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 الممخص 
لممناطق التراثية حيث يعبر التراث الحضاري عن كل ما ورثو  االرتقاءمقصد البحث ىو توضيح شامل لسياسات الحفاظ و 

الشعوب عن اآلباء واألجداد من منجزات ثقافية وحضارية اكتسبت قيمة نوعية أثبتت قيمتيا وأصالتيا في مقاومة قوى 
مشترك بين التغيير فصارت مرجعا بصريا أصبح كأحد ركائز الطابع المعماري واليوية لممجتمعات، فأصبح التراث عامل 

كافة الشعوب ميما اختمف عمر حضارتيا و . يتعرض التراث الحضاري المعماري لمعديد من المؤثرات الخارجية اإليجابية 
التي تعطي لو القيمة، والسمبية المسببة لمتمف، فكان البد من التعامل مع تمك المؤثرات عمى كافة المستويات الرسمية وغير 

من ذلك المخزون وتوظيفو كأداة فعالة في  واالستفادةيتضمن صيانة مخزون التراث وحمايتو  الرسمية من خبلل فعل مزدوج
 التطوير واإلبداع المعماري والعمراني .

 الكممات االفتتاحية 

 .االرتقاء –سياسات –التراث المعماري والعمراني  –الحفاظ 

 

 مقدمة  ال
و األساليب  لمحفاظ  باالستراتيجياتكي نتمكن من الحفاظ عمي التراث و المواقع التراثية  يجب أن يكون لدينا وعي كامل 

و االرتقاء بيا  حيث تبذل الدول المختمفة الجيود المضنية لمحفاظ عمي التراث بجميع عناصره و من أىميا التراث 
ة المناطق التراثية ذات القيمة يجب أن نتعرف عمي األساليب المختمفة المعماري و العمراني ، و من أجل إدراك أىمي

 لمحفاظ عمي المواقع التراثية .

وييدف البحث إلي دراسة االستراتيجيات الخاصة بالحفاظ عمي التراث الثقافي الحضاري وتنوع ىذه االستراتيجيات سواء   
كذا تحسين نوعية الحياة بما يصل بنا إلى الحفاظ عمي التراث نتيجة بالتنمية واالرتقاء النوعي ، أو التدريجي ، أو الكمي و 

يضاح  الوعي بو ، وكذا استراتيجيات تحسين بيئة األثر والمجال العمراني كمدخل لمشاريع التعامل مع التراث المعماري ، وا 
رميم المصرية في التعامل مع التراث المنيجية العممية العداد مشروعات الترميم ، و أىمية الصيانة ، وما تقوم بو مدرسة الت

 من خبلل المواثيق الدولية. 

 مشكمة البحث : 
شيدت المواقع التراثية حالة من التدىور بما يشممو من مجموعة من المباني ذات األنشطة المتعددة تمثل ثروة قومية  

قافية، والحضارية التي نفتخر بيا وواجية حضرية لمصر ، حيث إنيا تشكل صروحا متعددة تساىم في تشكيل الخمفية الث
طالة عمرىا يجب أن يأخذ قدرًا كبير من األىمية، مما يفرض التعامل معيا  جميعا ، ومن ىنا فإن الحفاظ عمي تمك الثروة وا 
من خبلل اسموب عممي ومنظم لعممية الصيانة والحفاظ مما يكفل األمن واألمان ، ويدفع بعممية الحفاظ عمي تراثنا القومي 

 . ليذا أتى ىذا البحث كي يبرز أىم إستراتيجيات الحفاظ و اإلرتقاء بيا . لي األمامإ
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 أسئمة البحث : 
يسعي ىذا البحث إلى التعرف عمى إستراتيجيات الحفاظ و اإلرتقاء عمي المناطق التراثية . وبشكل أكثر تفصيبًل فإن ىذا 

 البحث ييدف إلى اإلجابة عن السؤال التالي:

 ستراتيجيات الحفاظ و اإلرتقاء لممناطق األثرية ؟؟ما ىي أىم إ

 أهمية البحث
تبرز أىمية البحث في شرح إستراتيجيات الحفاظ عمي المناطق األثرية و اإلرتقاء بيا ، حيث أن المناطق التراثية ىيو تعبير 

الشعوب بخصائصيا  صادق عن تاريخ وثقافة المجتمع ، وبذلك فالتراث تجسيم لقيم ثقافية وحضارية تعكس حضارات
 الدينية واالجتماعية والثقافية والسياسية وبيئة اجتماعية واقتصادية عاشيا األجيال . 

