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١٣

متهيد

أن تكون هناك منظمات  ومؤسسات  ودولياً  وإقليمياً  يتطلب العمل يف مجال التراث محلياً 
عليه  واحلفاظ  بالتراث  الدولي   االهتمام  أن  والواقع  وتنظمه.  عليه  وتشرف  العمل  هذا  تدير 
جتلى يف النصف الثاني من القرن العشرين باعتباره إرثاً حضارياً لإلنسانية جميعها وليس ملكاً 
خاصاً لدولة أو مجتمع بعينه، فظهرت العديد من املؤسسات واملنظمات الدولية منها املعني بإدارة 

التراث بشكل عام، ومنها املعني باحلفاظ عليه بشكل خاص. 
ويأتي على رأس هذه املنظمات الدولية منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو 
UNESCO(، وما يندرج حتتها من جلان متنوعة، مثل: جلنة التراث العاملي، وجلنة قائمة التراث 

الثقايف غير املادي، وجلنة حماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح، وجلنة صندوق متويل 
الثقايف املادي املعرض للخطر، واللجنة الدولية احلكومية  التراث  التراث العاملي، وجلنة قائمة 

لصون التراث الثقايف غير املادي. 
األثرية  باملعالم  يهتم  الذي   ،)ICOMOS )ايكوموس  واملواقع  للمعالم  الدولي  املجلس  وهناك 
واملواقع التراثية على مستوى العالم، وتسجيلها، واحلفاظ على التراث العمراني واملعماري، وله 
التي تتعلق  العالم، وله اسهاماته يف وضع الكثير من املواثيق الدولية،  أفرع يف الكثير من دول 
تهتم،  منظمات  وهناك  مجاله.  يف  العمل  وتنسيق  عليه،  واحلفاظ  والطبيعي،  الثقايف  بالتراث 
 .)IUCN( الطبيعة  على  للحفاظ  الدولي  االحتاد  وأشهرها  الطبيعي،  بالتراث  خاصة،  بصورة 
ومنظمات معنية بالتراث الثقايف الثابت، مثل: منظمة مدن التراث العاملي )OWHC(، ومنها أيضاً 
ما يهتم مبمتلكات التراث الثقايف املنقول وخاصة املقتنيات املتحفية، وكذلك املتاحف والعاملني 

 .)ICOM( بها؛ ونعني بذلك املجلس العاملي للمتاحف
وهذه املنظمات أو املؤسسات وغيرها تهتم بالتراث إدارًة وحماية. بينما هناك مؤسسات تعنى 
عناية خاصة باحلفاظ على التراث، وترميمه، وصيانته، إدراكاً ملا يتعرض له من مهددات ومخاطر. 
ورغبًة يف مواجهة هذه التهديدات واملخاطر، على املستوى القطري، أصبحت أغلب الدول توجد 
بها مؤسسات تعليمية ومهنية تعتنى باحلفاظ على التراث وتوثيقه، وفحصه، ودراسته، وحفظه، 
كما ظهرت منظمات إقليمية معنية بالتراث يف إقليم محدد، وميتد نشاطها خارج حدود اإلقليم 
املختصة به لتسهم بدور أكبر يف انقاذ التراث االنساني واحلفاظ عليه، وتتمثل هذه املنظمات أو 
املؤسسات يف العديد من اجلمعيات واملعاهد، منها؛ املركز الدولي لدراسة صون وترميم املمتلكات 
الثقافية )ICCROM(، واملعهد الدولي للحفاظ على األعمال التاريخية والفنية )IIC(، واملنظمة 
الكندية  والرابطة   ،)ECCO( التراث  على  واحلفاظ  الصيانة  وأخصائيي  للمرممني  األوروبية 
 .)CABC( والرابطة الكندية ألخصائيي احلفاظ احملترفني ،)CAC( للحفاظ على التراث الثقايف
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منظمـات إدارة التراث واحلفــاظ عليه 
١٤     »الدولية، والعربية واإلقليمية«

وبرزت العديد من املنظمات واملؤسسات يف محيطنا العربي واإلسالمي حملت مسؤولية تنظيم 
العمل يف مجال التراث. ومن هذه املنظمات؛ منظمة املدن العربية، وهي منظمة غير حكومية، 
متخصصة يف شؤون املدن والبلديات، تأسست عام ١٩٦7م، واملنظمة العربية للتربية والثقافة 
اإلسالمية؛  واملدن  العواصم  ومنظمة  ١٩70م.  عام  أنشئت  التي   ،)ALECSO )ألكسو  والعلوم 
املكرمة  مكة  مقرها  ١٩٨0م،  عام  أنشـئت  ربحية،  وغير  حكومية  غير  دولية  منظمة   وهي 
يف اململكة العربية السعودية، ومن أهدافها احلفاظ على التراث الثقايف للعواصم واملدن اإلسالمية. 
واملنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكو ISESCO(، وهي منظمة متخصصة تعمل 
يف إطار منظمة التعاون اإلسالمي، تعنى مبجاالت التربية والعلوم والثقافة واالتصال، يف البلدان 
اإلسالمية، تأسست عام ١٩٨٢م. ويتبعها جلنة التراث يف العالم اإلسالمي لتعزيز العمل يف مجال 

احملافظة على التراث.
ومؤسسة اآلغا خان من املؤسسات اإلسالمية، التي لها اسهاماتها العديدة يف مجال التراث 
بجنيف  وهي مسّجلة  االسالمي،  وغير  االسالمي  العالم  بلدان  من  العديد  عليه، يف   واحلفاظ 
يف سويسرا عام ١٩٨٨م، كمؤسسة خاصة غير مذهبية، تهتم باالحتياجات اإلنسانية للثقافة. 
احتياجات  لتلبية  اليونيسكو  رعاية  العاملي، حتت  للتراث  العربي  اإلقليمي  املركز  أيضاً  وهناك 
اتفاقية  تنفيذ  تعزيز  وتتمثل رسالته يف  التراث.  له يف مجال  وتوفير اخلدمات  العربي،  العالم 
التراث العاملي لعام ١٩7٢م، يف منطقة الدول العربية من خالل دعم تطبيق قرارات وتوصيات 

جلنة التراث العاملي؛ لفائدة مواقع التراث العاملي يف املنطقة.
واإلقليمي،  احمللي،  دورها  لها  العربية،  البلدان  بعض  يف  ُقطرية  مؤسسات  ظهرت  كما 
ومساهماتها يف احلفاظ على التراث، ومن أمثلتها: اجلمعية السعودية للمحافظة على التراث، 
بالقاهرة يف مصر، وجمعية أصدقاء اآلثار والتراث  التراث احلضاري والطبيعي  ومركز توثيق 
 يف األردن، وغيرها من الهيئات واجلمعيات الصغيرة املهتمة بالتراث ولها أنشطتها واسهاماتها

 يف احلفاظ عليه وحمايته. 
الثقايف  بالتراث، بشقيه  املعنية  والعربية، واإلقليمية  الدولية،  املنظمات  الكتاب  ويتناول هذا 
والطبيعي، والعمل فيه إدارًة وحفظاً. ويتضمن الكتاب، فصلني، األول منهما  يركز على املنظمات 
الدولية، أو العاملية املعنية بإدارة التراث أو باحلفاظ عليه، للتعريف بها، وإبراز دورها واسهاماتها 
يف االهتمام والعناية بالتراث العاملي الثقايف )املادي وغير املادي( والتراث الطبيعي، سواء التي 
يغلب على اهتماماتها إدارة التراث، أو التي ينحصر اهتمامها يف احلفاظ عليه، وترميمه، وصيانته. 
بينما يتناول الفصل الثاني بعضاً من املنظمات واملؤسسات العربية واإلسالمية املعنية بالتراث 
بها، وتبصيراً بأنشطتها ودورها يف احلفاظ على التراث الثقايف، املادي  واحلفاظ عليه تعريفاً 

وغير املادي، وكذلك التراث الطبيعي، يف أنحاء العالم العربي.
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١٥

ونأمل أن يكون هذا الكتاب مفيداً يف  إلقاء الضوء على املنظمات املسؤولة عن التراث واملعنية 
به دولياً وعربياً وإقليمياً والتعريف بأهدافها وتشكيلها وأنشطتها ودورها يف مجال إدارة التراث 
أو احلفاظ عليه، فيندر وجود دراسات أو كتب تتناول مثل هذا املوضع، ولهذا نأمل أن يكون هذا 

الكتاب قد سد ثغرة يف هذا املوضوع واهلل وراء القصد وهو نعم الوكيل.                    

                                                                                                       املؤلفان       
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مؤسسات أخرى





١٩الفصل األول : منظمات التراث الدولية

١.١ مقدمة

بدأ االهتمام العاملي بالتراث واحلفاظ عليه يف النصف الثاني من القرن العشرين، باعتباره 
إرثاً حضارياً لإلنسانية، حيث اتسع االهتمام باملعالم التذكارية ليشمل باقي مكونات التراث املادية 
وغير املادية، بعد أن كاد العالم يفقد معظم تراثه احلضاري بسبب احلروب والتنمية املتسارعة. 
فظهرت العديد من املؤسسات واملنظمات الدولية املعنية بإدارة التراث بشكل عام، ومنها املعني 
والثقافة  والعلم  للتربية  املتحدة  األمم  رأسها منظمة  ويأتي على  عليه بشكل خاصة.  باحلفاظ 
ثقافياً  تراثاً  أو  طبيعياً،  تراثاً  أكان  بالتراث بشموليته سواءٌ  تهتم  التي   ،)UNESCO )اليونسكو 
بشقيه املادي وغير املادي، وما يندرج حتتها من جلان متنوعة، مثل: جلنة التراث العاملي، وجلنة 
قائمة التراث الثقايف غير املادي، وجلنة حماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح، وجلنة 
صندوق متويل التراث العاملي، وجلنة قائمة التراث الثقايف املادي املعرض للخطر، واللجنة الدولية 
احلكومية لصون التراث الثقايف غير املادي. وهناك املجلس الدولي للمعالم واملواقع )االيكوموس 
ICOMOS(،الذي يهتم باملعالم األثرية واملواقع التراثية على مستوى العالم، وتسجيلها، واحلفاظ 

على التراث العمراني واملعماري، وله أفرع يف الكثير من دول العالم، وله اسهاماته يف وضع الكثير 
من املواثيق الدولية، التي تتعلق بالتراث الثقايف والطبيعي واحلفاظ عليه وتنسيق العمل يف مجاله. 

وهناك منظمات تهتم بصورة خاصة بالتراث الطبيعي وأشهرها االحتاد الدولي للحفاظ على 
الثابت، وخاصة ما يكون يف صورة  الثقايف  بالتراث  تعتني  الطبيعة )IUCN(. وهناك منظمات 
تراث عمراني، أو مدن تراثية، مثل: منظمة مدن التراث العاملي )OWHC(، ومنها أيضاً ما يهتم 
مبقتنيات التراث الثقايف املنقول وخاصة املقتنيات املتحفية، وكذلك املتاحف والعاملني بها ونعني 
بالتراث  تهتم  وغيرها  املؤسسات  أو  املنظمات  وهذه   )ICOM( للمتاحف  العاملي  املجلس  بذلك 
إدارًة وحفظاً. بينما هناك مؤسسات تعتني عناية خاصة باحلفاظ على التراث وحمايته وترميمه 
وصيانته، وذلك إدراكاً ملا يتعرض له التراث الطبيعي والثقايف )املادي وغير املادي( من مهددات 
بشرية وغير بشرية قد تؤدي إلى ضياعه، أو تدهوره وتلفه، أو اندثاره، ورغبًة يف مواجهة هذه 
التهديدات واملخاطر أصبحت أغلب الدول توجد بها مؤسسات تعليمية ومهنية تعتني باحلفاظ 
على التراث وتوثيقه، وفحصه ودراسته، وحفظه، كما ظهرت منظمات إقليمية معنية بالتراث يف 
إقليم محدد، وميتد نشاطها خارج حدود اإلقليم املختص بها؛ لتسهم بدور أكبر يف انقاذ واحلفاظ 
على التراث االنساني، وتتمثل هذه املنظمات أو املؤسسات يف العديد من اجلمعيات واملعاهد، 
من هذه املنظمات: املركز الدولي لدراسة صون وترميم املمتلكات الثقافية )ICCROM(، واملعهد 
الدولي للحفاظ على األعمال التاريخية والفنية )IIC(، واملنظمة األوروبية للمرممني وأخصائيي 
 ،)CAC( والرابطة الكندية للحفاظ على التراث الثقايف ،)ECCO( الصيانة واحلفاظ على التراث

 .)CABC( والرابطة الكندية ألخصائيي احلفاظ احملترفني
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وهذه املنظمات، املعنية بإدارة التراث أو باحلفاظ عليه، هي التي سيتم تناولها يف هذا الفصل 
للتعريف بها، وإبراز دورها واسهاماتها يف االهتمام والعناية بالتراث العاملي الثقايف )املادي وغير 
املادي( والتراث الطبيعي، سواء التي يغلب على اهتماماتها إدارة التراث أو التي ينحصر اهتمامها 

يف احلفاظ عليه وترميمه وصيانته. 

٢.١  منظمات إدارة التراث الثقايف والطبيعي 

٢.١.١   منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

 The وهي احلروف األولى من املسمى اإلجنليزي لها ،»UNESCO وتُعرف اختصاراً بـ »يونسكو
United Nations Educational، Scientific and Cultural Organization  وهي وكالة متخصصة 

تتبع منظمة األمم املتحدة تأسست عام ١٩٤٥م. وورثت وظيفة اللجنة الدولية للتعاون الفكري:     
International Committee on Intellectual Cooperation  التي أنشئت بعد احلرب العاملية األولى 

عام ١٩٢٢م )الريس، ٢00٣م(.

أكثر من )٥0( مكتباً ميدانياً، وعدة  وتتألف املنظمة اليوم من ١٩٤ دولة عضواً، ولها أيضاً 
معاهد تدريسية حول العالم. وللمنظمة هيئتان إداريتان هما: املؤمتر العام واملجلس التنفيذي، 
يجتمعان بشكل منتظم ملتابعة سير عمل املنظمة ولوضع أولوياتها وحتديد أهداف األمانة التي 

يرأسها املدير العام. 

املؤمتر العام

يتألف من ممثلي الدول األعضاء يف املنظمة الذين مَيثلون عادة على املستوى الوزاري. يجتمع 
املؤمتر العام مرة كل عامني، ويحضرها أيضا ممثلون من األعضاء املنتسبني ومراقبون من الدول 
غير األعضاء، كما حتضرها منظمات دولية حكومية وغير حكومية. وذلك لتحديد السياسات 

العامة واخلطوط الرئيسة لعمل املنظمة ويقر برنامج اليونسكو وميزانيتها لكل فترة عامني.

ينتخب املؤمتر العام أعضاء املجلس التنفيذي وينظم انتخاب أعضاء مختلف الهيئات الفرعية. 
د املؤمتر العام خطوط سياسة  ويقوم أيضا بانتخاب املدير العام لليونسكو كل أربع سنوات. ويحَدّ
لفترة  وامليزانية  البرنامج  واعتماد  دراسة  من خالل  خاصة  تسلكه  الذي  العام  والنهج  املنظمة 
العامني، ووضع وثائق تقنينية دولية واعتماد عدد من القرارات بشأن املوضوعات، التي ترتبط 

مبجاالت اختصاص املنظمة.  
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املجلس التنفيذي 

العام أصبحت قيد  املؤمتر  املتخذة من قبل  القرارات  أن  للتأكد من  العام  يجتمع مرتني يف 
عضواً.   ٥٨ عددهم  البالغ  التنفيذي  املجلس  أعضاء  ينتخب  الذي  هو  العام  واملؤمتر  التنفيذ. 
وعلى  ميثلونها  التي  الثقافات  تنوع  على  رئيسة  بصورة  األعضاء  الدول  اختيار ممثلي  ويعتمد 
أصولهم اجلغرافية، وجتري عمليات حتكيم معقدة للتوصل إلى توازن فيما بني مختلف مناطق 

العالم، ويبنّي هذا التوازن الطابع العاملي للمنظمة.

الدول األعضاء 

تضم اليونسكو اآلن ١٩٤ دولة عضواً و٨ أعضاء منتسبني. واجلدول التالي يوضح الدول 
العربية األعضاء يف منظمة اليونسكو، وتاريخ انضمامها:

جدول )1(:  الدول العربية األعضاء يف منظمة اليونسكو وتاريخ انضمامها
تاريخ االنضمامالدولةم
١٩٤٦/١١/٤ماململكة العربية السعودية ١
١٩٤٦/١١/٤ممصر ٢
١٩٤٦/١١/٤ملبنان٣
١٩٤٦/١١/١٦مسوريا٤
١٩٤٨/١0/٢١مالعراق٥
١٩٥0/٦/١٤ماألردن٦
١٩٥٣/٦/٢7مليبيا7
١٩٥٦/١١/7ماملغرب ٨
١٩٥٦/١١/٨متونس٩
١٩٥٦/١١/٢٦مالسودان١0
١٩٦0/١١/١٥مالصومال١١
١٩٦0/١١/١٨مالكويت١٢
١٩٦٢/٤/٢ماليمن١٣
١٩٦٢/١0/١٥ماجلزائر١٤
١٩7٢/١/١٨مالبحرين١٥
١٩7٢/١/٢7مقطر١٦
١٩7٢/٢/١0مسلطنة عمان١7
١٩7٢/٤/٢0ماإلمارات العربية املتحدة١٨
١٩٨٩/٨/٣١مجيبوتي١٩
٢0١١/١0/١مجنوب السودان ٢0
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أهداف املنظمة
بني  حوار  إلطالق  املالئمة  الشروط  إيجاد  يف  اليونسكو  ملنظمة  الرئيسي  الهدف  يتبلور 
احلضارات والثقافات والشعوب على أسس احترام القيم املشتركة. وتتمثل رسالتها يف اإلسهام 
يف بناء السالم، والقضاء على الفقر، وحتقيق التنمية املستدامة، وإقامة حوار بني الثقافات، من 

خالل التربية، والعلوم، والثقافة، واالتصال، واملعلومات.
كما أنها تعمل على حتقيق عدد من األهداف الشاملة، هي:

 تأمني التعليم اجليد للجميع والتعلم مدى احلياة.	•
 تسخير املعارف والسياسات العلمية ألغراض التنمية املستدامة.	•
 مواجهة التحديات االجتماعية واألخالقية املستجدة.	•
 تعزيز التنوع الثقايف واحلوار بني مختلف الثقافات، كما تعزز ثقافة السالم.	•
 بناء مجتمعات معرفة استيعابية من خالل املعلومات واالتصال.	•

ولهذه املنظمة خمسة برامج أساسية، هي: 
التربية والتعليم.
العلوم الطبيعية.

العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
الثقافة.

االتصاالت، واإلعالم. 
تأهيل،  وبرامج  التقني،  والتدريب  األمية،  مثل: محو  املشاريع،  من  العديد  اليونسكو  م  وتدَعّ
وتدريب املعلمني، وبرامج العلوم العاملية، واملشاريع الثقافية والتاريخية، واتفاقيات التعاون العاملي 
للحفاظ على احلضارة العاملية، والتراث الطبيعي، وحماية حقوق اإلنسان على مستوى العالم. 
العاملية،  والثقايف  الطبيعي،  التراث  مواقع  قائمة  تعلن  أن  هي  املهمة  اليونسكو  مهام  وإحدى 

وحمايتها واحلفاظ عليها. 

جلان اليونسكو املعنية بالتراث
هناك ست جلان رئيسة، تنبثق عن اليونسكو، معنية بالتراث واحلفاظ عليه، وهي:

د قائمة التراث العاملي. أوالً:  جلنة التراث العاملي التي حتَدّ
ثانياً: اللجنة الدولية احلكومية لصون التراث الثقايف غير املادي.

ثالثاً: جلنة حماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح.
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رابعاً:  صندوق متويل التراث العاملي.
خامساً:جلنة قائمة التراث الثقايف املادي املعرض للخطر.

 سادساً: جلنة قائمة التراث الثقايف غير املادي. 

UNESCO World Heritage Centre أواًل: جلنة التراث العاملي

العمومية، ومدة صالحيات هذه  وهي جلنة تضم ممثلي ٢١ دولة معينني من قبل اجلمعية 
إدراج  يف  الراغبة  الدول  مقترحات  لدراسة  سنوياً؛  وجتتمع  سنوات،  أربع  عن  تزيد  ال  اللجنة 
مواقعها يف قائمة التراث العاملي، ويف مساعدة اخلبراء لرفع التقارير حول شرعية املواقع، وتقدمي 
التقييم النهائي للحسم يف قرار إدراج املواقع املقترحة ضمن قائمة التراث العاملي؛ الذي تنفرد 

اللجنة باتخاذه. وتستشير اللجنة يف اختياراتها ثالث منظمات دولية غير حكومية، أو حكومية:

االحتاد الدولي حلفظ الطبيعة )IUCN(.أ- 

املجلس الدولي للمعالم واملواقع )ICOMOS( ب- 

املركز الدولي لدراسة صون وترميم املمتلكات الثقافية  )ICCROM(.ج- 

مهام اللجنة

تتمثل املهام األساسية للجنة فيما يلي )فيلدن ويوكيليتو، ١٩٩٨م(:

حتديد املمتلكات الثقافية والطبيعية ذات القيمة العاملية االستثنائية، واملرشحة من الدول 	 
األعضاء، ليتم إدراجها ضمن برنامج مواقع التراث العاملي، التي تديره اليونسكو، أو ما 

 .World Heritage List تسمى بقائمة التراث العاملي

اتخاذ قرار بشأن املمتلكات املدرجة يف قائمة التراث العاملي، التي يتعني إدراجها يف قائمة 	 
التراث العاملي املعرض للخطر؛ أي املمتلكات املدرجة يف قائمة التراث العاملي، التي تتعرض 

للتهديد، والتي تتطلب عمليات كبيرة لصونها، ويتعني تقدمي طلب للمساعدة بشأنها .

حتديد الطرق والشروط التي ميكن بها استخدام املوارد املتوفرة يف صندوق التراث العاملي 	 
بصورة مفيدة؛ ملساعدة الدول األطراف يف حماية ممتلكاتها ذات القيمة العاملية البارزة.

اللجنة وبرنامج قائمة التراث العاملي

انطلق هذا البرنامج عن طريق اتفاقية حماية التراث العاملي الثقايف والطبيعي عام ١٩7٢م. 
للجنس  اخلاصة  األهمية  ذات  املواقع  على  واحلفاظ  وتسمية،  تصنيف،  إلى  البرنامج  ويهدف 
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البشري، سواءٌ كانت ثقافية أو طبيعية. ومن خالل هذه االتفاقية، حتصل املواقع املدرجة يف هذا 
البرنامج على مساعدات مالية حتت شروط معينة. ويبلغ عدد هذه املواقع التي مت ادراجها يف 
هذا البرنامج حتى عام ٢0١٤م ٨7٨ موقعاً تقع يف ١٤٥ بلداً )الدول األطراف(. منهم ٦7٩ ممتلكاً 
ثقافياً، و ١7٤ طبيعياً، وهناك ٢٥ موقعاً مختلطاً )World heritage، 2014(. وترمز اليونسكو إلى 
كل موقع من هذه املواقع برقم خاص، ولكن قد يتغير نظام الترقيم فقد يتم إعادة إدراج بعض 
املواقع ضمن تصنيف أكبر. وتنص قوانني اليونسكو على أن أي معلم يتجاوز عمره مائة عام يدخل 

ضمن الئحة التراث العاملي.

للتراث  معايير  وأربعة  الثقايف،  للتراث  معايير  ستة  هناك  كانت  ٢00٤م،  عام  نهاية  وحتى 
واحدة من عشرة معايير.  لتصبح مجموعة  املعايير  تلك  تعديل  الطبيعي. ويف عام ٢00٥م، مت 
تلك  من  واحداً  األقل  ويستويف على  استثنائية«  »قيمة عاملية  ذا  يكون  أن  املرشح يجب  واملوقع 

املعايير العشرة. 
 املعايير الثقافية   Cultural Criteria )فيلدن ويوكيليتو، ١٩٩٨م(: أ( 

ميثِّل عماًل عبقرياً خالقاً من ُصنع اإلنسان.. ١
ميثِّل إحدى القيم اإلنسانية املهمة واملشتركة، سواء يف تطور الهندسة املعمارية، أو . ٢

التقنية، أو الفنون األثرية، أو تخطيط املدن، أو تصميم املناظر الطبيعية.
ميثِّل شهادة فريدة من نوعها، أو على األقل استثنائية لتقليد ثقايف حلضارة قائمة، . ٣

أو مندثرة.
أن يكون مثاالً بارزاً على نوعية من البناء، أو املعمار، أو مثاالً تقنياً، أو مخططاً يوضح . ٤

مرحلة مهمة يف تاريخ البشرية.
مياه . ٥ أو  األراضي،  استخدام  التقليدية، يف  اإلنسان  ملمارسات  رائعاً  مثاالً  يكون  أن 

البحر مبا ميثل ثقافة )أو ثقافات(، أو تفاعل إنساني مع البيئة، وخصوصاً عندما 
تُصبح ُعرضة لتأثيرات ال رجعة فيها.

أن يكون مرتبطاً بشكل مباشر، أو ملموس باألحداث، أو التقاليد املعيشية، أو األفكار، . ٦
أو املعتقدات، أو األعمال الفنية، واألدبية ذات األهمية العاملية الفائقة. )وترى اللجنة 

أن هذا املعيار يُفضل أن يكون استخدامه بالتزامن مع معايير أخرى(.
ب(  املعايير الطبيعية Natural Criteria )فيلدن ويوكيليتو ١٩٩٨م(:

أن يحتوي ظاهرة طبيعية فائقة، أو مناطق ذات جمال طبيعي استثنائي.. ١
أن يكون من األمثلة البارزة، التي متثل املراحل الرئيسة من تاريخ األرض، مبا يف ذلك . ٢

سجل احلياة، والعمليات اجليولوجية، أو مالمح شكل األرض.
أن يكون من األمثلة البارزة يف احلياة البيئية، والبيولوجية، واملياه، واملجتمعات احمللية . ٣

من النباتات واحليوانات.
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أن يحتوي على أهم، وأكبر املوائل الطبيعية حلفظ التنوع البيولوجي، مبا يف ذلك تلك . ٤
التي حتتوي على األنواع املهددة باالنقراض، وذات قيمة عاملية فريدة من وجهة نظر 

العلم، أو حماية البيئة.
ووفقاً إلحصاءات مركز التراث العاملي World Heritage Centre، حتى عام ٢0١٤م، تأتي يف 
مقّدمة الدول التي حتتّل مواقعها الئحة التراث العاملي كل من إيطاليا، وأملانيا، وفرنسا، والصني، 
والهند، واملكسيك. وعلى املستوى العربي متتلك املغرب أكبر عدد من مواقع التراث العاملي. وفيما 
يلي حتديد ملواقع وممتلكات التراث العاملي يف بعض من الدول العربية، مصحوبة بتاريخ تسجيلها 

:)Arab states WH, 2014( ونوعيتها

املغرب:
مدينة فاس عام ١٩٨١م، تراث ثقايف.  - ١
مدينة مراكش عام ١٩٨٥م، تراث ثقايف.  - ٢
قصر آيت بن حدو عام ١٩٨7م، تراث ثقايف.  - ٣
مدينة مكناس التاريخّية عام ١٩٩٦م، تراث ثقايف.  - ٤
مدينة تطوان )قدمًيا تيطاوين( عام ١٩٩7م، تراث ثقايف.   - ٥
موقع وليلي األثري عام ١٩٩7م، تراث ثقايف.  - ٦
مدينة الصويرة )قدمًيا موغادور( عام ٢00١م، تراث ثقايف.  - 7
مدينة مازاكان البرتغالية )اجلديدة( عام ٢00٤م، تراث ثقايف.   - ٨
الرباط، املدينة التاريخية والقلعة احلديثة عام ٢0١٢م، تراث مختلط.  - ٩

تونس: 
مدينة تونس القدمية عام ١٩7٩م، تراث ثقايف.    - ١
موقع قرطاج األثري عام ١٩7٩م، تراث ثقايف.  - ٢
مدّرج اجلم الروماني عام ١٩7٩م، تراث ثقايف.     - ٣
محمية إشكل الوطنية عام ١٩٨0م، تراث طبيعي.    - ٤
مدينة كركوان البونيقية ومقبرتها )١٩٨٥-١٩٨٦م(، تراث ثقايف. - ٥
مدينة سوسه عام ١٩٨٨م، تراث ثقايف.    - ٦
القيروان عام ١٩٨٨م، تراث ثقايف.   - 7
دّقة عام ١٩٩7م، تراث ثقايف.    - ٨
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مصر:
كنيسة أبو مينا عام ١٩7٩م، كتراث ثقايف، ثم أدرج ضمن التراث العاملي املهدد باخلطر - ١

منذ عام ٢00١م.
منطقة القاهرة اإلسالمّية عام ١٩7٩م، كتراث ثقايف.- ٢
مدينة طيبة القدمية، ومقبرتها عام ١٩7٩م، كتراث ثقايف.- ٣
معالم النوبة من أبو سمبل إلى فيلة عام ١٩7٩م، تراث ثقايف.- ٤
منف ومقبرتها، منطقة األهرام من اجليزة إلى دهشور، عام ١٩7٩م، تراث ثقايف.- ٥
منطقة القديسة )سانت( كاترين عام ٢00٢م، تراث ثقايف. - ٦
وادي احليتان عام ٢00٥م، تراث طبيعي.- 7

اجلزائر:
قلعة بنى حماد عام ١٩٨0م، تراث ثقايف.- ١
طاسيلي ناجر عام ١٩٨٢م،  تراث مختلط.- ٢
وادي مزاب عام ١٩٨٢م،  تراث ثقايف.- ٣
جيميلة عام ١٩٨٢م، تراث ثقايف.- ٤
تيبارز عام ١٩٨٢م،  تراث ثقايف.- ٥
قصبة اجلزائر عام ١٩٨٢م، تراث ثقايف.- ٦
تيمقاد عام  ١٩٨٢م، تراث ثقايف.- 7

اجلمهورية العربية السورية:
مدينة دمشق القدمية عام ١٩7٩م، تراث تقايف.- ١
مدينة بصرى القدمية عام ١٩٨0م، تراث ثقايف.- ٢
موقع تدمر عام ١٩٨0م، تراث ثقايف.- ٣
مدينة حلب القدمية عام ١٩٨٦م، تراث ثقايف.- ٤
قلعة الفرسان وقلعة صالح الدين عام ٢00٦م، تراث ثقايف.- ٥
القرى القدمية يف شمال سوريا عام ٢0١١م، تراث ثقايف.- ٦

وجميع هذه املواقع السورية أصبحت ضمن مواقع التراث الثقايف املهدد باخلطر منذ عام 
٢0١٣م.
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ليبيا:
موقع سبراطة األثري عام ١٩٨٢م، تراث ثقايف.- ١
موقع شحات )قورينة( األثري عام ١٩٨٢م، تراث ثقايف.- ٢
موقع لبدة األثري )لبتس ماغنا( )لبدة الكبرى( عام ١٩٨٢م، تراث ثقايف.- ٣
مواقع تادرارت أكاكوس الصخرية عام ١٩٨٥م، تراث ثقايف.- ٤
مدينة غدامس القدمية عام ١٩٨٦م، تراث ثقايف.- ٥

األردن:
البتراء عام ١٩٨٥م، تراث ثقايف.- ١
ُقَصير عمرة عام ١٩٨٥م، تراث ثقايف.- ٢
أم الرصاص عام ٢00٤م، تراث ثقايف.- ٣
محمية وادي رم عام ٢0١١م، تراث مختلط.- ٤

العراق:
احلضر عام ١٩٨٥م، تراث ثقايف.- ١
آشور )القلعة الشرقية( عام ٢00٣م، تراث ثقايف.- ٢
مدينة سامراء األثرية عام ٢007م، تراث ثقايف.- ٣
قلعة اربيل عام ٢0١٤م، تراث ثقايف.- ٤

اليمن:
مدينة شبام القدمية وسورها عام ١٩٨٢م، تراث ثقايف.- ١
مدينة صنعاء القدمية عام ١٩٨٦م، تراث ثقايف. - ٢
حاضرة زبيد التاريخية عام ١٩٩٣م، تراث ثقايف مهدد باخلطر منذ عام ٢000م.- ٣
أرخبيل سقطرى عام ٢00٨م، تراث طبيعي.- ٤

سلطنة عمان:
قلعة بهالء عام ١٩٨7م، تراث ثقايف.- ١
املواقع التاريخية يف بات واخلطم والعني عام ١٩٨7م، تراث ثقايف.- ٢
أرض اللبان عام ٢000م، تراث ثقايف. - ٣
أنظمة الري )األفالج( عام ٢00٦م، تراث ثقايف.- ٤
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فلسطني:
مدينة القدس القدمية وأسوارها عام ١٩٨١م، تراث ثقايف مهدد باخلطر.- ١
كنيسة املهد عام ٢0١٢م، تراث ثقايف مهدد باخلطر.- ٢
مهد والدة يسوع املسيح: كنيسة املهد وطريق احلجاج، بيت حلم، عام ٢0١٢م، تراث ثقايف - ٣

مهدد باخلطر. 
بلد الزيتون و الكرمة - منظر ثقايف يف جنوب القدس، عام ٢0١٤م، تراث مختلط مهدد - ٤

باخلطر.

موريتانيا:
املنتزه الوطني بانك دارغوين عام ١٩٨٩م، تراث طبيعي.- ١
قصور وادان وشنقيطي وتشيت وواالتا القدمية عام ١٩٩٦م، تراث ثقايف.- ٢

البحرين:
قلعة البحرين- مرفأ قدمي وعاصمة دملون عام ٢00٥م، تراث ثقايف. - ١
طريق اللؤلؤ عام ٢0١٢م، تراث ثقايف.- ٢

 السودان:
جبل البركل ومواقع املنطقة النوبية عام ٢00٣م، موقع تراث ثقايف.- ١
املواقع األثرية يف جزيرة مروي عام ٢0١١م، موقع تراث ثقايف.- ٢

اإلمارات العربية املتحدة:
مواقع العني الثقافية: حفيت، هيلي، بدع بنت سعود، ومناطق الواحات عام ٢0١١م، تراث - ١

ثقايف.

قطر:
قلعة الزبارة عام ٢١0٣م،- ١

اململكة العربية السعودية:
احلجر  أو )مدائن صالح( عام ٢00٨م، تراث ثقايف.- ١
حي الطريف يف الدرعية عام ٢0١0م، تراث ثقايف.- ٢
جدة التاريخية عام ٢0١٤م، تراث ثقايف.- ٣
الفنون الصخرية يف منطقة حائل )جبة والشوميس( عام ٢0١٥م، تراث ثقايف.- ٤
واحة األحساء عام ٢0١٨م، تراث ثقايف.- ٥
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ثانيًا: اللجنة الدولية احلكومية لصون التراث الثقايف غير املادي

تتمثل مهام هذه اللجنة يف النهوض بأهداف اتفاقية التراث الثقايف غير املادي لعام ٢00٣م، 
كما ورد يف املادة اخلامسة من االتفاقية، التي تنص على أن تنشأ جلنة دولية حكومية لصون 
التراث الثقايف غير املادي، وتتألف هذه اللجنة من ممثلي ١٨ دولة طرفاً تنتخبها الدول األطراف، 

وحددت االتفاقية يف مادتها السابعة مهام هذه اللجنة، التي تتمثل يف: 
إسداء املشورة بشأن أفضل املمارسات، والتوصية بشأن تدابير صون التراث غير املادي. . ١
بالبرامج. ٢ اخلاصة  واالقتراحات  القوائم،  يف  اإلدراج  طلبات  دراسة  اللجنة   تتولى 

 أو املشروعات.
اللجنة مسؤولة عن تقدمي الدعم الدولي. . ٣
تقوم اللجنة باألعمال التحضيرية لتنفيذ االتفاقية، والسيما عن طريق وضع مجموعة . ٤

الثقايف غير  التراث  التنفيذية، وخطة الستعمال موارد صندوق صون  التوجيهات  من 
الوثائق إلى  اللجنة هذه  املادي، على النحو احملدد يف املادة ٢٥ من االتفاقية. وتقدم 

اجلمعية العامة من أجل املوافقة عليها.

ثالثًا: جلنة حماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح

تتألف هذه اللجنة من اثنتي عشرة دولة طرفاً يف البروتوكول الثاني التفاقية الهاي حلماية 
املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح لعام ١٩٥٤م. تختار الدول األعضاء يف اللجنة كممثلني 

لها أشخاصاً مؤهلني يف مجاالت التراث الثقايف، أو الدفاع، أو القانون الدولي.

مهام اللجنة 

تضطلع اللجنة، وفقاً للمادة ٢7 من البروتوكول الثاني التفاقية التراث الثقايف والطبيعي لعام 
:)Second Protocol، 2014(  ١٩٩٩م، باملهام التالية

إعداد مبادئ توجيهية لتنفيذ البروتوكول الثاني.- ١
منح احلماية املعّززة للممتلكات الثقافية، أو تعليقها، أو إلغاؤها، وإنشاء قائمة باملمتلكات - ٢

الثقافية املشمولة بحماية معّززة، وتعهد تلك القائمة وإذاعتها.
مراقبة تنفيذ البروتوكول الثاني واإلشراف عليه والعمل على حتديد املمتلكات الثقافية - ٣

املشمولة باحلماية املعّززة.
النظر يف التقارير التي تقدمها الدول األطراف والتعليق عليها، والتماس اإليضاحات - ٤
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حسب الضرورة، وإعداد تقاريرها بشأن تنفيذ البروتوكول الثاني؛ من أجل تقدميه إلى 
اجتماع األطراف.

ي طلبات املساعدة الدولية املقدمة مبوجب املادة ٣٢ من البروتوكول الثاني، والنظر - ٥ تلقَّ
يف تلك الطلبات.

البتُّ يف أوجه استخدام أموال صندوق حماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح، - ٦
الذي سيجري إنشاؤه وفقاً للمادة ٢٩ من البروتوكول الثاني.

القيام بأي مهمة أخرى يعهد بها إليها اجتماع األطراف يف البروتوكول.- 7

Fund World Heritage رابعًا: صندوق متويل التراث العاملي

ته اتفاقية  أُنشأ هذا الصندوق، الذي يعرف باسم صندوق التراث العاملي،  بناًء على ما أقرَّ
حماية التراث الثقايف والطبيعي ١٩7٢م يف املادة ١٥ منها، بتأسيس الصندوق، كصندوق إيداع، 
وفقاً ألحكام النظام املالي ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة. وتتألف موارد الصندوق 

:)FWH، 2014( من

املساهمات اإلجبارية، واملساهمات االختيارية، التي تقدمها الدول األطراف يف االتفاقية.أ- 

املدفوعات، والهدايا، والهبات، التي ميكن أن تقدمها الدول أخرى، أو منظمة اليونسكو، ب- 
املتحدة،  لألمم  التنمية  برنامج  وخاصة  املتحدة،  باألمم  املرتبطة  األخرى  واملنظمات 

واملنظمات الدولية احلكومية األخرى، أو الهيئات العامة، واخلاصة، واألفراد.

كل فائدة مستحقة عن موارد الصندوق.ت- 

حصيلة التبرعات، واحلفالت التي تنظم لصالح الصندوق.ث- 

وكل موارد أخرى يجيزها النظام الذي تضعه جلنة التراث العاملية.ج- 

إلى  املقدم  األخرى  العون  أشكال  وكل  للصندوق،  املدفوعة  املساهمات  تخصيص  وال ميكن 
اللجنة، إاّل لألغراض التي حتددها اللجنة. وميكن للجنة أن تقبل مساهمات تخصص لبرنامج، 
أو ملشروع معني، شريطة أن تكون قد أقرت مسبقاً تنفيذ هذا البرنامج أو املشروع، وال ميكن ربط 

املساهمات املدفوعة للصندوق بأي شرط سياسي.

وبعض مواقع التراث العاملي يف بعض احلاالت مؤهلًة وتستحق التمويل من صندوق التراث 
العاملي وحتتاج إلى مساعدة دولية، وهذا يتضمن مساهمات إلزامية، وطوعية، أو اختيارية من 
الدول األعضاء يف املعاهدة، إضافة إلى التبرعات اخلاصة. وتقوم جلنة التراث العاملي برصد 

املخصصات املالية بإعطاء األولوية للمواقع املهددة باخلطر أكثر من غيرها.
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ض للخطر خامسًا: قائمة التراث الثقايف املادي املعرَّ

عندما يكون أحد املمتلكات الثقافية املادية املدرجة يف قائمة التراث العاملي مهدداً بأخطار 
محددة، تدرجه هذه اللجنة يف قائمة التراث العاملي املعَّرض للخطر. قد تأتي املساعدات التي 
العاملي،  التراث  من صندوق  للخطر  املعَّرض  التراث  على  للمحافظة  اليونسكو  منظمة  تقدمها 
حماية  يف  مساعدتها  أجل  من  املعاهدة  على  املوقعة  للبلدان  عامة،  بصفة  املساعدات،  ومتنح 
املواقع، التي مت تصنيفها يف وقت سابق، أو حديثاً، بأنها مواقع تراث ثقايف أو طبيعي مهددة 
التي  واملساعدة  الدعم،  لطلبات  االستجابة  وتتم  املساعدة.  البلدان طالبة  أراضي  باخلطر، يف 

تنطبق عليها ثالثة من التصنيفات التالية: 

• املساعدة التحضيرية.	

• الصيانة واإلدارة.	

• املساعدة الطارئة. 	

البلد  بعثة  أو  العضو،  للبلد  الوطنية  اليونسكو  ويجب تقدمي طلبات املساعدة من قبل جلنة 
الدائمة لدى اليونسكو، أو من قبل الدائرة، أو الوزارة املختصة يف حكومة البلد الطالب. وتختلف 

عملية اختيار البلدان، التي تقدم لها املساعدة تبعاً للمبالغ املطلوبة، وأنواع املشاريع املقترحة.

ومن املواقع العربية التي أُدرجت ضمن قائمة التراث املعرض للخطر مدينة القدس احملتلة 
وأسوارها، بسبب املمارسات اإلسرائيلية، واحلفائر املكثفة التي تقوم بها سلطات االحتالل يف 
املدينة احملتلة، وخاصة يف محيط املسجد األقصى، وأسفله، وقد أعيد إقرار البقاء على مدينة 
القدس ضمن قائمة التراث املعرض للخطر وذلك عام ٢0١١م. ويف نوفمبر من عام ٢0١٣م، مت 
إدراج ستة مواقع أثرية سورية معرضة للخطر بفعل املعارك اجلارية يف هذا البلد على قائمة 
التراث العاملي املهدد، وال سيما األحياء القدمية يف حلب التي أصيبت بأضرار جسيمة منذ بدء 
االحتجاجات ضد نظام بشار األسد يف مارس ٢0١١م، وتضم هذه املواقع: دمشق القدمية، وحلب 

القدمية، وبصرى، وقلعة احلصن، وموقع تدمر، وقرى أثرية يف شمال سوريا.

التراث  قائمة  يف  املمتلك  إدراج  بررت  التي  العاملية،  االستثنائية  القيمة  تزول  وعندما 
العاملي، تنظر اللجنة يف شطب املمتلك املعني من القائمة. وعلى الرغم من تنافس الدول على 
االنضمام إلى هذه الالئحة، فإن املخاطر ال تزال تترّبص بالتراث جّراء العوامل البيئية، والتقدم 
.)١١ ١٩٩٨م:  ويوكيليتو  )فيلدن  وغيرها  الصيانة،  وسوء  واحلروب،  والنزاعات،  العمراني، 
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سادسًا: جلنة قائمة التراث الثقايف غير املادي

جتتمع هذه اللجنة، كل عام، لتقييم العناصر املرشحة لقائمة التراث العاملي غير املادي، ولتقرر 
التراث غير املادي املقترحة من قبل الدول  الثقافية من  يف مسألة إدراج املمارسات، والتعابير 

األطراف يف اتفاقية عام ٢00٣م.

وتتكون قائمة التراث العاملي غير املادي، الذي يحتاج إلى صون عاجل، من عناصر من التراث 
للصون  تدابير طارئة  إلى  بأنها بحاجة  والدول األطراف  املعنية،  تعّدها اجلماعات  املادي  غير 
حتى يبقى إيصالها إلى األجيال الالحقة أمراً ممكناً. ويساهم اإلدراج على هذه القائمة يف حشد 
التعاون، والدعم الدوليني اللذين يتيحان إلى األطراف املعنية القيام بتدابير الصون املالئمة. وقد 

أدرجت اللجنة، عام ٢00٩م، ١٢ عنصراً على هذه القائمة.

التي  والتعابير  العناصر،  املادي لإلنسانية من  الثقايف غير  للتراث  التمثيلية  القائمة  وتتكون 
الوقت  التنوع يف  املادي، كما تسلط الضوء على أهمية هذا  التراث غير  تنوع  تكون دلياًل على 
نفسه. وقد وافقت اللجنة على ٩0 عنصراً عام ٢00٨م )اعتبرت مآثر ثقافية مما قبل(، وأدرجت 

7٦ عنصراً جديداً عام ٢00٩م.

معايير اإلدراج يف القائمة التمثيلية للتراث الثقايف غير املادي للبشرية: 

يُطلب يف ملفات الترشيح من الدولة الطرف )الدول األطراف( املقدمة للترشيحات أن تبني 
أن العنصر املقترح إدراجه يف القائمة التمثيلية للتراث الثقايف غير املادي للبشرية يلبي جميع 

 :)Intangible، 2014( املعايير التالية
ل العنصر تراثاً ثقافياً غير مادي وفقاً لتعريفه يف املادة ٢ من االتفاقية.- 1 أن يشكَّ
أن يسهم إدراج العنصر يف تأمني إبراز التراث الثقايف غير املادي، وزيادة الوعي بأهميته، - ٢

وتشجيع احلوار، وبذلك يعبّر عن التنوع الثقايف يف العالم كله، وينهض دلياًل على اإلبداع 
البشري.

