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مقدمة

أنتجت التطورات االقتصادية ،االجتامعية ،التكنولوجية والسياسية يف القرن العرشين تغيريا غري
مسبوق .فأحداث مثل حربني عامليتني  ،الحرب الباردة التي أعقبتهام ،الكساد الكبري ،وإزالة
االستعامر ،جميعها ،قد غريت نسيج املجتمع بشكل كبري عىل مدار القرن العرشين .إن التحرض
الرسيع ومنو املدن الكبرية  ،والتطور التكنولوجي والعلمي املتسارع  ،وظهور االتصاالت والنقل
غي بشكل أسايس الطريقة التي كنا نعيش ونعمل بها  ،مم أدى إىل إنتاج مبانٍ
الجامهريي قد ّ
وهياكل جديدة  ،وأنواع وأشكال بناء غري مسبوقة  ،باستخدام مواد تجريبية .تم إنشاء املناظر
الطبيعية التي تم تغيريها بشكل كبري عن طريق التصنيع والزراعة اآللية .ومع ذلك  ،فقد تم إدراج
عدد قليل من املواقع واألماكن التي أنشأتها هذه األحداث الصاخبة لحامية قيمها الرتاثية .وبالتايل
 ،فإن الكثري من األماكن واملواقع الرتاثية يف القرن العرشين ال تزال معرضة للخطر .وعىل الرغم من
أن ارتفاع الحداثة يف منتصف القرن آخذ يف االزدياد يف بعض املناطق  ،فإن مجموعة املباين والهياكل
واملناظر الطبيعية الثقافية واملواقع الصناعية التي متيز القرن العرشين ال تزال مهددة بنقص عام
يف الوعي واالعرتاف .يف كثري من األحيان يتم الضغط عليهم من قبل إعادة تطوير ،وتغيري غري
متعاطف ،أو ببساطة عن طريق اإلهامل.
إدراكا لهذه التهديدات ،بدأ أعضاء اللجنة العلمية الدولية املعنية برتاث القرن العرشين ()ISC20C
يف عام  ٢٠١٠يف صياغة نص مرجعي ،يحدد النهج واملبادئ التي ينبغي تطبيقها إلدارة وتفسري
مواقع وأماكن القرن العرشين ،وكان الهدف األسايس توفري معيار دويل.

وتبع ذلك نقاشات حية بني األعضاء  ،باالستفادة من تجربتهم الرباغامتية من جميع مناطق العامل.
تم عقد مؤمترات ،إجتامعات ومشاورات عىل نطاق واسع .النص النهايئ :مقاربات لحفظ الرتاث
املعامري للقرن العرشين  ،والتي يطلق عليه تسمية وثيقة مدريد  ،التي قدمت إىل الجمعية العامة
السابعة عرشة ايكوموس يف باريس  ،ووزعت باللغات اإلسبانية،الفرنسية واإلنجليزية للتعليق
والنقاش .بني عامي  ٢٠١١و  ، ٢٠١٤ترجمت إىل أكرث من اثنتي عرشة لغة مبا يف ذلك الروسية،
اإليطالية ،الفنلندية ،األملانية ،اليابانية ،الربتغالية ،املاندارين ،الهندية ،الباسكية والكاتالونية ،مام
يدل عىل الحاجة إىل استخدام مثل هذه الوثيقة التوجيهية الدولية.
بعد النظر يف التعليقات التي تم تلقيها ،تم نرش طبعة ثانية بأربع لغات يف الدورة الثامنة عرش
للجمعية العامة ايكوموس يف فلورنسا  ،ولكن كان من الواضح أن مراجعة رئيسية  -وعنوان جديد
 كانا رضوريان لشمل أنواع أخرى من تراث القرن العرشين مثل املناظر الطبيعية والثقافية،املواقع الصناعية واملناطق املدنية .التعاون مع اللجنة العلمية الدولية املعنية باملناظر الطبيعية
الثقافية ( ، )ISCCLواللجنة الدولية املعنية بشأن املدن والقرى التاريخية( ، )CIVVIHواللجنة
الفنية الدولية املعنية بالحفاظ عىل الرتاث الصناعي ( )TICCIHواللجنة العلمية الدولية للطاقة
االستدامة والتغري املناخي ( ، )ISCES + CCقد أسفر بنجاح من خالل دمج كامل ملواقع ومواقع
الرتاث يف القرن العرشين.
أما النسخة الثالثة ،التي أطلق عليها إسم مقاربات لحفظ الرتاث الثقايف يف القرن العرشين،
سيتم تقدميها يف الجمعية العامة التاسعة عرشة ايكوموس يف دلهي يف ديسمرب  ،٢٠١٧مع تضمني
التعليقات واملداخالت التي تم تلقيها خالل فرتة التشاور  .٢٠١٧-٢٠١٤شكرا لجميع الذين ساهموا
يف هذه العملية.
إننا نشجع جميع املسؤولني عن إدارة األماكن الرتاثية يف القرن العرشين يف العامل ،باالستفادة من
هذه الوثيقة من أجل الحفاظ عىل الرتاث الثقايف للقرن العرشين واعتبارها كمعيار دويل ومعيار
قيايس لحفظ وإدارة مواقع الرتاث التي تعود إىل القرن العرشين.
رشيدان بورك
رئيسة ايكوموس ISC20C
ترشين الثاين ٢٠١٧
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الهدف من الوثيقة

