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وإعادة  لحماية  وتوصيات  إرشادات  الدليل  المنشور/  هذا  يقدم 
بشكل  التركيز  مع  التاريخية،  المدن  في  الثقافي  التراث  تأهيل 
المسلح. ستركز  الصراع  بيئة ما بعد  األدنى في  الشرق  خاص على 
المحددة:  التاريخية  البناء  مواد  األدوات هذه على بعض  مجموعة 
والخشب.  والجص  المشوي(  غير  )المشوي/  والطوب  الحجر 

فهم  سياق  في  تتم  أن  يجب  ما  مبنى  لفهم  الحاجة  إن 
الحفاظ  وحالة  ووضعه  وبنيته  المستخدمة  البناء  مواد 
الحفاظ  استراتيجيات  تطوير  الممكن  من  أنه  حيث  عليه. 
تلفه.  أسباب  وتحديد  المبنى  حالة  تقييم  بمجرد  المناسبة 

التدخل، فإنه من المناسب تقييم تلف النسيج  ولتحديد أولويات 
التي  والتهديدات  المخاطر  تقدير  أجل  وذلك من  تدهوره،  ومعدل 
التي لحقت )بالمباني(  الموقع. وفيما يتعلق باألضرار  يتعرض لها 
األساس  األضرار  وتقييم  الرفع  سيوفر  المسلح،  النزاع  أماكن  في 
الموقع.  تأهيل  إلعادة  )أساسية(  شاملة  صيانة  خطة  لوضع 
باإلضافة إلى أنه وبمجرد تسجيل حالة الحفاظ، فإن هذا التسجيل 
التكلفة. وحسابات  المناقصة  لعمل  للدعوات  األساس  يشكل 

المصلحة  أصحاب  جميع  تزويد  هذه  األدوات  مجموعة  تهدف 
األساسي  بالدعم  التأهيل  وإعادة  الحفاظ  عمليات  في  المشاركين 
الضرر.  التلف/  وتحديد  الحالة  بتقييم  يتعلق  فيما  وذلك 
المبنى.  رفع  إنشاء  أسس  على  عامة  نظرة  ذلك  ويتضمن 
شكل  في  إضافية  مصادر  توفير  سيتم  الدليل،  هذا  خالل  ومن 
التشاور. من  لمزيد  ويب  وصفحات  المصدر  مفتوحة  مطبوعات 

خبرات  محل  تحل  ال  ان  يجب  هذه  األدوات  مجموعة  إن 
للتعاون  أساًسا  اعتبارها  يجب  ولكن  المختلفة،  التخصصات 
متعدد التخصصات، وهو شرط أساسي للتوثيق الجيد والموثوق. 
مختلف،  بشكل  ما  مبنى  وتقييم  بتحليل  تخصص  كل  يقوم 
الخاصة.  خبرته  لمجال  وفًقا  رؤى  تقديم  على  قادر  فهو  وبالتالي 

تمهيد
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والتوثيق  الرفع  إجراء  يتم  المكان،  طبيعة  على  اعتماًدا 
ما  وغالباً  الصلة؛  ذات  التخّصصات  مختلف  قبل  من 
بالتعاون  )أو  المعماريين  المهندسين  مع  تنفيذها  يتم 
الحفاظ  وأخصائيي  البناء(،  )أو  اآلثار  وعلماء  معهم(، 
الحفاظ. علماء  أو  والمهندسين،  الفنية،  األعمال  على 

من  عليها  الحصول  تم  التي  المعلومات  تعميم  يجب 
الرفع والفحص بين جميع المشاركين في العملية وذلك 
لتحقيق أفضل استخدام للنتائج. باإلضافة إلى ذلك، قد 
المبني  العقار  الموقع/  ومستخدمي  مالكي  يساهم 
وقائع  أو  المراقبة  المثال:  )على سبيل  أيضاً  توثيقه  في 
وأحداث محددة ذات صلة(. ومن المناسب أيضاً إشراك 
على  التوثيق،  عملية  في  الموقع  ومستخدمي  مالكي 
سبيل المثال في رسم الخرائط التشاركي، وذلك كنوع من 
التقييم أوالحكم على القيم )االجتماعية( وأهمية الموقع.

وبهذه الطريقة، يمكن فهم إعادة تأهيل التراث الثقافي في 
أعقاب النزاعات المسلحة كوسيلة لدعم عملية التعافي، 
حيث تلعب مشاركة المواطنين دوراً أساسياً في تحقيق 
حفاظ التراث بشكل مناسب وشامل ومستدام. )الشكل١( 

نسيجه،  ماهية  لفهم  وسيلة  هي  المبنى  توثيق  إن 
تحديد  قياس/  التوثيق  هذا  يتضمن  حيث 
خالل  ومن  التلف،  الضرر/  وكذلك  المبنى  حالة 
تحديد  يمكن  التلف،  الضرر/  أسباب  عن  التحري 
لذلك.  المناسبة  اإلجراءات  واتخاذ  الالزمة  التدخالت 

أولويات  تحديد  أيضاً  المناسب  فمن  ذلك،  ومع 
)اإلنشاء(،  للهيكل  الراهنة  الحالة  على:  بناًء  التدخل 
التدهور،  من  مزيد  حدوث  احتمال  النسيج،  هشاشة 
في  التدابير  هذه  تساعد  الثقافية.  قيمه  إلى  إضافة 
المستقبلية  والعالجية  الوقائية  التدخالت  تحديد 
المبنية.  للهياكل  الثقافية  األهمية  على  للحفاظ 
بأكمله.  بالمجمل/  المبنى  فهم  الضروري  من  لذلك 

إن التوثيق هو عمل دائم التقدم: حيث ان بعض مناطق 
الموقع أو المبنى ال يمكن الوصول اليها منذ بداية عملية 
يستغرق  ونسيجه  للمبنى  الكلي  الفهم  وأن  التوثيق. 
تلقي  الجديدة سوف  الرؤى  االفكار/  فإن  وبالتالي  وقتاً، 
ذلك.  إلى  وما  المبنى  وتلف  البناء،  مراحل  على  الضوء 
بإجراء  يسمح  أن  يجب  توثيقي  عمل  أي  فإن  وبهذا، 

ويشجع  التوثيق(،  )عملية  العملية  خالل  تعديالت 
وقيمه.  ونسيجه  للمبنى  النقديين  والتقييم  التحليل 

من  متنوعة  مجموعة  على  هنا  المقدم  الدليل  يعتمد 
المنشورات، واألهم هما: 

 CEN / TS 17385: و   UNI EN 16096: 20121

2019ويوفران األدوات التي تم تطويرها على المستوى 
للرفع،  األساسية  المتطلبات  تغطي  والتي  األوروبي 
ثقافية  سياقات  في  الستخدامها  تعديلها  تم  ولكن 
معلومات  اإلضافية  المنشورات  تقدم  بينما  أخرى، 
والتنفيذ. والتطبيق  التحليل  حول  تحديًدا  كثر  أ

DIN. 1 يقدم )Deutsches Institut für Normung / المعهد األلماني 
من متنوعة  لمجموعة  توجيهية  مبادئ  إرشادات/  القياسي(   للتوحيد 
 المعايير ” ” ISO التطبيقات، ويستند إلى البحث العلمي والخبرة الحالية
المستوى وعلى  معايير  هي  الدولي  المستوى  على  تطويرها  تم   التي 

“UNI EU” األوروبي تحمل هذه المعايير التسمية
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value-based
approach 

fabric-based
approach 

people-centred 
approach 

Conservation

همية النسيج والقيم والمتمحورة
أ
 الشكل )١( تمثيل رسومي للحفاظ الشامل على التراث، والذي يجمع بين النهج المبنية على الدمج بين ا

حول الناس
 )Skedzuhn-Safir, 2021(
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مقدمة
ال بد من القيام بعملية رفع المبنى من أجل تجميع كالً من »تقييم 
الحالة والتوثيق وتحديد األضرار« في سجل موّحد. حيث سيشكل 
هذا الرفع األساس لفهم مبنى أو مكان ما، ويسمح أيضاً بإنشاء أية 
سجالت ضرورية. يمكن أن تتخذ عمليات الرفع واالستقصاء أشكااًل 
مختلفة، ولهذا فمن المهم أن تحدد دوافعها وهدفها ومجالها منذ 

بداية الرفع واالستقصاء. ويجب أيضاً كتابة هذا في بيان المهمة. 

أخرى  ظروف  أية  أو  الموسمية  المناخية/  الظروف  على  اعتماًدا 
)على سبيل المثال: استخدام المبنى أو تقييد الوصول إليه(، فإن 
التسجيل قد يحتاج إلى جدولته في وقت معين. إن نوع الرفع سوف 
يعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل مثل: ما هو االستخدام 
النهائي للوثائق، ومستوى الدقة المطلوب، والموارد المالية والبشرية 

المتوفرة، فضالً عن المعدات التقنية المتاحة.

كثر الموضوعات التالية: قد يركّز الرفع على واحد أو أ

أ( نسيج المبنى، والذي يشمل: المواد المستخدمة وخصائصها، 
تقنيات البناء، تقنيات العمل )الشكل ٢(، وآثار االستخدام )الشكل 

٣( / واآلثار المتبقية من االستخدام

ب( مراحل البناء: علم اآلثار المتعلق بالبناء

ج( حالة المبنى

د( مظاهر الضرر: موقعه، مداه، مظهره، نوعه )الشكل ٤(،

نسيج  كشف  يشمل:  والذي  المتعمق  االستقصاء  مجاالت  هـ( 
المبنى )الشكل ٥(، وأخذ العينات لتحليل المواد.
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وبشكل عام، فإن أسباب القيام بعملية الرفع تتعلق بفهم 
السابق  استخدامه  من حيث  وذلك  ما،  مكان  أو  مبنى 
)األهمية  وقيمه  عليه،  تمت  التي  والتعديالت  والحالي، 
الثقافية(. وفي سياق النزاع المسلح، فإن المباني ال يمكن 
أن تتضرر فحسب، بل أيضاً قد تتعرض لإلهمال والهجر.

يكمن  ما،  لمبنى  الرفع  بعملية  القيام  وراء  الدافع  إن 
وذلك  المكان.  تأهيل  إلعادة  متين  أساس  إرساء  في 
إعادة  أو  اإلعمار  إعادة  المثال:  سبيل  على  يستلزم 
االستخدام  إعادة  أو  اإلصالح  أو  الترميم  أو  البناء 
المبنى كما هو.  المحافظة على  أو  الحفاظ  أو  المناسب 

 الشكل )٣(
دوات معينة إلى استخدام

أ
 تشير الفجوات التي تم إنشاؤها في الجدار باستخدام ا

 وتعديالت متغيرة في مراحل الحقة
)Skedzuhn-Safir, 2018(

الشكل )٢( 
فقية إلزميل ظاهرة على سطح الحجر 

أ
)Skedzuhn-Safir, 2018(عالمات ا

الشكل )٥(
 كشف جزئي عن شيد / جص )حديث( لفحص الجص التاريخي الملون تحته

)Skedzuhn-Safir, 2012(

الشكل)٤(
  تضرر حجر ذو سطح رملي وتقرحي

)Skedzuhn-Safir, 2018(
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القيام  فإن  عمومية،  كثر  أ وبعبارات  ذلك،  ومع 
عندما  أيضاً  تنفيذها  يتم  وتوثيقه  المبنى  رفع  بعملية 
هجره  أو  ما  مكان  نقل  يتم  أن  المتوقع  من  يكون 
وبالنسبة  هدمه.  أو  بالمياه  غمره  أو  دفنه  أو  إهماله  أو 
أساسية  أداة  والتوثيق  الرفع  يشكل  للباحثين، 
الثقافية. أهميته  وتحديد  المكان  وتقييم  لتحليل 

الرفع حسب كل  أنواع مختلفة من عمليات  تنفيذ  يتم 
حالة فردية. 

وهناك أربع فئات أساسية:

أ( رفع أولي أو أساسي )استطالع(

ب( رفع نسيج البناء

ج( رفع إنشائي

د( رفع دوري

لن يتم وصف الفئتين األخيرتين بالتفصيل وذلك خدمة 
لغرض هذا المنشور.٢

أ( يتم إجراء الرفع األولي في بداية المشروع، وهو إجراء 
للهياكل  البصرية  بالمراقبة  ويتعلق  الحقائق،  لتقصي 
القائمة واألضرار التي لحقت بنسيج المبنى. يهدف هذا 
المبنى،  موقع  على  عامة  نظرة  على  الحصول  اإلجراء 
حجمه، إمكانية الوصول إليه، حالته، وبنيته. ويساعد هذا 
الموقع  في  الرئيسية  المشكالت  على  التعرف  في  الرفع 
فضالً  تفصيالً،  كثر  أ وتوثيق  رفع  من  الغرض  وتحديد 
هذا  يتكون  الضروريين.  والوقت  والمعدات  الخبرة  عن 
فوتوغرافية. الرفع من سجل وصفي ورسومات وصور 

يتطلّب الرفع األولي موارد قليلة نسبياً، لكنه ال يحل محل 
مستوى  من  ذلك  يتم  ما  وعادة  تفصيالً.  األكثر  الرفع 
إجراء  يمكن  عمل(.  منصات  أو  سقاالت  )بدون  األرض 
أبعد  مسافة  على  الموجودة  المبنى  مكونات  فحص 
أنه  لذلك هو  السلبي  الجانب  أن  إال  المنظار:  باستخدام 
نقاط  مثل  الضرر،  من  معينة  أنواع  كتشاف  ا يمكن  ال 

2. يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من           
Lane, 2016, and McCaig et al., 2013 :

الضعف الهيكلية أو الجيوب الهوائية أو الشقوق الدقيقة.