أن تكون قد وضعت تدابير للصون من شأنها أن حتمي العنصر، وتكفل الترويج له. - 3
أن يكون العنصر قد ُرّشح للصون عقب مشاركة على أوسع نطاق ممكن من جانب اجلماعة - 4

أو املجموعة املعنية أو األفراد املعنيني بحسب احلالة، ومبوافقتهم احلرة، واملسبقة والواعية.
 أن يكون العنصر قد أدرج يف قائمة حصر التراث الثقايف غير املادي املوجود يف أراضي - 5

الدولة الطرف )الدول األطراف( التي قدمت الترشيح، وفقاً للمادتني ١١ و ١٢ من االتفاقية.
أيار/مايو    ٢7-٢٣ الصني،  )شنغدو،  األولى  االستثنائية  دورتها  يف  اللجنة  اعتمدت  ولقد 
٢007م(، النظام املالي للحساب اخلاص بصندوق التراث الثقايف غير املادي، الذي نصت على 
إنشائه املادة ٢٥ من اتفاقية صون التراث الثقايف غير املادي ٢00٣م، ونظراً لطبيعة هذا الصندوق 
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الذي يعتمد على جهات مانحة متعددة، فإنه يدار يف شكل حساب خاص؛ والغرض منه هو استالم 
مساهمات من املصادر التالية:  

املساهمات التي تقدمها الدول األطراف يف االتفاقية، على أساس النسبة املئوية املوحدة، أ- 
التي حتددها اجلمعية العامة للدول األطراف يف االتفاقية وفقاً للمادة ٢٦ منها.

االعتمادات التي يخصصها املؤمتر العام لليونسكو لهذا الغرض.ب- 
املساهمات، أو الهدايا، أو الهبات التي ميكن أن تقدمها اجلهات التالية:ت- 

• الدول األخرى.	
• منظمات وبرامج منظومة األمم املتحدة، وال سيما برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 	

وكذلك املنظمات الدولية األخرى.
• الهيئات العامة، أو اخلاصة، أو األفراد.	

أي فوائد تدرها موارد احلساب اخلاص.ث- 
حصيلة عمليات جمع التبرعات، وإيرادات األنشطة التي تنظم لصالح احلساب اخلاص.ج- 
أي موارد أخرى جتيزها اللجنة.ح- 

اللجنة ألموال احلساب  استعمال  أوجه  تتقرر  االتفاقية،  املادة ٢٥ من  عليه  تنص  ملا  ووفقاً 
اخلاص بناًء على توجيهات اجلمعية العامة. وإجراء مدفوعات منه للمساعدة يف صون التراث 

الثقايف غير املادي وفقاً ألحكام االتفاقية، وهذا النظام.

يحتاج  الذي  املادي،  غير  الثقايف  التراث  قائمة  يف  لإلدراج  حتديدها  مت  معايير  وهناك 
األطراف(  )الدول  الطرف  الدولة  من  الترشيح  ملفات  يف  يُطلب  حيث  عاجل،  صون  إلى 
بجميع  يفي  العاجل  الصون  قائمة  يف  إدراجه  املقترح  العنصر  أن  تثبت  أن  بالطلب  املتقدمة 
 :)Intangible1,2014( ٢00٣م  املادي،  غير  الثقايف  التراث  اتفاقية  تنص  كما  التالية،  املعايير 

ل العنصر تراثاً ثقافياً غير مادي وفقاً لتعريفه يف املادة ٢ من االتفاقية.- ١ أن يشكَّ

وتنقسم إلى قسمني:- ٢

أن يكون العنصر يف حاجة ماسة إلى الصون ألن بقاءه محفوف باملخاطر على الرغم أ- 
من جهود اجلماعة أو املجموعة أو جهود األفراد، والدولة الطرف )الدول األطراف( 

املعنيني، بحسب احلالة؛

أو أن يكون العنصر يف حاجة ماسة إلى الصون؛ ألنه يواجه تهديدات جسيمة جتعل ب- 
بقاءه مستحيال بدون صون  عاجل.

أن تكون قد وضعت تدابير للصون من شأنها متكني اجلماعة، أو املجموعة ،أو األفراد - ٣
املعنيني، بحسب احلالة، من مواصلة حفظ العنصر، ونقله.
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أن يكون العنصر قد رُشّح عقب مشاركة على أوسع نطاق ممكن من جانب اجلماعة، - ٤
أو املجموعة، أو األفراد املعنيني، بحسب احلالة، ومبوافقتهم احلرة واملسبقة والواعية.

أن يكون العنصر قد أدرج يف قائمة التراث الثقايف غير املادي، املوجود يف أراضي الدولة - ٥
الطرف )الدول األطراف(، التي قدمت الترشيح.

أن تكون مشاورات قد جرت على النحو الواجب يف حاالت االستعجال القصوى، مع - ٦
الدولة الطرف ( الدول األطراف( بشأن إدراج العنصر.

١.٢.٢  املجلس الدولي للمتاحف )األيكروم(
)International Council of Museums) ICOM

تعّد املتاحف مراكزاً حلفظ املمتلكات التراثية واألثرية وعرضها، ودراستها، وقد حتّولت اليوم 
التراث  وباعتبار  وتطويره.  املجتمع،  وتعمل خلدمة  الربح،  عن  تبحث  ال  دائمة،  مؤسسات  إلى 
إلى حتقيق  ترمي  دولية مشتركة  ولرؤية  للحوار بني األمم،  وأداة  املتاحف عاماًل،  احملفوظ يف 
التنمية الثقافية، مت تأسيس املجلس الدولي للمتاحف عام ١٩٤٦م يف باريس، ليحل محل مكتب 
املتاحف الدولي International Museum Office، الذي أنشئ عام ١٩٢٦م. وكان اهتمام املنظمة 
يف البداية يتركز فقط على ممتلكات التراث املنقول، وكيفية احلفاظ عليها كرد فعل مباشر ملا 
األثرية  ومقتنياتها  العاملية  الثقافة  مكونات  من  لكثير  ضياع  من  الثانية  العاملية  احلرب  خلفته 

والتراثية )الريس، ٢00٣م(. 

املتحدة،  األمم  إطار  يف  رسمية  بروابط  باليونسكو  ترتبط  حكومية،  غير  مؤسسة  واأليكوم 
باملتاحف  باملتاحف، وتوحيد جهودهم يف سبيل االرتقاء  العاملني  إلى االرتقاء مبستوى  وتهدف 
مبختلف أنواعها على مستوى العالم، كما يقدم هذا املجلس إرشادات للدول األعضاء يف هيئة 

األمم املتحدة. 

الذين  املتاحف،  والعاملني يف  أكثر من ٣٢000 من األعضاء  املجلس شبكة فريدة من  يضم 
ميثلون مجتمع املتحف العاملي، ومنتدى دبلوماسي يتكون من خبراء من ١٣٦ بلداً وإقليماً من أجل 
االستجابة للتحديات، التي تواجه املتاحف يف جميع أنحاء العالم. ويتمتع املجلس مبركز استشاري 
لدى مجلس األمم املتحدة االقتصادي واالجتماعي. وتتبعه ١١7 جلنة وطنية يف الكثير من بلدان 

.)ICOM,2014( العالم
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أهداف املجلس

وحماية  حفظ،  بضمان  ويلتزم  وتطوره.  املجتمع  أجل  من  للمتاحف  الدولي  املجلس  يعمل 
املمتلكات الثقافية املتحفية. وتتمثل رسالته يف النقاط التالية:

وضع معايير للتميز: يضع األيكروم ICOM معاييراً للمتاحف يف تصميم وإدارة وتنظيم - ١
املجموعات املتحفية. ويعّد ميثاق األيكروم ICOM  ألخالقيات املتاحف هو املرجع يف 
 املجتمع العاملي للمتاحف. فهو يضع املعايير  الدنيا  للممارسات واالجنازات املهنية  للمتاحف
عضو كل  يلتزم  للمتاحف،  الدولي  املجلس  إلى  االنضمام  خالل   من   وموظفيها.    

 باحترام هذا الكود.
املنتدى الدبلوماسي: ويرتبط األيكروم ICOM رسميا مع االتفاقيات الدولية املتعددة - ٢

األطراف multilateral املتعلقة بالتراث. وكمنتدى دبلوماسي يتكون من ١٣٦ بلداً وإقليماً، 
فإنه يجمع املهنيني الدوليني، املشهود لهم باملساهمة يف الثقافة.

تطوير الشبكة املهنية: مع أكثر من ٣٢000 عضواً، يشكل املجلس شبكة مهنية فريدة من - ٣
املؤسسات والعاملني يف املتاحف، ويجمع اخلبراء املهنيني يف املتاحف ملناقشة مختلف 

املواضيع املتعلقة باملتاحف.
مجال - ٤ يف  املتقدمة  البحوث  إجراء  مهمتها  دولية  جلنة   ٣١ للمجلس  العلمي:  البحث 

املتاحف، ومناقشة والتفكير يف القضايا املتحفية واملرتبطة بالتراث.
٥ - ،International mandates البعثات الدولية: يقوم املجلس ببعثات دولية بناًء على تفويضات دولية

 .)WCO( بالتعاون مع شركاء، مثل: اليونسكو، واإلنتربول، ومنظمة اجلمارك العاملية

وتشمل مهام املجلس الدولي للمتاحف يف:
مكافحة االجتار غير املشروع يف املمتلكات الثقافية.	 
إدارة املخاطر.	 
تعزيز الثقافة واملعرفة.	 
حماية التراث املادي وغير املادي.	 

)ICOM His, 2014( أنشطة املجلس عبر تاريخه

املتاحف  يف  العاملني  الحتياجات  وفقا  السنوات،  مّر  على  للمتاحف،  الدولي  املجلس  تطور 
بدورها جتاه متطلبات  تقوم  املنظمة  تزال  تأسيسها، ال  على  أكثر من ٦٥ عاماً  فبعد  الدولية. 

مجتمع املتحف العاملي.
وقد مت عقد أول سبعة مؤمترات عامة للمجلس بني عامي ١٩٤٨م و ١٩٦٥م، وخالل هذه 
ثابتة ومهنية بصورة  أنشطتها  والتمثيل اجلغرايف، وأصبحت  املنظمة هيكلها،  السنوات وضعت 
متزايدة. وكانت الشواغل الرئيسة الثالث خالل هذه الفترة، تتمثل يف الدور التعليمي للمتاحف، 
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وترميم  وحفظ  الثقافية،  للممتلكات   International circulation الدولي  والتداول  واملعارض، 
املمتلكات الثقافية. 

نت املجلس  ويف األعوام ١٩77، ١٩٨0، ١٩٨٣ و١٩٨٦ كانت هناك أربعة مؤمترات حاسمة مكَّ
من حتقيق هدفني استراتيجيني هما:

• االنتهاء من وضع سياسة بشأن املتاحف يف خدمة املجتمع وتطوره.	
• 	 Reference مرجعية  كوثيقة  العمل،  اخالقيات  أو  السلوك  لقواعد  ميثاق  اعتماد 

document. ومت اعتمادها يف عام ١٩٨٦م ومت تعديلها عام ٢00٤م. وهي حتدد القيم 

د  واملبادئ املشتركة من قبل املجلس الدولي للمتاحف ومجتمع املتاحف الدولي، وحتدَّ
احلد األدنى من معايير املمارسة املهنية واألداء للمتاحف وموظفيها، ومت ترجمتها إلى 

.)ICOM Code، 2014( ٣7 لغة
املمتلكات  يف  املشروع  غير  اإلجتار  ضد  حربه  األيكروم  عزز  فصاعداً،  ١٩٩٦م  عام  ومنذ 
 One Hundred Missing املفقودة  آثار  املائة  وسلسلة  حمراء،  قوائم  تطوير  من خالل  الثقافية 
Objects series. ومت تسريع أنشطة الوقاية من املخاطر املرتبطة بالكوارث الطبيعية، أو التي 
 ،MEP) The Museum Emergency Program( املتحف  طوارئ  برنامج  مع  اإلنسان  صنع  من 
الذي أطلق يف عام ٢00٢م، فضاًل عن املشاركة يف املجلس الدولي للدرع األزرق )ICBS(. مع 
هذه التطورات، عزز املجلس وجوده يف مجتمع املتاحف على املستوى الدولي واملجتمع املعاصر. 
 Running a »وقام األيكروم بنشر كتيب، أو دليل عملي مت وضعه للمهنيني بعنوان »تشغيل املتحف
museum، أصبح أداة مرجعية ملجتمع املتاحف عاملياً يف مسائل التدريب. وتابع األيكروم تطوير 

 ،Blue Shield أنشطتة املتعلقة بحماية التراث الثقايف، وال سيما مع مشاركته يف الدرع األزرق
كما أصبحت حماية التراث الثقايف غير املادي Intangible cultural heritage،جزءاً ال يتجزأ من 

أنشطة األيكروم أيضاً. 

وتعّد وثيقة النظم األساسية لأليكوم، هي الوثيقة األساسية للمنظمة، وتتعلق بتنظيم وسير 
النسخة اجلديدة منها يف عام  الهيكل، ومت اعتماد  عملها، وبتحديد األهداف واملهمة، وتنظيم 

.)ICOM Statutes, 2014( )٢007م، خالل املؤمتر العام الـ٢١ــ يف فيينا )النمسا

الهيكل اإلداري 
1 -The President  الرئيس

املسؤول عن العالقات مع مؤسسات املتاحف، ويضمن استمرارية توجهات سياسة املجلس، 
أمور  تسيير  عن  املسئول  وهو  خارجي.  كطرف  فيها  تشارك  التي  احلاالت  يف  املنظمة  وميثل 

املنظمة ومسؤوليات اإلدارة اليومية.
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٢ -The General Assembly  اجلمعية العامة
هيئة صنع القرار التي جتتمع كل عام، وحتدد قواعد سير العمل وتتبنى اخلطة االستراتيجية 
التنفيذي  املجلس  أعضاء  العامة  وتنتخب اجلمعية  العام.  املؤمتر  كل ثالث سنوات يف  لأليكوم 
وتقدمه مع املبادئ التوجيهية من خالل مجموعة من القرارات. وتعقد اجلمعية العامة اجتماعاً 

.)ICOM G.ASS, 2014( سنويا بالتزامن مع االجتماع السنوي للجنة االستشارية

3 - General Secretariat األمانه العامة
تتألف من ١0 جنسيات مختلفة، وتقوم بتنفيذ القرارات، التي اتخذها املجلس التنفيذي، وتعمل 
األيكروم،  ببعثات  املرتبطة  البرامج  وتدير  اللجان،  أنشطة  وتنسق  االستراتيجية،  للخطة  وفقاً 

وتوفر اخلدمات ألعضاء املنظمة.

4 - The Executive Council املجلس التنفيذي
وتتمثل مهمته يف تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اجلمعية العامة، وتنسيق أنشطة 
اللجان الوطنية والدولية، والتحالفات اإلقليمية، ويضمن احترام اخلطة االستراتيجية لأليكوم. 
ويجتمع املجلس مرتني يف السنة، ويتكون من ١٦ عضواً ينتخبون ملدة ثالث سنوات، هم: رئيس 
بحكم  اللجنة االستشارية )عضواً  ورئيس  عادياً  للرئيس، وأمني الصندوق، و١١ عضواً  ونائبني 

منصبه(.

5 - The Advisory Committee اللجنة االستشارية
د اجلهة املسؤولة عن املشورة والتوصية يف األيكروم، وتشارك مالحظاتها مع املجلس  جتسَّ
واملنظمات  والدولية،  الوطنية  األيكوم  جلان  رؤساء  من  االستشارية  اللجنة  وتتكون  التنفيذي. 
مرة  اللجنة  أعضائها. وجتتمع  بني  من  ثالث سنوات  ملدة  ونائبه  رئيسها  انتخاب  ويتم  التابعة، 
واحدة يف العام، وتساعد مناقشاتها وتوصياتها يف حتديد اإلجراءات القادمة لاليكوم من خالل 

توصيل مالحظاتها إلى املجلس التنفيذي.

٦ -The National Committees اللجان الوطنية
واللجان  للمتاحف.  الدولي  املجلس  وأعضاء  العامة،  األمانة  بني  لالتصال  الرئيسة  األدوات 
الوطنية  اللجان  وميثل  لها.  املمثلني  بلدانهم  املنظمة يف  إدارة مصالح  تضمن   ١١7 الـ  الوطنية 

.)ICOM Nat. Comm,2014( أعضاءها داخل املجلس، وهي تساهم يف تنفيذ برامج املنظمة
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٧ - The International Committees اللجان الدولية
جتمع اللجان الدولية خبراء من تخصصات املتحف، وميثل رؤساء هذه اللجان ضمن اللجنة 

االستشارية لأليكوم.
واألمور  التراث  أعم،  وبشكل  املتاحف،  يف  تفكيرها  تركز  ٣١ جلنة  اللجان  هذه  عدد  ويبلغ 
املتعلقة به. وهي حتدد املعايير املهنية املتحفية، وتبادل املعلومات العلمية، وإقامة الشراكات مع 
املنظمات األخرى، ووضع توصيات ألعضاء املجلس الدولي للمتاحف. وهذه اللجان الدولية هي 

:)ICOM Int. Comm, 2014(
والصوت 	  للصورة  احلديثة  والتكنولوجيات  والبصريات،  للسمعيات،  الدولية  اللجنة 

.)AVICOM(
 	.)CAMOC( جلنة مجموعات وأنشطة متاحف املدن
 	.)CECA( جلنة التعليم والعمل الثقايف
 	.)CIDOC( جلنة التوثيق
 	.)CIMAM( جلنة متاحف ومجموعات الفن احلديث
 	.)CIMCIM( جلنة متاحف ومجموعات اآلالت موسيقية
 	.)CIMUSET( جلنة متاحف ومجموعات العلوم والتكنولوجيا
 	.)CIPEG( جلنة علم املصريات
 	.)COMCOL( جلنة اجلمع
 	.)COSTUME( جلنة متاحف ومجموعات األزياء
 	 .)DEMHIST( جلنة متاحف املنازل التاريخية
 	.)GLASS( جلنة متاحف ومجموعات الزجاج
 	.)ICAMT( جلنة تقنيات العمارة وتقنيات متحف
 	.)ICDAD( جلنة متاحف ومجموعات فنون الديكور والتصميم
 	.)ICEE( جلنة تبادل املعارض
 	.)ICFA( جلنة متاحف ومجموعات الفنون اجلميلة
 	 .)ICLM( جلنة املتاحف األدبية
 	.)ICMAH( جلنة متاحف ومجموعات اآلثار والتاريخ
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 	.)ICME( )*1( جلنة متاحف ومجموعات االثنوغرافيا
 	)ICMEMO( جلنة املتاحف التذكارية يف ذكرى ضحايا اجلرائم العامة
 	.)ICMS( جلنة أمن املتحف
 	.)ICOFOM( جلنة علم املتاحف
 	 .)ICOM-CC( جلنة احلفاظ
 	.)ICOMAM( جلنة متاحف األسلحة والتاريخ العسكري
 	.)ICOMON( جلنة متاحف النقود والبنوك
 	.)ICR( جلنة املتاحف اإلقليمية
 	.)ICTOP( جلنة تدريب املوظفني
 	  .)INTERCOM( جلنة إدارة املتحف
 	.)MPR( جلنة التسويق والعالقات العامة
 	.)NATHIST( جلنة متاحف ومجموعات التاريخ الطبيعي
 	.)UMAC( جلنة متاحف ومجموعات اجلامعة

٨ - The Regional Alliances التحالفات اإلقليمية

وهي منتديات ناجته عن التحالف بني املجلس الدولي للمتاحف وأقليم من العالم؛ تهدف إلى 
الوطنية واملتاحف والعاملني يف املتاحف يف منطقة  اللجان  املعلومات بني  تعزيز احلوار وتبادل 
التحالف اإلقليمي، الذي أنشئ يف منطقتها  معينة. وميكن للجان الوطنية أن تكون أعضاء يف 
اجلغرافية. والتحالفات اخلمس هي: حتالف البلدان العربية )ICOM ARAB(،  حتالف أسيا- 
أمريكا  حتالف    ،)ICOM EUROPE( األوربي  التحالف   ،)ICOM ASPAC( الهادي  احمليط 
 ICOM SEE( (ICOM(  وحتالف جنوب شرق أوربا ،)ICOM LAC( الالتينية والبحر الكاريبي

.(Alliances، 2014

Technical Committees اللجان الفنية

التنفيذي بعمل دراسات وتقارير عن  وهي اللجان الدائمة لأليكوم، وتُكلف من قبل املجلس 
اجلوانب األساسية منظمة األيكروم، وهذه اللجان هي جزء من املجلس الدولي للمتاحف، ويتركز 

ثقافاتها،  ورصد  أحوالها،  ووصف  البشرية،  واألعراق  والسالالت،  للشعوب،  وصف  يشمل  ميداني تطبيقي  عمل   )١(
وسلوكياتها االجتماعية، والكلمة مأخوذة من الكلمة اليونانية Ethnos وتعني الِعرق واجلنس.
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التي تعّد مهمة  عملها على مواضيع محددة مرتبطة باأليكوم وإلى حد أكبر على املوضوعات، 
بالنسبة للمجتمع املتحف العاملي. اخلبراء الدوليني لاليكوم يقيمون اإلصالحات والقواعد، التي 

.)ICOM Tec. Comm, 2014( تساهم يف كفاءة إدارة املجلس الدولي للمتاحف

١.٢.٣ اإلحتاد الدولي للحفاظ على الطبيعة 

 )International Union for the Conservation of Nature) IUCN

هو املنظمة البيئية األولى يف العالم، ويدخل ضمن اهتماماته التراث الطبيعي العاملي. تأسس 
دولية،  منظمات  و7  ١٨ حكومة  وافقت  ١٩٤٨م، حيث  عام  أكتوبر  من  اخلامس  فرنسا يف  يف 
عت على »القانون التأسيسي«  و١07منظمة وطنية حلماية الطبيعة على تشكيل هذه اإلحتاد، ووقَّ
له والذي سمي بـ »االحتاد الدولي للحفاظ على الطبيعة« )IUCN(، على أن تقوم استراتيجيته 
املتبادلة، فضاًل عن مساعدة  والتنمية  املنفعة  على  ترتيبات احملافظة  وتعزيز  استكشاف  على 
الشعوب والدول للحفاظ على البيئة النباتية واحليوانية بشكل أفضل. ويف عام ١٩٥٦م مت تغيير 
أنشأ  العام  نفس  ويف   .)IUCN( الطبيعية  واملوارد  الطبيعة  الدولي حلفظ  اإلحتاد  إلى  اإلسم 

 .)IYF( »االحتاد املنظمة الدولية للشباب »احتاد الشباب الدولي لدراسة وصون الطبيعة

ويف عام ١٩٥٩م وبتكليف من اليونسكو وضع اإلحتاد القائمة الدولية للمتنزهات واحملميات 
 The World الطبيعة وما يعادلها. ويف عام ١٩٦١م  أنشأ االحتاد )الصندوق العاملي للحياة البرية
الدعم الشعبي لصيانة  العامة، وزيادة  للتركيز على جمع األموال، والعالقات   )Wildlife Fund

الطبيعة. ويف عام ١٩7٤م قام اإلحتاد بتوقيع اتفاقية بشأن التجارة الدولية يف األنواع املهددة 
باالنقراض من احليوانات والنباتات البرية )CITES(، ثم اتفاقية األراضي الرطبة ذات األهمية 
اليونسكو  مع  وباالشتراك  ١٩7٥م.  عام  يف   )Ramsar Convention رامسار  )اتفاقية  الدولية 
وجنباً إلى جنب مع برنامج األمم املتحدة للبيئة والصندوق العاملي للطبيعة، يتبنى اإلحتاد نشر 
استراتيجية احلماية الدولية للمواقع والبيئة الطبيعية عام ١٩٨0م، ثم امليثاق العاملي للطبيعة عام 

.)IUCN، 2014( ١٩٨٢م، وبرنامج حماية كوكب األرض عام ١٩٩١م

عضوية اإلحتاد

يضم االحتاد أكثر من ١٢00 من املنظمات األعضاء، حكومية وغير حكومية، وتقريبا ١١000 
متطوعاً من العلماء واخلبراء، منظمني يف ست جلان يف نحو ١٦0 بلدا. ويقوم عمل االحتاد على 
ما يزيد عن ألف موظف موزعني على ٤٥ مكتباً، ومئات من الشركاء يف القطاع العام و اخلاص، 
يف  غالند،  يف  لالحتاد  الرئيس  املقر  ويقع  العالم.  أنحاء  جميع  يف  احلكومية  غير  واملنظمات 
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سويسرا. واالحتاد مراقب رسمي يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة، ويصدر عن االحتاد سنويا 
القائمة احلمراء لألنواع املهددة باالنقراض، التي يقوم عملها على البحث العلمي، وتوحيد اجلهود 
ملكافحة التغيرات السلبية التي تطرأ على النظام البيئي العاملي، ويدخل ضمن اهتماماتها التراث 

.)IUCN 1، 2014( الطبيعي العاملي

مهام االحتاد 

يعمل االحتاد الدولي حلماية الطبيعة على  تقدمي العون للعالم من أجل إيجاد حلول واقعية 
ألكثر التحديات إحلاحاً واملتعلقة بالبيئة والتنمية. ويركز االحتاد يف عمله على حماية الطبيعة 
على عدة محاور مختلفة، هي التنوع احليوي، والتغير املناخي، والطاقة وسبل العيش الكرمي ودعم 
األبحاث العلمية وإدارة املشاريع امليدانية حول العالم. كما يعمل من أجل تطوير القوانني وأفضل 
السياسات، من خالل جمع كل من اجلهات احلكومية وغير احلكومية واألمم املتحدة معاً )االحتاد 

الدولي حلماية الطبيعة، ٢00٨(. 

ومهمة االحتاد احملورية هي احملافظة على التنوع البيولوجي أو احليوي. كما أنه يبني كيف أن 
التنوع البيولوجي هو أساس يف معاجلة بعض أعظم التحديات التي يواجهها العالم، ومنها تغير 

املناخ والتنمية املستدامة واألمن الغذائي. 

ولتأمني الصون والتنمية املستدامة على الصعيدين العاملي واحمللي، يعتمد االحتاد على عاتقه 
بالبناء املجاالت التالية:

العلوم: هناك ١١000خبيراً يحددون املعايير العاملية اخلاصة بحقولهم، مثل: املعيار الدولي 
النهائي خلطر انقراض األنواع ، أو قائمة االحتاد احلمراء لألنواع املهددة.

العمل: مئات من مشاريع الصون يف جميع أنحاء العالم سواء على املستوى احمللي واملستوى 
واملوارد  البيولوجي  للتنوع  املستدامة  اإلدارة  إلى  تهدف  وكلها  البلدان،  من  العديد  يشمل  الذي 

الطبيعية.

يؤثر  حكومي،  وغير  حكومي  طرف  ومئتي  ألف  من  ألكثر  املتكافلة  القوة  بواسطة  التأثير: 
االحتاد باالتفاقيات والسياسات والقوانني البيئية الدولية.

تساعده يف احملافظة على  أساسية  مبادئ  بثالثة  العاملي  للتراث  االحتاد  برنامج  ويسترشد 
أعلى املعايير املمكنة يف عمله: 

منظمات . ١ مع  بالشراكة  للخروج  االحتاد  أنشطة  جميع  تنفذ  األولوية:  هي  الشراكة 
األخرى  االستشارية  الهيئات  العاملي،  التراث  مركز  سيما  ال  أخرى،  معنية   وأطراف 

يف االتفاقية )ICOMOS وICCROM(، والدول األطراف.
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الرفيع، . ٢ املستوى  الرئيسة هي  االحتاد  قوة  نقاط  إحدى  األصل:  السليمة هي  املعرفة 
مهارات  تتضمنها  والتي  وموضوعيته،  واستقامته  العلمية  مصداقيته  به  تتميز  الذي 

شبكاته العلمية املختلفة. 

املهمة هناك عملية حصر . ٣ عملية: من بني أعمال االحتاد  التي تتطلب حلوالً  املشاكل 
التهديدات، التي حتيط مبواقع التراث العاملي؛ كما أن االحتاد يتطلع إلى جتاوز مجرد 

إعداد التقارير والسعي إليجاد حلول عملية ومبتكرة للتصدي لهذه التهديدات. 

طبيعة عمل االحتاد مع التراث العاملي 

حتتاج املواقع الطبيعية ذات القيمة االستثنائية لرعاية أفضل، ال سيما املصنف منها كممتلكات 
تراث عاملي، والتي متثل حوالي ١0٪ من املناطق احملمية على املستوى العاملي. وينسق برنامج 
ل أهم أداة لصون الطبيعة  التراث العاملي عمل االحتاد باتفاقية اليونسكو للتراث العاملي، التي تشكَّ
العاملية. وبناء على الدور االستشاري التي تكلفه به االتفاقية، يقيِّم االحتاد مواقع التراث العاملي 
م  حة ألن تُدرج على الئحة التراث العاملي، ويراقب حالة صون املواقع املدرجة، ويقَدّ الطبيعية املرشَّ

 .)IUCN 2، 2014( املشورة الفنية للجنة التراث العاملي

ذ برنامج التراث العاملي أيضا املبادرات، التي تعزز دور اتفاقية التراث العاملي يف حماية  ينفَّ
التنوع البيولوجي على كوكب األرض، وحتفز االستخدام الفعال آللياته من أجل تدعيم صون وإدارة 
مواقع التراث العاملي الطبيعية. ويعّد جدول أعمال مشروع الطبيعة )٢0١0-٢0١٤(، املدعوم من 
مؤسسة MAVA2*، هو جوهر الرؤية التي ترسم عالقة االحتاد مبواقع التراث العاملي الطبيعية 
وبأكثر من ١٣0،000 موقعاً محمياً. وتعنى األجندة بتحسني إدارة املواقع، وسد الفجوة من خالل 
ضم املواقع، التي حتتاج إلى احلماية من خالل عملية اختيار تتمتع باملصداقية، ومعاجلة تأثيرات 

تغير املناخ على املواقع، واملتابعة املنهجية والتمويل لضمان بقاء التراث الطبيعي.

وتتم إدارة برنامج التراث العاملي اخلاص باالحتاد من مقر االحتاد الدولي يف غالند، سويسرا، 
االحتاد  مكاتب  العاملي يف جميع  للتراث  اإلقليمية  التنسيق  مراكز  مع  وثيق  بتعاون  يعمل  الذي 
املناطق احملمية  برنامج  )WCPA(، ومع  للمناطق احملمية  العاملية  اللجنة  اإلقليمية، وكذلك مع 

العاملي )GPAP( اخلاص باالحتاد.

صون  لرصد  العاملي  املركز  ذلك  يف  مبا  الشركاء،  من  واسعة  مجموعة  مع  االحتاد  ويعمل 
 ،MAVA ومؤسسة   ،)UNEP-WCMC( العاملي  للبيئة  املتحدة  األمم  ببرنامج  اخلاص  الطبيعة 

2  هي مؤسسة خاصة تهدف إلى تعزيز احملافظة على الطبيعة والصون املستدام للموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، 
مقرها غالند بسويسرا.
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وصندوق التراث العاملي األفريقي، والتعاون الدولي األملاني )GIZ(، واملكتب االحتادي السويسري 
.)FOEN( للبيئة

اإلحتاد واتفاقية التراث العاملي 19٧٢م

به  وتعترف  ١٩7٢م،  عام  العاملي  التراث  اتفاقية  نص  صياغة  اليونسكو يف  االحتاد  شارك 
مبواقع  املعنية  العاملي  التراث  جلنة  لدى  الفنية  االستشارية  الهيئة  أنه  على  بوضوح  االتفاقية 

:)IUCN 3, 2014( التراث العاملي الطبيعية. ويعنى دور االحتاد مبوجب االتفاقية بثالثة جوانب

• التراث 	 قائمة  يف  لإلدراج  املرشحة  و«املختلطة«  الطبيعية  املواقع  جميع  االحتاد  يقّيم 
العاملي، ويساهم يف تقييم بعض املناظر الطبيعية الثقافية.

• يراقب االحتاد حالة صون قائمة مواقع التراث العاملي.	

• على 	 سيما  وال  الصلة،  ذات  واملبادرات  والتدريب،  القدرات،  بناء  يف  االحتاد  يساهم 
املستويات اإلقليمية وامليدانية.

مع هيمنة مفهوم التنمية املستدامة، امتد اإلحتاد للعديد من الدول حول العالم، وأتاح خدمات 
املتطوعني، وكذلك  املتخصصني  كبيرة من  املستوى احمللي من مجموعة  املشورة واحلفظ على 

توسيع شبكاته من اللجان والهيئات االستشارية اإلقليمية يف أعداد متزايدة من البلدان.   

ة.  ي املهن واألمانة  العلمية،  واللجان  رئيسة هي: األعضاء،  يتكون من ثالث مكونات  واالحتاد 
وتعمل األعضاء واللجان معاً مع االمانة أو السكرتارية، التي تتكون من أكثر من ١000 شخص 
ل أعضاء االحتاد يف الدول واملنظمات غير احلكومية  يف أكثر من ٦0 بلداً حول العالم. ويتشكَّ
عمله  برنامج  يد  وحتد االحتاد،  سياسات  بوضع  والذين  األعضاء  ويتكفل  واالقليمية،  الوطنية 

.IUCN العاملي، وانتخاب مجلس إدارته يف املؤمتر العاملي حلفظ الطبيعة

جلان اإلحتاد

ومتّد  العالم  يف  الطبيعية  املوارد  حالة  تقيِّم  التي  هي  اإلحتاد،  يتضمنها  جلان  ست  هناك 
االحتاد باملشورة بشأن السياسات حول قضايا احلفاظ على البيئة. وهذه اللجان هي:

جلنة التعليم واالتصال )CEC(: مهمتها تبني استراتيجية قائمة على استخدام وسائل االتصال - ١
والتعليم؛ لتمكني وتثقيف أصحاب املصلحة من أجل االستخدام املستدام للموارد الطبيعية. 

جلنة السياسة البيئية واالقتصادية، واالجتماعية )CEESP(: توفر اخلبرة واملشورة املتعلقة - ٢
بسياسات العوامل االقتصادية واالجتماعية للحفاظ واالستعمال املستدام للتنوع البيولوجي. 
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البيئي من خالل تطوير املفاهيم - ٣ م القانون  البيئي )WCEL(: تقدَّ اللجنة العاملية للقانون 
البيئي  القانون  لتوظيف  املجتمعات  قدرة  بناء  عن  فضاًل  اجلديدة،  القانونية  واألدوات 

للمحافظة والتنمية املستدامة. 

املتكامل - ٤ البيئي  النظام  نهج  اإلرشاد بشأن  ر  توفَّ  :)CEM( اإليكولوجي  النظام  إدارة   جلنة 
يف إدارة النظم اإليكولوجية الطبيعية. 

 جلنة بقاء األنواع )SSC(: تقدم النصيحة لالحتاد فيما يتعلق باجلوانب الفنية من احلفاظ - ٥
على األنواع، وتعبئة العمل للحفاظ على تلك األنواع املهددة باالنقراض. وتنتج IUCN قائمة 

 .The IUCN Red List االحتاد احلمراء لألنواع املهددة

اللجنة العاملية بشأن املناطق احملمية )WCPA(: ومهمتها تشجيع إنشاء احملميات واإلدارة - ٦
الفعالة لشبكة من املناطق البرية والبحرية احملمية على مستوى العالم.

٢.٢.٤   املجلس الدولي للمعالم واملواقع

)ICOMOS) International Council on Monuments and Sites

منظمة غير حكومية تقّدم املشورة للجنة التراث العاملي؛ بشأن تقييم املمتلكات الثقافية املقترح 
إدراجها على قائمة التراث العاملي. تأسست يف عام ١٩٦٥م، بعد إقرار »امليثاق العاملي للحفاظ، 
والترميم للمعالم واملواقع« يف البندقية عام ١٩٦٤م، مقره الدولي يف باريس وهي جمعية مهنية 
 .)ICOMOS, 2014( تعمل من أجل حفظ، وحماية أماكن التراث الثقايف يف جميع أنحاء العالم

أهداف املنظمة

حتددت اهداف أيكوموس منذ تأسيسها كالتالي )الريس، ٢00٣م(:

جمع املتخصصني يف مجال احلفاظ من كل العالم، والعمل كمنتدى عام للحوارات والتبادالت 	 
املهنية.

جمع وتقييم ونشر املعلومات عن مبادئ احلفاظ وتقنياتها ومبادئها.	 

التعاون مع السلطات القومية والدولية يف تاسيس مراكز للتوثيق متخصصة يف احلفاظ.	 

العمل من أجل تبني وتطبيق املؤمترات الدولية؛ للحفاظ وتقوية التراث املعماري.	 

املشاركة يف تنظيم برامج التدريب للمتخصصني يف احلفاظ على مستوىالعالم.	 

وضع خبرات املهنيني ذوي الكفاءة العالية واملتخصصني يف خدمة املجتمع الدولي. 	 
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Membership and committees العضوية واللجان

التراث  على  احلفاظ  مجال  يف  مؤهلني  عضواً   7٥00 من  أكثر  حالياً  األيكوموس  تضم 
 ،Archaeologyوعلم اآلثار ،Architecture والعمارة ،landscape واملشاهد الطبيعية ،Conservation

اللجان  هناك  األعضاء،  إلى  وباإلضافة   .Cities Planning املدن  وتخطيط   ،History والتاريخ 
البلدان  إنشاؤها يف  للمنظمة، مت  تابعة  وطنية  ١١0 جلنة  من  أكثر  حالياً  بلغت  التي  الوطنية، 
األعضاء يف اليونسكو. وهذه اللجان جتمع بني أعضاء فرادى، أو مؤسسات وتوفر لهم إطاراً 
للنقاش وتبادل املعلومات. وكل جلنة وطنية تتبنى نظامها الداخلي، وحتدد البرنامج اخلاص بها 

وفقاً ألهداف وغايات األيكوموس.

ومن الدول العربية التي مت تشكيل جلان وطنية فيها: مصر، واملغرب، وسلطنة عمان، وقطر، 
واإلمارات العربية املتحدة، وتونس.

واملتخصصون  التي يشترك يف عضويتها اخلبراء  الدولية )٢7 جلنة(،  اللجان  هذا بخالف 
على مستوى العالم، تبحث يف وضع مقاييس عاملية للحفاظ، والترميم، وإدارة املصادر الثقافية، 
وتنشرها عبر مواثيقها العاملية التي تصدر كنتيجة الجتماعها العام، الذي ينعقد كل ثالث سنوات. 
واللجان الدولية هذه تعرف باسم »اللجان العلمية الدولية« )ISCS(، وتركز كل منها يف مجال 
محدد من مجاالت احلفاظ على التراث، ويكون كل أعضائها من املتخصصني يف هذا املجال. ويتم 
تنسيق البرامج العلمية للمنظمة من قبل »املجلس العلمي« الذي يتكون من رؤساء هذه اللجان. 

:)ICOMOS 1، 2014( التالية تعمل من خالل اإليكوموس )ISCS( واللجان العلمية الدولية
١ . )ISCARSAH( جلنة حتليل وترميم منشآت التراث املعماري
٢ . )ICAHM( جلنة إدارة التراث األثري
٣ . )ISCCL( جلنة املناظر الطبيعية الثقافية
٤ . )CIIC( جلنة الطرق الثقافية
٥ . )ICTC( جلنة السياحة الثقافية
٦ . )ISCEAH( جلنة التراث املعماري األرضي
7 . )ISEC( جلنة اقتصاديات احلفاظ على التراث
٨ .)ISCES( اللجنة الدولية للطاقة واإلستدامة
٩ . )IcoFort( جلنة التحصينات العسكرية والتراث
١0 . )CIPA( جلنة توثيق التراث
١١ .)CIVVIH( جلنة املدن والقرى التاريخية
١٢ . )ICIP( جلنة تفسير وعرض مواقع التراث الثقايف
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١٣ . )ICICH( جلنة التراث الثقايف غير املادي
١٤ . )ICLAFI( جلنة الشئون القانونية واإلدارية والقضايا املالية
جلنة التصوير اجلداري . ١٥
١٦ . )IPHC( جلنة التراث القطبي الدولي
١7 . )ICORP( جلنة االستعداد للخطر
١٨ . )CAR( جلنة الفن الصخري
١٩ . )ISCSBH( جلنة التراث املبني املشترك
٢0 . )ISCV( جلنة الزجاج امللون
٢١ . )ISCS( جلنة األحجار  
جلنة نظرية وفلسفة احلفظ والترميم . ٢٢
٢٣ . )CIF( جلنة التدريب الدولي  
٢٤ . )ICUCH( جلنة التراث الثقايف املغمور باملياه 
٢٥ . )CIAV( جلنة العمارة العامية  
٢٦ . )IWC( جلنة األخشاب  
٢7 .)ISC 20 C( ٢0جلنة تراث القرن الـ  

مواثيق أيكوموس للحفاظ على التراث

اإلرشاد  توفر  التي  الفقهية،  النصوص  من  وغيرها  املواثيق  من  عدداً  األيكوموس  وضعت 
للمهنيني احملافظة على التراث يف عملهم، واعتمدتها يف السنوات التي تلت تأسيس ميثاقي أثينا 
١٩٣١م، والبندقية ١٩٦٤م. حيث تقوم اللجان الوطنية يف مختلف البلدان ICOMOS، بصياغة 
مواثيقها اخلاصة بها، والتي حتدد معايير ملمارسة احملافظة على التراث الوطني يف بالدها، وبعد 
ذلك تعتمدها اجلمعية العامة يف  اجتماعها الدوري كل ثالث سنوات، والعديد من هذه املواثيق 

سوف يتم تناولها يف الفصل الرابع من الكتاب. 

اإليكوموس )ICOMOS( واتفاقية التراث العاملي 19٧٢م

من  واحداً  باعتباره  لليونسكو،  العاملي  التراث  اتفاقية  ICOMOS يف  اإليكوموس  اعتماد  مت 
إلى جنب مع االحتاد الدولي  الهيئات االستشارية الرسمية الثالث للجنة التراث العاملي، جنباً 
 .)ICCROM( واملركز الدولي لدراسة صون وترميم املمتلكات الثقافية ،)IUCN( حلفظ الطبيعة

وباعتباره مستشاراً علمياً ومهنياً للجنة التراث العاملي، يعّد اإليكوموس ICOMOS هي املسؤول 
عن ترشيحات املمتلكات الثقافية، التي يراد ضمها إلى قائمة التراث العاملي مع املعايير، التي 
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وضعتها جلنة التراث العاملي. وباإلضافة إلى املعيار األساسي وهو »قيمة عاملية استثنائية«، تقوم 
محدد هو  كما  واحلفاظ  واإلدارة،  باألصالة،  املتعلقة  للجوانب  الترشيحات  بتقييم   اإليكوموس 

 يف اتفاقية التراث العاملي. 

األيكوموس  عضوية  متثلها  التي  الواسعة،  اخلبرة  بني  التشاور  الترشيحات  تقييم  ويتضمن 
إلجراء  بعثات  يف  كخبراء  أيضاً  أعضاء  األيكوموس  ترسل  كما  فيها.  الدولية  العلمية  واللجان 
عمليات التقييم يف املوقع للمتلكات املرشحة. ويتم تقدمي نتائج املشاورات املكثفة إلعداد التوصيات 

التفصيلية إلى جلنة التراث العاملي يف اجتماعاتها السنوية. 

إعداد  العلمية، يف  واللجان  والوطنية  الدولية  األمانة  أيضاً، من خالل  األيكوموس  وتشارك 
ملركز  النصح  يقدم  العاملي. حيث  التراث  قائمة  املدرجة يف  املمتلكات  التقارير عن حالة صون 
طرف هي  التي  الدول،  من  الواردة  التقنية  املساعدة  طلبات  بشأن  لليونسكو  العاملي   التراث 
قة عليها. ويحتفظ األيكوموس بأرشيف كامل من الترشيحات   يف اتفاقية التراث العاملي املصدَّ

.)ICOMOS، 2014( والتقارير يف مركز التوثيق مبقره  يف باريس

١.٢.5  منظمة مدن التراث العاملي

)Organization of World Heritage Cities)  OWHC

لليونسكو  منظمة شريكة  تعتبر  ال  أنها  ومع  الربح،  إلى  تسعى  ال  غير حكومية  منظمة   هي 
وترميمها  الثقافية،  املمتلكات  صون  لدراسة  الدولي  املركز  مثل  العاملي  التراث  اتفاقية  يف 
)ICCROM(، واملجلس الدولي لآلثار واملواقع )ICOMOS(، واالحتاد العاملي للمحافظة على 
الطبيعة )IUCN(، إال أن النظام الداخلي لها ينص على التزامها بتطبيق اتفاقية التراث العاملي 

عام ١٩7٢م. 

األعضاء  املدن  ملساعدة  املغرب،  فاس،  ١٩٩٣ يف  عام  سبتمبر   ٨ املنظمة يف  هذه   تأسست 
يف حتسني حفظ وإدارة املدن التاريخية. كانت هذه املنظمة مؤلفة من ١7٩ مدينة يوجد فيها 
مواقع مأهولة بالسكان يف ديسمبر عام ٢000م، ومدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العاملي. 
ويف عام ٢007م، وصل عدد املدن األعضاء فيها إلى ٢٣٣ من املدن التي تقع فيها مواقع اشتملت 

على قائمة التراث العاملي لليونسكو وصل إلى ٢٣٨ عام ٢0١١م.