تعد التزامات حفظ و و ادارة االماكن و املواقع الرتاثية للقرن العرشين مهمة مثل واجبنا يف الحفاظ عىل الداللة الثقافية الرتاثية اتجاه العصور السابقة.
الرتاث الثقايف للقرن العرشين تحت تهديد قلة التقدير و االهتامم .لقد تم فقد الكثري و األكرث يف خطر .انه تراث حي ,متطور و من املهم ان يفهم ,يحفظ ,يوضح و يدار
بعناية لألجيال املستقبلية.
نهج الحفاظ عىل الرتاث الثقايف للقرن العرشين تسعى اىل ان تساهم يف ادارة مناسبة و محرتمة لهذه الفرتة من الرتاث الثقايف.
عىل الرغم من االعرتاف بوثائق الحفاظ عىل الرتاث الحالية  ،فإن نهج الحفاظ عىل الرتاث الثقايف يف القرن العرشين تحدد العديد من القضايا التي تشارك عىل وجه التحديد
يف الحفاظ عىل تراث القرن العرشين .وتغطي مجموعة كاملة من أنواع الرتاث التي ت ُعترب عادة جديرة بالحفاظ مبا يف ذلك الهندسة املعامرية  ،والهياكل  ،والرتاث العامي
والصناعي  ،واملناظر الطبيعية الثقافية مبا يف ذلك املتنزهات والحدائق التاريخية  ،واملناظر الطبيعية الحرضية التاريخية  ،والطرق الثقافية واملواقع األثرية .تهدف هذه
الوثيقة إىل استخدامها من قبل جميع املشاركني يف عمليات حفظ الرتاث وإدارته والتي قد تؤثر عىل مواقع ومواقع الرتاث يف القرن العرشين.
تدرج املالحظات التوضيحية عند الرضورة ويقوم معجم املصطلحات بإكامل الوثيقة.

تنمیة املعرفة وفھم االھمیة الثقافیة
املادة  :1تحدید و تقییم األھمیة الثقافیة.
 1.1استخدام معايري التعريف و التقييم الرتاثية املقبولة.
لتعريف و تقييم االهمية الرتاثية لهذه القرن خصيصا ( بكل عنارصه) هو تسجيل مادي لزمانه ,موقعه و استخدامه اهمية الثقافية تقع يف سامته امللموسة شاملة موقعه,
طالته ,التصميم (كمثال ,الهيئة وعالقات املساحات و تخطيط االلوان ,الرتاث الزراعي ,انظمة البناء ,الخامات ,املعدات التقنية ,املميزات الجاملية) االهمية ممكن ان تقع
يف االستخدام التاريخي ,االجتامعي ,العلمي و الروحاين .او كونه دليل عىل عبقرية ابداعية او قيم غري ملموسة.
 1.2تعريف و تقييم االهمية املباين الفردية او املجموعات الهيكيلية او التكوينات او التخطيط الثقايف و التاريخي للممساحات الواسعة.
لفهم تراث القرن العرشون ,من املهم ان نعرف و نقيم كل عنارصه ,مجموعاته ,االماكن املتصلة او املتعلقة بالثقافة و التخطيط العمراين التاريخي شاملة العالقات املتداخلة
للناس ,البيئة للموقع او املكان الذي يساهم يف االهمية.
 1.3تعريف و تقييم اهمية الدواخل ,الرتكيبات و االثاث املرتبط ,االعامل الفنية ,املجموعات و املعدات و االالت الصناعية.
لفهم االهمية ,من الرضوري تعريف و تفييم الدواخل و الرتكيبات و االثاث املرتبط ,االعامل الفنية و املجموعات و املعدات و االالت الصناعية مع االماكن الصناعية و
املناظر الطبيعية الثقافية.
 1.4اعرتاف و احرتام االبتكار الهيكيل و الهيئات ,تقينات االنشاء و خامات البناء.
القرن العرشين يتميز مبقدمة هيئات مبتكرة ,حلول هيكلية ,مواد البناء ,تقنيات االنشاء ,و هؤالء يجب ان تعرف و تقييم اهميتهم.
 1.5تعريف و تقييم اهمية االطار.
لفهم مساهمة السياق الهمية املكان او املوقع الرتايث ,يجب ان يعرف و يقييم اطاره .االطار اليتقرص فقط عىل املحيط املادي او امللموس ,و لكن ايضا العالقات و التفاعالت
(املرئية ,البيئية ,التاريخية و املساحية) ما بني املكان و أطاره.
االماكن الرتاثية من املمكن ان تكون جزء من نظام معقد عندها تتمدد العالقات اىل ما بعد حدود االماكن او املواقع الفردية.
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 1.6تعريف و تقييم اهمية مبادئ التخطيط و البنية التحتية.
للمستوطنات الحضارية ,املواقع الصناعية ,املناظر الطبيعية التاريخية ,و مبادئ التخطيط املختلفة ,الطرق و االفكار ذات صلة لكل فرتة تطوير (تشمل الوظيفة الرئيسية
للبنية التحتية التي سهلت تلك ,مثل الطاقة ,املاء و املجاري) يجب ان تتعرف و ان يتم االعرتاف و ادارة و حفظ اهميتها.
 1.7التطوير مستبق لقوائم جرد لرتاث القرن العرشون.
تراث القرن العرشون يف حاجة اىل تعريف و تقييم مسبق من خالل دراسات استقصائية منظمة و قوائم جرد مطلعة من خالل االبحاث و الدراسات من فرق متعددة
الخصائص ,الدراسات االستقصائية و قوائم الجرد يجب ان توفر اساس لتدابري وقائية للحفظ و االدارة ,تشمل تقييم األثر الرتايث املطور من خالل االحزاب املسئولة ,و يشمل
التخطيط و السلطات الرتاثية.
 1.8استخدام تحليل مقارن لتأسيس االهمية الثقافية.
عند تقييم االهمية لرتاث القرن العرشين ,املواقع او االمكان الرتاثية املقارنة يجب ان يتم تعريفها و تقييمها ألمكانية تحليلها و فهم االهمية املتناسبة.

