الجوانب بعض
 المحلية الجوالت مشغلي عن فضال الجمهور، إلى الموجهة اإلعالنات تقتصر أن ويمكن شعبية. األكثر

س نوع في التأثير أجلت من اإلعالم أجهزة من معينة مختارة لفئات أو الغصول بعض على والدولية نا ال

١١٨
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ث بجوانب المهتمة المخلصة للمجموعات مخفضة أسعار تقديم ويمكن يحضرون. النين را ي الت  الثقاف
الحقيقية. التعليمية لالفرقة خاصة ميزات ومنح

ن يقلل ذلك أن حيث المرافق إلى بالدخول لها للسماح طويلة صفوف وجود فيه المرغوب غير ومن  م
ة تحديد وينبغي السيارات. دخول وأماكن الموقع ازدحام إلى ويؤدي الزائرين رضاء ع س ى ال صو  الق
سية من النثليل إلى باالزدحام الشعور يؤدي أن يمكن ذلك، على وعالوة تجاوزها. وعدم للزوار حسا  ال

 الزوار. إدارة تقنيات استخدام في

الترويج ١-٤-١ ٠

ف أنه المحتم من فإن هامة، وثقافية اقتصادية أصوال تشكل العالمي التراث مواقع ألن نظرا و م س ت  ي
ة واجباتهم تتمثل النين أولئك خالل من لها والترويج عنها واإلعالن بها التوعية ومي  اهتماماتهم أو الي

 تكاليفها، مردودية تحقق بصورة بذلك للقيام الالزمة الخبرات الموقع إدارة لدى يكن لم فإذا األمر. بهذا
ت أكبر على الحصول أجل من ذلك بها سيتم التي الطريقة في تؤثر أن فينبغي زا ع المي وق م ل لل ق  وأ
٠لصونها المثالب

حة بصورة وصفه يتعين العالمية السوق في منتجا التراث موقع يشكل الترويج، وألغراض حي  وإن ص
ق وحجم لنوع مطلق توضيح خالل من ذلك يتم أن على الزوار، اكتساب أجل من متألقة كانت  المراف

ي ثم ومن اإلعالنات من بكثير أفضل الصحفية التغطية وتعتبر المتاحة. غ ب ن ع ي جي ش ر ت زوا ن ال  م
ن مجموعة وتوفير الصحيحة المعلومات توفير خالل من مساعدتهم ويتعين الصحافة. ت م  المعلوما
٠ الغرض لهذا الصحفية

ه. للموقع المصداقية لتحقيق رفيع بمستوى واإلعالنات الترويجية المواد جميع تصميم وينبغي ري  ومدي
ى مصروفات أية تكبد قبل يتعين، أنه غير  وتعيين دقيقة بصورة المستهدف الجمهور ننحديد الترويج، عل

اهتماماته.

السلوك مدونة ٢"٤"١٠

ق الجهود وتنسيق العالمي الثقافي التراث وصون السياحة تنمية بين توازن إيجاد الضروري من حقي  لت
ي ،٨٠ Sterling السيد إنجلترا في الوطني األمناء لمجلس العام المدير اقترح وقد المتبادلة. منفعتهم  ف

 للموارد التالية السلوك مدونة ،١٩٩٠ عام المتحدة المملكة كانتربيري، في إيكوموس مؤتمر أمام حديثه
ا رعايته تحت التي

٠ سياحية إمكانيات أية لتنمية أساسيا شرطا السياحة لتنمية الشاملة الخطط تعتبر “ ١



العالمي التراث مواقع زوار

ى المحافظة هي السياحية للتنمية خطة ألي الجوهري المبدأ يكون أن ينبغي ٢  الموقع عل
 األساسي الغرض من جزءا المبدأ هذا يكون أن وينبغي منه. السياحية والفائدة معانيه بأوسع
الترويحية. والنواحي السياحة إلدارة المحلية وللسلطات الوطنية السياحية الوكاالت لجميع

ظة لفائدة السياحة من المكدسبة العائدات من كبيرة نسبة استخدام ينبغي -٣ حاف م ى ال ل  ع

واإلقليمي- الوطني المستويين على الموقع

ت اختيار أي في الرئيسي المحدد العامل يكون أن ينبغي -٤ را خيا صة لل خا ة ال مي ن ت ال  ب
ع أي في ويعملون يعيشون الدين للسكان األجل الطويلة المصالح أفضل هو السياحية م جت  م

٠ المضيفة المحلية المجتمعات من

 المحلية الطريقة وتفهم احترام إلى السائحين وتدعو التعليمية البرامج تساعد أن ينبغي “٥
العوامل. هذه السياحية السياسة تراعي أن وينبغي والدين. والتاريخ والثقافة للحياة

 الملموسة التأثيرات من النقل وشبكات والمواقع الجديدة المباني تصميم يقلل أن ينبغي “٦
ي التلوث منع ضوابط إدراج وينبغي للسياحة. المحتملة الضارة ع ف مي ل ج شكا ة أ ي ن ب ل  ا

ت بالمواقع األمر يتعلق وحيثما األساسية. ب أمكن إن ينبغي الكبير، الطبيعي الجمال نا جن  ت
اإلنسان. صنع من التي الهياكل إقحام

ة السياحية الدتمية مستوى الجيدة اإلدارة تحدد ان ينبغي “٧ ول مقب ر ال وف ط وت ضواب  ال
المستوى. هذا على للمحافظة

سة وتصلح العالمي التراث مواقع على القدر بنفس المبادئ هذه وتنطبق را د ي لل ع ف ض ي و ة أ ط  خ
رة.١لإلد
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س الثقافى التراث مواقح إلدارة التوجيهية ئ المباد اكال

ألف المرفق

والمواقع التاريخية المعالم وترميم لصون الدولي الميثاق

)١٩٦٤ مايو/أيار (البندقية، البندقية ميثاق

 تقاليد على اليوم حتى حيا شاهدا الناس، من ألجيال الماضي من برسالة المحملة التاريخية المعالم تظل
 التاريخية المعالم واعتبروا اإلنسانية، القيم بوحدة باطراد الناس وعي ازداد وقد فيه. كانت الذي العصر
مة. لألجيال النصب هذه حماية عن المشتركة بالمسؤولية التسليم وتم مشتركا. تراثا القديمة د ن القا م  ف
أصالتها. من الكامل ثرائها في األجيال لهذه تسليمها واجبنا

ى ووضعها القديمة المباني وترميم حغظ في بها يسترشد التي المبادئ على االدفاق الضروري ومن  عل
 الخاصة. وتقاليده ثقافته إطار ضمن الخطة تطبيق مسؤولية بلد كل تحمل مع دولي أساس

ة حركة تطوير في مرة، ألول األساسية المبادئ هذه حدد ،الذي١ ٩٣١ لعام أثينا ميثاق أسهم وقد ي ول  د
ي واليونسكو إيكروم وأعمال الوطنية الوثائق في ملموسا شكال اتخذت النطاق واسعة ف ء و شا ن ه إ ذ  ه

د الثقافية. الممتلكات وترميم حخظ لدراسة دوليا مركزا األخيرة، المنظمة ق ر و سف ي أ ع و زايد ال مت  ال
 حان وقد وتباينا. تعقيدا أكثر مستمرة بصورة أصبحت التي المشكالت في تأثير عن الرئيسية والدراسة

 وثيقة في نطاقه وتوسيع فيه الواردة للمبادئ دقيقة دراسة أجل من جديد من الميثاق لدراسة اآلن الوقت
جديدة.