دراسة  وهو  شامل:  بشكل  المبنى  نسيج  رفع  ب( 
أو  و/  السقاالت  باستخدام  ما  موقع  أو  لمبنى  بصرية 
منصات الوصول المتحركة المرتفعة. يتعلق الرفع ببنية 
عليه،  طرأت  تعديالت  وأي  ومواده،  الموقع  المبنى/ 
والتي توّفر التاريخ الفعلي للبناء. عالوة على ذلك، فإن 
وظواهر  المبنى  حالة  بتحليل  يقوم  المبنى  نسيج  رفع 
نسيج  تلف  أسباب  ويفحص  منهجي،  بشكل  التلف 
حالة  تحديد  يمكن  النسيج،  حالة  على  بناًء  المبنى. 
الحفاظ الحالية ومخاطرها واحتمالية التدهور والضعف، 
بحيث يمكن تقديم التوصيات وتحديد األولويات لتدابير 
اإلصالح والحفاظ. وبشكل عام فإنه من الضروري أن يتم 
تحليل المبنى ككل وبتفاصيله الكاملة، وأن يتم التعاون 
الرفع. تنفيذ  المختلفة في  التخصصات  وبين  بينها  فيما 

ورسومات  وصفي  سجل  من  الرفع  هذا  يتكون 
الرفع  من  تفصيالً  كثر  أ ولكنه  فوتوغرافية،  وصور 
والموارد. الوقت  من  المزيد  يتطلب  وبالتالي  األولي، 

ج( يشير الرفع الهيكلي إلى الجانب اإلنشائي للمبنى، وهو 
رفع إضافي لنسيج المبنى. إن هذا النوع من الرفع ال يتطّرق 
عادة إلى حالة البنية. ويتم تنفيذها من قبل مهندسين، 
حركة  مالحظة  عند  سبيل  على  ضرورية  تصبح  وهي 
مستمرة داخل المبنى، أو بعد وقوع زلزال أو حدث كبير آخر.

د( يتم إجراء الرفع الدوري على فترات منتظمة )كل ٤-٥ 
سنوات( ألغراض تتعلق بالمراقبة، ويشكل هذا جزءاً ال 

يتجزأ من إدارة الموقع.
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عملية الرفع
 المعماري

الشكل )٦(  عناصر التقرير

يركّز مسح الحالة على الوضع الراهن للحفاظ على مبنى أو مكان 
ما وكذلك على وتوثيقه وتسجيله. يشمل مسح الحالة معلومات 
بالمبنى  الصلة  ذات  والبيانات  المسح،  هذا  مثل  تخطيط  حول 
والمكان، وسجل حالته، وتقييم المخاطر والتهديدات التي يتعرض 
وحمايته، المكان  على  للحفاظ  الالزمة  بالخطوات  وتوصية  لها، 

.)٦ )الشكل  انظر  مختلفة،  عناصر  من  يتكون  التقرير  فإن  وبذلك 
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١- اعتبارات وتدابير تحضيرية 

الرفع  لعملية  شامل  بإعداد  القيام  المستحسن  من 
تتطلب  الخطوة  هذه  ان  حيث  إجرائها،  قبل  والتوثيق 
الحصول  من  التأكد  الضروري  ومن  دقيقاً.  تخطيطاً 
من  كانت  سواء  الصلة،  ذات  التصاريح  جميع  على 
الحاليين. المبنى  مستخدمي  من  أو  األرض  مالكي 

من الممكن أن يكون المكان المراد رفعه قد تم توثيقه 
سجالت  أي  إلى  الرجوع  ينبغي  عندها  الماضي،  في 
موجودة سابقاً. ومع ذلك يجب أال يبنى الرفع الحالي على 
المعلومات التي تم جمعها من قبل، فقد تكون الوثائق 
تجميعها  تم  قد  أو  شاملة  غير  أو  دقيقة  غير  القديمة 
السابقة  السجالت  هذه  تكون  أن  يمكن  مختلفة.  لغاية 
على شكل تقارير مكتوبة )تاريخية( أو صور فوتوغرافية، 
أو وثائق بيانية، أو خطط للحفاظ، أو قوائم جرد، ويمكن 
رقمي. أو  تناظري  تدويني/  بشكل  محفوظة  تكون  أن 

الوثائق قد تكون موجودة في مستودعات مثل  إن هذه 
المنظمات  أو  الحكومية  العامة/  الهيئات  محفوظات 
أنه  كما  الخاصة.  السجالت  حتى  أو  الحكومية  غير 
يمكن أيضاً العثور على معلومات مهمة في المنشورات 
والخرائط  والصور  والمجالت(  )الدراسات  األكاديمية 
الموارد  من  غيرها  أو  اإلدارية  والوثائق  التاريخية 
األرشيفية )على سبيل المثال مالحظات المسافرين أو 
الخاصة(. تركتهم  من  كجزء  العلم  طالبي  األكاديميين/ 

المرحلة  الرفع في هذه  إلعداد عملية  أساسياً  إن عنصراً 
مع  ومواءمته  التوثيق  من  الغرض  الغاية/  تحديد  هو 
وكذلك  للرفع،  الالزمة  األساليب  وبالتالي،  الرفع،  جدوى 
والمعدات.  والخبرة  الوقت  حيث  من  المطلوبة  الموارد 
ألولئك  آمنة  بيئة  إنشاء  يجب  ذلك،  إلى  باإلضافة 
تكون  قد  والتوثيق.  الرفع  بعملية  سيقومون  الذين 
الناحية  من  آمنة  غير  منها  أجزاء  أو  المتضررة  المباني 
هناك  كان  إذا  فيما  أيضاً  وكذلك  الهيكلية،  اإلنشائية/ 
األصباغ  أو  العفن،  من  معين  نوع  مثل  ضارة،  مواد 
التاريخية المستخدمة في الجداريات، وعليه فإن إجراءات 
ذلك،  إلى  باإلضافة  معها.  تتكيف  أن  يجب  السالمة 
يجب التأكد من حماية المناطق الحساسة أثناء العمل: 
والنباتات. البرية  والحياة  األثرية  البيئة  يشمل  وهذا 

٢- عملية التسجيل

عند البدء بعملية التسجيل يجب تحديد مقاييس الرسم 
التنسيق، نظراً الختالف  التفاصيل وأشكال  ومستويات 
وكذلك  آخرين  ومبنى  موقع  عن  ومبنى  موقع  كل 
ومفتاح  نماذج  تصميم  الضروري  من  لذلك  بيئتهما. 
المشاركين  لتوجيه  الخرائط(  )لرسم  للرموز  محدد 
)خاصة  للتوثيق  اإلرشادي  الدليل  إن  التسجيل.  في 
المساحين  مع  اللقاءات  وكذلك  الكبيرة(،  للمشاريع 
المعنيين، سيضمن أن جميع المشاركين هم على علم 
استخدام  كيفية  وأيضاً  ومجاله  االستبيان  من  بالغاية 
الضروري  من  يصبح  قد  الرفع،  عملية  وخالل  النماذج. 
يتضمن  بشكل  يجب تصميمه  والذي  النموذج،  تعديل 
يكون  أن  يجب  ولكن  الصلة،  ذات  الجوانب  جميع 
اإلضافية. المعلومات  الستيعاب  كافية  بدرجة  مرناً 

٣- مستوى التسجيل

يعتمد مستوى التسجيل وعمقه - المخططات والمقاطع 
والواجهات والتفاصيل- على الموارد المتاحة واألساليب 
أو  مبنى  حجم  اختالف  إن  الرفع.  من  والغاية  المتبعة 
موقع ما باإلضافة إلى تعدد عناصره يتطلب أيضاً إطارات 
األساسي  المستوى  يتعلق  ما  عادًة  مختلفة.  زمنية 
يشمل  بينما  للمبنى  الخارجي  بالفحص  للتسجيل 
الفحص األكثر تعّمقاً الجزء الداخلي. إن مستوى وضرورة 
التسجيل وكذلك الغاية من الرفع والمعايير السائدة تؤثر 
انظر )الشكل ٧(. المستخدمة،  المقاييس  جميعها على 

كما  يبقى  يظل/  أن  يجب  المقياس  فإن  أمكن،  وإذا 
مقارنة  من  للتمكن  وذلك  التسجيل،  عملية  أثناء  هو 
البعض.  بعضها  مع  المبنى  من  المختلفة  األجزاء 
سهلة  المخططات  تكون  أن  يجب  ذلك،  على  عالوة 
الذين  ألولئك  خاصة  ومقروءة،  وعملية  االستخدام 
المرء  على  يجب  ما.  موقع  في  باستخدامها  سيقومون 
المخططات  طباعة  جدوى  اعتباره  في  يضع  أن  أيضاً 
منشور. في  استخدامها  مع  ربما  أو  ضوئياً،  مسحها  أو 
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الشكل )٧(
عمال التوثيق

أ
نواع المختلفة من ا

أ
المقاييس المناسبة لال

٤- تقنيات الرفع المعماري٣ 

يشير “الرفع” إلى فحص المباني ونسيجها، والذي يمكن 
أن يشمل أساليباً وأهدافاً ومستويات استقصاء مختلفة. 
وفي هذا السياق يجب فهم مصطلح “الرفع” على أنه رفع 
القياسات  على  الحصول  ويتضمن  للمبنى،  معماري 
العالقات  توثيق  القياسات تعمل على  الضرورية. وهذه 
األقسام  عالقة  )األبعاد،  الموضوع  للمبنى/  المكانية 
طريق  عن  إلخ(  الموقع،  البعض،  بعضها  مع  المختلفة 
األبعاد(. ثالثي  نموذج  تخطيط،  )رسم،  بالرسوم  التمثيل 

الرفع؛  من  مختلفتان  فئتان  هناك  أساسي  وبشكل 
استخدام  عند  المباشرة.  غير  والتقنية  المباشرة  التقنية 
التي  المعلومات  الرافع  يختار  المباشر،  الرفع  تقنية 
المباشرة،  غير  التقنية  عكس  على  تسجيلها،  يجب 
النظر  بغض  المعلومات  جميع  تسجيل  يتم  حيث 
المباشرة  غير  األشكال  فإن  ذلك،  ومع  محتواها.  عن 
للمبنى. المباشر  الفحص  عن  تغني  ال  للرفع 

الرفع المباشر

يوصى باستخدام تقنية الرفع هذه عند الحاجة إلى إجراء 
أو  المبنى  نسيح  مثل  محدد،  بهدف  متعلق  تسجيل 
ظواهر التلف أو مراحل البناء. ومع ذلك، فإن المعلومات 
الشخصي  االختيار  على  تعتمد  تسجيلها  يتم  التي 
التوثيق. في  محتملة  أخطاء  إلى  يؤدي  مما  للرافع، 

استخدامها  في  الرسومات  هذه  من  االستفادة  يمكن 
الخصائص  بعض  على  التركيز  ويمكن  محددة،  لعناصر 
وحذف البعض اآلخر حسب الحاجة في العرض. تسمح 
التفاصيل.  من  مختلفة  بمستويات  أيضاً  الرسومات 
ويتطلب إنشاء هذه الرسومات معرفة ومهارات تخصصية.

خالل: من  اليدوية  الرفع  أعمال  بين  التمييز  يتم   -١

منهج  باتباع  إنشاؤها  ويتم  المقاسة،  الرسومات  أ( 
ومقياس معين داخل الموقع أو خارجه بغرض الحصول 
استحضار  على  الصور  وتساعد  محددة.  قياسات  على 
القياسات  أخذ  إن  بالموقع.  المتعلقة  الخصائص 

 
 ٣. شاهد فيديوهات

 Historic England, 2017 and 2019, National Geographic, 2015

خارج  المثال،  سبيل  على  منهجي،  بشكل  أن  يجب 
الداخل  وفي  الساعة،  عقارب  اتجاه  بعكس  المبنى 
الرسومات  هذه  تستخدم  الساعة.  عقارب  اتجاه  مع 
للمخططات والمقاطع والواجهات بمقياس ٠٢:١ – ٠٥:١. 