 الدراسات السابقة : 
مع مجموعة من الباحثين استخدمت فييا مواد وألياف كربونية  Valentiniفي دراسة حديثة قامت بيا  .1

بحجم النانو بجانب استخدام األنزيمات وذلك في تنظيف ترسبات سوداء ناتجة عن التموث عمى اسطح 
،  Valentiniأعمدة رخامية في روما بإيطاليا، وقد أعطت التجربة نتائج ناجحة في إزالة ىذه الترسبات. )

2112 ) 
عن تأثير سمك الجدار عمى عممية التحكم في رطوبة الجدران بأسموب تيوية  Torresفي دراسة ل  .2

سم لو تأثير ولكن بسيط  111إلى  21الجدران من االسفل،  توصمت إلى أن تغير سمك الجدار ما بين 
انخفاض  سم فان نسبة 21عمى كفاءة أسموب العبلج بتيوية اسفل الجدران، بحيث إذا كان سمك الجدار 

% إذا كان سمك الجدار  2109% ، بينما تقل بنسبة 31الرطوبة في الجدار بأسموب التيوية تقل بنسبة 
،  Torres. ) 1506سم فان نسبة الرطوبة تقل بحوالي % 111سم، في حين إذا كان سمك الجدار  61

2111 ) 
سة أخرى إلى أن تيوية أسفل الجدران في درا serroTأيضا فيما يتعمق بالتحكم في رطوبة الجدران فقد أشارت 
 تعتبر من أنسب الوسائل لمتحكم في ارتفاع الرطوبة في الجدران.

 مصطمحات البحث :
التراث : ىو كل ما ينتقل من جيل الي جيل عن طريق اإلرث سواء اكان ماديا او معنويا و ىو بذلك يشمل  -

 ة . ) المعجم العربي األساسي ( .العقار و المال و العادات و التقاليد و األنماط الحضاري
المناطق التراثية : ىي المناطق التي تم تسجيميا طبقا لقانون اآلثار و ينطبق عمييا بالتالي أساليب الحماية لآلثار  -

و تنظيم ارتفاعات المباني حوليا و تحديد حرم األثر ، و غير ذلك من اشتراطات حماية اآلثار في القانون .) 
 ( 2111الريس، 
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 الطار النظري لمبحثا
لمحفاظ و اإلرتقاء بالمناطق التراثية استراتيجيات و التي ىي اساليب تتبعيا الدول و الحكومات و القطاعات العامة و 

 الخاصة و غيرىا و سنتطرق فيما يمي الىم ىذه االستراتيجيات : 

 سياسات الحفاظ لممناطق التراثي  
التراثي وذلك بالتحكم بالبيئة المحيطة وىو أحد أنواع التدخل غير المباشر في الوقاية :  يقصد بيا حماية الموقع  - 1

عممية الحفاظ.، وبالتالي منع تنشيط عوامل التمف عن طريق المراقبة والصيانة الدورية المستمرة. وعممية الوقاية تضم 
دابير البلزمة لمنع الحريق والتخريب أعمال التحكم في درجات الحرارة والرطوبة و اإلضاءة بداخل المباني، واتخاذ الت

جراء أعمال التنظيف المستمرة. كما تشتمل الوقاية عمى إجراءات التحكم والتقميل من تأثير المموثات الجوية  والسرقة، وا 
في  وااالىتزازات الناتجة عن حركة المركبات، وكذلك مراقبة المياه التحت سطحية ومحاولة التحكم بيا، باإلضافة إلى التحكم

 أعداد الزوار وتصرفاتيم بداخل المبنى. 

