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This translation was completed by (Abdullah Zen, Anthony Rizk, Gaelle Stephan 

and Nadia Fawzy), master's students at Brandenburg University of Technology in 

Cottbus (BTU), with the support of Eman Assi, an expert member of the 

International Scientific Committee on Twentieth Century Heritage (ISC20C). 	

The task was part of a study project led by Prof. Dr. Leo Schmidt and Ph.D. 

candidate Katelyn Williams for students of the international master's programs 

World Heritage Studies and Heritage Conservation and Site Management. BTU 

attracts students from around the world, and with more than a dozen languages 

represented in this class alone, it was in a unique position to take on the task of 

making this document as widely accessible as possible. However, as with all 

translations of this nature, some issues arose with concepts and terms that lack 

direct translations in the target languages. The translators selected the terms they 

felt were most appropriate, but the document is open to comments and 

suggestions from the wider heritage community.  

	

	

فوزي، طالب الماجستیر في جامعة  ، أنطوني رزق ، غایال اسطفان ونادیةزینكمل ھذه الترجمة عبد هللا ا

براندنبورغ للتكنولوجیا في كوتبوس، بدعم من البروفیسور لیو شمیدت وھو عضو خبیر في اللجنة العلمیة الدولیة 

 (ISC20C). المعنیة بالتراث في القرن العشرین

للدكتوراه كایتن ولیامز المرشحة وكانت المھمة جزًءا من مشروع دراسة یقوده البروفسور الدكتور لیو شمیت 

لطالب الماجستیر في دراسات التراث العالمي والحفاظ على التراث وإدارة الموقع. تستقطب جامعة براندنبورغ 

للتكنولوجیا في كوتبوس طالب من جمیع أنحاء العالم، ومع أكثر من اثنتي عشرة لغة ممثلة في ھذا الفصل، فقد 

المستند متاًحا على أوسع نطاق ممكن. ومع ذلك ، وكما ھو الحال مع كل  كانت فرصة فریدة لتولي مھمة جعل ھذا

الترجمات من ھذا النوع ، نشأت بعض القضایا مع المفاھیم والمصطلحات التي تفتقر إلى الترجمات المباشرة في 

فتوحة للتعلیقات اللغات المستھدفة. اختار المترجمون المصطلحات التي شعروا بأنھا األكثر مالءمة ، لكن الوثیقة م

 واالقتراحات من مجتمع التراث األوسع.
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فأحداث حربین عالمیتین  التكنولوجیة والسیاسیة في القرن العشرین تغییرا غیر مسبوق. االجتماعیة، أنتجت التطورات االقتصادیة،
بیر جمیعا غیرت نسیج المجتمع بشكل ك ، والحرب الباردة التي أعقبتھما وما نتج عنھا من الكساد الكبیر، وإزالة االستعمار،  كلھا

إن التحضر السریع ونمو المدن الكبیرة ، والتطور التكنولوجي والعلمي المتسارع ، وظھور االتصاالت  .على مدار القرن العشرین
اط ة ، وأنموالنقل الجماھیري قد غیّر بشكل جوھري الطریقة التي كنا نعیش ونعمل بھا ، مما أدى إلى إنتاج مباٍن وھیاكل جدید

 وأشكال بناء غیر مسبوقة ، باستخدام مواد تجریبیة.

كما ان التصنیع والزراعة اآللیة أدت الى إحداث تغیر ھائل في المناظر الطبیعیة، ومع ذلك فإن قلیل من ھذه األماكن غیر مصنفة 
ني على الرغم بأن اإلھتمام بمفھوم الحداثة وبماولم یتم الحفاظ على قیمتھا الثقافیة، مما جعل كثیر من ھذه المباني مھددة بالخطر. و

القرن العشرین قد زاد في بعض المناطق، إال أن ھذه االماكن والمنشآت الزال الخطریھددھا بسب عدم الوعي ألھمیتھا . وفي 
 كثیر من االحیان تتاثرمن خالل التتغییرات  السلبیة لعملیات التطویر الغیر متعاطفة ، او اھمالھا ببساطة

في صیاغة  ٢٠١٠في عام  (ISC20C)وإدراكا لھذه التھدیدات، بدأ أعضاء اللجنة العلمیة الدولیة المعنیة بتراث القرن العشرین
مواقع وأماكن القرن العشرین، وكان الھدف األساسي توفیر  نص مرجعي، یحدد النھج والمبادئ الذي ینبغي تطبیقھ إلدارة وتفسیر

 .مقارنة معیاریة یستدل بھا

وعملت النقاشات الحیة بین األعضاء على االستفادة من تجاربھم العملیة في جمیع مناطق العالم. من خالل عقد المؤتمرات، 
واالجتماعات والمشاورات التي جرت على نطاق واسع.الخراج  النص النھائي لمقاربات حفظ التراث المعماري للقرن العشرین 

في باریس ، ووزعت باللغات  قدمت إلى الجمعیة العامة السابعة عشرلالیكوموس ، والتي اطلق علیھا وثیقة مدرید التي
إلى أكثر من اثنتي عشرة لغة بما   ٢٠١٤و  ٢٠١١اإلسبانیة،الفرنسیة واإلنجلیزیة للتعلیق والنقاش. وتم ترجمة الوثیقة بین عامي 

الباسكیة والكاتالونیة، مما یدل على  الھندیة، الماندارین، الیة،البرتغ الیابانیة، األلمانیة، الفنلندیة، اإلیطالیة، في ذلك الروسیة،
 .استخدام مثل ھذه الوثیقة التوجیھیة الدولیة الحاجة إلى

 وبعد النظر في التعلیقات التي تم تلقیھا عقبا لذلك، تم نشر نسخة ثانیة بأربع لغات في الدورة الثامنة عشر للجمعیة العامة
ث ظھر بوضوح ضرورة مراجعة الوثیقة مراجعة رئیسیة واعطائھا عنوان جدید یشمل تصنیفات لالیكوموس في فلورنسا، حی

المواقع الصناعیة والمناطق المدنیة. وكان ذلك من خالل التعاون  أخرى من تراث القرن العشرین مثل المناظر الطبیعیة والثقافیة،
بشأن المدن والقرى  ، واللجنة الدولیة المعنیة (ISCCL) فیةالمعنیة بالمناظر الطبیعیة الثقا مع اللجنة العلمیة الدولیة