عمليات تطبيق خطط الحفاظ
املادة  :2التطبيق املالئم لخطط الحامية و منهجية االدارة.
 2.1الحفاظ عىل الكلية بفهم االهمية قبل أي تدخل.
ال يجب التأثري عىل كلية مواقع الرتاث الثقافية بأي تغري غري مقبول او تدخل .البحث الكايف ,التوثيق و تحليل
تاريخ و اهمية املكان او املوقع مطلوب لتجنب ,تقليل و منع اي تدخل سلبي محتمل .ادراك كيفية وضوح
االهمية الثقافية يف تراث القرن العرشين يتطلب تقييم ل كيفية اختالف سامت ,عنارص و قيم املكان يساهم
يف تلك االهمية .هذا يعد رشط مسبق مهم لصناعة قرارات مالمئة لعناية ,توضيح و الحفاظ عىل أصالة و كلية
املكان .التطورات التي تحدث خالل الزمن و التغريات الالحقة لها اهمية ثقافية لالماكن و املواقع .طرق و
اساليب الحفاظ املختلفة من املمكن ان تكون رضورية عىل مكان تراث او موقع منفرد.
 2.2تعظيم إمكانات جمع املعلومات من املصادر األساسية.
القرن العرشين انتج سجالت واسعة ,جعلت ممكنة بالتقدم التكنولوجي ,من املهم استخدام تلك املصادر عند
تجميع املعلومات عن مكان او موقع لتقديم تقييامت الداللة .يف بعض الحاالت ,املصمم االصيل ,املعامري,
مخطط ,عمالء او أخرين يف املجتمع املرتبط بخلق املكان ,من املمكن ان يزود معلومات رئيسية ,معطياتهم
يجب ان تبحث حيثام كان ذلك مناسبا .التاريخ املحيك يجب ان يترشع اذا كانت تلك املعلومات متاحة .هذه
املعلومات يجب ان تفيد فهم الداللة مع ذلك ,يجب ان يتخذ نهج تحذيري عند دمج اراء الصانعني .الحذر
يجب ان يأخذ عند تقييم نية التصميم االصيل و ترابطه ب املكان املادي يف حاله اكتشافه ,لتأكيد ان كل القيم
التي ساهمت للداللة اخذت يف االعتبار.
 2.3استخدام منهجية التي تقييم الداللة الثقافية و التي تقدم سياسات تحفظها و تحرتمها قبل العمل.
املنهجية املستخدمة لتقييم الداللة الرتاثية للقرن العرشين يجب ان تتبع منهج ثقافيا مناسبا لخطط الحفظ .و
هذا يشمل بحث تاريخي شامل و تقييم داللة لتطوير سياسات التي تحفظ و تدير و توضح تلك الداللة الثقافية
املحددة .من الرضوري ان تلك التقييامت ان تكون كاملة قبل بدء العمل ,لتأكيد ان تقدم سياسات الحفظ ارشاد
للحفظ و التغيري .خطة الحفظ/االدارة يجب ان تجهز .مواثيق الرتاث االقليمية و ترصيحات الحفاظ الخاصو
باملوقع من املمكن ان تكون ذات صلة.
 2.4وضح حدود للتغري املقبول.
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لكل مبادرة حفاظ او تطوير,سياسات و قواعد ارشادية واضحة يجب ان توضع قبل البدء يف اي تدخل ,خطط الحفاظ/االدارة يجب ان تحدد داللة اجزاء املكان التي يكون
فيها التدخل مسموح ,يجب أستخدام تدابريالحفاظ و االستعال املثايل للموقع .يجب ان تضع مبادئ محددة يف االعتبار (مثل املعامرية ,التخطيطية ,الهيكلية و هكذا) و
التقنيات املستخدمة يف القرن العرشين.
 2.5استخدام خربات متعددة التخصص.
خطط حفظ و ادارة اماكن القرن العرشين تتطلب نهج متعدد التخصصات ,ألعتبار كل سامت و قيم الداللة الثقافية .املتخصصني يف تقنيات الحفظ املعارصة و علوم
الخامات قد تتطلب منهم الحاجة للقيام ببحث محدد و يرجع ذلك ألستخدام و كرثة مواد و طرق البناء الغري تقليدية يف تراث القرن العرشين .املتخصصني ذوي الخربة يف
تصنيف معني قيد النظر كالرتاث الصناعي ,الثقايف و املناظر الطبيعية التاريخية و هكذا ,يجب ان يشاركوا يف عملية الحفاظ.
 2.6خطة الصيانة و االدارة املستمرة.
من املهم ان يخطط لرعاية وقائية و صيانة منتظمة يف االدارة املستمرة لكل االماكن و املواقع الرتاث الثقايف .الصيانة املستمرة املناسبة و الفحص الدوري هام سياقيا افضل
مبادرة حفاظ ألي مكان او موقع ترايث و لتقليص قيمة التصليحات عىل املدى البعيد .خطة الصيانة سوف تساعد يف تلك العملية .املناظر الطبيعية و التاريخية الثقافية
ستتطلب خطة ادارة ألدارة التغيري و مراحل التقييم املستمر ألستدامة الداللة .اعامل االستقرار يف حاالت الطوارئ من املمكن ان تكون مطلوبة و التقييم و االعامل الالحقة
يجب ان يتم اتخاذها من قبل مهنني مؤهلني و ذوي الخربة عىل نحو مناسب و ان تطبق بطريقة تقلص التأثري عىل الداللة.
 2.7تحديد االطراف املسؤلة عن اعامل الحفظ.
من املهم ان يحدد االطراف املسئولة و الخاضعة للمحاسبة ,لتدابري الحفاظ الرتايث للقرن العرشين .و هذا من املمكن ان يشمل و لكن ال يقترص عىل ,املالك ,مديرين االصول,
السلطات الرتاثية ,املجتمعات ,السلطات العامة ,املحافظيني املحليني ,اقسام تخطيط املدينة و املقيمني.
 2.8سجالت االرشيف و الوثائق.
عند القيام بتغيريات يف اماكن او مواقع تراث القرن العرشين من املهم ان تنتج تسجيالت تلك التغيريات لألرشيفات العامة .التسجيالت من املمكن ان تشمل ,رسم الخرائط,
التصوير ,الرسوم املقاسة ,التاريخ امللفوظ ,املسح الليزري ,التجسيم الثاليث االبعاد ,العينات و عمليات التسجيل املستخدمة يف املواقع الصناعية الرتاثية لألالت الصناعية ,تبعا
للظروف البحث االرشيفي جزء مهم جدا من عملية تخطيط الحفظ .املالك يجب ان يشجعوا باألستبقاء بأالرشيفات و ان تجعل متاحة للحفظ.
لكل تدخل يجب عىل خاصيات و اجراءات املكان او املوقع الفردي ان توثق بشكل مناسب .التوثيق يجب ان يسجل الحالة ,قبل ,خالل و بعد التدخل .توثيق مثل هذا
يجب ان يحفظ يف مكان مناسب و يف وسائط محدثة متكررة ,انها سوف تساعد عىل عرض و توضيح املكان او املوقع ,و بذلك تحسني التفاهم و املتعة للمستخدمني والزوار.
املعلومات املكتسبة يف تحقيقات الرتاث الثقايف و كذلك قوائم الجرد و التوثيق يجب ان تكون سهلة املنال لالشخاص املهتمة.