 :  nroTorreseePالحفاظ  -2

تيدف ىذه العممية إلى اإلبقاء  والحفاظ عمى الوضع الحالي لمموقع  باتخاذ التدابير البلزمة المذكورة في عممية الوقاية، مع 
تركز عممية الحفاظ عمى إجراء الصيانة إمكانية إجراء بعض اإلصبلحات الضرورية لمنع المزيد من التدىور. وبشكل عام 

المستمرة مع إجراء اإلصبلح لممواد والعناصر أكثر منو التركيز عمى أعمال اإلستكمال أو البناء، وأن إجراء أي إضافات 
خارجية حديثة ال تقع ضمن نطاق ىذه العممية. وأن الصيانة أو اإلصبلح حتى ولو كان باإلستبدال لتوصيالت الكيرباء 

  اء تعتبر ضمنيا ولكن بشكل محدود.والم

 اجراءات و تعميمات عممية الحفاظ    
 تحقيق اإلستقرار لمواد وعناصر البناء التالفة "كإجراء أولي" لحين البدء في تنفيذ اإلجراءات اإلضافية البلزمة . -
تعتبر أقل درجات التدخل في عممية الحفاظ، وىي خطوة تحضيرية  حماية وصيانة مواد وعناصر البناء ،   -

 .ألعمال أو خطوات أخرى
إصبلح مواد وعناصر البناء )التثبيت، التقوية، الحماية(: تبدأ ىذه الخطوة عندما تتطمب حالة المبنى المزيد من  -

 .إجراءات الحفظ
نفعا الخطوة السابقة يتم المجوء إلى ىذه الخطوة من اإلستكمال المحدود لمعناصر التالفة بشكل كبير: إذا لم تجدي  -

التدخل الستكمال األجزاء المتيالكة أو األجزاء المفقودة لعناصر البناء، وذلك عندما تكون ىناك نماذج متبقية دالة 
 عمى الشكل األصمي. وينبغي في المواد المستخدمة في االستكمال أن تتبلئم مع القديم بصريا وفيزيائيا. 
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التقوية ىي عممية إضافة أو تطبيق لواصق أو مواد تدعيمية بداخل التركيب األصمي لمادة البناء؛ بغرض زيادة ديمومتو و 
دخاليا في مادة األثر؛ عندما يثبت لناً   سبلمتو. وأعمال التقوية عبارة عن إجراء التقوية بالمواد المقوية وذلك بحقنيا وا 

وعدم قدرتيا عمى البقاء في مواجية األخطار وعوامل التمف مستقببل. ويعتبر استخدام المواد و األساليب التقميدية ضعفيا 
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أمرا ضروريا، أما إذا ثبت عدم مبلئمتيا لطبيعة مادة البناء القديمة والظروف المحيطة فيمكن المجوء إلى المواد و األساليب 
 وبشرط أن تكون قابمة لئلسترجاع .  الحديثة إذا ثبت مبلئمتيا بالتجربة،

 :  noTsereseePالترميم  -4

ىي عممية عالية التخصص، تيدف إلى الحفاظ والكشف عن القيمة الجمالية والتاريخية لؤلثر، وىي عممية قائمة عمى 
عبلوة عمى ذلك فان  أساس احترام المادة األصمية والوثائق الحقيقية. ويجب أن تتوقف أعمال الترميم عندما يبدأ التخمين.

أي عملً اضافي والذي ال غنى عنو يجب أن يكون متميزا عن التركيب المعماري ويحمل طابعا حديثا. الترميم يقصد بيا 
لغة عممية اإلعادة أو اإلسترجاع، وعممية الترميم ىي أحد األساليب المستخدمة في عبلج المباني و المواقع  القديمة، وكما 

عادة شكل الموقع أو أحد أجزاءه أو أحد مبلمحو إلى حالة سابقة معروفة ذكر سابقا فإن عمم ية الترميم ىي محاولة اظيار وا 
كان عمييا في وقت من األوقات ؛ عن طريق إزالة بعض األجزاء أو إعادة تجميع بعض األجزاء دون استخدام مواد دخيمة 

موثوقة. اذا، فان نطاق العمل في ىذا النوع من العبلج  عمى المبنى، وذلك اعتمادا عمى دالئل مادية ووثائق أصمية و 
يتمثل في إزالة أجزاء من فترات سابقة، أو استبدال أجزاء مفقودة من فترات ترميم سابقة، اعتمادا عمى دالئل مادية ووثائقية 

يم ىي تحديد األجزاء والمواد وذلك باستخدام مواد تقميدية أو مواد مبلئمة لممواد المستبدلة.ُ  إن أول خطوة في عممية الترم
التي تعود لفترة ترميم سابقة، والمراد الحفاظ عمييا، ومن ثم حمايتيا وصيانتيا بأقل نسبة من التدخل بحيث تكون كعمل 

 تحضيري لخطوة عبلج الحقة . 