محدداً،  مقياساً  تعتمد  ال  التي  البيانية  المخططات  ب( 
أو  العالقات  لفهم  عليها  االعتماد  يمكن  ال  وبالتالي 
هذه  مثل  ولكن  الموقع،  أو  للمبنى  الدقيقة  النسب 
ويمكن  المبنى،  فهم  في  تساعد  أن  يمكن  الرسومات 
األبعاد. ثالثية  النمذجة  عملية  لدعم  أيضاً  استخدامها 

 =TST( الكهرومغناطيسية  المسافة  قياسات   -٢
إلنتاج  تيودوليت(  الزوايا/  لقياس  المتكاملة  المحطة 
 .DAC البيانات التي تشكل األساس لرسومات االوتوكاد

يتم جمع البيانات من نقاط ثابتة: حيث ترسل المحطة 
شعاع ليزر على سطح ما، ثم تعكسه، عندها يتم قياس 
في  أيضاً  التقنية  هذه  استخدام  ويتم  الشعاع.  مسافة 
وتتميز بسرعة جمع  والواجهات.  والمخططات  المقاطع 
المعلومات والحصول على مستوى عاٍل من التفصيل.
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تقنيات الرفع غير المباشرة

معلومات  تسجيل  يتم  هذه،  الرفع  تقنية  في 
تسجيل  يتم  أنه  يعني  مما  تمييز،  دون  المبنى 
المفيدة  البيانات  بين  التمييز  دون  المعلومات  كل 
بالمبنى. مباشرة  صلة  على  ليست  التي  تلك  أو 

تستخدم  قياس ضوئي  طريقة  هو  المصحح  التصوير  أ( 
لتقييم  بها  ويوصى   ،)٨ )الشكل  األبعاد  ثنائية  للصور 
الحالة، ولرسم خرائط/ أماكن األضرار وللتسجيل. وعادة 
والمواقع.  للمباني   ٠٥:١  –  ٠٢:١ المقياس  يكون  ما 
 ٢ بين  يتراوح  نطاق  في  الصور  التقاط  يتم  أن  يجب 
تقنية مسح  كونها  الرغم من  وعلى  أنه  إال  متراً.   ٠٥ إلى 
برنامجاً  تتطلب  ولكنها  االستخدام،  وسهلة  سريعة 
وللتمكن  الحقاً.  الكمبيوتر  على  الصور  لتصحيح  خاصا٤ً 
يتم  صحيح،  مقياس  في  ووضعها  الصور  تصحيح  من 
ربط النقاط المرادة في الجدران أو الواجهة ويتم تسجيل 
زوايا   ٤( متباعدة  النقاط  كانت  وكلما  بينها.  المسافة 
دقة. كثر  أ الصورة  كانت  كلما  المنتصف(،  في  ونقطة 

على  المستهدفة  النقاط  تثبيت  يجب  ملحوظة: 
ومن  التاريخي.  بالسطح  تضر  ال  بطريقة  السطح 
محدد  نوع  باستخدام  الصور  تصحيح  أيضاً  الممكن 
مقياسها  يكون  لن  ذلك،  ومع  الكاميرا.  عدسات  من 
صحيحاً وقد تخدم األغراض الجمالية فقط. األمر نفسه 
فوتوشوب  باستخدام  الصور  تصحيح  على  ينطبق 
صحيح. مقياس  ذات  صور  إنتاج  إلى  يؤدي  ال  حيث 

ب( إعادة اإلعمار ثالثي األبعاد باستخدام صور متعددة، 
تتطلب  ال  التي  الرقمي  الضوئي  المسح  طريقة  وهي 
ومعالج  خاص٥  برنامج  باستثناء  المعدات،  من  الكثير 

  
 ٤. أوتوكاد / أرشي كاد    

 ٥. يمكن العثور على قائمة البرامج ذات الصلة هنا
https://all3dp.com/1/best-photogrammetry-software/#sec-

tion-free-photogrammetry-software
المستخدم  برنامج مناسب مع نسخة تجريبية مجانية متاحة. دليل  هو 
Agisoft Metashape https://www.agisoft.com/pdf/ في  موجود 
 metashape-pro_1_5_en.pdf. A short explanation can be found

at https://www.agisoft.com
 Autodesk تجريبية مجانية  نسخة  أيًضا على  ويحتوي  آخر  برنامج  هو   

  ReCap
https://www.autodesk.de/solutions/photogrammetry-soft-

ware

قوي، ويتم جمع البيانات بسهولة تامة. يوصى باستخدام 
الصور التي تم إنتاجها للتسجيل )الحالة/ الوضع، البناء، 
المختلفة. المتغيرات  وتحديد  لرصد  وكذلك  الضرر( 

من أجل جمع البيانات، يجWب التقاط العديد من الصور 
بشكل مربع إنما على نفس المسافة، وبتداخل )حوالي 
٠٣٪ على األقل(. سيقوم البرنامج بعد ذلك بتجميع الصور 
 ،DAC معاً الستخدامها الحقاً كأساس لرسومات االوتوكاد
ويمكن استخدامها أيضاً كما هي/ على هذا النحو كصورة. 

يجب معايرة عدسة الكاميرا بحيث يكون للعدسة مجال 
عمق كبير، وتبقي التركيز على العناصر المختلفة بشكل 
دائم/ في جميع األوقات. بعد إدخال الصور مع القياسات 
في البرنامج يقوم البرنامج بإنشاء نظام إحداثيات، وغمامة 
نقطية بناًء على هذا النظام. وبمساعدة الغمامة النقطية هذه 
يمكن إنشاء نماذج ثالثية األبعاد ورسومات ثنائية األبعاد.

ج( يتم استخدام التصوير التقويمي في حالة كون العنصر 
ليس مستوياً )جدار مثال(، ويسمح بتمثيله بشكل صحيح 
الغاية  إن  مصححة.  واحدة  فوتوغرافية  صورة  بواسطة 
والمراقبة  التسجيل  أجل  إنتاج صورة من  هو  ذلك  من 
صحيح.  بمقياس  بأكمله  العنصر  فيها  يكون  حيث 
الرقمي. الضوئي  المسح  باستخدام  الصور  إنشاء  يتم 

د( يستخدم المسح بالليزر إلنتاج نماذج ثالثية األبعاد٦. 
للحصول  وذلك  الجو  في  أو  األرض  على  تنفيذه  يمكن 
ال  نقطية.  غمامة  خالل  من  األبعاد  ثالثية  بيانات  على 
أنه  مكا  مطلوباً،  الحافة  تعريف  يكون  عندما  به  يوصى 
ما. مبنى  أو  موقع  حالة  عن  معلومات  توفير  يمكنه  ال 

6. أحدث ما توصلت إليه التقنية في الوقت الحالي هو نظام ثالثي األبعاد 
راجع  عليها،  الحصول  تم  التي  البيانات  ومعالجة  بمسح  يقوم  متنقل 
./https://www.kaarta.com/products/contour
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الشكل )٨(
ضرار 

أ
ساس التوثيق ويمكن استخدامها لرسم خرائط اال

أ
صورة مصححة تظهر صورة ذات مقياس. تشكل هذه الصورة ا

)Peter I. Schneider, 2018( انظر

٥- هيكلة توثيق مسح الحالة

إن مسح الحالة هو عبارة عن تقرير منظم بشكل منهجي 
حول حالة الحفاظ على مبنى أو مكان ما، ويشكل أساساً 
لجميع  دقيق  وسجل  توجيه  نظام  ويؤسس  لفهمهما 
التأهيل والحفاظ واإلدارة.  المشاركين في عمليات إعادة 
أعمال  أو  الوصفية7  السجالت  من  مجموعة  وجود  عند 
فمن  الماضي  في  تجميعها  تم  التي  األخرى  التوثيق 
المستحسن استخدامها أيضاً، حيث تحتوي بعض هذه 
باإلضافة  آنذاك،  كانت  التي  للحالة  وصف  على  الكتب 
ربما  فإنها  ذلك  إلى  إضافة  وأسبابها.  التلف  ظواهر  إلى 
قد تشمل أيضاً وصفاً لتدابير الحفاظ والترميم / إعادة 
اتخاذها.  تم  قد  طارئة  تدابير  أي  إلى  باإلضافة  اإلعمار، 

و/  المعماريين  قبل  من  الرفع  هذا  إجراء  يتم  ما  عادة 
أو باحثي العمارة التاريخية و/ أو المرّممين/ أخصائيي 
الحفاظ. وقد يكون من الضروري أن تتعاون التخصصات 

٧. في السجل الوصفي للمبنى، يتم وصف المبنى من حيث االستخدامات 
سياقاته  في  المبنى  فهم  بهدف  والتغيرات،  البناء  ومراحل  المختلفة 
وأوجه  اإلقليمية  الخصائص  وإظهار  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية 

التشابه

المختلفة فيما بينها حسب الخبرة المطلوبة. يتكّون الرفع 
من نصوص وصور فوتوغرافية ورسومات. وسيقدم الجزء 
واألسباب  وحالتها،  المبنى  لمكونات  أوصافاً  المكتوب 
ويختتم  المحتملة،  للمخاطر  وتقييماً  للضرر  المحتملة 
التوصيات  هذه  تقييم  يتم  سوف  للتدخل.  بتوصيات 
الزمني  واإلطار  وأولويته،  المبنى  بضعف  المتعلقة 
للتكاليف. أولي  تقدير  إلى  باإلضافة  للتدخل،  المؤقت 

وتوفر  عامة،  بلمحات  المكتوب  القسم  الصور  تدعم 
الخاصة  الحفاظ  وحالة  المبنى  مكونات  عن  انطباعاً 
توضيح  على  الرسومات  تساعد  أخرى،  ناحية  ومن  به، 
المرئية،  الغير  واألضرار  البناء  وتفاصيل  سياقات معينة 
فقط. الصورة  خالل  من  كها  إدرا يصعب  التي  تلك  أو 
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إن كل حالة رفع تحتاج إلى توفير المعلومات األساسية 
عن المبنى )انظر UNI EN 16096( والشكل ٩:

- االسم

- الموقع واإلحداثيات والعنوان

- الوظائف الحالية والتاريخية

- فئة البناء )خاص، هيكل ديني، مبنى مدني(

- الملكية: االسم وبيانات االتصال

- تاريخ البناء والتعديالت إن وجدت؛

- مساحة األرضية

- ارتفاع المبنى

- عدد الطوابق

- أي قيم مميزة أخرى للبناء

الموقع   / المبنى  حماية  بحالة  المتعلقة  المعلومات 
)UNI EN 16096 انظر(

- تاريخ الوضع تحت الحماية

- مكونات المبنى المشمولة بالحماية

- قيم وأسباب الحماية

- قوانين الحماية ذات الصلة

)UNI EN 16096 انظر( المستخدمة  المصادر  موجز 

بالنسبة لألقسام المختلفة لمسح الحالة البد من وجود 
تتعلق  والتي  الموجودة،  التاريخية  للمصادر  ملخص 
يلي: ما  ذلك  يشمل  وقد  تقييمه.  يتم  الذي  بالمبنى 

في  والموجودة  المستخدمة  التاريخية  المصادر  أ( 
السجالت  الفوتوغرافية،  الصور  المختلفة:  المحفوظات 

والرسومات

الطارئة  المختلفة  التغييرات  توثق  التي  الرسومات  ب( 
على المبنى

ج( قوائم الجرد التاريخية، وكتب الغرف، وخطط الحفاظ، 

وتقارير عن الحالة

د( ملخص إجراءات الصيانة / الحفاظ السابقة

هـ( ملخص التغييرات في المبنى )االستخدام والنسيج(

و( تقارير / قرارات / تعليمات / توصيات من السلطات 
المحلية / اإلقليمية / الوطنية

:)UNI EN 16096 معلومات حول رفع المبنى )انظر

- تاريخ الرفع

- األشخاص الموجودون في عملية الرفع

- الكاتب/ المكتب المسؤول، تفاصيل االتصال، المؤهل

- استخدام المعدات )سلم، سقاالت، منصة عمل(

- الطقس أثناء الرفع

- األجزاء التي ال يمكن الوصول إليها

- مصداقية البيانات المجمعة )ناقصة أو كاملة(

- تقرير مصور ومكتوب
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[Location and address]

[Name of object]

Condition Survey
and Assessment

   

[Building Id.] 

[Date]

[Office and author(s)]

Overview photograph of inspected object

الشكل )٩(
)UNI EN 16096 نموذج لمسح الحالة )بناًء على
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Condition Survey - Procedure

Page-No. [00]

STEP 1 - General information

This template is mainly based on the UNI EN 16096:2012. You will need to provide information on a building‘s iden-

tification, protection (if applicable), characteristics and features, as well as additional sources that should be / were 

consulted, the management of the building and information pertaining to its condition.

