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 المقدمة
 احلفاظ تم متى البقاء عىل وقادر الزمان، عرب تراكم ،ومعريف ،اديم إرث من األنسان خّلفه ما الثقايف، الرتاث يشّكل

 الطبيعة شكلته الذي الطبيعي الرتاث عن خيتلف هوف وهبذا جيل. بعد جيلا  املختلفة وقيمه أمهيته كاروإد عليه

 وهو واملجتمع، للفرد احلية الذاكرة يمثل الواسع بمفهومة الثقايف والرتاث الزمان. عرب بمكانه فظواحت رافياواجلغ

 تشكل التي التارخيية واجلذور ،هنضتها بناء يف األمة عليها ترتكز التي الركيزة وهو واالنتامء. اهلوية هلام حيفظ الذي

 والرتاث الزمن. وتقلبات حتديات من يصادفها ما هةمواج عىل ويساعدها وأصالتها، ،وتفردها ،وجودها استمرار

 التي ابداعاهتم منه يستقون ،ومبدعيها ،ومثقفيها ،مفكرهيا إلهلام احليوي نبعامل هو املجتمعات من ملجتمع الثقايف

  الدولية. الثقافية الساحة يف همحضور تعززو همبامضي همتربط

 به حتتفظ ما أو القامة، منتصبة زالت ال التي األثرية واهدكالش فقط، ملموسة مادية أشياءا  ييعن ال والرتاث

 ،أفرادها وجدان يف املتنقلة روحها أيضاا  هو بل وبقاياها، األمة جسد ومتثل املادية املايض خملفات من املتاحف خزائن

 واحلكايات، ساطري،واأل األشعار، مثل: تشكيلية،و وأدائية، تعبريية، فنون من عليه اعتادوا وما ،وسلوكهم وذاكرهتم،

 عن تعبرياا  وعصور، أجيال عرب األمة توارثته مما وغريها اليدوية، واحلرف التقليدية، واملعارف الشعبية، واملوسيقى

 لألجيال السالفة األجيال وّرثته ما خلصة هو الواسع بمفهومه الرتاث نإ القول ويمكن وثقافتها. روحها،و حياهتا،

 عن الصادق املعرِب  فهو واألمة، واملجتمع، واجلامعة، الفرد، ثقافة دجيّس  والرتاث احلارض. حياة يف ياا باق زال وما ،احلالية

 .بأرسها مةاأل مستوى وعىل املحيل املجتمع مستوى عىل واحلضارية والثقافية، الفكرية، واالنجازات املوروثات

 األمة بشخصية يتصل كونه إىل فباإلضافة وعي، يتفاداها وال عني هاختطئ ال التي املميزة وأمهيته قيمته وللرتاث

 هاقضايا خيدم فإنه ،تقدمها ودرجة اإلبداعي، واحلس الذوق، يف مستواها حيدد كام املميز، الطابع ويعطيها ،املجتمع أو

 تسجيله عىل والعمل به، االهتامم طريق عن ذلك يكون وقد شعبها. لدى واالنتامء اهلوية قويعم فيعززها ،الوطنية

 حماولة أن كام ا،أفراده وسلوكيات ،األمة حارض عىل ينعكس أن يمكن ما وهو وإحيائه، عليه، واحلفاظ وتوثيقه،

 الدخل مصادر من مصدراا  أيضاا  الثقايف الرتاث يعدّ  كام املجتمعية. هتالذاكر اا طمس يمثل واجتثاثه، وتشوهيه، ،هدمه

 توجهاا  يمثل وقد العمل. فرص إجياد مصادر من مصدراا  كونه إىل إضافة السياحي؛ باجلذب علقة من له بام الوطني

 للبحث مادة يشّكل كونه إىل إلضافةبا هذا السيايس. النفوذ وبسط الثقايف، واملسخ السيطرة، أغراض خلدمة سياسياا 
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 للنشء، تعليمية ومادة ،والدراسة للتعاظ، جمال وهو املعريف، والرتاكم اخلربات، مستودع من يملكه بام العلمي

 والفنون. احلضارة وتطور والثقافة، التاريخ، عن معريف وسجل

 واملهددات ارخطاأل من للعديد يتعرضان املادي، وغري واملنقول(، منه )الثابت املادي بقسمية؛ الثقايف والرتاث