واللجنة العلمیة الدولیة للطاقة  (TICCIH) ، واللجنة الفنیة الدولیة المعنیة بالحفاظ على التراث الصناعي (CIVVIH)التاریخیة
ل لجمیع مواقع التراث في القرن ،الذي اسفرعن نجاح وأدى الى دمج  واحتواء كام (ISCES + CC) االستدامة والتغیر المناخي

 .العشرین

فقد  تم تقدیمھا في الجمعیة العامة  إسم مقاربات لحفظ التراث الثقافي في القرن العشرین، أما النسخة الثالثة، التي أطلق علیھا
-٢٠١٤رة التشاور مع تضمین التعلیقات والمداخالت التي تم تلقیھا خالل فت ،٢٠١٧في دلھي في دیسمبر  ایكوموس التاسعة عشرة

 .ونحن شاكرین لجمیع الذین ساھموا في ھذه العملیة .٢٠١٧

إننا نشجع جمیع المسؤولین عن إدارة األماكن التراثیة في القرن العشرین في العالم، باالستفادة من ھذه الوثیقة من أجل الحفاظ 
القرن  إلى لحفظ وإدارة مواقع التراث التي تعودكمرجع دولي ومعیار قیاسي  على التراث الثقافي للقرن العشرین واعتبارھا

 .العشرین

 شریدان بورك
  ISC20C ایكوموس رئیسة

 ٢٠١٧ تشرین الثاني
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 ینحفظ التراث الثقافي للقرن العشرمقاربات ل
٢٠١٧ 

 

 الھدف من الوثیقة

 

ھمی���ة كأھمی���ة الحف���اظ عل���ى األ لمواق���ع الثقافی���ة للق���رن العش���رین وإدارتھ���ام���اكن وابات���ت أھمی���ة االلت���زام بالحف���اظ عل���ى األ
 الثقافیة لمثیلتھا  في عصور سابقة  

وم���ا  ق���د ت���م فق���د الكثی���رف. ھمال���ھ وإ ھتم���ام ب���ھمھ���دد ب���الخطر م���ن فقدان���ھ نتیج���ة لع���دم اإل الثق���افي للق���رن العش���رین  م���وروثال
  یوضح ویدار بعنایة لألجیال المستقبلیة. و ،یحفظو ،ن یفھمأمتطور ومن المھم  ،تراث حي إنھفي خطر.  تبقى

لھ���ذه الفت���رة م���ن جی���دة ومالئم���ة دارة إف���ي  المس���اھمةال���ى  لت���راث الثق���افي للق���رن العش���رینالحف���اظ عل���ى ا وتھ���دف منھجی���ات
 .الثقافي موروثال

الحف����اظ عل����ى الت����راث الثق����افي ف����ي  منھجی����اتف����اظ عل����ى الت����راث الحالی����ة ، ف����إن عت����راف بوث����ائق الحعل����ى ال����رغم م����ن اإلو
. وتغط���ي مجموع���ة كامل���ة iھ���ذا الم���وروثلحف���اظ عل���ى با ي لھ���ا عالق���ةالعدی���د م���ن القض���ایا الت��� تق���د ح���ددالق���رن العش���رین 

، االنش���ائیة بم���ا ف���ي ذل���ك الھندس���ة المعماری���ة ، والھیاك���ل علیھ���ا الت���ي تُعتب���ر ع���ادة ج���دیرة بالحف���اظص���ناف الم���وروث م���ن أ
، والمن����اظر ل����ك المتنزھ����ات والح����دائق التاریخی����ة، والمن����اظر الطبیعی����ة الثقافی����ة بم����ا ف����ي ذعيوالت����راث الع����امي والص����نا

س���تخدامھا م���ن قب���ل إتھ���دف ھ���ذه الوثیق���ة إل���ى و والمواق���ع األثری���ة.ة الثقافی��� مس���ارات، والبیعی���ة الحض���ریة التاریخی���ةالط
 .راث في القرن العشرینالت ھ والتي قد تؤثر على مواقعجمیع المشاركین في عملیات حفظ التراث وإدارت

 .تدرج المالحظات التوضیحیة عند الضرورة ویقوم معجم المصطلحات بإكمال الوثیقة

 

 تنمیة المعرفة وفھم االھمیة الثقافیة

 

 : تحدید و تقییم األھمیة الثقافیة.1 المادة

  .المقبولة ثقافیةالتقییم العاییر التعریف واستخدام م 1.1

الثقافیة للموروث الثقافي التابع للقرن العشرین على معاییر مقبولة تشمل كل عناصره  ھمیة األتعریف وتقییم یجب ان یعتمد 
 ،شاملة موقعھ ادیةسماتھ الم من خاللالثقافیة  تھھمیأھ. وتتشكل اتوخاصة السجل المادي والزمني وموقعھ وتحدید استخدام

 المعدات ،الخامات ،نظمة البناءأ ،التراث الزراعي ،االلوانتخطیط و فراغیةعالقات الالو شكلال :(مثال ھتصمیمو، طاللتھوإ
وان تكون أ، اجتماعیة، علمیة، روحانیة  الثقافیة أیة إرتباطات ودالالت تاریخیةھمیة األ. كما تتضمن المیزات الجمالیة) ،التقنیة

 .و قیم غیر ملموسةأبداعیة إدلیل على عبقریة 
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 لمشاھد الحضریة التاریخیة والثقافیةو اأ مجموعة المباني الفردیة اولمباني ل ھمیةاأل تقییمتعریف و  2.1

عة من المنشآت ذات ارتباطات ثقافیة وتاریخیة مجمووتقییم كل عناصره سواءا كان  تراث القرن العشرونھمیة كبیرة لفھم ھناك أ
 .والموقع الذي یساھم باالھمیة الثقافیة المتداخلة  بین االنسان والبیئة أومشاھد حضریة بما فیھا العالقات

 

ات جھزة المعدالمجموعات الفنیة والتركیبات واألعما ل وات الداخلیة وعالقتھ باالثاث واألفراغھمیة الأتقییم  وتعریف  1.3
 الصناعیة

المجموعات الفنیة عما ل وثاث واألفراغات الداخلیة وعالقتھ باألھمیة الأییم  قمن الضروري تعریف و ت ،ھمیةلفھم األ
 جھزة المعدات الصناعیة المرتبطة بالمواق الصناعیة والمناظر الطبیعیةوالتركیبات واأل

 

