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 مستخلص ال

تعد صناعة السیاحة ظاهرة اجتماعیة وثقافیة مهمة في كثیر من دول العالم لدورها في تغییر في أنماط العمل          
الى مدخالت البیئة التي تنمو فیها السیاحة سواء  السیاحة وصناعتهایعود نجاح او فشل . ومستویات المعیشة وتوزیع الدخل

ومراكز المدن ذات القیمة المباني  ومنهاو كانت من صنع اإلنسان كانت البیئة طبیعیة مثل األرض والمیاه والنباتات، أ
یعات جاءت التشر  .والمعاصرتهیئتها لالستخدام السیاحي الكفوء و تحتاج هذه البیئة الى تدخالت ضروریة . التاریخیة

تحددت مشكلة البحث طریقة التعامل معها ، لذلك  وتقیمها وتحدیدالبیئات عملیتي الحفاظ و التخطیط لهذه  والمواثیق لتنظم
لحاجة الى دراسة التشریعات والقوانین الخاصة  بالتعامل مع البیئات التاریخیة في العراق بشكل خاص ومقارنتها مع با

 لألبنیةلسیاسة االستثمار السیاحي  ةنفس الموضوع وتحدید المیثاق االكثر مالئمالمواثیق الدولیة التي اختصت في 
الى یهدف البحث  .التاریخیة ومحاولة تعمیمیه على سیاسات التدخل الخاصة في صناعة السیاحة التاریخیة في العراق

یتطلب . ین المواثیق الدولیة والمحلیة من بالتاریخیة  لألبنیةلسیاسة االستثمار السیاحي  ةالمیثاق االكثر مالئمعن الكشف 
والمراكز االبنیة ة المسؤولة عن حمایة دراسة مفهوم صناعة السیاحة ومقوماته ، والتطرق الى اهم المنظمات الدولیذلك 

الدولیة التي تحدد طبیعة تعاملها  ICOMOSاهم المواثیق الدولیة الخاصة بمنظمة االیكیموسو ، یهاوالحفاظ علالتاریخیة 
 و مع هذه االبنیة وخصوصا في مجال السیاحة ومقارنتها مع المواثیق والقوانین المحلیة ، والتوصل الى االستنتاجات

 .التوصیات الالزمة حول ذلك 
 .الدولیة االبنیة التراثیة ،المواثیق والمعاهداتاالبنیة التاریخیة،،صناعة السیاحة  :الكلمات المفتاحیة 
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Abstract 
In many countries tourism industry considered a social and cultural phenomenon, in its role 
in changing work patterns and standards of living and income distribution. The success or fail 
of this industry depend on many environmental factors, natural (such as land, water, plants) 
and unnatural (man-made heritage buildings and historical cities).all this need different 
Interventions to create a magnet for tourists especially in valuable buildings. One of these are 
Legislation and conventions to manage and planning these environment. The research 
problem is the need to explore the Iraqi and international Legislations and conventions, by 
comparing between them we can identify the most appropriate and effective one that help to 
improve tourist industry and investment policy in heritage buildings and historical cities in 
Iraq. Therefore the aim of research is to clarify the most suitable local and international 
charters and Legislations for tourist investment policy in heritage buildings. This will be 
through identify the tourism industry concept and its criteria, and studying the most important 
characters like ICOMOS charters, finally drive findings and conclusions. 
Key words: tourism industry, historic building, heritage buildings, international 
Legislations and charters. 
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 مقدمة2-1 
التاریخیة والمراكز األبنیة التكامل في  ، ویكونترتبط صناعة السیاحة الناجحة بتكامل عمل مجموعة من المنظومات    

التي تحدد سیاق التعامل مع تلك األبنیة ولغرض توضیح جوانب مجموعة من المواثیق الدولیة محكوما بدرجة التوافق مع 
ومن ثم ،التباین والتشابه في طبیعة تعامل هذه المواثیق مع األبنیة التاریخیة سیتم اوال التطرق السیاحة وصناعتها كمفهوم 

تحدید یخیة ولیتم فیما بعد التار  والمراكز االبنیة مع التعامل سیاسات في بالتدخل المعنیة الدولیة والمنظمات الهیئات
 .استنتاجات البحث وتوصیاته فیما یخص المیثاق او السیاسة األكثر مالئمة للعمل بها بهدف االستثمار السیاحي المحلي 

 السیاحة 3-1
لمدة ال تزید عن سنة  المعتادة،هي أنشطة األشخاص المسافرین إلى أماكن خارج بیئتهم  :االصطالحيالتعریف      

ضمن بیئة مادیة وروحیة  .الخ..... دینیة ، ترفیهیة ، ثقافیة ، عالجیة  ألغراض الفراغ،واحدة على التوالي لقضاء وقت 
 . ] 35Thttp://www2.unwto.org]/35T تحمل قیمة خاصة عند الضیف

تعبر عن ظاهرة اجتماعیة واقتصادیة ذات  –) الترفیه والترویح(بشكل عام وبمفهومها المعاصر هي وسیلة  – فالسیاحة
األهمیة في التنمیة االقتصادیة، إضافة إلى ما  كبیرأبعاد كبیرة في حیاة األمم والشعوب، تطورت ونمت وأصبح لها دور 

 .ب بین شعوب العالم یتقر العالقات الدولیة واإلنسانیة والثقافیة و م الیتدعو توّلده من دینامیكیة وحركة بین دول العالم 
 .]2008،37.ص االنصاري،[.السیاحباعتبارها عامًال مهمًا من عوامل ازدهار الصناعات الحرفیة التراثیة التي یهتم بها 

وتحتل السیاحة الدینیة في حضارات الشعوب واقتصادها موقعًا  المقدسة،هي السفر بهدف زیارة األماكن  السیاحة الدینیة
تشكل جسورًا حضاریة مهمة للتقارب والتفاهم بین الشعوب فهي متمیزًا ومكانة بارزة، فباإلضافة لمردودها االقتصادي 

 . ]2008، 3.ص االنصاري،[
التفاقها على زیارة اماكن ) االثریة(والتاریخیة الثقافیة  بالسیاحةالسیاحة الدینیة ارتباط یظهر من التعاریف اعاله ان    

ذات قیمة روحیة وتاریخیة وثقافیة وترتبط من جهة اخرى بالسیاحة الترفیهیة حیث ان السائح الثقافي قد یبحث عن 
 ) .1-1(وكما موضح في الشكل  .السیاحیةالراحة والترفیه اثناء رحلته 

 

 

 

 

 
 
 

 

 السیاحةصناعة  4-1
بكونها صناعة السیاحة   World Tourism Organization) ( (WTO)منظمة السیاحة العالمیة عرفت      

نظام سیاحي متكامل یشمل مجموعة من النشاطات "مشیرة الى كونها النشاطات السیاحیة و العالقات منظومةمتكاملة من 
من عملیة الحجز ، والحصول على  تبدامقدمًا خدمات سیاحیة متنوعة ، ، السیاحیة المتداخلة المكملة بعضها لبعض 

قصد و المكوث في الفندق ، الحصول على البیانات والمعلومات للبلد المزار ، واالنتقال من مكان اقامة السائح الى جهة ال
 .] 35Thttp://www2.unwto.org/35T[  "الخدمات الطعام والشراب والمتعة و التسلیة والترفیه والخدمات التكمیلیة االخرى

بنقاط  تتأثرهي الصناعة المتكاملة التي " بفكر العمارة بانها  ةرتبطمصناعة السیاحة من وجهة نظر  عرف الجمیليوقد 
اي انها ترتبط ارتباطا مباشرا بتاریخ المجتمع وحضارته والتي البد ان  ،)المكانمعطیات (للمكان الجذب الطبیعیة والثقافیة 

ضًال عن حمایتها والحفاظ ف السیاحیة،تشكیل تلك الحضارة وتقدیمها في السوق  إلعادةتكون بحاجة الى فكر العمارة 
 )2-1(كما موضح في الشكل . ]2008،36 .ص ،الجمیلي [ ".علیها

 
 
 

 

  

سیاحة 
 سیاحة دینیة ثقافیة

 سیاحة
 تاریخیة

سیاحة 
 ترفیھیة

)تانالباحث( :المصدر / انواع السیاحة ونسبها  ):1-1(شكل   
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 السیاحةمعادلة صناعة  5-1 

كالمراقد المقدسة واالبنیة (من تراكب عناصر الجذب السیاحیة  تتألفترتبط صناعة السیاحة بشكل عام بمعادلة 
بعنصر العرض السیاحي  مع خدمات البنیة الفوقیة والتحتیة كعناصر للطلب السیاحي ، ویكون نتیجة هذا التراكب  )الدینیة

    ).3-1(وكما موضح في الشكل . ]126.ص،2009،الطائي[او الصناعة هو النتاج السیاحي 

 
 
 
 
 
 
 
 مقومات صناعة السیاحة 1-5-1

 : ترتبط مقومات صناعة السیاحة بشكل عام بجانبیین رئیسیین وهما 
 السیاحة المنتجات من العاملة الشركات أو المؤسسات تقدمه ما كلبه  یقصد :Tourism supplyالعرض السیاحي  -
 للسواح توفرها التي المستلزمات من السیاحي القصد اماكن او السیاحي البلد او اإلقلیم أو المنطقة تعرضه ما سواء ،

  والمعارض كالمتاحف مصممةواخرى  ،) ،التراثیة االثریة( التاریخیة والمراكز باالبنیة الجذب عواملوتتمثل  ، المحتملین
 مایعرضهوكل . الترفیه الطعام، االیواء، كالنقل، المعني البلد لزیارة األفراد على تؤثر قد التي والسلع الخدمات عن فضالً 

 [Formica,p. 418-430] معینة زمنیة فترة وفي معین ثمن عند ، سیاحیة  وعروض سلع من السوق في للبیع المنتجون
السائح من خالل طلبه لسلعة  هاعنالحاجة التي یعبر " بأنه الطلب یعرف: Tourism demandالطلب السیاحي  -

ویتالف الطلب السیاحي من عنصرین - (WTO)1 . من خالل تجربته السیاحیة اسیاحیة معینة یتامل في الحصول علیه
مع الحرص على ایجاد  . الرغبة تشبع ان یمكن التي المادیة القدرةو  ,ما جهة إلى السفر في الذاتیة الرغبة:رئیسیین وهما 