النشطة  املشاركة  مع  البلديات  رؤساء  قبل  من  املنظمة،  داخل  املدن،  هذه  متثيل   ويتم 
كيبيك  مدينة  يف   OWHC للمنظمة  الرئيسي  املقر  ويقع  تراثهم.  إدارة  يف  املتخصصني   من 
متوز يوليو  يف  العاملي  التراث  للمدن  األولى  الدولية  الندوة  استضافت  التي  كندا،   يف 
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 .)OWHC، 2014( عام ١٩٩١م 

أهداف املنظمة 
• تنفيذ اتفاقية التراث العاملي	
• تشجيع التعاون وتبادل املعلومات واخلبرات بشأن مسائل احلفظ واإلدارة.	
• تنمية شعور التضامن بني املدن األعضاء. 	

ولتنفيذ هذه األهداف تنظم املنظمة املؤمترات العاملية، والندوات، وورش العمل، للتعامل مع 
التحديات يف مجال اإلدارة، واالستراتيجيات املتعلقة باحلفاظ، وتطوير املدن التاريخية. 

الهيكل اإلداري 

يشمل الهيكل اإلداري للمنظمة ما يأتي:

رسوم  سددت  التي  العاملي  التراث  مدن  بلديات  رؤساء  من  تتشكل  التي  العامة،  اجلمعية   
العضوية السنوية، وجتتمع اجلمعية العامة مرة كل سنتني. 

مجلس اإلدارة، ويتكون من ثمانية رؤساء البلديات املنتخبني من قبل اجلمعية العامة. وجتتمع 
اللجنة مرة واحدة على األقل يف السنة. 

األمني العام املعني من قبل اجلمعية العامة، الذي يشرف على تنفيذ التوصيات التي يعتمدها 
عمل  تدعم  إقليمية  أمانات  سبع  وهناك  والتوظيف.  املوظفني  شؤون  وإدارة  وتنظيم  األعضاء، 

:)OWHC, 2014( األمانة العامة، وهي
• بيرغن Bergen )النرويج( يف شمال غرب اإلقليم األوروبي 	
• بودابست )املجر( ملنطقة أوروبا الوسطى والشرقية 	
• قرطبة Cordoba )إسبانيا( يف جنوب أوروبا ومنطقة البحر األبيض املتوسط 	
• فالبارايسو Valparaiso )شيلي( ألمريكا الالتينية. 	
• كازان Kazan )االحتاد الروسي( ألجل األورو-آسيا. 	
• تونس Tunisia )تونس( لشمال أفريقيا ودول املنطقة العربية. 	
• زجنبار Zanzibar )تنزانيا( لشرق أفريقيا.	

:)OWHC 1, 2014( ومن املدن العربية األعضاء يف هذه املنظمة
حلب يف سوريا.. ١
اجلزائر، اجلزائر . ٢
بصرى، سوريا . ٣
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القاهرة، مصر . ٤
شنقيط، وموريتانيا . ٥
دمشق، سوريا . ٦
الصويرة، املغرب . 7
فاس، املغرب . ٨
غدامس، ليبيا . ٩
غرداية، اجلزائر . ١0
القيروان، تونس . ١١
مراكش، املغرب . ١٢
مكناس، املغرب . ١٣
املنستير، تونس.. ١٤

١.٣  املنظمات الدولية للحفاظ على التراث

ثقافياً، هناك  أم  طبيعياً  تراثاً  أكان  بالتراث بشكل عام، سواء  املعنية  املنظمات  إلى  إضافة 
منظمات أخرى حكومية وغير حكومية يتركز أهتمامها على احلفاظ على التراث، أو القائمني 
بهذه املهنة، وذلك على مستوى العالم، أو على مستوى منطقة واحدة، أو بلد واحد من: العالم، لكن 
أنشتطتها قد تتجاوز محيطها اجلغرايف، ولها اسهاماتها يف مجال احلفاظ بأشكاله املتعدة، من 
ترميم، وصيانة، وحفظ، وإعادة بناء، وحماية ووقاية وغيرها من اجراءات احلفاظ على التراث 

على مستوى العالم. وفيما يلي بعض من هذه املنظمات.

٢.٣.١  املركز الدولي لدراسة صون، وترميم املمتلكات الثقافية )األيكروم(

International Centre for the Study of the preservation

)and Restoration of Cultural Property )ICCROM

رسة للحفاظ على التراث الثقايف يف جميع أنحاء العالم من خالل  منظمة حكومية دولية مكَّ
التراث  إلى تعزيز مجال ترميم، وحفظ  املعلومات، والتعاون، والبحث. وتهدف  التدريب، وجمع 
الثقايف، ورفع مستوى الوعي بأهمية وضعف التراث الثقايف. وجاء إنشاء املركز نتيجة اقتراح 
م يف املؤمتر العام لليونسكو، الذي عقد يف نيودلهي عام ١٩٥٦م. ومت توقيع اتفاق بني حكومة  ُقدِّ
اجلمهورية االيطالية واليونسكو إلنشاء هذا املركز يف روما. وبالتعاون مع مؤسسات أوروبية أخرى 
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معنية باحلفاظ عل التراث، وهي املعهد املركزي للترميم بإيطاليا )ISCR(، واملعهد امللكي لترميم 
األعمال الفنية )IRPA(، يف بلجيكا. مت افتتاح املركز عام ١٩٥٩م يف روما.  وكان هارولد بلندرليث

J. Plenderleith، األثري واملرمم الشهير يف املتحف البريطاني، أول مدير له. 

والذي دفع إلى التفكير يف إنشاء هذا املركز ما شهدته اآلثار واملواقع واملمتلكات التراثية من 
تدمير وتشويه وأضرار خالل احلرب العاملية الثانية، وتزايد احلاجة لترميم اآلثار وغيرها من 
أشكال التراث الثقايف. هذا باإلضافة إلى النقص الواضح يف الهيئات املختصة بتدريب وإرشاد 
وتأهيل املختصني يف إعادة بناء وحماية التراث. وهكذا، خالل الدورة السادسة للمؤمتر العام 
لليونسكو عام ١٩٥١م، أدخلت احلكومة السويسرية قراراً اقترحت به إنشاء مركز دولي؛ لتشجيع 
الدراسة والوعي بطرق احملافظة على نطاق عاملي. ومت اعتماد هذا القرار، ومت تشكيل جلنة من 

.)ICCROM, 2014( اخلبراء للبت يف دور ومهام هذه املؤسسة املقترحة

مهام املركز  

كانت املهام املقترحة للمركز يف عام ١٩٥٣م، تشمل: 
• التعامل مع املشكالت املتعلقة باحلفاظ على املعالم األثرية. 	
• املؤهلني 	 غير  املرممني  وصول  دون  يحول  قوي  أخالقي  نظام  واتخاذ  البحوث  تنسيق 

واملتدربني تدريباً جيداً من التعامل من ترميم األعمال الفنية ذات األهمية.
• عالج املشاكل الرئيسية املرتبطة باحلفظ، مثل: اإلضاءة.	
• دعوة مجموعة واسعة من املتخصصني من مختلف البلدان لتدريبهم.  	
• توفير املعلومات للدول التي تفتقر إلى املختبرات. 	

ومت مراجعة هذه املهام وتقوميها يف ١١ نوفمبر ٢00٥م، حيث شملت أهداف ومهام املركز 
صون وترميم املمتلكات الثقافية عاملًيا عبر إيجاد وتطوير وترقية وتسهيل الظروف لهذا الصون 

والترميم. ويركز عمل املركز بوجه خاص على:
جمع، ودراسة ونشر املعلومات ذات الصلة باملواضيع العلمية والتقنية واألخالقية املتعلقة . ١

بصون وترميم املمتلكات الثقافية.
تنسيق وحتفيز والبحث داخل املنظمة يف هذا املجال عن طريق توكيل كيانات أو أشخاص . ٢

موثوقني، واالجتماعات الدولية، واملنشورات، وتبادل اخلبراء.
املمتلكات . ٣ وترميم  بصون  متعلقة  متخصصة،  أو  عامة  ملسائل  وتوصيات  نصائح  تقدمي 

الثقافية.
ترقيم ومنح التدريبات املتعلقة بصون وترميم املمتلكات الثقافية، ورفع مقاييس وممارسات . ٤

أعمال الصون والترميم.
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تشجيع املبادرات التي تخلق فهًما أفضل لصون وترميم املمتلكات الثقافية.. ٥
 :)ICCROM 1, 2014( ويتم حتقيق هذه املهام من خالل خمسة مجاالت من النشاط، هي

Traning التدريب

التدريب  وأنشطة  التعليمية،  املواد  تطوير  خالل  من  القدرات  بناء  يف  األيكروم   يساهم 
١٩٦٥م،  عام  ومنذ  واملتابعني.  والزمالة  لألعضاء،  الداخلي  والتدريب  العالم،  أنحاء  جميع  يف 
يعرض األيكروم دورات للمهنيني يف منتصف حياتهم املهنية على مجموعة كبيرة من املهام، التي 
تشمل احلفاظ على املوقع األثري، والتسجيل والتوثيق املعماري، واحلفاظ على التراث املبني، 
وكيفية إتخاذ قرار احلفاظ، وإدارة التراث الثقايف، واحلفاظ الوقائي يف املتاحف، وإدارة املخاطر 
املهددة للمجموعات. وتركز الدورات األخرى على مواد محددة، مثل: صون املجموعات احلجرية، 
ز على حفظ التراث يف مناطق إقليمية معينة، مثل:  واخلشبية، وبعض البرامج التدريبية التي تركَّ

املنطقة العربية أو جنوب شرق آسيا. 

Informations املعلومات

تعّد مكتبة األيكروم واحدة من املصادر الرائدة يف العالم يف املعلومات، املتعلقة بصيانة وترميم 
التراث الثقايف. فهي حتتوي على أكثر من مائة ألف مرجع و١٨00 من الدوريات املتخصصة بأكثر 
من ٦0 لغة. باإلضافة إلى ذلك، حتتوي على سجالت األرشيف اخلاص باأليكروم منذ إنشاءه، 
باألنشطة  يتعلق  فيما  العالم  أنحاء  الثقايف يف جميع  للتراث  أكثر من ٢00,000 صورة  وكذلك 
العلمية والتربوية لأليكروم. وموقع املنظمة على شبكة املعلومات الدولية هو بوابة ملعلومات شاملة 
حول الدورات، واألنشطة، والفعاليات الدولية، وفرص العمل والتدريب يف مجال احلفاظ على 

التراث. 

 Research البحث

يساعد األيكروم شبكة واسعة من املهنيني واملؤسسات املعنية باحلفاظ على التراث من خالل 
تنظم وتنسق اجتماعات لوضع النهج واملنهجيات املشتركة. وهي تشجع أيضاً االلتزام باألخالقيات 

املتفق عليها دولياً واملعايير واملواصفات الفنية ملمارسة احلفاظ.

Co-operation التعاون

واملهنيني  املؤسسات  من  الشركاء  من  كبير  مع عدد  بالتعاون  أنشطتها  األيكروم جميع  ذ  ينفَّ
التعاونية،  املشاريع  شكل  يف  فيها  األعضاء  الدول  يخدم  فإنه  ذلك،  إلى  باإلضافة  احملترفني. 
والتدريب، واملشورة الفنية. من خالل اخلدمة يف مجال املساعدة التقنية، ويوفر األيكروم املواد 
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والتجهيزات  املالية  املوارد  ذات  البلدان  يف  العاملني  للمهنيني  مجاناً  واحملاضرات  التعليمية 
احملدودة،. 

  Advocacy الدعوة

يقوم األيكروم بنشر املواد التعليمية وتنظيم ورش عمل ومؤمترات لزيادة الوعي العام ودعم 
احلفاظ على التراث. 

أمانة األيكروم 

وتتكون أمانة األيكروم من املدير العام واملوظفني. واملدير العام هو املسؤول عن تنفيذ البرنامج 
املعتمد من األنشطة. ويتم توزيع املوظفني بني القطاعات التي تتعامل مع التراث غير املنقول )اآلثار 
الثابتة واملواقع األثرية واملدن التاريخية.. الخ(، والتراث املنقول )مثل آثار املتاحف(، واالتصاالت 

)املطبوعات، واملوقع على شبكة اإلنترنت(، ومختبر تعليمي ومكتبة وأرشيف، والتمويل واإلدارة.

ومن الدول العربية األعضاء يف هذا املركز، وتاريخ التحاقها به:
• املغرب  يف ٢٤ ابريل ١٩٥٨م	
• مصر يف ٥ نوفمبر ١٩٥٩م	
• الكويت يف ٢0 مارس ١٩٦٢م	
• تونس يف ٢١ مايو ١٩٦٩م	
• اجلزائر يف   ١٨ يناير ١٩7٣م	
• اململكة العربية السعودية يف ١٨ فبراير ٢000م	
• سلطنة عمان يف  ١٣ ديسمبر ٢00٣م	
• البحرين يف ١٥ ديسمبر ٢00٥م	
• اليمن يف ١٨ يونيو ٢00٨م	
• موريتانيا يف   ٢٩ نوفمبر ٢00٩م	
• اإلمارات العربية املتحدة يف ٢٢ يناير ٢0١0م	
• العراق يف  ٢٨ اكتوبر ٢0١١م 	
• قطر يف  ٢٦ أبريل ٢0١٢م	

 ،ATHAR »ولهذه املؤسسة برنامج خاص يعني بالتراث األثري يف الوطن العربي اسمه »آثار
 Conservation of Archaeological Heritage »واحلفاظ على التراث األثري يف املنطقة العربية
ولتطوير حالة احلفاظ،  العربية،  املنطقة  التراثية يف  املؤسسات  لتطوير  in the Arab Region؛ 

واإلدارة ملصادر التراث. وهو برنامج طويل األجل ينفذ بالتعاون مع املؤسسات العربية احمللية، 
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.)ATHAR, 2014( وهو ممول من وزارة اخلارجية اإليطالية

)IIC( ١.٣.٢  املعهد الدولي للحفاظ على األعمال التاريخية والفنية

The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works )IIC)

بني  التواصل  أشكال  من  شكل  وهو  ومؤسسات.  أفراد  يدعمها  مستقلة  دولية  منظمة  هو 
املهنيني املسؤولني عن  احلفاظ على التراث الثقايف أو مجال احلفاظ والترميم، ويضم أكثر من 
ألف عضو يف أكثر من خمسني دولة. ويسعى هذا املعهد كمؤسسة إلى تعزيز املعرفة، وأساليب 

ومعايير العمل الالزمة حلماية واحلفاظ على األعمال التاريخية والفنية يف جميع أنحاء العالم.

الدولي  املكتب  عقد  ١٩٣0م،  عام  ففي  املاضي،  القرن  من  الثالثينات  الى  تاريخه  ويعود 
للمتاحف التابع لعصبة األمم  League of Nations مؤمتراً يف روما عن دراسة وحفظ األعمال 
الفنية. وعقب هذا االجتماع، أصدر مكتب املتاحف سلسلة من املنشورات عن هذا املوضوع. ويف 
س  متحف فوغ  Fogg Museum )جامعة هارفارد( مجلة الدراسات الفنية، يف  عام ١٩٣٢م،  أسَّ
مجال الفنون اجلميلة Technical Studies in the Field of the Fine Arts، التي واصلت النشر 
حتى ١٩٤٢م. وبعد احلرب العاملية الثانية، جمعت عملية إعادة الكنوز الفنية خبراء من أوروبا 
دولية  هيئة  وتشكيل   ،Technical Studies الفنية  الدراسات  إحياء  اقترحوا  املتحدة،  والواليات 
للمشتغلني باحلفاظ Conservators؛ ملواصلة تبادل املعلومات بشأن رعاية واحلفاظ على األعمال 
الفنية. ويف الفترة من ١٩٤٦م- ١٩٤٨م، مت عقد سلسلة من االجتماعات ملناقشة هذه املقترحات. 
ويف ديسمبر ١٩٤٨م يف اجتماع منظمة املجلس الدولي للمتاحف )األيكوم ICOM(، على العناية 
باللوحات يف لندن، أعلن أن معهداً دولياً جديداً للحفاظ على وشك أن يُدمج مع مكاتبها يف لندن، 

وبأن اهتماماته ستكون الدراسة العلمية والفنية للحفاظ. 

والذي  ١٩٥0م،  أبريل   ٢7 املتاحف، يف  مقتنيات  على  للمحافظة  الدولي  املعهد  تأسيس  ومت 
التاريخية والفنية(، يف عام ١٩٥٩م  اكتسب اسمه احلالي )املعهد الدولي للحفاظ على األعمال 
باململكة املتحدة. وكانت أهدافه حتسني حالة املعرفة ومعايير املمارسة، وتوفير أرضية مشتركة 
.)IIC, 2014( وهيئة نشر جلميع املهتمني وذوي املهارات املهنية يف احملافظة على مقتنيات املتاحف

أهداف املعهد 

تهدف هذه املنظمة إلى تطوير املعرفة، واملمارسة Practice، ومعايير احملافظة على األعمال 
التاريخية والفنية من خالل مطبوعاتها أو املنشورات Publications، واملؤمترات. كما تعزز التفوق 

.Scholarships املهني والتوعية العامة من خالل اجلوائز واملنح الدراسية
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يحاول مجلس املنظمة أن يعكس التوازن اجلغرايف واملهني ملهنة احلفاظ على مستوى العالم. 
ومجلس األعضاء، مبن فيهم األمني العام وأمني الصندوق، هم من املتطوعني، وكذلك محرري 

.)Studies in Conservation دراسات يف احلفاظ )مجلة

الدولي  املركز  سيما  ال  املجال،  هذا  األخرى يف  املنظمات  مع  وثيق  بشكل  املنظمة  وتتعاون 
باملجلس  التراث  على  احلفاظ  وجلنة   ،(ICCROM( الثقافية  املمتلكات  وترميم  صون  لدراسة 

الدولي للمتاحف )ICOM(، وكذلك مجموعات احلفاظ على التراث القومية واإلقليمية.

 Membership العضوية
كانت العضوية تتألف من: 

سلطة  ذات  مناصب  )أو يف  احلفاظ  يف  عالياً  تأهياًل  مؤهلون  أشخاص   :Fellows الزمالء 
كبيرة(.

العضو  فئة  إدخال  مت  الحقا  املعهد،  مقتنيات  تعزيز  على  احلريصون  األشخاص  املؤيدون: 
  .Institutional Member املؤسسي

والعضوية اآلن مفتوحة جلميع العاملني يف مجال احملافظة، الذين لهم اهتمام باحلفاظ على 
قبل  من  انتخابهم  يتم  الذين  املهنة،  أعضاء  كبار  من  الزمالء هم  واألعضاء  العالم.  التراث يف 
الهيئة احلالية للزمالء. وزمالة املعهد مفتوحة جلميع األعضاء الذين يشاركون بنشاط يف مهنة 
احلفاظ. ويجب أن يكون هؤالء الزمالء قادرين على إثبات االلتزام باملهنة، وإظهار تواصلهم مع كل 
التطورات ذات الصلة، ويشمل ذلك املنشورات، واخلدمة التطوعية ملنظمات احلفاظ، واألحداث 
واملشاركة يف املؤمترات والتدريب، وعضوية الهيئات املهنية األخرى ذات الصلة، واالعتماد من 

قبل منظمة وطنية.

 Regional Groups املجموعات اإلقليمية

بدأت املجموعات اإلقليمية للمعهد الدولي للحفاظ على األعمال التاريخية والفنية )IIC( يف 
عام ١٩٥٨م. وهي جمعيات مستقلة تابعة أو مرتبطة باملعهد. واملجموعة اإلقليمية يجب أن تكون 
األولى   اإلقليمية  املجموعة  وكانت  التأسيس.  ورد يف عقد  كما  املعهد  بأهداف وغايات  ملتزمة 
مجموعة اململكة املتحدة )اآلن أيقونة، ومعهد احلفاظ Institute of Conservation(، ومجموعة 
 .(American Institute for Conservation (AIC املعهد األمريكية )اآلن املعهد األمريكي للحفاظ
وهناك حاليا املجموعات اإلقليمية يف الدول االسكندنافية، والنمسا، وكرواتيا، وفرنسا، واليونان، 

.)IIC,2014( وإيطاليا، واليابان، وإسبانيا فضاًل عن املجموعة العربية
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  Publications منشورات املعهد
 صدر العدد األول للنشرة اإلخبارية للمعهد IIC Bulletin يف مايو ١٩٥٢م، وحتول اسمها أ- 

إلى أخبار يف احلفاظ  News in Conservation، يف عام ٢007م. ويتم نشر األخبار إلكترونيا 
كل شهر آخر. وتهدف إلى توفير مكان، للمشاركة باآلراء واألخبار واملعلومات ومناقشتها. 
وهي مجانية التحميل لعامة اجلمهور من موقع املعهد على شبكة االنترنت، وحتتوي على 
الوظائف  عن  فضال  اإلقليمية،  واملجموعات   ،IIC Council املعهد  مجلس  من  األخبار 
اإلخبارية  القصص  إلى جنب مع مزيج من  واإلشعارات، جنباً  املؤمتر،  وقوائم  الشاغرة، 
قضية كل  يف  احلفاظ  جوانب  بجميع  املتعلقة  املواد  من  وغيرها  واملقابالت   واملقاالت 

 .)IIC، 2014( 
أكتوبر ب-  يف  إصدارها  بدأ  التي   ،Studies in Conservation احلفاظ  يف  دراسات  مجلة 

التاريخية  األعمال  على  باحلفاظ  معنية  مة  محكَّ فصلية  أكادميية  مجلة  وهي  ١٩٥٢م. 
والفنية. وتنشر املجلة األعمال األصلية يف مجموعة من املواضيع، مبا يف ذلك، على سبيل 
واحلفاظ  العالج،  اجلديدة يف  والطرق  احلفاظ،  احلديث يف ممارسة  املثال ال احلصر، 
الوقائي، وقضايا رعاية املجموعات، وتاريخ احلفاظ، وأخالقيات احلفاظ، وطرق فحص 
األعمال الفنية، واألبحاث اجلديدة يف حتليل املواد الفنية أو آليات التدهور والتلف، وقضايا 

احلفاظ يف العرض والتخزين.
مجلة ملخصات املعهد IIC Abstracts، وهي مجلة دولية تنشر ملخصات األدب التقني.ج- 
 مجلة ملخصات التقنية للفن وعلم اآلثار Art and Archaeology Technical Abstracts د- 

مت نشرها للمرة األولى يف عام ١٩٥٥م.

١.٣.٣ املنظمة األوروبية للمرممني، وأخصائيي الصيانة واحلفاظ 

European Confederation of Conservator-Restorers organization )ECCO)

 ٢١ من  األوروبي  التراث  وترميم  وصون،  حفظ،  يف  املتخصصني  جتمع  منظمة  هي 
بروكسل  يف  االوربي  لالحتاد  العامة  اجلمعية  اعتمدتها  األوربي،  االحتاد  دول  من  دولة 
خالل  من  األوربي  للمجتمع  الثقايف  التراث  صون  يف  املنظمة  هذه  رؤية  وتتمثل  ٢00٢م،  عام 
 :)ECCO، 2104( مستويات عالية من املهنية يف ممارسة احلفظ والترميم، وتتمثل رسالتها يف

• تنظيم وتطوير وتعزيز مهنة القائم بعملية ترميم وصون التراث على املستوى العملي والعلمي 	
والثقايف. 

• املستوى 	 على  املمارسة  وتنظيم  بينهم،  والتنقل  التواصل  وتعزيز  للمهنيني  معايير  وضع 
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األوروبي. 
• لهم 	 املشاركني  مع  عالقتهم  يف  والترميم  بالصيانة  القائمني  ومسؤوليات  دور   تعزيز 

يف احلفاظ على التراث الثقايف.
Conservator/ أو املرمم  القائم بعمليات احلفاظ  املنظمة لتطوير وتعزيز مهنة  وتسعى هذه 

Restorer؛ للممتلكات الثقافية على املستوى العملي والعلمي والثقايف.

 Objectives أهداف املنظمة

:)ECCOAIMS, 2014( تتمثل أهداف املعهد الرئيسية يف

 تعزيز مستوى عالٍ من التدريب.أ- 

 العمل من أجل اإلعتراف القانوني للوضع املهني.ب- 

ت واعتمدت هذه املنظمة املبادئ التوجيهية املهنية، وتتكون من ثالثة أجزاء: بهذا املعنى، أعدَّ

• املهنة Profession والتعريف بها وحتديدها.	

• ميثاق لقواعد السلوك أو أخالقيات املهنة.	

• املتطلبات األساسية للتعليم يف مجال احلفاظ والترميم. 	

ثل املنظمة، أكثر من ٥,000 عضو يف جميع أنحاء أوروبا من الدول داخل االحتاد األوروبي  وميَّ
)EU(، وكذلك رابطة التجارة احلرة األوروبية )االفتا( من خالل جمعياتهم املهنية. واجلمعيات 
املهنية Professional associations، التي يكون كامل أعضاءها من املرممني وأخصائي احلفاظ 
على املمتلكات الثقافية فقط هم الذين يتمتعون بعضوية كاملة يف هذه املنظمة. كما مت اعتماد 

.Honorary Membership فئات العضوية باإلنتساب والعضوية الفخرية

اسهامات املنظمة 

الوطنية  املنظمات  من  وثائق  دراسة  على  تستند  مهنية  إرشادات   )ECCO( املنظمة  أعدت 
تعريف  باحلفاظ/املرمم:  »القائم  األولى  الوثيقة  فكانت  التراث.  وترميم  والدولية؛ ألجل حفظ 
املهنة التي اعتمدتها املنظمة يف كوبنهاجن عام ١٩٨٤م. وشملت هذه الوثيقة وضع تعريف محدد 
 ،Competences الكفاءات   وحتديد  وترميمه،  التراث  على  احلفاظ  يف  املتخصص  أو  للقائم، 
املطلوبة لدخول مهنة احلفاظ/الترميم، أو املبادئ االخالقية ملهنة احلفاظ/الترميم، ومتييز هذه 
املهنة عن املهن األخرى املرتبطة بها. وحتديد التدريب والتعليم الالزم إلعداد أخصائي احلفاظ/

  :)ECCOGUIDELINES, 2014( الترميم وإعدادهم حلقل العمل. وهي كالتالي
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تعريف القائم بعملية احلفاظ والترميم 

املرمم أو أخصائي احلفاظ هو الشخص الذي لديه التدريب، واملعرفة، واملهارات، واخلبرة، 
والفهم للعمل؛ بهدف احلفاظ على التراث الثقايف لألجيال القادمة، وفقا لالعتبارات املذكورة 
أدناه. والدور األساس له هو احلفاظ على التراث الثقايف ملصلحة األجيال احلالية واملستقبلية. وهو 
يساهم يف دراسة، وتقدير، وفهم التراث الثقايف، فيما يتعلق بالسياق البيئي وأهميته وخصائصه 
ووضع  التشخيصي،  والفحص  االستراتيجي،  التخطيط  وتنفيذ  يتولى مسؤولية  وهو  الطبيعية. 
وتوثيق  والترميم،  احلفظ  وعالجات  الوقائي،  واحلفاظ  العالج،  ومقترحات  احملافظة  خطط 

املالحظات وأية تدخالت.

ويشمل الفحص التشخيصي حتديد مكونات مصدر التراث الثقايف، وتقييم حالته، وحتديد 
التدهور، وحتديد نوع ومدى العالج الالزم. كما  التغيرات، وتقييم أسباب  هوية وطبيعة ومدى 

يشمل دراسة املعلومات املتوفرة ذات الصلة.

ويتكون احلفاظ الوقائي من العمل غير املباشر الذي يهدف إلى إعاقة التدهور ومنع الضرر 
االجتماعي.  االستخدام  متوافق مع  ما هو  بقدر  للحفاظ عليه  املثلى  الظروف  عن طريق خلق 
كما يشمل احلفاظ الوقائي أيضاً التناول السليم، والنقل واالستخدام اآلمن، والتخزين والعرض 

اجليد.

واملعاجلة أو احلفاظ العالجي فيشمل العمل املباشر، الذي يُطبَّق على التراث الثقايف بهدف 
حتقيق االستقرار له  وتأخير حدوث مزيد من التدهور.

الثقايف  التراث  على  يتم  الذي  املباشر  التدخل  فتشمل   ،Restoration الترميم  عمليات  أما 
التالف أو املتدهور،  ومحاولة إعادته إلى طبيعته األصلية بهدف تسهيل فهمه، وإدراكه، وتقدير 

قيمته، مع احترام أهميته الطبيعية والتاريخية واجلمالية قدر املستطاع.

وتشمل عمليات التوثيق عمل تقرير أو تسجيل دقيق مصور ومكتوب جلميع اإلجراءات التي 
الوصي  أو  املالك  إلى  التقرير  من  نسخة  تقدمي  ويجب  إليها.  اللجوء  ومبررات  تنفيذها،  يتم 
على التراث الثقايف. وينبغي أن يُحدد يف التقرير متطلبات التخزين والصيانة والعرض اجليد 
ملكونات التراث الثقايف، أو املمتلكات الثقافية. يظل هذا التقرير أو السجل هو امللكية الفكرية 
املستقبل. إليه يف  الرجوع  وميكن  متاحاً،  فيكون  به  االحتفاظ  ويتم  والترميم،  باحلفاظ  للقائم 

وعالوة على ذلك، فمن ضمن اختصاص القائم باحلفاظ/الترميم:

• تطوير البرامج واملشاريع واملسوحات يف مجال احلفاظ/الترميم.	

• تقدمي املشورة واملساعدة التقنية من أجل حفظ التراث الثقايف.	
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• إعداد التقارير الفنية عن التراث الثقايف )باستثناء تقدير قيمته السوقية(.	

• إجراء البحوث والدراسات.	

• تطوير البرامج التعليمية.	

• نشر املعلومات املكتسبة من الفحص والعالج أو البحث.	

• تعزيز فهم أعمق ملجال احلفاظ /الترميم.	

 متييز مجال احلفاظ عن املجاالت األخرى ذات الصلة

الفن،  الثقايف عن املجاالت األخرى ذات الصلة )مثل  للتراث  يتميز مجال احلفاظ/الترميم 
واحلرف اليدوية(، يف أن هدفه األساسي هو احلفاظ على التراث الثقايف، بدالً من إنشاء أشياء 
جديدة، أو صيانة األشياء وإصالحها باملعنى الوظيفي أو التعديل أو التغيير فيها أو جتميلها. 
ويتميز القائم باحلفاظ/الترميم عن املهنيني اآلخرين بدراسته وتعليمه اخلاص باحلفاظ والترميم.

Professional Ethical principles  املبادئ األخالقية املهنية

وتتمثل يف قواعد السلوك املتعلقة مبهنة احلفاظ/الترميم، والتي اعتمدتها اجلمعية العامة 
لالحتاد األوروبي يف بروكسل 7 مارس ٢00٣م. وتشمل هذه املبادئ العامة، ما يلي:

املادة ١: جتسد قواعد السلوك مبادئ والتزامات سلوكية وأخالقية يجب أن يلتزم بها كل متخصص 
يف احلفاظ/الترميم، واألعضاء يف منظمة الـE.C.C.O. ، عند ممارسته ملهنته. 

املادة ٢: تشكل مهنة احلفاظ والترميم نشاطاً ذا أهمية عامة، ويجب أن مُتارس يف إطار االلتزام 
املتعلقة  تلك  سيما  وال  الصلة،  ذات  واألوروبية  الوطنية،  واالتفاقات  القوانني،  بجميع 

باملمتلكات الثقافية.
املادة ٣: ميارس القائم باحلفاظ على التراث وترميمه عمله مباشرة على التراث الثقايف، وهو 
مسؤول شخصياً عن هذا العمل أمام املجتمع، وأمام مالك هذا التراث، وأمام التراث 
نفسه. ويحق له ممارسة عمله دون عائق يعوق حريته واستقالليته. وله احلق  يف جميع 
األحوال أن يرفض أي طلب يعتقد أنه مخالف للشروط أو لروح هذه املبادئ األخالقية. 
وللقائم باحلفاظ والترميم احلق يف أن يحصل على جميع املعلومات ذات الصلة بشأن 

مشروع احلفاظ والترميم مهما كان حجمها من قبل املالك أو الوصي.
املادة ٤: عدم مراعاة املبادئ، وااللتزامات، واحملظورات، التي مت حتديدها يف امليثاق األخالقي 
ميّثل ممارسة غير مهنية. وتقع على عاتق كل هيئة مهنية وطنية ضمان أن على أعضاءها 
االمتثال لروح ونص هذه املبادئ، واتخاذ اإلجراءات يف حالة ما ثبت عدم االمتثال لها.
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التزامات جتاه التراث الثقايف
املادة ٥: يحترم القائم باحلفاظ/املرمم األهمية اجلمالية، والتاريخية، والروحية، والسالمة املادية 

للتراث الثقايف الذي يقوم برعايته.
املادة ٦: يراعي القائم باحلفاظ/املرمم، بالتعاون مع الزمالء املهنيني اآلخرين املعنيني بالتراث 
احلفاظ  أثناء  الثقايف  للتراث   social use االجتماعي  االستخدام  متطلبات  الثقايف، 

عليه.
القيمة  عن  النظر  بغض  املعايير،  ألعلى  وفقا  باحلفاظ/املرمم  القائم  يعمل  أن  يجب   :7 املادة 
يجب  كما  عمله،  من  قد حتد  الظروف  أن  من  الرغم  على  الثقايف،  للتراث  السوقية 

احترام املبادئ االخالقية للمهنة.
املادة ٨: ينبغي أن يأخذ القائم باحلفاظ/املرمم يف اعتباره جميع جوانب احلفظ الوقائي قبل 
تنفيذ العمل العالجي على التراث الثقايف، وينبغي أن يكون التدخل العالجي فقط عند 

الضرورة.
املادة ٩: يسعى القائم باحلفاظ/املرمم جاهداً الستخدام املواد واإلجراءات التي، وفقا للمستوى 
احلالي من املعرفة، ال تسبب ضرراً للتراث الثقايف، أو البيئة، أو األشخاص. وأن تتوافق 
مع مواد التراث الثقايف، وينبغي أن تكون مواد استرجاعية، سهل إزالتها متاماً إن أمكن 

ذلك. 
املادة ١0: ينبغي توثيق كل اجراءات احلفاظ والترميم، التي تتم للتراث الثقايف يف تقارير مكتوبة 
وأية  العالجية،  والتدخالت  التشخيصي،  الفحص  اإلجراءات  هذه  ومن  ومصورة، 
نفذوا  الذين  كل  أسماء  أيضاً  التقرير  يتضمن  أن  وينبغي  ذات صلة.  أخرى  معلومات 
العمل. ويجب تقدمي نسخة من التقرير إلى املالك أو الوصي Custodian، على التراث 
باحلفاظ  للقائم   ،Intellectual property الفكرية  بامللكية  التقرير  ويحتفظ  الثقايف، 

والترميم، ويجب أن يبقى متاحاً وميكن الرجوع إليه يف املستقبل.
به        بالقيام  يختص  الذي  فقط  بالعمل  يقوم  أن  باحلفاظ/املرمم  القائم  على  يجب   :١١ املادة 
أاّل يبدأ أو يستمر  competent to carry out؛ أي يف نطاق تخصصه. كما يجب عليه 

 يف العالج إذا كان هذا العالج سوف يترتب عليه ضرر باألثر أو مصدر التراث، أو أنه 
ليس األفضل أو األهم ملصلحة التراث الثقايف.

املادة ١٢: يجب أن يسعى القائم باحلفاظ/املرمم جاهداً لزيادة معرفته وتطوير مهاراته بهدف 
حتسني نوعية العمل املهني الذي يقوم به.

التعاون  القائم باحلفاظ/املرمم، عند الضرورة أو عندما يقتضي احلال،  املادة ١٣: يجب على 
 Full exchange of مع غيره من املهنيني، ويشارك معهم يف التبادل الكامل للمعلومات

.information
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 ،Immediate danger املادة ١٤: يف احلاالت الطارئة، عندما يكون التراث الثقايف يف خطر محدق
يجب على القائم باحلفاظ والصيانة، بغض النظر عن مجال تخصصه، أن يقدم كل 

مساعدة ممكنة.
لم  ما  الثقايف  التراث  من  مواد  بإزالة  يقم  أن  والصيانة  باحلفاظ  القائم  على  يجب   :١٥ املادة 
 substantially يكن هذا األمر ال غنى عنه للحفاظ عليه، أو أنها تتعارض بشكل كبير
interferes، مع القيمة التاريخية واجلمالية للتراث الثقايف. واملواد التي يتم إزالتها يجب 

 Fully االحتفاظ بها واحلفاظ عليها إن أمكن، كما يجب توثيق هذا اإلجراء توثيقاً كاماًل
.documented

يجب  عليه،  احملافظة  مع  الثقايف  للتراث  االجتماعي  االستخدام  يتوافق  ال  عندما   :١٦ املادة 
على القائم باحلفاظ/املرمم مناقشة ذلك مع املالك أو الوصي املسؤول عنه، وما إذا 
 Appropriate intermediate ًسيكون حاًل وسطاً مناسبا ،Reproduction كان استنساخه
solution. كما يجب أن يوصي باإلجراءات املناسبة لعملية االستنساخ؛ حتى ال تتسبب 

يف إحلاق الضرر باملصدر األصلي املراد استنساخه.  
التزامات املالك أو اخلادم القانوني للتراث الثقايف

املادة ١7: يجب على القائم باحلفاظ/املرمم إبالغ املالك للتراث الثقايف باإلجراء املطلوبة بصورة 
كاملة، وحتديد أنسب وسائل الرعاية املستمرة للتراث.

 .Professional confidentiality املادة ١٨: أن يلتزم القائم باحلفاظ/املرمم بالسرية املهنية
 ،Illicit trade املشروعة  غير  التجارة  دعم  باحلفاظ/املرمم  القائم  على  يجب  ال   :١٩  املادة 
يف مجال التراث الثقايف، ويجب عليه العمل بنشاط ملعارضتها. وإذا ما انتابه شكُّ يف 
امللكية القانونية أو الشرعية legal ownership، للتراث الثقايف الذي يعتزم العمل فيه، 

يجب عليه التحقق من كل املصادر املتاحة من املعلومات قبل إجراء أي عمل.
التزامات زمالء املهنة

املادة ٢0: يجب على القائم باحلفاظ /املرمم احلفاظ جالل مهنة احلفاظ/الترميم، وعلى روح 
االحترام مع العاملني بها، وكذلك مع املهن األخرى املرتبطة بها ومن ميتهنونها. 

املادة ٢١: يجب على القائم باحلفاظ/املرمم، يف حدود معرفته، وكفاءته، ووقته، والوسائل التقنية 
املتاحة لديه، املشاركة يف تدريب املبتدئني واملساعدين. وهو املسؤول عن اإلشراف على 
أي عمل يعهد للمساعدين واملتدربني، ويتحمل املسؤولية النهائية عن النشاط اجلاري 

يف إطار إشرافه، كما يجب احلفاظ على روح االحترام والنزاهة جتاه هؤالء الزمالء.
املادة ٢٢: وحيث يكون العمل )كلياً أو جزئياً( يف صورة تعاقد من الباطن، ألي سبب كان، يجب أن 
يكون املالك أو الوصي على التراث على علم بذلك. والقائم باحلفاظ/ املرمم األساسي أو 

56



٦١الفصل األول : منظمات التراث الدولية

األصلي هو املسؤول يف النهاية عن العمل، ما لم يتم إجراء ترتيبات مسبقة على عكس ذلك.
املادة ٢٣: يجب أن يساهم  القائم باحلفاظ/املرمم يف تطوير development، املهنة من خالل 

تبادل اخلبرات واملعلومات.
املادة ٢٤: يجب أن يسعى القائم باحلفاظ/املرمم جاهداً لتعزيز فهم أعمق للمهنة، وزيادة الوعي 

awareness، بها بني املهن األخرى واجلمهور.

القائم باحلفاظ/املرمم، متثَّل  والترميم، واملسؤول عنها  املتعلقة باحلفاظ  املادة ٢٥: السجالت 
امللكية الفكرية Intellectual property، له )تخضع لشروط عقد عمله(، ولديه احلق يف 

أن يدرج اسمه يعترف أنه هو من قام باحلفاظ والترميم.
القائم  بها  يقوم  التي  األنشطة  مع  تتوافق  ال  الثقافية  املمتلكات  املشاركة يف جتارة   :٢٦ املادة 

باحلفاظ/املرمم.
القائم باحلفاظ/املرمم احملترف بعمل خارج نطاق احملافظة، يجب أن  يقوم  املادة ٢7: عندما 
يتأكد أن هذا العمل ال يتعارض مع املبادئ األساسية ألخالقيات العمل يف احلفاظ/

الترميم.
املادة ٢٨: للحفاظ على جالل dignity ومصداقية Credibility هذه املهنة، يجب أاّل يوظف سوى 
أشكال مناسبة ومفيدة من الدعاية Publicity، املتعلقة بعمله. ويجب توخيَّ عناية خاصة 
فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات )IT( وذلك لتجنب نشر dissemination، معلومات غير 

الئقة، أو مضللة، وغير قانونية أو غير مصرح بها.

Professional guidelines   املبادئ التوجيهية املهنية

إن احلفاظ/الترميم للتراث الثقايف هو حقل معقد وسريع التطور. وبالتالي، ينبغي أن تكون 
هناك معايير لهذه املهنة، يتم احترامها واألخذ بها متثَّل املبادئ التوجيهية املتعلقة مبهنة احلفاظ/

الترميم، وتضع اإلطار العام لها، لكي يكون القائم باحلفاظ/املرمم املؤهل لديه املسؤولية املهنية؛ 
ملواكبة املستجدات يف هذا احلقل، وضمان أنه ميارسون مهنته متشيا مع الفكر األخالقي للمهنة. 
ز على  وروج لها االحتاد األوروبي واعتمدتها اجلمعية العامة يف بروكسل ٢ أبريل ٢00٤م، وتركَّ
كيفية إعداد وتأهيل املشتغلني مبهنة احلفاظ/الترميم من تعليم وتدريب ونوعية كل منهما، وهو 

ما سيتضح يف النقاط التالية:

األهداف األساسية للتعليم يف مجال احلفاظ على التراث وترميمه  

إلى احترام تفرد  للمهنة، ويهدف  املعايير األخالقية  على أعلى  التعليم يجب أن يكون مبنياً 
والعلمية،  والتاريخية،  والوثائقية،  والفنية،  اجلمالية،  وأهميته  الثقايف،  التراث   uniqueness

يج قادر على العمل  واالجتماعية، والروحية. بعد االنتهاء من استكمال التعليم، يجب أن يكون اخلرِّ
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التقنية،  ذلك اجلوانب  وترميمه، مبا يف  الثقايف  التراث  بحرفية عالية يف مجال احلفاظ على 
والعلمية، والفنية األكثر تخصصاً. وينبغي أن يكون قادراً على التعاون مع جميع املهن األخرى 
الثقايف. كما ينبغي أيضا أن يكون قادراً على البحث املستقل يف  التراث  املعنية باحلفاظ على 
مجال احلفاظ والترميم، والتقنيات التاريخية، والتكنولوجيا القدمية. ويهدف التعليم أيضاً إلى 
تطوير هذه القدرات وغيرها من القدرات التي تساعده على اجناز مهمته بأفضل شكل ممكن. 

مستوى التعليم

التراث  على  احلفاظ  يف  كمتخصص  املهنة،  هذه  يف  التعليم  على  القائم  يكون  أن  يجب 
أن  ويجب  بها(.  معترفاً  يكون  وأن  يعادلها  ما  )أو  املاجستير  شهادة  على  حاصال  وترميمه، 
يتحقق هذا من خالل فترة من الدراسة يف احلفاظ والترميم بدوام كامل ال تقل عن ٥ سنوات 
تدريب  يشمل  أن  ويجب  بها(،  واملعترف  املتخصصة  املكافئة  املعاهد  )أو  اجلامعات  إحدى  يف 
الدكتوراه.  ملستوى  الدراسة  إمكانية  يتبعها  أن  ويجب  ومنظم.  جيد   Practical training عملي 
التعليم النظري والتدريب العملي لهما أهمية عالية، ويجب أن يتم حتصيلهما بصورة  وكل من 
مُينح  النهائي،  االمتحان  من  بنجاح  االنتهاء  وبعد  اآلخر.  على  أحدهما  يطغى  فال  متوازنة 
املرشح شهادة أو دبلوم، ينبغي اإلشارة فيها إلى التخصصات التي شملتها الدراسة. واعتمادا 
املهنية  املمارسة  لتقييم  صلة  ذا  أيضاً  يكون  قد   ،National situations الوطنية  األوضاع  على 
العمل. بأخالقيات  ملتزما  تخصصه،  العمل يف  على  احلفاظ/الترميم،  متخصص  قدرة  تأكيد 

التدريب العملي

يجب أن يتضمن التدريب العملي معاجلة آلثار ومواد تراثية أصلية، تعّد مناسبة عملياً خاصة 
لألغراض التعليمية Didactic purposes. وهذه اآلثار املختارة أو املواد التراثية األصلية ينبغي أن 
توفر املادة الالزمة لدراسة حالة موثقة جيداً مبا يف ذلك الفحص الفني، والتشخيص، والعالج  

ذو الصلة. 

وتكمن أهمية أن تكون املواد أصلية، أن دراسات احلالة من هذا القبيل جتعل الطالب يفهمون، 
unique case، مستقل عن  فريدة  كحالة  التراث  أو مصدر من مصادر  أثر  كل  بطريقة عملية، 
غيره. وعالوة على ذلك، فإن دراسات احلالة تقدم أفضل إمكانية لدمج جميع اجلوانب النظرية، 
واملنهجية، واألخالقية للحفاظ/ترميم يف التدريب العملي. ويتم تشجيع دراسة وممارسة التقنيات 
التاريخية، والتكنولوجيا القدمية، وعمليات التصنيع للمواد ذات الصلة، كما أنها تعزز فهم أكبر 

للجوانب املادية والتاريخية والفنية للتراث الثقايف.
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Theoretical Instruction التعليم النظري

التوازن بني العلوم العلمية والعلوم االنسانية أمر ال غنى عنه للتعليم النظري يف مجال احلفاظ/
الترميم. ومن املوضوعات التي تشملها الدراسات النظرية، أو التعليم النظري يف مجال احلفاظ/

الترميم ما يلي: 

• املبادئ األخالقية Ethical principles للحفاظ/الترميم.	