بحث الخامات الحديثة و التخطيط املادي
املادة  :3بحث املظاهر الفنية و التخطيطة لرتاث القرن العرشين الثقايف.
 3.1بحث و تطوير طرق الصيانة املناسبة املحددة ملواد و تقنيات البناء الفريدة للقرن العرشين.
قد تختلف مواد و تقنيات بناء القرن العرشين من الخامات التقليدية و الطرق من املايض .هناك حاجة لبحث و تطوير طرق صيانة محددة مناسبة النواع البناء الفريدة.
بعض مميزات القرن العرشين ,خصوصا االماكن و املواقع التي تم بنائها بعد منتصف القرن ,ممكن ان تشمل تحديات حفاظ محددة ,و ذلك بسبب استخدام مواد او
طرق بناء جديدة او تجريبية ,او ببساطة بسبب نقص الخربة املهنية املحددة يف اصالحه .املواد االصلية/الهامة او التفاصيل يجب ان تسجل اذا كان البد ان ازالتها ,و يجب
تخزين عينات مامثلة.
قبل اي تدخل ,تلك الخامات يجب ان تفحص بحذر و اي رضر مريئ او غري مريئ يجب التعرف عليه و فهمه .قد يكون للمواد التجريبية عمر اقرص من املواد التقليدية و
انها تتطلب تحليل دقيق .يجب ان تأخذ تحقيقات الحالة و التدهور من قبل محرتفني مؤهلني مناسبني بأستخدام طرق غري مدمرة و بحذر اعتبار طرق غري تدخلية .تقليص
التحقيق املدمر اىل اقىص الحدود .من املمكن ان يتطلب تحليل الخامات املسنة بحرص.
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 3.2بحث و تطوير االستجابات املناسبة ملنهجيات التخطيط الجديدة يف القرن العرشين
رأى القرن العرشون الكثري من التطوير لطرق جديدة و تجريبية للحياة املدنية و تصميم املدن .سياسات الحفاظات و القواعد االرشادية للتطوير يجب ان تستهدف لحفظ
خطط أو نُهج تخطيط املحددة الملناظر الطبيعية الحضارية والتاريخية ألستدامة داللتها.

املادة  4تطوير سياسات لحفظ األهمية.
 4.1تطوير سياسات لحفظ الداللة.
تطوير سياسات حفظ مقدمة من بحث للحفظ و أستدامة الداللة الثقافية للمكان و استخدام السياسات الرشاد صنع القرار عند تغيري االدارة.

ادارة التغيري ألستدامة الداللة الثقافية
املادة  :5اعرتاف وإدارة الضغوط من أجل التغيري  ،والتي هي ثابتة.
 5.1سواء كانت من تدخل انساين ,او ظروف بيئية ,ادارة التغيري جزء رضوري من عملية الحفاظ لبقاء الداللة
الثقافية و األصالة و النزاهة.
يف بعض االمثال ,التغيري ميكن ان يكون رضوري لبقاء مكان او موقع تراث .التدخالت الفردية و التغيري الرتاكمي
ميكن ان يأثر بالسلب عىل الداللة الثقافية .عندما يكون التغيري رضوري ,التأثري عىل نزاهة و أصالة املكان يجب
ان تقييم و ان ترصد.