وفي كل االحوال كل النواتج الحضاریة التاریخیة ]. Janos,2011, p211[البدیلة الستمرار االستهالك السیاحيالحلول 
  .تتمیز بكونها نواتج ثقافیة 

  

( WTO)   1  العالمیة السیاحة منظمة: (World Tourism Organization) من الدول بشؤون تھتم المتحدة لألمم تابعة منظمة ھي 
 .مدرید في ومقرھا العالم، مستوى على السیاحي والعرض بالطلب المتعلقة اإلحصائیات وتصدر السیاحیة، الناحیة

 

المنتج  عناصر الجذب 
 السیاحي 

)الباحثتان:(المصدر  /معادلة صناعة السیاحة:) 3-1(شكل   

)تانالباحث( :المصدر /تكامل عناصر السیاحیة مع الجهات واالنظمة الساندة  ):2-1(شكل   

 عناصر الخدمة
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 خصائص المنتج السیاحي  2-5-1

 :یليوكما  .معینةفي نقاط ویتمیز عنه  السیاحة االخرى ألنماطالعامة  بالخصائصیرتبط خصائص المنتج السیاحي الثقافي   
یمكن رؤیته والتفتیش عنه والتماسه قبل  یتمیز المنتج السیاحي بانه منتج ال:المنتج السیاحي منتج غیر مادي ونفسي -أ

 یرتبطاذ . الرتباطه بمدى تفاعل ذلك الشخص مع المنتج للمنتج،شرائه او حتى ضمان سد احتیاجات السائح بعد استخدامه 
 البیئة مع التفاعل أثناء الخبرات السائح یكتسب اذ. للمنتج استخدامه من المستهلك یستمده برضا السیاحي المنتج من كبیر جزء

 .]Dictionary of Travel Tourism and Hospitality,p172[المحتملین العمالء وتحفیز جذب على تساعد وتجاربه الجدیدة
 قبل من السیاحي المنتج توفیر یمكن اذ ال مركبًا،یعد المنتج منتجًا  :للتلفالمنتج السیاحي منتج مركب وقابل  - ب

فیه  وتساهم. معین لمكان زیارة من كاملة تجربة یغطي السیاحي المنتج. المصنعة المنتجات عكس على واحدة مؤسسة
 جعل السفر وكالء والمطاعم، غرفا الفندق ویوفر المقاعد، الطیران لوازم المثال، سبیل على. التجربة لهذه مقدمي من العدید

. الواقع في موجود العمیل كان إذا إال یتم أن یمكن ال فضًال اتها منتج .السیاحیة المعالم ومشاهدة لإلقامة الحجوزات
 فرص أي فقدان یتم المستخدمة، غیر المنتج كان إذا. تعدل أو تتوقف أن یمكن ال فإنه االستهالك، یبدأ وعندما

 المواسم في التكالیف المنخفضة العروض طرح في السبب یرجع لهذا .الوقت ذلك في الفرصة فقدان یتم اذ الستخدامه،
 .]Bhanumurthy,p16[ السیاحي واالشغال الوقت من لالستفادة السیاحیة الغیر
 ونوعیته مستواه في التفاوت إلى تمیل ألنها غیر متجانساً  منتجاً  یعد السیاحة:المنتج السیاحي منتج غیر متجانس  -جـ 

 جمیع. المنتج هذا في تفاوتا هناك لهذا، ونتیجة. تؤدى الى الناس خدمة هو المنتج هذا أن هو والسبب .الزمن مر على
عن ان جودتها في تقدیم الخدمة یختلف  فضالً . یختلف قد الفرد نفس السیاحي وحتىیختلفون في استخدامهم للمنتج  األفراد

 دراسة یتطلب وهذا. المنتج إلى یذهب أن یجب المستهلك فضًال عن كونها منتج غیر متحرك اذ. من حالة الى اخرى
 األقصى الحد لرضا تتزامن والحقائق التوقعات بحیث ویكره ویحب الذوق، وتفضیالت المستخدمین، لسلوك متعمقة

 .]Bhanumurthy,p18[للمستهلك 
 :بالتدخل في سیاسات التعامل مع االبنیة والمراكز التاریخیة المعنیة الدولیة والمنظمات الهیئات 6-1

المعماریة بانها ترتبط بمجموعة من المنظمات والهیئات  اإلنشاءاتتمیز االبنیة والمراكز التاریخیة عن غیرها من ت     
االبنیة والمراكز التاریخیة وحمایتها والتدخل في اسلوب التعامل مع هذه االبنیة من خالل  كینونة الدولیة المعنیة بتحدید

التي یتفق علیها الدول المشاركة فیها ، فضًال عن االشراف  والقوانین الدولیة طرحها لمجموعة من المواثیق والمعاهدات
رض الهم المنظمات والمؤسسات الدولیة العربیة وفیما یلي ع. على مشاریع التطویر الخاصة بها ، وتمویلها مادیًا 

  .)1-1(كما موضح في الجدول  التاریخیةوالعالمیة الخاصة بالحفاظ على االبنیة والمراكز 
، وهي  )UN(المتحدة  لألممعد منظمة الیونسكو من الوكاالت المتخصصة التابعة ت:) UNESCO(الیونسكو  منظمة  -1

 United Nations Educational, Scientific and" "، الثقافة  ،العلم للتربیة المتحدة األمم منظمة "ـاختصار ل
Cultural Organization " تعزیز طریق عن واألمن السالم تحقیق في تهدف الى المساهمة. 1945انشاء في عام 

 الحریات مع اإلنسان وحقوق القانون، وسیادة للعدالة االحترام من لمزید والثقافة والعلوم التعلیم خالل من الدولي التعاون
) العالمي التراث مواقع( وترتبط بالتراث العالمي الثقافي والطبیعي من خالل تأمین .المتحدة األمم میثاق في المعلنة األساسیة
التراث والتقدم المادي دون الحاق الضرر ب تحقیق رؤیة متكاملة للتنمیة المستدامةفضًال عن  .اإلنسان حقوق على والحفاظ
حیث تصدرت جهودها في حمایة التراث المادي والغیر المادي من خالل وضع العدید  .]/http://www.UN.org [العالمي

 . ]68 .ص، 2003، ریهام [الثقافيمن المواثیق والمعاهدات التي ترتبط بصیانة وحمایة التراث 
 ICOMOS( :)ICOMOS- International Council on Monuments( والمواقع للمعالم الدولي المجلس   -2

and Sites (عام في تأسست. العالم أنحاء جمیع في الثقافي التراث أماكن وحمایة حفظ أجل من تعمل مهنیة جمعیة هي 
 World( العالمي التراث مواقع عن الیونسكو لمنظمة توصیات ویقدم ،1964 عام البندقیة لمیثاق نتیجة 1965

Heritage Site.(  تقدیم التطبیق العملي لنظریات الحفاظ على االبنیة فرنسا ویتمثل دوره في  –ویقع مركزه في باریس
 .] 35Thttp://35T 35Twww.icomos.org /35T [والمراكز التاریخیة من خالل اعداد مناهج وتقنیات علمیة

 وترمیم صیانة لدراسة الدولي المركزیتخصص  :)ICCROM(الثقافیة  الممتلكات للحفاظ وترمیم الدولي المركز  -3
 International Centre for the Study of the Preservation and Restoration ofالثقافیة  الممتلكات

Cultural Property،  مكرسة دولیة حكومیة منظمة هي .ایطالیا-رومایقع مركزه الرئیسي في تابعة لمنظمة الیونسكو 
. الدعوة برامج وتوجیه والبحث والتعاون المعلومات وجمع التدریب خالل من العالم أنحاء جمیع في الثقافي التراث على للحفاظ
 . ] / http:// www.iccrom.org[الثقافي التراث ألهمیة الوعي مستوى ورفع يالثقاف التراث وحفظ ترمیم مجال تعزیز إلى تهدف
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عن الیونسكو ، حیث نتجت عن  انبثق هذا المركز : )WHC- World Heritage Center( العالمي التراث مركز  -4

لجنة وصندوق التراث العالمي  "م ، ونصت االتفاقیة على انشاء  1972اتفاقیة عقدتها دول االعضاء في الیونسكو في سنة 
حمل قیم عالمیة واستثنائیة ، فضًال عن تولي مهمة حمایته والحفاظ علیه ی یین التراث الثقافي والطبیعي الذيتع هدفها، 

  .] /http://www.UN.org [المقبلة لألجیالواصالحه ونقله 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
م ، تعنى  1988یعد مؤسسة شبكة االغا خان للتنمیة مؤسسة خیریة انشئت في عام  :للثقافة اآلغاخان مؤسسة  -5

بتنسیق المبادرات المختلفة لألمیر اغاخان فیما یخص بتحسین الحیاة الثقافیة وباألخص البیئة المبنیة التي یعتبر التعبیر 
من اهم برامج هذه المؤسسة . تواجد فیها المسلمون الملموس االكثر تعقیدًا في عملیات التنمیة الثقافیة في المجتمعات التي ی

 مواقع في الحضري االحیاء وٕاعادة الترمیم مشاریع لتنفیذ 1991 أنشأ الذي  )HCSP(التاریخیة  المدن دعم هو برنامج
 وتحسین التاریخیة الهیاكل االضطالع بترمیم هو البرنامج هذا من خالل من. اإلسالمي  العالم في الثقافیة ذات األهمیة

داخل  االجتماعیة، االقتصادیة، الثقافیة التنمیة تمكن من تحقیق بطرق المراكز الحضریة تأهیل وٕاعادة العامة الساحات
 . ]www.akdn.org[المجتمعات المحلیة 

یتضح مما سبق تفاوت مهام المنظمات والمؤسسات الدولیة التي تعني بالتراث العالمي، من خالل تدرجها في طرح    
االهداف العامة والخاصة وتحدیدها للمواضیع المسؤولة عنها ، ولكنها تتفق جمیعها على اهمیة التراث المادي 

 كل ومعاییر الثقافیة الممتلكات على الحفاظ ألسالیب القیاسیة التعاریف وضع ، وتولیها والغیر المادي) الطبیعي ، الثقافي(
 :) 1-1( كما موضح في الجدول .المقبلة  االجیال الى لنقله علیه والحفاظ حمایته وضرورة ، منها