• العلوم العلمية )مثل: الكيمياء، والفيزياء، علم األحياء، وعلم املعادن Mineralogy، ونظرية 	
اللون(.

• البشرية 	 األعراق  وعلم  اآلثار،  وعلم  الفن،  وتاريخ  التاريخ،  )مثل:  اإلنسانية  العلوم 
Ethnology، والفلسفة(.

• تاريخ املواد والتقنيات والتكنولوجيا، وعمليات التصنيع.	

• 	.Deterioration processes حتديد ودراسة عمليات التدهور أو التلف

• عرض ونقل املمتلكات الثقافية.	

• نظرية وأساليب وتقنيات احلفاظ، واحلفاظ الوقائي Preventive conservation، وعمليات 	
الترميم.

• 	 Reproductions عمليات املشاركة يف صنع نسخ )عمليات االستنساخ( من املجسمات أو اآلثار
.of objects

• 	.Documentation طرق التوثيق

• 	.Scientific research طرق البحث العلمي

• تاريخ احلفاظ والترميم.	

• واألعمال 	 والتأمني،  الثقايف،  التراث  وقانون  املهنية،  القوانني  )مثل:  القانونية  القضايا 
التجارية وقانون الضرائب(.

• إدارة )املجموعات، واملوظفني، واملوارد(.	

• الصحة والسالمة )مبا يف ذلك القضايا البيئية(.	

• مهارات االتصال )مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات(.	
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٢.٣.٤  الرابطة الكندية للحفاظ على التراث الثقايف

Canadian Association for Conservation CAC

الرابطة الكندية للحفاظ على التراث الثقايف أو املمتلكات الثقافية )CAC( هي منظمة ال تهدف 
للربح، وتعزز نشر املعرفة املتعلقة بحفظ امللكية الكندية الثقافية والتراثية، للممارسني، واألفراد، 
واملؤسسات اجلامعية وتسعي لتعزيز مفهوم احلفاظ/الترميم املسؤول للممتلكات الثقافية، الذي 

:)CAC, 2014( يعطي الكنديني إحساساً باملكان، والتاريخ والتعبير الفني. وتخدم هذه الرابطة
• املمارسني ملهنة احلفاظ/الترميم احلاليني واملمارسني لها يف املستقبل.	
• جامعي املقتنيات سواء يف صورة أفراد أو مؤسسات.	

وتقوم بتوفير الفرص لــ:
• الشبكة العنكبوتية )النت(  Networking )مع املؤسسات األخرى(.	
• 	.Professional development  التطوير املهني
• 	. Information dissemination practitioners نشر معلومات املمارسني

أهداف الرابطة 

املتعلقة  املعرفة  نشر  تعزيز  هو  الثقافية  املمتلكات  على  للحفاظ  الكندية  للجمعية  العام  الهدف 
  :)CAC 1, 2014( بحفظ امللكية الكندية الثقافية والتراثية. ولتحقيق ذلك، فإن الرابطة تقوم مبا يلي

• ذلك، 	 يف  مبا  الثقافية،  املمتلكات  حلفظ  املعرفة  نشر  وتعزيز  العلمي،  البحث  تشجيع 
وليس على سبيل احلصر، املنتجات احلرفية التراثية، واألعمال الفنية، وعينات التاريخ 

الطبيعي، واملواد األرشيفية Archival Materials، واآلثار واملعالم األثرية.
• عمل 	 وورش  دورية  مؤمترات  وعقد  اإلقليمية،  املجموعات  من  مناسبة  مساعدة  مع 

workshops، أو اجتماعات خاصة ملناقشة املشاكل ذات االهتمام املشترك املتصلة لدراسة 

صون املمتلكات الثقافية.
• نشر املواد التي تعود بالنفع على احلفظ.	
• تعزيز ميثاق أخالقيات وإرشاد املهنة للممارسني لها، الذي وضعته اجلمعية.	
• Related disciplines، يف حتسني، 	 الصلة  ذات  التخصصات  من  التعاون  على  احلصول 

وتنسيق، ونشر معرفة احلفظ، وأساليب ومعايير العمل.
• تعزيز الشراكة مع املهنيني اآلخرين يف مجال احلفاظ على التراث، وكذلك القيام بدورها 	

الفيدرالية واحمللية، واملقاطعات،  التراث يف وكاالت احلكومة  للحفاظ على  الدعاية  يف 
واملنظمات األخرى.
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• تعزيز الوعي باحلفاظ على التراث، من خالل عالقة املسؤول عن احلفاظ مع اجلمهور 	
العام.

• إلى حتقيق أهداف 	 Incidental، وتفضي    فعل كل األشياء األخرى وإن كانت عرضية 
اجلمعية السابقة.

  اللجان التابعة 

جمعية CAC لديها عدد من اللجان الدائمة Standing committees، فضاًل عن العديد من 
اللجان املختصة، التي مت تشكيلها لتلبية احتياجات تنظيمية معينة، عادة ما تكون قصيرة األجل. 
وجميع اللجان ترحب باملساهمات واملساعدات املقدمة من األفراد املهتمني. وأهداف هذه اللجان 
العام  التراث بني اجلمهور  Visibility، وفهم عمليات احلفاظ على  الدائمة هو حتسني وضوح 
واملهن املرتبطة أو ذات الصلة، وتعزيز التواصل الفعال من خالل اجلمعية. ومن جلان اجلمعية: 

CAC Grants and Awards Committee جلنة املنح واجلوائز

 وتهدف إلى تقدمي منح ألعضاء املؤسسة CAC حلضور اجتماع ورشة العمل السنوية. وتدعم 
التراث لرفع  والتدريب يف املجاالت ذات الصلة باحلفاظ على  للترميم  تنظيم أنشطة تدريبية 

مستوى الوعي العام واملعرفة عن احلفاظ. 

 Bulletin Committee جلنة نشرة اجلمعية

تقدمي  مواصلة  نشاطها  ويشمل  باجلمعية.  النشرة اخلاصة  ونشر  إنتاج  املسؤولة عن  وهي 
تقارير عن األنشطة التي تهم العضوية؛ ودمج األخبار من الرابطة الكندية ألخصائيي احلفاظ 
بني  مت  الذي  القانوني،  للترابط  وفقاً  املؤسسة،  نشرة  ضمن   ،)CAPC( احملترفني  والصيانة 

.)CAC- CAPC( املؤسستني

Journal Committee جلنة املجلة

والترجمة،  التحرير،  واحداً سنوياً، وكل مهمات  للحفاظ عدداً  الكندية  الرابطة  تنشر مجلة 
املوضوعات  ملناقشة  شهرياً  جتتمع  التي  واللجنة  اللجنة.  أعضاء  بها  يقوم  واالنتاج،  واإلدارة، 
املرشحة للنشر باملجلة، تلتمس مراجعة اثنني، أو أكثر من احملكمني من كندا وخارج كندا، لكل 
العلمية،  الصبغة  ذات  املقاالت  تقبل  واللجنة  النهائي.  التحرير  وقبل  للنشر  قبولها  قبل  ورقة 
.Educational nature والتقنية، واملتعلقة بالعالج، والفلسفية، أو ذات الطبيعة العلمية التعليمية
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Conference Committee  جلنة املؤمتر

وهي اللجنة املسؤولة عن إدارة وتنسيق املؤمتر السنوي للجمعية وورشة العمل املصاحبة له. 
ويعقد املؤمتر السنوي ورشة عمل يف مدينة كندية مختلفة كل عام، ويتم بالتناوب بني املناطق 

املختلفة.

Training Committee   جلنة التدريب

وتهدف هذه اللجنة إلى حتقيق وتقييم األنشطة التدريبية املستمرة واالحتياجات التدريبية، 
التي يحتاج إليها املجتمع الكندي للحفاظ على التراث، وتطوير مبادرات التدريب واملنح اجلديدة، 

وتنسيق صرف املنح حسب الضرورة.

١.٣.5  الرابطة الكندية ألخصائيي احلفاظ احملترفني

)Canadian Association of Professional Conservators )CAPC

هي رابطة غير ربحية تأسست يف عام ١٩7١م، مكرسة العتماد القائمني على احلفاظ/املرممني 
احملترفني واحلفاظ على  معايير عالية يف مجال احلفاظ على التراث يف كندا. والعضوية مفتوحة 
للمشتغلني باحلفاظ/الترميم والعلماء يف هذا املجال من خالل متطلبات عضوية مهنية محددة. 
وتتمثل رسالتها يف اعتماد معايير عالية من الكفاءة والنزاهة واألخالق يف املشتغلني باحلفاظ/
الترميم من خالل عملية اعتماد، وتسهيل وصول اجلمهور إلى املهنيني يف مجال احلفاظ/الترميم 

.)CAPC, 2014( وتعزيز املعايير املهنية يف احلفاظ على التراث

Objectives  أهداف الرابطة

:)CAPC Aims, 2014( تهدف الرابطة إلى
توفير عضوية مهنية مؤهلة للحفاظ على التراث الثقايف الكندي.. ١
على . ٢ العضوية،  ضمن  واألخالق  والنزاهة،  الكفاءة،  من  عالية  مستويات  على  احلفاظ 

النحو املبني يف ميثاق األخالق واإلرشادات املهنية التي حددتها الرابطة الكندية حلفظ 
.)CAPC( والرابطة الكندية ألخصائي احلفاظ/الترميم ،)CAC( املمتلكات الثقافية

تعزيز معايير عالية يف مهنة احلفاظ.. ٣
وضع معايير الشهادات املهنية والتقنية يف احلفاظ على التراث الثقايف، ونشرها.. ٤
مجال . ٥ تخصصات  أحد  والتأهل يف  الكفاءة  من  املطلوب  املستوى  شهادة حتقيق  تقدمي 

احلفاظ على التراث، على النحو املبني يف قواعد ولوائح العضوية.
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احلفاظ على دليل األعضاء املعتمدين وتوزيعه.. ٦
تقدمي املشورة واملساعدة، وعلى خالف ذلك املشاركة يف تطوير وتطبيق التدريب يف مجال . 7

احلفاظ لتلبية املعايير املوضوعة.
تعزيز وتأييد وتشجيع التطوير املهني يف احلفاظ.. ٨
تطوير ونشر املعلومات التي تهدف إلى رفع مستوى احلفاظ.. ٩
العام . ١0 القطاعني  يف  التراث  على  احلفاظ  يف  املهنية  املعايير  تعزيز  على  بنشاط  العمل 

واخلاص.
ولتحقيق هذه األهداف، وضعت الرابطة معايير العتماد أخصائي، وعلماء الصيانة واحلفاظ 
والتأهل  االعتماد،  على  وللحصول  تطوعية،  عضوية  الرابطة  هذه  يف  والعضوية  التراث.  على 
يلي  ما   ،Conservators احلفاظ/الترميم  وعلماء  أخصائي  على  يجب  الرابطة،  يف   لعضوية 

:)CAPC Aims, 2014(
• تقدمي الدليل على متتعهم مبستوى عال من املعرفة، واملهارة يف مجاالت تخصصهم. 	
• وأن يظهروا أمثلة من جتارب واسعة، ومتنوعة يف مجال عملهم.	
• الرابطة 	 وإرشادات  وأخالقيات،  بتعليمات،   ،formal commitment رسمي  التزام  تقدمي 

 Canadian Association for Conservation الثقافية  املمتلكات  على  للحفاظ  الكندية 
CAC((. وبالتوافق مع املعايير التي حددتها الرابطة الكندية ألخصائيي احلفاظ والصيانة 

 ،Background وبصرف النظر عن املعلومات األساسية أو اخللفية ،)CAPC( احملترفني
فإن أي عمل احترايف يف مجال احلفاظ/الترميم يف كندا، إذا وافق املعايير السابقة يكون 

مؤهاًل لالعتماد منها.  

 Membership  عضوية الرابطة

القواعد واللوائح التي حتكم العضوية أكد عليها األعضاء يف ١٢ فبراير ١٩٩٦م، تشمل فئات 
:)CAPC BYLAWS, 2014( األعضاء ومجاالت تخصصها، كالتالي

١. فئات العضوية

هناك نوع واحد من العضوية، وهي العضو املهني. وضمن العضوية املهنية، هناك نوعان من 
فئات فرعية، أخصائي احلفاظ/املرمم، والعالم املتخصص يف احلفاظ/الترميم.

٢. مجاالت التخصص

كل عضو يجب أن يكون متخصصاً يف منطقة واحدة أو أكثر من التخصص، يف حالة أخصائي 
احلفاظ/املرمم، يتم حتديد هذه املنطقة حسب نوع األثر، أو مصدر التراث، أو نوعية املواد التي 
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يعمل عليها )على سبيل املثال: معادن، منسوجات، أخشاب، لوحات زيتية ...إلخ(، أو حسب نوع 
النشاط احلفاظ/الترميم املشارك فيه )مثل إدارة احلفاظ، احلفاظ الوقائي .. الخ(. ويف حالة 
العالم املتخصص يف احلفاظ، تكون منطقة التخصص ممثلة يف مجال من مجاالت البحث العلمي 

يف احلفاظ/الترميم )مثل: التحليل، الفحص، العالج،  الدراسات البيئية(. 

)CAPC Code,2014( ميثاق األخالقيات وإرشادات املمارسة

Code of Ethics and Guidance for Practice

ميثل هذا العمل  أحد االسهامات املهمة لكل من الرابطة الكندية للحفاظ على التراث الثقايف 
)CAC( والرابطة الكندية، ألخصائيي احلفاظ والصيانة احملترفني )CAPC(، يف مجال احلفاظ 
على التراث. وهو كتيب مت طبعه عام ١٩٨٦م، يتضمن جزأين، اجلزء األول منهما ميثاق يحدد 
أخالقيات مهنة احلفاظ على التراث والقواعد السلوكية، التي ينبغي أن يلتزم بها العاملون يف 
حقل احلفاظ. ويتضمن هذا اجلزء عشرة مبادئ، ثمانية منها تتعلق بالسالمة Integrity، للقائم 
باحلفاظ وللممتلكات الثقافية نفسها )من األول حتى الثامن(، ومنها ما يتعلق بسلوكيات املهنة 

نفسها )التاسع والعاشر(.

العمل يف حقل احلفاظ  التي حتكم  املهنية،  املعايير  أو  القواعد  الثاني، فيتضمن  أما اجلزء 
على التراث، وما يشمله من ترميم، وصيانة، وعالج، وفحص، وحتليل، وتوثيق، وغيره من األعمال 
املتعلقة باحلفاظ على التراث واملمتلكات الثقافية. ومت حتديد هذه املعايير املهنية يف احلفاظ 
على املمتلكات الثقافية يف ٤٤ معيار منها ما يتعلق بااللتزامات العامة )املعايير من ١-٦(، ومنها 
ما يركز على احلفاظ الوقائي )املعيارين 7، ٨(، ومنها ما يتناول فحص املمتلكات الثقافية )املعايير 
وحاالت  )املعيار٢١(،  الالحقة  والرعاية  من ١٣-٢0(،  )املعايير  العالجي  واحلفاظ  من ٩-١٢(، 
الطوارئ )املعيار ٢٢(، والسلوك املهني الذي يضمن: العالقة مع مالك املمتلك الثقايف )املعايير 
من ٢٣-٢٩(، والعالقة مع غير املهنيني واملتدربني وأفراد اجلمهور )املعايير من ٣0-٤٤(. وأعقب 

هذه املعايير مجموعة من التعاريف أو املفاهيم املتعلقة بالعمل يف حقل احلفاظ على التراث.

Code of ethics  أواًل: امليثاق األخالقي

الدور اجلوهري للقائم بعمليات احلفاظ هو حفظ وترميم املمتلكات الثقافية بطريقة مناسبة 
لألجيال احلالية واملستقبلية. وفيما يلي مبادئ السلوك األخالقي للعاملني يف حفظ املمتلكات 

الثقافية: 
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يسعى ( ١ أن  هو  اآلخرين،  مع  أو  مبفرده  يعمل  كان  سواء  باحلفاظ،  القائم  مسؤولية  إن 
باستمرار حلفظ التوازن بني احلاجة يف املجتمع الستخدام املمتلكات الثقافية، وضمان 

احلفاظ على تلك املمتلكات الثقافية.
لضمان ( ٢ االحترام  يحكمها  أن  يجب  احلفاظ  أخصائي  بها  يقوم  التي  اإلجراءات  جميع 

سالمة املمتلكات، مبا يف ذلك االعتبارات املادية، والتاريخية، واجلمالية.
يجب أن يسعى أخصائي احلفاظ جاهداً لتحقيق أعلى املعايير املمكنة يف جميع جوانب ( ٣

احلفاظ، مبا يف ذلك احلفاظ الوقائي، والفحص، والتوثيق، والبحث، والعالج، والتعليم.
الثقافية حتت قيادته ورعايته من ( ٤ يسعى أخصائي احلفاظ ملنع تلف وتدهور املمتلكات 

خالل تنفيذ Implementing، أو التوصية بتنفيذ تدابير احلفاظ الوقائي املناسبة.
يجب أن يعرف أخصائي احلفاظ حدوده، ومهاراته اخلاصة.( ٥
يقوم أخصائي احلفاظ مبواصلة تطوير املعرفة، واملهارات، بهدف حتسني نوعية  عمله ( ٦

املهني.
يجب أن يساهم أخصائي احلفاظ يف تطور ومنو املهنة من خالل تبادل اخلبرات واملعلومات ( 7

مع الزمالء.
بحقوق ( ٨ ويعترف  املهنية،  العالقات  ونزاهة يف جميع  أخصائي احلفاظ بصدق  يتصرف 

جميع الزمالء واحترامهم. 
يسعى أخصائي احلفاظ لتعزيز وعي، وفهم مهنة احلفاظ على التراث واملمتلكات الثقافية ( ٩

من خالل التواصل مع أولئك املهتمني باملمتلكات الثقافية، ومع غيرهم من املهنيني ومع 
أعضاء من اجلمهور.

على أخصائي احلفاظ واجب االمتثال للميثاق األخالقي والترويج لفهمه.( ١0

Guidance for practice       ثانيًا: إرشادات للممارسة

 CAPC Code,( وتتمثل يف املعايير املهنية يف احلفاظ على املمتلكات الثقافية، وهي كالتالي
 :)2014

١ )Shared Responsibility  املسؤولية املشتركة

احلفاظ،  وأخصائي  لها  للمالك  مشتركة  مسؤولية  هي  الثقافية  املمتلكات  وعالج   رعاية 
وإذا أمكن، املنشئ.  

٢ )Respect for the Integrity of the Cultural Property احترام سالمة املمتلكات الثقافية

عند احلفاظ على املمتلكات الثقافية، يجب على القائم باحلفاظ احترام سالمة املمتلكات 
ذات  خواصه  أو  ومواصفاته  املادي،  تركيبه  على  للحفاظ  السعي  طريق  عن  الثقافية، 
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األهمية الثقافية من خالل احلد األدنى من التدخل. ويجب احترام الغاية األصلية من 
أن  ويجب  على  مصدره.  والدليل  وتاريخه،  األصلي،  واستخدامه  التراثي،  املعلم  وجود 
مع  مشاورات  وعلى  لها،  دراسة  على  الثقافية  املمتلكات  لسالمة  االحترام  هذا  يستند 
املالك، والسلطات األخرى، أو املصادر الوثائقية ذات الصلة التي ينبغي أيضاً استشارتها. 

٣ )Standard of Conservation Work مستوى العمل يف احلفاظ

يف بعض األحيان حتول الظروف، أو املوارد املخصصة دون تنفيذ حجم العمل ونوعيته  يف 
مجال احلفاظ، ومع ذلك ال يجوز جلودة العمل، الذي يقوم به أخصائي احلفاظ أن تختل.

٤ )Documentation التوثيق

التفاصيل  توثيق عمله عن طريق تسجيل جميع  القائم باحلفاظ على   يجب أن يحرص 
الثقافية. ويختلف كم ونوع  Essential details، يف احلفاظ  على املمتلكات  الضرورية 
التوثيق باختالف طبيعة املمتلكات الثقافية نفسها، وكذلك احلفاظ املطلوب لها. والتوثيق 
إنتاجه بصورة عملية ويحافظ عليه دائماً،  الثقافية، ويتم  تاريخ املمتلكات  هو جزء من 
كما يجب أن يكون متاحاً وسهل الوصول إليه، شريطة أاّل يتعارض سرية هذا النشاط 

.Confidentiality

٥ )Recognition of Limitations االعتراف واحلدود

يقوم أخصائي احلفاظ بتنفيذ العمل، الذي هو يف حدود الكفاءة املهنية والتسهيالت املتاحة 
له فقط. وعندما يطلب منه توفير خدمة خارج حدود كفاءته، يلتمس املساعدة من الفنيني 

املؤهلني.

٦ )(Professional Development  CAPC Code, 2014( التطوير املهني

يسعى أخصائي احملافظة جاهداً لتحسني معرفته ومهاراته ويحافظ على مواكبة التطورات 
الراهنة من خالل الدراسة املستمرة وعبر التواصل Communication مع محتريف احلفاظ 

املتخصصني وغيرهم.

7 )  Preventive Conservation احلفاظ الوقائي

يسبق  أن  ويجب   املهني.  أو  احلفاظ  بعملية  للقائم  رئيس  هدف  هو  الوقائي  احلفاظ 
التدخل املباشر يف املمتلكات الثقافية. ويجب أن يضمن القائم باحلفاظ الظروف املناسبة 
للتخزين، وللعرض واالستخدام والتناول أو التعامل مع املمتلكات الثقافية، أو توجيه وإرشاد 

اآلخرين للقيام بذلك.
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٨ )Safekeeping of Cultural Property   حراسة املمتلكات الثقافية

التي وضعت حلماية  والنقل  والتخزين،  العمل،  باحلفاظ شروط  القائم  يضمن  أن  يجب 
املمتلكات الثقافية أثناء تولية مسؤولية رعايتها.

٩ )   Examination الفحص

للممتلكات   ،Thorough examination شامل   فحص  بإجراء  احلفاظ  أخصائي  يقوم 
الثقافية، وتوثيق هذا الفحص قبل إجراء أي حفاظ عالجي. ويشمل هذا الفحص حتديد 
 deterioration التدهور  مدى  اخلصوص  وجه  وعلى  حلالته،  وتقييم  ومكوناته،  تركيبة، 
ذات  والفنية  التاريخية  السجالت  دراسة  يجب  كما   .Loss والفقد   Alteration والتغير 
البحوث يف  املواد وإجراء  بتحليل  تبدأ عملية احلفاظ  أن  الضرورة. ويجب  الصلة عند 

اجلوانب التاريخية، والتقنية، للممتلكات الثقافية.

١0 )Risks of Examination  مخاطر الفحص 
قبل إجراء أي فحص قد يؤدي إلى تغير يف طبيعة املمتلكات الثقافية، يجب على القائم 

باحلفاظ ضرورة استئذان املالك لكي يقوم بالعمل.

١١ )Sampling أخذ العينات

الثقافية، يجب احلصول على  املمتلكات  التي يجب أن تؤخذ عينة من مواد  يف احلاالت 
موافقة مسبقة من مالكه. كما يجب أخذ  أقل قدر ممكن من مادة العينة، وينبغي اإلبقاء 

على املواد التي مت إزالتها من املمتلكات الثقافية كجزء من توثيق تلك املمتلكات.

١٢ )Documentation of Examination توثيق الفحص

 Condition يجب على القائم باحلفاظ أن يعدَّ تقريراً لعملية الفحص يسمى بتقرير احلالة
الصلة عن  ذات  املعلومات  ويشمل جميع  الثقايف،  املمتلك  ويعّرف  يحدد  والذي   ،report

يحصل  أن  ويجب  الفحص.  وتاريخ  وحالته،  وتاريخه،  تركيبه،  الداخلة يف  واملواد  بناءه، 
مالك املمتلك الثقايف أو املسؤول عنه  على نسخة من هذا التقرير.  

١٣ ))Necessity and Extent of Treatment CAPC Code, 2014: p.7( ضرورة ومدى العالج

يقوم أخصائي احلفاظ بإجراء العالج الضروري، واملناسب للحفاظ على املمتلكات الثقافية. 
ويجب أاّل يغفل عن عمد أن يوصي بأي عالج ضروري. وعندما يكون من األفضل عدم 
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التدخل لتعزيز صيانة وحفظ املمتلكات الثقافية، فمن املناسب أالَّ يتم تطبيق أي عالج.

١٤ )Proposal Treatment العالج املقترح

بناٍء على  الفحص الذي مت للممتلك الثقايف، يجب على القائم باحلفاظ أن يسجل نتائج 
هذا الفحص وتوصياته Recommendations، كتابًة ويسلمها ملالك التراث أو املسؤول عنه، 
مبا يف ذلك مبررات وأهداف العالج، وتقدير املوارد املطلوبة، والتدخالت البديلة إذا كان 
ذلك ممكناً، واملخاطر احملتملة. والعالج املقترح يتم تقدميه بغرض إعالم املالك بصورة 
من  املماثلة  الكبيرة  للمجموعات  وبالنسبة  العمل.  لبدء  موافقته  على  واحلصول  كاملة، 
اآلثار أو املمتلكات الثقافية )على سبيل املثال املجموعات املكتبية، واملكتشفات األثرية(،  
يتم كتابة مقترح العالج للمجموعة ككل، وأية تغييرات هامة للعالج املقترح يتم نقلها إلى 

املالك، ويجب أن يتلقى القائم باحلفاظ موافقة منه قبل أن يبدأ العالج املعدل. 

١٥ )Documentation of Treatment  توثيق العالج

يجب أن تتضمن سجالت العالج تاريخ العالج، ووصفاً للتدخالت، واملواد التي مت  استخدامها 
)مع مكوناتها(، واملالحظات، فضاًل عن أية تفاصيل عن الهيكل، واملواد، واحلالة، وما مت 
الكشف عنه أثناء العالج. ومن هذه السجالت، يتم إعداد ملخص يف شكل تقرير العالج. 
والقائم باحلفاظ يجب أن ميد املالك بهذا التقرير ويجب التأكيد على أهمية احملافظة 

على التقرير كجزء من تاريخ املمتلكات الثقافية.

١٦ )Techniques and Materials التقنيات واملواد 

يسعى أخصائي احملافظة الستخدام التقنيات واملواد اجليدة، حسب أفضل معرفة حالية، 
املمتلكات  على  إيجابية  وأكثر  سالبية  أقل  تأثير  لها  ويكون  العالج  أهداف  تلبي  التي 
الثقافية. من الناحية املثالية،  يجب على القائم باحلفاظ أن يستخدم املواد التي ميكن 
إزالتها بسهولة وبشكل تام )استرجاعية Reversible( وبأقل قدر من اخلطورة على أي 
جزء من األجزاء األصلية للتراث. وباملثل، ينبغي لهذه التقنيات واملواد أاّل تعوق العالج أو 

الفحص املستقبلي.

١7 )Removal or Alteration of Material  إزالة أو تغيير املادة

ال يجب أن يتغير أي جانب من جوانب املمتلكات الثقافية، كما ال يجب إزالة أي من موادها 
دون مبرر. وعندما يكون مطلوباً مثل هذه اإلزالة أو التغيير، فإن تلك اجلوانب أو املواد 
يجب أن توثق أوالً يف حالتها املوجودة عليها. وحيثما كان ذلك مناسباً، ومبوافقة املالك، 
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فإن املواد التي يتم إزالتها يتم االحتفاظ بها كجزء من عملية توثيق للمتلكات الثقافية.  

١٨ ))CAPC Code, 2014: p.8(   Restoration and Reconstruction ترميم وإعادة البناء

 الترميم وإعادة البناء وسيلتان إلعادة إيجاد الصفات املهمة للممتلكات الثقافية. ولو مت 
ذ دون قصد التجميل أو التزوير،  اللجوء إليها يجب أن تكون موثقة بالكامل، ويجب أن تُنفَّ
كما يجب متييز ومالحظة جودة وامتداد الترميم أو إعادة البناء، على الرغم من أنه ليس 

من الضروري أن يكون واضحاً.

١٩ )Reformatting إعادة تهيئة

حتتويه  ملا  العالية  القيمة  ذات  الثقافية  للممتلكات  املناسب  التدخل  هو  التهيئة  إعادة 
فإن  احلالية،  احلفاظ  وأعمال  من ممارسات  الرغم  على  والتي  ومعلومات،  معرفة  من 

االسترجاع املستقبلي لهذه املعلومات قد ال يكون ممكناً.

٢0 )Reproduction or Detailed Recording ل  االستنساخ أو التسجيل املفصَّ

عندما تكون املمتلكات الثقافية غير مستقرة أصاًل، أو عندما يكون استخدامها املجتمعي 
غير متوافق مع احملافظة عليها، يجب على أخصائي احلفاظ أن يوصي باستنساخها، 
أو تسجيل مفصل لها حسبما يقتضي الوضع. كما يجب عليه حتديد اخليارات املناسبة، 
التي تلبي احلاجة لالحتفاظ باحملتوى، وتلك التي من شأنها أن تتسبب، خالل االستنساخ 
أو التسجيل، يف أقل تغيير يف األصل. ويجب  حتديد عملية االستنساخ بوضوح وبسهولة 

على هذا النحو.

٢١ )Subsequent Care  الرعاية الالحقة 

يقوم أخصائي احلفاظ بتقدمي املشورة للمالك حول متطلبات الرعاية الالحقة للممتلكات 
الثقافية، والتي قد تشمل مواصفات الشحن Shipping، والتناول Handling، والتخزين 

.Maintenance  والصيانة ،Display والعرض ،Storage

٢٢ )Emergency Situations حاالت الطوارئ

ملواجهة  تخطيط  أو إلجراء  الطوارئ  حلاالت  مستعداً  احلفاظ  أخصائي  يكون  أن  يجب 
املالك  مع  التشاور  هذا  يشمل  و  حالياً.  قبولها  ميكن  التي  للممارسات  وفقا  الطوارئ 
مساعدة،  كل  تقدمي  عليه  يجب  الطوارئ،  حالة  ويف  ومداه.  العالج  أولوية  بغية حتديد 
مع االحترام الواجب بقدر اإلمكان للمبادئ التوجيهية الواردة يف هذه الوثيقة. ولو كان 
اخلروج عن املمارسة املعتادة يف احلفاظ ضرورياً، يجب عليه تقدمي املشورة للمالك أو 
توثيق اإلجراءات  الالحقة. كما يجب   باإلجراءات  أن يوصي  املختصة. ويجب  السلطة 
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املتخذة أثناء أو بعد حالة الطوارئ.

٢٣ ))CAPC Code, 2014: p.9( Relationship with the Owner  العالقة مع املالك 

يسعى أخصائي احملافظة إلقامة عالقة مع املالك على أساس الثقة واالحترام املتبادلني. 
ويتواصل بصورة علنية وبشكل واضح مع املالك، وبهذا يصبح هناك فهم دقيق للمخاطر 

واملسؤوليات، واالتفاقات بني الطرفني تعكس القرارات املشتركة.

٢٤ )Confidentiality  اخلصوصية 

واملعلومات  بالسرية.  تتسم  املالك  مع  العالقات   ،Conservator احلفاظ  أخصائي  يعّد 
املتعلقة باملمتلكات الثقافية، والتي يتم احلصول عليها من خالصة الفحص العلمي، أو 
العالج للممتلكات الثقافية ال يتم نشرها، أو حتى اخراجها للجمهور دون احلصول على 
إذن مسبق من املالك. كما ال يجوز ألخصائي احلفاظ االستفادة الشخصية، أو املالية، أو 
غيرها من هذه املعلومات، وال يسمح لآلخرين باالستفادة من هذه املعلومات ما لم يوافق 

املالك.

٢٥ ) Contract العقد 

والشركات،  واملؤسسات،  األفراد  مع  تعاقدية  اتفاقيات  يف  احلفاظ  أخصائي  يدخل  قد 
ميثاق  ومقاصد  أحكام  مع  االتفاقات  تتعارض هذه  أاّل   الوكاالت احلكومية شريطة  أو 
األخالقيات وإرشادات املمارسة. ومن احلكمة احلصول على عقود مكتوبة من أجل جتنب 
سوء التفاهم ودعم احلقوق واملسؤوليات القانونية املترتبة على األطراف املعنية. وحيثما 

كان ذلك ممكناً، يجب أن يحدد االتفاق مع العميل النقاط التالية: 
• العمل الذي يتعني القيام به.	
• األهداف واملبررات.	
• اآلثار احملتملة ونتائج العمل. 	
• 	 .Fees أساس تقدير الرسوم أو األجور
• نوعية التوثيق ومداه. 	
• تاريخ االنتهاء املتوقع. 	
• 	 .method of handling طريقة التناول
• 	.subcontracted ما إذا كان هناك أي عمل مت التعاقد إلمتامه من الباطن

٢٦ )Fees الرسوم 

يجب أن يضمن أخصائي احلفاظ Conservator، يف جميع األوقات أن خدمات احلفاظ قد 
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ت بطريقة مسؤولة من الناحية املالية، مع مراعاة اإلنصاف للعميل ومع احترام املهنة.  نُفذِّ
والرسوم املفروضة على اخلدمات املقدمة إلى القطاع اخلاص تأخذ بعني االعتبار جميع 
التكاليف املتعلقة بتقدمي اخلدمات، وقدرة وخبرة القائمني باحلفاظ، ودرجة املسؤولية 
املفترضة. ويقوم أخصائي احلفاظ Conservator، بإنشاء هيكل رسوم متفق عليه والتي 
ال يجوز أن تختلف وفقا لقيمة املمتلكات الثقافية. واالتفاق على الرسوم يجب احلصول 

عليها من العميل قبل تقدمي خدمات احلفاظ.

٢7 )Consent of the Owner موافقة املالك 

يجب احلصول على املوافقة املسبقة من قبل املالك أو املسؤول قبل التدخل املباشر، والذي 
احلصول  احلكمة  من  فإنه  لذا  الثقافية.  املمتلكات  يف  تغيير  إلى  يؤدي  أن  املمكن  من 
على موافقة املالك كتابياً من أجل جتنب سوء الفهم، ودعم احلقوق القانونية، وحتديد 

مسؤوليات األطراف املعنية.

٢٨ ))CAPC Code, 2014: p.10(  Request for a Second Opinion طلب رأي ثان 

حفاظ  أخصائي  رأي  العالج،  أثناء  أو  قبل  األسباب،  من  سبب  ألي  املالك،  طلب  إذا 
Conservator آخر، يجب أن يحترم أخصائي احلفاظ األصلي هذا الطلب. وينبغي على 

أخصائي احلفاظ أن يساعد املالك يف احلصول على الرأي الثاني.

٢٩ )In Case of Disagreement يف حال حدوث خالف 

لو حدث خالف بني املالك وأخصائي احلفاظ Conservator، حول العالج املقترح أو رعاية 
 Consultation املمتلكات الثقافية، ينبغي إعادة النظر يف الوضع، إذا لزم األمر بالتشاور
مع غيرهم من املتخصصني يف هذا املجال، لضمان أن طبيعة املشكالت واآلثار املترتبة 
Implications على العالج، أو الرعاية قد مت فهمها متاماً. وألخصائي احلفاظ حق رفض 

القيام بأي إجراء يعّده مخالفاً لنصوص والقصد من ميثاق أخالقيات وإرشادات املهنة.

٣0 )Communication  تواصل 

املعلومات  إذا أمكن، مشاركة  املهنة، يجب على أخصائي احلفاظ،  ملزيد من تطوير هذه 
املكتسبة من البحث، والفحص، وأنشطة الصيانة الوقائية، أو العالج، مع  الزمالء. فإن 

نظام مراجعة األقران يجب تشجيعه كجزء من املمارسة املهنية.

٣١ )False Information معلومات خاطئة 

تتعلق  مضللة  أو  كاذبة  معلومات  نشر  يف  طرفاً،  يكون  أاّل  احلفاظ  أخصائي  على  يجب 
املهنية العالقات  تأصيلها،  أو  وأصالتها،  وعمرها،  الثقافية،  املمتلكات  يلي:  مما   بأي 
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 أو التجارية، ومواد احلفاظ أو اإلجراءات أو اخلدمات.

٣٢ )Advertising  اإلعالن

يجب  أن يقدم االعالن وأوجه التمثيل األخرى، التي يقدمها أخصائي احلفاظ وصفاً دقيقاً 
لوثائق التفويض واخلدمات.

٣٣ )Public Education التعليم العام 

املعلومات  نشر  خالل  من  وفهمه  باحلفاظ  الوعي  تعزيز  احلفاظ  أخصائي  على  يجب 
املناسبة، والتواصل مع أولئك الذين لديهم اهتمام ومصلحة باملمتلكات الثقافية، وغيرهم 
من املهنيني، وأفراد من اجلمهور العام. وقبل توفير التدريب أو املعلومات املفصلة املتعلقة 
املناسبة  املعايير  بإعداد  الضرورة،  عند  احلفاظ،  أخصائي  يقوم  احلفاظ،  بعالجات 

ملؤهالت وخبرة املشاركني.

٣٤ ))CAPC Code, 2014: p.11( Training تدريب 

إطار  يف  فقط  وذلك  املتدربني،  تعليم  إلى  يسعى  أن  احلفاظ  أخصائي  يسعى  ان  يجب 
من  كل  وواجبات  أهداف  املتاحة.  التقنية  والتسهيالت  والوقت  قدراته،  وحدود  معرفته 
املدرب واملتدرب يجب أن تكون محددة بوضوح ومتفق عليها  من الطرفني كتابًة، وينبغي 
أن تشمل بنود مثل شروط الدفع، وطول مدة التدريب املتوقعة ومجاالت االختصاص التي 

سيتم تدريسها.

٣٥ )Delegating and Subcontracting التفويض والتعاقد من الباطن 

أخصائي احلفاظ هو املسؤول عن التفويض أو التعاقد من الباطن على العمل يف  املمتلكات 
الثقافية. وهذا يشمل التفويض لغيره من أخصائي احلفاظ، املتدربني، واملتطوعني وغيرهم 
من األفراد. وال يجوز تفويض العمل أو التعاقد من الباطن إاّل للفرد الذي لديه املؤهالت 
املناسبة لتنفيذ العمل. ويتولى أخصائي احلفاظ Conservator، اإلشراف املباشر، إذا 
على مستوى  العمل سيكون  أن  من  ثقة  على  التي جتعله  الكافية،  املعرفة  لديه  يكن  لم 
عال. ويتكفل أخصائي العالج باألجر املناسب appropriate remuneration، مقابل العمل 
من الباطن. ويقوم أخصائي احلفاظ بإبالغ املالك مبا حدث سواء تفويض أو تعاقد من 

الباطن.

٣٦ )Acknowledgment الشكر 

يف  له  شريك  متعاقد،  )متدرب،  زميل  ينجزه  الذي  العمل  أن  احلفاظ  أخصائي  يضمن 
 ،presentations العمل( يتم شكره، حيثما يكون مناسباً، يف التوثيق، واملنشورات والعروض
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اخلاصة بالعمل. كما يجب احلصول على موافقة املؤلف قبل نشر األبحاث أو التقارير.

٣7 )References and Referrals املراجع واإلحاالت 

يجب أن يوفر أخصائي احلفاظ فرداً كمرجع إذا كان لديه معرفة شخصية بكفاءة وخبرة 
هذا الفرد. كما يجب جعل اإلحاالت Referrals، فقط إلى االخصائيني املهنيني املعتمدين 
Accredited professionals، أو إلى املهنيني الذين لهم معرفة باختصاصه. وعند العمل 

نيابة عن صاحب العمل، فإن أخصائي احلفاظ الذي يستخدم من قبل مؤسسة عامة يتخذ 
 ،fair competition اإلحاالت بطريقة تناسب احتياجات العميل وحتترم املنافسة العادلة

من خالل توفير قائمة من املهنيني املؤهلني.

 تعليقات على أعمال أخصائي احلفاظ اآلخرين ( ٣٨

ال يجب أن يتطوع أخصائي احلفاظ باحلكم السلبي Adverse judgement، أو التعليق على 
عمل أخصائي حفاظ آخر، إاّل إذا كان عدم الكشف عن هذا احلكم سيتسبب يف أضرار 
للممتلكات الثقافية. وينبغي أن تستند جميع التعليقات على احلقائق واملعرفة الشخصية 
التعليقات، فمن األفضل  إذا هناك ما يبرر مثل هذه   .Hearsay وليس على اإلشاعات 
أوالً مناقشة هذه املسألة مباشرة مع الشخص املعني، وإذا كان هناك مزيد من التعليق 

واملناقشة ميكن أن تتم يف الوقت واملكان املناسبني.

٣٩ ))CAPC Code, 2014: p.12(  Conflict of Interests تضارب املصالح 

يجب على أخصائي احلفاظ أاّل يتدخل يف ترتيبات العمل التعاقدية، أو غير التعاقدية، أو 
االتفاقات التي تضع أخصائي احلفاظ يف موقف تضارب املصلحة. وينبغي على أخصائي 
احلفظ أن يضع باعتباره بشكل خاص احتمال كبير لتضارب املصالح يف أنشطة، مثل: 
التوثيق والتقييم. واحتمال تضارب املصالح موجود أيضاً عندما يعمل أخصائي احلفاظ 
بعمل مماثل من أعمال  من قبل مؤسسة، أو استوديو، أو ورشة عمل، أو يكون مرتبطاً 

 .Freelance احلفاظ حلسابه اخلاص

٤0 )Freelance Work العمل حلسابه اخلاص

عندما يرتبط أخصائي احلفاظ بأعمال مستقلة من قبل مؤسسة، أو استوديو، أو ورشة 
عمل أو ما شابه ال يجب أن يتاجر باسم مستخدمه. بل يكون من الواضح أنه يتصرف 
نيابة عن نفسه هو، وال يجوز التماس أو قبول عروض العمل حلسابه اخلاص عندما يكون 
ممثاًل ملن استخدمه يف العمل. ويجب أن يبلغ صاحب العمل أنه مرتبط بعمل حلسابه 
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اخلاص.

٤١ )Laws and Regulations القوانني واللوائح

يجب أن يتوافق أخصائي احلفاظ مع القوانني واألنظمة ذات الصلة بنشاطه املهني. من 
بينها القوانني واللوائح التي تتعلق بحق املؤلف، واملواد الدينية واملقدسة، والبقايا اإلنسانية، 
باالنقراض  املهددة  واألنواع  املسروقة،  واملمتلكات  احلفائر،  من  املستخرجة  واآلثار 

Endangered species، وتضارب املصالح، والصحة والسالمة املهنية.

٤٢ )Illicit Materials املواد غير املشروعة

العمل يف ممتلكات  منه  ُطلب  أنه  لديه سبب لالعتقاد،  أو  يعلم أخصائي احلفاظ،  عندما 
ثقافية مت احلصول عليها عن طريق السرقة، أو من حفائر غير مرخصة، أو تلك التي مت 
استيرادها بطريقة غير مشروعة، فإن واجبه أن ينقل هذه املعرفة إلى اجلهات ذات العالقة.

٤٣ )Safety  السالمة

يجب أن يتوافق أخصائي احلفاظ مع أنظمة السالمة يف استخدام التقنيات واملواد بطريقة 
مسؤولة للحد من املخاطر على الناس والبيئة Environment. ويجب أن يكون على دراية 
وعلم باألمور املرتبطة بسالمة املواد، واإلجراءات، وضبط العمل وفقا لذلك، ويتيح هذه 
املعلومات لآلخرين، الذين قد يتأثروا بها. ويقوم بإبالغ املالك باملخاطر املعروفة التي قد 
تؤثر يف املمتلكات الثقافية، أو يف االستخدام املعتاد لها. كما يجب التأكد من أن املمتلكات 

الثقافية، التي يتعامل معها تلقي السالمة واملتطلبات املطلوبة لها.

٤٤ )Conduct  السلوك

مسألة شخصية  هي  للممارسة  املهنية  اإلرشاد  وقواعد  أخالقيات  ميثاق  إلى  االنضمام 
ومسؤولية مهنية. 

)CAPC Code, 2014 ,p.13)  ثالثًا: مفاهيم وتعريفات

 Conservation احلفاظ 

جميع اإلجراءات الرامية إلى احلفاظ على املمتلكات الثقافية للمستقبل. والغرض من احلفاظ 
هو دراسة، وتسجيل، وترميم، واالحتفاظ بالصفات ذات األهمية الثقافية للممتلكات الثقافية كما 
التدخل. ويتضمن  لها، مع أقل قدر ممكن من  الفيزيائية والكيميائية  الطبيعة  هي مجسدة يف 
والصيانة،   ،Preventive conservation الوقائي  واحلفاظ  والتوثيق،  الفحص،  يلي:  ما  احلفاظ 
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 .Reconstruction واملعاجلة، والترميم، وإعادة البناء

Conservation Professional  محترف أو أخصائي احلفاظ

التعليم  إلي أي شخص لديه   ،Conservator الوثيقة، يشير أخصائي احلفاظ  ألغراض هذه 
واملعرفة، والقدرة، واخلبرة، ألداء وتنفيذ أنشطة احلفاظ وفقاً للتشريعات األخالقية، مثل: ميثاق 
أخصائيي  يشمل  املصطلح  هذا  فإن  وبالتالي  السابق،  املمارسة  وإرشادات   املهنة،  أخالقيات 
التخصص، على  ملجاالت  وفقاً  عادة  إليهم  يشار  )الذين  له  املمارسني   ،Conservators احلفاظ 
سبيل املثال: أخصائي احلفاظ على اللوحات، أخصائي احلفاظ على النسيج، وأخصائي احلفاظ 
على التراث املعماري(، وكذلك علماء احلفاظ، وفنيني  احلفاظ، واملتدربني على احلفاظ، ومديري 

ومستشاري احلفاظ.