أن تكون المواد  تعتبر عممية استبدال جزء كامل مفقود أو متدىور يعود لفترة ترميم سابقة أحد خطوات الترميم. ويجب
المستخدمة في الترميم متناسقة مع الكل ويمكن تمييزىا بنظرة تدقيق، ويفضل استخدام مواد تقميدية، كما باإلمكان استخدام 
مواد بديمة؛ حيث أن اليدف من عممية الترميم ىو إعادة المظير القديم لفترة تدخل سابقة وليس الحفاظ عمى أجزاء معينة، 

ميع ىذه األعمال وتأريخيا. ويجب األخذ في اإلعتبار أنو يجب احترام التدخبلت السابقة والحفاظ مع ضرورة توثيق ج
عمييا. فعندما يتكون الموقع من طبقات أو تدخبلت تاريخية مختمفة، فإن إزالة أحدىا ال يمكن تبريره اال ضمن ظروف 

 استظياره، عمى أن يتم توثيق األجزاء المزالة بشكل دقيق . معينة، كأن يكون الجزء المراد إزالتو أقل أىمية من الجزء المراد
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ضافات  جراء تغييرات وا  التأىيل ىي العممية التي يتم فييا محاولة اتاحة اإلستخدام المناسب لمموقع عن طريق إصبلحو وا 
والثقافية والمعمارية. واليدف من التأىيل ىو إعادة  لو، مع الحفاظ عمى األجزاء و المبلمح التي تعبر عن قيمو التاريخية

استخدام الموقع  سواء بوظيفتو السابقة أو بأي وظيفة جديدة تتناسب معو و ال  تحط من قيمو السابقة الذكر. إن عممية 
ة دائما، بحيث استكمال أحد األجزاء أو المبلمح المعمارية الميمة المفقودة ضمن عممية التأىيل يعتبر من األمور المفضم

يمكن تصميم وبناء جزء جديد في الموقع؛ في حال توافر الدالئل المادية والوثائقية والصور المساعدة عمى إعادة ايجاد ىذا 
الجزء المفقود، وأيضا في حال وجود الرغبة إلعادة انشائو كجزء من المظير التاريخي لمموقع. كما يوجد خيار ثان مقبول 

األجزاء وىي بناء تصميم جديد يتناسب مع السمات المعمارية التاريخية المتبقية في المبنى . وينبغي لعممية استكمال أحد 
لمتصميم الجديد أن يأخذ في اإلعتبار حجم ومقياس ومواد الموقع القديم، و األىم من ذلك كمو أن يكون مختمفا بشكل 

 واضح عن القديم. 
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 :  noireldoseePإعادة التكوين  -6

قصد بع ممية إعادة التكوين ىي عممية نسخ عمل فني متواصل مثل الموحات الفنية والزخرفية، وذلك عن طريق استكمال ُُ
األجزاء المفقودة والمتدىورة منو؛ لمحفاظ عمى تناسقيا الفني والجمالي. كما تنطبق ىذه العممية عمى بعض الممتمكات 

 لمكان آخر أكثر أمنا وحفظا لو .الثقافية الميدد بخطر ييدد بقائيا، مما يتطمب نقميا 
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ىي الخطوة أو العممية التي يتم فييا تنفيذ أعمال إنشاء جديدة إما كاممة أو ألجزاء أو مبلمح غير موجودة من الموقع 
يز بو في فترة تاريخية معينة األثري؛ نظرا لتعرضو لظروف معينة أدت إلى تدميره؛ وذلك بيدف نسخ مظيره الذي كان يتم

 وفي نفس موقعو القديم.