STEP 2 - Information on the building components

To provide a formal structure to identify all of the buidling components documented, you need to provide basic 

information on each documentation sheet. It should contain:

- Name of object
- Id. Number (relevant for several buildings)
- Surveyor
- Persons present during survey
- Weather condition (e.g. rain/ cloudy/ sunshine/ temperature)

Also you should provide a floor plan. This floor plan can be a measured drawing or executed with CAD. It serves to 

determine the exact position of the documented building component. The position can be marked, for example, 

by using  a red dot or by coloring the room in which the building component is located. Also a site plan can be very 

helpful when you are in an area with multiple buildings. Photographs of the components should be put in the given 

frames. Building components considered within the survey can be:

Structures

- Foundations
- Walls (bearing/ curtain)
- Columns, pillars, pilaster
- Arches/ vaults/ domes
- Floors
- Roof structure and covering
- Steps, ramps
- Others

Ancillary components

- Windows, doors, stained glass
- False ceiling
- Turrets, chimneys, skylights, frames
- Balconies, canopies, galleries
- Gutters and down-pipes
- Grating, rail
- Others

Installation and services

- Heating, type and strategy
- Drainage/ water
- Sanitary/ plumbing
- Air condition, ventilation
- Electrical
- Fire (alarm and fire-fighting system)
- Fencing, gates
- Others

Surfaces

- Plaster
- Vaneers, panels
- Finishes
- Lining
- Ornaments
- Wall paintings, reliefs, carvings, mosaics, tiles
- Paving
- Others
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Condition Survey - Procedure

Page-No. [00]

STEP 2 - Information on the building components

Outdoor structures

- Roads, spaces
- Park, garden, courtyard
- Other objects
- Environmental conditions

STEP 3 - Information on condition description (CC) and risk assessment and recommendation (UC)

Describing the building components you need to mention their material, construction and location. Also you need 

to describe the condition of the component. To facilitate this, the condition is devided in different classes. Within 

the risk assessment you list probable causes and consequences for the condition. Furthermore, you recommend a 

measure, and determine an urgency classification. These classifications are based on, English Heritage Conservation 

Basics, and the UNI EN 16096:2012 and the Catalogue of Damage – Architectural Heritage.

Condition Classification (CC = condition class)

- CC0 = No symptoms / Apperantly without pereptible change in substance

- CC1 = Minor symptoms / Only superficially, without substantial changes (loss < 20%)

- CC2 = Moderate symptoms / Locally limited damage and/ or loss of surface (loss < 50%)

- CC3 = Major symptoms / Serious damage, severe substantial loss and/ or danger of collapse (loss > 50%)

- CC4 = Total loss / Physically complete destruction of a building or a component or element (loss > 90%)

Risk Classification (UC = urgency class)

- UC - = Without need for action

- UC0 = Long term / action needed from 3 years

- UC1 = Intermediate term / action needed within 1 – 3 years

- UC2 = Short term / action needed within a year 

- UC3 = Urgent and immediate / action needed within 3 months
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[Name of object]
Name of office / surveyor

Page-No. [00]

Object information

Identification number

Name of the object 

Location and property address

Geographic identification
(municipality / county region / GIS reference /...)

Land number, title number and any lease number

Object category
(public building / religious / bridge / ...)

Date, year or period of construction or construction 
phases and major modifications

Original function and any other historical functions

Current function 
(public building / private building / no use)

Name and address of owner(s)

Protection information

What is protected
(area / building / façade / component)

Protection Act and section or article of the Act

Protection date

Statements of significance

Building information

Number of floors

Height of the building

Ground area of the building

Other important characteristics of the building
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[Name of object]
Name of office / surveyor

Page-No. [00]

Sources and management information

Historic source material from archives, 
including any images like drawings or photographs

Original drawings, drawings showing later additions,
changes and the sequence of development

Earlier inventories, conservation plans, technical 
information and condition reports

Summary of conservation and maintenance 
performed

Summary of functional and structural changes

Inspection reports and orders / instructions from natio-
nal or regional authorities and services 
(fire, electrical wiring, etc.)

General information for the condition survey

Date of the inspection

Person(s) who has performed the survey, position and 
qualifications

Time used to complete the survey in situ and tools and 
methodologies used

Specification of any use of scaffolding, ladders, lifts or 
other aids

Contact person(s) for the inspection

Person(s) present during the inspection

Inaccessibility of parts of the object, if relevant

Photographic documentation of the inspection

Weather conditions during inspection
(e.g. rain / sun / cloudy, temperature)
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Name of object:

Id. Number:

Condition Survey

Floor [level]

[Name of object]
Name of office / surveyor

Page-No. [00]

[Floor plan]

[Site plan]

Building component: [structures/ancillary components]

Photographs/ horizontal

Photographs/ verticalPhotographs/ vertical

Component description 
(materials, construction and location)

Condition 

Condition description CC

Risk assessment and recommendations

Probable causes   Recommended measures       UC

Coordinates:

Surveyor:

Weather condition:

Survey date: Scale:

(Photo) Coding:
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Building component: 
(structures/ancillary components)

[Name of object]
Name of office / surveyor

Page-No. [00]

Component description 
(materials, construction and location)

Condition 

Condition description CC

Risk assessment and recommendations

Probable causes   Recommended measures       UC
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Cutting plane line

Object below cutting plane

Object above cutting plane

Hidden object above cutting plane

Arch above cutting plane

Construction phase 1990

Construction phase 1995

Wall a (North)

Wall b (East) 

Wall c (South) 

Wall d (West) 

a

b

c

d

Window

Door

Basic Drawing Standards
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ساسية للرسومات المعمارية هنا، إلى جانب مثال لتمثيل مراحل البناء وعملية ترقيم
أ
 الشكل )١٠( يمكن االطالع على بعض المعايير اال

بواب والنوافذ
أ
    اال

)Svenja Hitschke, 2021(

ترقيم الغرف واألسطح والتجهيزات

وغرفه  المبنى  لطوابق  وفقاً  الرفع  تصميم مخطط  يتم 
غرفة  كل  تنقسم  حيث  و١١(   ١٠ الشكلين  )انظر  أيضاً 
إلى عدد من األسطحة: السقف والجدران واألرضية. يتم 
تخصيص رقم/ حرف معين لكل غرفة وسطح وكذلك 
طرق  وهناك  ونوافذ(.  )أبواب  لإلزالة  القابلة  التركيبات 
القسم وهي تعتمد على حالة كل  لتنظيم هذا  مختلفة 
مبنى على حده. وجرت العادة على أن يتم تخصيص الرقم 
األول للغرفة األولى التي يتم الوصول إليها من المدخل 
الرئيسي، ويتم تخصيص األرقام التالية للغرف التي يتم 
.)٢١ )شكل  الساعة  عقارب  باتجاه  تباعاً  إليها  الدخول 

األساسية  لالتجاهات  وفقاً  الجدران  تقسيم  يتم 
مع  الساعة  عقارب  اتجاه  في  أو  جنوب(،  ـ  )شمال 
األسفل  ومن  الدخول،  عند  اليسار  إلى  األول  الجدار 
اللوح  اللوح،  الوزرة،  المثال  سبيل  )على  األعلى  إلى 
رقم  تعيين  يتم  العارضة(.  المنتصف،  في  المركزي/ 
ذلك،  ومع  لإلزالة.  القابلة  التركيبات  لجميع  خاص 
وجود  إنشاء  بالفعل  تم  قد  يكون  أن  الممكن  من  فإنه 
المستحسن  من  الحالة  هذه  وفي  سابق،  ترقيم  نظام 
مسبقاً.  الموجود  النظام  هذا  استخدام  إعادة  في  النظر 

األرضيات  بين  للخلط  وتجنباً  الحروف،  تعيين  عند 
تخصيص  يتم  والجدران،  واألبواب  والنوافذ  واألسقف 
المكونات؛  هذه  من  مكون  أو  عنصر  لكل  كبير  حرف 
أو  النافذة  جدار  إلى  المثال  على سبيل   X حرف  ويشير 
صغيرة. بأحرف  الجدران  تخصيص  يتم  الباب.  جدار 

٦- مواضيع التسجيل 

)UNI EN 16096 مكونات المبنى )انظر

إن الهدف من مسح الحالة هو تسجيل جميع الغرف داخل 
المبنى بشكل منهجي ودقيق، وإدراجها وفقاً للمكونات 
التالية: بالفئات  غالباً  هذا  ويتعلق  للمبنى.  المختلفة 

غير  )الحاملة،  الجدران  المبنى،  أساس  اإلنشاءات:  أ( 
الطوابق؛  القباب،  األقبية/  األقواس/  األعمدة،  الحاملة(، 
المنحدرات  والساللم/  والسقوف  األسقف  تغطية 

)الرامبات( وغيرها.

الزجاج،  األبواب/  النوافذ/  الملحقة:  المكونات  ب( 
األسقف المستعارة، المدخنة/ البرج/ المناور، الشرفة/ 
المظلة/ الرواق، مزراب المطر واألنابيب السفلية، السور 

والدرابزين، وغيرها.
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الشكل )١١(
سطح 

أ
و حرف للغرف واال

أ
رضي للمبنى، يتم تخصيص رقم و / ا

أ
في المخطط اال

غراض التعريف.
أ
ال

الشكل )١٢(
رضي 

أ
رقام الغرف المخصصة )بناًء على المخطط اال

أ
رضي وا

أ
مثال على مخطط ا

القاهرة Behrens Abouseif, 2007( تم   / إينال  السلطان  تفاصيل مجمع   /
.)Svenja Hitschke, 2021( تعديله وتتبعه يدوًيا بواسطة

0.30.3.1 0.3.2

0.3.11

0.3.12

0.3.01

0.3.04

0.
3.

02
0.

3.
03

0.
3.

05

0.2

0.10.2.3

0.2.2

0.
2.

1

0.3.21

0.4 0.5

ج( األسطح: الجص، القشرة، الزخرفة السطحية، الكسوة، 
النقوش،  الفسيفساء/  الجدارية/  اللوحات  الزخرفة، 

األرضيات، وغيرها.

د( خدمات البناء: التدفئة )األنبوب/ التمديدات وطريقة 
التدفئة(، والصرف الصحي والمياه، والسباكة/ التركيب، 
وتكييف الهواء/ التهوية، والتمديدات الكهربائية، ونظام 
البوابات،  الحرائق، ونظام األمن، واألسوار/  إنذار/ إطفاء 

وغيرها.

هـ( البيئة: شارع/ ساحة، منتزه/ حديقة/ فناء، مكونات 
أخرى، الشروط البيئية.

مواد البناء التاريخية وتقنيات البناء8

فيما يتعلق بمواد البناء التاريخية، يمكن تقسيمها على 
سبيل المثال، إلى:

Rieffel and Ballouz, 2020b     ٨. انظر

- مواد البناء األساسية: التراب/ الطين، الحجر، الخشب، 
الجبس/ المرمر

الكلسي،  الجيري/  الحجر  الرخام،  الطبيعي:  الحجر    -
الحجر الرملي، الجرانيت، البازلت، أو الترافرتين )نوع من 

الحجر الجيري/ الكلسي(

مصنوع  صناعي  )حجر  تيرازو  االصطناعي:  الحجر   -
واإلسمنت(  الصلبة  الصخور  من  أو  الرخام  كسر  من 

الفسيفساء، الطين، الطوب المشوي/ اللِبن

الجبسي،  الجص  الكلسي،  الجيري/  الجص  الجص:    -
الجص الترابي

- المعادن، الزجاج

- مزيج من المواد المختلفة

يشير »مصطلح« إنشاء المبنى إلى البناء الحجري أو ذاك 
المبني من الطوب اللبن/ التراب أو من الحشوة/اللب 
المكسوة بالحجر. يمكن دمج أنواع البناء هذه في إنشاء المباني 
بالطين.  تغطيتها  ويتم  األغصان  األخشاب/  باستخدام 
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باإلضافة إلى ذلك، يعد التصميم المادي/ الموجود مهماً 
أو الغرفة، والتي يمكن أن  الواجهة  في وصف خصائص 
وأسطح  الجدارية  اللوحات  المثال:  سبيل  على  تكون 
مثل  المصقول  والجص  المنسوجة،  الملونة/  الجدران 
أعمال  )اليمن(؛  قداد  أو  )المغرب(  تدالكت  مارمورينو، 
البالط،  المطبوع(،  المصبوب/  )المرسوم/  الجص 
التطعيمات  الحجرية،  الزخارف  الزجاج،  الفسيفساء، 
الخشبية، المنسوجات، ورق الجدران، المقرنصات، األبلق، 
العمل الشبكي )كما هو الحال في المشربية، على سبيل 
المثال(، وزخارف السطوح المذهبة أو المطلية بالفضة.