 Culture Property املمتلكات الثقافية

هي األشياء التي يتم احلكم عليها من قبل املجتمع، أو من قبل بعض أعضائه، على أن لها أهمية 
تاريخية، أو فنية، أو اجتماعية، أو علمية. وميكن تصنيف املمتلكات الثقافية إلى فئتني رئيستني:

والكتب،  احلرفية،  واملشغوالت  الفنية،  األعمال  مثل   ،Movable objects املنقولة  األشياء   .١
واملواد األرشيفية، وغيرها  من األشياء ذات األصل الطبيعي، أو التاريخي، أو األثري.

٢. األشياء غير املنقولة Immovable objects، مثل: املعالم األثرية، والعمارة، واملواقع األثرية، 
والهياكل ذات األهمية التاريخية أو الفنية.

 Documentation التوثيق

كافة السجالت، مكتوبة أو مصورة، التي جتمع خالل فحص وعالج املمتلكات الثقافية. حيثما 
ينطبق، يتضمن التوثيق، سجالت الفحص، والتقرير، مقترح العالج، وموافقة املالك، وسجالت 
العالج وتقريره وسجالت، وتوصيات الرعاية الالحقة، والعينات املأخوذة من املمتلكات الثقافية، 

واملراسالت ذات الصلة،  ويتمثل الغرض من التسجيل يف النقاط التالية:
تسجيل حالة املمتلكات الثقافية.	 
األخرى 	  أنشطة احلفاظ  أو  الفحص  يُكشف عنها خالل عملية  التي  املعلومات  تسجيل 

والتي تساعد يف فهم املمتلكات الثقافية.
تسجيل التغيرات يف املمتلكات الثقافية بسبب أنشطة احلفاظ، وتبريرات هذه التغييرات.	 
توفير معلومات مفيدة ومساعدة يف الرعاية املستقبلية ويف عالج املمتلكات الثقافية.	 
تسجيل االتفاقات أو تفاهمات بني أخصائي احلفاظ  واملالك.	 

75



٨0
منظمـات إدارة التراث واحلفــاظ عليه 

     »الدولية، والعربية واإلقليمية«

توفير الوثائق التي ميكن أن تكون متاحة عند احلاجة ألغراض قانونية.	 

   Examination )CAPC Code، 2014، p.14)  الفحص 

الثقافية، وتاريخها وحالتها،  بناء وتركيب املمتلكات  التي تتم لتحديد  ويعني جميع األنشطة 
ومدى ما وصلت إليه من تلف وحتول وفقد. ويشمل الفحص أيضاً التحليالت، والدراسة للمواد  

ذات الصلة، فضاًل عن دراسة  املعلومات التاريخية واملعاصرة ذات صلة.

Originator امُلنِشئ

ألغراض هذه الوثيقة، فإن املنشئ هو إما:

١. الشخص )األشخاص( الذي صمم، أو صنع املمتلكات الثقافية.

أو  القانونية،  الثقافية  للممتلكات  مصمم  أو  الصانع،  ميثل  الذي  )األشخاص(  الشخص   .٢
.Legal، Moral or Spiritual Right ،صاحب احلق املعنوي، أو الروحي، أو القانوني

Owner املالك

لغرض هذه الوثيقة، املالك هو إما:

١. الشخص )األشخاص( الذي لديه امللكية القانونية للممتلكات الثقافية، أو له أذن وكيل.

 ٢. شخص )األشخاص(، مثل مدير املتحف، أمني املتحف، أمني احملفوظات أو أمني مكتبة، 
أو من ميارس الوصاية املهنية على املمتلكات الثقافية.

Preservation   احلفظ

جميع اإلجراءات التي تتخذ لتأخير تدهور املمتلكات الثقافية، أو منع التلف الذي يلحق بها.  
ويتضمن احلفاظ إدارة البيئة وشروط االستخدام، ويجوز أن يشمل العالج من أجل احملافظة 
على املمتلكات الثقافية، إلى أقصى حد ممكن، يف حالة طبيعية مستقرة. مع احترام املواد ذات 
القيمة حملتواها املعريف، كما هو احلال يف بعض املواد األرشيفية، ميكن أن تشمل احملافظة إعادة 

صياغة للممتلك الثقايف.

Preventive Conservation احلفاظ الوقائي

ويعنى جميع اإلجراءات املتخذة للتخفيف من التدهور والضرر، الذي يلحق املمتلكات الثقافية. 
ويتحقق هذا من خالل صياغة وتنفيذ السياسات واإلجراءات يف مجاالت مثل: اإلضاءة، والظروف 
البيئية، وجودة الهواء، واإلدارة املتكاملة لآلفات، والتناول، والتغليف أو التعبئة، والنقل، واملعارض، 
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والتخزين، والصيانة، واالستخدام، واألمن، احلماية من احلريق، واالستعداد للطوارئ ومواجهتها.

 Reconstruction إعادة البناء

وتعني جميع اإلجراءات املتخذة إلعادة إنشاء، كلياً أو جزئياً، املمتلكات الثقافية، اعتماداً على 
األدلة العلمية، واألثرية، واألدبية، والرسوم البيانية، والتصويرية. وتهدف إعادة البناء إلى تعزيز 
فهم املمتلكات الثقافية، ويقوم على القليل من املادة األصلية للممتلك الثقايف أو بدونها، ولكنها 

دليل واضح للحالة السابقة.

Reformatting إعادة صياغة

وتعني جميع اإلجراءات التي تتخذ لنقل املمتلك الثقايف إلى وسط آخر.

Restoration    )CAPC Code, 2014, p.15)   الترميم

ويعني جميع اإلجراءات املتخذة لتحسني املواد املوجودة، وبنية املمتلكات الثقافية؛ للعودة بها 
إلى حالة سابقة معروفة. والهدف من ترميم هو الكشف عن اخلواص الثقافية املهمة للممتلكات 

الثقافية. ويقوم احترام املادة األصلية املتبقية  والدليل الواضح على احلالة السابقة.

 Treatment   العالج

ويعني جميع التدخالت املباشرة، التي جترى على املمتلكات الثقافية؛ بهدف تأخير مزيد من 
التلف، أو التدهور،  أو املساعدة يف تفسير املمتلكات الثقافية. قد يتراوح عالج  من احلّد األدنى 

من االستقرار إلى الترميم، أو إعادة البناء على نطاق واسع. 

)CAC Select., 2014) رابعًا: اختيار وتوظيف أخصائيي احلفاظ/املرممني يف كندا
وهو من اسهامات رابطة أخصائيي احلفاظ/املرممني احملترفني الكندية )CAPC(؛ والغرض 
منه هو  املساعدة يف اختيار أخصائي احلفاظ/املرمم ذي اخلبرة الالزمة يف احملافظة، واإلصالح، 
وطبيعة  مهمة  حتديد  تناول  كتيب  صورة  يف  اإلسهام  هذا  وظهر  واآلثار.  املجموعات  وترميم 

أخصائي احلفاظ/املرمم، ومعايير اختياره.

أخصائي احلفاظ/املرمم

هو الشخص الذي يقوم برعاية وعالج اآلثار، واملشغوالت ذات األهمية الفنية أو التاريخية. 
واخلبرة.  التدريب  من  سنوات  مع  العالية  املهارات  ذوو  املمارسون  هم  املؤهلون  واألخصائيون 
ولألسف، هناك أيضاً األفراد الذين يسمون أنفسهم اخصائيني احلفاظ/مرممني ولكنهم غير 
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مؤهلني، أو ال يلتزمون باملعايير املهنية، وهو ما يدعو للحذر يف اختيار القائمني باحلفاظ والترميم 
للتراث الثقايف. 

لألثر، املخاطر  بعض  على  تنطوي  أن  وميكن  معقدة  تكون  ما  غالباً  احلفاظ   واجراءات 
أو مصدر التراث املعالَج؛ وألن املطلوب درجة عالية من اخلبرة، فإن القائمني باحلفاظ والترميم 
عادة ما يتخصصون يف  مجال واحد معني، مثل: اللوحات، أو املخطوطات، أو املعادن. واخلبراء 
املؤهلون يف مجال احلفاظ الوقائي عادة مؤهلني لتقدمي املشورة واخلدمات ألكثر من نوع واحد 

من املجموعات. 

)CAC Select., 2014) اختيار أخصائي احلفاظ/املرمم

لألثر،  ممكنة  رعاية  أفضل  سيوفر  الذي  احلفاظ/املرمم،  أخصائي  انتقاء  الضروري  ومن 
األشخاص  من  مراجعني  عن  أوالً  تبحث  أن  يجب  والختياره  املجموعة.  أو  التراث  مصدر  أو 
مثل:  باحلفاظ/املرممني،  القائمني  توظف   التي   ،organizations املنظمات  أو   ،References

صاالت العرض العامة Public galleries، واملتاحف، ودور احملفوظات. ومن األفضل التأكد من 
أن هؤالء املراجعني هم من الذين يتعاملون مباشرة مع أخصائي احلفاظ/املرمم. وكقاعدة، فإن 

املشتغل باحلفاظ والترميم يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية: 
• املعرفة وااللتزام بأخالقيات املهنة.	
• على استعداد إلظهار مناذج من عمله ومناقشة علنية لألساليب واملواد التي استخدمها.	
• 	 .References القدرة على توفير املراجع
• االستعداد ملناقشة تدريباته وخبراته.	
• 	 ،))CAC للحفاظ  الكندية  الرابطة  مثل:  احلفاظ،  منظمات  إحدى  يف  عضواً  يكون   أن 

.))IIC أو املعهد الدولي للحفاظ ،)AIC( أو املعهد األمريكي للحفاظ
على الرغم من أن العضوية يف هذه املنظمات ليست ضماناً للمكانة املهنية، أو الكفاءة، فإنها 
تشير بالفعل إلى الرغبة يف مواكبة التطورات يف هذا املجال. وهناك منظمة اعتماد أخصائيي 
احلفاظ/املرممني يف كندا، تسمى رابطة أخصائيي احلفاظ/املرممني احملترفني )CAPC(، على 
الرغم من أن عضويتها حالياً صغيرة، فإن هذه اجلمعية CAPC  تقوم بالتسجيل للمؤهلني، الذين 
ملراجعة محايدة  آلية  توفر  املهنة. وهي  أخالقيات  إلى  وينتمون  الصارمة  القبول  يلبون شروط 
أخصائي  واختيار  األعضاء.  احلفاظ/املرممني  أخصائيي  ضد  الزبائن  يقدمها  التي  للشكاوى 
احلفاظ/املرمم، الذي هو عضو يف  CAPC يضمن لك التأكد من أنه مؤهل له يف مجال تخصصه.

.)CAC Select, 2014( واحلفاظ على اآلثار والتراث الثقايف ينطوي عادة على مرحلتني
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املرحلة األولى: وهى مرحلة الفحص وتتضمن دراسة األثر، أو مصدر التراث لتحديد حالته 
واقتراح خطة العالج والرعاية. وبعد عملية الفحص ينبغي أن يقدم أخصائي احلفاظ/املرمم:

• تقريراً مكتوباً واصفاً الوضع احلالي لألثر أو مصدر التراث.	
• التوصية 	 الفحص  عن  ينتج  قد  أنه  من  الرغم  )على  العالج  لتلقي  مكتوباً   اقتراحا 

بعدم العالج(.
• شرح النتائج املتوقعة من العالج.	
• شرح املخاطر احملتملة، التي ينطوي عليها العالج املقترح.	
• معلومات عن نوع تقرير العالج الذي يتم احلصول عليه عند االنتهاء.	
• تقدير التكلفة.	
• تاريخ االنتهاء املتوقع.	

وبعد هذه املرحلة من الفحص تأتي املرحلة الثانية، وهي مرحلة العالج نفسه. وعندما يتم 
االنتهاء من العمل يجب وضع تقريراً مكتوباً يتضمن وصف للمواد التي مت إضافتها إلى مصدر 
التراث أثناء فترة العالج، ويكون مدعماً بالصور. كما يجب أن يتضمن توصيات للرعاية املستمرة 

ملصدر التراث. ويجب أن يحتفظ أخصائي احلفاظ/املرمم بسجالت كاملة من العالج.

ما ال ميكن توقعه من أخصائي احلفاظ/املرمم

ال يتوقع من أخصائي احلفاظ/املرمم تقدمي تقديرات تكلفة Cost estimates، أو مقترحات 
أوالً. وال  ويتفحصها  يراها  أن  املجموعة دون  أو  التراث  Treatment proposals، ملصدر  العالج 
يُتوقع منه أن يكون مؤهاًل إلجراء تقييم Appraisal، أو مصادقة Authentication، لشراء األعمال 

الفنية.

٢.٣.6  مؤسسات أخرى

هناك مؤسسات خاصة إقليمية أخرى معنية باحلفاظ على التراث وترميمه وصيانته، امتد 
 ،The Getty Conservation Institute نشاطها خارج إقليمها، من هذه املؤسسات مؤسسة معهد جيتي
املعمارية،  والهندسة  املجموعات،  ليغطي  امتد  ثم  الطبيعي،  التراث  اهتمامها مبناطق  بدأ  التي 
البحث  من خالل  التراث  على  احلفاظ  مجتمع  تخدم  مؤسسة  وهي  العمراني.  التراث  ومواقع 
العلمي، والتعليم، والتدريب، واملشاريع امليدانية، كما تقوم بنشر واسع لنتائج عملها وعمل اآلخرين 
يف هذا املجال. ويركز معهد  جيتي، يف جميع مساعيه، للحفاظ على خلق ونشر املعرفة التي من 
شأنها أن تعود بالنفع على املهنيني واملنظمات املسؤولة عن احلفاظ على التراث الثقايف يف العالم. 
ويذكر أن هذه املؤسسة قد أسهمت يف ترميم مقبرة نفرتاري يف مصر يف وادي امللكات باألقصر، 
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وتصميم فاترينات آمنة للمومياوات يف املتحف املصري، والعديد من املشروعات العملية والبحثية 
.)Getty, 2014( يف مجال احلفاظ على التراث يف مختلف جهات العالم

ومن املؤسسات اإلقليمية األخرى مؤسسة جايكا )JICA( اليابانية، أوالوكالة اليابانية للتعاون 
الدول  وبني  اليابان  بني  التقني  التعاون  برامج  وتطوير  بتوسيع  تهتم  التي  الوكالة  تلك  الدولي، 
النامية، وذلك بناًء على اتفاقيات تعقد بهذا الصدد بني احلكومة اليابانية وبني حكومات تلك 
الدول )JICA, 2014). ولدى منظمة اجلايكا شبكة تتكون من ٩7 مكتباً يف اخلارج، ومشاريع يف 
أكثر من ١٥0 دولة حول العالم، مبيزانية سنوية تصل إلى ١ ترليون ين ياباني. وللمؤسسة جهودها 
العديدة يف احلفاظ على التراث: يف شكل دورات تدريبية، ودعم تقني تقدمه يف للعديد من دول 

العالم، ومنها الدول العربية كما يف العراق، ومصر واألردن.
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منظمات التراث العربية واإلسالمية

التراث  مجال  يف  تعمل  التي  واإلسالمية  العربية  واملؤسسات  املنظمات،  من  العديد  هناك 
إدارًة وحفظاً، كما أن هناك مؤسسات ُقطرية داخل بعض األقطار أو البلدان العربية، لها دورها 
القطري واإلقليمي ومساهماتها يف احلفاظ على التراث، ويف هذا الفصل سوف نتناول بعض 
هذه املنظمات واملؤسسات تعرفاً عليها، وعلى أنشطتها ودورها يف احلفاظ على التراث الثقايف 

يف أنحاء العالم العربي.

٢.١ منظمات عربية 

٢.١.١ املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )ألكسو(

Arab League Education، Culture and Science Organization

الثقافة  على  باحلفاظ  معنية  كهيئة  العربية  الدول  املنبثقة عن جامعة  املنظمات  إحدى  هي 
العربية. وهي منظمة متخصصة، مقرها تونس، أنشئت عام ١٩70م. واختارت املنظمة أن ترمز 
هذه  وكتبت  بل   ،)ALECSO( باإلجنليزية  اسمها  لترجمة  الالتينية  األولى  باحلروف  لنفسها 
احلروف الالتينية مبنطوقها عربياً فصارت )ألكسو(، ورمبا كان ذلك تشبهاً مبنظمة األمم املتحدة 
للتربية والثقافة والعلوم )يونسكو UNESCO(. ولقد صادق مجلس جامعة الدول العربية، بقراره 
رقم ٢ يف دورته احلادية واألربعني املنعقدة بالقاهرة بتاريخ ٢٥ مايو ١٩٦٤م، على ميثاق الوحدة 
الثقافية العربية، ومبوجبه أنشئت هذه املنظمة. ويف ٢٥ يوليو ١٩70م، مت اإلعالن عن قيامها 
رسمياً، وكانت القاهرة مقراً دائماً للمنظمة منذ تأسيسها حتى عام ١٩7٩م، ثم انتقلت إلى تونس 
دائماً  العاصمة إلى أن قرر املؤمتر العام للمنظمة يف دورته عام ١٩٩١م، أن تكون تونس مقراً 
االجتماعي  االقتصادي  املجلس  العربية عن طريق  الدول  مع جامعة  أعمالها  وتنسق  للمنظمة، 
التربية،  للجامعة مع استقالل مالي وإداري. وتُعنى أساساً: بتطوير األنشطة املتعلقة مبجاالت 
الثقافة، والعلوم على املستوى اإلقليمي والقومي وتنسيقها. كما تقدم املساعدة يف إحداث الوسائل 
اجلديدة، واالستراتيجيات املتعلقة بتطوير هذه املجاالت يف إطار واقع املجتمع العربي واحتياجاته 

وأولوياته وتساعد على تنفيذها.

أهداف املنظمة

الغاية من إنشاء هذه املنظمة، كما ورد يف املادة األولى من دستورها، هي التمكني للوحدة 
الفكرية بني أجزاء الوطن العربي عن طريق التربية، والثقافة والعلوم، ورفع املستوى الثقايف يف 
هذا الوطن، حتى يقوم بواجبه يف متابعة احلضارة العاملية واملشاركة اإليجابية فيها. وهي تهدف 

83



٨٨
منظمـات إدارة التراث واحلفــاظ عليه 

     »الدولية، والعربية واإلقليمية«

بصورة خاصة إلى:
١- العمل على تنمية املوارد البشرية يف البالد العربية عن طريق مساعدة الفرد العربي على 
تنمية قدراته عقلياً، وأخالقياً، وثقافياً إلى أقصى مدى، من أجل أن يشارك يف بناء املجتمع 

العربي وتطوير حضارته واحلضارة العاملية.
٢- النهوض بأسباب التنمية العلمية واستخدام العلم التطبيقي احلديث خللق املناخ املناسب؛ 
تتناسب  تقنية  أمناط  بعث  من  ومتكينها  وتأصيلها  العربية  الدول  يف  التقنيات   لنقل 

مع األوضاع البيئية، واالجتماعية، واالقتصادية يف الدول العربية.
٣- النهوض بأسباب التنمية البيئية يف البالد العربية لتمكينها من احملافظة على مصادرها 
العربية  البالد  احتياجات  مع  متوازياً  واستعمالها علمياً  معها،  التعامل  الطبيعية، وحسن 

حاضراً ومستقباًل.
٤- السعي إلى وصل الفكر العربي واخلبرات العربية باألفكار والتجارب املعاصرة، يف سياق 
القضايا التي تواجه العالم، يف إقرار السالم العادل وتوفير حقوق اإلنسان، وحتقيق نظام 
عاملي جديد ومتكافئ، وإبراز املداخل العربية اإلسالمية يف التصدي ملعاجلة هذه القضايا.
٥- تنمية الثقافة العربية اإلسالمية داخل البالد العربية وخارجها، يف إطار عاملية املعرفة، 
السامية القيم  إبراز  إلى  الهادفة  العاملية  اجلوهرية  األسس  إقرار  يف  إيجابياً   واإلسهام 

يف املجتمع الدولي.

مهام املنظمة

 بيت خبرة 

تقوم منظمة األلكسو بدور بيت اخلبرة يف الوطن العربي يف كل ما يتعلق بالتربية والثقافة 
وتعّد  املجاالت،  هذه  لتطوير  املستقبلية  التصورات  اإلطار  هذا  يف  وتقترح  واالتصال،  والعلوم 
الدراسات الالزمة لذلك، وتقدم املشورة واملساعدة للدول األعضاء من أجل حتقيق هذا التطوير.

مركز معلومات

 تنهض املنظمة مبهام مركز قومي للمعلومات يف مجاالت التربية والثقافة والعلوم واالتصال، 
للمعلومات،  فارابي  بنك  طريق  عن  وبيانات  إحصاءات  من  والباحثني  للدول  توفره  مبا  وذلك 
وما تنشره دورياً من كتب إحصائية، وأدلة ببليوغرافية، ومن تقارير منتظمة، عن تطور التربية 

والثقافة والعلوم يف الدول العربية.
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نواة للبحث واالستشراف

تقوم املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، من جملة أدوارها العديدة، مقام املركز املتقدم 
والدراسات  البحوث  معهد  اخلصوص  وجه  على  الدور  بهذا  وينهض  واالستشراف.  البحث  يف 
القضايا،  أهم  عن  واملستقبلية  االستراتيجية  الدراسات  إعداد  يتولى  الذي  بالقاهرة،  العربية 
التي تشغل بال الوطن العربي على األصعدة السياسية، واالقتصادية واالجتماعية. ويتوازى هذا 
النشاط يف املعهد مع إعداد أجيال متعاقبة من الباحثني املختصني يف قضايا الوطن العربي. وقد 
تعزز هذا التوجه االستشرايف باستحداث خلية يف هيكل املنظمة تعنى بالدراسات االستشرافية 

املتصلة بالوطن العربي ومحيطه العاملي.

مركز إشعاع للغة العربية

تولي املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم اهتماماً خاصاً إلى موضوع تعليم اللغة العربية 
وتأليف  العربية  للغة  الدولي  اخلرطوم  معهد  تأسيس  ذلك يف  وقد جتسم  بها.  الناطقني  لغير 
»الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية لغير الناطقني بها« بأجزائه الثالثة وملحقاته )دليل املعلم، 

واملعجم املساعد اخلماسي اللغة، وأشرطة سمعية، وقرص حاسوبي(.

برامج املنظمة 

تركز توّجهات برامج الثقافة يف املنظمة، كما حتددها على موقعها بشبكة املعلومات الدولية 
)ALECSO 1, 2013(، على ما يلي:

الثقايف املشترك، . ١ العربي  العمل  العربية، والسعي إلى دعم  الثقافة  التأكيد على وحدة   
وتوثيق الصالت بني الوزارات املعنية بالشؤون الثقافية يف الوطن العربي، والتنسيق بني 
البرامج الثقافية، التي تتولى هذه الوزارات تنفيذها، مع وضع خطة قومية لتحقيق التكامل 

بني السياسات الثقافية، واإلعالمية يف الوطن العربي.
 إعطاء صورة واضحة، وناصعة للحضارة العربية اإلسالمية من خالل العالقات العربية . ٢

اإلفريقية، والعربية األوروبية، )دعم احلوار العربي اإلفريقي، والعربي األوروبي، واحلوار 
العربي األسيوي، واأليبيرو أمريكي)3((، وعبر االنفتاح على وسائل اإلعالم، وذلك لتصحيح 
صورة احلضارة، والفكر العربي، ذلك إضافة إلى تعزيز صورة الثقافة، واحلضارة العربية 
تنفيذية إلقامة شبكة مواقع  )اإلنترنت(، مع وضع خطة  للمعلومات  الدولية  الشبكة  يف 

خدمات لإلعالم الثقايف العربي.

باإلسبانية والبرتغالية من شبه اجلزيرة اإليبيرية  ناطقاً  * منظمة االيبيرو أمريكية أنشأت سنة ١٩٩١م تضم ٢٢ بلداً 

وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، كآلية للتشاور السياسي والتعاون من أجل التنمية.

85



٩0
منظمـات إدارة التراث واحلفــاظ عليه 

     »الدولية، والعربية واإلقليمية«

الفلسطينية، . ٣ األراضي  وسائر  القدس،  مدينة  يف  واحلضاري  الثقايف،  التراث  حماية   
العاملة  احلكومية،  وغير  احلكومية  الدولية  املنظمات  لدى  والسعي  احملتلة،  والعربية 
العربية  الثقافية  املؤسسات  اإلسرائيلية، يف هدم  املمارسات  لفضح  الثقايف،  املجال  يف 

واإلسالمية.
املتضررة . ٤ الثقافية  املمتلكات  تأهيل  بإعادة  املهتمة  الدولية  املنظمات  جهود  مساندة    

يف األراضي العربية سواء باإلسهام يف نشر الوعي، أو الصيانة، أو الترميم، أو التسجيل 
املنظم، حفاظا على الذاكرة التاريخية العربية.

املنظمات . ٥ والتعاون مع  بها،  التي مّر  آثار احلرب  العراق من  الثقايف يف  التراث   حماية 
الدولية من أجل استرداد ما نُهب من آثاره.

 دعم تعليم اللغة العربية يف أوساط أبناء املهاجرين من العرب، ودعم تعليم اللغة العربية . ٦
للناطقني بغيرها، مع االستعانة يف ذلك بالوسائل احلديثة، والتقنيات اجلديدة.

  تفعيل املشاركة العربية يف النشاط الثقايف عبر املنظمات الدولية، التي تعنى بالثقافة،. 7
 ويف مقدمتها اليونسكو، واإليسيسكو )املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة(.

من . ٨ االستفادة  مع  العربية  احلضارة  تراث  وتوظيف  العربي،  الطفل  بثقافة  االهتمام   
اإلمكانات التكنولوجية املتاحة يف ذلك.

شأنها . ٩ من  مناسبة  وخطط  واضحة،  معايير  إطار  يف  الثقافية  العوملة  ظاهرة  دراسة   
مواجهة الضار منها، والتعامل مع املفيد، وإيالء ما تستحقه من اهتمام، ودراسة التحوالت 

االجتماعية يف ظل العوملة.
التوفيق . ١0 اجتاه  يف  فنياً  أو  أدبًيا،  إبداًعا  أكان  سواء  اإلبداع؛  بعناصر  االهتمام  تأكيد    

بني األصالة، واملعاصرة.
النهوض بقطاع الصناعات الثقافية، والعمل على إقامة سوق ثقافية عربية مشتركة، وإقامة . ١١

معارض عربية للصناعات الثقافية بالتعاون مع األقطار العربية، فضاًل عن دعم صناعات 
احملتوى الثقايف العربي مادياً، ومعنوياً للحفاظ على التراث العربي.

املختصة . ١٢ اجلهات  مع  بالتعاون  العربي  الوطن  يف  الثقافية  للسياحة  قومية  خطة  وضع    
يف األقطار.

أوضاع حقوق . ١٣ وتعزيز  العاملية،  التجارة  اتفاقية  الفكرية يف ظل  امللكية  معاجلة قضايا   
املؤلف يف الوطن العربي.

للبرامج . ١٤ الثقايف  وإبراز املضمون  وبرامج االتصال،  الثقافة،  برامج  االرتباط بني  تأكيد   
االتصالية.

 بناء قاعدة معلومات إقليمية حول اإلجنازات، واملمتلكات الثقافية العربية املادية، وغير . ١٥
املادية.
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العضوية والهيكل اإلداري 

تضم األلسكو يف عضويتها اثنتني وعشرين دولة عربية كان التحاقهم تاريخياً كالتالي:
يف عام ١٩70م التحقت كل من: األردن - اجلزائر - السودان - سوريا - العراق - الكويت 	 

- ليبيا - مصر - اليمن. 
يف عام ١٩7١م التحقت كل من: البحرين - فلسطني - قطر.	 
يف عام ١٩7٢م التحقت كاًل من: اإلمارات العربية املتحدة، واململكة العربية السعودية.	 
يف عام ١٩7٣م التحقت سلطة ُعمان.	 
ويف عام ١٩7٤م التحقت تونس.	 
يف عام ١٩7٥م التحقت موريتانيا. 	 
يف عام ١٩7٦م التحقت املغرب والصومال. 	 
يف عام ١٩7٨م التحقت جيبوتي.	 
يف عام ١٩٨٥م التحقت لبنان.	 
يف عام ٢00٢م التحقت جزر القمر.	 

:)ALECSO 2, 2013( ويتألف الهيكل التنظيمي للمنظمة من
أومن أ-  العرب  الثقافة  أو  التربية  وزراء  على مستوى  كل سنتني  مرة  ويعقد  العام  املؤمتر 

ميثلهم.
املجلس التنفيذي ويعقد ثالث مرات يف الدورة املالية املمتدة سنتني على مستوى وكالء ب- 

وزارات التربية أو من ميثلهم.
اإلدارة العامة، ويرأسها أمني عام ينتخبه ممثلو الدول االعضاء ألربع سنوات قابلة للتجديد ت- 

مّرة واحدة، وتتولى تسيير العمل التنفيذي يف املنظمة. وتتبع اإلدارة العامة مجموعة من 
اإلدارات، هي: إدارة التربية، وإدارة الثقافة، وإدارة العلوم والبحوث العلمية، وإدارة التوثيق 

واإلعالم، وإدارة الشؤون املالية واإلدارية.

املنظمة والتراث 

السياسات  تنسيق  العربي، وصونه من خالل  التراث  املنظمة عملها يف مجال حفظ  عززت 
الثقافية العربية املعنية بالتراث الثقايف، وذلك عن طريق مؤمترات الوزراء املسؤولني عن الشؤون 
الثقافية يف الوطن العربي، ومؤمترات اآلثار التي يتواصل انعقادها يف إطار منظمة جامعة الدول 
العربية منذ إنشائها حتى اليوم. وتأسيس معهد املخطوطات العربية التابع للجامعة العربية منذ 
عام ١٩٤٦م، وإقرار ميثاق الوحدة الثقافية العربية، الذي مت التوافق العربي عليه ١٩٦٤م، ومبوجبه 
تقرر إنشاء املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، التي تأسست عام ١٩70م، والذي أقّر يف 
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مادته اخلامسة عشرة، أن تتعاون الدول العربية فيما بينها على إحياء التراث العربي )الفكري 
والفني( واحملافظة عليه، ونشره، وتيسيره للطالبني مبختلف الوسائل، وعلى ترجمة روائعه إلى 

اللغات احلية، وهو ما أكده دستور املنظمة العربية وتبلور يف عملها الثقايف منذ إنشائها.

املجال،  هذا  يف  العربية  اجلهود  وتنسيق  العربية،  بالثقافة  للنهوض  العمل  من  عقود  وبعد 
تواصل املنظمة العربية إيالء التراث الثقايف العربي ما يستحق من اهتمام، يتجّسد يف برامجها 
ومشروعاتها، وميكن أن يبوب عمل املنظمة العربية يف احلفاظ على التراث يف املجاالت التالية 

 :)ALECSO 3, 2013(

 Cultural policies field مجال السياسات الثقافية

تتعلق  قضايا  من  الشريكة  للدول  املعنيني  الثقافة  وزراء  على  املنظمة  تعرضه  فيما  ويتمثل 
بالتراث الثقايف املادي، وغير املادي، وما يصدره املؤمتر من قرارات تقوم املنظمة بتنفيذها، فهي 

التي تنظم لقاء وزراء الثقافة العرب، وكذلك لقاء اآلثاريني العرب. 

وقد تبلور اهتمام خاص بالتراث غير املادي منذ مؤمتر الوزراء يف دورته الثالثة عشرة بعمان 
)الفولكلور(  الشعبية  باملأثورات  اخلاص  االهتمام  إلى  املنظمة  املؤمتر  دعا  حيث  ٢00٢م؛  عام 
وتعبيراتها، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عنها، والتنسيق مع املنظمات الدولية العاملة يف مجال 
حمايتها، وباألخص املنظمة العاملية للملكية الفكرية »وايبو WIPO«، ومنظمة اليونسكو، إلعداد 
مبادرة عربية متكاملة حلماية ممتلكاتها الشعبية. أما التراث املادي فقد أواله مؤمتر الوزراء يف 
دورته اخلامسة عشرة عام ٢00٦م مبسقط اهتمامه، بجانب االهتمام بالتراث غير املادي أيضاً. 
بل إن املؤمتر عقد دورة استثنائية عام ٢007م يف اجلزائر بدعوة منها حتت عنوان »حماية التراث 
الثقايف العربي والنهوض به«، وكانت قراراتها لصون التراث العربي والنهوض به موجهًة للدول 

وللمنظمة يف مجال العمل الثقايف العربي املشترك.

ومن ناحية أخرى، وجهت مؤمترات اآلثار والتراث احلضاري إلى تناول السياسات املتعلقة 
بهذا القطاع يف الدول العربية، بقرار من مؤمتر الوزراء مبسقط، للتنسيق فيما بني هذه الدول، 
وتعزيز العمل العربي املشترك يف قطاع اآلثار والتراث الثقايف، فكان مؤمتر اآلثار الثامن عشر 
باجلزائر عام ٢007م، وكان عنوانه »التراث الثقايف العاملي يف الدول العربية«، مثاالً لهذا التوجه، 
وكان املؤمتر التاسع عشر بالرياض عام ٢00٩م، الذي تناول موضوعاً رئيساً له وهو: »احلفريات 

غير املشروعة، واملتاجرة باملمتلكات الثقافية«. 
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Technical field املجال الفني 

خبراء تطلب  التي  الدول  إلى  اخلبراء  وإيفاد  اآلثار،  يف  التدريبية  الدورات  عقد   ويشمل 
 يف اختصاصات معينة. وقد دأبت املنظمة على عقد دورات تدريبية سنوية يف موضوعات مختلفة 
يف مجال اآلثار. ولها تعاون مشترك يف عقد دورات تدريبية مع برنامج »آثار« املوجه إلى الدول 

العربية يف منظمة األيكروم ICCROM، يف إطار اتفاقية موقعة بني املنظمتني.

Legislative field املجال التشريعي

ويتضمن وضع القوانني، والتشريعات على املستوى القومي يف مجال حماية التراث الثقايف. 
نوفمبر  ببغداد يف  الثقافة  وزراء  أقّره مؤمتر  الذي  لآلثار  املوحد  القانون  املنظمة  وقد وضعت 
عام ١٩٨١م. كما عملت على جمع قوانني اآلثار يف الدول العربية ونشرها يف وثائق توزع على 
املسؤولني عن اآلثار يف الدول العربية، وأتاحتها على موقعها يف شبكة اإلنترنت لتعميم الفائدة 
على املختصني واملهتمني، ولتبادل اخلبرات القانونية بني الدول العربية. أما التراث غير املادي، 
فقد عملت املنظمة منذ سنوات على وضع مشروع »اتفاقية حلماية املأثورات الشعبية يف الدول 

العربية«، ومشروع »قانون منوذجي« بشأنها.

Publishing and documentation field مجال النشر والتوثيق

تقوم املنظمة بنشر الدراسات، واألبحاث، وأعمال مؤمترات اآلثار يف كتب، ومجالت توزع على 
القدس بصورة  وتراث مدينة  الفلسطيني،  الثقايف  بالتراث  خاصة  كتباً  تنشر  كما  واسع.  نطاق 
إثراء  يف  باإلنترنت  موقعها  يف  املنظمة  تضعه  ما  ويسهم  واإلجنليزية.  العربية  باللغتني  خاصة 
التراث  بأهمية  الوعي  زيادة  إلى  ويهدف  العاملية،  الشبكة  على  اجلاد  العلمي  العربي  احملتوى 
التراث  توثيق  ومركز  العربية،  املنظمة  بني  تعاون  وهناك  املعاصرة.  الثقايف يف حياتنا احلديثة 
احلضاري، والطبيعي مبصر يف إطار مشروعها الكبير »صيانة التراث الثقايف املادي وغير املادي 
وتوثيقه،  جمعه،  طريق  عن  والفولكلور،  التقليدية،  املعارف  على  احلفاظ  إلى  يهدف  وإحياؤه«، 

وجمع املأثورات الشعبية العربية متهيًدا لوضع املكنز العربي للفولكلور، واملأثورات الشعبية.

 International co-operation’s field مجال التعاون الدولي

تتعاون املنظمة مع املنظمات الدولية واإلقليمية يف مجال حفظ التراث الثقايف، وتنسيق العمل 
العربي املشترك يف إطار عملها يف هذا املجال. وللمنظمة العربية اتفاقية تعاون مع اليونسكو 
تبرم على أساسها املنظمتان سنوياً اتفاقاً بشأن برنامج عمل لتنفيذ مشروعات مشتركة، بوصف 

املنظمة العربية املعادل اإلقليمي للمنظمة الدولية.
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ولتعزيز احلضور العربي على املستوى الدولي، هناك جلنة اخلبراء العرب يف التراث الثقايف 
والطبيعي العاملي، وهي جلنة دائمة يف إطار عمل املنظمة العربية التي  وضعت لها نظاماً داخلياً 
أقره مؤمتر وزراء الثقافة عام ٢007م، واملؤمتر العام للمنظمة عام ٢00٨، وهي تتألف من ممثلي 

الدول العربية األعضاء يف جلنة التراث العاملي وخبراء عرب يف هذا املجال، وتعنى بـ:
• تعزيز احلضور العربي يف جلنة التراث العاملي.	
• العمل على زيادة مواقع التراث الثقايف، والطبيعي يف الدول العربية على قائمة التراث 	

العاملي.
• النهوض بأوضاع مواقع التراث الثقايف، والطبيعي يف الدول العربية.	

تنسق املواقف العربية يف اجتماعات جلنة التراث العاملي للعمل على اتخاذ موقف عربي 
موحد من كافة القضايا املطروحة فيها. 

• تولي املنظمة وهذه اللجنة اهتماماً خاصاً مبوقع »القدس: املدينة القدمية، وأسوارها«، 	
للدفاع عن هوية هذا املوقع العربي الفريد.

من ناحية ثانية تشارك املنظمة العربية يف اجتماعات الدول املوقعة على اتفاقية صون التراث 
غير املادي، التي أقرها املؤمتر العام لليونسكو عام ٢00٣م ودخلت حّيز التنفيذ يف ٢00٦/٤/٢0م، 
الثقايف  التعبير  أشكال  تنوع  وتعزيز  حماية،  اتفاقية  على  املوقعة  الدول  اجتماعات  يف  وكذلك 
)اليونسكو ٢00٥م( التي دخلت حّيز التنفيذ يف ٢007/٣/١٨م، وتعمل على تنسيق املواقف العربية 
الدائمة  اللجنة  واجتماعات  الثقافة،  وزراء  مؤمتر  انعقاد  دورات  من خالل  أسهمت  كما  فيها. 
للثقافة العربية، واجتماعات عربية نوعية أخرى يف حث الدول العربية على االنضمام إلى هاتني 

االتفاقيتني. 

واملعارف  بالفولكلور،  املختصة  اللجنة احلكومية  اجتماعات  العربية يف  املنظمة  تشارك  كما 
التقليدية، التي تعقد اجتماعات سنوية يف إطار املنظمة العاملية للملكية الفكرية )وايبو(، وتتحدث 
فيها باسم الدول العربية، وتنقل إلى املجتمعني قرارات املؤمترات الوزارية ذات العالقة، وجهود 

املنظمة والدول لتنفيذها، فضاًل عن تنسيق مواقف الدول العربية يف تلك االجتماعات.

)ALECSO 4, 2013) مراكز تشرف عليها املنظمة
تشرف املنظمة على عدة معاهد ومراكز منها: 

معهد املخطوطات العربية الذي أُسس قبلها وأحُلق بها عند تأسيسها يف مطلع السبعينيات - 
بالقاهرة )مصر(. 

معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة )مصر(.- 
مكتب تنسيق التعريب بالرباط )املغرب(. - 
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معهد اخلرطوم الدولي للغة العربية )السودان(. - 
املركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق )سوريا(. - 

منشورات املنظمة:
تصدر املنظمة وإداراتها وأجهزتها مجموعة من املجالت والدوريات والنشرات، منها:

املجلة العربية للتربية )نصف سنوية(.- 
املجلة العربية للثقافة )نصف سنوية(.- 
املجلة العربية للعلوم )نصف سنوية(.- 
املجلة العربية للمعلومات )نصف سنوية(.- 
مجلة تعليم اجلماهير )سنوية(.- 
املجلة العربية العلمية للفتيان )نصف سنوية(.- 
النشرة العربية للمطبوعات )سنوية(.- 
أخبار األلكسو )نشرة إخبارية(. - 
نشرة فضاءات للتعليم عن بعد )كل شهرين(.- 
مجلة البحوث والدراسات العربية )نصف سنوية(.- 
مجلة معهد املخطوطات العربية )نصف سنوية(.- 
مجلة اللسان العربي )سنوية(.- 
مجلة التعريب )نصف سنوية(.- 
املجلة العربية للدراسات اللغوية )نصف سنوية(.- 
األعمال الفكرية من كتب ومؤلفات.- 

اجنازات املنظمة 

التربية يف الوطن العربي، واخلطة  لعل من أهم إجنازات املنظمة وضع استراتيجية تطوير 
إلى عدد من  إضافة  واملعمق،  العام  بقسميها  الفلسطينية  واملوسوعة  العربية،  للثقافة  الشاملة 
املشروعات القومية اخلاصة التي تدعمها املنظمة. بجانب التعاون مع املنظمات العربية واإلقليمية 

والدولية بهدف تبادل املعلومات واخلبرات يف مجاالت عمل املنظمة. 

وهو  أهميتها،  املنظمة  توليها  التي  املهمة،  املشاريع  من  العربي  العالم  ذاكرة  مشروع  ويعّد 
مشروع إقليمي عربي لتوثيق التراث العربي بجوانبه املختلفة باستخدام أحدث تقنيات االتصاالت، 
تسكني  خالل  من  وذلك  العربي،  التراث  صون  يف  التقنيات  هذه  من  واالستفادة  واملعلومات، 
محتوياته الثقافية، واحلضارية على شبكة املعلومات الدولية بهدف احلفاظ على الذاكرة الثقافية 

 .)ArabMem, 2104( للوطن العربي، وإتاحتها لألجيال الناشئة
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ولقد جاء هذا املشروع تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس وزراء االتصاالت العرب عام ٢00٦م 
يف إطار جامعة الدول العربية. ومت تبني هذا املشروع يف مؤمتر الوزراء املسؤولني عن الشؤون 
الثقافية يف الوطن العربي يف نوفمبر ٢00٨م، بالتعاون يف إجنازه مع مركز توثيق التراث احلضاري 
والطبيعي التابع ملكتبة اإلسكندرية يف مصر. ومت تكليف اللجنة الدائمة للثقافة العربية باإلشراف 
العربية؛ حيث مت دعوة  املنظمة  والتنسيق مع  بالتعاون  تنفيذه  املعلوماتي، ومتابعة  على محتواه 
اللجنة  أعضاء  إلى  التراثي،  واحملتوى  البيانات،  توفير  إلى  العربية  بالدول  االختصاص  جهات 
الدائمة للثقافة العربية العتمادها قبل النشر من خالل املنظمة العربية، وبإشرافها، ودعوة جميع 
الدوائر العربية املسؤولة عن التوثيق لدعم هذا املكون الرئيسي للمشروع ملا له من أهمية بالغة 
يف احلفاظ على ذاكرة التراث احلضاري والثقايف يف األقطار العربية جميعا. واإلسراع بالتوثيق 

الرقمي للتراث العربي املعرض للخطر السيما التراث الفلسطيني. 

وسائل  توفره  لالستفادة مما  الدؤوب  العربية  املنظمة  سعي  إطار  يف  املشروع  هذا  ويندرج 
واملعلومات،  البيانات  وحفظ  التواصل،  إمكانات  من  املعلومات  وشبكة  احلديثة،  االتصاالت 
بهدف صون التراث الثقايف العربي يف أشكاله كافة. وكان العمل قد بدأ بتجميع املادة اخلاصة 
الوثائقي.  والتراث  املعماري،  والتراث  الشعبية،  واملأثورات  واملوسيقى،  العربية،  باملخطوطات 

وتتمحور أهداف املشروع يف عدة نقاط رئيسية، )سرحان، ٢0١١م(، جنملها على النحو التالي:
حفظ الذاكرة اإلجمالية لتراث العالم العربي.( ١
تشجيع الرقمنة والتوسع يف استخدام تكنولوجيا املعلومات يف توثيق التراث.( ٢
جتميع، واستثمار املبادرات العربية املتاحة يف مجال توثيق التراث.( ٣
اإلسهام يف زيادة احملتوى اإللكتروني للعالم العربي على شبكة اإلنترنت.( ٤
إبراز إسهامات العرب يف احلضارة البشرية.( ٥

إلى  الساعية  الشرسة،  العوملة  زمن  استراتيجيا عميقاً، ال سيما يف  بعداً  املشروع  ويكتسب 
فرض أحادية ثقافية تهدد التنوع الثقايف، الذي أثرى احلضارة اإلنسانية عبر التاريخ البشري، 
وأن احملتوى العربي يف شبكة اإلنترنت ال يتجاوز الواحد باملائة، وهي نسبة ضئيلة جداً، قياساً 

مبا يختزنه تراثنا الثري من إمكانات، وما يف حاضرنا من إبداع يف مختلف حقول الثقافة. 