املادة  :6ادارة التدخالت بحذر.
 6.1تبنى منهج حذر عند التغيري.
يجب القيام بالتغيري بالقدر الذى يكون رضورى وباقل قدر ممكن .واى تدخل يجب ان يكون بحذر.ومدى وعمق
التغيري البد ان يكون ىف ادىن حدوده .والبد من استخدام طرق اصالح مثبتة علميا وتجنب تطبيق املعالجات التى
ميكنها ان تحدث تدمري للنسيج التاريخي واالهمية الثقافية ,بحيث تكون االصالحات باستخدام الوسائل االمنة وان
تكون التدخالت مسرتجعة قدر االمكان.
يجب تفضيل التدخالت التى ستحسن من اداء ووظائف املوقع او املكان بشكل ال يؤثر سلبا عىل أهميته الثقافية.
وعند تغيري استخدام املوقع البد ان يوضع ىف االعتبار ان توىل عناية خاصة اليجاد اعادة استخدام مثىل للمكان
بشكل يحافظ عىل أهميته الثقافية.
 6.2تقييم اثار التغيريات املقرتحة والتى تكون ضد قواعد الحفظ قبل بدء العمل لتجنب وتقليل اى اثار سلبية.
البد من تعريف االهمية الثقافية للمكان لىك يتم تقليل التغيريات املقرتحة اىل الحد االدىن وتجنب اى اثار سلبية
لها .فالعنارص املختلفة للمكان وسامته وقيمته ميكن ان يكون لها مستويات تحمل مختلفة لحدوث تغيريات فيها,
وهذا البد من دراسته وتقييمه وفهمه قبل تطوير اى مقرتحات للتكيف او التغيري بحيث يتم حفظ وادارة االهمية
الثقافية للمكان.
 6.3يتطلب تطبيق املعايري والقوانني التنظيمية للبناء مرونة واسالبب متجددة حتى تضمن تحقيق اساليب حفظ
الرتاث.
رمبا يحتاج تطبيق املعايري القانونية ومعايري البناء ( مثل مواصفات دعم الوصول لغري القادرين ,ومتطلبات معايري
الصحة والسالمة ,ومتطلبات السالمة من الحرائق ,والتعديالت التحديثية للزالزل ,ومتطلبات تنسيق الحدائق
واملناظر الطبيعية,وادارة االزدام املرورى ,ومعايري تحسني كفاءة الطاقة) اىل بعض املرونة للحفاظ عىل االهمية
الثقافية .ان الدراسات الشاملة والتحاور مع السلطات ذات الصلة يجب ان يهدف اىل تجنب او تقليل اى اثار سلبية
عىل الرتاث .ويجب دراسة كل حالة عىل حده طبقا لخصائصها الفردية.
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املادة  :7ضامن اتباع نهج محرتم لالضافات والتدخالت.
 7.1االضافات يجب ان تراعى االهمية الثقافية للمكان او املوقع الرتاىث.
ىف بعض الحاالت  ,رمبا يحتاج التدخل ( مثل اضافة جزء جديد او مساحة خرضاء للمبنى  ,او بناء جديد ىف منطقة عمرانية وهكذا) اىل ضامن استدامة املوقع.وبعد التحاليل
الدقيقة يجب ان تحرتم االضافات الجديدة مقاس املكان او املوقع ,ومواقعه املحدده ,وتكوينه ونسبه املعامرية وتركيبه املعامرى واملساحات الخرضاء به  ,واملادة املستخدمة
ىف البناء والنسيج املعامرى للمكان واللون .يجب ان تكون االضافات قابله للتمييز كاضافات جديدة وميكن تحديدها عن طريق الفحص عن قرب ,بحيث يكون العمل ىف
تناغم مع ما هو موجود بالفعل ,اى يكون العمل تكامىل وليس تنافىس  ,معرب عام هو موجود وليس مقلد له.
 7.2عند تنفيذ التدخالت الحديثة البد ان تأخد بعني االعتبار الخصائص الحالية ,مقياس املكان ,شكله ,واملوقع واملساحات الخرضاء واملواد املستخدمة واللون وطبقة القدم
والتفاصيل املعامرية.
فان التحليل الدقيق للزراعة السابقة للمساحات الخرضاء  ,واملباىن والتفسري املالئم لتصميمها ميكنه ان يساعد ىف توفري حلول مناسبة لتصميم التخالت .ومع ذلك فأن
التصميامت التى تكون ضمن السياق اليعنى التقليد الزائف.

املادة  :8تعريف االستخدام الذى يعزز أهمية املكان وحسن ادارة هذا االستخدام وفقا لذلك.
عندما يكون االستخدام الوظيفى معربعن أهمية مكان او موقع  ,البد ان يهدف حفظ املكان اىل استدامة هذا االستخدام حيثام كان ذلك ممكنا.ويجب ان يتم االشارة بشكل
واضح اىل وجود استخدام جديد ىف املكان كهدف من اهداف استدامته او عندما يكون االستخدام السابق او الوظيفة السابقة معربة عن أهمية ثقافية ما.