تتشابو عممية إعادة البناء مع عممية الترميم من حيث كونيما ييدفان إلى إعادة الموقع إلى شكل كان عميو في فترة سابقة  
بل بدء العبلج قميمة معينة وميمة في تاريخو. وتختمف عممية إعادة الموقع عن الترميم في أن األجزاء  القديمة المتبقية ق

جدا، وفي بعض الحاالت تكون معدومة. وبما أن األجزاء المتبقية أو الدالئل غير كافية مما يؤدي إلى حدوث أخطاء عند 
 التدخل، فإن ىذا النوع من التدخل نادرا ما يتم المجوء إليو.

الطريقة التي تخمق اختبلفا بصريا إما عن من ومن الضرورة أن يتم التمييز بشكل واضح لؤلجزاء الحديثة الذي تم بنائيا ب 
حيث الشكل أو المون أو المادة أو أسموب البناء والتنفيذ. قبل البدء بعممية إعادة البناء أو اإلستكمال البد أوال من دراسة 

قيمة مدى الحاجة إلى القيام بيذه الخطوة وىل ىناك ضرورة إلتخاذىا، وىذه الضرورة ىي إما بيدف حفظ وتحسين ال
الجمالية وتقديمو لمجميور بصورة مفيومة أو بغرض تدعيمو وتقويتو كإجراء لمحفاظ عمى الموقع األثري. وبعد اتخاذ القرار 
تبدأ عممية إجراء البحوث والدراسات والبحث عن أدلة مادية ووثائقية مفصمة لتبرير عممية إعادة البناء أو االستكمال؛ وذلك 

 التخمين والتأكد من دقة إعادة الموقع  قدر اإلمكان. لمتقميل من أو القضاء عمى

وعندما ال تتوافر األدلة الوافية إلعادة البناء، فانو باإلمكان استخدام وسائل تفسيرية أخرى تساعد الجميور عمى فيم المبنى  
أثري لمحصول عمى مثل استخدام عبلمات توضيحية .و خبلل  مرحمة الدراسة فانو من الميم إجراء أعمال تنقيب وبحث 

 بقايا معمارية تساعد في إعادة البناء بجانب األدلة الوثائقية.

بعد االنتياء من أعمال الدراسة والبحث يتم التوجو لمبدء في عممية إعادة الموقع  لممبلمح  والعناصر الخارجية والداخمية 
ىو إعادة ايجاد وخمق شكل الموقع التاريخي بشكل دقيق. وفي ظل غياب أي بقايا تاريخية فان اليدف من إعادة البناء 

ألغراض تفسيرية .وأثناء إعادة البناء يفضل استخدام المواد التقميدية، مع إمكانية استخدام مواد بديمة في بعض الحاالت 
نظمة عمى أن تكون قادرة اعطاء مظير مشابو لمقديم، اال أنو باإلمكان استخدام مواد وتقنيات حديثة في إعادة البناء أل

 ( 2117الموقع الداخمية غير المرئية بداخل الجدران. )المحاري، 

 سياسات االرتقاء بالمواقع التراثية 
تعتبر سياسة اإلرتقاء ىي سياسة التنمية الشاممة لمنطاقات التراثية عمي كافة محاورىا طبقا لظروف كل نطاق و استراتيجية 

 اإلرتقاء المطبقة فيو .
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 ء بالمناطق التراثية .مدخل الحفاظ لإلرتقا .1
   ( noedloP ،1982ييدف الحفاظ التاريخي إلي صيانة إستمرارية كبل من المجتمع و الصورة األثرية  فقد حدد لينش )

بين الحفاظ السطحي و   diido lerlإلي أن الحفاظ ييدف إلي تنمية إحساسنا باألثر و إثراء تصورنا لمزمن ، كما فرق 
العميق ، فالحفاظ السطحي ييدف إلي المظير الخارجي و طابع المنطقة األثرية و مظيرىا ، في حين ييدف الحفاظ 

)يحياوي،  العميق إلي حفظ مباني المنقة األثرية و مكوناتيا بئلضافة إلي تحسين البيئة الشاممة و اإلرتقاء بيا و تنميتيا .
2113 ) 

ل ذلك التوصل إلي مفيوم الحفاظ بأنو العممية التي تشمل كل اإلجراءات و األساليب التي توفر لمموروث و يمكن من خبل
 البقاء ألطول مدة ممكنة ليؤدي دورا ميما في حياة المجتمع الذي يتعايش معو .