 معامله طمس أو التلف، أو للتشوه، تعرضه قد التي ،األخطار من العديد هتدده املادي فالرتاث وجوده. هتدد التي

 اصطلح ما األخطار هذه مثلةأ ومن واختفاءه. عليه والقضاء تدمريه، إىل فتؤدي بقاءه هتدد وقد والثقافية، احلضارية،

 بني معدالهتام وتغري واحلرارة والرطوبة ،الشديدة واألمطار ،والسيول ،الزالزل ومنها الطبيعية باألخطار تعريفها عىل

 الرتاث موارد جتاه اخلاطئة البرشية السلوكيات وأ التدخلت عن الناجتة البرشية هدداتوامل ،واالنخفاض االرتفاع

 متعمدة غري أو ،معينة ألغراض متعمدة السلوكيات أو التدخلت هذه تكون قدو .معه التعامل وطريقه ،املادي الثقايف

 أو التشوه، أو للتلف، الثقايف الرتاث رمصاد ضتعرّ  يف تتسبب مجيعهاو اجلهل. أو اإلمهال، أو وعي،ال قلة عن ناجتة

 من العديد يف واهلاميش املتطفل، اإلسكان أنواع كافة انتشار اخلاطئة؛ البرشية التدخلت أمثلة ومن الضياع. أو الدمار،

 .بحدودها عالية سكانية بكثافة تتصف التي البرشية املستوطنات تلصقو والرتاثية، األثرية، املناطق

 الثقايف الرتاث بمواد بالغة أرضاراا  سببت حرائق إحداث يف قصد، غري أو قصد عن نسان،اإل يتسبب وقد

 بناءأ بني األهلية واحلروب املسلحة اتالنزاع أو الدول، بني تنشب التي احلروب، تعدّ  كام واملنقول. منه الثابت املادي

 أرضار وإحلاق وتدمري، عنف، من بهايصاح ملا الثقايف، بالرتاث اإلنسان يلحقه ما أخطر من الواحد، الشعب

 التطور يشكل وقد الثقايف. الرتاث ممتلكات احلال بطبيعة ومنها مدنية، أو عسكرية أكانت سواء املختلفة، باملمتلكات

 حاالت يف األفراد، أو السلطات، قدمت  ف الثقايف الرتاث عىل أيضاا  عبأا  الوطني املرشوعات وقيام واالقتصادي العمراين

 حتت يندرج كام .للمجتمع واقتصادية خدمية توجهات لتنفيذ معاملها تغيري أو ،التارخيية املباين هدم عىل ،معينة

 هذه كانت سواء الدراسة، أو اخلربة قلة نتيجة أخطاء من الرتاث عىل باحلفاظ القائمون فيه يقع ما البرشية األخطار

 املستخدمة. املواد نوعية يف أم ذاته الرتميم وأسلوب طريقة، يف األخطاء

 وقد تشوهه، أو إليه، تضيف أو منه، فتنتقص املادي غري الثقايف للرتاث هتديداا  يشكل ما املخاطر من هناك أن كام

  واالجتامعية. االقتصادية احلياة يف املطرد والتطور ،العوملة أمهها ولعل بقاءه، تنهي

 ودراستها، املادي، وغري املادي الثقايف الرتاث صعيدي عىل املختلفة واملهددات األخطار، هذه حتديد وإن

  وخماطرها. مؤثراهتا، من الثقايف الرتاث عىل واحلفاظ منها، الوقاية اسرتاتيجيات وضع يف يساعدس أسباهبا، ومعرفة
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 من له يتعرض ملا ومواجهةا  مهددات، من له يتعرض ما بخطورة ووعياا  وقيمته، الرتاث هذا ألمهية وإدراكاا 

 منه، املادي الثقايف، الرتاث عىل احلفاظ ويأخذ منها. بد ال التي الرضورة هو عليه احلفاظ كان بقاءه هتدد حتديات

 اإلحياء. أو الرتكيب وإعادة والتهيئة، والصيانة، واحلامية، واالبقاء، واحلفظ والعلج، الرتميم، منها: عديدة، صوراا 