املادة  :9احرتام االصالة والتكاملية للمكان او املوقع.
 9.1التدخالت يجب ان تعزز وتحفظ االهمية الثقافية للمكان.
يجب اصالح وترميم العنارصالهامة بدال من اعادة بنائها .ويعتربتدعيم وتقوية واصالح العنارص الهامة افضل من استبدالها.ويجب ان تتطابق املواد املستبدلة قدراالمكان,
ولكن يجب متييزها وتأريخها للتفرقة بينها وبني ما هو جديد.
ان اعادة البناء لالماكن الرتاثية املفقودة بالكامل او للعنارص الهامة بها ال يعد حفظ له ,بل وال ينصح به .وبالرغم من ذلك  ,فان اعادة البناء املحدود اذا تم تدعيمه بتوثيق
جيد سيساهم ىف تكاملية و \ او فهم الرتاث الثقاىف للمكان .
 9.2احرتام قيمة الطبقات التاريخية املتتالية ومظهر القدم.
ان االهمية الثقافية للمكان كدليل تاريخى تعتمد اساسا عىل السامت املادية االصيلة ذات الداللة و \ او القيم الغري مادية بحيث يتم بذلك تعريف اصالتها .ولكن االهمية
الثقافية ملكان او موقع تراىث اصيل او اخر التدخالت واالضافات وعنارصاملناظر الطبيعية والعنارص الحديثة ال تعتمد فقط عىل عرصها فقط .فالتغريات الالحقة والتى قد
اكتسبت اهميتها الثقافية الخاصة بها يجب ان يتم تعريفها واحرتامها عند اجراء حفظ او اتخاذ قرارات التطوير املستقبلية.
يجب ان يتم متييز العصور من خال التدخالت والتغيريات التى حدثت عرب الزمن ,وعرب عنها مظهر القدم .ويعد هذا املبدا هام جدا الغلبية املواد املستخدمة ىف القرن
العرشين.
ان املحتويات والتجهيزات ومكونات املوقع واالالت واملعدات واالعامل الفنية وعنارص املناظر الطبيعية والتى تعزز االهمية الثقافية يجب ان يتم حفظها ىف املوقع االثرى
كلام امكن.
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االدارة من اجل االستدامة البيئية
املادة  :10االهتامم باالستدامة البيئية.
 10.1يجب الحرص عىل تحقيق التوازن االمثل بني االستدامة البيئية ومعايري كفاءة استخدام الطاقة مع حفظ االهمية الثقافية.
فالضغط الذى يتعرض له الرتاث الثقاىف الخاص بالقرن العرشين ليصبح اكرث كفاءة ىف استخدام الطاقة يزيد عرب السنني حتى تصبح كل االماكن واملباىن الرتاثية تعمل باقىص
فعالية ممكنة .ولكن ال يجب ان تتاثر االهمية الثقافية ( والتى تتضمن الوظيفة واالستخدام ) سلبا باجراءات حفظ الطاقة قدر االمكان.
فالحفظ يجب ان تراعى فيه االجراءات املعارصة لالستدامة البيئية .ويجب ان تنفذ التدخالت ىف املكان او املوقع الرتاىث باستخدام طرق مستدامة ومنتجات تدعم ترميمها
وتطورها وحفظها ىف املستقبل .واليجاد حلول عملية وفعالة ,سيحتاج االمر اىل استشارة كل االطراف املعنية لضامن استدامة املكان .ويجب االحتفاظ بكل الخيارات املمكنة
التى تتيح التدخل وادارة وتوضيح االهمية الثقافية للمكان الرتاىث ونطاقه الواسع لالجيال ىف املستقبل.
ان فهم اداء املباىن الحالية ىف استهالك الطاقة يعترب الخطوة االوىل ىف تخطيط استحداث الطاقة .فالبحث العلمى عن االساليب التقنية واالنظمة واملواد ,سيوجد حلول
مالمئة لتحديث الطاقة.وعندما تفشل املواد االصلية ىف ذلك ,ميكن حينها دراسة احتاملية استبدال او اصالح هذه املواد ببدائل اخرى ذات كفاءة اعىل ىف استخدام الطاقة.
ان تاثري انظمة الطاقة املتجددة مثل توربينات الرياح وااللواح الشمسية وانظمة التقاط املياة عىل املشهد املدينى التاريخى والثقايف يجب ان يتم دراستها وتجنبها وتقليلها
والتخفيف منها.
 10.2تعزيز ونقل مامرسات املالمئة لحفظ الطاقة ولالستدامة البيئية للرتاث الثقاىف للقرن العرشين.
تشجيع البحث العلمى لتطوير مواد وانظمة ومامرسات متامشية مع االستدامة البيئية ملواقع تراث القرن العرشين.
تشجيع الربامج التعليمية والتدريبية لتبنى منهج متكامل لحفظ الرتاث الثقاىف للقرن العرشين والذى يحقق التوازن بني حفظ االهمية الثقافية مع متطلبات االستدامة
البيئية.
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التفسري ،التواصل وبناء القدرات
املادة  :11تعزيز الرتاث الثقايف يف القرن العرشين واالحتفال به مع املجتمع األوسع.
 11.1نقل األهمية الثقافية عىل نطاق واسع.
املشاركة مع الجمهور الرئييس وأصحاب املصلحة يف الحوار الذي يساعد يف تقدير وفهم أماكن الرتاث يف القرن العرشين والحفاظ عليها.
 11.2العرض التقدميي والتفسري هام جزءان أساسيان من عملية الحفظ.
نرش وتوزيع خطط حفظ  /إدارة الرتاث الثقايف يف القرن العرشين  ،وتعزيز الفعاليات واملشاريع حيثام أمكن بني املهن املناسبة واملجتمع األوسع.
 11.3التفسري هو إجراء رئييس للحفظ.
التفسري هو أداة أساسية يف رفع التقدير العام ألماكن ومواقع الرتاث يف القرن العرشين  ،ويلعب دورا ً هاماً يف توثيق التغيري وتوضيح األهمية.
 11.4تشجيع ودعم الربامج التعليمية املهنية لبناء القدرات واملهارات للحفاظ عىل الرتاث يف القرن العرشين.
يجب أن تتضمن برامج التدريب التعليمي واملهني يف العديد من التخصصات مبادئ الحفاظ عىل الرتاث يف القرن العرشين ومعالجة تحدياته الخاصة مبا يف ذلك فهم أهميته
والتحديات التقنية واملادية وضامن االستدامة البيئية.