 و يمكن تقسيم الحفاظ طبقا لمقياسه و أهدافه إلي مستويين رئيسيين : 
 الحفاظ المعماري : أوال :

وىو عممية حماية المنشآت و المفردات المعمارية ذات الخواص التاريخية أو الثقافية أو البصرية ... الخ و صيانتيا و 
 إصبلحو إلزالة التشويو الذي يعترييا نتيجة البيئة العمرانية المحيطة .

 ثانيا : الحفاظ الحضري :

راتيجيات رعاية النسيج العمراني الحضري ذو الطابع التراثي و الذي يتمثل في و يعني اإلدارة الواعية التي تحدد إست
التشكيبلت البنائية التراثيةة و الفراغات الحضرية و الساحات العامة و تنسيق المواقع و ذلك لضمان فعالية إستمرارية 

 إستعمال النسيج الحضري الموروث.

فاظ عمي النطاقات التراثية ذات القيم التاريخية و الحضرية سواء ع المستوي و الحفاظ بصفة عامة ييتم بالدرجة األولي بالح
 العمراني أو عمي مستوي المفردات المعمارية .

 أهداف الحفاظ العمراني عمي النطاقات التراثية و التي يمكن تقسيمها طبقا لمهدف الرئيسي 

 أوال : األهداف الجمالية والرمزية :
  من عوامل التدىور .وقاية الناقات التراثية 
 . الحفاظ عمي شخصية المدينة بمناطقيا و مبانييا التراثية 
 . إيجاد الحمول المناسبة لمعبلقات التبادلية بين المباني التراثية و المعاصرة 

 ثانيا : األهداف التاريخية و الثقافية :
 األجيال . الحفاظ عمي اإلستمرارية الحضارية بنقل المعاني الثقافية و الحضارية عبر 
 . عدم إحداث فجوة إستمرارية المدينة كشخصية متطورة و الحفاظ عمي التسمسل التاريخي ليا 
 . عدم إحداث فجوة في إستمرارية المدينة كشخصية متطورة و الحفاظ عمي التسمسل التاريخي ليا 
 . الحفاظ عمي نسيج عمراني متميز يمثل تراكمات اإلبداع اإلنساني عبر العصور 
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 ا : األهداف اإلقتصادية :ثالث
 . تنمية الموارد السياحية 
 . توفير جزء من الموارد المالية البلزمة لتمويل برامج الحفاظ و الصيانة 
 . إعادة الحياة لممباني التراثية 

 رابعا : األهداف اإلجتماعية :
 . تنمية الوعي بأىمية الجذور التاريخية التراثية و األسموب األمثل لمتعامل معيا 
 . تطوير برامج المشاركة الشعبية و تشجيع الجيود الذاتية 

 إعادة إستخدام التراث و توظيفه كمحور و مدخل لإلرتقاء :

بالنطاقات التراثية خاصة في الدول  ال يمكن إىمال العامل اإلقتصادي كأحد أىم العوامل المؤثرة عمي عمميات اإلرتقاء
 النامية والتي تعجز ميزانيتيا عن توفير التمويل الكافي و البلزم لئلرتقاء بالنطاقات التراثية بيا .

و لذلك ظيرت ضرورة إيجاد مداخل أخري لعمميات اإلرتقاء عن طريق توفير التويل الذاتي ليذه المشروعات عن طريق 
ي حيز الحياة مرة أخري سواء بإعادة إستخدامو في نفس وظيفتو األصمية أو بإعادة توظيفو في إعادة المبني التراثي إل

 إستخدام آخر يبلئم إمكاناتو .

