حيــاة
جـديـدة
للمدن
التـاريخيـة
دليل االستخدام الرسيع للنهج
الخاص باملناظر الحرضية التاريخية

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

املنهج الخاص باملناظر الحرضية التاريخية يف سطور
“الرتاث املادي والرتاث غري املادي مصدران للوئام االجتماعي،
وعامالن للتنوع ،ودافعان لإلبداع واالبتكار والتجديد الحرضي
ويجب أن نفعل ما هو أكثر لالستفادة من هذه الطاقة”.
 -إيرينا بوكوفا ،املديرة العامة لليونسكو يف املنتدى الحرضي العاملي (نابلس)2012 ،

بالزا غراندي ،كيتو (إكوادور) .تصوير راندال شيبارد

المناظر الحضرية التاريخية
ونهج اليونسكو إلدارة املناظر الحرضية
التاريخية نهج كيل؛ فهو يجمع بني أهداف
حفظ الرتاث الحرضي وأهداف التنمية
االجتماعية واالقتصادية .وتنظر هذه الطريقة
إىل الرتاث الحرضي عىل أنه مورد اجتماعي
وثقايف واقتصادي هام لتنمية املدن.

الرتاث الحرضي حيوي األهمية ملدننا –
يف الحارض واملستقبل .والرتاث الحرضي
املادي والرتاث الحرضي غري املادي
مصدران للوئام االجتماعي ،وعامالن
للتنوع ،ودافعان لإلبداع واالبتكار
والتجديد الحرضي.

واعتمد املؤتمر العام لليونسكو التوصية
الخاصة باملناظر الحرضية التاريخية يف 10
ترشين الثاني/نوفمرب  .2011ويميض النهج
الخاص باملناظر الحرضية التاريخية إىل ما
هو أبعد من صون البيئة املادية ،ويركز عىل
كامل البيئة البرشية بكل خصائصها املادية
وغري املادية .كما أنه يسعى إىل زيادة استدامة
التدخالت املتعلقة بالتخطيط والتصميم ،من
خالل مراعاة البيئة املبنية الحالية ،والرتاث غري
املادي ،والتنوع الثقايف ،والعوامل االجتماعية
واالقتصادية والبيئية ،باإلضافة إىل القيم
املجتمعية املحلية.

ويكمن مفتاح فهم أي بيئة حرضية تاريخية
وإدارتها يف التسليم بأن املدينة ليست
معلما جامدا أو مجموعة من املباني ،وإنما
تخضع لقوى دينامية يف املجاالت االقتصادية
واالجتماعية والثقافية التي شكلتها من قبل
وال تزال تشكلها حتى اآلن .ويذهب هذا الكتيب
إىل أن السياق التاريخي والتطورات الجديدة
يمكن أن يتفاعال معا وأن يعزز كل منهما دور
اآلخر ومغزاه.

الحياة يف شوارع بينغ ياو (الصني) .تصوير آن روبرتس.

يشكل الرتاث الحرضي مورد ا ً أساسيا ً يف تعزيز إمكانية
العيش يف املناطق الحرضية .والرتاث الحرضي يعزز التنمية
االقتصادية والوئام االجتماعي يف بيئة عاملية يسودها التغري.
ويدعو هذا الكتيب إىل إرشاك عدد أكرب من الناس يف جهود
الصون ،وإرهاف مستويات الوعي ،والبحث عن خطط مبتكرة.
ويمكن ،من خالل املشاركة النشطة للقطاعات العامة
والخاصة واملدنية ،صون املدن  -التاريخية منها واملعارصة -
وإعالء شأنها عىل نحو أفضل.
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الفيضان يف باكستان .تصوير أمجد جمال ،برنامج األغذية العاملي ،األمم املتحدة
UN Photo/WFP/Amjad Jamal