 :والمراكز التاریخیة  باألبنیةالقوانین والتشریعات الخاصة  1-7
 والتي علیه والحفاظ وحمایته بالتراث الخاصة  الدولیة والمواثیق باالتفاقیات فتمثلت والتشریعات  القوانین عن اما

 : مهمین نطاقین على عملت
 ، صیاغة االطر العمراني التراث على والحفاظ الحمایة تنظم التي والقواعد القانونیة التشریعات وضع:  االول النطاق-1

 .الحضارة تشكیل في ساهمت بشري فكري ابداع باعتباره علیه االعتداء على المترتبة القانونیة
على  تراثها لحمایة دولة كل تتخذها ان ینبغي التي التدابیر الدولیة والمعاهدات التشریعات تحدید:  الثاني النطاق-2

 . ]46.ص ، 2012،الزهراني[ الوطني الصعید
 اسلوب تحدد نقاط من یشمله لما الثاني النطاق تخص التي والمعاهدات للتشریعات بالذكر البحث یختص وسوف

 النطاق الى تطرقها عن فضالً  النجف ومیثاق االیكیموس منظمة لمواثیق طرحها خالل من،  التاریخیة للمباني المعماري التعامل
 :الزمني التسلسل حسب یلي كما .والمعاهدات التشریعات وهذه 2003لسنة االثار لحمایة العراقي القانون تحلیل خالل من االول

)الباحثتان: (المصدر/اهداف ومهام المنظمات والمؤسسات العالمیة الخاصة بالتراث الثقافي  :) 1-1(جدول   
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 : التاریخیة والمراكز االبنیة مع بالتعامل الخاصة والمحلیة الدولیة المواثیق اهم: اوالً 

على طرح مجموعة من المواثیق الدولیة ، تتضمن مواضیع متخصصة عن  )ICOMOS(دأبت منظمة االیكیموس      
 طبقاً  الحفاظ والترمیم والتوظیف مجال معها التعامل استراتیجیات في والتدخل وحمایتها التاریخیة والمراكز االبنیة تحدید

یتم  من خالل االستناد الى مجموعة من االهداف و المبادئ والبنود . الدولیة  والمنظمات المؤسسات وضعها التي للمعاییر
سیتم و . االتفاق علیها في المیثاق وتلزم بها الدول الموقعة علیها ، في اتخاذها كمرجع للتعامل مع ابنیتها ومراكزها التاریخیة

 .طرح اربعة مواثیق دولیة لالیكیموس وتحلیل اهم النقاط والمحاور التي استندت علیها وهي
 )ترمیم الظ و االمیثاق الدولي لحف( 1964میثاق فینسیا  -1

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

میثاق فینیسیا على الشواخص التاریخیة ، واهمیتها في دعم االصالة المبنیة على شواهد مادیة موثقة تتعامل مع ركز    
 الحضریةاو  المباني التاریخیة كشواهد تاریخیة، وقد اتسع نطاق االبنیة التاریخیة ضمن هذا المیثاق لتشمل المستوطنات

شواهد المادیة التوثیقة التي ال یقتصر فقط على العمل المعماري حیث عرفت مفهوم الشواخص التاریخیة بانها تلك ال
المنفرد وٕانما أیضًا تشمل المستوطنات الحضریة أو الریفیة حیث ُیكشف عن دلیل على حضارة معینة، أو تطور متمیز، أو 

من الماضي التي تكتسب وهذا تطبیقه ال یقتصر على األعمال الفنیة العظیمة وٕانما أیضًا األعمال العادیة . حدث تاریخي
 .  ]Venice charter,1964,p1[ طابعًا تراثیًا بمرور الزمن

كما اكدت الوثیقة على حاجة االبنیة والشواخص التاریخیـة الـى التـدخالت المعاصـرة ، تضـمن اعمـال الحفـاظ والتـرمیم 
 . وحفظها كأعمال فنیة ، وكشاهد عیان لعصرها  والتوثیق ، لالبقاء على هذه الشواخص التاریخیة

هــذا المفهــوم . وشــمل مفهــوم الحفــاظ علــى توظیــف الشــواخص التاریخیــة مــن خــالل اســتغاللها لغــرٍض اجتمــاعي مفیــد
طلب حمایـة الشـاخص مـن  تغیِّـر الهیئـة أو تـزیین المبنـى فضـًال عـن توقُّـع التحـویرات التـي یتطلبهـا تغییـر الوظیفـة ویمكـن تی

كمــا یتضــمن الحفــاظ علــى الشــاخص وقایــة المحــیط الــذي ال یخــرج عــن . علــى حمایــة الشــواخص التاریخیــة  .ح بهــاالســما
یجــب أن ال یــتم الســماح بــأي إنشــاء جدیــد، أو تهــدیم، أو تحــویر . أینمــا تواجــد المحــیط التقلیــدي، یجــب اإلبقــاء علیــه. القیــاس

 السماح بإزالة كل أو جزء من الشاخص إال عندما یتطلـب الحفـاظ علـىال یمكن  كما. یمكن أن ُیغیِّر عالقات الكتلة ولونها 
  . ]Venice charter,1964,p1[الشاخص ذلك أو عندما ُتسوِّغ ذلك المنفعة الوطنیة أو الدولیة ذات األهمیة الُقصوى

القیمة الفنیة والتاریخیة هدفها الحفاظ والكشف عن . اما مفهوم الترمیم  فقد عرفه المیثاق باتها عملیة عالیة التخصُّص
التــرمیم علـــى تقــدیم االقتراحـــات المثلـــى  أوقـــد اعتمــد مبـــد. للشــاخص وتعتمـــد علــى احتـــرام المــادة األصـــلیة والوثــائق الحقیقیـــة

وقــد . ]Venice charter,1964,p3[العمـال االضــافة واالزالـة بخصــوص المبنـى التــاریخي والمبــادئ التـي یجــب التزامهـا 
مــن  اضــافة او اســتكمال االجــزاء المفقــودة ، )1:  علــى ثالثــة مســتویات ، تضــمن المســتوى االول شخصــت عملیــة االضــافة

خـالل تكامـل بــدائل األجـزاء المفقــودة بتجـانس مــع الكـل، وتمییزهــا عـن األصــل كـي ال ُتَزیِّیــف عملیـة التــرمیم الـدلیل الفنــي أو 
إعـادة التجمیــع لألجـزاء الموجــودة لكنهــا )2. االفتراضــات كمــا ان اسـترجاع االجــزاء القدیمـة یجــب ان تكــون خـارج . التـاریخي

دائمًا متمایزة ویجب أن یكون استعمالها بأقل  للتكاملأن تكون المادة المستعملة  بهدف.  Anastylosis الحالة وهي متناثرة
) 1-2(امـا المسـتوى الثـاني فقـد اكـد علـى  .ما یمكن والـذي سیضـمن الحفـاظ علـى الشـاخص وٕاعـادة شـكله إلـى سـابق عهـده

ال یمكــن الســماح بإضــافات إال إن كانــت ال تحــط مــن َقــدر األجــزاء المهمــة  ، االضــافة المعاصــرة لــتالئم الوظیفــة المعاصــرة
 .  ]Venice charter,1964,p1[.للمبنى، ومحیطه التقلیدي، وتوازن تشكیله وعالقته بمجاوراته

حیث أینمـا تثُبـت عـدم  االضافات الخاصة بتقویة الشاخص بتقنیات جدیدة ، )1-3(على كما ركز في المستوى الثالث
كفایــة التقنیــات التقلیدیــة، یمكــن إنجــاز تقویــة الشــاخص مــن خــالل اســتعمال التقنیــات الحدیثــة للحفــاظ واإلنشــاء، والتــي اثبتــت 

ـــة ـــق التجرب ـــات العلمیـــة  وعـــن طری ـــًا للمواصـــفات یجـــب أن تـــتم التنق. كفائتهـــا مـــن خـــالل البیان ـــات وفق العلمیـــة ) المعـــاییر(یب
 .]Venice charter,1964,p.4[التي تبنتها الیونسكوعام  ووالتوصیة التي ُتعرِّف المبادئ الدولیة المنصوص علیها 

التـاریخ الــذي )  مـتالزم مــع(فتــنص علـى ان الشـاخص ال ینفصــل عـن   االزالـة )3 امـا االقتراحـات المقدمــة بخصـوص
حیث بازالة اي جزء من الشاخص اال للضرورة القصوى للحفـاظ علیـه او للمنفعـة العامـة . َشِهَده وال عن المحیط الذي أحَدَثه

تممــًا للشــاخص یمكــن إزالتهــا ذات االهمیــة القصــوى ، وتشــمل فــي الغالــب النحــت، أو الرســم، أو التــزیین التــي تشــكِّل جــزءًا م
 . عنه فقط في حالة كون ذلك الوسیلة الوحیدة لتأمین الحفاظ علیها
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ـحة بالرسـوم والصـور؛ تتضـمن  اما مفهوم التوثیق فقد تضمن توثیق دقیق علـى شـكل تقـاریر تحلیلیـة وتوضـیحیة، موضَّ

عن المقـاالت التقنیـة والمنهجیـة الموضـوعة خـالل ، فضًال ، والتقویة، وٕاعادة التنظیم، والتكاملنیفالتصكل مرحلة من عمل 
 . اعمال النشر  فضًال عن. هذا السجل یجب وضعه في أرشیف مؤسسة عامة، ووضعها تحت ید الباحثین. فترة العمل

 الذي العصر ضمن التاریخي المبنى تعامل في تفاعالً  اكثر كان فینیسیا میثاق بنود ان اعاله الطرح من یتبین
 والترمیم الحفاظ اسالیب على مستندا التدابیر من مجمل طرح انه اال الصارمة الحفاظ بمبادئ التزامه مع ، معه یتعایش
 التصنیف اعمال خالل من وذلك ، للمیثاق الرئیسیة االولویة الحفاظ من جاعالً  تاریخي مبنى لكل الالزمة والتوثیق

 ترمیم خالل من والتقویة.  قیمة تراثیة ام اثریة ابنیة كانت وان  تاریخة مراكز او  ابنیة كونها حسب الشواخص لتقییم
  خالل من التاریخي المبنى  التنظیم واعادة  المنشاءات بتقویة الخاصة االضافة اعمال وحسب التاریخیة االبنیة