ة في عقد الذي التاريخية المعالم ونثنيي للمعماريين الثاني الدولي المؤتمر وافق ذلك، على وبناء دقي  البن
 التالي؛ النص على ١٩٦٤ مايورأيار من والثالثين الحادي إلى والعشرين الخامس من

التعاريف

 الريفي أو الحضري والمحيط بل فحسب، المعمارية األعمال التاريخية المعالم مفهوم يشمل ال " ر غ٠ل/ل
ل على ذلك يسري وال تاريخي. حدث أو بارز وتطور معينة حضارة على دليل فيه وجد الذي ألعما  ا
 بمرور ثقافية أهمية اكتسبت والتي تواضعا األكثر الماضي أعمال على وكذلك بل فحسب، الكبيرة الغنية

الوقت.
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وح١لمو١و التاريخية المعالم وترميم لصون الدولي الميثاق ألف المرفق

ل م م جأ أن يتعين "٣ ف٠ل وم جميع إلى وترميمها التاريخية المعالم على المحافظة أعمال تل عل ت ال  والنثنيا
المعماري. التراث وحماية دراسة في تسهم أن يمكن التي

ا فنية، أعماال باعتبارها حمايتها هو وترميمها التاريخية المعالم على الحفاظ من الغرض ~r 2ل<٧ل م ل ث م

 تاريخي. دليل هي

الموقع على المحافظة

 دائم. أساس على التاريخية المعالم على المحافظة على اإلبقاء الضروري من /" غ٠ل/ل

دة األغراض بعض في استخدامها خالل من دائما التاريخية المعالم على الحفاظ يتيسر ه- 2ل<٧1 مفي ل  ا
 الزينة تصميم من يفير أال ينبغي أنه إال فيه، مرغوب االستخدام هذا فإن ولذا، االجتماعية. الناحية من

ت إجراء توخي الحدود هده في إال ينبغي وال المباني. على الموجودة ال ي التعدي ت ل ها ا ب طل ر يت ي ي ف  ت
بها. والسماح الوظيفة

 يخرج ال الذي المحيط على المحافظة على التاريخية المعالم أحد على المحافظة عملية تتطوي "7 /ممئله
 عمليات أية بإجراء السماح عدم وينبغي عليه. المحافظة ينبغي تقليدي، محيط يوجد وحيثما النطاق، عن

 واللون. الكتلة بين العالقة تفيير إلى يؤدي قد مما تعديل أو هدم أو جديدة تشييد

ه  فيه. يحدث الذي المحيط وعن شاهده، يحمل الذي التاريخ عن التاريخي المعلم فصل بجكن رة ا\~ ىل
 المصالح واقع من مبرر لذلك يكون عنما إال التاريخي المعلم من جزء أو كل بإزالة السماح يمكن وال

ت الدولية أ'و الوطنية البالغة. األهمية نا

ن أساسيا جزءا تشكل التي الزينة أو الدهانات أو النحت من أجزاء إزالة ينبغي ال لممده م م عل م ل  ا
عليه. المحافظة لضمان الوحيدة الوسيلة هو ذلك كان إذا إال التاريخي

الترميم

ريمنية الجمالية القم على المحافظة إلى وتهدف التخصص. عالية عملية الترميم عملية ؟ ه٠لممل  والتا
ق األساسية المادة احترام إلى تستند وهي القيم، هذه وكشف التاريخية المعالم ألحد وثائ ة. وال صلي أل  ا

 تمييز ينبغي ذلك، على ومعالوة الحالة، هده وفي التخمين، عندها يبدأ التي النقطة عند تتوقف أن ويتعين
 أية على وينبغي معاصرة. بصمة يحمل أن بد وال المعماري التكوين عن عنه غنى ال إضافي عمل أي

التذكاري. للنصب وتاريخية أثرية دراسة ويعقبه الترميم يسبق أن حال
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العالمي الثقافى التراث مواقع إلدارة التوجيهية المبادئ

طة التاريخي المعلم دعم تحقيق يمكن كافية، ليست التقليدية الدقنيات أن يتبين وحيثما " ر ٠ ه٠ل/ل س وا  ب
ت خالل من وضحت قد كفاءتها تكون والبناء للحفظ حديثة دقنية أي استخدام ة البيانا مي عل ت ال  وثبت
٠ بالتجربة

ى بالنظر التاريخي المعلم بناء في الغترات جميع من الصحيحة المساهمات احترام ينبغي " ر ر ه٠ل/د ل  إ
 فإن المختلغة، للغترات سابقة أعماال المباني أحد يضم وعندما الترميم. هدف هي ليست الطراز وحدة أن

 أزيلت التي األجزاء تكون وعندما استثنائية، ظروف في إال تبريره يمكن ال األساسية الحالة عن الكشف
ت كبيرة. جمالية أو وأثرية تاريخية قيمة نات النور إلى أخرجت التي المادة وكانت األهمية قليلة كان  و
ع أال وينبغي العمل. هذا لتبرير تكفي بصورة حسنة عليه المحافظة حالة ث ة ن سؤولي م م ي ي ق ة ت مي ه  أ

 فقط. العمل عن المسؤول الشخص على ترميمه ينبغي ما بشأن القرارات واتخاذ المعنية العناصر

 نفس في ينبغي أنها إال الكل، مع متجانسة بصورة المفقودة القطع استبداالت تندمج أن بد ال - ر ٣ /رمممله
التاريخية. أو الغنية الشواهد الترميم يزيف ال حتى األصلية األجزاء عن للتمييز قابلة تكون أن الوقت

ء عن األنظار تحول ال عندما إال بإضافات السماح يمكن ال " ر م ل،ده ألجزا ة ا م ه م ي ال ى ف مبن  ال
 ٠به المحيطة بالمناطق وعالقته تركيبته وتوازن التقليدي ومحيطه

التاريخية المواقع

ل / - £ ه٠ل  وضمان تكامليتها حماية أجل من خاصة لرعاية هدفا التاريخية المعالم مواقع تكون أن ينبغي ر
رميم الموقع على المحافظة عمل يستوحي أن وينبغي جذابة. بطريقة ومعروضة واضحة تكون أن  والت

 السابقة. المواد في الواردة المبادئ األماكن هذه في ينفذ الذي

الحفريات

ئ تحدد التي والتوصية العلمية للمعايير وفقا الحفريات تتخن أن ينبغي "ر ه وه٧ مباد ة ال ي ول د ي ال ت ل  ا
٠١٩٥٦ عام اليونسكو اعتمدتها التي األثرية الحفريات حالة في تطبق

ى المحافظة يتعين ظ لصون الالزمة التدابير واتخاذ األطالل عل حف ب و جوان رية ال م المعما معال  وال
ى وعالوة دائمة. بصورة المكتشفة خي المعلم فهم لديسير ممكنة وسيلة كل اتخان ينبغي ذلك، عل ري  التا
معناه. في تحريف اي دون عنه والكشف

ن وال وهلة. ألول البناء إعادة أعمال جميع استبعاد ينبغي أنه غير ك م ح ي سما ت إال ال عمليا ع ب م  ج
ى التعرف يتسنى أن وينبغي والمفككة. القائمة األجزاء جمع إعادة عمليات أي األوصال، ل د ع وا م  ال
 وإعادة التاريخي المعلم صون سيضمن مما األقل هو استخدامها يكون وأن الدمج عملية في المستخدمة