لوحة إعالنات بالقرب من بياتسا سان ماركو ،فينيسيا (إيطاليا) .تصوير نيل ويليس

هدم املنازل يف الصني .تصوير تريبلفايفدرو

The Akropolis in Athens. Photograph by Börkur Sigurbjörnsson

اإلكروبوليس يف أثينا .تصوير بوركور سيجوربجونسون
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االستغالل السوقي
تغري املناخ

السياحة الجماهريية
التوسع الحرضي

Flooding in Pakistan. Photograph © UN photo/WFP/Amjad Jamal

املدن
التاريخية تحت
الضغط

نحو توازن جديد
وترتبت عىل هذا النهج يف مدن عديدة نتائج
إيجابية ومشجعة إىل حد كبري .ويجري
يف كل حالة محلية التوصل إىل توازن بني
صون الرتاث الحرضي وحمايته ،والتنمية
االقتصادية ،وخاصية أي مدينة ،والقابلية
للعيش فيها .وبهذا يتسنى تلبية احتياجات
السكان الحاليني ،مع التعزيز املستدام ملوارد
املدينة الطبيعية والثقافية لألجيال القادمة.

ينظر املنهجالخاص باملناظر الحرضية
التاريخية إىل املدينة ويفرسها عىل أنها
استمرارية يف الزمان واملكان .ولقد
تركت مجموعات ال حرص لها من
السكان بصماتها ،وما برحت تفعل
ذلك حتى اآلن
ويرى هذا النهج أن التنوع الثقايف واإلبداع
موردان أساسيان للتنمية االجتماعية
واالقتصادية .وهو أسلوب بديل لتقسيم املدينة
عن طريق “التنظيم العمراني” إىل مناطق
حفظ منفصلة ،تصبح بذلك أحياء أقليات
للصون التاريخي .ويف هذا الشأن ،تعمل
اليونسكو ،مع املدن لدعم إدماج االهتمامات
البيئية واالجتماعية والثقافية يف تخطيط
التنمية الحرضية وتصميمها وتنفيذها.

الرتام يف اسطنبول (تركيا) .تصوير سكوت دكسرت

Street life in Ping Yao (China). Photograph by Anne Roberts.

وليس ثمة تعارض بني مختلف النهوج –
الرتاثية ،واالقتصادية ،والبيئية ،واالجتماعية
الثقافية – بل إن كال منها يكمل اآلخر،
ويتوقف نجاحها عىل األجل الطويل عىل
ارتباطها معا.
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“استثمرت مدينة ليون يف استعادة األحداث التاريخية ،مستخدمة يف ذلك الجو
الحرضي يف أثناء النهار (األلوان) ويف الليل (اإلضاءة) ،بتنظيم أحداث مثل مهرجان
األضواء السنوي؛ وإقامة متنزه حرضي مساحته  10هكتارات يمتد إىل مسافة
 5كيلومرتات غري مسموح فيها بمرور السيارات عىل ضفاف نهر الرون” .برونو
ديالس ،مدير املرشوع ،مهمة “موقع ليون التاريخي”

تم تعجيل التجديد الحرضي يف كيتو بفضل تعاون املجلس البلدي ،والقطاع الخاص،
وللمساعدة الدولية :تحسني الشوارع وامليادين ،وتجديد الواجهات والكنائس ،وتحسني
اإلضاءة وغريها .وجرى ،عالوة عىل ذلك ،إدخال أنواع جديدة من وسائل النقل ،بما يف ذلك
تنفيذ خطة للدراجات العامة” – السفري هوراشيو سيفيال بورها