 لغرضٍ  وتوظیفها التاریخي المبنى لتهیئة ذلك.  المفقودة االجزاء باستكمال والتكامل المعاصرة الوظیفة یالئم بما االضافة
 .)4-1( الشكل في موضح كما.لمعناه تشویه أي بدون وٕاظهاره الشاخص فهم لتسهیل مالئم بأسلوبٍ  ،وٕاظهارها  مفید اجتماعي
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)میثاق الحفاظ على المدن التاریخیة والمناطق الحضریة(1987میثاق واشنطن  -2  Charter for the 
Conservation of Historic Towns and Urban Areas(Washington Charter 1987): 

عن اجتماع منظمة االیكیموس الخاص بالمناطق الحضریة التاریخیة ، ویصنفها حسب  الصادریتعلق میثاق واشنطن 
كما تضمن المیثاق توضیحا . مساحتها الى كبیرة وصغیرة ، او حسب نوعها كالمدن، والقرى والمراكز الحضریة واألحیاء 

منطقة الحضریة وكل تلك المواد والعناصر الشخصیة التاریخیة للقریة أو الالسس تقییم هذه المناطق ، وذلك على اساس 
 :]Washington Charter, 1987,p9[الروحیة التي تعبِّر عن تلك الشخصیة، وتشمل

فة بوساطة ِقطع األرض والشوارع -   .الُطُرز الحضریة المعرَّ
 .العالقات مابین األبنیة والفضاءات المفتوحة والخضراء - 
والخـــارجي، لألبنیــة والمعــرَّف مـــن خــالل المقیــاس، والحجـــم، والطــراز،    واإلنشــاء، والمـــواد، المظهــر المــألوف، الــداخلي  - 

 .واأللوان، والدیكور
 .العالقة بین القریة أو المنطقة الحضریة ومحیطها الطبیعي والذي من صنع اإلنسان - 
 .الوظائف المتنوعة التي تتطلبها القریة أو المنطقة الحضریة عبر الزمن - 

تانالمصدر الباحث. التدابیر التي استند علیها میثاق فینیسیا في اعمال الحفاظ  )4-1( شكل  

 

)تانالباحث( :المصدر / التدابیر التي استند علیها میثاق فینیسیا ): 4-1(شكل   
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وتعزیـز . تضمن البند الرئیسي للمیثـاق دراسـة الطُـُرق الضـروریة للحفـاظ علـى القـرى والمنـاطق الحضـریة التاریخیـة كما

حیـث عـرف  .التوافق لكـلٍّ مـن الحیـاة الخاصـة وحیـاة المجتمـع فـي تلـك المنـاطق فضـًال عـن الحفـاظ علـى الملكیـات الثقافیـة 
بانها تلك الخطوات الضروریة  لحمایة مثل تلـك القـرى والمنـاطق والحفـاظ  "الحفاظ على القرى والمناطق الحضریة التاریخیة"

وقــد ركــز المیثــاق علــى ایجــاد االلیــات  ،علیهــا وترمیمهــا ، فضــًال عــن تطویرهــا وتكییفهــا بصــورة توافقیــة مــع الحیــاة المعاصــرة
.  المناســــبة لضــــمان برنــــامج  حفــــاظي نــــاجح للمنــــاطق والمراكــــز التاریخیــــة ، وذلــــك مــــن خــــالل ثالثــــة محــــاور رئیســــیة

]Washington Charter , p.61987[  : 
 دراسة العوامل الرئیسیة المؤثرة على الحفاظ وامكانیة تعزیزها وتشمل  المحور االولتضمن 

اعـداد الدراســات والبحــوث المســبقة ، مــن خــالل توثیــق الظـروف الموجــودة فــي المنطقــة بصــورة شــاملة ، واعــداد الدراســات  -
 .االثاریة والتاریخیة والمعماریة واالجتماعیة واالقتصادیة 

 وضـــع  ،دورالمجتمــع المحلـــي الســاكن ، یتطلـــب مشــاركة ودعـــم المجتمـــع المحلــي لخطـــة الحفــاظ علـــى المنــاطق التاریخیـــة -
  .مناطق سكناهم عام لجمیع السكان، بدءًا من األطفال في عمر المدرسة، والوعي باهمیة ) بیاني(برنامج معلوماتي 

المعاییر التشریعیة من خالل مقارنة بـرامج الحفـاظ مـع بنـود المواثیـق التـي یخصـها تحدید المعاییر والمواصفات ، كل من  -
والقـوانین واالنظمـة ) بـالرأي(یثاق  ومیثاق فینیسیا ، الدعوة الى المرونة و تجنُّـب التصـلُّب ، وااللتزام بمبادئ وأهداف هذا الم

المعــاییر . المعــاییر االداریــة تشــكیل لجــان السیاســیین والمخططــین وتحدیــد االطــراف المشــاركة فــي العمــل .الضــیقة الرؤیــة 
فنیــــــة الخاصــــــة باختیــــــار الحــــــرفیین واالیــــــدي العاملــــــة المعــــــاییر ال. المالیــــــة وتحدیــــــد المیزانیــــــة الخاصــــــة ببرنــــــامج الحفــــــاظ 

 . ]Washington Charter p.11,1987[المعنیین بالحفاظ إلى تدریب خاص الكفوءة،اخضاع جمیع المحترفین
كما شمل المحور الثاني من المیثاق تصنیف االبنیة الخاضـعة لبـرامج الحفـاظ مـن خـالل تحدیـد اسـلوب الحفـاظ علیهـا 

الحفاظ علیها ، ابنیة یجب الحفاظ علیها في ظـروف معینـة ، ابنیـة یحـافظ علیهـا فـي ظـروف اسـتثنائیة ، ابنیة یجب : وهي 
 .ابنیة یمكن االستغناء عنها 

التاریخیـة وذلــك مـن خــالل لتحقیـق اهــداف بــرامج  المحــور الثالــث تحدیــد سیاسـات التــدخل الخاصــة بالمنــاطقتضـمن 
 :من خالل االلیات التالیة  وذلك. عالقة توافق بین المناطق التاریخیة والمدینة ككل الحفاظ في تحسین السكن ، فضًال عن تامین 

 .ویشمل استعادة االجزاء المتهرئة وتقویة وتنظیم الهیئة الخارجیة للمبنى ، الیة الترمیم  -
 .التاریخیةأساس للحفاظ الُكفء على المنطقة الحضریة كالمستمرة واالدامة الصیانة  یتضمن،  الیة الصیانة -
القـرى التاریخیـة ضـد الكـوارث الطبیعیـة واألضـرار المؤذیـة مثـل التلـوث واالهتـزازات ، كـي  حمایـةب وتعنـي،  الیة الحمایة -

أیـًا كانـت طبیعـة الكارثـة التـي تـؤثر قـي القریـة أو المنطقـة الحضـریة،  .یتم حفظ التراث، فضًال عن أمـن وسـالمة سـكانها
 .یجب تبني مقاییس وقائیة وترمیمیة للشخصیة المعینة للملكیات المعنیة

الحـدود الفضـائیة ) المخطـط(من خالل إنشـاء مبـاٍن جدیـدة، أو تكییـف مبـاٍن موجـودة، وااللتـزام ب الیة التكییف الفیزیائي -
 .فیما یخص المقیاس، وحجم قطعة األرضالموجودة ، خاصة 

الوظـائف  والفعالیـات الجدیـدة المتالئمـة مـع شخصـیة القریـة أو ب توظیف االبنیة التاریخیة من خالل الیة اعادة التوظیف -
 المنطقة الحضریة التاریخیة

، طالما كان بإمكان  من خالل تقدیم عناصر حدیثة تتوافق مع المحیط یجب ضمان تقبلها والتشجیع علیها الیة التطویر -
الســـیطرة علـــى المــــرور داخـــل القریـــة أو المنطقـــة  الحضـــریة التاریخیــــة   .مثـــل تلـــك المعـــالم اإلســـهام فــــي إثـــراء المنطقـــة

وتخصیص مناطق كمواقف السـیارات فـي المسـاحات المحیطـة  وتخطـط بطریقـة ال تلحـق الضـرر بالنسـیج الحضـري لهـا 
لحضریة أو اإلقلیمیة إلنشـاء طـرق سـریعة رئیسـة، یجـب أن ال تختـرق القریـة أو عندما یتم تجهیز مخططات ا .أو ببیئتها

 .  )   ،Washington Charter, p13 1987( .المنطقة الحضریة، لكنها یجب أن توفر مدخًال لها
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متالزمین مناطق التاریخیة من خالل توجهین للعلى خطة الحفاظ  واشنطن ، ركز یتضح من الطرح اعاله ان میثاق
مجموعـة مـن الدراسـات والعوامـل التـي المراكز والمدن التاریخیـة تسـاندها على لبرامج الحفاظ وهما التوجه الحفاظي والتوجه التدخلي 

التكامـل بـین المركـز فضـًال عـن تاكیـد المیثـاق الـى اهمیـة تحقیـق .الحفـاظ  تساعد في تكـوین برنـامج معلومـاتي كامـل العـداد خطـة
 ). 5-1(الشكلوكما موضح في .التاریخ ومحیطه وباقي اجزاء المدینة ككل وعلى المستوى االجتماعي واالقتصادي والعمراني

 ، ادارة السیاحة في المواقع التراثیة المیثاق الدولي للسیاحة الثقافیة 1999المیثاق الدولي للسیاحة  -3
INTERNATIONAL CULTURAL TOURISM CHARTER Managing Tourism at Places of 
Heritage Significance (1999) 

هو المیثاق االساسي الذي اكد وبشكل  1999یعتبر المیثاق الدولي للسیاحة الصادر عن منظمة االیكموس سنة 
حیث تناول بنود المیثاق ثالثة محاور رئیسیة  . مباشرعلى اهمیة العالقة التفاعلیة الدینامیكیة بین السیاحة والتراث الثقافي 

، قافة الشعوب تعزز دور السیاحة المحلیة والعالمیة في منح التراث الثقافي الفرصة للتبادل الثقافي واكتساب الخبرة عن ث
فضًال عن دور السیاحة  في اعطاء التراث الثقافي قیمة اقتصادیة وتسخیر التمویل المتأتي منها لصونها وتوعیة المجتمع 

-22 .ص، cultural tourism Charter، 1999(وبذلك یكون عامال مهما للتنمیة عندما تدار السیاحة بشكل ایجابي 
على صیاغة البرامج والسیاسات التعامل مع البیئة التاریخیة  وذلك من خالل نقطتین المحور االول  ركزحیث ). 23