 ومنها ،الثقايف الرتاث عىل املحافظة يف وافر بنصيب صصه،خت يف كل   ،تساهم أخرى عديدة علوم جهود ضافروتت

 الرتاث عىل احلفاظ يكون وقد وغريها. املعامرية واهلندسة ،والبيولوجي واجليولوجيا، لفيزياء،وا الكيمياء، :علوم

 هذه من جزء أي يف التدخل دون ومراقبتها، الثقافية، املمتلكات بيئة يف بالتحكم الوقائي النوع من املادي الثقايف

 ونعني التدخيل احلفاظ نوع من يكون وقد منها، جزء إزالة أو حفظها، أو تقويتها، أو لتثبيتها، مادة بإضافة املمتلكات

 فيه والبد ،أو هبام معاا  هاأو بحذف يشء منإليها ( بإضافة مادة نقولاملثابت أو ال) املصنوع من الرتاثادة معاجلة امل به

 وكذلك الرتاثي، املعلم منها املصنوع املادة وتركيب وخواص، طبيعة، وإدراك التلف، ابوأسب عوامل، معرفة من

 العلج. يف املستخدمة املادة

 وتوثيقها، الرتاث موارد بتسجيل تبدأ منها، البد ومراحل خطوات اثالرت عىل احلفاظ منهجية تشمل ما وعادة

 مادة ومعرفة ،مكوناته وحتديد ،الرتاث مصادر طبيعة وفهم ،اسباهبأ دوحتدي منه تعاين الذي التلف ظاهرم وحتليل

  وصيانتها. ،عليها احلفاظ تكفل التي التطبيقية اإلجراءات كافة اختاذ ثم ،وخواصها الرتاث

 علمية رضورةو وطنياا  واجباا  عليه واحلفاظ ة،بالرعاي وتعهده ،املادي غري الثقايف بالرتاث االهتامم كان كذلكو

 االجتامع، وعلم ،األنثروبولوجي علم منها إلنسانيةوا االجتامعية، العلوم من جمموعة فيه تلتقي ناا ميدا يمثل كونه

 أو املادي، غري الثقايف الرتاث عىل احلفاظ منهجية وتشمل وغريها. ...اجلغرافيا  وعلم التاريخ، وعلم النفس، وعلم

 سواء ملادي،ا غري الثقايف الرتاث مواد وتوثيق عمج شملت اإلجراءات من جمموعة الفلكلورية، واملواد الشعبي، الرتاث

 والتقاليد، العادات :وهي ،عليها رفااملتع قساماأل إىل التصنيف ثم والكتب، ملدوناتا من اا مجع مأ ميدانياا  مجعاا  كان

 أو أدائية أو تعبريية، فنون أكانت سواء املختلفة الشعبية والفنون الشعبية، واملعارف واملعتقدات الشعبي، األدبو

 وعرضه، املادي غري الثقايف الرتاث ملواد الفعلية احلفاظ وطرق وسائل هذه التصنيف عمليات وييل تشكيلية. حرفية

  عنه. واإلعلم به والتوعية واستثامره، وتوظيفه إحيائه، وحماولة وحتليله، ودراسته

 ،أنشئت أن ومهددات، خماطر من له يتعرض وما املادي( وغري )املادي الثقايف بالرتاث للهتامم كان ولقد

 للرتبية املتحدة األمم ةممنظ ؛املؤسسات هذه سرأ عىل يأيت .عليه وباحلافظ به معنية دولية ومنظامت مؤسسات
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 واملواقع للمعامل الدويل املجلس ثم ية،فرع وجلان منظامت من حتتها يندرج وما باليونسكو، املعروفة والثقافة والعلوم

 العاملي، الرتاث مدن ومنظمة وم(،)االيكر الثقافية املمتلكات رميموت صون لدراسة الدويل واملركز (،سااليكومو)

 واالقليمية العربية واملنظامت املؤسسات وهناك الدولية. املؤسسات من وغريها )االيكوم( للمتاحف الدويل واملجلس

 واملنظمة ،والعلوم والثقافة لرتبيةل العربية املنظمة كسولاال منظمة ومنها ،سلميواإل العريب بالرتاث أيضاا  املعنية