شكله. إقاهة
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والموكح التاريخية المعالم وترميم لصون الدولي الميثاق ألف المرفق

المطبوعات

 في دقيقة وثائق هناك تكون أن والحفريات والترميم بالحفظ الخاصة األعمال جميع في ينبغي - ر 7 ه٠لممد
والصور. بالرسومات موضحة ورئيسية تحليلية دقارير شكل

 فضال والدمج، الترتيب وإعادة والتلعيم التطهير عمليات في العمل مراحل من مرحلة كل إدراج وينبغي
ي السجل هذا وضع وينبغي العمل. مسار خالل المحددة والرسمية التقنية الجوانب عن ت ف ظا  محفو

الظرير. بنشر ويوصى للباحدين. وإتاحته عامة، مؤسسة

ي الدولي الميثاق لصياغة اللجنة عمل في التاليون األشخاص اشترك عن م ن ال و ص م ب رمي م وت عال م ال
التاريخية؛

الرئيس جازوال، ببيرو السيد
 المقرر لومير، رايموند السيد
 نويل باسيكودا جوزي السيد
 بينافينتي لويس السيد
بوسكوفيك جورجي السيد
هيروشيدايفوكي السيد
 فيريز لي ٠ل ٠ب السيد
 النجبيرج هيرالد السيد
 ماديللوتشي ماريو السيد
ميليه جين السيد
ماريني فلوريس كارلوس السيد
باني روبرتو السيد
 بافيل جيه.٠سي٠س السيد
 فيليبوت بول السيد
بيمينتيل فيكتور السيد
 بلينديرليث ٠ج هارولد السيد
كامبوس لي ريديك ديوكلسيو السيد
 سونير جان السيد
 سورالن فرانسواز السيد
 ستيكاس اوستاثيوس السيد
 تريب جيرترود السيد
 زاكواتوفيدش جان السيد
زبيس ٠ س مصطفى السيد

ي)١(اءيط
(بجيى)
<أسباذيا)

(البرتغال)

(اليونسكو)
(هولندا)

(الدانمرك)
)١(اءيط ا ب

(فرنسا)
(المكسيك)

(إيطاليا)
(دشيكوسلوفاكيا)

بيرو)

(الفاتيكان)
(فرنسا)
(فرنسا)

(اليونان)
(النمسا)
(بولندا)
(تونس)
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العالمي الثقافى التراث مواقع إلدارة التوجيهية المبادئ

باء المرفق

األصالة بشأن نارا وثيقة
الديباجة

ة والشجاعة الكرم بروح نشيد أن نود اليابان نارا، في المجتمعون الخبراء بنا، "١ ري ك ي الف ت ل  ا
ي الفكر تحدي من فيه تمكنا التوقيت حسن منتدى توفير في اليابانية السلطات بها نثحلى  التقليد

ن التي والوسائل الطرق بشأن والتداول الموقع على المحافظة مجال في ك م ي استخدامها ي  ف
الموقع. على المحافظة ممارسة في والتراثي الثقافي للتتوع االحترام لزيادة آفاقنا نزسيع

ق في العالمي التراث لجنة رغبة وفرته الذي المناقشات بإطار نشيد أن نود كما "٢ طبي ر ت ختبا  ا
ي المجتمعات لجميع والثقافية االجتماعية القيم على الكامل االحترام تضفي بطرق األصالة ف  و

العالمي. التراث قائمة في إدراجها المقترح الثقافية للممتلكات البارزة العالمية القيم فحص

زا ،١٩٦٤ لعام البندقية ميثاق روح من األصالة بشأن نارا وثيقة توخي تم وقد -٣ كا رت ه وا ي  عل
ي االخذة الثقافية التراثية والمصالح الشواغل لنطاق لالستجابة نطاقه وتوسيع ع ف س و ي الت  ف

٠ المعاصر عالمنا

ل الموقع على المحافظة ممارسة في األصالة دراسة تطرحها التي األساسية المساهمة إن "٤ ث م ت  ت

ى باطراد يخضع عالم في وذلك للبشرية، الجماعية الذاكرة وتنوير توضيح في و ق مة ل ول ع  ال
 وقمع العدوانية الوطنية النزعة خالل من الثقافية الهوية عن البحث فيه يتم عالم وفي والتجانس

ت ثقافات سا  ٠ا

الوراثي والتنوع الثقافي التنوع

ي الروحي للثراء تعويضه يمكن ال مصدرا يعتبر عالمنا في والتراث الشافات تنوع إن -١ ر ك  والف
ي عالمنا في والتراثي الثقافي الشوع وتعزيز حماية إن البشر. أفراد لجميع غ ب ن ح ي روي ه الت  ل

البشرية. التنمية في أساسيا جانبا باعتباره نشطة بصورة

 جوانب وجميع األخرى الثقافات احترام ويتطلب ومكان وقت في يوجد الثقافي التراث تنوع إن -٢
م فإن الثقافية، القيم في تضارب وجود فيها يظهر التي الحاالت وفي معنثداتها، منظومة را حت  ا

األطراف. لجميع الثقافية القيم بشرعية االعتراف يتطلب الثقافي التنوع
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األصالة بشأن نارا وثيقة باء المرفق

 الملموس للتعبير المعينة والوسائل األشكال في بجذورها تضرب والمجتمعات الثقافات جميع إن ٠٣
احترامها. ويتعين تراثها يشكل الذي الملموس وغير

و للواحد الثقافي التراث بأن يقضي والذي اليونسكو وضعته أساسي مبدأ تأكيد المهم من إن "٤  ه
ع األول، المقام في تتعلق، وإدارته الثقافي التراث مسؤولية وإن للجميع. ثقافي تراث م جت م  بال

ه يعتني الذي للمجتمع ذلك بعد ثم فيه، تولدت الذي الثقافي ضمام إن ٠ب الن ى ا ل ق إ مواثي  ال
ي التراث صون أجل من وضعت التي الدولية واالتفاقيات ي النقاف ض سة تق را د ئ ب د مبا  ال

ه موازنة محلي مجتمع لكل كبيرة بدرجة المستصوب ومن عنها. الناشئة والمسؤوليات طلبات  مت
ن هذا تحقيق يؤدي أال بشرط وذلك األخرى الثقافية بالمجتمعات الخاصة تلك مع ز وا ى الت ل  إ

 ٠به الخاصة األساسية القيم ننقويض

واألصالة القيم

د التي القيم في بجذوره يضرب التاريخية وفتراته أشكاله بجميع الثقافي التراث صون إن "١ سن  ت
ى منها جزء في تعتمد القيم هذه فهم على قدردنا إن التراث. لهذا ة عل ج ر م د ه ر ف د صا  م

ة. أو بها موثوقا باعتبارها القيم هذه عن المعلومات قي ر حقي عتب ة وت رف ع م م ه ف ر و د صا  م
ا أساسا ومعناها الثقافي للتراث والالحقة األصلية بالخصائص يتعلق فيما هذه المعلومات ق سب  م

األصالة. جوانب جميع لتقييم

و البندقية ميثاق في تأكيدها تم والتي الطريقة بهذه إليها ينظر التي األصالة إن -٢ د ب رها ت عتبا  با
 الدراسات جميع في أساسي بدور يضطلع األصالة فهم إن المعنية. للقيم األساسي المؤهل العامل
 المستخدمة اإلدراج إجراءات عن فضال والترميم، للصون التخطيط وفي الثقافي للتراث العلمية

الثقافي. التراث حصر عمليات من ذلك وغير العالمي، التراث اتفاقية في

ال للتراث، دسند التي بالقيم الخاصة النثديرات جميع دنباين قد -٣ ض ن ف ة ع وقي وث ر م د صا  م
ل من فإن ولذا الثقافة. نفس داخل وحتى بل ألخرى، ثقافة من الصلة نات المعلومات حي  المست

ب االحترام فإن ذلك، من العكس فعلى ثابتة. معايير إلى واألصالة القيمة تقديرات إسناد ج وا  ال
ي التي الثقافية السياقات في عليه والحكم الثقافي الدراث إلى النظر يتطلب الثقافات لجميع م ت ن  ي
إليها.