و اسالیب وبرامج عرض وتفسیر االماكن التراثیة والتقالید  تطویر خطط التنمیة السیاحیةرئیسیتین تضمن االول 
ثقافیة المختلفة والمتنوعة ، وبطرق  والممارسات الثقافیة بشكل یكون سهلة ومشجعة  ویجعل الزائر على اطالع على القیم ال

تحفیزیة ومعاصرة و مالئمة للثقافة والتعلیم واالعالم وشرح الشخصیة التاریخیة والبیئیة والمعلومات الثقافیة مع االخذ  بنظر 
یة والدعوة الى وخصائص التنوع الحیوي لالماكن التراث، االعتبار االبعاد الجمالیة واالجتماعیة والثقافیة والمناظر الطبیعیة 

 .استخدام المواد المحلیة واالخذ بنظر االعتبار االنماط المعماریة المحلیة والتقالید العامة 
االبقاء على اصالة االماكن التراثیة  بطریقة تضمن كما یتضمن النقطة الثانیة ، صیاغة برامج الحفاظ  والتطویر 

الملموسة والتقالید والعادات الغیر الملموسة وما یقابلها من برامج ترقیة التي یعبر عنها بالنماذج الفیزیائیة ، وملحقاتها  
وضع خطة ادارة وتقییم القیم الطبیعیة والثقافیة ووضع حدود معینة للتغیر االماكن التراثیة وتطویرها لزیارة السیاح مع 

برامج تعزیز السیاحة وتوزیع  اعداد .هیة المقامة المقبول والمناسب والسیما تاثیرات الزوار والتنوع البیولوجي والمشاریع الترفی
الفعالیات لتخفیف الضغط على اماكن المحافضة علیها من خالل تشجیع الزوار على تجارب ثقافیة اوسع للتعرف على 

 .لتقلیل التقلبات في عدد الوافدین وتجنب اإلفراط في أعداد الزوار في وقت واحدو خصائص التراث الطبیعي في المنطقة
توزیع وبیع منتجات الحرف الیدویة المحلیة وغیرها من المنتجات لتوفیر عائد اقتصادي واجتماعي للمنطقة المضیفة مع 

 . )26 صفحة، cultural tourism Charter، 1999(الثقافي لبنیةضمان عدم تدهور ا
 

، من تهیئة واعداد الزائر للتجربة السیاحیة لتكون مفیدة ومرضیة وممتعة في نفس الوقت  :وشمل المحور الثاني
توعیة وتثقیف الزائر  الحترام حرمة االماكن الروحیة والممارسات والتقالید ، واحترام قیم وانماط الحیاة الخاصة خالل 

وتقدیم  التخطیط لالنشطة السیاحیةومن جهة اخرى . بالمجتمع المضیف والتشجیع على التصرف بصورة مسؤولة 

 
 

 

 تسلسل برامج الحفاظ الكفوءة لتحقیق التنمیة المتكاملة

)تانالباحث( :المصدر /واشنطن الجوانب الذي اختص بها میثاق   :)5-1( شكل  
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التسهیالت المناسبة لراحة وسالمة ورفاه الزائر وتعزیز التمتع بالزیارة دون ان یكون لها اثار سلبیة على السمات الهامة او 

 . )cultural tourism Charter،  ،1999 p24( الخصائص الفیزیائیة للمناطق التراثیة
، حیث یظهر موقف موضوع المجتمعات المضیفة والسكان االصلیین للبیئات التاریخیة ب فیتعلقاما المحور الثالث 

اعادة  المستوى االولالمجتمع المحلي في التعامل مع برامج التطویر السیاحیة وبرامج الحفاظ على مستویین ، یتضمن 
ین والسیاسیین على  التوزیع العادل الفائدة من االنشطة السیاحیة والحفاظ الى الدولة المضیفة ، من خالل دور المخطط

لفوائد السیاحة والتنمیة السیاحیة بین المناطق والبلدان لتحسین مستوى التنمیة االجتماعي واالقتصادي ، و تدریب وتوظیف 
المرشدین السیاحین والمترجمین من المجتمع المظیف لتعزیز مهارات السكان المحلیین في عرض وتفسیر القیم الثقافیة ، 

وزیع انشطة وادارة الحفاظ والسیاحة على الفئتین من الرجال والنساء بالتساوي من خالل توفیر فرص العمل والدورات ت
فیبحث عن توعیة السكان المحلیین على حمایة التراث الثقافي والحفاظ علیه  المستوى الثانياما . التدریبیة والتعلیمیة 

فة ، فضًال عن دور صانعي السیاسات والمخططین والباحثین والمصممین واثبات اهمیة ذلك لهم والبناء المجتمع كا
 والمهندسین المعماریین والمترجمین على فهم ومساعدة في حل القضایا والمشاكل بما یحترم التراث الثقافي ویحافظ علیه

.)cultural tourism،1999 P25-26(  . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
جاء على شكل برنامج متكامل لصناعة السیاحة في البیئات  للسیاحة ، الدوليیتضح من الطرح اعاله ان میثاق 

التاریخیة من خالل مشروع التنمیة المتكاملة التي تشمل النظرة التطویریة والحفاظیة في الوقت نفسه  لكل من متطلبات 
 .) 6-1( وكما موضح في الشكل . البیئة التاریخیة ومتطلبات المجتمع المحلي ومتطلبات السائح 

 مبادئ التحلیل والحفاظ إلعادة هیكل التراث المعماري 2003 ساالیكومو  میثاق -4
ICOMOS Charter – Principles for the analysis, conservation and structural 

restoration of architectural heritage (2003)     :  
هیاكل التراث المعماري على ان عملیة استعادة ركزت بنود المیثاق الخاص بمبادئ التحلیل والحفاظ الستعادة وترمیم 

او ترمیم الهیاكل المعماریة التراثیة هي عملیة معقدة  ترتبط بالعدید من المستویات الفكریة والمادیة ، مع االستناد الى 
الى القرارات للتوصل من خالل اسالیب التحلیل والمعالجة العقالنیة . البناء الحدیثة ومعاییر القانونیة األنظمة تطبیق

  .المناسبة والضروریة المناسبة للسیاق الثقافي
في عملیة استعادة وترمیم الهیاكل المعماریة التراثیة من خالل االستناد الى سیاسات المستوى الفكري حیث یرتبط 
 المادي یتطلبحیث ان التعامل مع التراث  ثابتة معاییر والتي التقوم على المعماري التراث وأصالة الحفاظ على قیمة

 .إلیه تنتمي الذي الثقافي السیاق الخاصة باصالة التراث المعماري وقیمته التاریخیة ضمن الثقافات لجمیع احترام
فیعني بالتغیرات او األجراءات المرتبطة بساسات الصیانة والترمیم على المستوى الفیزیائي  المستوى المادياما 

حیث یتطلب استعادة هیكل التراث المعماري اعداد منهج . لهیكل التراث المعماري الغراض اعادة االستخدام او التوظیف 

 

)تانالباحث( :المصدر /  1999الجوانب التي اختص بها میثاق السیاحة ): 6-1(شكل   
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مرحلة  فضًال عن .مة والمواثیق الخاصة بهذا الجانب متكامل عن عملیة الصیانة واالستعادة او الترمیم ، طبقًا الى االنظ

 معلومات. الحفظ ممارسة في والمادیة االنشائیة  للخصائص الكامل والذي یتضمن الفهم االعداد لتطبیق المنهج المطلوب
 التحوالت على البناء، في استخدمت التي التقنیات من والمتبعة في الموقع التاریخي، األصلیة الدول في المنشأ على أساسیة
 .) ICOMOS Charter ،39-38P ,2003 (.الحالة الراهنة للهیكل التراثي  على وآثارها،

 :حیث یرتبط اعداد المنهج بعدد من المراحل تشمل 
النوعي والتاریخي الخاصة بالهیكل التراثي المعماري وتستند على ثالثة مناهج رئیسیة وهو المنهج  تشخیص المشكلة -

والتهرء المادي ، اما المنهج التاریخي فیعتمد على  لتضرر الهیكل االنشائي  المباشرة المالحظة النوعي على، ویقوم المنهج  والكمي
 .اإلنشائي والتحلیل واالنشائیة والرصد المادیة االختبارات على أساسا الكمي یعتمد واألثریة، والمنهج التاریخیة البحوث

 .البناء سالمة مستوى تقییم ذلك وبعد واالضمحالل، الضرر أسباب أوالً  تحدید من بد ال الهیكلي التدخل بشأن قرار اتخاذ قبل
 یتم حیث والتعزیز ، الحفظ لتدابیر أساساً ویعتبر  التشخیص في األخیرة هي الخطوة البناء سالمة مستوى تقییم

 والبحث المباشرة، المالحظة: الكمي التحلیل مع من خالل التوفیق بین التحلیل النوعي العالج تدابیر إلى الحاجة تحدید
  المحددة ، السالمة أهداف مع یتناسب بما حیث یقرر التدخل واالختبارات  فضًال عن التجارب البنیوي ، التحلیل التاریخي،

عن التشخیص واسباب الضرر وتقییم  تقدیم تقاریر توضیحیة .التراث قیم على ضرر أقل مع ومتانة الهیكل سالمة لضمان
 ) .Charter ،P39 2003 (السالمة 

 :الهیكل التاریخي من خالل تحدید عدد من المستویات من ضمنها  یستند قرار التدخل لحل مشكلة : قرار التدخل
، على اساس تدخل عالجي یهتم بمعالجة مشكلة واقع الحال ، او على اساس مبدأ العالج او  تحدید نوع التدخل -

 .الصیانة الوقائیة والتي تعتمد على معالجة االسباب الجذریة بدًال من االعراض 
لیات الصیانة سواء باستخدام التقنیات التقلیدیة الخاصة باستخدام المواد و الطرق التقلیدیة في عمتحدید تقنیة التدخل ، -

 والترمیم،او باستخدام تقنیات حدیثة ومواد جدیدة ودراسة مدى توافقها مع المواد الموجودة وتكامل اجزاء الهیكل التاریخي
بعض االجزاء  عملیة ازالة او تغییر. ، ویشمل عملیات التعدیل واالصالح للهیاكل المتدهورة  تحدید اسلوب التدخل -