 المفهوم الشامل لعمميات إعادة توظيف المناطق األثرية 
 الجانب البيئي : -1
 . تحسين شبكات البنية األساسية 
 . تقميل نسبة التموث 
 الجانب المعماري : -2
  الشكل المعماري لممباني و األجزاء المتدىورة .تحسين 
 . إصبلح الييكل اإلنشائي لممباني 

 
 
 
 

 الجانب العمراني :

 . تطوير البيئة العمرانية و تنسيق الموقع 
 الجانب اإلجتماعي : 

 . تحسين ورفع مستوي البيئة المعيشية لمسكان 
 . اإلرتقاء بسموكيم و عاداتيم و غرس الوعي الحضارية 

 الجانب اإلقتصادي :
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 . رفع المستوي اإلقتصادي لمسكان من خبلل تطوير أعماليم اإلنتاجية و خمق فرص عمل جديدة 
التوثيق : وىو تقديم معمومات وبيانات وخرائط وصفية لمحالة الراىنة لممناطق التاريخية ، كذلك حالـة األبنيـة  -3

 . والنسيج العمراني ليا وتوثيقيا جميعا
يعي والمؤسساتي : وىو مجموعة القوانين واإلجراءات المتعمقة بضبط ومراقبـة أعمـال البنـاء المختمفة اإلطار التشر  -4

داخل المناطق التاريخية ، كذلك توفر المؤسسات الر سمية والشعبية والييكمية اإلدارية القادرة عمى رسـم الخطط 
 والتوجيات لتنميتيا

دة والموارد االقتصادية المتنوعة لمقيام بتنفيذ األىداف التخطيطية المقـرة التمويل : والذي ييدف إلى إيجاد القاع   -5
  . من قبل المؤسسات واإلدارات المعنية

لصيانة المباني التاريخية والمحافظة عمييا، ، وتعميق الشعور  االستدامة : والتي تعتمد عمى تطوير آل يات -6
براز الشخصية واليوية المتميزة لممدينة القديمة ) راجح،  . بأىميـة االنتماء الوطني والقومي عن طريق حماية وا 

1986 ) 

 التوصيات:
بيا صورة حقيقية لؤلوضاع تعكس السياسات التي تتبعيا الدول المختمفة في مجال الحفاظ عمى التراث العمراني  -

 اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية في ىذه الدول
لمييئات الرسمية أكبر األثر في مشاريع اإلرتقاء في أعمال التنسيق والتسييبلت بين األطراف المشاركة في  -

 المشروع.
يؤدى إلى إىتمام المجتمع إعادة إستخدام المباني التراثية في أغراض تخدم المجتمع وتوفر الفائدة المباشرة لو  -

 بمشاريع الحفاظ واإلرتقاء
 أىمية النسيج الحيو ي لمنطاقات التراثية بالمدينة التاريخية بإعتبارىا مسكن لمنشاط اإلنسانى المعاصر. -
 اإلىتمام بالنطاق المحيط والبنية التحتية لممنطقة لو الدور الرئيسي في عمية الحفاظ المتكاممة -
لحفاظ التاريخي عمى النطاقات التراثية دون التأثير عمى نمط الحياة في النطاق وبما يضمن ضرورة إدراك أىمية ا -

 .تكيف النسيج الحضري القائم مع متطمبات الحياة الحديثة
 ضرورة وجود الرؤيو المستقبميو لسياسات الحفاظ لضمان إستمرارية دورىا مع المنـاطق التراثيـو بمـرور الزمن -

 : الخالصة 
ا سبق أن المناق التراثية تواجو مشاكل عديدة ادت الي تدىورىا، ومن أجل مواجية ىذه المشكمة ال بد من تكاتف نخمص مم

جميع الجيود )الحكومات، قطاع األعمال ، المنظمات غير الحكومية المحمية و أيضا الدولية ( و تطبيق عدد من 
 و اإلرتقاء بيا .استراتيجيات الحفاظ المذكورة في البحث او جميعيا لمحفاظ 

 :المراجع
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Strategies of Maintaining and Ascending the Archaeological Sites 

 

Abstract 

The purpose of the research is to provide a comprehensive explanation of the policies of 

preserving and elevating the heritage areas where the cultural heritage expresses all the 

heritage that the peoples inherited from the fathers and grandfathers of the cultural and 

civilization achievements that have acquired a value that has proved its value and authenticity 

in resisting the forces of change and has become a visual reference that has become one of the 

pillars of the architectural character and identity of the communities. It is a common factor 

among all peoples regardless of the age of their civilization. The cultural heritage of 

architecture is exposed to many positive external influences that give it the value and the 

negative that cause the damage. Making the use of this stock and employ it as a effective tool 

to urban and architectural creative and development  
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