 التراثية للقيم النوعي بالطابع نئقافة كل داخل االعتراف واإللحاح القصوى األهمية من فإن ولذا، -٤

ت المعلومات مصادر وصدق وموثوقية الصلة. نا



العالمى الثقافى التراث مواقع إلدارة التوجيهية إلميادئ

 تقديرات ترتبط قد الوقت، بمرور وتطوره الثقافي، وسياقه الثقافي، التراث طابع على واعتمادا -٥
 جوانب تشمل وقد المختلغة. المعلومات مصادر من كبيرة مجموعة تحددها التي بالقيمة األصالة

 والموقع والدقنيات والدقاليد والوظيفة واالستخدام والمادة والمواد والتصميم الشكل المصادر هذه
خارجية الداخلية العوامل من ذلك وغير والشعور، والروح والمحيط خدام إن ٠وال ست ه ا ذ  ه
 الذي الثقافي للتراث النوعية والعلمية واالجتماعية والتاريخية الغنية األبعاد بلورة يتيح المصادر

فحصه. يتم

تعاريف

' طى وظة٠٤/رمح ? و ل ها تاريخها ومعرفة الممتلكات لفهم المخصصة العمليات جميع ا ن ومعنا ضما  و
وتعزيزها. ترميمها األمر تطلب وإذا المواد، حماية

L d j j J I  j j L u i a¿ ة معرفة من تمكن التي والرمزية والشفهية والمكتوبة األثرية المصادر جميع :( ع ي  طب
وتاريخها. ومعناها وخصائصها الممتلكات

ى ووفق مالحظة؛  االتساق لتحقيق الالحقة التتقيحات بعض إدخال مع نارا مؤتمر ختام في النص هذا عل
ن نارا مؤتمر )Larsen, K.E (ed في نشر وقد والفرنسية. اإلنجليزية النسختين بين شأ صالة، ب  األ

.xxi-xxv :١٩٩٥ اليابان، الثقافية، الشؤون وكالة وإيكوموس، المؤتمر.لكروم وقائع ،١٩٩٤ اليابان،
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العالمي الثقافى التراث مواقع إلدارة التوجيهية المبادئ

جيم المرفق

 اليونسكو عن الصادرة والتوصيات االتفاقيات
الثقافي التراث بحماية يتعلق فيما

االثاقيات - ألف

ي الثقافية الممتلكات بحماية الخاصة االتفاقية ٠ عد مع الهاي (اتفاقية المسلح النزاع حالة ف وا  ق
ر ١ ٤ المؤتمر) وقرارات االتفاقية ملحق بروتوكول عن فضال االتفاقية تنغيذ بشأن ا ي أ / و ي ا  م

٠١٩٥٤

ة الممتلكات من بملكية الخاصة والصابرات الواردات ومنع حظر وسائل بشأن اتفاقية ٠ ثقافي  ال
).١٩٧٠ الثاني نوفمبرنمشرين ١٤( ونقلها

٠١٩٧٢ الثاني نوفمبر/تشرين ١ ٦ العالمي، الطبيعي و الثقافي التراث بحماية المعنية االتفاقية ٠

التوصيات باء"

ى السارية الدولية المبادئ بشأن التوصية ٠ ت عل حفريا رية، ال ألث ن ٥ ا و كان ر/ سمب  األول دي
٠١٩٥٦

ي فعالية الوسائل أكثر بشأن توصية ، لكل المتاحف إتاحة ف د ر ن ١ ٤ ف و كان ر/ سمب األول دي
. ١٩٦

ن ١ ١ والمواقع، الطبيعية المناظر وطابع جمال حماية بشأن التوصية و كان ر/ سمب األول دي
٠١٩٦٢

 غير بصورة الثقافية الممتلكات ملكية ونقل واستيراد تصدير ومنع حظر وسائل بشأن توصية
٠١٩٦٤ الثاني نوفمبر/تشرين ١٩ قانونية،

ى المحافظة بشأن توصية ة األشفال بواسطة للخطر المعرضة الثقافية الممتلكات عل م عا  أو ال
٠١٩٦٨ الثاني نوفمبر/تشرين ١ ٩ الخاصة،

ى والطبيعي الثقافي التراث حماية بشأن توصية ، المستوى عل ي ن ط و ل ن ١ ٦ ا ري ش ر/ت مب وف  ن
٠١٩٧٢ الثاني

٠١٩٩٦ الثاني نوفمبر/تشرين ٢٦ الثقافية، للممتلكات الدولي التبادل بشأن توصية



ت جيم المرفق طو عن الصادرة والتوصيات اتفاقيا الثقافى االراث بحماية يتعلق فيما اليون

 بشان توصية

 بشأن توصية

بشأن توصية

 الثاني نوفمبر/تشرين ٢٦ المعاصر، ودورها التاريخية المناطق حماية

 ٠١٩٧٨ الثاني نوفمبراتشرين ٢٨ المنقولة، الثقافية الممتلكات حماية

٠١٩٨٠ األول أكتوبر/تشرين ٢٧ المتحركة، الصور وحفظ حماية

٠١٩٧٦



_ ئ د با العالمى الثقافى ث١لتر١ مواقع إلدارة الوجيهية١إ

دال المرفق

والتدريب التعليم بشأن توجيهية مبادئ
والمواقع والمجمعات التاريخية المعالم صيانة على

ي المجتمعة إيكوموس التراثية والمواقع التاريخية للمعالم الدولي للمجلس العامة الجمعية إن ومبو، ف  كول
ي النكا، سري ى يوليو/تموز ٣ ٠ من العاشرة دورتها ف  ؛ ١ ٩٧٣ أغسحلس/آب ٧ إل

ى اءذ  والمواقع؟ والمجمعات التاريخية المعالم مفهؤم يشدد ي٠هث ف هز بحض٠العر١ \شحدق ق١ تر

ي تئشر ل وا ي الكبير التنوع ف ضرورة التراثية الموارد هذه لصون الالزمة والمعالجات اإلجراءات ف  و
لتوجيهها؛ مشتركة ضوابط توافر

ي للصون المشترك التخصص ضمن المختلغة المهن من الكثير تعاون بضرورة تعترف د وا ها ف ع ق  وا
ل في المنسقة واإلجراءات الجيد االتصال ضمان أجل من مناسبين وتدريبا تعليما ونتطلب العملي جا  م

ى المحافظة الموقع؛ عل

ع توفير إلى والحاجة إيكوموس مبدأ من به يتصل وما البندقية ميثاق أن تغدحظ وول ج را ت م  للمؤسسا
حة والمعايير المستويات وإقامة تحديد في والمساعدة التدريبية البرامج بوضع المعنية والهيئات صحي  ال
 منطقة، أو محلي مجتمع كل في النوعية والتقنية الثقافية االحتياجات لتلبية المناسبة

ت والمنظمات للمؤسسات المعلومات لتوفير بنشرها ويوصي التالية التوجيهية المبادئ تصدر طا سل  وال
المعنية.