املعجم
اﻟﺗﮐﯾف ﯾﻌﻲﻧ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﮐﺎن أو ﻣوﻗﻊ ليتناسب مع اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﻲﻟ أو اﺳﺗﺧدام ﺟدﯾد ﻣﻘﺗرح (ﻣﯾﺛﺎق بورا.)٢٠١٣ ،
سامت مكان ما تشمل موقعه املادي ،والشكل ،والنسيج واالستخدام ،وأساليب التخطيط ،والتصميم (مبا يف ذلك أنظمة األلوان) ،وأنظمة البناء واملعدات التقنية ،باالضافة
اىل صفاته الجاملية.
األصالة هي قدرة مكان أو موقع ترايث للتعبري عن أهميته الثقافية من خالل خصائصه املادية وقيمه غري امللموسة بطريقة صادقة .يعتمد ذلك عىل نوع مكان الرتاث
الثقايف وسياقه.
الحفظ يعني جميع عمليات االعتناء مبكان أو موقع ترايث للحفاظ عىل أهميته الثقافية (من ميثاق بورا.)٢٠١٣ ،
خطة إدارة الحفظ عبارة عن مستند يُستخدم كإطار إلدارة مكان مبا يف ذلك أي تغيري مستقبيل .ويشمل تحديد أهمية الرتاثية للمكان ،وأية قيود ،وكيف أن هذه االهمية
عرضة للتغيري ،ويحدد السياسات للحفاظ عليها يف املستقبل .يف بعض البلدان ،يتم استخدام مصطلح «خطة الحفظ» أيضً ا ،عىل الرغم من أن نطاق املحتوى يتضمن يف
بعض الحاالت مشكالت الحفظ املادي فقط مراجعة أيضا خطة إدارة.
املناظر الطبيعية الثقافية متثل األعامل املشرتكة بني الطبيعة والبرشية ،وتوضح تطور املجتمع البرشي واالستيطان مع مرور الوقت ،استجابة للقيود املادية و/أو الفرص
التي توفرها بيئته الطبيعية والقوى االجتامعية واالقتصادية والثقافية املتعاقبة ،كانت خارجية ام داخلية .هناك ثالث فئات من املناظر الطبيعية الثقافية ،مصممة (مثل
حديقة تاريخية) ،تتطور (مثل املناظر الطبيعية الزراعية أو منظر املدينة) واالرتباطات (حيث يرتبط املشهد الطبيعي بالقيم الروحية أو الفنية أو االجتامعية)).
املسار الثقايف هو أي طريق للتواصل ،سواء كان أرضً ا أو ما ًءا أو نو ًعا آخر ،وهو محدد جسديًا ويتميز أيضً ا بقدرات ديناميكية وتاريخية خاصة به لخدمة هدف معني
ومحدد (ميثاق ايكوموس بشأن املسارات الثقافية.)٢٠٠٨ ،
األهمية الثقافية تعني قيمة جاملية،تاريخية ،علمية ،اجتامعية و/أو روحية لألجيال املاضية ،الحالية واملستقبلية .األهمية الثقافية تتجسد يف مكان الرتاث أو املوقع
نفسه ،يف سيامته ،إعداده ،نسيجه ،استخدامه ،االرتباطات  ،معانيه ،واألماكن واألشياء ذات الصلة معه .تختلف األهمية الثقافية ألماكن الرتاث بني مختلف األفراد أو
املجموعات.
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عنارص املكان أو املوقع الرتايث قد تتضمن تخطيطه ،وتصميامته الداخلية  ،وتجهيزاته  ،واألثاث املرتبط به واألعامل الفنية ؛ إعداده واملناظر الطبيعية.
االستدامة البيئية تعني الحفاظ عىل و/أو تعزيز جودة البيئات الطبيعية واملصنوعة من اإلنسان عىل املدى الطويل عن طريق أخذ يف االعتبار العوامل والعمليات ذات
الصلة معهام.
النسيج يعني كل املواد املادية للمكان مبا يف ذلك العنارص والرتكيبات واملحتويات واألشياء والعنارص الطبيعية .قد يحدد النسيج االمكنة ووجهات النظر(ﻣﯾﺛﺎق بورا،
.)٢٠١٣
الحديقة التاريخية تعني مناظر طبيعية مصممة تتضمن عنارص معامرية وبستانية وتقدر قيمتها مبعانيها التاريخية والجاملية واالجتامعية.
املشهد املديني التاريخي هو منطقة مدينية ت ُفهم عىل أنها نتيجة تراكم عدة طبقات تاريخية من الثقافة والقيم والسيامت الطبيعية مبا يف ذلك السياق املديني األوسع
واعداده الجغرايف .يشمل السياق تضاريس املوقع ،والجيومورفولوجيا ،والهيدرولوجيا ،والسامت الطبيعية ،البيئة املبني ،التاريخية واملعارصة عىل حد سواء ،والبنى التحتية
فوق وتحت األرض ،مساحاته املفتوحة وحدائقه ،وأمناط استخدامه لألرايض والتنظيم املكاين ،والتصورات والعالقات البرصية ،باالضافة اىل عنارص أخرى يف الهيكل املديني.
ويشمل أيضا املامرسات والقيم االجتامعية والثقافية ،والعمليات االقتصادية واألبعاد غري امللموسة للرتاث املتعلق بالتنوع والهوية (توصية اليونسكو حول املشهد املديني
التاريخي)٢٠١١ ،
الرتاث الصناعي يعني املواقع ،الهياكل ،املجمعات ،املناطق واملناظر الطبيعية ،باإلضافة إىل اآلالت أو األشياء أو الوثائق التي تقدم أدلة عىل عمليات اإلنتاج الصناعية
السابقة أو املستمرة ،واستخراج املواد الخام ،وتحويلها إىل سلع وما يتعلق بها من طاقة وماء وﺑﻨﻴﺔ تحتية ﻟﻠﻨﻘﻞ (ﻣﺒﺎدئ دﺑﻠﻦ)٢٠١١ ،
اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻲﻓ ﻏﯾر اﻟﻣﺎدي ﯾﻌﻲﻧ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻟﺗﻌﺑﯾرات واﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﮭﺎرات – باالضافة اىل اﻷدوات واﻟﻣوﺿوﻋﺎت واﻷﻣﺎﮐن اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑذﻟك  -اﻟﻲﺗ تعتربمن قبل
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ،وﻲﻓ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻷﻓراد ﮐﺟزء ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺗﮭم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ .قد تشمل القيم غري امللموسة دالالت تاريخية أو اجتامعية أو علمية أو روحية أو عبقرية
خالقة.
الكاملية هي مقياس لكامل وسالمة مكان اوموقع الرتاث وسامته وقيمه .لذا يتطلب فحص رشوط الكاملية تقييم مدى املكان أو املوقع يف:
أ) شمل جميع العنارص الالزمة للتعبري عن قيمته
ب) متثيل كامل امليزات والعمليات التي تنقل أهميته
ج) مواجهة اآلثار الضارة للتنمية و/أو اإلهامل.
التفسري يشري إىل املجموعة الكاملة من األنشطة املحتمل تطبيقها التي تهدف إىل زيادة الوعي العام وتحسني فهم األماكن واملواقع الثقافية الرتاثية .وميكن أن يشمل ذلك
املنشورات املطبوعة واإللكرتونية  ،واملحارضات العامة  ،التجهيزات التي تحصل يف املواقع نفسه او خارجه ،والربامج التعليمية ،واألنشطة املجتمعية  ،والبحث املستمر،
والتدريب ،وتقييم عملية التفسري نفسها (ميثاق ايكوموس للتفسريوعرض مواقع الرتاث الثقايف)٢٠٠٨ ،
التدخل هو التغيري أو التكيف مبا يف ذلك تغيري سامت املكان عىل حد سواء امللموسة وغري امللموسة.
الصيانة تعني العناية الوقائية املستمرة للنسيج واالعداد للمكان أو للموقع الرتايث ،ويجب متييزها عن اإلصالح.
خطة اإلدارة هي وثيقة تستخدم ،مثل خطة الحفظ ،كإطار إلدارة مكان ما مبا يف ذلك أي تغيري مستقبيل ،ولكنها قد تكون أوسع يف نطاقها وتشمل مبا يف ذلك القضايا
التشغيلية .ت ُستخدم خطط اإلدارة بشكل شائع يف املناظر الطبيعية الثقافية حيث تعترب اإلدارة النشطة املستمرة مبثابة إجراء أسايس للحامية.
املكان يستخدم يف هذا املستند لوصف منطقة جغرافية ذات أهمية تراثية .ويشمل ذلك األشياء واملساحات واآلراء واملباين والهياكل واملواقع األثرية واملناظر الطبيعية
املدينية التاريخية واملناظر الطبيعية الثقافية والطرق الثقافية واملواقع الصناعية .قد يكون لها أبعاد ملموسة وغري ملموسة .مراجعة أيضا املوقع الذي هو مجموعة فرعية
من املكان.
العرض التقدميي يشري إىل تواصل مخطط بعناية لتفسري املحتوى من خالل ترتيب املعلومات التفسريية وامكانية الوصول املادي والبنية التحتية التفسريية يف موقع ترايث
ثقايف .ميكن نقلها من خالل مجموعة متنوعة من الوسائل التقنية ،مبا يف ذلك ،ولكن ال تتطلب ،عنارص مثل اللوحات اإلعالمية ،والعرض املتحفي ،واملحارضات والجوالت
املصحوبة مبرشدين ،وتطبيقات ومواقع الوسائط املتعددة (ميثاق ايكوموس للتفسري وعرض مواقع الرتاث الثقايف.)٢٠٠٨ ،
إعادة البناء تعني إعادة مكان إىل حالة سابقة معروفة من خالل إدخال مواد جديدة.
اإلصالح قد يشمل الرتميم أو إعادة بناء النسيج املوجود و/أو الجديد لجلب عنرص إىل حالة وظيفية.
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الهو امش
: ان ايكوموس واليونسكو ومنظمة رئيسية اخرى تشمل وثائق ذات صلة وهي التاليةi
–