٣.١.٢ منظمة املدن العربية

عام  تأسست  والبلديات،  املدن  شؤون  يف  متخصصة  حكومية،  غير  عربية  إقليمية  منظمة 
١٩٦7م، ومقرها الدائم مدينة الكويت، وكان الهدف من إنشائها هو تقوية العالقات والروابط 
بني املدن العربية. وتعمل منذ إنشائها على احلفاظ على هوية املدن العربية ومساعدتها على 
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حتديث مؤسساتها، و تعني حالياً بـما يزيد عن ٤٢0 مدينة عربية. ومن ضمن األجهزة املختصة 
التابعة لهذه املنظمة؛ صندوق تنمية املدن العربية بالكويت، واملعهد العربي إلمناء املدن بالرياض، 
باألردن، وجائزة منظمة  املعلومات  لنظم  العربي  واملنتدى  العربية يف دبي،  للمدن  البيئة  ومركز 
املدن العربية. واألخيرة )جائزة منظمة املدن العربية( تأسست عام ١٩٨١م، كرغبة صادقة من 
التغريب يف  إلى عوامل  املنطقة  تعرض  بعــد  العربيـة  املدينة  للحفاظ على هوية  العربية  املـدن 
 Arabic Cities,( أهــم موروثاتهـا احلضارية، ومقّر هذه اجلائزة مدينة الدوحة بقطر، وتهدف إلى

 :)2014

تشجيع احلفاظ على الطابع املعماري العربي اإلسالمي يف العمارة احلديثة. ( ١
صيانة املعالم، واملآثر التاريخية، وإعادة توظيفها يف احلياة املعاصرة. ( ٢
تشجيع املهندسني العرب على السير يف هذا السبيل. ( ٣
تكريس االهتمام بتشجير وجتميل املدن. ( ٤
احلفاظ على البيئة، وتشجيع استخدام تقنية نظم املعلومات، واحلاسب اآللي يف املجاالت ( ٥

العلمية، والتكنولوجية، والفنية، واإلدارية. 

العضوية يف منظمة املدن العربية

باب عضوية املنظمة مفتوح جلميع املدن العربية الراغبة يف االنضمام إليها وفقاً ألحكام هذا 
:(Arabic Cities 1, 2014( النظام. وتشمل العضوية

األعضاء العاملون: املدن العربية التي تنضم إلى عضوية املنظمة.( ١
األعضاء املشاركون: أية مؤسسة ذات عالقة بأنشطة املنظمة.( ٢
 األفراد: األشخاص العاملون يف مجـــــال عمل املنظمة واملهتمني بأنشطتها أو الباحثني( ٣

 يف مؤسسات التعليم والبحوث.
العامة  إلى األمانة  املنظمة عن طريق تقدمي طلب  أية مدينة عربية لعضوية  انضمام  يكون 
مشفوعاً مبوافقة اجلهة املختصة وذلك وفقاً لألنظمة املعمول بها يف كل قطر عربي تتبعه املدينة 
الطالبة لالنضمام، وتكتسب املدينة صفة العضوية فور إشعار األمانة العامة املدينة بقبول الطلب 

واستالم اشتراك العضوية.

التي  والدولية  واإلقليمية  الوطنية  واملؤسسات  األخرى  أجهزة احلكم احمللي  انضمام  ويجوز 
متارس أنشطة مماثلة كعضو مشارك يف املنظمة يتمتع بكافة حقوق العضوية عدا حق التصويت 
يف املؤمتر العام، وذلك بعد موافقة املكتب الدائم. كما يجوز انضمام األفراد العاملني يف مجاالت 
عدا  العضوية  حقوق  بكامل  يتمتعون  املنظمة  يف  مشاركني  كأعضاء  املنظمة  بعمل  عالقة  ذات 

التصويت يف املؤمتر العام.
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 ٣.١.٣ مؤسسة التراث واملدن التاريخية العربية
العربية أنشئت عام ٢007م. ولقد أدركت املنظمة  التابعة ملنظمة املدن  وهي من املؤسسات 
أهمية إنشاء مؤسسة جديدة تعنى بالتراث واحلفاظ على املدن التاريخية لكون ذلك يترجم أحد 
أهداف املنظمة وخاصة احلفاظ على الهوية التراثية والعربية اإلسالمية للمدن العربية. وملواجهه 
تهديدات األخطار الناجتة عن اكتساح العمران، وتزايد الفقر، والكوارث الطبيعية، وتلوث البيئة، 
إضافة إلى عدم الوعي بالقيمة التراثية والتاريخية. ومتثل هذه املؤسسة جهاز املنظمة البحثي، 
والعلمي، واالستشاري، املتخصص يف كافة مجاالت املدن العربية، وأغراضها املتعلقة بصيانة، 

وإدارة رصيدها التراثي. مقر املؤسسة مدينة تونس العتيقة يف تونس.

أهداف املؤسسة
العربية  املدن  أهدافها احلفاظ على هوية  املؤسسة يف مقدمة  تأسيسها، وقد وضعت  منذ 
وتراثها، عبر تعميق التعاون بني املدن األعضاء؛ من أجل رفع مستوى املدينة العربية وتطويرها، 
مع احلفاظ على هويتها وحضارتها التاريخية وتراثها العمراني، وإبراز أصالتها، وسماتها والعمل 
على إجراء البحوث والدراسات عن املدن العربية، يف املجاالت االقتصادية واالجتماعية واملعمارية 

والبيئية. ومن بني أهداف املؤسسة األخرى:
• املساهمة يف تنفيذ االتفاقية اخلاصة بصيانة التراث الثقايف، والطبيعي العاملي، وامليثاق 	

العاملي للحفاظ على املدن التاريخية. 
• تطوير التعاون، وتبادل املعلومات بني املدن األعضاء.	
• إرساء تعاون أوثق مع املؤسسات، واملنظمات العاملية، واإلقليمية ذات الصلة، إلى جانب 	

العمل على زيادة متثيل املنطقة العربية، على قائمة املدن املسجلة تراثاً عاملياً. 
• إنشاء شبكة من اخلبراء املختصني من املنطقة العربية. 	
• لالستخدام 	 وتوفيرها  وصيانتها،  ومتابعة حتديثها،  عربية،  تراثية  بيانات  قاعدة  توفير 

إلكترونياً من قبل املدن األعضاء.
• ميثاق 	 مع  وتوظيفه  اإلسالمية،  العربية  نابع من احلضارة  املجال  ميثاق عربي يف  تبني 

منظمة األمم املتحدة للعلوم والثقافة اليونسكو، واملواثيق الدولية األخرى. 
وكان املؤمتر اإلقليمي األول للمدن التاريخية العربية قد نظمته املؤسسة عام ٢00٨م. وكان 
من أهدافه إرساء سياسات لصيانة وإحياء التراث، وحماية األحياء القدمية وإدماجها يف احلركة 
التنموية الشاملة، ووضع خطط ودراسات قانونية وتشريعية تكون أساساً لوضع البرامج الناجحة 
لصيانة املدن واألحياء واملواقع التاريخية واألثرية، يف جميع أنحاء الوطن العربي، مع العمل على 
إيجاد الصيغ املالئمة لالهتمام بقاطني األحياء التراثية، ولفض اإلشكاليات االجتماعية الصعبة؛ 
راء تشابك التداخالت يف النسيج العمراني التقليدي. وكان من أهم نتائج املؤمتر التأكيد على  جَّ
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أّن مدينة القدس من أهّم املعالم األثرية العربية، ولذا يجب االهتمام بالدفاع عن املدينة املقّدسة، 
بالتعاون مع مختلف املؤسسات العاملية.

كما أوصى املؤمتر بضرورة تنمية التعاون والتكافل بني املدن األعضاء، بتشجيع تبادل املعلومات، 
والتجارب، ونشر اخلبرات واحللول، التي تأّكدت جناحها حلّل مشكالت متشابهة يف إدارة املدن 
التاريخية، وتنظيم ملتقيات حول مواضيع تهّم جميع املدن األعضاء يف املؤسسة، والعمل على 
جلميع  الدعم  وتقدمي  العاملي،  التراث  قائمة  ضمن  املسجلة  األثرية  العربية  املدن  عدد  زيادة 

اجلهات املعنية بتوثيق التراث العربي.

التاريخية، وإدارتها وإدماج محيطها  وأكد املؤمتر على ضرورة احلفاظ على املدن واألحياء 
العمراني، مبا يتناسب مع قيمتها األثرية، والقضاء على املظاهر غير الصحية، التي تؤثر على 
املدن التاريخية، وتكثيف املشاريع الثقافية داخل املدن، وتنمية املراكز الثقافية يف املدن التاريخية، 
وضرورة استثمار التراث احلضاري والتاريخي يف التطوير السياحي، واتخاذ اإلجراءات التحفيزية 
العمراني  النسيج  على  السياحي  للتوظيف  السلبي  التأثير  على  القضاء  أجل  من  والقانونية 

واالجتماعي ملختلف املواقع التاريخية. 

٣.١.٤ املركز اإلقليمي العربي للتراث العاملي

Arab Regional Centre for World Heritage ARC-WH

أُفتتح هذا املركز خالل فعاليات شهر التراث ضمن برنامج »املنامة عاصمة الثقافة العربية 
للعام ٢0١٢م« بعد موافقة املجلس التنفيذي، وقبوله باالعتراف باملركز اإلقليمي كمركز فئة ثانية 
حتت رعاية اليونيسكو يف أبريل ٢00٩م. ومت تدشني املركز رسمياً يف أبريل ٢0١٣م، وهو أول 
العربي، وتوفير اخلدمات  العالم  لتلبية احتياجات  الشرق األوسط متخصص  مركز يف منطقة 
له. ويقع املركز يف املجمع الثقايف باملنامة بالقرب من املتحف الوطني. وتتمثل رسالته يف تعزيز 
تنفيذ اتفاقية التراث العاملي لعام ١٩7٢م، يف منطقة الدول العربية من خالل دعم تطبيق قرارات 

 .)ARCWH, 2014( وتوصيات جلنة التراث العاملي؛ لفائدة مواقع التراث العاملي يف املنطقة

وتتلخص أهمية املركز يف كونه أداة فّعالة لتطبيق وترويج اتفاقية التراث العاملي يف املنطقة 
العربية عبر توفير املعلومات اخلاصة باالتفاقية باللغة العربية من خالل ترجمة الوثائق الصادرة 
يف هذا الشأن. كما يسعى املركز إلى تنمية قدرات العاملني واخلبراء يف مجال التراث العاملي 
بالدول العربية، وتوحيد الطاقات واخلبرات العربية يف مجالي التراث الطبيعي والثقايف. وأيضاً 
باليونسكو من أجل حماية مواقع  العاملي  التراث  العربية ومركز  للدول  الدعم واملساندة  تقدمي 

التراث العاملي يف املنطقة. 
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العضوية: 

الدول األطراف يف هذا املركز تضم البلدان العربية، التي مت حتديدها يف االتفاقية املبرمة 
بني حكومة البحرين ومنظمة اليونسكو. وجميع هذه البلدان سبق لها أن انضمت التفاقية التراث 
مؤقتة  قائمة  العاملي  التراث  للجنة  تقدم  بأن  تعهدت  قد  دولة طرف  كل  تكون  وبذلك  العاملي. 
بأسماء املمتلكات، التي تعّدها تراثا ثقافيا و/أو طبيعيا ذا قيمة عاملية استثنائية، وتنوي ترشيحها 
للنظر يف إدراجها يف قائمة التراث العاملي. يجدر بالدولة الطرف عندما ترشح املمتلكات أن تقدم 
معلومات تفصيلية عن تدابير حماية املمتلكات وخطة إدارة عملية الصون. ومن املنتظر أن تقوم 
الدول األطراف بحماية القيم االستثنائية العاملية ملمتلكات التراث العاملي. ويتم تشجيعها على 

.)ARCWH 1, 2014( تقدمي تقارير دورية عن حالة صون املمتلكات

األنشطة: وقد بدأ املركز فعلًيا يف أنشطته من خالل تنسيق وتنظيم دورات، وبرامج، وورش 
تدريبية على كل املستويات اعتماداً على حاجة الدول األطراف. كما يساعد يف الوقت ذاته الدول 
العربية يف تنظيم ورش، ومؤمترات ذات صلة مبواضيع االتفاقية، وتقدمي الدعم واملساندة يف 
مجال إعداد القوائم والترشيحات اجلديدة، وإدارة املواقع وحمايتها. وكانت أول اتفاقيات هذا 
املركز للحفاظ على التراث يف سبتمبر ٢0١٣م وكانت مع اليمن، لدعم اجلهود املبذولة إلنقاذ 
واملدرجة على   ،)١ لليونيسكو )شكل  العاملي  التراث  قائمة  املسجلة على  التاريخية  زبيد  مدينة 
املادي  الدعم  وتقدمي  القائمة منذ عام ٢000م،  باإلزالة عن هذه  املهددة  األثرية  املواقع  الئحة 
والفني من أجل املعاجلات واحللول الهادفة؛ إلنقاذ مدينة زبيد التاريخية، ومعاجلة التشوهات 

التي أصابتها وغيرت طابعها املعماري والتاريخي بنسبة كبيرة.

أهداف املركز

كما نصت عليه االتفاقية املبرمة بني مملكة البحرين ومنظمة اليونسكو يف فبراير ٢0١0م، فإن 
:(ARCWH 2, 2014( ز يف أهدافه على املركز اإلقليمي العربي للتراث العاملي يركَّ

 توفير املعلومات املتصلة باتفاقية التراث العاملي، وتطبيقها، مبا يف ذلك تطوير، وإدارة - ١
موقع باللغة العربية، وترجمة، ونشر الوثائق ذات الصلة، وتعزيز وضع برامج احملافظة 
اجلديدة، يف اجلامعات يف جميع الدول العربية. وذلك من أجل حماية، وحفظ، وعرض 

مواقع التراث الثقايف والطبيعي.
 تقدمي املساعدة للدول األطراف يف املنطقة؛ لتحسني قدرتها على تنفيذ اتفاقية التراث - ٢

العاملي World Heritage، )مبا يف ذلك فهم سياسة التراث العاملي، واملفاهيم والقواعد 
ورصد  الترشيحات،  وإعداد  مؤقتة،  قوائم  وإعداد  لها،  الداخلي  والنظام  بها،  اخلاصة 
 حالة برامج التعليم، والصيانة... إلخ(، وذلك من خالل تسهيل تنظيم التدريبات املناسبة، 
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يف مقر املركز أو يف أي مكان آخر يف املنطقة، واالستجابة لطلبات الدولة الطرف للحصول 
على  احلفاظ  بهدف  العاملّية،  والتقنّيات  واألساليب،  اخلبرة،  يُوِفُر  فهو  املساعدة.  على 
العربّي،  التُراث  بيد  املادّي، واألخذ  املادّي، وغير  بنسيجها  التراثّية  املوروثات اإلنسانّية 

وحتريره من جغرافية املكان أو احلراك الداخلي إلى العاملّية الواسعة.
  توفير الدعم اللوجستي، واملالي لألنشطة اإلقليمية يف دعم اتفاقية التراث العاملي مبا - ٣

يف ذلك استضافة االجتماعات، واملؤمترات، وورش العمل التدريبية أو املعارض يف املنطقة، 
واملترجمني  والتجهيزات،  احملاضرات،  قاعات  )مثل:  واخلدمات  التسهيالت،  وحتديد 
واملؤسسات  العاملي،  التراث  ملركز  املقررة  لالجتماعات  املناسبة  إلخ(،  املختصني... 
املنطقة. يف  العاملي  التراث  أنشطة  لدعم  األموال  وجمع  املنطقة،  يف  األخرى  الدولية 
ولكي يحقق املركز أهدافه يقوم بالتنسيق مع هيئات مختلفة معنية بالتراث واحلفاظ عليه، مثل:

 - ،)ICCROM( منظمات دولية، منها: املركز الدولي لدراسة صون وترميم املمتلكات الثقافية
يف  الغني  الثقايف  التراث  وتعزيز  بحماية  املعني  »آثار«  برنامجه  اخلصوص  وجه  وعلى 
الدولي  واملجلس   ،)IUCN( الطبيعة  حلفظ  الدولي  االحتاد  ومنظمة  العربية،  املنطقة 

.)ICOMOS( لآلثار واملواقع
)األلكسو -  والعلوم  والثقافة  للتربية  العربية  املنظمة  منظمة  مثل:  إقليمية،  منظمات 

اإلقليمية  والهيئة   ،)ROPME( البحرية  البيئة  حلماية  اإلقليمية  واملنظمة   ،)ALECSO

للمحافظة على بيئة البحر األحمر، وخليج عدن، )PERSGA يف جدة(.
املنطقة، -  إدارات ومديريات اآلثار يف  التراث، مثل: مختلف  هيئات وطنية للحفاظ على 

ومنظمات احلفاظ على البيئة الوطنية، مثل: مركز توثيق التراث احلضاري والطبيعي يف 
مصر )CULTNAT(، التابع ملكتبة اإلسكندرية، وبدعم من وزارة االتصاالت واملعلومات 
.)CERKAS( التكنولوجيا يف مصر، ومركز ترميم، وتأهيل املناطق األثرية، والتراثية باملغرب

الهيكل اإلداري 

يتولى إدارة املركز اإلقليمي العربي للتراث العاملي ما يلي:

 مجلس اإلدارة:أ( 

الذي ينعقد يف دورة عادية منتظمة مرة واحدة يف السنة، ويجتمع يف دورة استثنائية إذا دعاه 
رئيسه إلى االنعقاد، إما مببادرة منه، أو بناء على طلب املدير العام لليونسكو، أو بناء على طلب 
احلكومة وممثل  يقوم ممثل  و  للمركز،  الداخلي  النظام  اإلدارة  مجلس  يعتمد  أعضائه.  نصف 

اليونسكو بتحديد اإلجراءات، التي تتبع يف اجتماعه األول. و يجدد له كل سنتني.

:)ARCWH 3, 2014( ويتألف مجلس اإلدارة من
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أواًل: أعضاء لهم حق التصويت
الوزير املعني بشؤون الثقافة البحريني أو ممثل له، رئيسا ملجلس اإلدارة.( ١
ممثل لوزارة اخلارجية البحرينية.( ٢
العربية«، و يجب أن تكون هذه ( ٣ ممثل لكل دولة من الدول األعضاء من »منطقة الدول 

الدول األعضاء من »منطقة الدول العربية« أعضاء يف الوقت ذاته يف جلنة التراث العاملي 
عند تشكيل مجلس اإلدارة.

ممثلني لعدد محدود من الدول األعضاء، التي ترسل إلى املدير العام لليونسكو إخطارا؛ ( ٤
وذلك لضمان متثيل جغرايف عادل قدر اإلمكان.

ممثل للمدير العام لليونسكو( ٥

ثانيًا: مراقبني ليس لهم حق التصويت
لآلثار ( ١ الدولي  املجلس  وهي:  العاملي،  التراث  للجنة  االستشارية  الهيئات  من  لكل  ممثل 

واملواقع )ICOMOS(، واالحتاد العاملي لصون الطبيعة)IUCN(، واملركز الدولي لدراسة 
 .)ICCROM( صون املمتلكات الثقافية وترميمها

ممثل ملؤسسة التراث العاملي لبلدان الشمال األوروبي.( ٢
يتولى مجلس اإلدارة أداء املهام التالية:

البت يف أمر مشاركة املنظمات الدولية احلكومية اإلقليمية، واملنظمات الدولية يف أعمال ( ١
املركز كمراقبني ال يتمتعون بحق التصويت.

حتديد تشكيل اللجنة التنفيذية و اللجنة االستشارية.( ٢
إقرار االستراتيجية األولية لتطوير املركز وأساليب عمله.( ٣
إقرار برامج املركز لألجلني املتوسط والطويل.( ٤
املوظفني( ٥ من  موارده  ذلك  يف  مبا  للمركز،  السنويتني  وامليزانية  العمل  خطة   إقرار 

و االحتياجات من حيث البنية األساسية، وتكاليف التشغيل.
دراسة التقارير السنوية التي يقدمها مدير املركز.( ٦
التنظيمية للمركز، وحتديد إجراءاته املالية واإلدارية وإجراءاته ( 7 القواعد واللوائح  وضع 

املتعلقة بإدارة شؤون املوظفني.
البلدان واملنظمات ( ٨ إلى أعضائه، ممثلي  إليها، باإلضافة  عقد دورات تشاورية خاصة يدعو 

الدولية األخرى املهتمة، بهدف توسيع استراتيجية املركز املتعلقة بجمع األموال وتعزيز قدراته، 
ووضع اقتراحات لتوسيع نطاق اخلدمات التي يوفرها املركز، وتنفيذ مشروعاته وأنشطته.

تشكيل اللجنة التنفيذية من بني أعضائه ضمانا لالستمرارية يف اإلدارة اليومية للمركز ( ٩
يف الفترات الفاصلة بني دورات مجلس اإلدارة.
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 اللجنة التنفيذية، وتتألف من:ب( 

 رئيس مجلس اإلدارة. ( ١

 رئيس اللجنة االستشارية. ( ٢

 ممثل املدير العام لليونسكو.( ٣

ويشارك مدير املركز يف اللجنة كعضو بحكم منصبه دون أن يكون له حق التصويت. 

) ARCWH 3, 2014( اللجنة االستشارية )ج

هو كيان أنشئ عمال باالتفاقية املوقعة بني اليونسكو وحكومة البحرين، ويتمثل عملها بإسداء 
املشورة الفنية للمركز من أجل تخطيط برامج املركز وتنفيذها، واستعراضها، ورصدها. وتتألف 
اللجنة االستشارية من اخلبراء، والعلماء، والفنيني، والقانونيني، يعينهم مجلس إدارة املركز بناء 

على توصيات كل من:
السلطات احلكومية املختصة يف البحرين.( ١
التراث ( ٢ اتفاقية  العاملي احملددة بهذه الصفة مبوجب  التراث  للجنة  الهيئات االستشارية 

العاملي.
أمانة اليونسكو.( ٣
الدول األعضاء من منطقة الدول العربية احملددة يف املادة األولى.( ٤
املركز الدولي لدراسة صون املمتلكات الثقافية و ترميمها )األيكروم(.( ٥
املركز الدولي لآلثار واملواقع األثرية )االيكوموس(.( ٦
7 ).)IUCN( االحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة
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شكل )١(. جانب من املباني التاريخية مبدينة زبيد، اليمن.

٢.١.5 املركز اإلقليمي حلفظ التراث الثقايف يف الوطن العربي

املركز اإلقليمي حلفظ التراث الثقايف يف الوطن العربي )األيكروم - الشارقة( أسسه املركز 
إمارة  حكومة  مع  باالشتراك  )األيكروم(،  الثقافية  املمتلكات  وترميم  حفظ  لدراسة  الدولي 
الشارقة. وقد اتُّخذ القرار بإنشاء املركز يف اجتماع اجلمعية العمومية السابع والعشرين ملنظمة 
األيكروم )نوفمبر ٢0١١م(، الذي عقد يف مقرها الرئيسي بروما. واملركز هو استمرار لبرنامج 
آثار مبنظمة األيكروم الذي كرس نشاطاته منذ إنشائه عام ٢00٤م؛ حلماية التراث الثقايف يف 
.)ATHAR، 2014( الوطن العربي، ولتوسيع مجاالت التعّرف على تاريخه الثري وفهمه وتقديره

أهداف املركز

ويعني املركز باحلفاظ على التراث األثري يف املنطقة العربية، مبا يف ذلك مجموعات التراث، 
واألماكن التاريخية الغنية واملتنوعة، واملواقع واملعالم األثرية، كما يهدف إلى تعزيز قدرات العاملني 
واملعالم  الثقايف،  التراث  مواقع  إدارة  على  األعضاء  الدول  يف  الرسمية  التراث  مؤسسات  يف 
التاريخية، واملجموعات املتحفية، وفق أسس مستدامة؛ وذلك تطبيًقا لرؤيته وأهدافه املبنّية على 
املعرفة الواسعة التي اكتسبها، واخلبرة العميقة التي طّورها، يف مجال التراث الثقايف يف الوطن 

العربي.
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أنشطة املركز

يعمل املركز على حتقيق أهدافه من خالل سلسلة من النشاطات التربوية وامليدانية اإلقليمية 
:)ATHAR 1, 2014( وتتضّمن

التدريب وتنمية القدرات( ١
املهنية  مستوى  رفع  إلى  املختصة  التدريبية  األيكروم-الشارقة  مركز  دورات   تهدف 
يف ممارسات احلفظ، وإلى االعتراف بإجنازات املتدربني، ويتحقق ذلك بتنفيذها املشترك 

مع مؤسسات علمية وربطها ببرامج جامعية قائمة.
 االستشارات( ١

تقدمي الدعم واالستشارات الفنية للدول العربية استجابة لطلبها.
نشر املعلومات ( ٣

نشر نتائج نشاطات املركز من أبحاث ودراسات تقّدم وتناقش يف احللقات الدراسية، ومن 
مواد تعليمية وكتيبات معّدة لتدريب املختصني ومعلّمي املدارس.

ندوات وورشات عمل ومؤمترات( ٤
 حول املوضوعات التي تهم املنطقة وتعنيها، والتعريف بالنظريات العلمية وبأفضل ممارسات 
احلفظ، وجمع نخبة من خيرة اخلبراء واملختصني اإلقليميني والعامليني يف التراث الثقايف. 

٣.٢ منظمات إسالمية

)ISESCO ٣.٢.١ املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكو

التربية،  مبجاالت  تعنى  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  إطار  يف  تعمل  متخصصة  منظمة  هي 
والعلوم، والثقافة، واالتصال، يف البلدان اإلسالمية، ومقرها الرباط.

تأسست املنظمة عام ١٩٨٢م، طبقاً لقرار صادر عن املؤمتر اإلسالمي العاشر لوزراء اخلارجية 
عام ١٩7٩م، ثم التصديق على النظام األساسي )امليثاق( للمنظمة عام ١٩٨0م. وانعقد املؤمتر 

التأسيسي للمنظمة يف فاس باململكة املغربية عام ١٩٨٢م، وصادق على امليثاق.

 أهداف املنظمة

عدة  يف  األعضاء  الدول  بني  الصلة  توطيد  إلى  املعلنة،  أهدافها  حسب  اإليسيسكو  تسعى 
مجاالت، مثل: التربية، والعلوم، والثقافة، كما تسعى للتنسيق بني املؤسسات املتخصصة التابعة 

 :)ISESCO, 2014 للمنظمة. وتشتمل أهدافها، ما يلي)اإليسيسكو، 2013م: 9؛
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والعلوم، ( ١ التربية،  مجاالت  يف  األعضاء  الدول  بني  وتعميقه  وتشجيعه،  التعاون،  تقوية 
احلضارية  املرجعية  إطار  يف  وتطويرها،  املجاالت،  بهذه  والنهوض  واالتصال،  والثقافة 

للعالم اإلسالمي، ويف ضوء القيم واملثل اإلنسانية اإلسالمية.
السلم ( ٢ إقرار  واملساهمة يف  الدول األعضاء، وخارجها،  الشعوب يف  التفاهم بني  تدعيم 

واألمن يف العالم بشتى الوسائل.
بني ( ٣ احلوار  وتشجيع  اإلسالمية،  والثقافة  لإلسالم،  الصحيحة  بالصورة  التعريف 

ومبادئ  والسالم،  العدل  ثقافة  قيم  نشر  على  والعمل  واألديان  والثقافات،  احلضارات، 
احلرية، وحقوق اإلنسان، وفقاً للمنظور احلضاري اإلسالمي.

تشجيع التفاعل الثقايف ودعم مظاهر تنوعه يف الدول األعضاء، مع احلفاظ على الهوية ( ٤
الثقافية، وحماية االستقالل الفكري.

اإلسالمي( ٥ التعاون  ملنظمة  التابعة  املتخصصة  املؤسسات  بني  والتنسيق  التكامل،   تدعيم 
يف مجاالت التربية والعلوم والثقافة واالتصال وبني الدول األعضاء يف اإليسيسكو، وتعزيز 
االهتمام  وذات  املماثلة،  احلكومية  وغير  احلكومية،  املؤسسات  مع  والشراكة  التعاون، 

املشترك، داخل الدول األعضاء وخارجها. 
االهتمام بالثقافة اإلسالمية وإبراز خصائصها، والتعريف مبعاملها يف الدراسات الفكرية، ( ٦

والبحوث العلمية، واملناهج التربوية.
العمل على التكامل، والترابط بني املنظومات التربوية يف الدول األعضاء.( 7
األعضاء( ٨ غير  الدول  للمسلمني يف  والثقافية  والعلمية،  التربوية،  املؤسسات   دعم جهود 

يف اإليسيسكو.
:)ISESCO، 2014( ولكـي حتـقق اإليسيسكو األهداف احملددة لها، تستخدم الوسائل اآلتية

بها، ( ١ والتعريف  اإلسالمية،  الثقافة  لتطوير  املناسبة  املشروعات  ودعم  اخلطط،  وضع 
والعمل على نشر تعليم اللغة العربية للناطقني بغيرها. 

مسـاعدة اجلـامـعات، ومـراكز البـحث، والهيئات املتخصصة على إحداث كراسي، ومعاهد، ( ٢
وأقسام، وإعداد برامج عمل، وخطط تنفيذية، وتشجيع التعاون الفعال فيما بينها.

تطوير النشاط العلمي، والتربوي الذي يقوم به أفراد أو هيئات أو جمعيات لنشر الثقافة ( ٣
اإلسالمية، وخصائصها، ودعم جهود الدول األعضاء يف تنمية برامج التعليم، والتدريب 

التقني، والتطبيقي، وتشجيع الباحثني، واملخترعني يف الدول األعضاء.
تشجيع البحوث، والدراسات، وبرامج التأهيل والتكوين الالزمة لتطوير التربية والتعليم ( ٤

يف الدول األعضاء، واالرتقاء بها.
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عقد املؤمترات، والندوات، والدورات التدريبية، واحللقات الدراسية، وورش العمل بالتعاون ( ٥
مع الدول األعضاء والهيئات واملنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية العاملة يف ميادين 

التربية والعلوم والثقافة واالتصال.
اإلسالمية، ( ٦ والثقافة  لإلسالم،  الصحيحة  بالصورة  للتعريف  املناسبة  اآلليات  وضع 

وإسهاماتها يف احلضارة اإلنسانية.
تنظيم املسابقات، واملنتديات التربوية، والعلمية والثقافية بالتعاون مع املؤسسات املختصة ( 7

يف الدول األعضاء.

)ISESCO 1, 2014) العضوية

ينّص ميثاق املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة على أن كل دولة عضو يف منظمة املؤمتر 
اإلسالمي، تصبح عضواً يف اإليسيسكو بعد توقيعها رسمياً على امليثاق، وبعد استكمال اإلجراءات 
القانونية، والتشريعية لقرار االنضمام، وإشعار اإلدارة العامة لإليسيسكو بذلك خطياً، وال يحق 

ألي دولة غير عضو أو غير مراقب يف منظمة املؤمتر اإلسالمي أن تكون عضواً باإليسيسكو. 

)ISESCO 2, 2014) أجهزة املنظمة

تتكّون أجهزة اإليسيسكو من :
املؤمتر العام أ( 

يتشّكل املؤمتر العام من الوزراء املسؤولني عن مجاالت التربية والعلوم والثقافة واالتصال، 
الذين تعينهم حكوماتهم، أو من ينوب عنهم. ويجتمع املؤمتر العام يف دورة عادية مرة كل 

ثالث سنوات، ويجوز أن يجتمع يف دورة استثنائية.
 املجلس التنفيذي ب( 

يشّكل املجلس التنفيذي من ممثل لكل دولة من الدول األعضاء من ذوي الكفاءة يف مجاالت 
التربية، أو العلوم، أو الثقافة، أو ااِلتصال.

ج( اإلدارة العامة 
قابلة  سنوات  ثالث  ملدة  العام  املؤمتر  ينتخبه  عام  مدير  العامة  اإلدارة  رأس  على  يقوم 
للتجديد مرتني فقط، بناًء على اقتراح من املجلس التنفيذي. واملدير العام لإليسيسكو 
العام،  واملؤمتر  التنفيذي  املجلس  أمام  واملسؤول  للمنظمة،  اإلداري  اجلهاز  رئيس   هو 

وله السلطة املباشرة على جميع العاملني يف اإلدارة العامة.
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 البرامج اخلاصة للمنظمة 

تولى املنظمة بعض البرامج لها خصوصية واهتمام منها:

)ISESCO 3, 2014( ١- برنامج القدس الشريف وفلسطني

تهتم املنظمة بحماية املقدسات اإلسالمية يف   القدس الشريف، والعمل على احلفاظ على 
هويتها احلضارية العربية اإلسالمية .   ومن اسهاماتها يف هذا البرنامج:

إنشاء » وحدة القدس«  التابعة ملديرية العالقات اخلارجية والتعاون .  وتتركز مهامها يف : أ- 

• على	 للتعرف  القدس  بقضية  التي   تُعنى  واملؤسسات  املنظمات  بجميع    االتصال 
ما تنفذه من برامج،   والتشاور معها حول تنسيق اجلهود والتعاون املشترك.

• اقتراح الوسائل والسبل الكفيلة بتوفير املوارد املالية الالزمة للبرامج املتعلقة بالقدس.	

• تنسيق ومتابعة تنفيذ البرامج اخلاصة باملمتلكات الثقافية يف   القدس.	

• إعداد تقارير املدير العام التي   يقدمها للمجلس التنفيذي   وللمؤمتر العام حول ما تقوم 	
به من نشاطات. والقيام بأية مهمة أخرى قد   يسندها إليها املدير العام بخصوص 

القدس .

إنشاء  » صندوق مدينة القدس الشريف«  ،   وقد فتحت املنظمة له حساباً   مصرفياً   يخصص ب- 
باملؤسسات  اتصاالتها  املنظمة  يف   القدس .  وتواصل  الثقافية  املمتلكات  حلماية  ريُعه 

املعروفة والشخصيات الفاعلة، التي   ميكنها أن تساهم يف   دعم هذا الصندوق . 

م،   من خالل ج-  لعام  ٢00٩  العربية  القدس عاصمةً   للثقافة  املنظمة يف   احتفالية  شاركت 
دعمها لعدد من املؤسسات التربوية والعلمية والثقافية وااِلجتماعية يف  القدس . 

نفذت املنظمة  مئات األنشطة لفائدة املؤسسات التربوية والعلمية والثقافية واإلعالمية  د-   
واالجتماعية يف   القدس الشريف منذ إنشاء وحدة القدس الشريف باملنظمة،  بالتعاون مع 

اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم،   وأهمها :

• تقدمي الدعم لتطوير وإعداد املناهج والبرامج التعليمية للمدارس ومؤسسات التعليم 	
املهني   وإنتاج سلسلة كتب حول القدس الشريف . 

• تقدمي الدعم ملؤسسات تربوية وعلمية وثقافية واجتماعية يف   القدس الشريف . 	

• دعم مؤسسات تعليمية ومهنية يف   مجال رعاية الفئات اخلاصة يف   القدس الشريف . 	

• دعم مكتبة األقصى داخل احلرم القدسي   الشريف . 	
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• دعم إنتاج سلسلة كتب وكتيبات ونشرات ثقافية حول القدس الشريف . 	

• تقدمي الدعم لترميم وصيانة معالم أثرية إسالمية يف   القدس الشريف . 	

• تقدمي الدعم ملؤسسات يف   مجال حماية املخطوطات اإلسالمية يف   القدس الشريف . 	

• عـقد دورات تـدريبيـة يف   مجال صـيانة مشـروعات املخـطـوطات وترميمها يف   القدس 	
الـشريف . 

• دعم ترميم املخطوطات يف   القدس الشريف . 	

• دعم مشروع تصوير مجموعة من الوثائق التاريخية يف   القدس الشريف . 	

• إنتاج أفالم وثائقية حول القدس الشريف . 	

• إنتاج سلسلة كتب حول القدس الشريف . 	

• دعم مشاريع التعلم والتدريب املهني   والتأهيل من أجل التشغيل . 	

• دعم تنظيم عدة مؤمترات ومنتديات ومعارض دولية حول القدس الشريف  . 	

• تقدمي الدعم ملشاريع تعلم الفنون واحلرف التراثية الفلسطينية . 	

هـ- عقدت املنظمة وساهمت يف   تنظيم مجموعة من املؤمترات ولندوات الدولية واالجتماعات 
اإلقليمية بهدف حماية املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف   القدس الشريف وأهمها : 

• الندوة العاملية حول »القدس وتراثها الثقايف يف إطار احلوار اإلسالمي ـ املسيحي«، 	
الرباط، أكتوبر ١٩٩٣م.

• فلسطني«، 	 واملسيحية يف  اإلسالمية  املقدسات  »حماية  األول حول  الدولي  املؤمتر 
ان، نوفمبر ٢00٤م. الرباط، يونيو ٢00٢م، والثاني يف عَمّ

• الندوة الثقافية حول التعريف بأعالم الفكر والصمود يف القدس الشريف، القدس 	
، أغسطس ٢00٢م.

• اإلسرائيلية 	 »احلفريات  حول  اآلثار  يف  اإليسيسكو  خبراء  للجنة  األول   ااِلجتماع 
أبريل  ان،  َعَمّ يف  والثاني  ٢007م.  فبراير  الرباط،  األقصى«،  املسجد  محيط  يف 

٢00٩م.

• الشريف،  	 والثقافية يف   القدس  الدينية  املعالم  على  احلفاظ  الدولي   حول   املؤمتر 
 عّمان،  أكتوبر    ٢00٩م.

• إلكترونياً،  	 الفلسطينية  الوثائق واملخطوطات  دورة تدريبية يف   القدس حول صيانة 
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 القدس  ٢0١0  م .

• محاوالت 	 حول  تقارير  بإعداد  املكلفة  اآلثاريني  للخبراء  اإليسيسكو  اجـتماع جلنة 
تهويد القدس الشريف،   عّمان،     مارس  ٢0١١ م.

)ISESCO 4، 2014( ٢.  برنامج حوار احلضارات

ذت اإليسيسكو عددا من األنشطة يف إطار خططها وبرامج التعاون، التي وّقعتها بينها  نفَّ
وبني املنظمات العربية واالسالمية والدولية. وقد ضمت هذه األنشطة عدداً من االجتماعات 

والندوات وإعداد مجموعة من االستراتيجيات املتخصصة املتصلة مبوضوع احلوار االسالمي-
املسيحي، وتفعيل دور املسلمني يف بناء الثقافة االنسانية، وإصدار مؤلفات علمية رصينة تعالج 
املوضوع. كما شاركت يف عدد من املؤمترات والندوات املتخصصة التي عقدتها جهات أخرى. 
وساهمت املنظمة إسهاماً   فاعالً   ومتمّيزاً   يف  ) سنة األمم املتحدة للحوار بني احلضارات ٢00١    

  . )ISESCO 5، 2014( التي   أعلنتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ) م 

وقد كلّف مجلس وزراء خارجية الدول األعضاء يف   منظمة التعاون اإلسالمي      اإليسيسكو 
بتنفيذ األنشطة اخلاصة باحلوار بني الثقافات والتحالف بني احلضارات وذلك يف يوليو ٢00١    
 م.  وعقدت املنظمة أو شاركت يف   العديد من الندوات الدولية التي   تعنى بتعزيز حوار الثقافات 

وحتالف احلضارات .  كما شاركت املنظمة يف   اجتماعات  ) املجموعة رفيعة املستوى لتحالف 
احلضارات (،  التي   شّكلت بقرار من األمني العام لألمم املتحدة،   والتي   أسست   املنتدى الدولي  

 لتحالف احلضارات   الذي   يعقد سنوياً،   وتشارك فيه اإليسيسكو .  وتضم املجموعة يف   عضويتها 
رئيَسيْ   الوزراء يف   كلّ   من إسبانيا وتركيا،   ووزراء اخلارجية يف   عدد من دول العالم،   وشخصيات 

عاملية سامية .  وفيما   يلي   بيان بأهم املؤمترات والندوات الدولية التي   عقدتها اإليسيسكو،   أو 
ساهمت يف   عقدها،   أو شاركت فيها مشاركة فعالة متمّيزة، منها : 

احلوار بني احلضارات، طهران ١٩٩٩م. 	
الندوة الدولية حول احلوار والتعايش بني احلضارات والثقافات،  برلني، ٢000 م.   	
٢00١م   	 الـرباط،   متغّير ،  يف   عالم  احلضارات  بني  احلوار  حول  الدولية  النـدوة 

 الندوة الدولية حول احلوار بني احلضارات من أجل التعايش  ،  دمشق ،   ٢00٢   م .
الندوة الدولية حول حوار الثقافات  ،  أثينا ،   ٢00٣   م .  	
املؤمتر الدولي   حول احلوار بني احلضارات ، ٢00٣م، وارسو.  	
ان،  ٢00٣   م .  	 الندوة الدولية حول الشراكة من أجل اإلنسانية   عمَّ
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الندوة الدولية حول حوار احلضارات والثقافات،  صنعاء،     ٢00٤م .  	
الندوة الدولية حول احلوار احلضاري   والثقايف :  أهدافه ومجاالتهن،   مكة املكرمة،  	

   ٢00٥م . 
املنتدى األول للحوار العربي   األوروبي،   باريس،    ٢00٦م .  	
منتدى حوار الشعوب والثقافات ،  باريس ،  ٢00٦   م .  	
اجتـماع حـول تعـزيز ثـقافة السـالم والعيـش املشـترك،   باريس   م . ٢007 	
املؤمتر الدولي حول اإلرهاب، تونس، ١7-١٥ نوفمبر ٢007م. 	
املنتدى الدولي   األول حول حتالف احلضارات، مدريد، ٢00٨م.  	
املنتدى الدولي   الثاني   حول حتالف احلضارات،   استانبول، ٢00٩   م .  	
الندوة الدولية حول القدس مدينة الثقافة واحلوار والتعايش، روما ٢00٩م.  	
اجتماع فريق احلوار العربي   ــ األوروبي،   باريس، ٢0١0   م .  	
اجتماع فريق أصدقاء التحالف بني احلضارات، نيويورك ،    ٢0١١م .  	
املنتدى الدولي   الرابع لتحالف احلضارات،   الدوحة ، ٢0١١م .  	
اجتماع برنامج الزمالة الدولي   لتحالف احلضارات، الرباط،    ٢0١٢م . 	

)ISESCO 6, 2014) ٣.   العمل الثقايف االسالمي خارج العالم اإلسالمي 

استشعاراً من اإليسيسكو بأهمية اجلاليات واألقليات والتجمعات اإلسالمية يف الغرب والعالم، 
العالم  بني  الثقافية  الهوة  دور يف جتسير  لها من  وملا  األمة،  كيان  إنها جزء حي من  من حيث 
فإن  اإلسالمية،  هويتها  وفقد  الثقايف  الذوبان  من  اجلاليات  لهذه  وغيره، وحتصيناً  اإلسالمي 
اإليسيسكو وضعت إطاراً مرجعياً وأجهزة دستورية للعمل الثقايف خارج العالم اإلسالمي تسترشد 
به املراكز الثقافية مبؤسساتها الفرعية واجلمعيات اإلسالمية، التي حتتضن أبرز مظاهر احلياة 
العالم  خارج  املسلمون  حاز  االعتبارات،  هذه  لكل  اإلسالمي.  العالم  خارج  للمسلمني  الثقافية 
اإلسالمي، سواء كانوا أقليات مهاجرة، أو مواطنني أصليني، بالعناية القصوى من اإليسيسكو، 
التي خصصت لهم العديد من البرامج التربوية والثقافية والعلمية واالتصالية يف مختلف خطط 
عملها، وأسهمت يف توفير اخلبرة، واملشورة، والتأهيل، وإيفاد األساتذة، وعقد الدورات التدريبية، 
والورشات املتخصصة، وأصدرت الكتب والدراسات حول شؤونهم املختلفة، ومعاجلة قضاياهم 

احليوية وفق قيم احلضارة اإلسالمية.
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٣.٢.٢ جلنة التراث يف العالم اإلسالمي

التراث  على  احملافظة  مجال  يف  اإليسيسكو  عمل  لتعزيز  متخصصة  حكومية  جلنة   هي 
املنعقد  الثقافة  لوزراء  املؤمتر اإلسالمي اخلامس  قرار  بناًء على  أنشئت  العالم اإلسالمي.  يف 
 يف طرابلس، العاصمة الليبية عام ٢007م، من أجل احملافظة على ما تزخر به الدول األعضاء، 
يف املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، من التراث الثقايف، ويشمل التراث اإلنساني بصفة 
عامة، والتراث اإلسالمي على وجه اخلصوص، وتعزيزاً للتكامل، والفاعلية يف عمل اإليسيسكو 

يف مجاالت حماية التراث احلضاري. 

التراث يف اجلزء،  العالم اإلسالمي بهذا االسم ال تعني حصر  التراث يف  وإن تسمية جلنة 
التراث  وحضارات  عصور  جميع  تستوعب  إنها  بل  فقط،  اإلسالم  حضارة  أنتجته  الذي 
اإلنساني املوجود يف العالم اإلسالمي، مبا يف ذلك التراث، الذي يعود إلى احلضارات السابقة 
جزءاً  بوصفه  عليه،  واحملافظة  حمايته  عن  ومسؤولة  عليه  مؤمتنة  فهي  اإلسالمية،  للحضارة 
التاريخية  العصور  التراث عبر  العالم على هذا  العالم اإلسالمي. وقد حافظت دول  من تراث 
اإلسالم  احتضان  على  شاهدة  القدمية  احلضارية  املعالم  من  العديد  أن  كما  املتعاقبة، 
دواعي  خالل  من  اإلسالمي  العالم  يف  التراث  وجلنُة  احلضارية.  دورته  يف  وإدماجها  لها 
احلضاري  التراث  حلماية  وهادفة  فعالة،  أداة  هي  عملها  ووسائل  واختصاصاتها،  إنشائها، 
القادمة. األجيال  إلى  سليمة  بصورة  نقله  على  والعمل  عليه،  واحملافظة  األعضاء،  الدول  يف 

دواعي اإلنشاء

من أهم دواعي إنشاء هذه اللجنة أن الوضعية، التي يحتلها التراث اإلنساني يف الدول األعضاء 
يف قائمة التراث العاملي مبنظمة اليونسكو تتسم بضعف ال يعكس القيمة الفعلية لهذا التراث 
اإلنساني، أو حجمه أو تنوعه، وما يترتب على هذا الواقع من ضرورة إنشاء آلية حكومية دولية 
تعمل على التنسيق والتعاون وتوحيد اجلهود، والتأكيد على أن التراث احلضاري اإلسالمي البد 
أن يحتل موقعاً بارزاً ومميزاً يف خريطة التراث العاملي ولهذا تستند فكرة إنشاء جلنة التراث يف 

:)ISESCO 7, 2014( العالم اإلسالمي، إلى دواعي كثيرة من أهمها

الوضعية الضعيفة للتراث اإلسالمي يف قائمة التراث العاملي . ١

تتسم الوضعية التي يحتلها التراث العاملي يف الدول األعضاء بضعف ال يعكس القيمة الفعلية 
لهذا التراث اإلنساني، أو حجمه أو تنوعه، وما يترتب على هذا الواقع من ضرورة إنشاء آلية 
حكومية دولية تعمل على التنسيق والتعاون وتوحيد اجلهود، والتأكيد على أن التراث احلضاري 
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اإلسالمي البد أن يحتل موقعاً بارزاً ومميزاً على خريطة التراث العاملي. وال تسعى اإليسيسكو 
من إنشاء جلنة التراث يف العالم اإلسالمي، إلى تكرار جهود األجهزة املتخصصة النظيرة )جلنة 
التراث العاملي باليونيسكو، وجلنة التراث العربي »األلكسو«(، وإمنا يعّد عمل جلنة التراث يف العالم 
اإلسالمي امتداداً واستكماالً وحتضيراً ألعمال هذه اللجان الدولية واإلقليمية ذات االختصاص، 
كما يجئ إنشاء جلنة التراث يف العالم اإلسالمي استجابة ملتطلبات تنسيق اجلهود وتكثيفها من 

أجل احملافظة على أماكن حفظ الذاكرة، وأشكال التعبير عن التراث الثقايف اإلسالمي.