التوجيهية المبادئ من الهدف

 مجال في والتدريب للتعليم توجيهية ومبادئ مستويات لوضع الترويج هو الوثيقة هده من الهدف "١
ة حددتها التي والمواقع (المجمعات) المباني ومجموعات التاريخية المعالم صون قي فا ت ث ا را  الت

خية والمدن والمناطق التاريخية المباني وتشمل نئقافيا. تراثا بوصفها ١٩٧٢ لعام العالمي ري  التا
ر والثقافية. التاريخية الطبيعية المناظر عن فضال ومحتوياتها، األثرية والمواقع عتب ها وي ون  ص

ملح. طابع نات مسألة لكونه يستمر وسوف اآلن،

١٣١



والمواقع والمجمعات التاريخية المعالم صيانة على والتدريب التطيم بشان توجيهية مبادئ دال المرفق

الموقع على المحافظة

ة العام المجال ضمن يقع باعدباره الثقافي التراث بصون اآلن يعترف "٢ مي ن ت ل ة ل ي ئ ي ب ل ة. ا  والثقافي
ث تحترم والتي للتفيير المستدامة اإلدارة استراتيجيات وتتطلب را ي الت قاف ج الث ما د ع إ ق وا  م

السياحة. ذلك في بما المعاصرة، واالجتماعية االقتصادية األهداف مع الموقع على المحافظة

 الغنية الرسائل توضيح 'أمكن وإن الثقافي التراث عمر إطالة هو الموقع على المحافظة من الهدف -٣
ط هي الموقع على والمحافظة والمعنى. األصالة فقد دون فيه الموجودة والتاريخية شا ي ن  نئقاف

ن بد وال المنهجية. والبحوث والعلمية اإلنسانية الدراسات إلى يستند وحرفي وتقني وفني و ص لل

الثقافي. السياق يحترم أن من

والتدريبية التعليمية والدورات البرامج

، الثقافية التعددية أساس على لتراثنا شمولي نهج وضع إلى حاجة ثمة "٤ وعها ى وتن عل س و سا  أ
ى القدرة الموقع على المحافظة وتتطلب واإلداريين. والحرفيين المهنيين جانب من االحترام  عل
ج الموقع على المحافظة أخصائيي لدى يكون أن وينبغي والتجميع. والتحليل المشاهدة ه ن ن ر  م

ي يتغلغل أن يمكن الذي الثقافي الضمير إلى يستند عمليا كان وإن ع ف ي م ل ج ألعما ة ا ي مل ع  ال
 المحلي. المجتمع الحدياجات فهم مع بالتمييز والشعور السليم والدقدير السليمين والددريب والتعليم

التخصصات. بين المشترك النشاط هذا في والحرفية المهنية المهارات من الكثير ويشترك

ن ألشخاص إال الموقع على المحافظة عمليات توكل أال وينبغي -٥ هلي ؤ ي م ه ف ذ ت ه طا شا  الن
 طائفة بين من يخرجوا أن الموقع على المحافظة مجال في والنريب للتعليم وينبغي المتخصصة.

ذءلى قادرين صون خبراء المهنيين من

واستخدامها؛ والثقافية العاطفية أهميتها وتحديد مواقع أو مجمعات أو تذكاري نصب قراءة (أ)

 والخطة هويتها تحديد أجل من المواقع أو والمجمعات التاريخية المعالم وتكنولوجيا تاريخ فهم (ب)
البحث؛ هذا نتائج ونثسير يصونها الخاصة

ها المواقع أو المجمعات أو التاريخي المعلم به يوجد الذي المحيط فهم (ج) ويات ق ومحت ط منا  وال
الطبيعية؛ المناظر أو والحدائق األخرى بالمباني يتعلق فيما لها المجاورة

ى العثور (د) ت أو التاريخي بالمعلم يتعلق فيما المتاحة المعلومات مصادر جميع عل  أو المجمعا

المعلومات؛ هذه واستيعاب دراستها يجري التي المواقع

ل) معقدة؛ نظما باعنبارها والمواقع والمجمعات التاريخية المعالم سلوك وتحليل فهم (

٢١



المناسبة؛ األعمال إلجراء كأساس لالنهيار والخارجية الداخلية األسباب تشخيص ر)

 القراء جانب من للقراءة المناسبة التقارير وإعداد المواقع أو والمجمعات التاريخية المعالم تفقد ر)
ى المتخصصين غير والصور؛ المخططات مثل التصويرية بالوسائل ذلك يوضح أن عل

ر وايكوموس اليونسكو وتوصيات اتفاقيات وتطبيق وفهم معرفة (ح) غي ك و ل ن ذ ق م  المواثي
بها؛ المعترف التوجيهية والمبادئ والقواعد

ركة األخالقية المبادئ إلى يستند متوازن تقدير إجراء (ط) ل المشت و ض المسؤولية وقب  للنهو
ى الثقافي التراث بمستوى الطويل. المدى عل

ج التي المجاالت وتحديد المشورة فيه يطلب أن يتعين الذي الوقت تحديد (ي) حتا ى ت ل ة إ س را  د
ى النقوش مثل اآلخرين المتخصصين بواسطة  القيمة نات والمعالم النحت وأعمال الجدران عل

والنظم؛ بالمواد الخاصة الدراسات و/أو والتاريخية الغنية

ت واالستراتيجيات الصيانة أعمال بشأن المتخصصة المشورة تقديم <ك) سا ر اإلدارة وسيا طا  وإ
ى والمحافظة البيئة بحماية الخاص السياسات والمواقع؛ ومحتوياتها التاريخية المعالم عل

المتناول؛ في وجعلها تنفذ التي األعمال توثيق (ل)

السليمة؛ الطرق باستخدام التخصصات متعددة أفرقة في العمل (م)

ع النزاعات لتسوية والمخططين والمديرين السكان مع العمل على القدرة (ن) ض و  استراتيجية و
المحلية* والموارد والقدرات االحتياجات تناسب التي الموقع على المحافظة

الدورات من الهدف

ى المحافظة ونهج بمواقف الخاصة المعارف نقل إلى حاجة ثمة “٦  النين هؤالء جميع إلى الموقع عل
ى مباشر وغير مباشر تأثير لهم يكون الثقافية. الممتلكات عل

ا التخصصات، بين مشترك نشاط عن عبارة الموقع على المحافظة ممارسة إن "٧ ذ ل ي و غ ب ن  أن ي

ي بما فالمهنيون، أيضا. التخصصات متعددة الدورات تكون ك ف ل ن األكاديميين ذ حرفيي  وال
 أجل من التدريب من مزيد إلى يحتاجون سوف العالية مؤهالتهم على حصلوا النين المتخصصين

 البيئة في بالكفاءة تتسم بصورة العمل إلى يسعون النين أولئك وكذلك صون، خبراء يصبحوا أن
التاريخية.