 العواصم ومنظمة عربية،ال التارخيية واملدن الرتاث مؤسسةو يسيسكو،باال املعروفة لثقافةوا والعلوم للرتبية اإلسلمية

 مراكز إىل ضافةإ ي،العامل للرتاث العريب اإلقليمي ركزوامل ،الثقافية للخدمات خان اآلغا مؤسسةو سلمية،اإل واملدن

 ومركز السعودية، العربية اململكة يف الرتاث عىل للمحافظة السعودية اجلمعية مثل العربية، الدول من العديد يف ق طرية

 اململكة يف والرتاث اآلثار، أصدقاء مجعيةو العربية، مرص بجمهورية القاهرةب والطبيعي احلضاري الرتاث توثيق

 وصيانته الرتاث، عىل باحلفاظ املعنية واملعاهد، اجلامعات يف واألكاديمية التعليمية ؤسساتامل هناك وأيضاا  األردنية.

  .ودراسته

 االتفاقيات من جمموعة يصحبه نأ البد كان عليه واحلافظ بالرتاث طريوالق   واالقليمي الدويل االهتامم وهذا

 جمال يف العمل وتضبط ،وتنظم ،حتكم طريةوق   ليةحم قوانني وكذلك ،قليميواإل ،الدويل حميطها يف أيضاا  توازيةامل

 املتعلقة املوضوعات يتغط دولية ووثيقة وميثاق تفاقيهإ وعرشين مخس عن يربو ما ظهر ولقد عليه. واحلافظ ،الرتاث

 ميم،بالرت سواء مبارشة، بصورة ومحايته املادي، غري وكذلك واملنقول، منه الثابت املادي، الثقايف الرتاث عىل باحلفاظ

 املمتلكات حلامية الهاي اتفاقية مثل: باحلامية، يتعلق ما ومنها م.1391 البندقية وميثاق م،1391 أثينا ميثاق مثل:

 الرتاث وإدارة محاية وميثاق م،1391 والطبيعي الثقايف الرتاث حلامية باريس واتفاقية سلح،امل نزاعال حالة يف الثقافية

 بورا ميثاق مثل: باحلفاظ، املتعلق ومنها م.1111 باملياه املغمور الثقايف الرتاث محاية واتفاقيـة م،1331 ثرياأل

 وكذلك .م1331 لألصالة نارا وثيقة أو ميثاق مثل: الرتاث، أصالة عىل واحلفاظ م،1399 واشنطن وميثاق م،1391

 واملعدلة م،1119 املادي غري ثقايفال الرتاث صون أو محاية اتفاقية مثل: ،املادي غري الثقايف الرتاث عىل ظاحلفا نامذج

 م،1391 لعام لآلثار املوحد القانون مثل: واالسلمية، العربية واملواثيق االتفاقيات أيضاا  وهناك م.1111 لعام

 العربية تفاقيةواال م،1399 العربية البلد يف املخطوطات حلامية النموذجي والقانون م،1391 لعام الهور وميثاق

  م.1111 الشعبية تاملأثوار حلامية
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 وبني بينه والعلقة واصطلحاا، لغةا  طبيعته عىل والتعرف الثقايف، الرتاث ماهية دراسة إىل الكتاب هذا وهيدف

 الفصل يف تناوله يتم سوف ما وهو املتنوعة، وأقسامه هبا، يتميز التي املختلفة والقيم ،وأمهيته والثقافة، التاريخ اآلثار،

 منه. األول

 إىل تؤدي قد والتي املادي، وغري املادي بشقية الثقايف الرتاث هتدد التي واملهددات املخاطر دراسة إىل هيدف كام

 عليه يركز سوف ما وهو مواجهتها، وكيفية أسباهبا عىل والوقوف واختفاءه، ودماره ضياعه أو تشوهيه، أو تلفه،

 الثاين. الفصل

 حتقيق يف معه تساهم التي والعلوم ،املختلفة وصوره اثالرت عىل احلفاظ دراسة إىل الكتاب هيدف وكذلك

 الكتاب. من الثالث الفصل بالتفصيل يتناوله ما وهو ،املادي وغري منه املادي ،الثقايف الرتاث حفظ ومنهجية أهدافه،