العمل  وتقنيات  واإلنشاءات  المختلفة  المواد  توّفر 
المتبع  واألسلوب  وتقنيتها  تاريخها  حول  معلومات 
معلومات  أيضاُ  وتقدم   - والخصائص  والمكونات 
البناء  نسيج  داخل  بالتغييرات  يتعلق  فيما  قيمة 
التغييرات  وكذلك  البناء،  مراحل  تحديد  يمكن  وبالتالي 
من  يكون  قد  الوقت.  مرور  مع  المباني  استخدام  في 
االختصاصات  مختلف  من  خبراء  استشارة  الضروري 
وتقنيات  واإلنشاءات  المختلفة  المواد  لتحليل 
المواد  وعلماء  الحفاظ  خبراء  ذلك  ويتضمن  العمل، 
وكمياً(. )نوعياً  المواد  مكونات  تحليل  على  القادرين 

الحجارة

المواد

شيوعاً  األكثر  األنواع  تشمل  الطبيعي:  الحجر 
من  )نوع  والترافرتين  الجيري  والحجر  الرخام 
ويتم  الرملي؛  والحجر  والجرانيت  الجيري(  الحجر 
جمالية. أو  إنشائية  ألغراض  إما  استخدامها 

التقنية والمظهر

والفؤوس،  والمطارق  اإلزميل  )مثل  اليدوية  األدوات   -
الريش واألوتاد( / األدوات التي تعمل آلياً.

 / مضغوط  بالمنشار؛  منشور  السطح:  عالمات   -
محروق/ باستخدام اللهب، باستخدام الفأس، مشحوذ/ 

نتوء/ دعامة / الرمل المبثوق؛ مطحون/ ملمع

- عالمات البّنائين

تقنيات العمل والبناء باستخدام األحجار9 

- البناء: مع أو بدون مالط/ مونة، كتل محاجر مستخرجة 
أو مصنعة وغيرها

طوب  منحوت(،  حجر  أو  )أنقاض  حجر  المكونات:   -
مشوي أو غير مشوي )الطوب اللبن( وغيرها 

- حجر مربع منحوت: خشن/ ناعم، صخور طبيعية/ تم 
الحصول عليها من المقلع، منحوت، عشوائي/ متعاقب/ 

مكسور، مغطى، وغيرها

غير  متعاقبة/  مالط،  بدون  مع/  األنقاض:  حجارة   -
متعاقبة، بشكل مفرد/ مدموجة مع حجر مربع منحوت/ 

طوب/ أخشاب، وغيرها

تكسية  الصالبة،  األبعاد،  مالط(:  )مع  البناء  طوب   -
المزين بطريقة  الطوب  الجص،  أولى من  الطوب بطبقة 
العاشق والمعشوق، من خالل تقنية الربط مثل الرباط 
الروماني  التشغيل  ورباط  الفلمنكي،  الرباط  األنجليزي، 
حلية  رباط  أيضا  )ويسمى  القطري  والرباط  القديم، 

الكنيسة(، منفردة أو مجّمعة، وغيرها.

مدقوقة  ناتئة،  مخروطية،  مجوفة،  ملساء،  الفواصل:   -
“بيترا  متدلية،  مقعرة،  متراجعة،  بزاوية(،  )مشطوفة 
راسا” وهي )تقنية تجمع بين حشو المفاصل وتجصيص 

الحجارة(، وغيرها.

  Weyer )ed.( EwaGlos, 2015  9. انظر  

اللوحات  على  الحفاظ  لمصطلحات  الئحة  بتحضير   EwaGlo قام   .١٠
الجدارية واألسطح المعمارية، وقد تمت ترجمتها إلى اللغة العربية 
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الشيد )الجص(/ المحارة

يمكن تمييز أنواع مختلفة من الشيد )الجص( وطبقات 
التحضير المحارة١٠:

وطبقات  الداخلي(،  )لالستعمال  )الجص(  الشيد   -
التحضير )المحارة( لالستعمال الخارجي

- خليط المواد الالصقة )الجير، الطين، الجبس، الخرسانة(، 
الركام)الرمل والطمي(، الحشوات واإلضافات 

- مونة خشنة/ ناعمة أو طبقة)طبقات( للتسوية/ مالط 
لطبقة التشطيب النهائية 

 / )غير مطلية(  الخشنة  المركبة  المطلية١١/  الزخارف   -
استخدام مواد أخرى )مثل الزجاج الملون، الحصى(

الطوب١٢

- مشوي، غير مشوي

- طين، سيليكات الكالسيوم، خرسانة

- صب/ بثق

- صلبة/ مجوفة/ مخّرمة )مثقبة(

- خشن، مزجج/ منزلق، ناعم، غير مصقول/ مصقول

التراب

الطين  المدكوك،  الطين  اللبن،  الطين  البناء:  تقنيات   -
المجدولة  األغصان  األخشاب/  القش،  مع  الممزوج 

المغطاة بالطين، منفردة أو مجتمعة.

فترات  من  الطينية  التربة  استخدام  تم  المكونات:   -
التقوية«  و«مواد  والطمي،  والرمل،  قديمة،  تاريخية 
لتعديل  وإضافات  الحيواني(،  الشعر  أو  نباتية  )ألياف 
الحيواني  والغراء  الكتان،  بذر  وزيت  )الروث،  الخصائص 

أو النباتي.

- التركيب المختلط: عوارض وأعمدة خشبية، أساسات 

١١. لمزيد من المعلومات حول األسطح المطلية والزخرفة، انظر
Weyer

   Frank and Hees, 1998 ١٢. انظر  

من  بطبقات  مغطاة  جدران  مركبة،  إنشاءات  حجرية، 
الشيد )الجص(/ طبقات التحضير )المحارة(.

)الداخلية  الجدارية  اللوحات  السطحية:  الزينة   -
والخارجية(، و/ مع الزخرفة السطحية

الخشب

١٣)غير  االصطناعي  صلب/  ناعم/  الخشب:  أنواع   -
الطبيعي المصدر(. 

- الهيكل الخشبي )بنية الهيكل(: نصف خشبي )مختلط 
الخشب  من  الهيكل  اللبن(،  أو  والطين  الخشب  من 
خشبي  لوح  الملتصقة،  الخشب  ألواح  المصمت/ 
يستخدم للتغطية واإلكساء، قشرة خشبية، أعمال شبكية 

)مثل المشربية(، مختلطة، أخرى.

- تقنيات العمل: مكشوطة باليد/ باآللة، منشورة باليد/ 
باآللة، منحوتة، مخروطة، مطّعمة )مرصعة(.

الزيت(، مشّمع،  )باستخدام  مزيّت  السطح:  - تشطيب 
مصقول، مطلي، مبّقع، غير ذلك.

براغي،  مسامير/  بدون  مع/  الخشبية:  النجارة  أنواع  ـ 
المرتبطة  بزاوية،  المشطوفة  النهايات،  مرتبطة  األلواح 
بزاوية،  ثقب  حفر  طريق  عن  المرتبطة  بالتعشيق، 
كبية نصفية، بفرزة، بتعشيقة نصف  المرتبطة بوصلة ترا

مخفية، بالنتوء والتجويف، بالنقر واللسان، أخرى.

 InsideWood ١٣. انظر
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تحليل وتقييم
 حالة الحفاظ

شكل  وكذلك  المبنى،  عناصر  مكونات/  تحديد  يتم  أن  مجرد 
حالة/ وضع  تحليل  يجب  العمل،  وتقنيات  المواد  وتصميم  البناء 
الحالة/  تعني  هنا  »الحالة«  المبنى.  مكونات  من  مكون  كل 
بأنه  الضرر  ُيعرَّف  ذلك،  ومع  المكان.  أو  للمبنى  المادي  الوضع 
أيًضا  ويؤثر  المكان،  أو  للمبنى  الثقافية  األهمية  من  يقلل  تغيير 
تقييم  إن  البيولوجي.  أو  الكيميائي  أو  الفيزيائي  استقراره  على 
للمبنى. الحالي  الضرر  ومدى  وطبيعة  سبب  بتحليل  يقوم  الحالة 

يعتمد مسح الحالة وتقييمها )انظر الشكل 9( على التحليل الشامل 
لعنصر  الخسارة  كمية  وتقدير  الموجودة،  الضرر  ظواهر  لجميع 
تضرراً.  األكثر  المنطقة  تقييم  إلى  تستند  أن  يجب  ولكن  معين، 

Rief- ويقترح   ،)CC( للحالة  فئات  أربع   UNI EN 16096  يحدد
والذي   )CC4( الكلي”  “الفقدان  إضافياً،  تصنيفاً   ١٤Ballouz و   fel
كثر من ٠9٪ من النسيج قد فقد/ لم يعد موجوداً، وهذا  يعني أن أ
البناء وذلك بطريقة  التصنيف يعد األنسب في حالة فقدان نسيج 
.)١٣ )الشكل  المسلح  النزاع  بعد  ما  وفي سياق  ومنهجية  موجزة 

للحصول  ما، وذلك  إلى حد  بعبارات عامة  الحالة  تقييم  إجراء  يتم 
على فهم أساسي لحالة الحفاظ على المكان. قد يكون تقرير الحالة 
هو التقرير الوحيد الذي يتم إجراؤه في الرفع، وبالتالي يجب أن يكون 
مصحوباً بتقرير شامل يحتوي على الوصف الدقيق لمكان الفقدان/ 
هذا  تزويد  يجب  التأثر.  ومدى  المتأثر،  والنسيج  المفقود،  للمكان 
 / فقدانها  تم  التي  للمناطق  رسومات  مع  وربما  بالصور،  التقرير 
العامة للضرر. لألسباب  التقرير تحليالً  المتبقية. يجب أن يتضمن 

 14.  Rieffel and Ballouz, 2020
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الشكل )١٣(
تصنف فائت الحالة المختلفة الضرر الذي لحق بالمبنى وفقا لمقدار الخسارة 

)المرئية( لمواد البناء.

الشكل )١٤(
اقتراح  البناء( بحسب  )مواد  تؤثر على  التي  العشرة”  التدهور  تمثيل “عوامل 

.Waller

١- توثيق التلف١٥

من األهمية بمكان فهم المبنى بأكمله، كذلك وفي سياق 
بين  التمييز  بمكان  االهمية  من  فإنه  التوثيق،  عمل 
الضرر والتغييرات التي ال تؤثر على استقراره أو قيمته.

غالًبا ما يستخدم مصطلح »الضرر« لإلشارة إلى التغيير 
والذي  للنسيج،  البيولوجي  أو  الفيزيائي  أو  الكيميائي 
)التقادم(،  الوقت  بمرور  المستمر  االستخدام  عن  ينتج 
النسيج،  )الثلج والمطر( على  الدورية لقوى  والتأثيرات 
أو وقائع فردية )تخريب، زلزال، حريق(. ومع ذلك، يجب 
وسالمة  استقرار  على  يؤثر  الذي  التغيير  بين  التمييز 
المبنى أو على عنصر من عناصره، والتأثير الذي يغير فقط 
من جماليات النسيج والذي قد ال يتطلب أي تدخل. على 
النقيض من ذلك، يمكن للتدخل حتى إزالة أثر االستخدام 
السابق والذي بدوره يساهم في األهمية الثقافية للمكان. 
لذلك، يجب استخدام مصطلح »الضرر« بحذر، ألنه يشير 
إلى أن هناك حاجة ألعمال صيانة أو ترميم أو إعادة بناء.

١٥. انظر
Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und

Archäologischen Landesmuseums, 2008 

٢- أسباب التلف

هذه  أحد  الضرر.  أسباب  لتحليل  مختلفة  أنظمة  هناك 
على  تدهور،  عوامل   ٠١ لـ  وفقاً  الضرر  يصنف  األنظمة 
)انظر  النظام١٦  هذا  يميز   .Waller اقترحه  الذي  النحو 
الشكل ٤١( بين الضرر الناجم عن الحريق والماء والرطوبة 
الصحيحة  غير  الحرارة  ودرجة  الصحيحة  غير  النسبية 
واآلفات  واإلهمال  الفيزيائية  المادية/  والقوى  والضوء 
النازحين  المخربين/  اللصوص/  وأخيراً  والملوثات 
)اإليواء العاجل(. يمكن أن يحدث تلف األنسجة بسبب 
أي من هذه العوامل، ولكن من الممكن أيًضا الجمع بين 
هذه العوامل وتعاقبها. إن األضرار األساسية الناجمة عن 
القوى المادية )القصف مثالً(، والتي تسبب فقدان سقف 
المبنى، سوف تؤدي إلى أضرار ثانوية )مثل دخول الماء(.