 شكال وتقنیات ومواد البناءنشائي واألو احترام االبتكار اال تمییز 1.4

 یتم  نأ ي یجبوالت نشاءتقنیات اإل، ومواد البناءو االنشائیة،حلول وال ،مبتكرةال شكالتعریفھ لكل من األالقرن العشرین بیتمیز 
 .ھمیتھاأ تقییم

 

 ةلوضعیھمیة اأتعریف و تقییم  5.1

ى المحیط ر فقط علصتالتق لوضعیة. اوضعیتھم ییقتو فیعرتن أیجب  ،تراثيو الموقع الأھمیة المكان لفھم مساھمة السیاق أل
 تھوضعیالتاریخیة والمساحیة) ما بین المكان و ،البیئیة ،و لكن ایضا العالقات والتفاعالت (المرئیة ،iiالملموس وأالمادي 

 .الى ما بعد حدود االماكن او المواقع الفردیة ھعالقات تدن تكون جزء من نظام معقد تمأ یمكنماكن التراثیة األن كما أ

 

 البنیة التحتیةوھمیة مبادئ التخطیط أتعریف و تقییم  1.6

، یخیةالمناظر الطبیعیة التار، المواقع الصناعیة ،لمستوطنات الحضاریةة كل من اھمیأدارة وحفظ إو عریف وتمییزتیتم ن أیجب 
عمل ي سھلت (تشمل الوظیفة الرئیسیة للبنیة التحتیة الت، والمنھجیات والمفاھیم المرتبطة بفترة التطویرمبادئ التخطیط المختلفةو

 .والمجاري) یاهالموالطاقة  كل من

 

  ن.یراث القرن العشرتلقوائم جرد االستباقي التطویر  7.1

 تطلع علىتن من خالل دراسات استقصائیة منظمة وقوائم جرد یتراث القرن العشرن ھناك حاجة لتعریف وتحدید وتقییم مسبق لإ
 سالدراسات االستقصائیة وقوائم الجرد اس . ویجب ان تتوفر فيصاتصاختددة االعفرق مت قبل منوتعد بحاث و الدراسات األ

 .راثادارة التالتخطیط وعن  المسئولةالفرق تشمل تقییم األثر التراثي المطور من خالل  ،االدارةلتدابیر وقائیة للحفظ و
 

 1.9 استخدام تحلیل مقارن لتأسیس األھمیة الثقافیة.
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 ماكن ومواقع التراث المختلفةمن خالل عمل مقارنات تحلیلیة  أل ذلك ن یتمأیجب نھ فإ ،ھمیة لتراث القرن العشریناأل عند تقییم
  المواقع.  فھم أھمیتھا النسبیة مع بقیةجل من أ

 

 

.التطبیق المالئم لخطط الحمایة و منھجیة االدارة : 2 المادة  

 تدخل. عملیة  ھمیة قبل أيفھم األلسالمة من خالل الحفاظ على ا  2.1

 ،حث الكافيالبب ومن الضروري القیام غیر مقبول. او تدخلیریتغ حداثعند إمواقع التراث الثقافیة  سالمة یجب التأثیر على ال
 ي تدخل سلبي محتمل.أمنع وأتقلیل و أ والموقع لتجنبأھمیة المكان أالتوثیق وتحلیل تاریخ وو

  التي ھمیة الثقافیة في تراث القرن العشرین یتطلب تقییم لكیفیة اختالف سمات عناصر وقیم المكاندراك كیفیة وضوح األإن إ 
المكان.  وسالمة والحفاظ على أصالة ، وتفسیرهبھ عنایةلقرارات مالئمة ل تخاذھذا شرط مسبق مھم الویعد ھمیة.  األساھم في ت

والتي تتطلب ھمیة ثقافیة قد یكون لھا  أ والتغیرات الالحقة لھا خالل الزمن ماكن ومواقع التراثأل لتطورات التي تحدثن اكما أ
.علیھا سالیب الحفاظأطرق وختالف في إ  

 

 الرئیسةجمع المعلومات من المصادر  تحقیق قدرأكبر من إمكانیة 2.2 

. ومن الضروري الرجوع الیھا عند جمع التقدم التكنولوجيبسبب  أصبحت مصادر مھمة، القرن العشرین سجالت واسعةأنتج 
 .أیة معلومات متعلقة بالمكان أوالموقع  من أجل تحدید أھمیتھ الثقافیة

احث بتزوید الب ،المكان إنشاءبلھم عالقة و أخرین أعمالء أو الباني أو المخطط أو ایة  صليالمصمم األیقوم  في بعض الحاالتو 
درالتي أحد المصاالتاریخ المحكي . ویعتبر حیثما كان ذلك مناسبا األخذ بھذه المعلوماتیجب بمعلومات رئیسة تخص الموقع. و

یة الثقافیة ولكن یجب أن تؤخذ بحذر لكي ال تتناقض مع المعلومات التي یتم الحصول علیھا من المصمم تفید في فھم مدلوالت األھم
 حول الفكرة التصمیمیة وترابط المكان المادي من أجل ضمان شمولیة مدلوالت األھمیة الثقافیة. 

 

  حفظ سابقة م سیاساتیالثقافیة وتقد ھمیةتقییم األل التخطیط استخدام منھجیة 3.2

بحث  من خالل إجراء لحفظلمناسبا  ثقافي ا تخطیطيللقرن العشرین منھج ثقافیةال ھمیةالمنھجیة المستخدمة لتقییم األیجب ان تتبع 
االنتھاء ضروري الثقافیة. من ال ھمیةوضح تلك األتطویر سیاسات تحفظ وتدیر وتنتمكن من ل الثقافیة األھمیةتاریخي شامل وتقییم 
كما  .من أجل ضمان كفاءة السیاسات واإلرشادات المتعلقة بحفظ المكان أو الموقع قبل بدء العمل ھمیة الثقافیةمن عملیة تقییم األ

 iii .او ایة وثائق خاصة ذات صلة بحفظ المكان  بالرجوع  الى المواثیق المحلیة دارة الموقعوإ خطة حفظیجب ان  تجھز 

 

 .ر المقبولیوضح حدود للتغی 2.4

طط خ ، ویجب علىتدخلعملیة ي أرشادیة واضحة یجب ان توضع قبل البدء في إسیاسات وقواعد ،او تطویر لكل مبادرة حفاظ
ثالي الم خدامستخدام تدابیرالحفاظ واالستإیجب  ، تحدد داللة اجزاء المكان التي یكون فیھا التدخل مسموحأن الحفاظ/االدارة 

