
 
 

 
) أیكوموس(المجلس العالمي للمآثر والمواقع میثاق   

  بنیات التراث المعماري تحلیل مبادئ
  ھاوترمیم علیھا حفاظ الو 

)2003(  
 

2003فكتوریا فالس، زیمبابوي، أكتوبر المنعقد بیكوموس لأل  الرابع عشرعامالجمع ال صادق علیھا  
 
  

  ئالمباد
    الغرض من ھذه الوثیقة

 
، عددا من التحدیات في )مــواد البناء وتركیبھا(التراث المعماري، بحكم طبیعتھا وتاریخھا ) بنیات( اتإنشاءتواجھ 

إن ھناك رغبة في إیجاد توصیات أوال . التشخیص والترمیم التي تحد من تطبیق األنظمة القانونیة الحدیثة ومعاییر البناء
.ع كل بیئة ثقافیة متتالءمٍلضمان طرق عقالنیة للتحلیل واإلصالح التي   

وتھدف ھذه التوصیات إفادة جمیع المعنیین بمشاكل الحفاظ والترمیم، علما أنھ ال یمكن بحال من األحوال أن تحل محل 
.المعرفة الخاصة المكتسبة من النصوص الثقافیة والعلمیة  

 المفاھیم األساسیة الخاصة عرض حیث یتم المبادئ،: شقین اثنینمن كاملة الثیقة الو في المعروضةالتوصیات تتكون 
بكونھا ذات  المبادئ تنفرد . أن تتبع من طرفھجیة التي ینبغي المنش القواعد وقتنا حیثالمبادئ التوجیھیة، وبالحفاظ؛ 

.یكوموساأل  وثیقةمصادق علیھا  من طرف/ صفة معتمدة   
 

.متوفرة باللغة اإلنجلیزیة في وثیقة منفصلة التوجیھیة المبادئ  
 

  المبادئ
  المعاییر العامة1

.اإلختصاصات ة مقاربة متعددھوترمیم تھالتراث المعماري وتقوی علىالحفاظ    1.1 یتطلب 
 وكذلك جمیع الثقافات احترام نظرا لما یتطلبھ  محددةمعاییر على  قیمة وأصالة التراث المعماري تتركز  أنال یمكن 2.1

  .ة الثقافیاإلنتماء لبیئتھاضمن تراثھا المادي إعتبار
ء بنا تقنیةل  جمیع مكوناتھ كإنتاج فریدتمامیة أیضا في  تتجلىلب، فقط قیمة التراث المعماري في مظھرهتكمن  ال 3.1

 .معاییر الحفاظمع ال یتناسب  الداخلیة ھابنیات إزالة  مع البنایاتواجھاتعلى االحتفاظ  وعلیھ ؛خاصة بزمانھ
 .ستعمال أواالوظیفةالأي تغییر في  اقتراح عندحفاظ وشروط السالمة  األخذ بعین االعتبار كل متطلبات الینبغي 4.1
المبنى في  أال وھو ھي وسیلة لتحقیق ھدفلب لیست غایة في حد ذاتھاي عمارمتراث الال  فياإلنشائيعملیة ترمیم إن  5.1

 .شمولیتھ
مقترحات حسب خطوات ودراسات  تنظیم ،دقالمع ھاتاریخ نظرا لخصوصیة ، یةالتراث )البنیات( اإلنشاءاتتتطلب  6.1
 یقابلھا على التوالي البحث الخطوات ھذه .والمراقبة سوابق المریض والتشخیص والعالج  :  كما ھو األمر في الطبدقیقة

تحدید اختیار التدابیر العالجیة مع مراقبة كذا  و،التدھوروع المعطیات والمعلومات قصد إبراز أسباب االختالالت یجمى لع
استعمال الموارد المتاحة بطریقة ب لیص التأثیر على التراث المعماريتقنجاعة التكلفة المالیة و  لضمان و .لتدخالتا فاعلیة

 .ي ومندمجتسلسل بشكل ھذه المراحل الدراسةتكررأن  الضروري  عادة  ، منعقالنیة
راث المعماري باستثناء الحاالت  التي  على الت واإلیجابیة ال یجب إجراء أي عمل دون تقییم مسبق للتأثیرات السلبیة7.1