 مواجهة األخطار العديدة احملدقة بالتراث احلضاري يف الدول األعضاء . ٢

املواقع  السيما  اإلسالمي،  العالم  بلدان  يف  الثقايف  التراث  عناصر  من  العديد  وضعية  إن 
واألخطار  الطبيعية،  األخطار  بسبب  وذلك  للقلق،  مثيرة  الثقافية،  واملمتلكات  األثرية  واملعالم 
البشرية التي يتعرض لها التراث. فالكوارث الطبيعية تتسبب يف أضرار بالغة للنسيج املعماري 
بصفة عامة، وعلى معالم التراث احلضاري بصفة خاصة. ويسهم النشاط البشري يف تعميق 
هذه األضرار واستفحالها، مما يدعو جلنة التراث يف العالم اإلسالمي، واللجنة العلمية التابعة 
لها إلى حث جهات االختصاص على توفير بنيات وقائية حتتضن التراث الثقايف على نحو يخفف 
من انعكاسات الكوارث الطبيعية عليه. كما يُنتظر من اللجنة اقتراح تقدمي املساعدات العاجلة 

للبلدان، التي تضررت معاملها التراثية أو مؤسساتها الثقافية بسبب الكوارث الطبيعية.

ولعل أبرز األخطار البشرية على التراث يتمثل يف النزاعات املسلحة واحلروب، وينطبق هذا 
لها  يتعرض  التي  األخطار  ومنها  اليوم،  اإلسالمي  العالم  يشهدها  التي  النزاعات،  على  األمر 
التراث الفلسطيني، حيث تستنفر سلطات االحتالل اإلسرائيلي إمكاناتها العسكرية ومخططاتها 
االستيطانية لتهويد التراث اإلسالمي وحرمان التراث اإلنساني من آثار إسالمية ومسيحية على 
درجة كبيرة من األهمية. ويف هذا اإلطار، يشهد محيط املقدسات اإلسالمية بالقدس الشريف 
حفريات منتظمة وغير قانونية، تقوم بها سلطات االحتالل اإلسرائيلية وتهدد أساسات املسجد 
األقصى، على الرغم من أن مدينة القدس القدمية وما حتتويه من معالم تراثية مسجلة على 

قائمة التراث العاملي املعرض لألخطار منذ عام ١٩٨٢م. 

وينطبق ذلك أيضاً على ما تعرضت له املواقع واملعالم األثرية يف العراق خالل عام ٢00٣م 
من األخطار، حيث استُهدفت سبعة من أكبر املتاحف الوطنية العراقية، مبا فيها املتحف الوطني 
يف بغداد، إضافة إلى احلريق الذي تعرضت له املكتبة الوطنية ومحتوياتها من آالف املخطوطات 
إلى حضارة بالد  يعود معظمها  التي  والفنية  األثرية  نفائسه  العراق أهم  اإلسالمية. وقد فقد 
الرافدين قبل أكثر من ٥ آالف سنة، خالل عمليات النهب، حيث ُسرقت اآلالف من القطع األثرية 
من مقتنيات املتحف الوطني يف بغداد، ويتم االجتار حالياً بها بطرق غير مشروعة، وهو ما سوف 
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تواجهه جلنة التراث اإلسالمي للعمل على منعه بالقوانني الدولية.

وكذلك ما نراه اآلن من تدمير وتشويه للتراث احلضاري يف سوريا نتيجة النزاع املسلح الدائر 
وما ترتب عليه من تدمير العديد من املواقع التراثية، والتي كانت ضمن مواقع التراث العاملي 
االنساني حسب تصنيف اليونسكو لها، باإلضافة إلى نهب املتاحف وسرقة محتوياتها، وتهريب 

اآلثار واملقتنيات التراثية إلى خارج سوريا.

وتتزايد التحديات االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية للتراث احلضاري اإلسالمي، 
بتزايد املخاطر التي تهدده يف الدول األعضاء. ومما ال شك فيه أن احملافظة على هذا التراث 
تأتي على رأس أولويات احلقوق الثقافية لألفراد واجلماعات. ولذا فالعالم اإلسالمي يف حاجة 
شديدة إلى آلية مناسبة لتقييم الوضع الراهن لتراثه احلضاري وحمايته، وحصر املعالم واملواقع 
األثرية والتاريخية والثقافية والدينية املعرضة لألخطار فيها، والبحث عن سبل استخدام تقنية 
الفريدة، ومن هنا تبرز أهمية جلنة  التكنولوجيا احلديثة لصيانة عناصرها  املعلومات ووسائل 
التراث اإلسالمي يف مواجهة هذه األخطار، والعمل على اتخاذ جميع التدابير اخلاصة حلماية 
هذا التراث العريق واحملافظة عليه، من خالل تسجيله يف قائمة التراث اإلسالمي، والتحضير 

لتسجيل ما لم يُسجل منه يف قائمة التراث العاملي. 

نشر الوعي األثري يف الدول األعضاء بأهمية تراثها احلضاري. ٣

نظراً التساع رقعة الدول األعضاء وامتالكها ملعظم آثار احلضارات القدمية، آشورية وبابلية، 
تلك  بتراث  تهتم  حكومية  دولية  بجهة  جديرة  فإنها  وإسالمية،  ورومانية،  إغريقية،  وفرعونية، 
الدول، تعنى بالتمهيد لتسجيل تراثها املادي وغير املادي، ذلك أن قدراً كبيراً من هذا التراث ظل 
بعيداً عن أعني الدارسني واملسؤولني على تسجيل التراث العاملي، وإذا كانت هذه اجلهة احلكومية 
قائمة على املستوى العربي والعاملي فإن قيامها على مستوى العالم اإلسالمي أولى وأجدر، وذلك 
ملا تقدم من اتساع مساحة الدول األعضاء وكثرة ممتلكاتها األثرية. وكثير من هذه املمتلكات ظلَّ 
خارج نطاق التسجيل ألسباب كثيرة، منها غياب الوعي بأهمية اآلثار، وعدم تسجيلها يف التراث 
العاملي، وأثر ذلك يف تنشيط السياحة الثقافية، والتنمية الشاملة. وال شك أن احلاجة ماسة إلى 

وجود جلنة خاصة بتراث هذه الدول تتولى نشر الوعي األثري بأهمية التراث احلضاري فيها.

 إبراز إسهامات البلدان اإلسالمية يف التراث اإلنساني العاملي. ٤

عرفتها  التي  احلضارات،  أعظم  نشأة  اخلصوص  وجه  على  اإلسالمي  العالم  دول  شهدت 
اإلنسانية، حيث توجد على أرضها أهم املعالم احلضارية، واملواقع األثرية، والتحف الفنية. وهذا 
ويعبر عن  الثقافية اإلسالمية  الشخصية احلضارية  ثوابت  الذي يشكل أحد  اإلرث احلضاري 
مدى إسهام احلضارة اإلسالمية يف احلضارة اإلنسانية حري بالعناية والتعهد، حتى تكون نهضة 
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العالم اإلسالمي متصلة بجذورها الضاربة يف التاريخ. والشك يف أن بعض البلدان اإلسالمية قد 
وعت أهمية تراثها احلضاري خالل العقود املاضية، وأولته اهتماماً خاصاً ملا ميثله من رصيد 
التاريخية، والقيام بحفريات يف املواقع األثرية، فتعددت  ثقايف نفيس، يستوجب صيانة املعالم 
فيها املتاحف، واستحدثت املكتبات املتخصصة، وُجمعت آالف املخطوطات التي متت فهرستها، 
إلى  الهادفة  الفكرية  والندوات  واملؤمترات  اللقاءات  وتعددت  الصيانة،  قوانني  مراجعة  ومتت 
جتلية املخزون احلضاري. وال شك أن الشعوب اإلسالمية، باحملافظة على تراثها وتأكيد هويتها 
من خالل جلنة التراث يف العالم اإلسالمي، ستساهم يف إغناء احلضارة اإلنسانية التي هي يف 
األساس محصلة ثقافات العالم كلها، واحلضارة اإلنسانية يف حاجة إلى كل ثقافة من أجل مد 

إشعاعها وجتسيد التنوع والتعدد الثقايف.

اقتراح القوانني املالئمة للحفاظ على التراث الثقايف اإلسالمي. ٥

حترص الدول األعضاء يف إطار سياساتها الثقافية الوطنية على اعتماد التشريعات والقوانني، 
التي تنسجم والتشريعات الدولية ذات الصلة. كما تعمل على تكوين العاملني يف هذا املجال تكوينا 
ميكنهم من التدرب على الطرق احلديثة للمحافظة على هذا التراث والنهوض به. بيد أن تفاقم 
املخاطر احملدقة بالتراث وتنوعها، كل ذلك يستلزم مواكبة وتطويراً مستمرين على مستوى سن 
التشريعات املالئمة والتكوين املستمر، مما يستوجب من جلنة التراث يف العالم اإلسالمي تقدمي 
لتفادي  املجال،  هذا  النهوض مبسؤولياتها يف  على  احملتاجة  الدول  ملساعدة  عملية  مقترحات 

التأخير الذي قد يعتري عملية املواكبة والتطوير.

)ISESCO 7, 2014( عضوية اللجنة

تتألف اللجنة من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من ممثلي الدول األعضاء، خالل دورات املؤمتر 
اإلسالمي لوزراء الثقافة مبعدل ثالثة دول عن املنطقة العربية، وثالثة عن املنطقة اإلفريقية، وثالثة 
عن املنطقة اآلسيوية، وملدة أربعة أعوام. وتختار الدول املعنية ممثليها يف اللجنة من بني املتخصصني 

يف مجاالت التراث الثقايف. وينتخب املكتب من بني أعضائها: رئيساً، ونائباً للرئيس، ومقرراً.

العام  املدير  يشكلها  اإلسالمي  العالم  التراث يف  للجنة  مساعدة  وفنية  علمية  وهناك جلنة 
لإليسيسكو من عدد من علماء اآلثار، واملختصني يف مجاالت التراث الثقايف )املادي وغير املادي( 

والطبيعي، تتولى :

دراسة القضايا، وامللفات املعروضة على جلنة التراث اإلسالمي، واقتراح احللول املناسبة 	 
بشأنها.

وُسبل 	  به  واالرتقاء  وحمايته،  اإلسالمي،  بالتراث  للتعريف  واألنشطة  املشاريع،  اقتراح 
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إدماجه، وتوظيفه يف النمو االقتصادي، والثقايف، واالجتماعي.

)ISESCO 7, 2014) مهام اللجنة

األعضاء  الدول  التراث احلضاري يف  اإلسالمي على تسجيل  العالم  التراث يف  تعمل جلنة 
يف قائمة التراث يف العالم اإلسالمي، وذلك لدعم تسجيلها يف مرحلة الحقة يف قائمة التراث 
العاملي لليونسكو )إذا لم تكن مسجلة( ولهذا الغرض، تقوم هذه اللجنة بتقدمي كل أشكال الدعم 

الضرورية جلهات االختصاص يف الدول األعضاء من أجل متكينها مما يلي :

• تسجيل املواقع الثقافية األثرية واملعالم التاريخية بالدول األعضاء يف قائمة التراث يف 	
العالم اإلسالمي، وفقا للشروط التالية:

تقدمي كل املعلومات حول ظروف احلماية والصيانة واإلحياء مدعمة بالوثائق واملراجع 	 
القانونية واإلدارية.

تقدمي ملفات التسجيل مباشرة إلى أمانة اللجنة باإليسيسكو، قبل اجتماع اللجنة بستة 	 
أشهر على األقل، وال تعرض على اللجنة إال امللفات املستوفية جلميع شروط االستمارة.

وتتولى جلنة مصغرة من اخلبراء املختصني دراسة امللفات من حيث الشكل واملضمون 
التراث اإلسالمي، إلبداء الرأي واتخاذ القرار إما بالتسجيل  قبل عرضها على جلنة 
أو بالتأجيل. وللجنة حق تأجيل التسجيل ومطالبة جهات االختصاص املعنية بتزويدها 

باملعلومات والوثائق التي ترى ضرورة إضافتها.

• احملافظة على املعالم واملمتلكات الثقافية يف فلسطني والعراق وأفغانستان وترميمها.	

• املساعدة العاجلة حلماية املواقع األثرية املعرضة لألخطار.	

• الدعم القانوني والتقني السترجاع املمتلكات الثقافية املنهوبة.	

• مكافحة االجتار غير املشروع يف املمتلكات الثقافية.	

• حماية التراث الثقايف الالمادي والنهوض به.	

• دعم الدول األعضاء من أجل تسجيل املواقع األثرية على قائمة التراث العاملي لليونسكو. 	

• إعداد تقارير عن وضعية التراث الثقايف اإلسالمي.	

• توحيد جهود الدول األعضاء وتنسيقها يف اجتماعات اللجان التقنية التابعة لليونسكو، 	
وجلنة التراث العاملي.
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 ٢.٢.٣ مؤسسة اآلغا خان للخدمات الثقافية

تأسست مؤسسة اآلغا خان للثقافة يف عام ١٩٨٨م، وهي مسّجلة يف جنيف بسويسرا كمؤسسة 
خاصة غير مذهبية، تهتم باالحتياجات اإلنسانية. كما أنها جزءٌ ال يتجّزأ من شبكة اآلغا خان 
)ولد  خان  آغا  كرمي  األمير  الّسمو  صاحب  أنشأها  التي  املؤسسات،  من  عائلة  وهي   للتنمية، 
يف ١٣ ديسمبر ١٩٣٦م(، بحيث حتمل كلُّ واحدة منها مهّمة ممّيزة، على أن تتكامل هذه املهام بني 
املؤسسات مجتمعة بهدف ضمان رفاهية الناس يف دول العالم النامي، ال سيما يف آسيا، وإفريقيا، 
وحتسني آفاقهم املستقبلية. وترّكز مؤسسة اآلغا خان للثقافة على تنفيذ مبادرات ثقافية ترمي إلى 
إعادة إحياء تراث املجتمعات يف العالم اإلسالمي، واإلسهام يف تنميتها االجتماعية، واالقتصادية، 
وإعادة ترميم عدد من املباني، واملواقع التاريخية، واستخدامها بطريقة ميكن أن حتّفز التنمية 
االجتماعية، واالقتصادية، والثقافية. وهي من أهم املؤسسات اخلاصة، وأشدها تأثيراً يف نشر 

ثقافة احلفاظ، وتنفيذ املشاريع املتعلقة به. 

أهداف املؤسسة

دعماً من مؤسسة اآلغا خان للثقافة حليوية البيئات املبنية يف العالم اإلسالمي وسالمتها، 
ونظراً ملا تشكله األبنية واألماكن العامة من أمثلة ومناذج مادية لثقافة املجتمعات، يف حاضرها 
التنمية  وزيادة فرص  احمللي،  املجتمع  وقيم  الذات  لفهم  تعزيز  بها  االهتمام  ويشكل  وماضيها، 
التالية  األهداف  تدعم  برامج  بتطوير  املؤسسة  قامت  فقد  واالجتماعية مستقباًل،  االقتصادية 

:)AKDN, 2014(

السعي نحو التمّيز يف العمارة املعاصرة واملجاالت املرتبطة بها.( ١

احلفاظ على املباني التاريخية واألماكن العامة وإعادة استخدامها بطريقة خاّلقة بغية ( ٢
تسهيل التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية.

تقوية التعليم يف مجاالت املمارسات املعمارية والتخطيط املعماري والترميم.( ٣

التبادل الدولي لألفكار بقصد حتسني فهم االرتباط احلميم بني الثقافة والبيئات املبنية ( ٤
يف تاريخ احلضارات اإلسالمية وثقافتها، ويف املجتمعات اإلسالمية املعاصرة.

)AKDN, 2014) برامج املؤسسة

تنّفذ مؤسسة اآلغا خان للثقافة إضافة إلى جائزة اآلغا خان للعمارة، برنامجني رئيسني وهما 
برنامج املدن التاريخية، وبرنامج التعليم والثقافة. وتسعى املؤسسة من خلال هذين البرنامجني 
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إلى حتقيق الهدف األساسي للمؤسسة، لكنها تقوم بذلك بطرق متمّيزة ولها مناطقها اجلغرافية 
التي تغّطيها. ومن برامج املؤسسة املتعلقة بالتراث: 

برنامج اآلغا خان للمدن التاريخية.	 
برنامج جائزة اآلغا خان للعمارة.	 
برنامج املتاحف واملعارض.	 

أواًل: برنامج اآلغا خان للمدن التاريخية

يقوم هذا البرنامج الذي أخذ صيغته الرسمية عام ١٩٩٢م بتنفيذ تداخالت محّددة ومباشرة 
ترّكز على إعادة تنشيط املواقع التاريخية، يف العالم اإلسالمي من النواحي العمرانية واالجتماعية 
واالقتصادية. وقد تصّدى برنامج املدن التاريخية لتحّدي إثبات أن الهموم الثقافية واحلاجات 
باختبار  البرنامج  يقوم  عليه،  وبناًء  البعض.  بعضها  تدعم  أن  االجتماعية ميكن   - االقتصادية 
الترميم  مجال  يف  إليها،  التوّصل  جرى  التي  املبادئ،  أحدث  بني  جتمع  جديدة  استراتيجيات 
واحلفاظ والتطوير العمراني مع املؤسسات، التي تعمل باالعتماد على املجتمع احمللي واملبادرات 

احلديثة لريادة األعمال املصّممة جلعل املوارد احمللية مستدامة ذاتياً يف املستقبل.

ويهدف هذا البرنامج إلى: 
الترميم املتكامل، وإعادة االستخدام، والتنمية االجتماعية يف املراكز التاريخية.( ١
عقد دورات تدريبية للمحليني باالشتراك مع احلكومات يف مجال الترميم.( ٢
احملافظة على التراث يف الدول النامية يف العالم اإلسالمي.( ٣

ويقوم برنامج املدن التاريخية بتحديد املشاريع وتخطيطها وتنفيذها بصورة منوذجية. 
التنفيذ،  يف  شركاء  مبثابة  لتكون  محلية،  خدمة  شركات  بإنشاء  يقوم  الضرورة،  وعند 
أن  غير  االستدامة.  ذاتية  محلي  مجتمع  كمؤسسات  ذاتي  باستقالل  للعمل  ويحّضرها 
برنامج املدن التاريخية يعمل مبرونة ويجعل دوره متناسباً مع حاجات كل مشروع ومجتمع 

محلي، كما أنه يعمل من خالل مزيج من القدرات التالية:

• التاريخية اخلبرات 	 املدن  برنامج  يقّدم  للحكومة واجلهات احمللية. كما  تقدمي مساعدة 
التقنية، ويعّرف الفرص، ويحّضر دراسات اجلدوى االقتصادية ويصوغ املقترحات لتقّدم 

إلى املستثمرين احملليني أو الوكاالت الدولية، مبا يف ذلك املؤسسة ذاتها.

• مشاريع 	 التاريخية  املدن  برنامج  يتوّلى  إذ  املالئمة،  التنمية  وإعادة  للحفاظ  التخطيط 
بني  العامة  الساحات  أو  األبنية،  من  قد تضّم جتّمعاً  التي  العمراني  والتطوير  احلفاظ 
األبنية وحولها، أو مقاطعة ما، أو خطة كاملة لبلدة تاريخية. وتهدف كافة هذه املشاريع 
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إلى ترميم النسيج االجتماعي االقتصادي والثقايف ملنطقة معّينة واحلفاظ عليه.

• التاريخية 	 املدن  برنامج  يقوم  حيث  االستخدام،  وإعادة  للحفاظ  منتقاة  مشاريع  تنفيذ 
وبصورة دورية باالنخراط يف ترميم مواقع وأبنية تاريخية محّددة. وقد تكون هذه األخيرة 
عناصر من احمليط الطبيعي العمراني، أو بنى فردية، بحيث يجري تطوير وظائف جديدة 
مالئمة من أجلها، بغية تلبية احلاجات االجتماعية واالقتصادية لكل مجتمع من املجتمعات 

احمللية.

وحتى اليوم، اضطلعت املؤسسة مبشاريع للترميم واحلفاظ العمراني والتنمية يف كندا، وبلدة 
بلتيت أو كرمي أباد )باكستان(، وزجنبار )تنزانيا(، والقاهرة )مصر(، وسمرقند )اوزباكستان(. وقد 
استكمل ترميم بيت ظافرة يف غرناطة بإسبانيا عام ١٩٩١م. ويف عام ١٩٩٦م، انتهى برنامج املدن 
التاريخية من احلفاظ على حصن »التيت« وحتقيق االستقرار يف القلب التاريخي لقرية كرمي أباد 
يف وادي الهونزا )باكستان(. وجرى االنتهاء من ترميم املستوصف القدمي يف زجنبار ليكون املركز 
الثقايف اجلديد يف املدينة احلجرية يف مطلع عام ١٩٩7م. وجرى نشر مجموعات توثيق خاصة 

حول هذه املشاريع ودراسة علمية حول تخطيط املدينة احلجرية يف زجنبار واحلفاظ عليها.

ويلقي فوز العديد من مشروعات احلفاظ على املدن التراثية بجوائز اآلغا خان، الضوء على 
طبيعة، وفلسفة احلفاظ على هذه املدن، ومن هذه املشاريع التي فازت بهذه اجلائزة: 

• دور 	 القدمية، ويالحظ من خالل فوز هذا ملشروع  مشروع احلفاظ على مدينة بخارى 
املجتمع احمللي متضامناً مع بلدية بخارى ومعهد الترميم يف أوزبكستان، واملشاركة الفعالة 
للجميع يف احلفاظ على مدينة تضم ما يزيد على اخلمسمائة أثر منها ٢٤ مدرسة، و ٤٨ 
مسجداً، و١٤ خاناً )مبيت املسافرين(، و٩ أضرحة، وقلعًة، وعدًدا من احلمامات، واملنازل 
القدمية، والقنوات املائية. وباستخدام تقنيات ترميم تتطابق مع املواد األصلية، وبتأسيس 
للمدينة،  أخرى  مرة  احلياة  أعيدت  صحي،  وصرف  وماء،  كهرباء،  من  التحتية  البنية 
فاخلانات بدأت تعود إليها احلياة كمراكز جتارية، وعادت مدرسة »مير عرب« ملمارسة 

دورها، وانتعشت احلرف التقليدية.
• البلدة، 	 تأهيل  إعادة  إلى  يهدف  كان  الذي  القدس،  يف  القدمية  البلدة  إعمار  برنامج 

تاريخ  لها  باعتبارها مدينة -  تراثها وخلق حياة أفضل لساكنيها. وذلك  واحلفاظ على 
استثنائي، طويل ومتنوع، وملا يتعرض له نسيجها احلضري من مهددات بسبب االزدحام 
املتزايد، واخلدمات الرديئة، وغياب الصيانة. وأبرز ما جنح فيه املشروع هو إحياء دار 
األيتام، وهي منشأة شيدتها »خاصكي سلطان« زوجة السلطان سليمان القانوني )حكم 
ولقد حتولت  للدراويش،  تكية  أبرزها  متتالية  مبان  خمسة  وتضم  ١٥٢0-١٥٦٦م(،  من 
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املنشأة إلى مطعم، ومركز تدريب حريف، ومركز للحاسب اآللي، وأعيد لألجزاء الدينية 
منها حيويتها.

وإذا كانت املشاريع السابق ذكرها كبخارى، والقدس وغيرها كاحلفصية، ودرب قرمز يف 
القاهرة تركز على إحياء املدن التاريخية، فإن اجلائزة منحت أيضاً ملشاريع رممت أثًرا 

بعينه، ألسباب قد تعود إلى فلسفة الترميم يف حد ذاتها، كما هو احلال يف: 
• قصر العظم الذي جاء ترميمه منوذجاً إلعادة بناء أثر مدمر، فالترميم هنا ُعني بإعادة 	

البناء وفق األصل القدمي، وقصر العظم أحد معالم دمشق القدمية يف سوريا ومن أروع 
معامله،  بكل  الشامي  البيت  وميثل  )شكل٢(،  اإلطالق  على  اإلسالمية  املباني  وأجمل 
ومميزاته املعمارية، والزخرفية. بناه أسعد باشا العظم، والي دمشق عام ١7٤٩م، وجّند 
لبنائه أمهر الصناع والعمال يف دمشق، واستغرق العمل يف القصر ثالث سنوات واستخدم 

يف بنائه أنواع الفنون الدمشقية واإلسالمية.
• للمدينة، ويعود للعصر 	 ترميم اجلامع العمري الكبير يف صيدا )لبنان(، الذي يعّد رمزاً 

اململوكي البحري، حيث استخدمت فيه نفس الفلسفة أيضاً، وقد تعرض املسجد للتدمير 
باملدينة،  األوقاف  دائرة  لرغبة  ونتيجة  ١٩٨٢م،  العام  اإلسرائيلي  العدوان  جّراء  من 
العدوان  قبل  حلالته  ليعود  املسجد  ترميم  أعيد  أهلي،  وبتمويل  اآلثار،  عن  واملسئولني 
ولتكاتف  الترميم،  مشروع  لنجاح  تتويج  مبنزلة  باجلائزة  املشروع  فوز  ويعّد   .)٣ )شكل 

املجتمع إلعادة ألحد رموزه املعمارية.
التقليدية  املدرسة  التباعها  نتيجة  باجلائزة  فازت  التي  املشاريع  من  العديد   وهناك 

يف احلفاظ على األثر، مثل: 
• مشروع ترميم املسجد األقصى. 	
• مشروع مسجد العباس يف اليمن )شكل ٤(.	
• مشروع ترميم حصن »آلتيت« Altit Fort )شكل ٥( يف إقليم »هونز« باكستان، الذي مت 	

تنفيذه من قبل مؤسسة اآلغا خان للخدمات الثقافية التابعة ملؤسسة اآلغا خان للثقافة 
اليونسكو ٢0١١م حلفظ  التميز يف حفل توزيع جوائز  )AKDN 1، 2014(، ونال جائزة 
التراث الثقايف يف منطقة احمليط الهادئ واألسيوي. اجلدير بالذكر أن مؤسسة اآلغا خان 
للثقافة تلقت منذ عام ٢00٢م عدداً من جوائز الترميم، من ضمنها العديد من جوائز 

اليونسكو حلفظ التراث الثقايف. 
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شكل )٢(. قصر العظم يف دمشق، سوريا.

شكل )٣(. اجلامع العمري يف صيدا، بلبنان.
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شكل )٤(. مسجد العباس من اخلارج والداخل، أسناف خوالن، محافظة صنعاء، اليمن.

شكل )٥(. حصن آلتيت، وادي الهونزا، باكستان.
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ثانيًا: جائزة اآلغا خان للعمارة

احتياجات  مواجهة  تنجح يف  التي  املعمارية،  املفاهيم  لتشجيع  ١٩77م  عام  اجلائزة  أُنشأت 
املجتمعات اإلسالمية وتطلعات هذه املجتمعات، وترميم اآلثار، وإعادة توظيفها، إضافة إلى البيئة 

واحلفاظ عليها. ويتم ترشيح املشاريع للجائزة من خالل توجهني أساسيني:

األول: تكامل التكنولوجيا، من حيث مواد وطرق اإلنشاء، مع مبادئ العمارة اإلسالمية.

الثاني: احلفاظ على املوروث الثقايف والهوية.

وتُتَّبع املعايير التالية لتحديد اجلوائز:
مدى حتقيق األداء الوظيفي للمبنى، ومدى فاعليته.أ- 
مدى قوة الصورة املعاصرة، والتقدم التكنولوجي على املبنى.ب- 
عالقة املبنى باملجتمع، والتقاليد، والهوية.ت- 

فقط  ليس  بعيدة،  آفاق  إلى  اإلسالمية  العمارة  بتقدم  األخذ  يف  كبير  فضل  للجائزة  وكان 
املوروث  دراسة  لضرورة  حثتهم  إسالمية  غير  هندسية  ملكاتب  أيضاً  ولكن  املسلمني،  ملعماريني 
اإلسالمي بشكل أعمق واخلروج مببان أكثر فاعلية، وأكثر ارتباطاً مبستخدميها، ولعدم التعامل 

مع التقاليد مبنهج سطحي مباشر وإمنا بشكل أكثر عمقاً، وذكاًء.

ثالثًا: برنامج املتاحف واملعارض

وحدة املتاحف واملعارض مخّصصة لعرض الفنون والثقافات اإلسالمية، وكجزء من برنامج 
اإلسالمي  العالم  يف  املجتمعات  تراث  تنشيط  إعادة  إلى  الهادف  للمؤسسة  الثقافية  املبادرات 
واإلسهام يف تنميتها اجتماعياً واقتصادياً، تقوم املؤسسة ببناء عدداً من املتاحف، وتقيم سلسلة 
من املعارض املُتنقلة، كما تنوي تبني برنامجاً لدعم املتاحف يف الدول النامية قيد التحضير. ومنها 
املتحف الوطني ملالي، حيث تساعده حالياً يف رفع مستوى أنظمة املعلوماتية، وحتسني منشآت 

احلفاظ، وإعادة ترتيب املجموعات األثرية واملنسوجات التي ميلكها املتحف.

وجميع هذه األنشطة تهدف إلى تعزيز املعرفة والتفاهم ضمن املجتمعات اإلسالمية، وكذلك 
بني هذه املجتمعات والثقافات األخرى. واملتاحف التي تعمل املنظمة على بنائها حالياً هي: 

١ ))AKDN 2, 2014( متحف اآلغا خان

وعرضها.  عليها،  واحلفاظ  اإلسالمية،  الفنون  من  أعمال  متحف مخصص حليازة  وهو 
افتتح يف سبتمبر ٢0١٤م يف مدينة تورونتو الكندية. وتنتمي مقتنياته إلى حقب ومناطق 
للمجتمعات  والديني،  والفني،  والثقايف،  الفكري،  بالتراث  وترتبط  متنّوعة،  جغرافية 
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واملتحف  مؤقتة.  رئيسة  معارض  إلى  إضافة  دائمة  مجموعة  على  ويشتمل  اإلسالمية. 
محاط بحديقة خضراء كبيرة، وهو مبثابة منتدى للتبادل الدائم بني العاملني اإلسالمي 

والغربي، ومركزاً رئيساً للتعليم واألبحاث والكتشاف التراث املوسيقي للعالم اإلسالمي.

مبا العالم،  يف  اإلسالمي  الفن  حتف  أهم  من  عدد  على  املتحف  مجموعة   وحتتوي 
 يف ذلك املجموعة الشهيرة من املنمنمات واملخطوطات، التي جمعها األمير الراحل صدر 
الدين آغا خان وزوجته، األميرة كاثرين، وقطعاً من احلجارة واخلشب، والعاج، والزجاج، 
املتحف  هذا  يغّطي  واملخطوطات.  الورق  على  النادرة  واألعمال  والسيراميك،  واملعدن، 
حقبة تاريخية متتد ألكثر من ألف عام، وتشّكل حملة عامة لإلجنازات الفنية للحضارات 
لبرامج  كبيراً  اإلسالمية من شبه اجلزيرة اإليبيرية وحتى الصني. ويضّم البناء مدّرجاً 
مكتبة متّكن من احلصول على  إلى  املوسيقية، إضافة  واحلفالت  واألفالم  احملاضرات 
املؤقتة يف املتحف،  املعارض  افتراضية. وتعمل  وثائق ومعلومات متخصصة من مصادر 
الفنون  تنّوع  على  الضوء  إلقاء  على  رئيسيني،  دوليني  شركاء  مع  بالشراكة  تقام  والتي 

والثقافات اإلسالمية. 

متحف القاهرة التاريخية( ٢

وهو يف طور البناء بالتعاون مع وزارة اآلثار املصرية؛ وذلك يف الطرف الشرقي حلديقة 
األزهر، التي قضت مؤسسة اآلغا خان للثقافة عقدين من الزمن يف بنائها على موقع تبلغ 
مساحته ٣0 هكتاراً )7٤ فداناً(. ويحّد موقع احلديقة من إحدى جهتيها ١،٥ كم، من السور 
األيوبي للمدينة القدمية، يف حني حتّده من اجلهة األخرى »مدينة األموات« اململوكية. وقد 
كان املوقع مكّباً لألنقاض ملّدة ٥00 عام. وتعّد حديقة األزهر التي افتتحت عام ٢00٤م، 
إحدى نقاط اجلذب الرئيسة للسياح وأبناء البلد من املصريني على حّد سواء. وسيكون 
بناء املتحف، الذي تبلغ مساحته ٢.٥00 متراً مرّبعاً، يف مدخل املدينة التاريخية. وهو 
التراث  على  القاهرة واألجانب على حّد سواء، اطالعاً  يوّفر ألهالي مدينة  مصّمم كي 
الثقايف واملعماري املذهل للمنطقة التاريخية يف العاصمة املصرية. كما سيُلَحق باملتحف 
أماكن للعرض ضمن السور األيوبي املجاور وضمن األبنية الثقافية الرئيسة املرمّمة يف 
املدينة التاريخية، التي سيجري تشجيع الزّوار على استكشافها، على أن يّتبعوا مسارات 
خاصة بعد مغادرتهم للمتحف. وبغية احلفاظ على األعمال والقطع والتحف الفنية، التي 
ستعرض يف املتحف وترميمها، قامت مؤسسة اآلغا خان للثقافة بإنشاء مختبر ألعمال 
احلفاظ على اآلثار، يقوم بتدريب الفنيني احملليني الشباب يف هذا املجال. ويف الوقت 
ذاته، يجري ترميم عناصر فنية ومعمارية مهمة من أجل متحف القاهرة للفن اإلسالمي 

يف املنشأة ذاتها.
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متحف احلياة البحرية ، زجنبار بتنزانيا( ٣

احلجرية يف  املدينة  تنشيط  إعادة  أعمال  من  وكجزء  للثقافة  خان  اآلغا  مؤسسة  قامت 
بارزة  معالم  تشّكل  التي  األبنية،  من  عدد  بترميم  بعيد،  زمن  منذ  جتري  التي   زجنبار 
يف املدينة. ومن أهم هذه األبنية، الصيدلية القدمية التي ستستضيف متحفاً مخصصاً 
للبضائع  تبادل  التاريخ عمليات  قبل  ما  فيه ومنذ  الهندي، كمكان بحري مّتت  للمحيط 

واألفكار واألساطير، بني مختلف احلضارات الساحلية.

املتنّوعة  اجلوانب  تخّص  أقسام  على  وستشتمل  البناء  من  املتحف طابقني  ستغّطي مساحة 
جلغرافيا احمليط الهندي وجتارته وثقافاته، مبا يف ذلك دور الرياح املوسمية والتيارات احمليطية 
منطقة  من  وغيرهم  ماجد،  وابن  بولو،  وماركو  بطوطة،  ابن  ورحالت  العربية  املالحة  وارتقاء 
البحر األبيض املتوسط والشرق األوسط وما وراءهما. فيما ستروي أجزاء أخرى غزوات القوى 
األوروبية للمحيط وهيمنتها عليه يف نهاية املطاف، وأعمال القرصنة والقراصنة وأهمية شركات 

التجارة الكبيرة.

كما سيجري عرض مناذج للسفن البحرية وأدوات املالحة القدمية واخلرائط وغيرها، من 
والشرق  أفريقية  والثقافية بني  التجارية  تاريخ االتصاالت  التي ستبرز  الفنية األصلية،  التحف 
األوسط وشبه القارة الهندية والشرق األقصى. كما سيجري أيضاً إلقاء الضوء على بيئة احمليط 
ويحتوي  تفاعلية.  ومعروضات  البيئية احمللية يف مناذج  النظم  البشري على  النشاط  وتأثيرات 
الطابق األرضي من متحف احلياة البحرية يف احمليط الهندي، ومنشآت تدريبية تعليمية ومهنية 
وهو  الشهير،  سلطان  املركب  عرض  وسيشّكل  البحرية.  احلياة  يبرز  وحوضاً  ومتجراً  ومطعماً 
عبارة عن سفينة تعود إلى القرن التاسع عشر، التي تضم األشرعة واملجاديف والزينة الذهبية، 

نقطة جذب رئيسة للسّياح بعد أن قامت مؤسسة اآلغا خان للثقافة بترميمها بالكامل.

)OICC( ٢.٢.٤ منظمة العواصم واملدن اإلسالمية

ملنظمة  منتمية  كمنظمة  ١٩٨0م  عام  أنشـئت  ربحية،  وغير  حكومية  غير  دولية  منظمة  هي 
العالم أجمع  واملدن يف  األقطار اإلسالمية،  العواصم يف  تقبل يف عضويتها  املؤمتر اإلسالمي، 
ومقرها العاصمة املقدسة »مكة املكرمة« باململكة العربية السعودية، واملنظمة ليس لها أي نشاط، 
أو ارتباط سياسي، وال تتدخل يف شئون أية دولة، وتتركز أنشطتها يف حتقيق أهدافها، التي منها 

احلفاظ على التراث الثقايف للعواصم، وللمدن اإلسالمية.

تضم املنظمة يف عضويتها ١٤١ عاصمة ومدينة كأعضاء عاملني من ٥٤ دولة عضو يف منظمة 
املؤمتر اإلسالمي من أربع قارات، هي: آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، وأمريكا اجلنوبية، كما تضم يف 
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عضويتها ثمان مدن أعضاء مراقبني من ست دول ليست أعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، 
البحوث من األقطار  الوزارات، والهيئات، واجلامعات، ومراكز  من  وأربعة عشر عضواً مشاركاً 
العربية،  اللغات  استخدام  املنظمة  وتعتمد  املنظمة،  وأهداف  بأنشطة،  الصلة  ذات  اإلسالمية 
تهتم مبشكالت  ومعارض  مؤمترات،  املنظمة  هذه  وتنظم  أعمالها.  يف  والفرنسية  واإلجنليزية، 
العواصم، واملدن اإلسالمية، وتقدم جوائز يف مختلف املجاالت، التي تعني بحل مشكالت العواصم، 

.)OICC, 2014( واملدن اإلسالمية

أهداف املنظمة 

تتركز أهداف املنظمة يف: 

توثيق عرى املودة واإلخاء والصداقة بني العواصم واملدن األعضاء.( ١

احلفاظ على هوية وتراث العواصم واملدن األعضاء.( ٢

دعم وتنسيق وتوسيع نطاق التعاون بني العواصم واملدن األعضاء.( ٣

العمل على إيجاد وتطوير معايير وأنظمة ومخططات حضرية شاملة تخدم منو وازدهار ( ٤
العواصم واملدن األعضاء وذلك لالرتقاء بواقعها االقتصادي واالجتماعي والثقايف والبيئي 

والعمراني.

البلدية يف العواصم واملدن ( ٥ التنمية واخلدمات، واملرافق  العمل على االرتقاء مبستويات 
األعضاء.

تعزيز وتطوير برامج بناء القدرات للعواصم واملدن األعضاء.( ٦

)OICC 1, 2014) العضويــة

تتضمن العضوية يف املنظمة الفئات التالية: 

أعضاء عاملونأ( 

وهم العواصم اإلسالمية املؤسسة للمنظمة عام ١٩٨0م، وكذلك العواصم واملدن اإلسالمية 
من الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، التي يقبل عضويتها املجلس اإلداري، 
وتلتزم بأنظمة ولوائح املنظمة، وتقوم بدفع االشتراك السنوي املقرر. ويكون للعضو العامل 
العامة، وحق التصويت، وحق الترشيح لعضوية املجلس اإلداري،  حق حضور املؤمترات 
واملشاركة يف فعاليات وأنشطة املنظمة، واالشتراك يف جلانها املختلفة، إضافة إلى متتعه 

بكافة املزايا واملعلومات، التي توفرها املنظمة ألعضائها. 
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أعضاء مراقبونب( 

يقبل  والتي  اإلسالمي،  املؤمتر  منظمة  يف  األعضاء  غير  بالدول  واملدن  العواصم  وهم 
عضويتها املجلس اإلداري للمنظمة، وتلتزم بأنظمة ولوائح املنظمة وتدعم أهدافها كما 
تقوم بدفع االشتراك السنوي املقرر. ويكون للعضو املراقب حق حضور املؤمترات العامة 
بدون حق التصويت، وال يكون له حق الترشيح لعضوية املجلس اإلداري، وله أن يشارك 
يف فعاليات وأنشطة املنظمة، واالشتراك يف جلانها املختلفة، إذا طلبت منه املنظمة ذلك، 

باإلضافة إلى متتعه بكافة املزايا واملعلومات، التي توفرها املنظمة ألعضائها.

أعضاء مشاركونج( 

واملراكز  البحوث،  ومراكز  واملعاهد،  واجلامعات،  واملنظمات،  والهيئات،  الوزارات،  وهم 
الثقافية اإلسالمية، واألفراد، واملؤسسات، وشركات القطاع العام واخلاص، واجلمعيات 
ذات النفع العام ذات االهتمام والصلة بأهداف املنظمة وأنشطتها، والتي يقبل عضويتها 
املجلس اإلداري، وتلتزم بأنظمة ولوائح املنظمة، وتدعم أهدافها كما تقوم بدفع االشتراك 
السنوي املقرر. ويكون للعضو املشارك حق حضور اجتماعات املؤمترات العامة بدون حق 
التصويت، وال يكون له حق الترشيح لعضوية املجلس اإلداري وله أن يشارك يف فعاليات 

وأنشطة املنظمة.

الهيـــكل اإلداري

 :)OICC 2, 2014( تتألف منظمة العواصم واملدن اإلسالمية من الهيئات اخلمس التالية

١ـ املؤمتر العام

هو الهيئة العليا للمنظمة، التي ترسم سياستها العامة مبا يتالءم مع أهدافها واجتاهاتها، 
ويقوم املؤمتر العام بإقرار النظم واللوائح األساسية لهيئات املنظمة وأنشطتها، وإصدار 
التوصيات لألعضاء يف مجاالت اإلدارة والتنمية احمللية. ويتألف املؤمتر العام من األعضاء 
العواصم واملدن األعضاء، وينعقد يف دورة عادية مرة واحدة كل  العاملني، وهم: ممثلو 
ثالثة أعوام، ويرأسه أمني العاصمة، أو رئيس بلدية املدينة، التي ينعقد فيها املؤمتر أو 

من ميثله. 

٢ـ املجلس اإلداري

هو الهيئة التنفيذية للمنظمة ويجتمع سنوياً يف دورة عادية، ويتولى:

متابعة تنفيذ توصيات املؤمتر العام.	 
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وضع اخلطط والبرامج لتحقيق أهداف املنظمة العتمادها من قبل املؤمتر العام.	 

القيام بأعمال مجلس إدارة صندوق التعاون.	 

ويتألف املجلس اإلداري من أعضاء ميثلون :

مكة املكرمة، واملدينة املنورة، والقدس الشريف - أعضاء دائمون.	 

إحدى وعشرين عاصمة ومدينة من األعضاء العاملني، الذين ينتخبهم املؤمتر العام كل 	 
ثالث سنوات.

تقرر عقد 	  ما  إذا  اإلداري  باملجلس  وليست عضواً  باملنظمة  العضو  املدينة  أو  العاصمة 
املؤمتر العام، أو املجلس اإلداري التالي بها وتكون عضويتها محددة بدورة ذلك املجلس.

أمـني عـام املنظمـة.	 

٣ـ األمانة العامة

هي الهيئة التنفيذية للمنظمة، التي تتولى إدارة وتنفيذ األعمال الفنية، واإلدارية، واملالية، 
ويرأسها أمني عام يتم انتخابه من قبل املؤمتر العام ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد، 
ويقوم األمني العام أو من ميثله بتمثيل املنظمة لدى الهيئات واملنظمات الدولية واملؤمترات 
بأنشطة  التقارير اخلاصة  بإعداد  العامة  األمانة  وتقوم  الدراسية.  واحللقات  والندوات 

املنظمة وامليزانية وتقدميها للمؤمتر العام واملجلس اإلداري.

. ٤ـ هيئة جائزة املنظمة

مجال  كل  يف  والتخصص  اخلبرة  ذوى  من  استشاريني  من  املنظمة  جائزة  هيئة  تشكل 
للمنظمة. ويرأس  العامة  من مجاالت اجلائزة، وكذلك من املؤهلني من موظفي األمانة 
اجلائزة أمني عام املنظمة، ومتنح اجلوائز خالل انعقاد املؤمتر العام للمنظمة كل ثالث 
سنوات لألعمال املتميزة، وذلك يف مجال التحقيق، والتأليف، والترجمة، والبحث العلمي، 
واخلبراء،  احمللية،  واإلدارات  البلديات،  تشجيع  بهدف  البلدية،  واخلدمات  واملشاريع، 

واملتخصصني يف مجاالت اجلائزة وحتقيق أهداف املنظمة التي انشئت من أجلها. 