الھیكلیة وھكذا) والتقنیات المستخدمة  ،التخطیطیة، المعماریةاألمور ( في االعتبار آخذة  مبادئ محددة وضعیجب كما للموقع. 
 في القرن العشرین.
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 ستخدام خبرات متعددة التخصصإ 2.5

افیة. الثق ھمیةعتبار كل سمات وقیم األإل ،التخصصات ةمتعدد منھجیةالقرن العشرین  تراث ماكنأدارة إخطط حفظ وتتطلب 
ستخدام مواد وطرق البناء الغیر حول إلقیام ببحث محدد ا م مواد البناءالحفظ المعاصرة وعلالمتخصصین في تقنیات وعلى 

التراث الصناعي ك تصنیفات التراث المختلفةالمتخصصین ذوي الخبرة في حیث یشترك أیضا تقلیدیة في تراث القرن العشرین. 
  .الحفاظ في عملیاتالطبیعیة التاریخیة والمشاھد الثقافیة و

 الدارة المستمرة.ة واطة الصیانخ 2.6

یانة الصألن ماكن ومواقع التراث الثقافي. أعایة وقائیة وصیانة منتظمة  لكل ر ھناك أھمیة كبیرة ألن تشمل خطط اإلدارة على
یص قیمة لتقلومكان او موقع تراثي ي على أحفاظ یعتبران من أھم العملیات التي تضمن الالفحص الدوري والمستمرة المناسبة 

المستمر ییر ألدارة التغوحمایة  دارةإالمناظر الطبیعیة والتاریخیة الثقافیة خطة كما تتطلب على المدى البعید. ایضاالتصلیحات 
 لضمان حفظ اھمیتھ الثقافیة. 

ن یتم أیجب  والتي عمال الحقةالمكان واقتراح ایة أتقییم باإلضافة الى اعمال االستقرار في حاالت الطوارئ تكون مطلوبة  نإ
  .ھمیة الثقافیةن تطبق بطریقة تقلص التأثیر على األأاتخاذھا من قبل مھنین مؤھلین و ذوي خبرة على نحو مناسب و

 

 عمال الحفظ.أ ؤلة عنوطراف المستحدید األ 2.7 

  للقرن العشرین. و ھذا وتراث معتمدة  في اي نشاط لھ عالقة بحفظ وادارة مواقعلة والواالطراف المسئو یتم تحدیدمن المھم ان 
 المجتمعاتمسؤولة عن حفظ التراث والسلطات ال، ومدیري االصولالمالكین والمقیمین، و یشمل و كن ال یقتصر على

 اقسام تخطیط المدینة. والمسؤولة عن  والسلطات المحلیة
 

 2.8 سجالت اأارشیف و الوثائق.

تتضمن ھذه و. رشیف الدولةأل في السجالت التابعةماكن ومواقع تراث القرن العشرین أفي قد تحصل تغییرات یجب توثیق أیة 
ثي التجسیم الثالو ،المسح اللیزريو ،التاریخ الملفوظو ،الرسوم المقاسةو ،التصویر، ورسم الخرائط السجالت معلومات عن

البحث ویعتبر .الت الصناعیة, تبعا للظروفیة لآلالتراث عملیات التسجیل المستخدمة في المواقع الصناعیةوالعینات ، وبعاداأل
 رشیف.إتاحة الفرصة  لإلطالع على ھذا األالمالك على و الحفظ خططاالرشیفي جزء مھم جدا من عملیة 

ق قبل وخالل ن یكون التوثیم وطبیعتھ، كما یجب أجراءات التوثیق تتالئإلحفظ المكان ھناك خصوصیة معینة في تدخل  عملیة لكل
ضیح ض وتومن مالئم وباستخدام وسائط مبتكرة ومحدثة تساعد على عرآ أیة عملیة تدخل، وأن یحفظ التوثیق في مكانوبعد 
ن تكون ھذه المعلومات متاحة وسھلة الوصول لالشخاص تعا  للزائرین والمستخدمین ویجب أو الموقع بطریقة تجعلھ ممالمكان أ

 المعنین بھا.

 

 لتراث القرن العشرین الثقافي. فني والتخطیطيالبحث في المفھوم ال: 3المادة

  3.1 بحث و تطویر طرق صیانة خاصة ومالئمة لمواد و تقنیات البناءالمتمیزة للقرن العشرین.

لبحث  حاجةوھذا یستدعي الالماضي.  في االنشاء وطرق الخامات التقلیدیة عنالعشرین تقنیات بناء القرن قد تختلف مواد و
ھا ؤم بناالتي ت المواقعماكن وخصوصا األ، القرن العشریننشاءات تي تمیز إمحددة مناسبة النواع البناء الوتطویر طرق صیانة 
یبیة و طرق بناء جدیدة او تجرأاد ستخدام موإذلك بسبب وخاصة بھا، تحدیات حفاظ العشرین والتي تتطلب  بعد منتصف القرن
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لمواد اوفي حالة وجوب نزع بعض ھذه المواد . یة صیانتھا والحفاظ علیھاكیف او ببساطة بسبب نقص الخبرة المھنیة المحددة في
 توثیقھا وأخذ عینات منھا وحفظھا قبل ازالتھا.یجب خاصة بالموقع فإنھ  تفاصیل ایة الھامة او  صلیةاأل

كون . قد یعلیھیتم التعرف ي ضرر مرئي او غیر مرئي وتحلیل وفھم  أتدخل عملیة  ةیأقبل كما یجب فحص الخامات بحذر 
ور من قبل تدھالحالة التحقق من یجب كما . ھاتحلیلدقة في تطلب مما ی قصر من المواد التقلیدیة ألمواد التجریبیة عمر بعض ال
للقیام ایضا بالبحث الدقیق والعنایة بحرص  في الخامات التي  دخیلة ستخدام طرق غیر مدمرة وابومؤھلین مناسبین  تخصصینم

 .ن  تتدھور مع الزم

 

   لمنھجیات التخطیط الجدیدة في القرن العشرین.حلول مناسبة بحث و تطویر  3.2
 

 ظ فاسیاسات حمما یستدعي جدیدة وتجریبیة للحیاة المدنیة وتصمیم المدن.  نماطأل ورن الكثیر من التطوالقرن العشرشھد 
ن مالمناظر الطبیعیة الحضاریة والتاریخیة الجدیدة ك ھذه األنماط  تستھدفمنھجیات حفظ وتخطیط رشادیة لتطویر إوقواعد 
 . أھمیتھا الثقافیةستدامة أجل إ

 

 .الثقافیة تطویر سیاسات لحفظ األھمیة 4المادة 

 
 تطویر سیاسات لحفظ الداللة  4.1

عند  ع القراراصنرشاد السیاسات إلھذه الثقافیة للمكان واستخدام  ھمیة ستدامة االالحفظ ومدعمة بلبحث  تطویر سیاسات حفظ 
 ادارة التغییر الحاصل علیھا.