؛ )لأضرار الزلزابیل المثال بعد على س( لإلنشاءات والھیاكلعاجلة لتفادي انھیار وشیك  ضروریة وحمائیةتدابیر تتطلب 
 .  األصلیة البنیة  علىرجعيأثرغیر العاجلةھذه التدابیرل  یكونأنال یجب كلما أمكن، و
 
 



   البحث والتشخیص2
كما ھو یعمل منذ المرحلة األولى من الدراسة  اإلشكالنوع وحجم تبعا ل اإلختصاصات فریق متعدد تكوینة  یتم عاد1.2

 .اإلستقصائي  البحثتحضیر برنامج مرحلة كذالمسح األولي للموقع  ول الشأن بالنسبة
 لیةامج عمل أكثر شموحتى یتم وضع برن بطریقة تقریبیة في المرحلة األولىدراسة المعطیات والمعلومات   یمكن 2.2

  .)للبنیات( لإلنشاءاتیتناسب مع المشاكل الحقیقیة 
التصمیم  معرفة ياسساأل منلذا .  الحفاظعملیةالمتعلقة بمزاولة لخصائص الھیكلیة والمادیة لكامل فھم  المطلوبمن  3.2

الظواھر التي و  وآثارھا التي حصلت ترای والتقنیات التي استعملت في البناء والتغیفي مراحلھا السابقةو بنایة للاألصلي
 .لبنایة لالراھنة حالةال، وأخیرا حدثت
خالل مراحل  )البنیات( اإلنشاءات تثبیت  من أجلقد تطرح المواقع األثریة مشاكل خاصة ألنھا تتطلب تدخالت4.2  
 ؛ معرضة سابقالف تماما عن بنایةختت قدالحلول اإلنشائیة لبنایة تم اكتشافھا . غیر كاملة تكون المعرفةحینما  یاتالحفر

لبنایة ل يكل الشكلعلى ال تأثر أن  ینبغي الإبان عملیات التنقیب الضروریة لتثبیت الموقع عاجلة ال اإلنشائیةفالحلول
 .تھاوظیفو

ت  فالنھج النوعي مبني  أساسا على المالحظة المباشرة لالختالال. مقاربة تاریخیة نوعیة وكمیة علىشخیصتالیرتكز 5.2
 في  المواد، كما یرتكز كذلك على دراسات تاریخیة وأثریة؛ أما النھج الكمي  فھو یھتم بشكل التدھورواألضرار الھیكلیة و

 .)البنیات( ل اإلنشاءاترصد وتتبع المعطیات وتحلیو مادیة و بنیویةاختبارات أساسي على 
 تقییم مستوى موالتدھور ث الضررضروري أوال تحدید أسباب ال  من البنایات،فيقرار بشأن التدخل أي  قبل اتخاذ 6.2

  .البنایةسالمة 
 ،ج العالمقاییسالتشخیص، حیث یتم تحدید الحاجة التخاذ عملیة تقییم  مستوى السالمة، الخطوة األخیرة في  إن7.2 

وعند اإلنشائي؛  و التحلیل یة التاریخثبحا واألالمالحظة المباشرة  عبرجب التوفیق بین التحالیل النوعیة والكمیةستوی
  .تباراتخ نتائج التجارب واالالحاجة
 مقاییس جدیدة لا تآـلمنشوااني ـلمبا تصمیم في السالمة المعمول بھا مستویات  نفستطبیق یتطلب ،في غالب األحیان8.2  

  . السالمةمقاربات مناسبة أن تبرر مختلف واعتبارات محددةتحالیل یمكن لفي ھذه الحاالت . ستحیلةم بل ومفرطة
 ، بما في ذلكالمحصلةجمیع الجوانب المتعلقة بالمعلومات والمعطیات    واضحتفسیريالبد أن تدون في تقریر 9.2 

 .تقییم السالمة، واقتراحات التدخلوالتشخیص 
 
  والمراقبة التدابیر العالجیة 3 

 .اض السطحیة األعرھا عن منلالختالالت بدال الجذریةاألسباب ینطلق من لعالج أن لینبغي  1.3 
 . إن أفضل عالج ھو الصیانة الوقائیة2.3 
 .الحفاظ والتقویةا لتحدید مقاییس أساس )بنیةال( قیمة وأھمیة اإلنشاءتقییم مستوى السالمة وفھم  یجب أن یشكل3.3  
 . طابعھ الضروريتبیان بأي تدخل دون یمكن القیامال 4.3  
 على قیمضررأقل بن السالمة والدیمومة اضمیتم   وعندئذة مع أھداف السالمة المحددةباسمتنالتدخالت یجب أن تكون 5.3  