 Feilden   ١٦. يوجد أنظمة أخرى لتصنيف أسباب التدهور كالتي وضعها
المناخ(  الخارجية )مثل  العوامل  بين  2003 والذي يقترح تصنيًفا يميز 
والداخلية )مثل الرطوبة(، واألسباب التي من صنع اإلنسان )مثل العنف 
/ القوة(        يميز منشور Weyer   األسباب المتعلقة بالمياه في دورات 

الجفاف الرطب، وزيادة الرطوبة، والتكثيف، ودورات تجميد الذوبان
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هناك نظام آخر تم اقتراحه من Rieffel  و 17Ballouz وهو 
الجوية،  والعوامل  الحرب،  لتأثيرات  وفقاً  األسباب  يمّيز 
المناسبة،  غير  البناء   / التحديث   / اإلصالح  وأعمال 
واإلهمال. والسرقة،  والتخريب،  االستخدام،  وتغيير 

 Waller من الممكن استخدام النظام المقترح من قبل
آثار  مثل  تحديداً،  األكثر  باألسباب  وإثرائه  كأساس 
الحرب )انفجار، رصاص(، باإلضافة إلى التدخالت الضارة 
إلى  باإلضافة  متوافقة(.  غير  مواد  إدخال  )مثل  السابقة 
Bal- و    Rieffel اقترحه الذي  التصنيف  يقدم   ذلك، 
التأثيرات  من  المختلفة  األنواع  لربط  أساساً   louz
المبني. التراث  على  وتأثيراتها  المسلح  النزاع  بسبب 

لقياس/  وثيقة  صلة  على  الضرر  أسباب  فحص  إن 
بناء  إعادة  ترميم/  للحفاظ/  الالزمة  التدابير  تقدير 
للعمل  للتصرف/  فقط  وليس  ما،  موقع  أو  مبنى 
ولكن  للضرر،  والجمالية  الوظيفية  اآلثار  على  بناًء 
توثيق  إجراء  يتم  أمكن.  إن  الضرر  سبب  لمعالجة 
الضرر. توثيق  أثناء  المكان  المبنى/  لحالة  دقة  كثر  أ

يجب أن يتم تحديد الضرر/ التغيير بطريقة تسهل قراءتها 
وفهمها من قبل الجهات المعنية المشاركة في العملية 
التوثيق على  )انظر الشكلين٥١ و٦١(. يجب أن يحتوي 
يحتوي  أن  يجب  وهدفه.  وسببه  نطاقه  تحدد  مقدمة 
مخطط الضرر على الئحة )انظر الشكل ١٧( تشمل جميع 
الظواهر المختلفة للضرر. يتم التقاط صورة تمثيلية مع 
)مثالً  لكل ظاهرة  لون محدد  واستخدام  مقياس مدرج 
صورة للجص المفقود من مكان ما(، وتكون هذه الصورة 
مصحوبة باللون/ التظليل الذي يتوافق مع دليل المفردات 
العام(. والمظهر  والحجم  )الموقع  للظاهرة  ووصف 

إن مزيجاً من كال النظامين سيساعد في حساب تداخل 
أنواع الضرر المختلفة في منطقة واحدة، شريطة أن تبقي 
سهلة التمييز: تدرجات مختلفة من اللون الرمادي، على 
عملية. غير  ولكنها  بصرياً  جذابة  تجعلها  المثال،  سبيل 

الضرر  لظاهرة  تفسير  توفير  أيضاً  يتم  كما 
الوصف. عن  تمييزه  يجب  ولكن  الفردي 

17. Rieffel and Ballouz, 2020b

بمجرد تسجيل جميع أنواع األضرار، وكذلك موقعها )وربما 
الحصول  عندئذ  يمكن  التحقيقات(،  من  المزيد  إجراء 
المعلومات،  جميع  من  مستمد  شامل  توضيح  على 
الحالية. للحالة  المحتملة  األسباب  تحديد  إلى  ويفضي 

ُينصح بتسجيل الضرر بطريقة منهجية: بدءاً على سبيل 
اليمين،  إلى  اليسار  إلى األعلى، ومن  المثال من األسفل 
تطبيق  أيضاً  المفيد  من  يكون  قد  ظاهرة.  كل  حسب 
نظام يعتمد على البدء من الجزء األعمق باتجاه السطح. 
وطبقات  )الجص(  بالشيد  المكسو  للحائط  بالنسبة 
الحجري  البناء  من  البداية  تكون  )المحارة(:  التحضير 
وحالته، وصوالً إلى الجص، ثم سطح الجص الذي يحتوي 
على ترسبات أو نتوءات أو ما شابه ذلك. إن هذا النهج 
المنتظم ينبغي أن ينعكس في الالئحة المرافقة للتسجيل.

الصورة:  من  نوع  استخدام  الموقع  في  التوثيق  يتطلب 
أو  باأللوان  مطبوعة  مصححة  صورة  تكون  أن  يمكن 
صورة فوتوغرافية باألبيض واألسود١٨، أو رسًما بمقياس 
الطريقة حسب كل حالة. قد تكون  معين، ويتم تحديد 
كثر فائدة ألنها توفر التوجيه في حين أن الرسم  الصورة أ
المعلومات. محتوى  لتقليل  مالءمة  كثر  أ يكون  قد 

لكل  التظليل  أو  و/  اللون  استخدام  ممكناً  يكون  ال  قد 
يتم  مبنى  أو  أن كل موقع  الضرر، حيث  أنواع  نوع من 
الحاجة في مكان  تنشأ  قد  التعامل معه كحالة منفردة: 
ما إلى توثيق مجموعة متنوعة من أمالح البناء، ولكن قد 
ال تعكس أو توضح وجود أي تجاويف أو كسور/ شقوق 
أو ما شابه ذلك. يجب وضع دليل للمفردات المتعلقة 
بالمشروع وذلك لتسهيل التمييز بين الظواهر المختلفة. 
ألوان/  على  يحتوي  أن  يجب  هذا  المفردات  دليل  إن 
كتشاف ظواهر تلف جديدة  ظالل إضافية وذلك في حال ا
أثناء التحقيق والتوثيق. أثناء دراسة الحالة، قد يصبح من 
الضروري إنتاج طبقات مختلفة عندما تتداخل الكثير من 
الظواهر مع بعضها البعض. إن المعدات الالزمة للرسم/ 
لرسم الخرائط في الموقع قد تم إدراجها في الشكل ١٨. 

الصور  التقاط  إجراءات  عن  إضافية  معلومات  على  للحصول   .١٨
المستخدمة ألغراض التوثيق، انظر أدناه
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  AutoCad و
أ
و Photoshop ا

أ
ضرار المختلفة باالعتماد على خريطة، باستخدام برنامج مثل InDesign ا

أ
)شكل ١٤(  تحديد اال

)Svenja Hitschke, 2021(

الشكل )١٥(
مثال على تحديد الضرر بناًء على صورة )شكل ٨( تم تنفيذه في الموقع، ويتضمن دليل المفردات والتاريخ وتعريف المبنى والمؤلف.
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الشكل )١٧(
 مختلفة من الضرر مصحوبة بدليل للرموز المختلفة 

ً
نواعا

أ
الالئحة المعروضة هي مثال على جزء مهم من رسم خرائط تحديد الضرر: فهي تعرض ا

وتوصيف )وليس تفسيًرا( للضرر
)Svenja Hitschke, 2021(
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الشكل )١٨(
ضرار.

أ
ساسية المطلوبة في الموقع لرسم خرائط اال

أ
المعدات اال

٣- تصنيف مظاهر التلف

اصطناعية،  أو  طبيعية  كانت  سواًء  بناء،  مادة  كل  إن 
من  مزيج  وهو  التدهور  من  فردياً  نمطاً  ستظهر 
عليها. التدهور  عوامل  وتأثير  المادة  خصائص 

من أجل توفير نظام محدد لتصنيف ظواهر الضرر، يجب 
 ICOMOS الئحة  على  بناًء  عمومية  كثر  أ نظرة  تحضير 
البناء  والتي يمكن تطبيقها على مواد  األحجار١9  لتدهور 
األخرى أيضاً. بالنسبة لألضرار التي تلحق بعناصر البناء 
كثر تمايزاً للحشرات والعفن  الخشبية يتم تقديم تحليل أ
للضرر. الرئيسي  المسبب  لكونها  وذلك  والتسوس، 

الحجر٢0

الشرخ  النجمي،  الشرخ  الكسر،  الصدوع:  الشقوق/  أ( 
الشعري، التصدع، االنقسام/ االنشقاق؛ والتشوه.

ب( االنفصال: التقرح، االنقالع، التفكك، التحلل، التهشم، 
االنفصال إلى طبقات، التقشر.

ج( السمات الناجمة عن فقدان المواد: حدوث النتوءات، 
التفتت،  المجهرية،  التجوية  الميكانيكي،  التلف  كل،  التآ

كل. االنثقاب، التنقر/ ثقوب صغيرة ناجمة عن التآ

تغير  الترسبات،  القشرة،  والترسبات:  اللون  تغير  د( 
كمة، الجانب الالمع،  اللون، اإلزهار/ التملح، القشرة المترا
التملح  اإلزهار/  األوساخ،  الزنجار،  الخربشات،  الغشاوة، 

الفرعي.

العفن،  األشنيات،  الطحالب،  البيولوجي:  االستيطان  هـ( 
النبات.

الشيد )الجص(/ طبقات التحضير )المحارة(

أ( الشقوق: صدع بنيوي، كسر شعري، التصدع؛ والتشوه.

التقشر،  التفكك،  التماسك:  االلتصاق/  االنفصال،  ب( 
التفسخ، التفتت، الجيوب الهوائية، التقرح.

19. ICOMOS, Cartwright, T.A. and Vergès-Belmin, V. (eds.). 
2010.

٢٠. بالنسبة للفسيفساء ، يرجى االطالع على منشور 
Alberti et al. 2013

ج( السمات الناجمة عن فقدان المواد: حدوث النتوءات، 
كل، التلف الميكانيكي. التآ

د( تغير اللون والترسبات: الرواسب السطحية، القشرة، 
الخربشات،  الرطوبة،  ارتفاع  الفرعي،  التملح  التملح، 

الغشاوة.

والغطاء  البيولوجي  النمو  البيولوجي:  االستيطان  هـ( 
النباتي، والحشرات



                              33

الطوب٢١

الشعري،  الشرخ  النجمي،  الشرخ  الكسر،  الشقوق:  أ( 
الكسر  ؛  التمّزق  االنقسام،  بالشبكة،  الشبيه  الشرخ 

والتشوه: االنتفاخ، االنحناء، االلتواء، الميل، اإلزاحة.

فقدان  طبقات،  إلى  االنفصال  البناء:  مواد  تفكك  ب( 
التماسك، فقدان االلتصاق.

ج( السمات الناجمة عن فقدان المواد: التلف الميكانيكي؛ 
الخدوش، الجروح، الثقوب، التشقق، التشظي.

أوساخ،  الرواسب:  تلطيخ؛  تالشي،  اللون:  تغير  د( 
والتحول:  الفرعي؛  اإلزهار  اإلزهار،  تقشر،  خربشات، 

الزنجار، القشرة.

الوعائية،  العليا/  النباتات  البيولوجي:  االستيطان  هـ( 
الطحالب، حشيشة الكبد )نوع من الطحالب(، األشنيات، 

العفن، البكتيريا.

الخشب

أ( التشققات والتشوهات )االعوجاج والتقعر(

ب( االنفصال )االنقسام، التجزئة(

)الضرر  المواد  فقدان  عن  الناجمة  السمات  ج( 
الميكانيكي(

د( تغير اللون والترسبات: الرواسب السطحية، القصارة/ 
البياض، الخربشات، الغشاوة.

العفن/  يكون  أن  يمكن  البيولوجي:  االستيطان  هـ( 
الجاف  العفن  وخاصة  خاص،  بشكل  مدمًرا  التسوس 
كل. تشمل األمثلة فطريات البقعة  والعفن المسبب للتآ
العفن،  فطريات  الزرقاء،  البقعة  فطريات  الصفراء/ 
الرطبة،  الفطريات  المسامي،  اإلسفنج  الفطري،  العفن 
العفن الجاف. هناك نوعاً آخر من االستيطان البيولوجي 
وهو الحشرات: على سبيل المثال خنفساء اللحاء، دبور 
الخشب الكبير، الخنافس طويلة القرون، خنافس األثاث، 

والنمل أبيض.