International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites (The
Venice Charter), 1964

–

The Florence Charter-Historic Gardens, 1981

–

The Washington Charter‐ Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas, 1987

–

The Eindhoven Statement, DOCOMOMO, 1990

–

The Nara Document on Authenticity ,1994 and Nara +20, 2014

–

Principles for the Analysis, Conservation and Structural Restoration of Architectural Heritage,
2003

–

Xi’an Declaration on the Conservation of the Setting of Heritage Structures, Sites and Areas,
ICOMOS, 2005

–

ICOMOS Charter on Cultural Routes, 2008

–

ICOMOS Charter on the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites , 2008

–

The Valletta Principles for the Safeguarding and Management of Historic Cities, Towns and
Urban Areas

–

ICOMOS / TICCIH Principles for the Conservation of Industrial Heritage Sites, Structures, Areas
and Landscapes -Dublin Principles, 2011

–

Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance, The Burra Charter, 2013 and
associated Guidelines

ii

Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, UNESCO, 2016

Xi’an Declaration on the Conservation of the Setting of Heritage Structures, Sites and Areas,
ICOMOS, 2005
iii

 قد يعني نقص إجراءات الصيانة واملعرفة بطرق. تكون للمواد املستخدمة يف املواقع املبنية يف القرن العرشين فرتة عمر أقرص من املواد التقليدية،  يف بعض الحاالتiv
.اإلصالح املناسبة استنادًا إىل خصائصها املادية أنها تحتاج إىل تدخالت أكرث قسوة من املواد التقليدية وأنها قد تتطلب أيضً ا تدخل إضايف يف املستقبل
v . يجب أن تتم إعادتها عندما ومتى تسمح الظروف.إزالتها غري مقبولة ما مل تكن الوسيلة الوحيدة لضامن أمنها وحفظها
vi

United Nations ‘New Urban Agenda’ 2017

vii

UIA (international Union of Architects) Architectural Education Commission Reflection Group.
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