عملیة االستبدال بعض االجزاء باخرى . بمالمح المواد التاریخیة او المعماریة الممیزة  للضرورة القصوى دون التاثیر
كتدبیر  تجمیع االجزاء التاریخیة وٕاعادة عملیة الفك والتجمیع ویشمل تفكیك.بهدف تقویة المنشأ وذلك للضرورة فقط 

 ICOMOS ,2003 (ضارة  رىأخ بوسائل یكون صیانتها عندما وهیكل المواد طبیعة تتطلبها اختیاري التي
Charter ، 38ص. ( 

 الحفاظ وتشمل معاییر السالمة واالمان  ینبغي لعملیات ، تحدید المعاییر الواجب االلتزام بها اثناء عملیات التدخل -
الحفاظ ومعاییر الكلفة االقتصادیة ومعاییر البیئیة فضًال عن معاییر  .السالمة متطلبات على سلبا تؤثر ال والصیانة ان

 .األصلیة للدول التاریخیة والقیمة والتقنیات المفهوم تدخل احترام كل على على القیمة التاریخیة للهیكل ؛ ویجب
 مؤقتة حمایة أنظمة ، استخدام تحدید مجموعة من االجراءات التي یجب اعتمادها اثناء عملیات التدخل وتشمل -

اعداد برامج الرقابة المصاحبة لعملیات التدخل ، . التراث  قیم على ضرر أي خلق دون من التدخل خالل تستخدم
 وحفظها والرصد التحقق أنشطة مع توثیق جمیع.النتائج  فاعلیة من للتأكد تدخل وبعد أثناء ورصد تدقیق تعمل على

 . )p.40,، 2003، ICOMOS( ، التاریخ من كجزء
 شاملة خطة یتطلب متكامل بشكل التاریخیة الهیاكل واستعادة ترمیم عملیات تحقیق ان اعاله الطرح من یتضح          

 عدة خالل من وذلك والوظیفة االنشائي والهیكل ، العمارة من مختلفة لجوانب الواجب الوزن تعطي التي متكاملة
 ) . 7-1( الشكل في موضح كما ، وتنفیذیة نظریة وخطوات مراحل
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)تانالباحث( :المصدر /  2003الجوانب التي اختص بها میثاق االیكوموس  :)7-1(شكل   
 

 م2013میثاق النجف للحفاظ وترمیم وتأهیل المدن والمواقع والشواخص التاریخیة والتراثیة لسنة  -5
 جامعة – الغفور عبد قاسم محمد الدكتور"باشراف عدد من االساتذة المعماریین ذوي االختصاص برئاسة  
 المعماریة الهندسة قسم -النهرین

یعد میثاق النجف الخاص بالحفاظ والترمیم وتاهیل المدن والمواقع والشواخص التاریخیة والتراثیة من الدراسات التي 
مثل میثاق (حاولت الجمع بین بنود واهداف المواثیق والمعاهدات التي اتفق على توقیعها العراق في نهایات القرن العشرین 

ومنظمة العواصم والمدن االسالمیة التابعة   ICOMOSوبالتنسیق مع الجهات المحلیة والعالمیة مثل الیونسكو والـ) فنیسیا
ومحاولة اعادة المركز االقلیمي لصیانة . ومنظمة المدن العربیة التابعة لجامعة الدول العربیة ، لمنظمة المؤتمر االسالمي

حیث یتم فیها تحدید كل المحاور التي ینبغي الحفاظ علیها في مدینة النجف مع . یةالممتلكات االثاریة الى العراق مرة ثان
  .وصف اآللیات الالزم إتباعها النجاز هذا الهدف

یتضمن  مستوى مباشرتناولت الوثیقة  الحفاظ على االبنیة والمواقع التاریخیة وعلى مستویین رئیسیین  حیث 
سیاسات الحفاظ والتدخل على االبنیة والمواقع التاریخیة حسب االنطقة والمساحة التي تشغلها ، حیث صنفت الشواخص 

،  االخرىو االبنیة الدینیةنطاق ، الحفاظ على وحدة الجیرةطاق ن، الحفاظ على  نطاق المدینةالتاریخیة على اساس 
وتالحمها في التعامل مع  تكامل سیاسات التدخلمع التاكید على . ة والتزینیة التفاصیل واالعمال الفنیالحفاظ على نطاق 

االنطقة وعلى اربعة مستویات رئیسیة االقتصادیة واالجتماعیة والمعماریة وعلى مستو التخطیط العمراني واالقلیمي ، 
 . ) 2-1(الجدول  ،) 2013،  3و2 .ص، میثاق النجف(لضمان كفائة العمل واستمراریة المنطقة على العطاء 

من سیاسات التدخل التي تجري على االنطقة مجتمعتاً ، فیتضمن سیاسة الحفاظ على  المستوى الغیر المباشراما 
التراثیة و  المباني في االستدامة ومعاییر الطاقة أنظمة على من خالل المحافظةنظم الطاقة المتجددة ومبادئ االستدامة 

 .المعاصر  البناء أنظمة في وتوظیفها اعتمادها تشجیع
 

 الترمیم، أو یعني تدوین جمیع اعمال الحفاظ، التسجیل، وینقسم الى ثالثة اجزاء وتشمل  التسجیل والتوثیق والنشر
حة وتوضیحیة، تحلیلیة تقاریر شكل على ویكون التنقیب، أو ویتضمن جمیع التدابیر التي تم  والصور؛ بالرسوم موضَّ
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 المقاالت عن فضالً  )والتكامل، التنظیم، وٕاعادة والتقویة، التصنیف، (من اعمال 1999واشنطن االشارة الیها في میثاق 

 .وترك السجل في مؤسسة عامة في متناول جمیع الباحثین والدارسین. العمل فترة خالل الموضوعة والمنهجیة التقنیة
 

 

 التفاصیل مستوى التدخل النطاق 
على مستوى تخطیط  نطاق مدینة

 عمراني
 السیطرة على المرور ومناطق ومواقف السیارات وعدم تقاطعها مع حركة السابلة  -
الُبنیة، التكیُّف وٕاعادة االستعمال للُبنى المحلیة یجب أن یتم من خالل أسلوب یحترم سالمة  -

، المعیشة المقبولة والمعاییر العالمیة) معاییر(شخصیتها وشكلها بینما یكون متالئمًا مع مواصفات 
 .بما یضمن االستمراریة والتواصل الحضاري

یجب أن تُنَجز التداخالت في الُبنى المحلیة بأسلوب یحترم ویصون سالمة الموقع ، وعالقتها  -
 .، وعالقة ُبنیة بأخرى )الحضاریة(ریة والظواهر الفیزیاویة والثقافیة بالبیئة الطبیعیة والبیئة الحض

ُیراعي العمل المعاصر في المباني  المحلیة، والمجامیع والمستوطنات، قَیمها الثقافیة  - اجتماعي واقتصادي
ویسعى الى التقدیر والحمایة الناجحة للموروث المحلي والذي ، وشخصیتها التقلیدیة) الحضاریة(

 یعتمد على مدى انخراط ومساندة المجتمع، واالستعمال المستمر، والصیانة

على مستوى  نطاق وحدة جیرة
 تخطیط عمراني

 تحسین السكن وتطویر المباني السكنیة المتهرئة والمنهارة  -

 مشاركة المجتمع في عملیات التطویر والحفاظ- اجتماعي واقتصادي
والترابط االجتماعي ورفع الرصید السكني، كما وقد یتطلب األمر تقویة مفاهیم وحدة الجیرة  -

بعض اإلجراءات اإلداریة لتنقیة المدینة الحضریة من المهن و الفعالیات غیر الالئقة التي تتراكم 
في المناطق المشابهة، و التي تجعلها غیر مالئمة لسكانها األصلیین الذین ینزحون بسببها الى 

 .الت الجیرة بسبب ذلكمناطق أخرى، فتضعف ص
وبالتالي الحفاظ علیه كشاخص رئیسي على مستوى المدینة ومستوى ، اعتبارها ارث روحي ومادي على مستوى عمراني

 ساكنیها وزائریها
  نطاق ابنیة اخرى

 على مستوى معماري
الحفاظ والكشف عن القیمة الفنیة والتاریخیة للشاخص مع احترام المادة األصلیة والوثائق  -

 .كذلك تمایز االضافة بطابعه المعاصر  عن التشكیل المعماري ویحمل. الحقیقیة
 تكییف وتوظیف االبنیة التاریخیة-
 .ال یمكن السماح بإزالة كل أو جزء من الشاخص -
یمكن إنجاز تقویة الشاخص من خالل استعمال أي تقنیة حدیثة للحفاظ علیه، وذلك بعد التأكد  -

 من كفاءتها ، وعدم األخالل  بمظهر الشاخص  باظهار معالم التقنیات الحدیثة 
تتكامل بدائل األجزاء المفقودة بتجانس مع الكل، لكن في الوقت نفسه یجب تمییزها عن األصل  -

 ف عملیة الترمیم للدلیل الفني أو التاریخيكي ال ُتَزیِّ 
على مستوى 

 اجتماعي واقتصادي
، تكییف االبنیة التاریخیة للحیاة المعاصرة یتطلَّب اهتمامًا حذرًا أو تطویرًا للفعالیات الخدمیة العامیة

 مع تأمین كافة متطلبات البنى التحتیة الفنیة والثقافیة
نطاق التفاصیل 

 والرسومالمعماریة 
المواضیع من نحت، أو رسم، أو تزیین التي تشكِّل جزءًا متممًا للشاخص الیمكن إزالتها عنه كونها  على مستوى معماري

 .جزء منه
 

و تشمل جرد وتسجیل للشاخص او المراكز التاریخیة المؤهلة للحفاظ من خالل تدوین مجموعة من  التوثیق اما
 :انواع من المعلومات وهي المعلومات حول الشاخص وتشمل اربعة

، إلیه للرجوع خاص رقم، األبنیة مجموعة أو المبنى اسم :معلومات تعریفیة عن الشاخص او المركز التاریخي وتشمل  -
 أو ، الصوریة، والوثائق والتقاریر، المعني المبنى لسجالت المختلفة المراجع، التسجیل منظمة إسم، السجل تألیف تاریخ

 .تسجیل مصادر المعلومات  النصیة فضًال عن
 الموقع ، أو الشاخص، المبنى، وأبعاد وشكل، نمط،  :معلومات عن الشاخص التاریخي وحالته في الماضي وتشمل  -