كيتو

تصوير فاني

تصوير أليكس هوراك

ليون
أمسرتدام

فاس
تصوير رتينافنك

تصوير آدم جونز

“القنوات هي رشايني الحياة للمدينة ،التي تدخل من خاللها كل أنواع الثروة إىل أمسرتدام .وكم من أناس ،ومنتجات ،ورؤوس
أموال ،وأفكار دخلت جميعها إىل املدينة عرب قنواتها .ومن املفهوم أن الناس ال يزالون يأتون إليها من جميع بقاع العالم:
فأمسرتدام اآلن موطن لسكان من  178جنسية .ومن املفهوم أيضا أن قوة منطقة القنوات تقوم عىل دينامية املقيمني فيها”
– بودويجن أورانج ،عضو املجلس املحيل للحي األوسط يف أمسرتدام لشؤون الرتاث الثقايف والشؤون االقتصادي
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“أُجريت دراسة بشأن األساليب واملواد املستعملة يف صناعة البناء وفرص
العمل فيها ،وبشأن أعمال صانعي الخزف يف فاس؛ وأ ُ ِ
نشئ معهد للتدريب
عىل حرفة البناء التقليدي .وما فتئ الطالب واملهنيون من مختلف البلدان
يتعاونون مع املسؤولني لصون الرتاث املبني يف املنطقة” – زافيري كازانوفاس،
املسؤول يف شبكة رحابي مد
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طبقات المدينة

املنظر الحرضي التاريخي ينتج عن تطابق و تشابك القيم الثقافية والطبيعية
معا عىل مر الزمن .ويتضمن هذا ،باإلضافة إىل مفهوم “املركز التاريخي” ،السياق
الحرضي األوسع ومحيطه الجغرايف.

املمارسات الثقافية
الهيكل الحرضي
العمليات االقتصادية
الطوبوغرافيا

البيئة املبنية

األماكن املفتوحة

البنى األساسية

التنوع والهوية

القيم االجتماعية

كيف يمكن أن تصبح املدينة نظاما إيكولوجيا مستقرا؟

كيف يمكن أن تتضافر اإلجراءات
وقوانني التخطيط لبناء قدرة املدن
عىل مواجهة آثار تغري املناخ؟

اليهدرولوجيا

هل يمكن أن تلبي عمليات
الحفظ احتياجات املجتمعات
املحلية ،بما يف ذلك الفقراء
واملهمشون؟

املورفولوجيا الجغرافية

هل يمكننا أن نحافظ عىل هوية
املدن ونعززها كوسيلة إلضفاء
سمات معينة عليها؟

كيف يمكن أن يعزز الحفظ الحرضي
أشكاال جديدة من اإلنتاجية والتنمية
االجتماعية – االقتصادية؟

جرس األلفية ،لندن (اململكة املتحدة) .تصوير دنكان.

كيف يمكن أن تشارك األجيال
القادمة يف املحافظة عىل
استمرار الحياة الحرضية؟

ما هي األدوات املالية
الجديدةالالزمة إلدارة املناظر
الحرضية التاريخية؟

االستفادة من النهج الخاص
بالمناظر الحضرية التاريخية
وتولد املواقع التاريخية التي يزيد عددها
عىل  250موقعا املدرجة يف قائمة الرتاث
العاملي منافع اجتماعية واقتصادية هائلة
عىل الصعيدين املحيل والوطني – ال من خالل
السياحة والسلع والخدمات ذات الصلة
فحسب ،وإنما أيضا عن طريق أنشطة أخرى.
وعىل سبيل املثال ،فإنه يف حني أن سالزبورغ
(النمسا) ال تشكل سوى  6يف املائة من سكان
البلد فإنها تسهم بنسبة  25يف املائة من صايف
ناتجه االقتصادي.

يمكن أن يصبح الرتاث الثقايف ،إذا ما
عولج بطريقة سليمة ،حافزا للتنمية
االجتماعية واالقتصادية ،من خالل
السياحة واملعامالت التجارية ،وارتفاع
قيمة األرايض والعقارات – وبهذا يوفر
الدخل الذي يمكن عن طريقه سداد
تكاليف الصيانة والرتميم والتجديد.