 

 : قبول وإدارة ضغوط التغییر المستمرة  . 5 المادة

 
وبسبب ظروف بیئیة، ھي  جزء ضروري من عملیة الحفاظ لبقاء أ ،نسانيإدارة التغییر  سواء كانت من تدخل إعملیة  5.1
 المكان.و أھمیة الثقافیة ومفھوم األصالة والسالمة للموقع األ

  
 تدخالت الفردیة والتغییر التراكميللو الموقع التراثي. ویكون أالتغییر ضروري لدیمومة المكان ، یكون في بعض الحاالت
 لموقع وتوثیقھ. صالة وسالمة اأال بد من التغییر فیجب تقییم اثر ھذا التغییر على  حال انھذا إھمیة الثقافیة. وتأثیرا سلبیا على األ

 

 ادارة التدخالت بحساسیة. :٦المادة 

 تبنى منھج حذر عند التغییر.  6.1

یجب القیام  بالتغییر وبأقل قدر ممكن وعندما یكون ضروریا. وأى تدخل یجب أن یكون بحذر.كما یجب التقلیل من مدى وعمق 
نسیج یمكنھا ان تحدث تدمیر للالتدخل  قدر االمكان. والبد من إستخدام طرق إصالح مثبتة علمیا وتجنب تطبیق المعالجات التى 

التاریخي وتؤثر على األھمیة الثقافیة، بحیث تكون اإلصالحات باستخدام الوسائل اآلمنة وان تكون التدخالت مسترجعة 
 قدراإلمكان.
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ر ییجب تفضیل التدخالت التى ستحسن من أداء ووظائف الموقع أو المكان بشكل ال یؤثر سلبا على أھمیتھ الثقافیة. وعند تغی
إستخدام الموقع البد أن یوضع فى اإلعتبار أن تولى عنایة خاصة إلیجاد إعادة استخدام مثلى للمكان بشكل یحافظ على أھمیتھ 

 الثقافیة.

 

 اثار سلبیة. قبل بدء العمل لتجنب وتقلیل أي تقییم  آثار التغییرات المقترحة لخطط الحفظ  6.2

 .للتقلیل من اآلثار السلبیة ألیة تغییرات مقترحة الى الحد األدنى وتجنبھاھمیة الثقافیة للمكان وفھمھا  البد من تعریف األ
دراستھ د من وھذا الب تغییرات فیھا، ن یكون لھا مستویات تحمل مختلفة لحدوثتلفة للمكان وسماتھ وقیمتھ یمكن أالمخفالعناصر

 ھمیة الثقافیة للمكان.للتأھیل او التغییر بحیث یتم حفظ وإدارة األوتقییمھ وفھمھ قبل تطویر أى مقترحات 

 

 سالبب متجددة حتى تضمن تحقیق حلول حفظ للتراث.قوانین التنظیمیة للبناء مرونة وأیتطلب تطبیق المعاییر وال 6.3

بات معاییر ومتطل اجات الخاصة،الوصول لذوي االحتیمكانیة نونیة وقوانین البناء ( متطلبات إالقاتطبیق المعاییرربما یحتاج 
المناظر وومتطلبات تنسیق الحدائق العامة، ومتطلبات السالمة من الحرائق، والتعدیالت التحدیثیة للزالزل،  الصحة والسالمة

الدراسات  نالمرورى، ومعاییر تحسین كفاءة الطاقة) إلى  بعض المرونة  للحفاظ على األھمیة الثقافیة. إ وادارة االزدحامالطبیعیة، 
ى اثار سلبیة على التراث. ویجب دراسة كل حالة ور مع السلطات ذات الصلة یجب ان تھدف الى تجنب أو تقلیل أالشاملة والتحا

 iv.على حده طبقا لخصائصھا الفردیة

 

 : ضمان اتباع نھج مقبول لالضافات والتدخالت.٧المادة 

 وجوب مراعاة االضافات لألھمیة الثقافیة للمكان أو الموقع التراثى. 7.1

فى بعض الحاالت، ربما یحتاج التدخل (مثل إضافة جزء جدید أو مساحة خضراء للمبنى، أو بناء جدید فى منطقة عمرانیة وھكذا) 
بھ ات الجدیدة للموقع  ومقیاس المكان ونسإلى ضمان استدامة الموقع. كما یجب القیام بتحلیالت دقیقة بحیث یتم احترام اإلضاف

والتكوینات المعماریة والعنصر االنشائي والمساحات الخضراء ومواد البناء المستخدمة والنسیج المعماري للمكان وأنظمة االلوان. 
ل فى تناغم میجب أن تكون االضافات قابلھ للتمییز كإضافات جدیدة ویمكن تحدیدھا عن طریق الفحص عن قرب، بحیث یكون الع

 مع ما ھو موجود بالفعل، أي یكون العمل تكاملي ولیس تنافسي، معبر عما ھو موجود ولیس مقلد لھ.