 الملحقة، النقوش ، الُبنى أو والزخرفة واإلنشاء ، والتزیین، األساس واألجزاء والخارجیة ، المواد، الداخلیة الخصائص
 .الموقع  وطبوغرافیة التراثیة، والمعالم والطبیعة الحدائق،

 والصیانة اإلدارة، تاریخ :معلومات عن االعمال المعاصرة التي طرأت علیه نتیجة اعمال الحفاظ والترمیم وتشمل  -
 لإلنشاء نماذج أو النموذجیة والصیانة ، العناصر اإلنشاء في المستعملة والمهارات والحدیثة التقلیدیة التقنیة واإلصالحات ،

 اآلنیة التراث حالة الموقع ، تقویم لمواد أو

) 2013، 7-5 .ص، النجف میثاق(:المصدر /مستویات التدخل  في انطقة الشواخص التاریخیة  :)2-1(جدول   
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 والتوسع، األصلي، والتصمیم ومالكه، اإلنشاء،، تاریخ إلثبات شاهد:  وتشمل  شواهد تؤكد صحة المعلومات الموثقة -

 وأثر ، البنیویة والتغیُّرات به، المرتبطة واألحداث الستعماالته، المتعاقب التاریخ إلثبات شاهد والتزیین ، و واالستعمال،
فیشمل محاولة  نشر النتائج التي تم الحصول علیه من عملیة التوثیق الخاصة  اما النشر.والطبیعیة البشریة الخارجیة القوى

 بالمبنى او المركز التاریخي
ج الحفاظ على الطابع ، وترتبط بدور الحكومة والمنظمات والجماعات المسؤولة في اعداد برام التدریب والتعاون الدولي

المحلي وبرامج التدریب وبرامج المعلوماتیة لتعزیز الوعي عند الجمهور فضًال عن تاسیس الشبكات الوطنیة واالقلیمیة 
مع استمراریة ُنُظم البناء التقلیدیة والمهارات الِحَرفیة المرتبطة بالطابع المحلي من . للعمارة المحلیة لتبادل الخبرات والتجارب

 الحفاظ علیها، وتوثیقها ودعمها وٕایصالها إلى األجیال الجدیدة من الِحَرفیین والبّنائین من خالل التعلیم والتدریب خالل
  .)  2013، 7-5 .ص، النجف میثاق(

ركز میثاق النجف من الطرح اعاله على مجموعة من اسالیب وتدخالت ضمن مستویات االنطقة التاریخیة وكما موضح 
 .)8-1(في الشكل 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

لسنة  55قانون االثار والتراث رقم ،الهیئة العامة لالثار والتراث ، جمهوریة العراق وزارة الدولة لشؤون السیاحة واالثار -6
2002. 

للحفاظ على االبنیة االثریة   م ، سعیاً  2002قدمت وزارة الدولة لشؤون السیاحة واالثار قانون االثار والتراث لسنة 
، واعتبارها موروثا ثقافیًا وعلمیًا یعكس حضارة مجتمع اصیل وهویته ، مما یقتضي تسجیلها وحمایتها  یة في العراقوالتراث

اذ طرح . وصیانتها ومنع التجاوز علیها لتبقى معالم شاخصة امام االنظار لیمد الحضارة االنسانیة بمقوماتها االساسیة 
نون مجموعة من البنود والمحددات الصارمة في التعامل مع االبنیة االثریة والتراثیة تحدد من خاللها طبیعة تصنیف القا

 ) 6 .ص ،2002،قانون حمایة االثار. ( االبنیة التاریخیة ،ومحددات التعامل مع االثار والتراث 
و  الموارد واالبنیة االثریةاستنادا الى قیمتها العمریة الى ثالثة اصناف وهي  االبنیة والموارد التاریخیةصنف القانون 

بانها هي االموال المنقولة والغیر المنقولة التي تم بنائها اونحُتها او صنعها :  االثار، اذ عرف  التراثیة والمواقع التاریخیة
فیعبر عن االموال المنقولة والغیر :  اما التراث .سنة  200او كتبها او صورها او رسمها االنسان والیقل عمرها عن 

سنة ولها قیمة تاریخیة او فنیة او وطنیة او دینیة او لممیزاتها  المعماریة او الهمیتها  200المنقولة التي یقل عمرها من 
نها المواقع التي شهدت با المواقع التاریخیةكما عرف . ، یتم االعالن عنها بقرار من الوزیر . التراثیة العربیة واالسالمیة

 . )6 .ص،2002،االثار حمایة قانون( حدثًا تاریخیًا مهمًا بغض النظر عن عمره 

 

 التفاصیل والزخارف 
 ابنیة دینیة و اخرى

 وحدة الجیرة

 مدینة

فیتضمن سیاسة الحفاظ  
على نظم الطاقة 
المتجددة ومبادئ 

 االستدامة

التسجیل والتوثیق 
 والنشر

 والتعاون التدریب
 الدولي

مستوى معماري   

 مستوى اجتماعي

مستوى عمراني 
 حضري

 مستوى اقتصادي

غیر مباشرة سیاسات تدخل مستویات تدخل مباشرة  انطقة التدخل  

االلتزام بالمواثیق والمعاهدات الموقعة من خالل تعریف حدود الشواخص والمراكز التاریخي ورسم السیاسات  -

.المناسبة للحفاظ علیها ضمن المعاییر العالمیة للصیانة  

 

.  )2013، الباحثتان عن میثاق النجف ( :المصدر /مخطط تفصیلي الهم ماركز علیه میثاق النجف : )  8-1( شكل    
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، من خالل  من المحددات والقیود في التعامل مع االبنیة االثریة والتراثیة وما یحیط بهاكما فرض القانون مجموعة 

یر استخدام االبنیة الموثقة والمشمولة بالحفاظ اال بعد تامین قوانین تمنع التدخالت الخاصة باعادة بناء او ترمیم او تغی
التجانس مع الخصائص المعماریة والمقاییس العامة الخاصة بمنطقة الحفاظ واالبنیة الموثقة ، وبموافقة السلطة االثاریة ، 

ها مع عدم االضرار بها او كما انها تحدد استخدام االبنیة الدینیة والعتبات المقدسة اال في الغرض الذي انشئ من اجل
 . تشویهها ، وتحدید توسعتها وتطویرها بما یالئم العصر

فیشیر الى اعتبار المنطقة المحیطة باالثر وعلى بعد  بالتدخالت الخاصة بمحیط االبنیة االثریةاما مایخص 
ضًال عن تحدید طراز االبنیة ف. كیلومتر هي منطقة محرم تخضع لقوانین االرتفاق من خالل منع التدخل والبناء ضمنها 1

 قانون( .المجاورة للمواقع االثریة الجدیدة والتي یتم تجدیدها وتحدید ارتفاعها والوانها وضرورة انسجامها مع االبنیة االثریة 
 .  )2002، 12-11ص ،االثار حمایة

یتضح من الطرح اعاله ان تامین القانون العراقي عملیات الحفاظ على االبنیة التاریخیة ومایحیط بها من خالل 
مجموعة من البنود والقواعد الصارمة التي تحول المبنى االثري ومایحیط به الى مزار الیمكن تفعیله واستثماره لخدمة 

فضًال عن  توجه القانون . یانها من قبل المجتمع بمرور الزمن الحاضر ، لیختفي بذلك اهمیة ودور هذه االبنیة ونس
وذلك لطرحها مجموعة من المحددات المقیدة : الى التعامل مع االبنیة االثریة على اساس التعامل مع االبنیة االثریة 

لقانون العراقي توجهه لذا یؤخذ على ا. السلوب التعامل مع هذا النوع من االبنیة ، كذلك تحدید التعامل مع مایحیط بها 
الحفاظي الصارم وعدم انفتاحه على المواثیق والمعاهدات المعاصرة في التعامل بشكل اكثر مرونة مع االبنیة التاریخیة 
وتصنیفها واالستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا الموضوع ، لضمان حیاة امثل لهذه االبنیة و مشاركتها في تنمیة 

 .قتصادیًا واجتماعیا وعمرانیًا فضًال عن تاصیله للهویة المحلیةالمجتمع المحلي ا
 المفردات والمؤشرات الخاصة بالمواثیق) 1-8(

اهم المفردات والمؤشرات التي ركزت علیها المواثیق الدولیة في تعاملها مع االبنیة والمراكز التاریخیة ،خصوصا في 
 : ] 2015، 38. ساقي ص[ ت التالیةمجال التدخل لالغراض السیاحیة  تتوضح في المفردا

 .تصنیفها لالبنیة التاریخیة : اوًال 
تضمن المواثیق تصانیف االبنیة التاریخیة على اسس متعددة فمنها ما صنفت االبنیة التاریخیة على اساس قیمتها 
التاریخیة الذي یمثل اهمیة المبنى كشاهد الحداث تاریخیة مهمة ، فضًال عن تصنیفها على اساس القیمة الفنیة او 

ضمن النسیج الذي یحتویه ،  وقیمته العمریة والتي تشمل تصنیف  المعماریة ویشمل االبنیة ذات الطراز المعماري الممیز
 سنة باالبنیة التراثیة  50والیقل عن  200سنه باالبنیة االثریة واقل عمرًا من  200االبنیة االقدم من 

 .التاریخیة  تصنیف االنطقة: ثانیًا 
من التفاصیل اریخیة والتي تدرجت طرحت بعض من المواثیق الدولیة االنطقة التي ترتبط بمعنى الشواخص الت

وحدات (والمباني المتجاورة او المباني السیاقیة )  دینیة ، اخرى (والرسوم واالعمال الفنیة التاریخیة یلیها المباني التاریخیة 
فضًال عن تعریف محیط المراكز ). المدن ، القرى ، المراكز الحضریة (والمستوطنات الحضریة ) االحیاء) (الجیرة 

 .لتاریخیة الذي یمثل المرحلة االنتقالیة بین المركز التاریخي والمدینة المعاصرة ا
 مستوى التدخل : ثالثًا 

تعاملت المواثیق الدولیة مع االبنیة التاریخیة على مستویین وهي المستوى الفكري الذي یتضمن الحفاظ وتسجیل ونشر 
 وتتضمن سیاسات  الماديالمستوى .عطي هویة المكان وخصوصیته القیم والعادات والتقالید المجتمعات االصیلة التي ت