٥ـ صندوق تعاون العواصم واملدن اإلسالمية

أهداف  وتتركز  املنظمة،  أهداف  تساهم يف حتقيق  مالية  آلية  لتوفير  الصندوق  أنشئ   
الصندوق علـى دعـم: 

• االرتقاء 	 تستهدف  التي  اإلسالمية،  واملدن  العواصم  لبلديات  املتواصلة  التنمية  مشاريع 
مبستوى اخلدمات العامة، واملرافق البلدية، واحلفاظ على البيئة.
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• أعمال حماية وصيانة املعالم التراثية اإلسالمية.	

• البحث العلمي والفني يف جميع املجاالت املتعلقة بالبلديات، وتعزيز وسائله التطبيقية.	

• والتقنيات 	 املهارات  بتطوير  املعنية  القدرات  بناء  مراكز  وتنمية  إنشاء  ومشاريع  برامج 
الالزمة ألنشطة املدن األعضاء، مثل: 

o شؤون اإلدارات احمللية
o نظم إدارة املعلومات
o احلفاظ على البيئة والتراث
o .شؤون النقل احلضري، وصيانة اخلدمات

ويتم حتقيق األهداف املبينة أعاله من خالل تقدمي املعونات والقروض احلسنة إلى العواصم 
واملدن اإلسالمية األعضاء باملنظمة. و يستمد صندوق التعاون موارده من اشتراك سنوي لعضو 
املنظمة يوازي نصف اشتراكه يف املنظمة، ومساهمات ترد عن طريق منظمة املؤمتر اإلسالمي 
أو  لتنفيذ املشاريع املقترحة، ومساهمات مباشرة من احلكومات واملؤسسات واألفراد، ومبالغ، 
على  أرباحها  وتصرف  مناسبة  وتستثمر يف مجاالت  الصندوق،  توقف ألهداف  عينية  تبرعات 

تنفيذ أهداف الصندوق.

)OICC 3, 2014) األنشــطة 

أوالً: املؤمترات الدولية واحللقات الدراسية

تعقد املنظمة سلسلة من املؤمترات الدولية واحللقات الدراسية باالشتراك مع هيئات األمم 
املتحدة، واملنظمات الدولية واإلقليمية لطرح املوضوعات العلمية املتخصصة يف الشئون البلدية، 
والتي تتناول املشكالت الرئيسية، التي تعاني منها املدن األعضاء من أجل حتديد ووضع األسس 
ومن  اإلسالمية.  باملدن  البشرية  باملستوطنات  املتواصلة  التنمية  بتحقيق  اخلاصة  والوسائل 

املؤمترات الدولية واحللقات الدراسية، التي عقدتها املنظمة:
o ،املنهج اإلسالمي يف التصميم املعماري واحلضري
o ،نظم املعلومات اجلغرافية يف استدامة وازدهار املدينة والبيئة
o ،أسس ومعايير تصنيف التراث املعماري واحلضري اإلسالمي
o ،كيفية احلفاظ عليه
o ،تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية يف التخطيط
o  .التنمية املتواصلة

ويتم توثيق هذه النشاطات مبختلف وسائل الطباعة والنشر.
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ثانيًا: الدراسات التحليلية 

واملدن  العواصم  يف  والعمران  العمارة  عن  التحليلية  الدراسات  من  سلسلة  املنظمة  جتري 
األعضاء، التي تزخر بالتراث املعماري والعمراني االسالمي، الستنباط أسس وأساليب التصميم 
متناول  يوضع يف  علمياً  تكون مرجعاً  لكي  املتتابعة  االسالمية  العصور  املعماري واحلضري يف 
وذلك  اإلسالمي.  العالم  يف  والبلديات  والنقابات  والوزارات،  املتخصصة،  واملعاهد  اجلامعات 
واألساليب األسس  بهذه  باالسترشاد  االسالمي  العمراني  التراث  إحياء  على  العمل   بهدف 

 يف أعمال التنمية العمرانية اجلارية بالعواصم واملدن االعضاء.

وقد بدأت املنظمة تلك السلسلة بدراسة حتليلية على العاصمة القاهرة ومت طباعتها باللغات 
الثالث العربية، واإلجنليزية، والفرنسية، وجاري إجناز دراسة حتليلية أخرى على العاصمة صنعاء. 
وتنوي املنظمة االستمرار يف إجراء هذه الدراسات لتشمل كافة عواصم ومدن العالم اإلسالمي.

ثالثًا: جوائز املنظمة 

التأليف،  مجاالت  يف  املتميزة  لألعمال  سنوات  ثالث  كل  دورية  جوائز  املنظمة  تخصص 
والتحقيق، والترجمة، والبحث العلمي، واملشروعات، يف مجاالت العمارة، والتخطيط احلضري، 
واإلدارات  البلديات  تشجيع  بهدف  وذلك  البلدية،  والتشريعات  والتنظيم،  واخلدمات،  والبيئة، 
احمللية واألفراد على املساهمة الفعالة يف حتقيق التنمية احلضرية املتواصلة، واحملافظة على 

تراث وهوية املدينة اإلسالمي. 

رابعًا: مجلة العواصم واملدن اإلسالمية 

تصدر املنظمة مجلتها الرسمية احملكمة نصف السنوية من مكة املكرمة حيث تهتم بشئون 
التنمية املتواصلة للعواصم واملدن اإلسالمية ومنها شئون التخطيط والعمارة واخلدمات العامة، 
واإلسكان، والنقل احلضري، والبيئة، والصحة والسالمة، ونظم اإلدارة، والصيانة واحلفاظ على 

التراث اإلسالمي، والتعاون الدولي. 

خامسًا: إنشاء قاعدة معلومات العواصم واملدن األعضاء 

جترى املنظمة دراسات لوضع أسس تصميم وتنفيذ نظام لقاعدة معلومات متطورة تتضمن 
معلومات عن العواصم واملدن األعضاء، واملشروعات واألنشطة التي تقوم بها املنظمة.

سادسًا: املساهمة يف متويل بعض املشروعات

والتراث،  للبيئة  واحلماية  والصيانة  اخلدمات،  مشروعات  بعض  متويل  يف  املنظمة  تساهم 
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واملدن  العواصم  تعاون  صندوق  خالل  من  األعضاء  واملدن  العواصم  يف  والتدريب  والبحوث 
اإلسالمية.

سابعًا: برنامج التعاون الفني والتقني

إمياناً من املنظمة بأهمية التعاون الفني وتبادل التقنية احلديثة بني العواصم واملدن األعضاء؛ 
كوسيلة فاعلة لتحقيق التنمية املتواصلة، فقد مت إنشاء برنامج للتعاون الفني والتقني ضمن إطار 
صندوق تعاون العواصم واملدن اإلسالمية؛ إلتاحة الفرصة لتطوير وتبادل اخلبرات واملعلومات 
التعاون  تعزيز  طريق  عن  املطلوبة،  واإلدارية  الفنية  الطاقات  وحشد  والدراسات،  والبحوث 
الفني واإلداري فيما بني البلديات من أجل بناء قدراتها التنموية، وحتقيق أهدافها االقتصادية 
مبهام  للقيام  واملتخصصني  اخلبراء  انتداب  البرنامج  أنشطة  وتتضمن  والبيئية.  واالجتماعية 

التدريب. 

ثامنًا: تبادل الزيارات والبحوث 

تقوم املنظمة بإعداد برامج لتبادل الزيارات بني مسئولي البلديات واإلدارة احمللية، يف عواصم 
ومدن العالم اإلسالمي، بهدف توسيع املعرفة واالطالع على خبرات الغير يف املجاالت البلدية 
املتعددة ومنها هياكل اإلدارة التنظيمية؛ وذلك لالستفادة من التجارب الناجحة يف مواجهة ما 

يعتريها من مشكالت وصعوبات إدارية وتنظيمية وبيئية وتنموية. 

تاسعًا: إقامة املعارض 

حترص املنظمة على إقامة معارض فنية تبرز مشروعاتها بالعالم اإلسالمي، وإجنازات بلديات 
وتقام هذه  املختلفة،  املنظمة يف مجاالتها  الفائزة بجوائز  واملشاريع  واملدن األعضاء،  العواصم 

املعارض عادة ضمن فعاليات املجالس اإلدارية واملؤمتر العام.

٣.٣ منظمات ومراكز ُقطرية 

واملعاهد،  اجلامعات  التعليمية يف  املؤسسات  بخالف  الدول،  بعض  ُقطرية يف  مراكز  هناك 
بإدارة  املعنية  الرسمية  الهيئات احلكومية  أو  ودراسته،  التراث، وصيانته  على  باحلفاظ  املعنية 

التراث واحلفاظ عليه، ومن هذه املنظمات القطرية ما يلي:
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٣.٣.١ اجلمعية السعودية للمحافظة على التراث

Saudi Heritage preservation Society

تأسست اجلمعية بتاريخ ٢٦ ذو القعدة ١٤٣0هـ، ومت انعقاد االجتماع التأسيسي للجمعية يف 
مايو ٢0١0م،  املوافق ١7  الثانية ١٤٣١هـ(  )٣ جمادى  االثنني  بالرياض، مساء  الوطني  املتحف 
لتكون حتت مظلة الهيئة العامة للسياحة واآلثار، التي تعمل لدعم ومؤازرة نشاط اجلمعية، لتكون 
شريكاً قوياً مع هيئة السياحة واآلثار باململكة العربية السعودية، يف احملافظة على التراث الوطني 
وإبراز البعد احلضاري للمملكة. ووفق األهداف الرئيسة لالستراتيجية العامة للهيئة، التي تضع 
على قمة أولوياتها االهتمام بالتراث الوطني واحملافظة عليه وتنميته مبا يتفق مع السياسة العامة 

للدولة، ومع الثوابت املختلفة املتعارف عليها.

وتتمثل رؤية هذه اجلمعية يف أن تكون محركاً فاعاًل، ومؤثراً يف مجال حفظ التراث السعودي، 
ومتابعة  رصد،  يف  رسالتها  تتمثل  بينما  منه.  واالستفادة  الوطنية،  وقيمته  بأهميته،  والوعي 
اجلهود املبذولة يف مجال التراث السعودي، وحتديد اجلوانب، التي حتتاج إلى مزيد من العناية، 
واإلفادة منه  به  والتوعية  لتحقيق ذلك،  املعنية  واملؤسسات  املجتمع،  واالهتمام، وحتفيز، ودعم 

.)SHPS, 2014(

:)SHPS 2, 2014) أهداف اجلمعية
التعاون مع اجلمعيات، واملؤسسات املماثلة داخل اململكة، وخارجها مبا يخدم أهداف * 

اجلمعية وفق األنظمة املنظمة لذلك.

إصدار ودعم املطبوعات، واملنتجات اإلعالمية، ونشر األبحاث املتعلقة بنشاط اجلمعية.* 

عقد ودعم وتنظيم املؤمترات، وورش العمل، والندوات، والدورات التدريبية، والتأهيلية، * 
والتثقيفية يف مجال نشاط اجلمعية.

٢.٣.٢ مركز توثيق التراث احلضاري والطبيعي بالقاهرة

وهو مركز مصري تابع ملكتبة اإلسكندرية يف مصر، يسعى إلى تطبيق أحدث التقنيات يف توثيق 
التراث املصري الثقايف، املادي وغير املادي، والتراث الطبيعي، الذي يتضمن املعلومات اخلاصة 
باملناطق الطبيعية مبصر ومكوناتها الطبيعية. وقد ساهم املركز يف توثيق، ونشر املعلومات املتعلقة 

 :(Biblalex, 2014( بالتراث عن طريق
• تنفيذ برنامج التوثيق اخلاص بخطة العمل القومية، واستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا 	

املعلومات بالتعاون مع املؤسسات املتخصصة احمللية، والدولية.
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• زيادة الوعي بالتراث احلضاري، والطبيعي عن طريق وسائل اإلعالم املختلفة.	
• بناء قدرات العاملني يف مجال توثيق التراث احلضاري، والطبيعي واحلفاظ عليه.	

 :)Cultnat, 2014) ويضم املركز العديد من املشروعات أو البرامج من ضمنها

برنامج خريطة مصر األثرية( ١

يهدف هذا البرنامج إلى االستفادة من أحدث تقنيات املعلومات إلنتاج أدوات فعالة تستخدم 
لتوثيق وإدارة املواقع األثرية الفرعونية املنتشرة يف مختلف بقاع مصر. ويقوم املشروع 
على املزج بني تقنيات الوسائط املتعددة، ونظم املعلومات اجلغرافية يف التوثيق الشامل 

لكل أثر مصري ببعديه األثري، واجلغرايف. 

برنامج توثيق تراث مصر املعماري( ٢

الغرض من هذا البرنامج توثيق التراث املعماري املهدد، من خالل تناول رقمي يتوج محاوالت 
قلة متفرقة من العلماء الذين سبق لهم توثيق جانب أو آخر من عمارة القاهرة. ويتأسس 
قاعدة  املستخدم من تصفح  ن  الذي ميكِّ  )GIS( املعلومات اجلغرايف  نظام  التوثيق على 
البيانات، ومشاهدة وطبع املعلومات املفيدة، وحتديد مواقع أبنية تاريخية على خريطة 

للقاهرة. ويعتمد النظام أيضاً على التوثيق البصري، واحملاكاة، والوسائط املتعددة.

برنامج توثيق التراث الطبيعي ( ٣

يهدف البرنامج إلى توثيق البيانات املتاحة عن تراث مصر الطبيعي، ونشرها وإيصالها إلى 
املهتمني. وينطوي على جمع كل ما هو متاح من بيانات عن احملميات، كما يضم معلومات 
مفصلة عن الوجود النباتي، واحليواني، والتكوينات اجليولوجية، واملعالم احلضارية املتصلة 
مبواقع معينة أو مناطق حماية. وتنظم البيانات يف هيئة قاعدة معلومات سهلة البحث، 
وترتبط بإعداد خرائط يف نظام املعلومات اجلغرايف للمحميات احلالية واملقترحة، إضافة 

:)Cultnat 1, 2014( إلى أنواع النباتات، واحليوانات بها. ويهدف البرنامج إلى
تعميم وإيصال املعلومات عن طريق سلسلة من اإلصدارات على هيئة كتب، وأقراص - 

مدمجة، وعن طريق شبكة املعلومات »اإلنترنت«. 
رفع قدرة مصر على صون تراثها الطبيعي، عن طريق تعميم، وتيسير املعرفة الدقيقة - 

املتاحة عن مكوناتها، وحالة تلك املكونات. 
زيادة فرصة مصر كمقصد للسياحة البيئية، بتوفير مصدر سهل االستخدام يوضح، - 

ويوجز الثراء البيولوجي، والطبيعي للبالد. 
تزويد صناع القرار، والباحثني، واملستشارين بأداة فعالة موثوق بها، تستجيب بكفاءة - 
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ملطالبهم، واستفساراتهم. 
الطبيعة، عن طريق -  الدولية يف صون  التزاماتها  تنفيذ  على  القدرة يف مصر  رفع 

التوسع يف تعميم هذه االلتزامات. 
مصر -  بتراث  املعنية  البحثية  واجلهات  األجهزة،  بني  والتعاون  االتصال،  تيسير 

الطبيعي.
برنامج توثيق التراث الشعبي ( ٤

الشعبي  التراث  تاريخّياً  تشكل  التي  اليومية  احلياة  تقاليد  توثيق  البرنامج  هذا  يتضمن 
املصري بهدف التناول املنهجي الذي يتبناه املركز يف عملية حتقيق قاعدة البيانات، إلى 
م مكتبة قاعدة البيانات بحيث تضم مجموعة  بناء املادة العلمية املرئية، واملسموعة. وتصَمّ
مرتبة تغطي املقاالت األثنولوجية )القبلية مثاًل( والتحليلية، وكذلك املوضوعات الشائعة 
كتلك التي تتعلق باألعياد التقليدية، واالحتفاالت، واحلكايات، واألمثلة الشعبية، ودورات 
احلياة، والتقاليد احمللية، واألساطير، والعادات، واألنشطة اليومية، واالعتقاد يف األولياء، 
والتقاليد املعمارية، والزراعية، واملوسيقى الشائعة احملببة، والفنون، واحلرف، واخلرافات 
الشعبية، واملوسيقى الشعبية، والرقص الشعبي، فضاًل عن األزياء الوطنية، واحللي من 
وتشمل  واحلضرية.  والريفية،  والصحراوية،  البدوية،  مصادرها  من  مصر:  أنحاء  كافة 
بهذا  حقاً  الوسائط  متعددة  خبرة  تتيح  مبهرة،  إيضاحية  صوراً  كذلك  البيانات  قاعدة 

.)Cultnat 1, 2014( املصري )التراث الشعبي )الفلكلوري

برنامج توثيق التراث الفني ( ٥

يقدم املركز املعرفة التقنية يف قاعدة البيانات، والوسائط املتعددة، أما املعلومات الفنية 
تأتي من وزارة الثقافة )دار األوبرا(، وأكادميية الفنون، ووزارة اإلعالم )اإلذاعة املصرية(، 
وكلية التربية املوسيقية )جامعة حلوان(، وعدد من الباحثني املتخصصني الذين يسهمون 

يف التوثيق، ومن أهم أهداف البرنامج:
اإلسهام يف صون تراث مصر الفني من خالل توثيقه.	 
إتاحة فهم أفضل ملكونات التراث الفني.	 
معاونة املعاهد، واملؤسسات املعنية بالتربية املوسيقية، والفنية.	 
تزويد غير املتخصصني مبصدر للتعليم الترفيهي.	 

برنامج توثيق التراث الفوتوغرايف ( ٦

أكبر  أرشيفات  مع  )األوتوماتيكي(  اآللي  التعامل  تيسير  مهمة  عاتقه  على  يأخذ  املركز 
عدد ممكن من قدماء املصورين املستشرقني. وتضم قاعدة بيانات التراث الفوتوغرايف 
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املصري األولى من نوعها، تصنيفات متنوعة صمدت لفعل الزمن. واملركز بصدد إصدار 
 ١٢00 من  الفريدة:  والندروك  لينرت  يضم مجموعة  فقط،  قراءة  بذاكرة  مدمج  قرص 
صورة عالية اجلودة - أبيض وأسود؛ مصنفة موضوعياً. وسوف تعقبها إصدارات بعناوين 
أخرى، جمعت من املتاحف احمللية والدولية. وكذلك من املجموعات الشخصية )اخلاصة( 

.)Cultnat 1, 2014(

موقع مصر اخلالدة( 7

 .Eternal Egypt »وهو موقع عن احلضارة املصرية على اإلنترنت يسمى بـ »مصر اخلالدة
العربية،  الثالث  باللغات  واإلسالمية  والقبطية،  الرومانية،  الفرعونية  احلضارة  ويشمل 
التراث احلضاري، والطبيعي، من خالل  توثيق  واإلجنليزية، والفرنسية. ويشارك مركز 
مختلف  مع  متعاوناً  واملشروعات؛  األنشطة،  من  عدد  يف  به،  الدولية  العالقات  إدارة 
املنظمات العاملية الرائدة، مثل: الوكالة األوروبية؛ حيث يعد املركز شريكاً نشطاً، وفعاالً 

:)Cultnat 1, 2014( يف عدد من املشروعات التي متولها الوكالة األوربية، هي
• 	)Euromed( توثيق التراث املعماري لدول البحر املتوسط
• 	)Shaduf( توثيق التقنيات التقليدية للمياه
• 	)SidLim( توثيق األنظمة الدفاعية يف سواحل البحر املتوسط
• 	)Strabon( إعداد نظم معلومات ملواقع أثرية
• 	)UNIMED Cultural Heritage II( توثيق التراث احلضاري لدول البحر املتوسط

جميع  خاللها  من  يعرض  التي  العرض،  وشاشات  املعارض،  من  مجموعة  املركز  وميتلك 
مشروعاته للجمهور، كما يقوم بإصدارها عن طريق النشر أو األقراص املضغوطة. ومن أبرز هذه 
اإلصدارات مجموعة أطلس اآلثار الذي يتضمن خرائط شاملة مبواقع اآلثار، ووصفها املفصل 

يف محافظات مصر املختلفة.

وحصد املركز العديد من اجلوائز العربية والعاملية، منها: جائزة القمة العاملية اخلاصة من 
لبرنامج »خريطة  السويد  للتحدي من  املتحدة عام ٢00٣م، جائزة ستوكهولم  العربية  اإلمارات 
املكتبات  يف  التميز  جائزة  ٢00٥م،  عام  للتحدي  ستوكهولم  جائزة  ٢00٤م،  عام  األثرية«  مصر 
واملعلومات من االحتاد العربي للمكتبات واملعلومات من املغرب، ملشروع رقمنة الوثائق القومية 
التاريخية )٢00٩م(، جائزة القمة العاملية ألفضل محتوى متحرك من اإلمارات العربية املتحدة 
ملشروع CULTMOB عام٢0١0م، وجائزة AVICOM )اللجنة الدولية املعنية بالوسائط السمعية، 
والبصرية، والتقنيات احلديثة للصوت، والصورة( للمصنف السينمائي: »أفالم متوسطة املدة« مع 

التنويه بالفيلم التعليمي »أسطورة معبد دندرة« الصني عام٢0١0 م.
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٢.٣.٣ جمعية أصدقاء اآلثار، والتراث باألردن

Friends of Archaeology and Heritage in Jordan

املختصني،  من  قليلة  مجموعة  قبل  من  ١٩٥٨م  عام  تأسيسها  غير حكومية مت  هي جمعية 
واملهتمني بعلم اآلثار من أردنيني، وأجانب، واجلمعية عضو يف االحتاد الدولي حلماية الطبيعة، 
وعضو مؤسس ضمن االئتالف الوطني للتراث، والبيئة يف األردن، ويف اجلمعية األردنية للتراث 
املعماري، ويف عدد آخر من اجلمعيات الثقافية، والبيئية غير احلكومية داخل األردن، وخارجه، 

واالنتساب للجمعية متاح لكافة املواطنني واملقيمني األجانب يف االردن باشتراك سنوي رمزي.

:)FEOAH, 2014( أهداف اجلمعية
• احمللية، 	 والهيئات  املعنية  األردنية  اجلهات  مع  بالتعاون  األثرية  املواقع  وصيانة  حماية، 

والدولية.
• واألبحاث، 	 الكتب،  نشر  وتشجيع  دعم،  طريق  عن  األردن  يف  احلضاري  التراث  إبراز 

والنشرات املتعلقة بهذا املوضوع.
• توعية املواطنني وخاصة اجليل الناشئ بأهمية، وقيمة التراث احلضاري األردني، واملواقع 	

األثرية، وضرورة احملافظة على دعم عمليات التنقيب، واملساهمة يف ترميم املعالم األثرية 
يف األردن، واحملافظة عليها، بالتعاون مع دائرة اآلثار العامة، والبلديات، واجلهات املعنية 

األخرى.
• التعاون مع كافة املنظمات، واجلمعيات الشقيقة التي تُعنى باحملافظة على البيئة وعلى 	

التراث املعماري يف األردن.
:)FEOAH, 2014( وتركز اجلمعية أنشطتها يف

• تنظيم الزيارات للمواقع األثرية، والتاريخية يف األردن بقيادة مختصني يف املوضوع.	
• املجاورة، 	 العربية  والبلدان  األردن،  يف  اجلارية  احلفريات  حول  احملاضرات  تقدمي 

واالكتشافات القدمية، والتقنيات، واألساليب املستخدمة من قبل علماء اآلثار، والتعريف 
باملخاوف حول بعض املواقع األثرية والبيئة احمليطة بها، وغيرها من املوضوعات املعنية 
بالتراث، واحلفاظ عليه. وتعقد هذه احملاضرات باللغتني العربية، واالجنليزية يف مقر 

اجلمعية يف »أم أذينة«.
• تنظيم رحالت إلى البلدان العربية املجاورة، وإلى بالد أخرى حول العالم، للتعرف على 	

املواقع األثرية، والتراثية يف تلك البلدان. ولقد تضمنت رحالت اجلمعية السابقة زيارات 
إلى العديد من الدول، مثل: مصر، واليمن، وسوريا، واملغرب، ثم إلى الصني، وماليزيا، 

واملكسيك، والهند، وغيرها.
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• كما 	 باآلثار،  املهتمة  توزع على األعضاء، واجلهات  بإصدار نشرة شهرية  تقوم اجلمعية 
بأهمية  للتوعية  واآلباء  والطالب  املدارس،  ملعلمي  خاصة  ونشاطات  اجتماعات،  تعقد 
اآلثار، واحملافظة عليها، وللجمعية موقع على شبكة اإلنترنت ميكن التعرف أكثر عليها 

ملستخدمي الشبكة العنكبوتية. 
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ثبت املصطلحات

أواًل: عربي - إجنليزي

أ
Followاتبع 

Direction / orientation / inclinationاجتاه 

 Communicationاتصال 

Proof / evidenceإثبات 

 Meetingاجتماع 

 Procedureإجراء

 Consensus / unanimityإجماع 

 Respectاحترام

 Embarrassmentإحراج 

 Attainment / obtainmentإحراز 

Statisticsإحصاء 

 Specializationاختصاص 

Specialistاختصاصي

 Differenceاختالف

 Optionalاختياري 

Performanceأداء

Managementإدارة

Guidanceإرشاد

Removalإزالة 

 Basic / essentialأساسي 

Principlesاسس

 Strategyإستراتيجية 

 Retrievalاسترجاع 
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 Styleأسلوب 

Multiple Useاستخدام متعدد
Authenticityاألصالة 

Reformsاصالحات 
Lightningاإلضاءة

 Archaeological ruinsاطالل أثرية 

Reformattingإعادة تهيئة

Reconstructionإعادة بناء 

Depend / rely onاعتمد على 

Works of Artأعمال فنية

Purposesأغراض

 Assuming / proposalافتراض 

obligationsإلتزامات

  Humanitiesانسانيات

 Activatesأنشطة

Possibilitiesإمكانيات

Objectivesأهداف

Importance / significanceأهمية 

ب
Insightبصيرة 

Scientific researchبحث العلمي 

ت
Establishment / foundationتأسيس 

 Preparation / orientationتأهيل 

 Exchangeتبادل 

 Difference / contrastتباين 
Compatibilityجتانس

Renewalالتجديد

144



١٤٩

Anastylosisالتجميع أو التركيب

 Analysesحتاليل

Improvementالتحسني أو التطوير 

Transformationsحتوالت

Interventionالتدخل 

 Trainingتدريب 
Humans Interventionsتدخالت البشر

 Heritageالتراث

Archaeological heritageالتراث األثري 

 Cultural heritageالتراث الثقايف

Folkloreالتراث الشعبي 

Natural heritageالتراث الطبيعي

Architectural Heritageالتراث املعماري

Architectural Heritageالتراث املعماري

 Stable heritageتراث ثابت

Scientific heritageتراث علمي

 Interventionتدخل 

  Connection / interrelationترابط 

 Arrangementترتيب 

 Tolerance / forgiveness / indulgenceتساهل

Recordingتسجيل

 Similarity / likelihoodتشابه 

Encouragement / motivationتشجيع 

 Developmentتطور 

 Conflictتعارض 

 Cooperationتعاون 

 Definition / determinationتعريف 

 Learning / educationتعلّم 
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 Private teachingتعليم خاص 

 Changeتغيير 

 Interactionتفاعل 

Explanationتفسير

 Traditionsتقاليد

 Estimates / estimationsتقدير ات

 Reportتقرير 

 Evaluation / assessmentتقييم / تقومي

 Evaluativeتقييمي 

/ Accommodation / adaptationتكّيف

Fundمتويل 

 Execution / carrying outتنفيذ 

 Threats / challengesتهديدات/حتديات
Sustainable Developmentالتنمية املستدامة 

Adaptationالتهيئةأو التكيف 

Descriptive documentationتوثيق وصفي

Documentationتوثيق

Employmentالتوظيف 

Cultural diversityالتنوع الثقايف 

Awarenessالتوعية 

ث
  Stableثابت 

 Local culturesثقافات محلية

Cultureالثقافة 

Folk cultureالثقافة الشعبية 

ج

Prize / award / rewardجائزة 
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 Inventoryجرد 

 Collective / groupجماعي 

Associationجمعية 
Aestheticجمالية 

 Fundamentalجوهري 

Effortsجهود

ح
Decisive / conclusiveحاسم 

 Solutionsحلول 
Firesحرائق

 Safeguardingحراسة

Warsاحلروب

Craftsاحِلَرف

Urbanاحلضري

Firesحرائق

Active conservationاحلفاظ التدخلي

ال Passive conservationاحلفاظ السلبي أو غير الفعَّ

Preventive conservationاحلفاظ الوقائي

Excavationحفائر

Preservationاحلفظ أو اإلبقاء

Conservation fieldحقل احلفاظ

Jewelryاحللي

Protectionاحلماية أو الوقاية

Special protectionحماية خاصة 

General Protectionحماية عامة 

خ
Innخان أو نُزل 
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 Privateخاص 
 Materialخامة/مادة

 Expert / experiencedخبير 

 Expertise / experienceخبرة 
Popular superstitionsخرافات شعبية 

Privacyخصوصية

د
 Historical studiesدراسات التاريخية

 Awarenessدراية 
Historical evidenceدليل تاريخي

Destructionدمار 

 Integrate / integrationدمج 

ذ
  Memoryذاكرة

ر
Ruralالريفي

Illustrative drawingsرسوم توضيحية 

 National symbolsرموز وطنية 

ز
Earthquakesزالزل

Glassزجاج 

Decorationsزخارف

س
Permanent recordسجل دائم 

 Stealingسرقة

Behaviorsسلوكيات

 Social behaviorسلوك اجتماعي

 Spiritual featuresسمات روحية
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Tourismالسياحة

Cultural policiesالسياسات الثقافية 

 Cultural Tourismسياحة ثقافية

ش
 Requirementsشروط 

ص
 Difficult / hardصعب 

 Difficultyصعوبة 
Industriesالصناعات

Maintenanceصيانة 

Periodical maintenanceصيانة دورية

ض
 Damage / harmضرر 

Pressuresضغوط

Visible Lightضوء املرئي 

Lightضوء

ط
 Applicationsطلبات 

 Way / method / approachطريقة 

ظ
 Apparent / explicitظاهر 

Appearظهر 

ع
Habitsعادات

Musical performanceعروض موسيقية

Organicعضوية

Direct relationshipعالقة مباشرة 

Archaeologyعلم اآلثار 
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Biologyعلم األحياء أو البيولوجي

Geologyعلم األرض أو اجليولوجيا

Physicsعلم الفيزياء

Chemistryعلم الكيمياء

Architectureعلم الهندسة املعمارية

 Museologyعلم املتاحف 
Natural sciencesعلوم الطبيعية

 Architectureعمارة

Urbanالعمراني أو احلضري

Architectural elementsعناصر معمارية

غ
Dustغبار

Inorganicغير العضوية 

Intangibleغيراملادي 

Non-profitغير ربحية

 Inadequateغير كاف

ف
 Emptyفارغ 

Examinationفحص
Visual examinationفحص بصري

Scientific examinationفحص علمي

Potteryفخار 

 Loseفقد 
Fungiفطريات

Performing Artsالفنون األدائية 

ق
Reversibleقابل لإلزالة

Listقائمة
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Traditional villageقرية تقليدية

Palacesقصور

 Basesقواعد 

Cultural valuesالقيم الثقافية

Contemporary valuesالقيم املعاصرة

Social valueقيمة اجتماعية

Economic Valueقيمة اقتصادية

Historical valueالقيمة التاريخية

Aesthetic valueالقيمة اجلمالية

ك
Specialized cadresكوادر متخصصة 

 Cavesكهوف 

ل
 Languagesلغات

 Oil paintingsلوحات زيتية 

Accentsلهجات 

م
Tangibleمادي

Scannerماسح الضوئي

Archaeological buildingsمباني أثرية

Mud buildingsمباني طينية

 Open museumsاملتاحف املفتوحة

Legislative fieldاملجال التشريعي

Technical fieldاملجال الفني 

 Fieldمجال 

International Councilاملجلس الدولي

Collectionsمجموعات

 Simulationمحاكاة
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Risksمخاطر

Laboratoryمختبر

Historical citiesمدن تاريخية

Monitoringمراقبة

 Country centersمراكز قطرية

Regional Centreمركز إقليمي

Contributionsمساهمات

Projectsمشروعات

Resourcesمصادر

Heritage resourcesمصادر تراثية

Treatmentمعاجلة 

Archaeological Monumentsمعالم أثرية 

Cultural Criteriaمعاييرثقافية

Natural Criteriaمعايير طبيعية

 Beliefsاملعتقدات

Data/informationsمعلومات

Administrative obstaclesاملعوقات اإلدارية

 Under-waterمغمور باملياه 

Observationمالحظة

Cultural propertiesاملمتلكات الثقافية

 Regionsاملناطق

Textilesمنسوجات

Organizationمنظمة

 Threatsمهددات

 Sitesمواقع

ن
 Army conflictsالنزاعات املسلحة

White antالنمل األبيض
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Robberyنهب 

هـ
  Importantهام

 Marginهامش 
Urbanismهندسة املدن

Identityالهوية

Demolitionهدم

 Careرعاية/اهتمام

و
Documentsوثائق

Mediaوسائط اإلعالم

Awarenessوعي

ي
 Accept / approve ofيقبل 

 Meet / satisfyيلبي 

ثانيًا: إجنليزي عربي

A
 Abilityقدرة/ مقدرة 

 Abnormalغير عادي/شاذ

 Accommodationتكّيف/ استيعاب/سكن

 Accuracyدّقة

 Achievementإجناز

Actionsاجراءات

Administrationإدارة
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 Advancesتطورات 

 Advantageأفضلية / مّيزة

 Adverse effectsتأثيرات سلبية/عكسي

Advertisingإعالن

 Advisory Committeeجلنة استشارية

Aestheticجمالي

 Affectيؤثر

Agreementاتفاق/موافقة

Alliancesحتالفات

 Alterationتغيير 

Analysesحتليالت

 Annualسنوي

 Applyيطبق/ينفذ

Appointيحدد

  Appraisalتقييم

Appreciationتقدير/تثمني

 Appropriateمالئم/مناسب

Archaeological findsاملعثورات األثرية

 Archaeological monumentsاملعالم األثرية

 Archaeological sitesمواقع أثرية

  Archaeologyعلم اآلثار

Architectural Heritageالتراث املعماري

Architectureالعمارة

 Archival materialsاملواد األرشيفية

Archivesدور احملفوظات

   Archivistامني احملفوظات

Artفن

Articlesمقاالت
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Artifactsمشغوالت

 Artistic aspectsاجلوانب الفني

Artistic worksأعمال فنية

  Artisticفنية

Assessmentتقييم/تقدير

Assistanceمساعدة

    Associate Membershipالعضوية باإلنتساب

 Associationالرابطة

 Assurance تأمني /ضمان

 Authenticationمصادقة

 Authenticityأصالة  

Authorities سلطات

 Awardsجوائز

 Awarenessوعي /إدارك/توعية

B
 Barrierحاجز

Behaviorسلوك

Benefitفائدة

  Biosphere Reservesمحميات احمليط احليوى

Boardمجلس

 BlueShieldالدرع األزرق

C
Candidationترشيح

 Careerمهنة

Certify تأكيد او تصديق

 Challengesحتديات

 Changesتغييرات

 Characterizeيصف / يشّخص
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 Circumstancesظروف

Citiesمدن

 Clear evidenceدليل واضح

Clientعميل

Code of Ethicsميثاق أخالقية

 Colleaguesالزمالء

Collections  careرعاية املجموعات

 Commitmentإلتزام  

  Committeesجلان 

 Communicationتواصل

 Competentمتمكن / كفء

Competenceاختصاص

         Competence areasمجاالت االختصاص  

Completionاستكمال

Compositionتركيب

Condition reportتقرير حالة

 Conduciveمفضي إلى

Conferenceمؤمترات

 Confirmيؤكد / يثبت

 Conflict withيتعارض مع

  Conjectureالتخمني

  Consentموافقة

Conservationاحلفاظ

 Conservation plansخطط احلفاظ

Considerable potentialامكانات معقولة

Considerationsاعتبارات

  Consistentمتفق عليه

  Conspicuousواضح
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 Consultantsمستشارين

Consultationsمشاورات

 Contemporaryمعاصر

Continuityاستمرارية

Contractالعقد

Contributionsمساهمات

 Conventionاتفاقية 

Co-operationتعاون

Coordinationتنسيق

Copyنسخ/نسخة

Correct handlingالتناول الصحيح

Countriesأقطار/بلدان

Co-workerمشارك يف العمل

Craftsحرف يدوية

Credibilityمصداقية

Culturalثقايف

Cultural Actionالسلوك الثقايف

Cultural Criteriaاملعايير الثقافية

 Cultural heritageالتراث الثقايف

  Cultural propertyاملمتلكات الثقافية

Curatorأمني املتحف

 Custodianالوصي

Custodianshipالوصاية

D
 Damageضرر/تلف / يضّر بـ

 Depictيصور

 Depressيحبط

 Determineيحدد / يقرر
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 Developيطور

 Difficultyصعوبة

 Definitionحتديد/تعريف

Delegatesمندوبني/مفوضني

Delegatingتفويض

 Demolitionهدم

Detailed recordingتسجيل دقيق

Deteriorationتلف/تدهور

  Deterioration processesعمليات التدهور

Diagnosisتشخيص

Diagnostic examinationالفحص التشخيصي

Direct interventionتدخل مباشر

 Disagreementخالف

Discussionمناقشة

Displayعرض

   Disseminationنشر

Distinctionمتييز/وضوح

 Diverseمتنوع

Documentوثيقة

 Documentary sourcesمصادر موثقة

Documentationالتوثيق

E
 Educationتعليم / ثقافة / تربية

Effectsتأثيرات

Efficiencyكفاءة

  Efficientفعال

 Eligibleمؤهل لـ

Emergency preparednessالتأهب للطوارىء
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 Emergency Situationsحاالت الطوارىء

Endangered speciesاألنواع املهددة باالنقراض

Environmentبيئة

Environmental conditionsظروف بيئية

 Essential aspectsاجلوانب األساسية

 Essential detailsتفاصيل اساسية

 Estimatesتقديرات

Ethical behaviorالسلوك األخالقي

 Ethical standardsمعايير أخالقية

   Ethical principlesاملبادىء األخالقية

Ethicalأخالقي

Ethicsأخالقيات

 Ethnographyاإلثنوغرايف

 Ethnologyعلم األعراق والسالالت البشرية

Evaluateتقييم

Evaluationتطور

 Examination reportتقرير الفحص

Exchange of informationتبادل املعلومات

 Executive Councilمجلس تنفيذي

Exhibitionمعرض/عرض

Exhibition Exchangeتبادل العرض

Experienceخبرة

 Explanationتفسير

 Extentامتداد/مدى

 Exportتصدير

F
 Facilitatesتسهيالت 

Factsحقائق
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Fairnessانصاف/عدل

False Informationمعلومات خاطئة

Featuresمالمح

Fieldsحقول/ميادين

 Financeميّول / مال

  Financialمالي

Fire protectionاحلماية من احلريق

Formulationصياغة

  Forumشكل

Fraudulent intentقصد االحتيا

 Freelanceاحلساب اخلاص

Functionوظيفة

 Functioning rulesقواعد وظيفية

 Fundamentalجوهري

Future generationsاألجيال القادمة

G 
General Assemblyاجلمعية العامة

General Conferenceاملؤمترات العامة

 General Principlesاملبادىء العامة

General Secretariatاألمانة العامة

Geographicalجغرايف

Global organizationمنظمة دولية

 Government agenciesالوكاالت احلكومية

 Grantsمنح

 Guaranteeيضمن

Guidanceارشاد

Guidelinesاملبادىء التوجيهية

H
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Handlingتناول

Hazardsأخطار

Heritageتراث

Hindranceعائق

 Historicتاريخية

Historical citiesاملدن التاريخية

History of artتاريخ الفن

 Honorary Membershipالعضوية الفخرية

I
Illegalغير قانوني

 Illicitغير شرعي

 Illicit tradeجتارة غير مشروعة  

 Immediate dangerاخلطر احملدق

 Immovable objectsاآلثار املنقولة

 Implementingتنفيذ

Importاستيراد

  Improvementحتسني

Inadequateغير كاف

 Incidentalعرضي

Incompatibleغير متوافق

 Independent associationsمؤسسات مستقلة

 Indicatorsمؤشرات

 Indispensableال غنى عنه

 Individualفردي

Informationمعلومات

   Information Technologyتكنولوجيا املعلومات   

   Insuranceتأمني

   Integrateدمج
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 Integrityسالمة

 Intellectual propertyامللكية الفكرية

Intentionنية / قصد

Interestsاهتمامات

International Committeesجمعيات دولية

International Instituteاملعهد الدولي

International circulationالتداول الدولي  

  International mandatesتفويضات دولية

Internsاملتدربني

 Interpretationتفسير

Interventionsتدخالت

Interviewsمقابالت

Investigateيفحص /يتحقق

J
justificationاملبررات  

 justificationتبرير

 Justificationمبرر

K
Keepingاحلفاظ على 

knowledgeمعرفة

L
Laws and Regulationsتنظيمات وقوانني

 Legal purposesأغراض قانونية

Library collectionsمجموعات مكتبية

Lightingإضاءة

   Limitationsاحلدود

Lossفقد

M
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Modern Artالفن احلديث

Modificationتعديل

Monitoringحتكم

Monumentsآثار

 Movable objectsأثار منقولة

Moveable heritageتراث منقول

Multilateralمتعدد األطراف

Multiple Useاستخدام متعدد

Museologyعلم املتاحف

 Museum directorمدير املتحف  

Museum institutionsمؤسسات املتاحف

 Museum professionalsمهني املتاحف

N
  National Committeesاللجان الوطنية

 National situationsاملواقف الوطنية

Natural Historyالتاريخ الطبيعي

Natural Landmarkاألثر الطبيعي القومي

Natural Criteriaاملعايير الطبيعية

Necessityضرورة

 Needsاحتياجات

Networkingالترابط الشبكي

.Non-complianceعدم االمتثال

 Non-profitغير ربحية

O
 Objectivesأهداف

Obligationsاعتراضات

Observationsمالحظات

Offersعروض
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 Opinionرأي

   Opportunitiesفرص

Organizationمنظمة

Originalأصلي

Originatorاملنِشئ

 Outcomeنتيجة /مخرج

  Owner consentموافقة املالك

Ownershipمتلك

P
Packingتغليف

 Paintingsلوحات زيتية

Participantsمشاركني

Participateيشترك

 Parties’ involvedاألطراف املعنية

Partnershipsمشاركات

 Periodic conferencesمؤمترات دورية

Permissionتصريح

Physical propertiesخواص طبيعية

Responsibilityمسؤولية

 Pictorial recordsتسجيالت مصورة

Policiesسياسات

 Possibilityإمكانية

 Potential risksمخاطر محتملة

 Practical trainingتدريبات عملية

Preservationحفظ

 Presidentالرئيس

 Preventingمنع

 Preventive conservationاجلفاظ الوقائي
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 Principlesاألسس

Proceduresاجراءات

programmersبرامج

Prohibitingمنع/حظر

Prohibitionsمحظورات

Promoteيحفز

Propertiesاخلواص

Publicعام

Public Educationتعليم عام

 Public galleriesصاالت العرض

 Public Relationsعالقات عامة

Publicationsمنشورات/مطبوعات

Publicityالدعاية

Q
 Qualificationsمؤهالت

Qualifyيؤهل / يتأهل

 Qualityنوعية

 Quantityكمية

R
 Recommendationsتوصيات

  Reconstructionإعادة البناء

Recordيسجل/سجل

Recoveryاسترداد

 Recreationالتجديد أو إعادة اخللق  

 Reference documentوثيقة مرجعية  

Reformsاصالحات

Regionalإقليمي

 Regional Groupsمجموعات إقليمية
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 Regionsمناطق

Related disciplinesتخصصات ذات صلة

Relationsعالقات

 Religious materialsاملواد الدينية

 Removalإزالة

Representativeممثل

 Reproductionإعادة انتاج أو استنساخ

 Requestطلب

Requirementsمتطلبات

Researchبحث/يبحث

Reservesمحميات

Resourcesموارد/مصادر

Responsibilitiesمسؤوليات

Retardingتأخير

 Restoration  ترميم

 Right of refusalحق الرفض

Risksمخاطر

Rulesقواعد

S
sacredاملقدسة

safeguardingاحلفاظ على

  Safekeepingحراسة

Samplingأخذ عينة

scientific importanceأهمية علمية

Scopeنطاق

Securityأمن

Servicesخدمات

    sharing experienceتبادل اخلبرات
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 Skillsمهارات

Socialاجتماعي/مجتمعي

Sourcesمصادر

Specializationsالتخصصات

Specificationsمواصفات

 Stabilization استقرار أو ثبات

Standardsمعايير

 Standing committeesاللجان الدائمة

 Stolen propertyاملمتلكات املسروقة

 Strategic Planمخطط استراتيجي

T
 Technical facilitiesتسهيالت تقنية

 Techniciansتقنيني/فنيني

Technologyتقنية/تكنولوجيا

  Textileنسيج

 Theoretical educationتعليم نظري

 Theoryنظرية

Toolsأدوات/وسائل

Transportنقل

U
Unauthorizedغير مصرح به

Understandingsتفاهمات

  Unique caseحالة فريدة

Uniquenessالتفرد

Unlicensed excavationحفائر غير مرخصة

 Unqualifiedغير مؤهل

Urban Heritageالتراث العمراني

V
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 Validصالح

Vice-presidentنائب الرئيس

voluntary service خدمة تطوعية

W
Wildlifeاحلياة البرية 

working standardsمعايير العمل

  works of artأعمال الفن
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