ى المحافظة لخبراء ينبغي -٨ ي العاملين والموظفين الحرفيين جميع أن من يتأكدوا أن الموقع عل  ف
أهميتها. يحترمون المواقع أو المجمعات أو التاريخي المعلم

س الثقافى ث١لتر١ مواقع إلدارة التوجيهية الميادئ ______________________________________________اكال

١٣٣



وع١لمو١و والمجمعات التاريخية المعالم صيانة على والتدريب التطيم بشأن توجيهية ميادئ دال المرفق

ى الكوارث لمواجهة التأهب على التدريب الدورات في يدرج أن ينبغي -٩ عل ن التخفيف طرق و  م
ل وتحسين تعزيز خالل من وذلك الثقافية، بالممتلكات تلحق التي األضرار سائ ة و ي وقا ن ال  م
األمنية. التدابير من ذلك وغير الحرائق،

ي التوسع ينبغي ولذا قيما. نئقافيا موردا تعتبر الدقليدية الحرف إن "١٠ ب ف ري د ن ت حرفيي ن ال ي ن ل  ا
ع الموقع على المحافظة أعمال على اليدوية المهارات من عال مستوى بالفعل يمتلكون س م  درو

جة مع الموقع على المحافظة ونظرية تاريخية وأساليب وتفاصيل حرفتهم تاريخ في حا ى ال ل  إ
التاريخية. المهارات من الكثير وإحياء تسجيل يتعين وسوف التوثيق.

والتدريب التعليم تنظيم

 االختالفات تعتمد وسوف الالزمين. والتدريب التعليم لتحقيق المفضية الطرق من الكثير هناك إن "١١
ى ة لكلت واالقتصادي اإلداري السياق عن فضال والتشريعات الدقاليد عل طق ة. من ي ف ا ق ي ث غ نب  وي

 المعاهد بين فيما والتدريب التعليم إزاء الجديدة النهج بشأن واآلراء لألفكار النشط التبادل تشجيع
ى الوطنية عل را والمؤسسات لالفراد التعاونية الشبكة وتعتبر الدولية. المستويات و م ريا ا  ضرو
التبادل. هذا لنجاح

س في الموقع على المحافظة مجال في والتوعية التعليم يبدأ أن ينبغي "١٢ ر مدا ر وأن ال م ست ي ي  ف
ي الوعي زيادة في هام دور المؤسسات ولهذه بعدها. وما الجامعات رئ م ي ال ن " والثقاف سي ح  ت

ت ومنح " النثافي بتراثنا العناصر وفهم قراءة على القدرة ر عمليا ضي ي التح قاف زم الث ال  ال
ب في العملية النشاطات تشجيع وينبغي المتخصصين. والتدريب للتعليم للمرشحين ري ى التد  عل

الحرفية. األعمال

ي المهني التطوير بمواصلة الخاصة الدورات نطاق توسيع يمكن "١٣ م ف ي عل ت ي ال ول أل ب ا ري د  وت
ة المتقدم للتعليم قيمة طريقة الوقت لبعض األجل الطويلة الدورات وتعتبر المهنيين. د ي مف ي و  ف

 أن تستطيع ال أنها إال المدارك، من توسع أن القصيرة للدورات ويمكن الرئيسية. السكان مراكز
م تقديم في تساعد أن ويمكن الموقع. على بالمحافظة العميق الفهم تعلم أو المهارات تلقن هي مفا  ال

م والطبيعية المبنية البيئة إدارة في الموقع على بالمحافظة الخاصة والتقنيات معال جودة وال مو  ال

فيها.

ي العالية المستويات من المتخصصة الدورات في المشاركون يكون أن ينبغي -١٤ ت ل ع ا ت م ت ة ت د  عا
صة الدورات تكون أن وينبغي عملية. عمل خبرات ولديهم المناسبين والتدريب بالتعليم ص  المتخ
ت المشاركين لجميع أساسية موضوعات مع التخصصات متعددة ضوعا ة ومو ري ختيا ة ا د ا زي ل



العالمي الثقافى التراث مواقع إلدارة التوجيهية إلمبادئ

رة منح الموقع على المحافظة خبراء العملية. الخبرات الكتساب تدريب فت

 شاملة بصورة منظم األقل على واحد معهد إقامة على إقليمية مجموعة أو بلد كل تشجيع وينبغي -١٥
ة إلقامة السنين عشرات األمر يقتضي وقد المتخصصة. والدورات والتدريب التعليم لتقديم م د  خ
 في بما ضرورية، تكون قد الخاصة األجل القصيرة التدابير فإن ولذا الكاملة. بالكفاءة تتسم صون

 وينبغي التطوير. كاملة جديدة برامج إقامة أجل من القائمة البرامج في جديدة مبادرات اتخان ذلك
والدولية. واإلقليمية الوطنية المستويات على والدارسين والخبراء المدرسين دبادل عمليات تشجيع

ب لبرامج منتظمة تقييم عملية إجراء الضروري ومن ى الددري طة الموقع على المحافظة عل س وا  ب
نظراء. خبراء

ي ما المتخصصة للدورات الالزمة الموارد تشمل قد ١٦ ى يل  ا المثال سبيل عل

 ؛٢٥ إلى ١ ٥ حدود في المثالية الناحية من المطلوب المستوى من المشاركين من كاف عدد (أ)

كاف؛ إداري بدعم مزود متفرغ منسق (ب)

ى المحافظة مجال في عملية ات وخبر سليمة نظرية بمعارف يتمتعون مدرسون (ج) ع عل وق م  ال
التعليم؛ على والقدرة

ت المحاضرات إللقاء أماكن ذلك في بما التجهيز، كاملة مرافق (د) معدا ة بال صري ة الب رئي م  ال
ة للندوات وقاعات وورش ومختبرات واستوديوهات ذلك، وغير والفيديو سي ب الدرا  ومكات

للموظفين؛

صول المنسقة للبحوث ومرافق المراجع من مجموعات يوفر توثيق ومركز مكتبة (آلد) ى والو ل  إ
الحاسوبية؛ المعلومات شبكات

 المواقع أو والمجمعات التاريخية المعالم لفهم كاف نتسيق وجود على الموقع على المحافظة تعتمد "١٧
ث معهد بلد لكل يكون أن وينبغي منها. بكل الخاصة والمحيطات حو ت للب ل ومحفوظا جي س  لت

ت الموقع على المحافظة أعمال وجميع الثقافي تراثها ي الدورة تدار أن وينبغي بها. الصلة نا  ف
الوطني. المستوى على تحديدها يتم التي المحفوظات مسؤوليات حدود

الموارد

معقول. إطار ضمن والمواقع والمجموعات التاريخية المعالم من مجموعة



والمواقع والمجمعات التاريخية المعالم صيانة على والتدريب التعليم بشان توجيهية ميادئ دال المرفق

ن خاصة ترديبات إلى المعيشة وبدالت التدريس رسوم التمويل عملية تحتاج وقد -١٨ ركي ي للمشا  ف
شخصية. مسؤوليات بالفعل لديهم يكون قد أنهم حيث الوظيفي السلم منتصف

ا0٩٩٣أغطس/اب١



العالمي الثقافى التراث مواقخ إلدارة التوجيهية ئ لمياد١

هاء المرفق

والمواقع المباني ومجموعات التاريخية المعالم تسجيل مبادئ
ى (صادقت  إليكوموس عشرة الحادية العامة الجمعية النص هذا عل

 )١٩٩٦ األول /تشرينأكتوبر ٩ إلى ٥ من بلغاريا صوفيا، في عقدت التي

ى فريدا تعبيرا يعتبر الثقافي التراث ألن نظرا ث هذا ألن ونظرا البشرية، المنجزات عل را ي الت  الثقاف
مستمرة؛ لمخاطر يتعرضن