التي تهدف الى اطالة عمر المستوطنات الحضریة التاریخیة او االحیاء المجاورة او المبنى او االجزاء  الحفاظ -1
 . والتفاصیل والزخارف الفنیة التاریخیة ، دون احداث تغییر في الشكل والوظیفة

 .التي تشمل االعمال الدوریة التي تهدف الى منع تدهور المباني والمعالم التاریخیة ، الصیانة سیاسة  -2
التي تهدف الى الحفاظ على المباني والمراكز التاریخیة واظهار قیمها الجمالیة والمعماریة والتاریخیة  سیاسة الترمیم -3

 . وعالقته بما یحیط به األصلیة المعماریة حترام عناصرهالمركز التاریخي فضًال عن اصالح االجزاء المتضررة منه واللمبنى او 
الذي یشمل النشاطات الذي یتم من خالله باعمال الصیانة واالصالح وكافة التعدیالت  اعادة التاهیلواسالیب  -4

الضروریة التي یحتاجها المبنى فضًال عن اعمال اعادة االستخدام بكفائة بوظائف تتناسب مع خصوصیة المبنى التاریخي 
الستخدام والتوظیف والتكیف بسیاسة الحفاظ وبیئته التاریخیة واالجتماعیة والطبیعیة ، كما ترتبط كل من سیاسات اعادة ا
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بینما ترتبط بسیاسة التاهیل من جهة اخرى من . المعاصرة ضمن مبدء عدم التغیر او االضافة اال في سیاقات محددة 

 خالل التعامل مع االبنیة التراثیة والسماح بتغیرات ضمنها دون التاثیر على قیمة المبنى، ویضاف الى هذه السیاسات
التي تشمل توثیق جمیع المعلومات التاریخیة الخاصة بالمبنى او المركز التاریخي  اسة التوثیق والتسجیل والنشرسی -5

 .وجمیع االجراءات والسیاسات التي طرئت علیه خالل االحقاب الماضیة والى عصرنا الحالي
 التدخل اسلوب في التوجه: خامسًا 

تباینت توجهات المواثیق الدولیة في تعاملها مع االبنیة التاریخیة من خالل طرحها للسیاسات التي تبنتها والتي تعاملت    
 مع االبنیة والمراكز التاریخیة من خالل اعتماد 

ماري و ، والتي التسمح باي تغیر او اضافة ظاهرة الى المبنى التاریخي والحفاظ على الطابع المع التدخل المقید -1
 . القیمة التاریخیة والفنیة  االصیلة ، ویتبنى سیاسات الحفاظ والترمیم والصیانة والحمایة 

ضمن حدود معینة والتي یسمح باجراء التغیرات والتعدیالت والتوظیف واالضافات المعاصرة  التدخل الغیر المقید -2
 و المركز التاریخي واالنسجام معه ضمن توجهات التراثیة المعاصرة الظاهرة دون ان یؤثر الجزء المعاصر المضاف على قیمة المبنى ا

، والتي من شأنه ان توظف الطاقة الكامنة لالبنیة والمراكز التاریخیة ومایحیط بها  التدخل االستثماري السیاحي -3
واكسابها قیمة اقتصادیة واجتماعیة وعمرانیة وثقافیة ، من اعتماده على سیاسة التوظیف السیاحي والذي یرتبط بسیاسات 

 .حیط به والمعاییر التي تحكمهالتاهیل والحفاظ باختالف خصوصیة وطبیعة المبنى والمركز التاریخي واما ی
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الباحثتان:المصدر /فیه تحقیق المواثیق الدولیة والمحلیة للمفردة االستثمار السیاحي والمفردات االخرى المستخلصة :) 3-1(جدول   
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یظهر من خالل استعراض اهم المواثیق التي اثرت في توجهات التعامل مع المباني التاریخیة ضمن سیاسات 

واتساع الجوانب المرتبطة بالحفاظ علیها واشراكها بشكل ، )الحفاظ واعادة التاهیل والتطویر واالمالء والتجدید الحضري(
ل من الحفاظ المحدد لنخبة معینة من المباني التاریخیة ، والتي اكثر فاعلیة ضمن مشاریع وسیاسات التعامل معها، والتحو 

ركزت على جوانب عاطفیة رمزیة وجمالیة معینة ، الى مستوى اكبر یشمل مدى اوسع من المباني التاریخیة التي تمتلك 
تثمار السیاحي لتكون ویبحث تكاملها واشراك جوانب متعددة وباالخص في االس، قیمًا مختلفة وتعود لفترات زمنیة متفاوته 

اعترافًا بأهمیتها المعماریة والحضریة في تحقیق التطور ، جزء من سیاسات التعامل مع هذا النوع من المباني الخاصة 
 ).3-1(المستدام وفائدتها في نشر االرث الحضاري بتنوعه كما في الجدول رقم 

 

 االستنتاجات 1-9
ظهرت لدینا ) 3-1(في الجدول رقم من خالل اجراء المقارنة بین المواضیع والمفردات التي تناولتها المواثیق الدولیة     

 لألبنیةالخاص باالستثمار السیاحي تتعلق بالمفردات المستنبطة وخصوصا مفردة اسلوب التدخل  النتائجمجموعة من 
 :وكما یلي .والدینیةوالمراكز التاریخیة 

یخص بمفردة تصنیف االبنیة والمراكز التاریخیة والدینیة فقد تباینت تصانیف التي تطرقت لها المواثیق الدولیة اال  فیما -
ان اغلبها اتفقت وبشكل عام على تصنیف االبنیة التاریخیة حسب القیمة التاریخیة والثقافیة الروحیة والفنیة المعماریة فضًال 

 .التي عاصرتها لألحداثعن قیمتها المكانیة كشاهد 
اتجهت المواثیق الدولیة الحدیثة او االكثر تقدمًا بالتعامل مع االبنیة والمراكز  المواثیق،بمستوى عمل  ما یخص اما -

التاریخیة على مستویین مادي شمل التدخالت على الهیكل الفیزیائي من ترمیم وتقویة وصیانة وتوظیف ومستوى فكري 
 .الالحقة لألجیالوثقافته ونقله ر العادات والتقالید الخاصة بالمجتمع شمل الحرص على استمرا

ال فقد توجهت المواثیق نحو فكرة الشاخص التاریخي  التاریخیةالتعامل مع الشواخص  وانطقهالى مستویات  بالنسبة -
یحیط بها فضًال عن شمولیة  افقط بالمبنى او الصرح التاریخي االثري بل یمتد الى المستوطنات الحضریة القدیمة وم یتمثل

 .القدیمةوالفنیة  المعیاریةالمفهوم للتفاصیل 
استنادًا الى االستراتیجیات واالسالیب الخاصة اسالیب التدخل الخاصة بالتعامل مع االبنیة والمراكز التاریخیة  تباینت -

اذ ظهر ان المواثیق الدولیة قد تدرجت من التدخل الحفاظي  تأهیلیة،واسالیب  حفاظیهتتراوح بین اسالیب  والتي ، بالتدخل
 .المعاصرةمع االحتیاجات  یتالءموبما  التاریخیةوتطویر الشواخص  تأهیلالى االنتقال الى السیاسات الرامیة الى 

ة في المواقع یدارة السیاحاالحول  1999سنة  المنفذاظهرت الدراسة المقارنة من الجدول اعاله ان میثاق االیكوموس   -
والمراكز التاریخیة  لألبنیة، هو المیثاق الوحید الذي اكد وبشكل صریح على اهمیة التوجه االستثماري السیاحي   التراثیة

والتطویریة من خالل توظیف االبنیة والمراكز التاریخیة  والتأهیلیةكتوجه رئیسي تتعامل مع استراتیجیات التدخل الحفاظیة 
السیاحیة ، كوجهة استثماریة تفعل الطاقة الكامنة للمبنى او المركز التاریخي وتعمل على اظهاره  لألغراضبها  وما یحیط

 .ونشره كوسیلة للتنمیة الشاملة على المستویات االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والعمرانیة 
 التوصیات  10 -1

التطرق الیه في البحث عن المواثیق الدولیة العالمیة والمحلیة فقد تم التوصل الى مجموعة من  ما تممن خالل    
السیاحة المحلیة واخص بالذكر واقع السیاحة الدینیة في مدینة  التوصیات والمقترحات التي من شانها ان تنهض بواقع

 .المقدسةكربالء 
العالمیة واالتفاق على توقیع المواثیق واالتفاقات مع المنظمات العالمیة  حاجة البلد الى االنفتاح نحو المواثیق الدولیة -

الروحیة والعاطفیة  ألهمیتهالضمان حمایة المعالم التاریخیة واخص بالذكر المعالم الدینیة  واالیكوموس،كمنظمة الیونسكو 
من االمثلة االیجابیة للتوجهات الرامیة للحفاظ على هذه  2013وتعتبر میثاق النجف لسنة  .والعالميللمجتمع المحلي 

 .المعالمالمعالم ومنع اي تدخالت طائشة التي من شانها ان تدمر هذه 
یة اعادة النظر في القانون الدولي العراقي لحمایة االثار والتراث والتي تتصف بالصرامة والمحدودیة التعامل مع االبن -

 .الزمنة التاریخیة من تحنیطها وعدم المساس بها لتكون مزارًا میتا ینسى بمرور التاریخیة وتوجهها الرامي الى التعامل مع االبنی
فمرة یصنف على اساس ابنیة اثریة  التاریخیةمحاولة توحید المصطلحات والتسمیات التي تطلق على االبنیة والمراكز  -

س ابنیة تاریخیة وتقلیدیة ومرة تصنف على اساس شواخص ومعالم ممیزة وعالیة التمیز وتراثیة ومرة تصنف على اسا
 .مما یحدث لبسًا على الباحثین في توجیه التسمیة المناسبة للمبنى المناسب .االخرىوسیاقیة والكثیر من التسمیات 
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مع االستناد على قاعدة رصینة من االستراتیجیات واالسالیب  التاریخیةعلى مرونة التعامل مع االبنیة والمراكز  التأكید -

المدروسة والتعامل مع كل مبنى او مركز تاریخي بخصوصیته والظروف المحیطة به في الوقت الحالي وعلى اساسه یتم 
   .لهاختیار االسالیب واالستراتیجیات المناسبة له ولمصلحة المجتمع المعاصر 
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