 

احات والموقع والمسبعین االعتبار الخصائص الحالیة، مقیاس المكان، شكلھ،  ن تأخدند تنفیذ التدخالت الحدیثة البد أع 7.2
 القدم والتفاصیل المعماریة.الخضراء والمواد المستخدمة واللون وطبقة 

قتباس من التحلیل الدقیق للزراعة السابقة للمساحات الخضراء، والمبانى من خالل اإلن تصمیم التدخالت ضمن السیاق إ
 .عتبارھا تقلیدا زائفامناسبة وال یمكن إن یساعد فى توفیر حلول التفسیر المالئم لتصمیمھا یمكنھ أو

 

 تعریف االستخدام الذى یعزز أھمیة المكان وحسن إدارة ھذا االستخدام وفقا لذلك.  :8المادة

عندما یكون اإلستخدام الوظیفى معبرعن أھمیة مكان أو موقع، البد أن یھدف حفظ المكان إلى استدامة ھذا االستخدام  حیثما 
ى المكان كھدف من أھداف استدامتھ أو عندما كان ذلك ممكنا.ویجب أن یتم االشارة بشكل واضح إلى وجود إستخدام جدید ف

 یكون اإلستخدام السابق أوالوظیفة السابقة معبرة عن أھمیة ثقافیة ما.
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 : احترام األصالة والسالمة  للمكان أو الموقع. 9 المادة

 التدخالت یجب ان تعزز وتحفظ االھمیة الثقافیة للمكان. 9.1

إعادة بنائھا. ویعتبرتدعیم وتقویة وإصالح العناصر الھامة أفضل من  یجب إصالح وترمیم العناصرالمھمة بدال من
 استبدالھا.ویجب أن تتطابق المواد المستبدلة قدراالمكان،  ولكن یجب تمییزھا وتأریخھا للتفرقة بینھا وبین ما ھو جدید.

 فظ  لھا، بل وال ینصح بھ. وبالرغم من ذلك، فإنإن إعادة البناء لألماكن التراثیة المفقودة بالكامل أو للعناصر المھمة بھا ال یعد ح
 او فھم التراث الثقافى للمكان . \إعادة البناء المحدود إذا تم تدعیمھ بتوثیق جید سیساھم فى تكاملیة وسالمة و 

 

 إحترام قیمة الطبقات التاریخیة المتتالیة ومظھر القدم. 9.2

یث یتم  او القیم الغیرمادیة بح \اساسا على السمات المادیة االصیلة ذات الداللة وإن األھمیة الثقافیة للمكان كدلیل تاریخى تعتمد 
بذلك تعریف أصالتھا. ولكن األھمیة الثقافیة لمكان أو موقع تراثى أصیل أو آخر أو تدخالت الحقة  أواضافات أوعناصرالمناظر 

ة بھا ت الالحقة والتى قد اكتسبت أھمیتھا الثقافیة الخاصالطبیعیة أوالعناصر الحدیثة ال تعتمد فقط على عصرھا فقط. فالتغیرا
 یجب أن یتم تعریفھا واحترامھا عند اجراء حفظ او اتخاذ قرارات التطویر المستقبلیة.

یجب ان یتم تمییز الحقبات الزمنیة من خالل التدخالت والتغییرات التى حدثت عبر الزمن، والتي یعبر عنھا مظھر القدم. ویعد 
 دأ ھام جدا ألغلبیة المواد المستخدمة فى القرن العشرین.ھذا المب

إن المحتوى والتجھیزات ومكونات الموقع واآلالت والمعدات واألعمال الفنیة وعناصر المناظر الطبیعیة كلھا جمیعا تعزز األھمیة 
 vن یتم حفظھا فى الموقع األثرى ما أمكن.  والتي یجب أ الثقافیة

 

 االستدامة البیئیة.: اإلھتمام ب 10 المادة

 الحرص على تحقیق التوازن اأامثل بین االستدامة البیئیة ومعاییر كفاءة استخدام الطاقة مع حفظ األھمیة الثقافیة. یجب 10.1 

فالضغوط الذى یتعرض لھ التراث الثقافى الخاص بالقرن العشرین لیصبح اكثر كفاءة فى استخدام الطاقة یزید عبر السنین حتى 
األماكن والمبانى التراثیة تعمل باقصى فعالیة ممكنة. ولكن ال یجب ان تتأثر األھمیة الثقافیة ( والتى تتضمن الوظیفة  تصبح كل

 واالستخدام ) سلبا بإجراءات حفظ الطاقة قدراإلمكان.

راثى أو الموقع التفالحفظ یجب أن تراعى فیھ اإلجراءات المعاصرة لالستدامة البیئیة. ویجب أن تنفذ التدخالت فى المكان 
وإلیجاد حلول عملیة وفعالة، فإن ھناك  viباستخدام طرق مستدامة ومنتجات تدعم ترمیمھا وتطورھا وحفظھا فى المستقبل.

حاجة إلى إستشارة كل األطراف المعنیة لضمان إستدامة المكان. ویجب االحتفاظ بكل الخیارات الممكنة التى تتیح التدخل 
 الثقافیة للمكان التراثى ونطاقھ الواسع لالجیال فى المستقبل. وإدارة وتوضیح األھمیة

إن فھم أداء المبانى الحالیة فى إستھالك الطاقة یعتبر الخطوة األولى فى تخطیط إستحداث الطاقة. فالبحث العلمى عن األسالیب 
واد األصلیة فى ذلك، یمكن حینھا دراسة التقنیة واألنظمة والمواد،  سیؤدي إلى حلول مالئمة لتحدیث الطاقة. وعندما تفشل الم

 إحتمالیة إستبدال أوإصالح ھذه المواد ببدائل اخرى ذات كفاءة أعلى فى استخدام الطاقة. 

إن تأثیرأنظمة الطاقة المتجددة مثل توربینات الریاح واأللواح الشمسیة وأنظمة التقاط المیاة على المشھد العمراني التاریخى 
 دراستھ وتجنبھ وتقلیلھ والتخفیف منھ. والثقافي یجب ان یتم
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 الترویج والنقل  للممارسات المالئمة لحفظ الطاقة ولالستدامة البیئیة للتراث الثقافى للقرن العشرین. 10.2
 تشجیع البحث العلمى لتطویر مواد وأنظمة وممارسات متماشیة مع االستدامة البیئیة لمواقع تراث القرن العشرین.

تشجیع البرامج التعلیمیة والتدریبیة  لتبنى منھج متكامل لحفظ التراث الثقافى للقرن العشرین والذى یحقق التوازن بین حفظ 
 األھمیة الثقافیة مع متطلبات االستدامة البیئیة. 

 

 .األوسع مع المجتمع بھ واالحتفال العشرین القرن في الثقافي التراث تعزیز: 11المادة

 11.1 نقل األھمیة الثقافیة على نطاق واسع.

 رینالعش القرن في التراث أماكن وفھم تقدیر في یساعد الذي الحوار في المصلحة وأصحاب الرئیسي الجمھور مع المشاركة

 علیھا. والحفاظ

 11.2  العرض  والتفسیر ھما جزءان أساسیان من عملیة الحفظ.