٢١. أعيد ترتيبها وفًقا لهذا النظام, لمزيد من المعلومات حول التمايز بين 
Franke and Hees   1998أنواع الضرر الفردي، انظر

٤- دعم البحث/ دعم االستقصاء٢٢

إن فهم نسيج المبنى، يستوجب فحصه بكل الحواس: 
الذوق.  حتى  وربما  والسمع  والشم  واللمس  البصر 
كتشاف وجود الرطوبة أو  سيساعد لمس السطح على ا
مسح البنية لشيء ما. ستعطي حاسة الشم معلومات 
يعطي  اإلفرازات.  الفضالت/  أو  العفن  وجود  حول 
)الجص(  الشيد  على  خفيف  قرع  عن  الصادر  الصوت 
ويمكن  المحتملة.  والتجاويف  حالته  حول  معلومات 
ينصح  ال  ذلك،  ومع  التذوق؛  بحاسة  األمالح  كتشاف  ا
سامة. مواد  وجود  احتمال  بسبب  عام  بشكل  بهذا 

)التي  االجتياحية  غير  الفحص  طرق  إلى  باإلضافة 
يلزم  قد  الجسم(،  شق  او  لثقب  أدوات  تستخدم  ال 
استخدام أساليب اجتياحية مع أنها غير مفضلة. في حالة 
موافقة  على  الحصول  يجب  األساليب  هذه  استخدام 
مسبقة بعد إجراء تقييم دقيق يبرر ضرورة استخدامها.

بناًء  وذلك  األساليب  من  مختلفة  أنواع  استخدام  يتم 
من  الغاية  وكذلك  التحقيق  قيد  النسيج  ماهية  على 
الفحص. عادة ما يتم إجراء التحقيق الذي يتطلب أخذ 
االجتياحية  األساليب  وتتطلب  المختبرات،  في  عينات 
مثل  التاريخي،  النسيج  من  كبر  أ جزء  إزالة  الموقع  في 
على  الحصول  يمكن  الطالء.  أو  الجص  إزالة  أو  كشف 
تأريخ نسيج المبنى، على سبيل المثال، من خالل طرق 
المطلقة  الطريقة  تتمثل  النسبية.  أو  المطلقة  التأريخ 
السطح،  على  المتتالية  الطالء  طبقات  عن  الكشف  في 
المثال،  سبيل  على  النسبية،  الطرق  تشمل  حين  في 
الحراري. التألق  أو  الكربون،  تأريخ  أو  الشجري،  التأريخ 

أيًضا، سوف يكون االستقصاء العلمي قادراً على تحديد 
األولى  الطريقة  للنسيج:  النوعية  أو  الكمية  الطبيعة 
الثانية  والطريقة  المحددة  المكونات  كمية  ستحّدد 
ستحدد نوعها. وبالتالي يمكن أن يشير تحليل الجص إلى 
كمية الرمل، وأحجام حبيباته الخاصة، ونوع كل من المواد 
التحقيقات  توفر  أن  يمكن  الرابطة.  والمادة  المضافة 

لمجموعة   Siegesmund and Snethlage, 2014 انظر  للحجر،   .٢٢
متنوعة من المواد ، انظر Varella 2013 أو استشر على سبيل المثال

BAM 2021a



                              34

Object
Room number 
Surveyor
Date

Examples:

Identification and scale for photo 
documentation

Object 
Room number 
Surveyor 
Date

الشكل )١٩(
مثال لمقياس الرسم المدرج وتحديد الصورة

)Svenja Hitschke, 2021(

مثل  الفيزيائية،  بالخصائص  تتعلق  بيانات  اإلضافية 
األمالح. وجود  أو  الماء  امتصاص  أو  االنضغاط  مقاومة 

٥- صور التوثيق٢٣

وفًقا ل ٢٤Lane، هناك ٤ أنواع من التصوير الفوتوغرافي: 
والسردي/  والتصويري،  والتحليلي،  اإلثباتي، 
والتصوير  اإلثباتي  التصوير  اعتماد  ويتم  القصصي، 
األضرار. وتقييم  الحالة  مسح  أجل  من  التحليلي 

التصوير اإلثباتي

يقوم التصوير اإلثباتي بتوثيق المميزات/ المالمح وشكلها 
وحجمها وحدوثها، كما يدعم التوصيف والرسومات.

لتوثيق   Alberti et al., 2013 انظر   والعربية  اإلنجليزية  باللغتين   .٢٣  
التصوير الرقمي

24. Lane 2016

شريط  مع  بالمقياس  إحساس  توفير  المهم  من 
الصور.  من  النوع  هذا  في   )١9 )الشكل  مدرج  قياس 
تغيير  أو  األلوان  فيها  تكون  التي  األسطح  حالة  وفي 
لأللوان  قياسي  جدول  تضمين  يجب  مهماً،  األلوان 
.Kodak( بواسطة  المثال  سبيل  )على  الصورة  في 

يجب أن تحتوي جميع الصور المدمجة في السجل الوصفي 
للمبنى على تسميات توضيحية فردية، تشير إلى الموقع 
بالنسبة  إليها.  االنتباه  يجب  التي  الفردية  والخصائص 
للصور التفصيلية، يمكن استخدام األشياء المألوفة، مثل 
تقريبي  إحساس  إلظهار  المعدنية  العمالت  أو  األقالم 
بالمقياس، مع التنويه إلى عدم تمكنهم من توفير معلومات 
قياسه. المراد  للشيء  الدقيق  الحجم  حول  موثوقة 

عند التقاط صور لتسجيل حالة موقع ما، يجب أن التأكد 
من عدم وجود أشياء تخفي الجدران أو الواجهات، ولكن 
الموقع  عامة عن  بالحصول على معلومات  الرغبة  عند 
أو  النباتي  الغطاء  أو  األثاث  مع  صور  استخدام  يمكن 
االستخدام  عن  قيمة  معلومات  توفر  ألنها  األنقاض 
وبالتالي  معين،  ضرر  وجود  سبب  حتى  وربما  الحالي، 
عليها. وجد  التي  بالحالة  الموقع  بتسجيل  يوصى 

ألي  يمكن  ال  وعندما  مربع  بشكل  الصور  التقاط  يجب 
شيء أن يلقي بظالله على األسطح: من الناحية المثالية 
يجب القيام بالتصوير في الظهيرة أو في يوم غائم. واللتقاط 
اإلضاءة  استخدام  يمكن  الداخلية،  المساحات  في  الصور 
استخدام  ويمكن  القوائم،  ثالثية  والحوامل  االصطناعية 
إلى  اإلشارة  وتجدر  مجتمعة.  أو  بمفردها  األدوات  هذه 
للمراقبة  الفوتوغرافي  التوثيق  استخدام  حالة  في  أنه 
إعدادات  تكون  أن  يجب  الحفاظ،  ألعمال  أو  المستمرة 
وتمييز  الصور  مقارنة  يمكن  بحيث  متماثلة،  اإلضاءة 
االختالفات مع مرور الوقت، وكذلك قبل وبعد التدخالت.
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الشكل )٢١(
عمال التوثيق.

أ
خصائص الكاميرا الرقمية المستخدمة في ا

الشكل )٢٢(
غراض 

أ
رشفة عند تحديد الصور الفردية المستخدمة ال

أ
يجب اتباع نهج منظم لال

التوثيق.

الشكل )٢٠(
عمال البناء الحجرية التي تم التقاطها باستخدام ضوء التجريف: تظهر 

أ
صورة ال

دوات بوضوح، باإلضافة إلى مجموعة متنوعة من ظواهر الضرر
أ
عالمات اال

)Skedzuhn-Safir, 2018(

التصوير التحليلي

محدد  ضوء  استخدام  التصوير  من  النوع  هذا  يشمل 
لفحص األسطح والمواد أو مراقبتها. على سبيل المثال 
يمكن تحديد قوام السطح باستخدام الضوء من جانب 
واحد فقط، بزاوية مائلة بالنسبة لسطحها )الشكل ٢٠(، 
البنفسجية.  فوق  باألشعة  جديدة  مادة  بإدخال  كذلك 
الحمراء  تحت  باألشعة  التصوير  يكشف  أن  يمكن 
والتصوير الحراري عن ميزات غير مرئية بالضوء العادي.

بكاميرا  الفوتوغرافية  الصور  جميع  التقاط  يجب 
ورق  على  وطباعتها   ،)٢١ الشكل  )انظر  مناسبة٢٥ 
 )PE( لألرشفة   والقابل  الفوتوغرافية  بالصور  خاص 
نقطة   ٠٣٣-٠٠٤( عالية  بدقة  رقمًيا  إنتاجها  تم  إذا  أو   ،
مناسبة بيانات  ناقالت  على  تخزينها  يتم  البوصة(،  في 
CD-ROM ،)USB، محركات األقراص الصلبة الخارجية( 

للسماح  منهجي  بشكل  الفردية  الصور  تصنيف  يجب 
بالتعرف عليها بسهولة، مع األخذ باالعتبار أنه سيتم جمع 
كثر  العديد من الصور مع مرور الوقت، وربما بواسطة أ
من مؤلف واحد. يوصى بإنشاء نظام من بداية المشروع 
واألرضية  المبنى  اسم  اختصار  يوثق   ،)٢٢ )الشكل 
الصورة.  التقاط  وتاريخ  والكاتب  والسطح  الغرفة  ورقم 

25. Rieffel and Ballouz, 2020b
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تقييم المخاطر
 والتوصيات

األضرار  أسباب  تحليل  ضرورة  يتطلب  صيانة،  خطة  وضع  إن 
وعليه  النسيج،  حالة  وكذلك  الموقع،  أو  بالمبنى  لحقت  التي 
ذلك،  ومع  الحفاظ.  تدابير  اتخاذ  يجب  متى  تحديد  يمكن  فإنه 
بشكل  والتهديدات  المخاطر  تحديد  يتم  عمومية،  كثر  أ وبشكل 
مكونات  مكون من  كل  تقييم  يجب  لمصدرها٢٦.  وفًقا  مختلف 
طالما  غيره،  مع  جماعي/تجميعه  أو  فردي  بشكل  إما  المبنى 
للعوامل  والتعرض  النسيج  في  متشابهة  المكونات  هذه  أن 
الفيضانات  )مثل  فردي  تهديد  كل  تقييم  يتم  المختلفة. 
المياه،  تصريف  )مثل  مصدرها  وكذلك  والتخريب(،  والحرائق 
التهديدات  تظهر  أن  يمكن  كما  الموقع(.  إلى  الوصول  الكهرباء، 
شوارع(. مباني،  )غرف،  مختلفة  مكانية  مستويات  على 

حالة  تقييم  على  استناداً  العمل  أولوية  تحديد  يتم 
موضح  هو  كما   )16096 على  )بناًء  وهشاشته٢٧  المبنى 
.)٢٣ الشكل  )انظر  العاجلة”  المخاطر  “تصنيف  في 

تتطلب  ال  التي  تلك  أخرى:  فئة  إضافة  المفيد  من  يكون  قد 
الوقائية.  الرعاية  أو  الدورية  الصيانة  باستثناء  تدخل،  أي 
بحسب   »-UC« تخصيص  يمكن  المستوى،  لهذا  بالنسبة 
المخاطر  هذه  تقييم  المناسب  من   .Ballouzو  Rieffel اقتراح 
والخبرات. المصادر  من  متنوعة  مجموعة  باستخدام 

  McCaig et al., 2013; Waller, 1995, and ICCROM. 2016 ٢٦. انظر

McCaig et al, الذي النحو  البناء بشكل مفصل على  نسيج  لتقييم مخاطر    .٢٧ 
اقترحه

  يتم حساب المخاطر من خالل مقارنة احتمال حدوث تهديد )غير  ممكن ،ممكن،  
 مؤكد( مقابل تأثيره على النسيج وعواقبه )غير مهم، معتدل، شديد(. على سبيل
 المثال، قد يحدث فيضان، ويكون تأثيره شديًدا مقارنة بارتفاع الرطوبة الذي يحدث
 بانتظام. عند وجـود تهديد معين له عواقب وخيـمة على المبنى يجـب القيام باتخاذ
طرق ثالث  تقتـرح.    المختلفة،  التهـديدات  تحـديد  بمجـرد  فورية.   Wallerإجراءات 
1995  / واسترداد  واستجابة  كتشاف  وا وحظر  تجنب  للتحكم:  مراحل   خمس 
 ساسية للسيطرة عليها، )ICCROM 2016(  معالجة، إلدارتها بشكل فعال. يقترح

.وهي إزالة التهديد من مصدره، وإنشاء حاجز، والتدخل مع عامل التدهور
. 
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الشكل )٢٣(
ولوية لتدابير الحفاظ / الصيانة االستعادة 

أ
يعطي تصنيف المخاطر العاجلة اال

و مواد البناء.
أ
لمناطق البناء الفردية و / ا

الشكل )٢٤(
كمله 

أ
با المبنى  و 

أ
ا المبنى  لعنصر  المناسب  التدخل  نوع  التوصية  فئة  تحدد 

ويجب تقييمها مع قيم المبنى وحالة حفاظه الحالية.