 .التراث
 بعین اإلعتبارعند وتلك التي تؤخذوالتدھور  ألسباب االختالالتواضحةمعرفة مشروع التدخل على تصمیم ني ینب6.3  
 . مرتبط بھا ألن التصمیم بعد التدخل )بنیةال( اإلنشاءتحلیل 
 بكل حالة على حدة، ویستوجب إعطاء األفضلیة "مبتدعةال" والتقنیات  "األصیلة" االختیار ما بین التقنیات رتبط ی7.3  

 . بعین االعتبار متطلبات السالمة والدیمومةتأخذوالتي   یة التراثةقیمالأكثر توافقا مع  لتلك التي ھي
منھج "  طرح إلىبعض األحیان فينتائج اإلیجابیة للتدخل صعوبة تقییم المستویات الحقیقیة للسالمة وال قد تؤدي 8.3 

 التدابیر التكمیلیة أو مسبق لسلسلةال العلملتدخل مع  ا یاتمستوأقل تنطلق أسسھا من  تدریجیة قاربةمأي " مالحظة ال
  .التصحیحیة

اتخاذ استبدالھا  إزالتھا أود  عنتسنىی حتى لرجوع عنھاة قابلة لتارأن تكون التدابیر المخ ما كان ذلك ممكنا،كل یجب9.3 
 مقاییسعدم إعاقتھا  التأكد منمن الضروري جدا ف لرجوع عنھالغیر قابلة  تدابیرالإذا كانت   أما.مالئمةالجراءات اإل

 . أخرىإضافیة
د توافقھا مع الموامدى وخاصة  منھا المواد الجدیدة و میم بكیفیة دقیقةالترمواد خصوصیات   معرفةمن الضروري 10.3 

  .الجانبیة غیر المرغوب فیھاتأثیرات الاألصلیة لتجنب 
  .ةسابقالتھا األصلیة أو  في حاالسواءومحیطھا،  )للبنیات( لإلنشاءاتالممیزة خصائص لإتالف  ا  ال ینبغي11.3 
  فيالتاریخیة تھ وقیمھتقنیاتكذا و )بنیةلل(تصور األصلي لإلنشاء  الاحترام تدخلعملیة   إثر كلقدر اإلمكانستوجب ی 12.3
  .في المستقبل یمكن التعرف علیھا أدلةترك كما یجب   السابقة األصلیة أو حاالتھ
اإلنشائیة و دمج یشمل مختلف العناصر المعماریة نوم  عن مشروع متكاملمنبثقةتدخل أیة عملیة كون تیجب أن 13.3 

 .والوظیفیة



خصوصیات ال على حرصال وكل ما كان ذلك ممكنا خیةاریتلعناصر الا ضرارأو إإزالة أو تشویھ  جب اجتناب ی14.3 
 . المتمیزةالمعماریة

 .استبدالھا عوضقدر اإلمكان المتدھورة  )البنیات(اإلنشاءات إصالح  من األفضل 15.3 
 شروطبما دامت ال تمس  )البنیات(اإلنشاءات تاریخ  جزءا منالتي أصبحت  غییراتالت والعیوب یجب االحتفاظ ب16.3 
  .مةالسال

 اظفالح  عملیة  تعذرفي حالةالبنایة ھیكل ناتجة عن طبیعة المواد ووالبناء استثنائیة  إعادةتفكیك وعملیات ال تعتبر17.3 
  . أو المضرة منھاوسائل أخرىب

 یةلقیمة التراثاب أي ضررإحداثدون ھا   ووظائفھابشكل واضح أھداف السالمة المتعلقة بعملیات ال تبین یجب أن 18.3 
  .بنایةلل

 .إنجازھا حلمرا خالل األشغال قدر اإلمكان یرافق  راقبةببرنامج للممشروع تدخل   كل رفق ی19.3
  .تخضع للمراقبة أثناء التنفیذیمكن أن تمنع جمیع التدخالت التي ال 20.3 
 .فعالیة النتائجضمان لأثناء وبعد التدخل والتتبع بإجراءات المراقبة  یجب القیام21.3 
  .البنایة تاریخ  منكجزء والحفاظ علیھاالمراقبة والتتبع عملیات جمیع  توثق22.3 

  