 المناسبة المھن بین أمكن حیثما والمشاریع الفعالیات وتعزیز العشرین، القرن في الثقافي التراث إدارة  حفظ خطط وتوزیع نشر

األوسع. والمجتمع  

 

 11.3 التفسیر ھو إجراء رئیسي للحفظ 

ً  دوراً  ویلعب العشرین، القرن في التراث ومواقع ألماكن العام التقدیر رفع في أساسیة أداة ھو رالتفسی  التغییر توثیق في ھاما

األھمیة الثقافیة. وتوضیح  

 

 العشرین. القرن في التراث على للحفاظ والمھارات القدرات لبناء المھنیة التعلیمیة البرامج ودعم تشجیع 11.4 

 لعشرینا القرن في التراث على الحفاظ مبادئ التخصصات من العدید في والمھني التعلیمي التدریب برامج تتضمن أن یجب
 viiالبیئیة. االستدامة وضمان والمادیةالتقنیة  والتحدیاتأھمیتھ  فھم ذلك في بما الخاصة تحدیاتھ ومعالجة
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 المعجم

 
 التکیف یعني تغییر مکان أو موقع لیتناسب مع االستخدام الحالي أو استخدام جدید مقترح (میثاق بورا، ٢٠١٣).

مكان ما تشمل موقعھ المادي، والشكل، والنسیج واالستخدام، وأسالیب التخطیط، والتصمیم (بما في ذلك أنظمة األلوان)،  سمات

 وأنظمة البناء والمعدات التقنیة، باالضافة الى صفاتھ الجمالیة.

قة غیر الملموسة بطریالوقیمھ ھي قدرة مكان أو موقع تراثي للتعبیر عن أھمیتھ الثقافیة من خالل خصائصھ المادیة  األصالة

 الثقافي وسیاقھ. يمكان التراثتصنیف الصادقة. یعتمد ذلك على 

 ).٢٠١٣تراثي للحفاظ على أھمیتھ الثقافیة (من میثاق بورا، المكان الموقع او الیعني جمیع عملیات االعتناء ب الحفظ

ھمیة ألامكان بما في ذلك أي تغییر مستقبلي. ویشمل تحدید  موقع أو عبارة عن مستند یُستخدم كإطار إلدارةخطة إدارة الحفظ 

ستقبل. في في الم یھالسیاسات للحفاظ علھذا المستند ، وكیف أن ھذه االھمیة عرضة للتغییر، ویحدد قیودللمكان، وأیة  ثقافیةال

. (یمكن مع المسائل المادیة فقطفي بعض االحیان الذي یھدف فقط الى التعامل بعض البلدان، یتم استخدام مصطلح "خطة الحفظ" 

 .الرجوع ایضا الى خطة االدارة)

تمثل األعمال المشتركة بین الطبیعة والبشریة، وتوضح تطور المجتمع البشري واالستیطان مع مرور المناظر الطبیعیة الثقافیة 

متعاقبة، كانت اعیة واالقتصادیة والثقافیة الالوقت، استجابة للقیود المادیة و/أو الفرص التي توفرھا بیئتھ الطبیعیة والقوى االجتم

الطبیعیة  (مثل المناظر المتطورةخارجیة ام داخلیة. ھناك ثالث فئات من المناظر الطبیعیة الثقافیة، مصممة (مثل حدیقة تاریخیة)، 

 الجتماعیة)(حیث یرتبط المشھد الطبیعي بالقیم الروحیة أو الفنیة أو ا ) والمرتبطة الزراعیة أو منظر المدینة

ویتمیز أیًضا بقدرات دینامیكیة  جسدیا ھو أي طریق للتواصل، سواء كان أرًضا أو ماًءا أو نوًعا آخر، وھو محدد المسار الثقافي

 ).٢٠٠٨وتاریخیة خاصة بھ لخدمة ھدف معین ومحدد (میثاق ایكوموس بشأن المسارات الثقافیة، 

ثقافیة الحالیة والمستقبلیة. األھمیة ال تعني قیمة جمالیة،تاریخیة،علمیة ،اجتماعیة و/أو روحیة لألجیال الماضیة، األھمیة الثقافیة

، معانیھ، واألماكن واألشیاء ذات ھھ، ارتباطاتاتتتجسد في مكان التراث أو الموقع نفسھ، في سماتھ، إعداده، نسیجھ، استخدام

 ألماكن التراث بین مختلف األفراد أو المجموعات. الصلة معھ. تختلف األھمیة الثقافیة

ة؛ ھ، واألثاث المرتبط بھ واألعمال الفنیتالمكان أو الموقع التراثي قد تتضمن تخطیطھ، وتصمیماتھ الداخلیة، وتجھیزا عناصر

 إعداده والمناظر الطبیعیة.

ن طریق ع وعة من اإلنسان على المدى الطویلالمصنتعني الحفاظ على و/أو تعزیز جودة البیئات الطبیعیة واالستدامة البیئیة 

 أخذ في االعتبار العوامل والعملیات ذات الصلة معھما. 
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یعني كل المواد المادیة للمكان بما في ذلك العناصر والتركیبات والمحتویات واألشیاء والعناصر الطبیعیة. قد یحدد النسیج  النسیج

 ).٢٠١٣ق بورا، (میثا مكنة ووجھات النظراأل

تعني مناظر طبیعیة مصممة تتضمن عناصر معماریة وبستانیة وتقدر قیمتھا بمعانیھا التاریخیة والجمالیة  الحدیقة التاریخیة

 واالجتماعیة.