كا وتعريفا وفهما معنى إلضغاء المتاحة الرئيسية الوسائل إحدى يعتبر التسجيل ألن ونظرا را د م وإ ي ق  ل
الدقافي؛ التراث

ى يقعا ال الثقافي التراث وصيانة صون ألن ونظرا ى بل فحسب المالك عاتق عل عل  في المتخصصين و
ى المحافظة مجال ى العاملين والمنظمين والسياسيين والمديرين والمهنيين الموقع عل ت جميع عل ويا ست  م

الجمهور؛ ومع الحكومة

ى تنحن البندقية ميثاق من ١ ٦ المادة ألن ونظرا  المسؤولة المنظمات تسجل أن الضروري من أن عل
الثقافي؛ التراث طبيعة واألفراد

ط وتدابير والمسؤوليات الرئيسية األسباب تحديد هو الوثيقة هذه من الغرض فإن طي خ ت الت  والمحتويا
 الثقافي. النزاث تسجيلت بشأن الدراسات وتبادل واإلدارة

لوثيقة:1 0هد بى الكلمات 1 3تعارل

¿ ] ا و ل ل ة نات والمواقع المباني ومجموعات التاريخية المعالم اءلى يشير ويئ٠//ثئ ( م قي ل ة ا راثي ي الت ت ل  وا
٠ مبنية أو تاريخية بيئة تشكل

ف المادي التشكيل تصف التي المعلومات تحديد هو صحيش: ظرو صة وال خا م ال عال م خية بال ري  التا
ظة عملية من ضروريا جزءا ونشكل زمنية نقاط في واستخدامها والمواقع المباني ومجموعات المحاف

الموقع. على

ت ال ج ملموسة القرائن تشمل قد والمواقع المباني ومجموعات التاريخية بالمعالم الخاصة ل ر ال غي  و
٠به الصلة نات والقيم التراث فهم في يسهم أن يمكن الذي التوثيق من جزءا وتشكل الملموسة

١٣٧



-
التسجيل اسياب

 ضروريا؛ أمرا يعتبر الثقافي التراث تسجيل إن "١

 وتطوره؛ وقيامه الثقافي التراث فهم زيادة أجل من المعارف الكتساب (أ)

المسجلة؛ المعلومات نشر خالل من التراث حغظ في السكان ومشاركة اهتمام لزيادة (ب)

ى المحافظة أعمال ومراقبة المستنيرة لإلدارة الفرصة إلتاحة (ج) ي التغيرات وجميع الموقع عل  ف
الهافي؛ التراث

ا صنع التي والمادة المادي لشكله حساسة التراث وصون صيانة أعمالت تكون أن لضمان (د) ه ن  م
والثقافية. التاريخية وأهميته به الخاص والبناء

 أجل؛ من التفاصيل من المالئم المستوى إلى التسجيل يتم أن ينبغي "٢

ض وتفسير وفهم تحديد .عملية بشأن المعلومات توفير (أ) عر ث و را ج الت روي ك والت را ش إل

الجمهور؛

ض سوف التي والمواقع المباني ومجموعات التاريخية المعالم لجميع دائم سجل توفير (ب) ر ع ت  ت

ن خطر في تكون حيثما أو األشكال من شكل بأي التعيير أو للتدمير ث م دا ح ة أ عي ي  أو طب

بشرية؛ نشاطات

 اء إلجر المحلية أو واإلقليمية الوطنية المستويات على والمخططين للمنظمين المعلومات توفير (ج)
القرارات؛ واتخاذ المراقبة سياسات ووضع الحساس التخطيط

مة االستخدامات تحديد أساسها على يتم التي المعلومات توفير (د) الئ م مة ال ج والمستدا م را  وب
ى المحافظة أعمال وتخطيط الفعالة والصيانة واإلدارة البحوث الموقع. عل

 وخاصة؛ تتم أن وينبغي أولوية أنها على الثقافي التراث تسجيل عملية إلى النظر ينبغي "٣

المحلية؛ أو واإلقليمية الوطنية المستويات على الحصر عمليات تجميع لدى (أ)

ى المحافظة ونشاط البحوث من كامال أساسيا جزءا تكون عندما (ب) الموقع؛ عل

ف وعندما التدخالت، من ذلك غير أو التعيير أو لإلصالح أعمال أية وبعد وخالل قبل (ج) ش ك ت  ت

األعمال؛ ٥هذ خالل تاريخه قرائن

 موقعه تفيير أو هدم أو تحطيمه أو جزئية بصورة أو بكامله التراث هدم في التفكير يتم عندما (د)
خارجية؛ طبيعية أو بشرية قوى من التدمير لخطر التراث يتعرض عندما أو

٨١



( د الثقافي؛ التراث تدمير إلى تؤدي متوقعة غير أو عارضة اضطرابات بعد أو خالل (

الرقابة. أو اإلدارة مسؤولية أو االستخدامات في تفيير يحدث عندما لز)

التسجيل عن المسؤولية

التسجيل. بعملية مساويا التزاما يتطلب التراث بصون الوطني المستوى على االلتزام إن ١

ن أفراد نشر تتطلب تعقيد من والتفسير التسجيل عمليات عليه تنطوي ما إن ٢ متعو ت يت را مها  ب
ب برامج بدء الضروري من يكون وقد الصلة. نات باألعمال للقيام كاف ووعي عالفمو ري د  ت

٠ ذلك لتحقيق

 المتخصصين التراث مسجلي منئل تعاون في يعملون مؤهلين أفرادا عادة التسجيل عملية نشمل قد ٣
ن ج ا ف ن والمعماريين الموقع على المحافظة ومسؤولي وا ن والمهندسي حثي ن والبا  والمؤرخي
المتخصصين. االسعاريين من ذلك وغير وتحتها، األرض فوق اآلثار ورجال المعماريين

ع ٤ وتحديثاتها. السجالت ونوعية الكافي التسجيل ضمان عن مسؤولون الثقافي التراث يري٠مد <ي

التسجيل لعملية التخطيط

 من للتأكد وفحصها المتوافرة المعلومات مصادر على العثور جديدة سجالت أية إعداد قبل نوناو ١
كفايتها؛

ت هذه تحتوي التي السجالت أنواع في البحث ينبغي (أ) ر المعلوما و عث ى لل ت عل  المسوحا
ة نات والوثائق المنشورة وغير المنشورة واألوصاف والروايات والصور والرسومات صل  ال

ت في البحث المهم ومن الموقع. أو المباني مجموعة أو المبنى وتاريخ بمنشأ المتعلقة  السجال
القديمة؛ للسجالت بالنسبة الحال مثلما الحديثة

صر عن للبحث المتوافرة السجالت في البحث ينبغي (ب) رة العنا واف مت ي ال ع ف وق م ل ال ث  م
صة أو والمؤسسية المهنية المحفوظات وفي والمحلية الوطنية العامة المحفوظات خا ض ال  و

المتاحف؛ أو المكتبات وفي والمجموعات الحصر أعمال

 تمتلك كانت التي والمنظمات األفراد مع الدقيقة المشاورات إلجراء السجالت في البحث ينبغي (ج)
ت المبنى، بشأن بحوثا أجرت أو تصون أو تبني أو تسجل أو تشغل أو ي مجموعا مبان  أو ال