✔

إحساس
أقوى باملكان

✔

✔

دخل أعىل لجهود
الصيانة ،والرتميم،
والتجديد

قيمة أعىل
لألرايض والعقارات

وكثريا ً ما تتطلب مناطق الرتاث الحرضي إدارة
محسنة بسبب األنظمة األكثر عددا و/أو دقة
التي تنظم البيئة املبنية وترصدها ،اليشء الذي
يمكن ،إذا ما نفذ عىل النحو السليم ،أن يحسن
التخطيط والتصميم .وهذا بدوره يزيد من
اليقني الذي ينشده املستثمرون فيما يتصل
بسالمة استثماراتهم عىل األجل الطويل.

✔

✔

تخطيط وتصميم
محسنان
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عدد أكرب من املؤسسات
التجارية الفخمة
الناشطة يف قطاع
الخدمات

السياحة

غيشا ،كيوتو (اليابان) ،جزء ملحوظ من هوية املدينة .تصوير كارلس توماس مارتي.

ومناطق الرتاث الحرضي تدر عائدا أعىل
من ذلك الذي تدره املناطق التي ليست لها
أي أهمية تاريخية ثقافية .وعادة ما يجتذب
القرب من املعالم واملواقع العاملية املؤسسات
التجارية الفاخرة الناشطة يف قطاع الخدمات
وكذلك السكان ذوي الدخول املرتفعة الذين
هم عىل استعداد لدفع ثمن أكرب للمواقع رفيعة
املستوى وعالية املركز .وهذا يشء يتجىل يف
قيمة األرايض والعقارات.

✔

النهج الخاص بالمناظر
الحضرية التاريخية في
موضع التنفيذ
 - 1االضطالع بتقييم واف للموارد الطبيعية

أدوات املشاركة املدنية

أدوات املعرفة والتخطيط

 - 4إدماج قيم الرتاث الحرضي وحالتها
من ناحية إمكانية التأثر يف إطار أوسع

والثقافية والبرشية للمدينة؛

لتنمية املدينة؛

 - 2استخدام أسلوب التخطيط التشاركي
واملشاورات مع الجهات املعنية لتحديد

 - 5إيالء األولوية لسياسات وإجراءات

أهداف وإجراءات الحفظ؛

الحفظ والتنمية ،بما يف ذلك القيادة
الجيدة؛

 - 3تقييم مدى تأثر الرتاث الحرضي
بالضغوط االجتماعية واالقتصادية

 - 6إقامة الرشاكات املناسبة

وتغري املناخ؛

(مع القطاعني العام والخاص)،

األدوات املالية

نظم الهيئات الرقابية

¥

€

AV AI L
TE MPOA BL E FO R
R AR Y
US E

$

ووضع أطر لإلدارة املحلية؛
 - 7إنشاء آليات لتنسيق األنشطة املختلفة
فيما بني مختلف الجهات الفاعلة.

مز يج

سيارات  +دراجات

قديم  +جديد
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أسماء تجارية عاملية  +مؤسسات تجارية محلية

سائحون  +سكان مقيمون
17

لعبة محاكاة المدينة في استنابول

أفضل املمارسات

www.playthecity.nl

أدوات املعرفة والتخطيط

أدوات املشاركة املدنية

تصوير بول موريل

تقدم مؤسسة لعبة محاكاة املدينة ألعاب
محاكاة جادة يف مجال تصميم املدن ملعرفة
القواعد والقيود املتعلقة بمسألة حرضية
معقدة والقيام بعمليات تصميم مشرتكة
مع الجهات املعنية .ويف الحاالت التي تكون
فيها املصالح كبرية ومتضاربة ،تزود ألعاب
محاكاة املدن القائمني بالتصميم بمعلومات ال
تنشأ إال من خالل التفاعل املبارش بني الجهات
املسؤولة .وما برحت مؤسسة لعبة محاكاة
املدينة تنهض بتصميم ألعاب ملحاكاة املدن
فيما يتعلق بمسائل حرضية شتى عىل الصعيد
الدويل .وتمد مؤسسة لعبة محاكاة املدينة يد
املساعدة يف بناء املجتمعات املحلية ،وتوفر