ھو منطقة مدینیة تُفھم على أنھا نتیجة تراكم عدة طبقات تاریخیة من الثقافة والقیم والسمات الطبیعیة التاریخي  عمرانيالمشھد ال

ذلك السیاق المدیني األوسع واعداده الجغرافي. یشمل السیاق تضاریس الموقع، والجیومورفولوجیا، والھیدرولوجیا،  بما في

والسمات الطبیعیة، البیئة المبني، التاریخیة والمعاصرة على حد سواء، والبنى التحتیة فوق وتحت األرض، مساحاتھ المفتوحة 

نظیم المكاني، والتصورات والعالقات البصریة، باالضافة الى عناصر أخرى في الھیكل وحدائقھ، وأنماط استخدامھ لألراضي والت

المدیني. ویشمل أیضا الممارسات والقیم االجتماعیة والثقافیة، والعملیات االقتصادیة واألبعاد غیر الملموسة للتراث المتعلق 

 )٠١١٢بالتنوع والھویة (توصیة الیونسكو حول المشھد المدیني التاریخي، 

، المجمعات، المناطق والمناظر الطبیعیة، باإلضافة إلى اآلالت أو األشیاء أو نشائیةاإل یعني المواقع، الھیاكلالتراث الصناعي 

الوثائق التي تقدم أدلة على عملیات اإلنتاج الصناعیة السابقة أو المستمرة، واستخراج المواد الخام، وتحویلھا إلى سلع وما یتعلق 

 )٢٠١١، بلندئ دللنقل (مباتحتیة بنیة ة وماء وبھا من طاق

ن ألماکت واعاوضولمدوات واألباالضافة الى ا –رات لمھاوافة رلمعرات والتعبیت واسارلمماایعني دي لمار الثقافي غیراث التا

قد لثقافیة. م اثقافتھن مزء کجراد ألفت الحاالض افي بعت، وعاولمجمت والمجتمعاتعتبرمن قبل التي ا -ك لذة بطتبرلمالثقافیة ا

 .دالالت تاریخیة أو اجتماعیة أو علمیة أو روحیة أو عبقریة خالقة القیم غیر الملموسة تشمل

تقییم مدى المكان أو الموقع  سالمةھي مقیاس لسالمة مكان اوموقع التراث وسماتھ وقیمھ. لذا یتطلب فحص شروط ال سالمةال

 في:

 ر عن قیمتھأ) شمل جمیع العناصر الالزمة للتعبی

 ب) تمثیل كامل المیزات والعملیات التي تنقل أھمیتھ

 ج) مواجھة اآلثار الضارة للتنمیة و/أو اإلھمال.

یشیر إلى المجموعة الكاملة من األنشطة المحتمل تطبیقھا التي تھدف إلى زیادة الوعي العام وتحسین فھم األماكن والمواقع  التفسیر

لكترونیة، والمحاضرات العامة، التجھیزات التي تحصل في الثقافیة التراثیة. ویمكن أن یشمل ذلك المنشورات المطبوعة واأل

ج التعلیمیة، واألنشطة المجتمعیة، والبحث المستمر، والتدریب، وتقییم عملیة التفسیر نفسھا المواقع نفسھ او خارجھ، والبرام

 )٢٠٠٨(میثاق ایكوموس للتفسیروعرض مواقع التراث الثقافي، 

 ھو التغییر أو التكیف بما في ذلك تغییر سمات المكان على حد سواء الملموسة وغیر الملموسة. التدخل



©	2017	ICOMOS	International	Committee	on	Twentieth	Century	Heritage	(ISC20C)	
	
	
	

 لوقائیة المستمرة للنسیج واالعداد للمكان أو للموقع التراثي، ویجب تمییزھا عن اإلصالح.تعني العنایة ا الصیانة

، كإطار إلدارة مكان ما بما في ذلك أي تغییر مستقبلي، ولكنھا قد تكون أوسع الحفظ خطة مثلھي وثیقة تستخدم، خطة اإلدارة 

بر اإلدارة اإلدارة بشكل شائع في المناظر الطبیعیة الثقافیة حیث تعتفي نطاقھا وتشمل بما في ذلك القضایا التشغیلیة. تُستخدم خطط 

 النشطة المستمرة بمثابة إجراء أساسي للحمایة.

. ویشمل ذلك األشیاء والمساحات واآلراء والمباني ثقافیةیستخدم في ھذا المستند لوصف منطقة جغرافیة ذات أھمیة  المكان

اقع التاریخیة والمناظر الطبیعیة الثقافیة والطرق الثقافیة والمو المدینیةوالمناظر الطبیعیة  والمواقع األثریةاالنشائیة  والھیاكل 

 الصناعیة. قد یكون لھا أبعاد ملموسة وغیر ملموسة. مراجعة أیضا الموقع الذي ھو مجموعة فرعیة من المكان.

ادي والبنیة مكانیة الوصول المإومات التفسیریة والل ترتیب المعلیشیر إلى تواصل مخطط بعنایة لتفسیر المحتوى من خ العرض

ناصر مثل ال تتطلب عوالتحتیة التفسیریة في موقع تراثي ثقافي. یمكن نقلھا من خالل مجموعة متنوعة من الوسائل التقنیة، 

دة لمتعداللوحات اإلعالمیة، والعرض المتحفي، والمحاضرات والجوالت المصحوبة بمرشدین، وتطبیقات ومواقع الوسائط ا

  ).٢٠٠٨(میثاق ایكوموس للتفسیر وعرض مواقع التراث الثقافي، 

 تعني إعادة مكان إلى حالة سابقة معروفة من خالل إدخال مواد جدیدة.إعادة البناء 

 قد یشمل الترمیم أو إعادة بناء النسیج الموجود و/أو الجدید لجلب عنصر إلى حالة وظیفیة. اإلصالح
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 الھوامش

 
 ان ایكوموس والیونسكو ومنظمة رئیسیة اخرى شمل وثائق ذات صلة وھي التالیة:

i	 
-- 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 , 2011 
-- 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 
iii	Xi’an Declaration on the Conservation of the Setting of Heritage Structures, Sites and Areas, ICOMOS, 2005. For example, Texto de Mexico 2011 
and Moscow Declaration, 2006. 
 

 
	iv عمر أقصر من المواد التقلیدیة. قد یعني نقص إجراءات الصیانة والمعرفة بطرق اإلصالح المناسبة  في بعض الحاالت ، تكون للمواد المستخدمة في المواقع المبنیة في القرن العشرین فترة

 ل إضافي في المستقبلتدخ استناًدا إلى خصائصھا المادیة أنھا تحتاج إلى تدخالت أكثر قسوة من المواد التقلیدیة وأنھا قد تتطلب أیًضا
 

v	.إزالتھا غیر مقبولة ما لم تكن الوسیلة الوحیدة لضمان أمنھا وحفظھا. یجب أن تتم إعادتھا عندما ومتى تسمح الظروف  

 
vi	United Nations ،New Urban Agenda ،2017 
vii	UIA (international Union of Architects) Architectural Education Commission Reflection Group. 
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Pampulha Art Museum (1944), Brasil, Oscar Nieymeyer with gardens by Roberto Burle Marx is set in the 
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