٠عنها معارف لديها أو الموقع

ق ومستوى نطاق اختيار عملية تتطلب أن أعاله، إليه المشار التحليل عن ينشأ ٢ ر ط ل و سجي  الت
ي؛ ما المالئمة يل

ض كا _________________العالمى الثقافى ث١لتر١ مواقع إلدارة لتوجيهية١إ

١٣٩



والمواقع المباني ومجموعات التاريخية المعالم تسجيل مبادئ ۶ها المرفق

 السجالت من واألغراض التراث لطبيعة مالئمة التوثيق ونوع التسجيل طرق تكون أن ينبغي (أ)
ب وقد المتوافرة. الموارد من ذلك غير أو والتمويل، الثقافي والسياق طل ة تت ودي حد ه م ذ  ه
ه تشمل وقد التسجيل. إزاء مرحلي نهج إتباع الموارد ذ ق ه ر ط ف ال صا ت األو حليال  والت

صور المعالجة، والصور األرضية) أو (الجوية والصور المكتوبة، ضوئية وال ح ال س م  وال
ر أو الموجودة والصور والمخططات والرسومات المقاسة والخطط والخرائط الجغرافي  غي

والحديثة؛ الدقليدية التكنولوجيات من ذلك

 في تتسبب وأال مقحمة غير تقنيات مالئما، يكون حيثما تستخدم، أن التسجيل لمنهجيات ينبغي (ب)
تسجيله؛ يتم الذي للمعلم أضرار

وطريقته؛ للتسجيل المتوخى النطاق مبررات إلى واضحة بصورة اإلشارة ينبغي (ج)

 األرشيفية. الناحية من ثابتة المنتهية السجالت تصنيف في المستخدمة المواد تكون أن ينبغي د)

السجالت محتوى

 ٠من سجل أي على التعرف ينبغي "١

الموقع؛ أو المباني ومجموعة المبنى اسم (أ)

؛الوحيد المرجعي الرقم (ب)

السجل؛ جمع تاريخ (ج)

التسجيل؛ منظمة اسم (د)

( د ر الصلة نات المباني سجالت إلى مرجعي بعناد ( ري ق والنثا وثائ صويرية وال ة الت ياني ب  وال
والبيئة. اآلثار وسجالت المراجع أو والنصية

 ذلك تحقيق ويمكن دقيقة، بصورة الموقع أو المباني ومجموعة التاريخي المعلم موقع تحديد ينبغي -٢
 خريطة تكون قد الريفية، المناطق وفي الجوية. الصور أو والخطط والخرائط الوصف خالل من

ن فإن الحضرية المناطق في أما المتوافرة. الوحيدة الطرق مثلثات إلى التقسيم أو مرجعية وا عن  ال
كافية. تكون قد الشارع إلى اإلشارة أو

م لم التي المعلومات جميع مصادر إلى تشير أن الجديدة للسجالت ينبغي "٣ ت صول ي ها الح ي  عل
ذاته. الموقع أو المباني مجموعة أو التاريخي المعلم من مباشرة بصورة

ا التالية المعلومات كل أو بعض السجالت تتضمن أن ينبغي -٤

١٤



ة ي ب ة١إ ي ه العالمى الثقافى ث١لتر١ مواقع إلدارة س

الموقع؛ أو التاريخي المعلم أو المبنى وأبعاد وشكل نوع (أ)

 الموقع؛ أو المباني ومجموعة التاريخي للمعلم المالئم حسب والخارجية الداخلية الخصائص (ب)

ة األهمية عن فضال والعلمية، والغنية الثقافية أهميته و ومكوناته التراث ونوعية طبيعة (ج) ثقافي  ال
ي؛ لما العلمية والغنية يل

النقوش. أو والزينة والزخارف البناء وعمليات المكونة واألجراء المواد

٠ واآلالت والتجهيزات الخدمات

عية والطبوغرافية الثقافية والجوانب الطبيعية والمناظر والحدائق الفرعية الهياكل طبي  وال
للموقع.

 والصيانة؛ البناء في المستخدمة والحديثة التقليدية والمهارات التكنولوجيا (د)

( د  واالستخدام والحجم األصلي والتصميم وملكيته أنشأه ومن المنشأ تاريخ لتحديد الالزمة القرائن (
والزينة؛

 الهيكلية ات والتغيير الصلة نات واألحداث الستخداماته الالحق التاريخ لتحديد الالزمة القرائن ر)
الخارجية؛ الطبيعية أو البشرية القوى وتأثير النقوشية أو

 واإلصالحات؛ والصيانة اإلدارة تاريخ و)

 الموقع؛ أو البناء لمواد التمثيلية العينات أو العناصر (ح)

الحالية؛ التراث أحوال تقييم (ط)

 فيه؛ يوجد الذي والمحيط التراث بين والوظيفية المرئية العالقات تقييم (ي)

ث ومن طبيعية أو بشرية أسباب عن الناجمة المخاطر أو الصراعات تقييم (لى) و ي التل بيئ ل  أو ا
ي استخدامات ض را أل المجاورة. ا

 مختلغة مستويات استخدام سيتعين أعاله)، ٢٠١ القسم (أنظر التسجيل أسباب مختلف دراسة ولدى
 بيانات موجزة، حالة في كانت لو حتى أعاله، إليها المشار المعلومات جميع وتوفر التصميم. من

ر بتفاصيل المعلومات إدراج عموما ويتعين واإلدارة. المبنى ومراقبة المحلي للتخطيط هامة كب  أ
ى المحافظة ولعمليات االستخدامات أو المبنى مديري أو المبنى أصحاب أو الموقع ألغراض  عل

واالستخدام. والصيانة الموقع



ئ ۶ها اكرفق د ك المعالم تسجيل با ك ط و ب ب ^ ^ ي ك ي ب ي ر ت ا

وتقاسمها ونشرها السجالت إدارة

ة تضمن أن من بد وال آمنة محفوظات في األصلية بالسجالت االحتفاظ ينبغي -١ ئ ي ت ب  المحفوظا
بها. المعترف الدولية المستويات حتى التلف من وخلوها المعلومات دوام

منفصل. آمن موقع في كاملة احتياطية نسخة تخزين ينبغي -٢

ر المعنيين المهنيين والموظفين المختصة للسلطات السجالت هذه من نسخ إتاحة ينبغي -٣ و جمه  وال
ونية اإلدارية والعمليات التطوير ومراقبة البحوث ألغراض مالئما ذلك يكون حيثما العام، والقان

االخرى'

ى بسهولة، محدثة سجالت إتاحة ينبغي "٤ ث ألغراض الموقع، في أمكن بن ذلك يكون أن عل حو  الب
الكوارث. من واإلغاثة والصيانة واإلدارة التراث بشأن

 لتيسير ممكنا ذلك يكون حيثما السجالت فهرسة يتم وأن موحدة، السجالت صيغة تكون أن ينبغي -٥
ى واسترجاعها المعلومات تبادل الدولية. أو والوطنية المحلية المستويات عل

ا ذلك يكون حيثما فعالة، بصورة المسجلة المعلومات وتوزيع وإدارة تجميع عملية تتطلب -٦ كن م  م
الحديثة. المعلومات لتكنولوجيا المالئم االستخدام فهم

السجالت. مكان عن اإلعالن ينبغي -٧

ن حيثما تسجيل، عملية ألي الرئيسية النتائج عن تقرير ونشر توزيع ينبغي “٨ و ك ك ي ل . ذ ما الئ م
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