األدوات الالزمة للتخطيط الحرضي الرقمي،
وتضع اسرتاتيجيات للتنمية الحرضية من
خالل ألعاب محاكاة جادة .ونُظمت واحدة
من هذه األلعاب يف مدينة اسطنبول ،انصب
الرتكيز فيها عىل مسألة كيفية توفري أماكن
اإلقامة للعدد الضخم من القادمني الجدد
إىل اسطنبول التي هي مدينة مرتوبولية ذات
كثافة سكانية عالية وتتعرض لخطر الزالزل.
واستطاع املشرتكون أن يحاكوا دور عمدة
املدينة ،وأن يستخدموا بطاقات ريفيد RFID
الخاصة بهم يف وسائط االنتقال كي يعربوا عن
الطريقة التي يمكنهم أن يعالجوا بها مختلف
املسائل الحرضية.

ستادشيرستل باراماريبو

sges.heritagesuriname.org / www.stadsherstel.nl

األدوات املالية

نظم الهيئات الرقابية
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تصوير جوخان يورغو

أنشئت مؤسسة ستادشريستل باراماريبو
يف عام  2011عىل يد ستشتنغ غبود أرفغيود
سورينام (مدير موقع مدينة باراماريبو
الداخلية التاريخية ،التي هي موقع من مواقع
اليونسكو للرتاث العاملي منذ عام ،)2002
ومرصف دي سورينامش الذي هو أكرب
مرصف خاص يف سورينام .وتقدم مؤسسة
ستادشريستل أمسرتدام الدعم واملشورة ملبادرة
سورينام هذه وتعمل معها عىل نحو كثيف من
أجل تنمية وحماية الرتاث املبني يف باراماريبو

عاصمة هذا البلد من بلدان أمريكا الجنوبية.
والهدف من هذه املشاركة بني القطاعني
العام والخاص هي إعادة التوازن بني العيش
والعمل يف املدينة الداخلية عن طريق عمليات
مستدامة ومجدية تجاريا للرتميم واإلدارة.
وتستطيع املؤسسات التجارية واملصارف،
من خالل عرض األسهم ،أن تستثمر مقابل
عائد بسيط .وستتحول املؤسسة يف عام 2013
إىل رشكة محدودة املسؤولية مماثلة لرشكة
ستادشريستل أمسرتدام.

أفضل املمارسات
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الطريق العلوي

أفضل املمارسات

www.thehighline.org

أدوات املشاركة املدنية

األدوات املالية
كان يتعرض فيه لخطر الهدم .وباإلضافة
إىل اإلرشاف عىل أعمال الصيانة والتشغيل
والربمجة العامة للمتنزه ،تسعى مجموعة
أصدقاء الطريق العلوي إىل جمع األموال
الخاصة الالزمة لتوفري ما يزيد عىل  90يف املائة
من ميزانية املتنزه التشغيلية السنوية .ولقد
نهض زوار الطريق العلوي الذين يزيد عددهم
سنويا عل  3ماليني بعملية تجديد هذا املوقع
الذي كان مهجورا من قبل.

الطريق العلوي متنزه عام مبني عىل خط
تاريخي لقطار لنقل البضائع يرتفع فوق
الشوارع يف الجانب الغربي من مانهاتان.
واملتنزه تمتلكه مدينة نيويورك ،وتنهض
بصيانته وتشغيله مجموعة أصدقاء الطريق
العلوي .وقد أسس هذه املجموعة السكان
املقيمون يف املنطقة يف عام 1999؛ وكافحت
املجموعة منذ ذلك الحني من أجل صون
هذا الطريق التاريخي وتحويله يف وقت
تصوير راف كوبلند