 ظامتواملن املؤسساتب بالتعريف الرؤية تكتمل أن بشمولية الثقايف لرتاثل دراستنا يف املنهجي تناولال تطلبيو

 فني ودعم ومرشوعات، جهود، من به تقوم وما ،الدويل املستوى عىل عليه، واحلفاظ الثقايف، بالرتاث املعنية الدولية

 املستوى عىل مثيلهتا كذلك عنها، واملنبثقة منها املتفرعة املراكز أو اللجان وكذلك العامل، مستوى عىل للرتاث ومادي

  بالرتتيب. الكتاب من واخلامس الرابع الفصلني يف تناوله ميت سوف ما وهو العريب. أو االقليمي

 حتكم، التي والضوابط الثقايف، الرتاث مع للتعامل العامة األطر حتدد التي الدولية واالتفاقيات املواثيق دراسة األمر لزم كام

 أو التاصيل أو الصيانة، أو الرتميم، أو باحلامية، يتعلق ما ومنها املادي، وغري املادي الثقايف الرتاث عىل احلفاظ جمال يف العمل وتنظم

 ما وكذلك املادي، وغري واملنقول( )الثابت املادي املختلفة، بأقسامه عليه واحلفاظ الثقايف الرتاث بصون يتعلق مما غريه أو التوثيق

  .املاء يف مغمور أو األرض حتت مدفون هو وما ،رضاأل فوق هو

 أنوعه أو بأقسامه الثقايف بالرتاث املهتم العريب القارىء إليه حيتاج أن يمكن ما تناول دق الكتاب يكون أن نأمل وهبذا

 ظافاحل حقل يف املشتغلون كذلكو القديمة، واحلضارات ،واآلثار ،الرتاث بمجال والعاملون املهتمون فيه جيد أن وعسى املختلفة،

  العريق. العريب الثقايف والرتاث العربية الثقافة بناء يف لبنه نيكو وأن ،هميفيد ما وصيانته، وترميمه الثقايف الرتاث عىل

 املؤلفان
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 المحتويات

 الصفحة املوضوع

  مقدمة

  املحتويات

  واجلداول األشكال قائمة

  وأمهيته الثقايف، الرتاث ماهية األول: الفصل

  واصطلحاا  لغةا  الرتاث 1.1

  الثقافةو والتاريخ، باآلثار، الرتاث علقة 1.1

  الثقايف الرتاث مصادر حتدد معايري 1.9

  وخصوصيته الثقايف الرتاث أصالة 1.1

  الثقايف الرتاث قيمة 1.1

  الثقايف الرتاث أمهية 1.9

  الثقايف الرتاث أقسام 1.9

  املادي الثقايف الرتاث 1.9.1

  املادي غري الثقايف الرتاث 1.9.1

  الثقايف الرتاث ومهددات أخطار :الثاين الفصل

  املادي الثقايف الرتاث هتدد التي خطاراأل 1.1

   طبيعية أخطار 1.1.1

  بيولوجية أخطار 1.1.1

  كيميائية أخطار 1.1.9

  برشية أخطار 1.1.1

  املادي غري الثقايف الرتاث هتدد التي األخطار 1.1
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  العوملة 1.1.1