من المناسب تقييم هذه المخاطر باستخدام مجموعة 
متنوعة من المصادر والخبرات. كما يجب وضع توصية 
الضرورة  عند  الصيانة  إدارة  لخطة  األساس  تشكل 
حالة  على  التوصية  هذه  تعتمد  للتدخل.  الملحة 
وقيمه.  الضرر،  من  لمزيد  تعرضه  وإمكانية  النسيج، 
وهي مصنفة حسب ٤ فئات )+١( )انظر الشكل ٢٤(.

١ - تقدير أهمية المكان

الثقافية،  أهميته  في  المكان  أو  المبنى  قيم  تكمن 
العلمية  أو  التاريخية  أو  الجمالية  »القيمة  يعني  وهذا 
الحالية  أو  الماضية  لألجيال  الروحية  أو  االجتماعية  أو 
المكان،  أو  المبنى  أهمية  لتقييم  المستقبلية٢٨«.  أو 
وثائقية،  الضروري دراسة مصادر مختلفة )مادية،  من 
المكان  أهمية  تتغير  قد  المثال(.  سبيل  على  شفوية 
إلى  تحتاج  الحالية  قيمها  فإن  وبالتالي  الوقت،  بمرور 
تحليل أيًضا، والتي يمكن أن تتضمن نطاًقا أوسع من 
تلك التي تم إدراج المبنى تحتها في األصل. إن القيام 
بتحليل القيم بشكل كلي من خالل الفحص/ االستقصاء 
المرتبطين  األشخاص  يشمل  أن  يجب  التعاوني، 
بالمبنى/ المكان. وبالتالي يجب تطبيق نهج تشاركي.

من أجل فهم المبنى وقيمه، فإنه من الضروري أيضاً 
مكونات  بعض  تعود  قد  استخدامه.  مراحل  تحليل 
بعضها  إدخال  تم  ربما  أو  المبنى؛  أصل  إلى  المبنى 
بأعمال  القيام  عندما  أو  المبنى،  تعديل  تم  عندما 
الترميم/ إعادة اإلعمار. بالنسبة للتأريخ، فإن مجموعة 
معقولة،  وممكنة/  مفيدة  تعّد  المصادر  من  متنوعة 
مقارنة  المؤرخة،  اإلهداءات  النقوش/  فحص  مثل 
عمليات  في  المستخدمة  والتقنيات  البناء  مواد  نوع 
الرسائل،  )الرسومات،  األرشيفية  والمواد  البناء، 
الفواتير(، والفحص الهيكلي )سليم أو متضعضع، مما 

والتحقيق  جديدة(،  مواد  إدخال  على  مؤشراً  يعطي 
وربما  شامالً،  فحصاً  التحليل  هذا  يتطلب  العلمي. 
سابق. وصفي  سجل  مع  سابقاً  بالفعل  إجراؤه  تم 

28. ICOMOS Burra Charter, 2013

النسيج  المعتمد على فحص  التقييم  يمكن أن يؤدي 
ينبغي  لذلك  قيم مختلفة؛  إلى  الثقافية  األهمية  وعلى 
تقييم  يشمل  أن  ويجب  بينهما،  دقيق  توازن  تحقيق 
األهمية الثقافية نهجاً يكون محوره مشاركة الناس في 

عمليات الحفاظ.
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الشكل )٢٥(
لقيمها  كمله وفًقا 

أ
با بالموقع  الخاصة  و تلك 

أ
ا و عناصره 

أ
ا المبنى  تقييم قيم  يتم 

الفردية، والتي تساعد في النهاية على تحديد نوع التدخالت الممكنة. يتطلب 
المعنية  والجهات  التخصصات  مختلف  بمشاركة  دقيًقا   

ً
تحليال التقييم  هذا 

المشاركة في العملية.

تحمل األماكن المختلفة قيماً مختلفة للناس، والتي قد 
تكون متعارضة في بعض األحيان٢9. لذلك، وقبل اتخاذ 
بناء/  إعادة  تأهيل/  إلعادة  التدخالت  بشأن  قرارات 
صيانة مبنى أو مكان ما، يجب تحديد أولويات التدخل 
لكل عنصر من عناصر المبنى، وكذلك النطاق المحتمل 
أساس  تبنى على  والتي  المرادة،  المقصودة/  للتدابير 
بها. القيام  يتعين  التي  للتدابير  مفصل  وتقييم  دقيق 

)انظر  فئات٣٠   ٤ في  المكان  المبنى/  قيم  تمييز  يمكن 
الشكل ٥٢(. سوف تساعد القيم هذه في نهاية المطاف 
تركز  للحفاظ  ووضع خطة  الحفاظ،  أولويات  تحديد  في 
الثقافي  التراث  لحماية  الالزمة  الوقائية  التدابير  على 
في  الوقائي  اإلجراء  يمنع  سوف  الضارة.  اآلثار  من 
بينما  الضرر،  من  المزيد  حصول  من  الحاالت  بعض 
يصبح  وقد  الضار.  التأثير  من  اآلخر  بعضها  يقلل 
بناء  إعادة  كانت  إذا  ما  لتقييم  أداة  القيمة  تحديد 
الحالة  كانت  إذا  أو  ال،  أم  أهمية  ذات  المكان  المبنى/ 
اعتبار  يجب  لذلك،  كبر.  أ قيمة  ذات  حالياً  الموجودة 
Bal-و  Rieffel اقترحها  كما  اإلضافية،  التوصية  فئة 

  Tandon et al. 2021 ٢9. انظر

  Rieffel and Ballouz, 2020b٣٠. انظر 

.RC4الشكل ٢٤( و )انظر  التوصية  louz، متضمنة في 

وظيفة  مراعاة  أيضاً  يجب  الشامل،  التقييم  في 
األولوية  إعطاء  يجب  المبنى:  عناصر  مكونات/ 
الحاملة(،  الجدران  )مثل  للهيكل  األولية  للمكونات 
والنوافذ(. السقف  )مثل  المناخ  في  التحكم  أو 

٢- سياسة الحفاظ

هو  الثقافي  التراث  على  الحفاظ  من  الرئيسي  الهدف 
حفظ األهمية الثقافية للمبنى أو المكان لذلك يجب أن 
تكون تدابير الحفاظ الوقائي هي الخيار المفضل للعناية 
به. وبمجرد القيام بعمليات الحفاظ على المكان أو إعادة 
بنائه، يجب تنفيذ التدابير الوقائية التي تضمن االستدامة. 

هناك العديد من المبادئ التوجيهية عند القيام بأعمال 
الصيانة التصحيحية.

مناطق االختبار

يجب أن يبنى كل تدخل في موقع تراثي على الفحوصات 
العلمية والبيانات الموضوعية. باإلضافة إلى ذلك، يجب 
أعمال  في  المستخدمة  واألساليب  التقنيات  اختيار 
طويل  واالختبار  المسبق  الفحص  على  بناًء  الترميم 
المدى، ويفضل أن يكون ذلك على »نموذج محاكاة«، 
دون  المستخدمة  واألساليب  المواد  بتقييم  للسماح 
التاريخي. بالنسيج  محتمل  ضرر  بإلحاق  المخاطرة 

الوضوح

يجب جعل مكونات البناء الُمدخلة حديثاً مرئية ومميزة 
عن النسيج التاريخي: يمكن تحقيق ذلك بطرق مختلفة 
اعتماًدا على نسيج المبنى التاريخي أو على استخدام 
المكان. وقد يكون التوثيق التفصيلي للتدخالت السابقة 
في بعض الحاالت كافياً. من االساليب/ النهج الشائعة 
الواضح  التمييزي  الرسم  األثرية، استخدام  المواقع  في 
الجديدة. المبنى  ومكونات  التاريخي  النسيج  بين 
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المواد المتوافقة

إدخاله  سيتم  الذي  الجديد  النسيج  اختيار  يجب 
لخصائصه  وفًقا  بعناية  التاريخي  الموقع  في  إلى/ 
مع  متوافًقا  يكون  وأن  والفيزيائية،  الكيميائية 
أضرار  حدوث  منع  أجل  من  التاريخية  البناء  مواد 
مشابهة  الجديدة  المادة  تكون  أن  يجب  إضافية. 
ولكنها  بخصائصها،  يتعلق  فيما  التاريخي  للنسيج 
الجديد  المبنى  نسيج  يكون  أن  ويجب  قليالً.  أضعف 
التاريخي. بالنسيج  اإلضرار  دون  اإلمكان  قدر  متيناً 

الحد األدنى من التدخل

يجب أن يكون مجال/ مدى التدخل في موقع ما مبني 
قدر  وبأقل  فقط،  ضروري  هو  بما  القيام  فكرة  على 
ممكن من أجل حماية النسيج التاريخي. إن أي نوع من 
التدخل سيؤثر إلى حد ما على التركيب الكيميائي والبنية 
يجب  قيمته.  عن  فضالً  التاريخي،  للنسيج  المعقدة 
معالجة كل عنصر من عناصر الحفاظ على حدة، ويجب 
فحصه عن كثب من أجل تحديد أفضل تدخل ممكن.

قابلية االنعكاس

األهمية  بالغ  مبدأً  االنعكاس  قابلية  كانت  لطالما 
للتدخالت. وأحد األسباب الرئيسية لشعبيتها هو أن أي 
إدخال لمواد جديدة يمكن عكسه دون التأثير على النسيج 
التاريخي. ومع ذلك، يجب مالحظة أن بعض التدخالت 
بصعوبة. لكن  عكسها  يمكن  أنه  أو  عكسها،  يمكن  ال 

قابلية التراجع

قابلية  فكرة  تنص  االنعكاس،  لمبدأ  محتمل  كبديل 
التراجع على أن مواد البناء يجب أن يتم اختيارها وفًقا 
ألدائها المستقبلي، والذي يجب أن يسمح أيًضا بمزيد 

من أعمال الصيانة.
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رشفة 
أ
ا

السجالت
قد يطلب العمالء )مثل المكاتب الحكومية أو الهيئات الرسمية األخرى 
أو العمالء من القطاع الخاص( نوعاً معيناً من السجالت، وسوف 
النسخ المطبوعة،  المقياس أو عدد  أو  النماذج  يحددون استخدام 
الرغم من  الجودة. على  أو ربما يطلبون فقط ملفات رقمية عالية 
استخدام التنسيقات الرقمية على نطاق واسع، فإن التكنولوجيا تتقدم 
بسرعة، وال يمكن توقع ما إذا كانت تنسيقات اليوم ستظل متاحة 
وتخزينها  الرقمية  التنسيقات  نقل  وكذلك يجب  خالل عدة عقود، 
استخدام  المستحسن  فمن  وبالتالي،  جديدة.  بيانات  وسائط  على 
طباعة  يلزم  للتسجيالت.  والرقمية  المسجلة  التنسيقات  من  كل 
عدة نسخ ورقية، حيث سيتعين أرشفتها في هيئات مختلفة؛ وهذا 
بدوره سيزيد من احتمالية الحفاظ عليها لالستخدام في المستقبل.

)ملونة/  فوتوغرافية  صور  من  االستطالعات  توثيق  يتكون 
حالة  في  الرسم.  وسجالت  مكتوب  ووصف  وأسود(،  أبيض 
رقمية  بنسخة  االحتفاظ  المفضل  من  باأللوان،  الصور  طباعة 
األخيرة  تميل  حيث  واألسود،  باألبيض  للصور  خطة  أو  و/ 
صور  التقاط  العمالء  يطلب  قد  أفضل.  بشكل  الحفاظ  إلى 
كاميرا  باستخدام  حتى  وربما  تناظرية،  بكاميرا  فوتوغرافية 
تفصيالً. كثر  أ صورة  بإنتاج  تقوم  أنها  حيث  الحجم،  متوسطة 

يجب أن يكون ورق النسخ المطبوعة خالًيا من األحماض لضمان 
الحفاظ عليه على المدى الطويل. يتطلب كل نوع من أنواع السجالت 

تنسيقاً مختلفاً )انظر الشكل ٢٦(. 
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الشكل )٢٦(
رشفة السجالت على المدى الطويل.

أ
متطلبات ا
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فكار ختامية
أ
ا

مختلف  في  الخبرات  من  تشاركياً  نهجاً  الحالة  مسح  يتطلب 
االختصاصات، ولكن يتطلب أيضاً مشاركة المجتمعات المحلية 
في جعل مشروع إعادة التأهيل وإعادة اإلعمار والحفظ مسعى 

مستداماً.

تكاليف  يتطلبان  التأهيل  وإعادة  الحفاظ  كون  إلى  وبالنظر 
له  المختلفة  للتدابير  األولوية  إعطاء  فإن  معينة،  وموارد 
للتراث  الكبيرة  القيمة  وضع  أجل  من  وذلك  كبيرة،  أهمية 
من  التدابير  في  التفكير  ينبغي  لذلك  االعتبار.  بعين  الثقافي 
العاجلة. والحاالت  والمتاحة  الضرورية  الموارد  من  أي  النهاية، 
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