يوشاهيدي
www.ushahidi.com

أدوات املعرفة والتخطيط

أدوات املشاركة املدنية

يوشاهيدي رشكة تكنولوجية ناجحة
ال تستهدف الربح ،تأسست يف كينيا،
وتتخصص يف وضع برامجيات مجانية
مفتوحة املصدر لجمع املعلومات ،وتَصور
الوقائع ،والرسم التحاوري للخرائط .وتبني
رشكة يوشاهيدي أدوات إلضفاء الطابع
الديمقراطي عىل املعلومات ،وزيادة الشفافية،
والحد من الحواجز كي يتسنى لألفراد تشاطر
اهتماماتهم .وتتمثل واحدة من هذه األدوات
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تصوير جون دالتون

يف تطبيق مستخدم يف األجهزة املتنقلة يرمي
إىل حماية الرتاث الثقايف بتمكني املجتمعات
املحلية والزائرين من تقديم املساعدة .وبوسع
املستعملني أن يسجلوا أي قطعة مادية من
الرتاث الثقايف يرون أنها جديرة بذلك ،وأن
يلتقطوا صورا لها وأن يحددوا موقعها عىل
الخريطة .ويمكن أن تكون هذه صغرية
كقطعة من الفخار أو كبرية كقلعة من القالع

أفضل املمارسات
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إخالء املسؤولية
هذه الوثيقة معممة ألغراض املعلومات
فحسب ،وال ترمي إىل تفسري أو إكمال التوصية
الخاصة باملناظر الحرضية الطبيعية (.)2011

قراءات موىص بها
توصية بشأن املناظر الحرضية التاريخية،
اليونسكو2011 ،
_http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=48857&URL
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

وأن التسميات املستخدمة يف هذا الكتيب
وطريقة عرض املواد فيه ال تعرب ضمنا عن أي
رأي لليونسكو بشأن الوضع القانوني ألي بلد
أو إقليم أو مدينة أو منطقة ،وال بشأن سلطات
هذه األماكن أو رسم حدودها أو تخومها.

دليل مهني املدينة “مناطق تاريخية للجميع؛
نهج اجتماعي وإنساني للتنشيط املستدام”،
موئل األمم املتحدة واليونسكو2008 ،
http://www.unhabitat.org/downloads/
docs/10362_1_594123.pdf

صدر يف عام 2013
عن منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة

إدارة املدن التاريخية ،ورقات من سلسلة
الرتاث العاملي ،املجلد رقم  ،27اليونسكو،
باريس2010 ،

France Place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP7
© اليونسكو ،عام 2013

http://whc.unesco.org/en/series/27/

جميع الحقوق محفوظة

رشاكات من أجل مدن الرتاث العاملي  -الثقافة
كأداة للتنمية الحرضية املستدامة .مداوالت
حلقة عمل أوربينو ،ترشين الثاني/نوفمرب
 .”2002ورقات من سلسلة الرتاث العاملي،
املجلد رقم  ،9اليونسكو ،باريس.2004 ،

CLT–2013/WS/11

الخط العلوي ،مدينة نيويورك .تصوير هاريف باريسون.

سحر وفوىض بنوم بن القديمة (كمبوديا) .تصوير جوناس هانسل.

http://whc.unesco.org/en/series/9/
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املدن هي عبارة عن كائنات حية دينامية .وليست هناك
مدينة تاريخية واحدة احتفظت بطابعها “األصيل” :واملفهوم
الذي تقوم عليه هو الحركة وحتمية التغري مع تغري املجتمع
ذاته .ويلزم ،من أجل حفظ املناظر الطبيعية التاريخية
الحرضية ،إقامة تحالفات اسرتاتيجية ودينامية بني مختلف
الجهات الفاعلة عىل املرسح الحرضي ،ويف املقام األول بني
السلطات العامة التي تدير املدينة ورشكات البناء ومبارشي
األعمال الحرة العاملني يف املدينة.

الخط العلوي ،مدينة نيويورك .تصوير هاريف باريسون.