   واالجتامعية االقتصادية احلياة تطور 1.1.1

  الثقايف الرتاث عىل اظاحلف الثالث: الفصل

  وصوره احلفاظ مفهوم 9.1

   احلفاظ مفهوم 9.1.1

  الرتاث عىل احلفاظ صور 9.1.1

   الرتاث عىل باحلفاظ املختلفة العلوم علقة 9.1

  الرتاث عىل واحلفاظ اآلثار علم 9.1.1

  الرتاث عىل واحلفاظ الكيمياء علم 9.1.1

  الرتاث عىل واحلفاظ الفيزياء علم 9.1.9

   الرتاث عىل واحلفاظ "اجليولوجيا" أو األرض علم 9.1.1

  الرتاث عىل واحلفاظ "البيولوجي" أو األحياء علم 9.1.1

  الرتاث عىل واحلفاظ املعامرية اهلندسة علم 9.1.9

  أخرى علوم 9.1.9

  املادي الثقايف الرتاث عىل احلفاظ أنواع 9.9

  الوقائي احلفاظ 9.9.1

  التدخيل احلفاظ 9.9.1

  املادي الثقايف الرتاث عىل للحفاظ العامة واألسس املعايري 9.1

  املادي الثقايف الرتاث عىل احلفاظ بمهام القائم 9.1

  املادي الثقايف الرتاث عىل احلفاظ يف العامة املنهجية 9.9

  احلروب أخطار من املادي الثقايف الرتاث محاية 9.9

  الدويل العرف ىف احلروب أخطار من الثقايف لرتاثا محاية 9.9.1

  احلروب أخطار من الثقايف للرتاث احلامية أنواع 9.9.1
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  املادي غري الثقايف الرتاث عىل احلفاظ منهجية 9.9

   والتوثيق اجلمع 9.9.1

  التصنيف 9.9.1

  والعرض احلفظ 9.9.9

  والتحليل الدراسة 9.9.1

  اإلحياء 9.9.1

   والتوظيف االستثامر، 9.9.9

   واإلعلم التوعية، 9.9.9

 واحلفاظ بالرتاث معنية، وعربية دولية ومؤسسات منظامت الرابع: الفصل

 عليه

 

  دوليةأوالً : منظامت ومؤسسات 

  (UNESCO) والثقافة والعلم للرتبية املتحدة األمم منظمة 1.1

   العاملي الرتاث جلنة 1.1.1

  املادي غري الثقايف الرتاث لصون احلكومية الدولية اللجنة 1.1.1

  العاملي الرتاث متويل صندوق 1.1.9

  للخطر املعرض املادي الثقايف الرتاث قائمة 1.1.1

  املادي غري الثقايف الرتاث قائمة جلنة 1.1.1

  (ICOMOS) واملواقع للمعامل الدويل املجلس 1.1

   (ICCROM)الثقافية املمتلكات وترميم صون، لدراسة الدويل املركز 1.9

  (IUCN)االحتاد الدويل للحفاظ عىل الطبيعة  1.1

  مؤسسات أخرى 1.1

املنظمة األوروبية للمرممني، وأخصائيي الصيانة، واحلفاظ عىل الرتاث  1.1.1

(ECCO)  
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  (CAPC)اجلمعية الكندية ألخصائيي احلفاظ والصيانة املحرتفني  1.1.1

  منظامت ومؤسسات عربية  :ثانياً 

  (ALECSOاملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )ألكسو  1.9

  مراكز ق طرية معنية باحلفاظ عىل الرتاث 1,9

  مركز توثيق الرتاث احلضاري والطبيعي بالقاهرة 1.9.1

  اجلمعية السعودية للمحافظة عىل الرتاث 1.9.1

  باململكة العربية السعوديةدارة امللك عبد العزيز  1.9.9

  مجعية أصدقاء اآلثار، والرتاث باألردن 1.9.1

  معنية بالرتاث واحلفاظ عليهوعربية تفاقيات دولية إ: مواثيق وام الفصل اخل

  أوالً: املواثيق واإلتفاقيات الدولية

  م1391ميثاق أثينا لرتميم و استعادة املعامل واآلثار التارخيية عام  1.1

  م1311اتفاقية الهاي حلامية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح  1.1

  م1391ميثاق فينسيا  1.9

  م.1391االتفاقية الدولية حلامية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي، باريس عام  1.1

امليثاق الدويل للمحافظة عىل املدن التارخيية واملواقـع احلرضـية )ميثـاق واشـنطن  1.1

 م1399

 

  م1331ميثاق محاية وإدارة الرتاث األثري  1.9

  م1111 اتفاقية بشأن محاية الرتاث الثقايف املغمور باملياه 1.9

  م1119اتفاقية محاية )صون( الرتاث الثقايف غري املادي  9.1

   عىل اتفاقية صون الرتاث الثقايف غري املاديم 1111عام  تعديلت 1.3

  عربيةالتفاقيات االواثيق وامل: ثانياً 

  1391القانون العريب املوحد لآلثار لعام  1.11

  م1399القانون النموذجي حلامية املخطوطات يف البلد العربية  1.11
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  م 1111االتفاقية العربية حلامية املأثوارت الشعبية  1.11

  املراجع العربية

  املراجعة األجنبية

  ثبت املصطلحات

 


