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یعـــد الـــرتاث العمـــراين يف ادلول العربيـــة إراث خضـــام ومنوعـــا حضـــت لبنائـــه أجيـــال متعاقبـــة وفـــق عاداهتـــا 
ــائل  ــن وس ـــيةل م ــرتاث وس ــذا ال ــامتم هب ــرب العصــور، والاه ــا ع ــة واحتياجاهت ــة واملناخي ــا الطبيعي ــدها وظروفه وتقالي

ــت ـفنا ال ــارصة حــىت ال ترصـ ــني األصــاةل واملع ــق ب ــن التواف ــد م ــه، إذ ال ب ــالته واحلــارض بتقنيات ــايض بأص ــني امل المح ب
ــارصة دون أن يشــلك  ــاة املع ــل يف احلي ــه ابلشــلك األمث ــا األصــيل وتوظيف ــتامثر تراثن ــن اس ــة ع التوهجــات التطويری

 عىل التمنية. ئاعب 

بــني املنــاجه اجلدیــدة الــيت تســعى لهدمــه  أ العــريب جمــز وكــام هــو معــروف فــإن التعامــل مــع الــرتاث العمــراين
  امة مبان حتاكيه وتفقده أصالته واملناجه املغالية يف احلفاظ عليه.وإق

 ومن هنا تتضح رضورة الالزتام بهنج متوازن حيقق اآليت:

رتاث احملافظـــة عـــىل الـــرتاث العمـــراين العـــريب وأمهيتـــه اإلســـالمية. (إذ أن هنـــاك اتصـــاال وثيقـــا بـــني الـــ -أ
ـــرتاث العـــريب هـــ ـــايل احملافظـــة عـــىل ال ـــرتاث  والعـــريب واإلســـاليم، وابلت جـــزء مـــن احملافظـــة عـــىل ال

 اإلساليم).

 تناوهل مبهنج متاكمل هيدف إىل دجمه يف التمنية العمرانية والاقتصادیة والاجامتعية والثقافية. -ب

ـــا -ج ـــه بتشـــغيهل وفـــق املتطلب ـــه ويســـمح ابالســــتفادة من ـــالمئ مقومات ـــا ی ت املعـــارصة للشـــعوب توظيفـــه مب
 العربية.

 ویأيت ميثاق احملافظة عىل الرتاث العمراين العريب من هذا املنطلق لتحقيق األهداف التالية :

 احملافظة عىل الهویة الثقافية والعمرانية ملمتلاكت األمة العربية من الرتاث العمراين. -أ

ـــارصة محل -ب ـــة واسـتصـــدار ترشـــیعات مع ـــوانني واألنظم ـــه ادلعـــوة لتطـــوير الق ـــراين وتمنيت ـــرتاث العم ـــة ال ای
 عىل هویة املدن. ةواحملافظ

ــاهمي -ج ــد مف ــع التعامــل وحي ــذ، م ــات التنفي ــة وآلي ــراين مــن حيــث التصــور واألنظم ــرتاث العم ــع ال ــاة  م مراع
ـــاق املقـــرتح املســــتوى أخصـــائص  ـــة وعنـــارص التقاهئـــا، حبيـــث حيقـــق امليث نظمـــة خمتلـــف ادلول العربي

 لتفاعل مع الرتاث العمراين.األدىن اذلي تتحد حوهل سـياسات ا

 دمع احملافظة عىل اخلصائص الثقافية الوطنية لدلول األعضاء مع إبراز الرتاث اإلساليم املشرتك. -د

 داعات املسـتقبل.بالعمل عىل دراسة الرتاث من أجل استامثره يف إ -ه

ــا -و ــا ويف سـياس ــة معوم ــة الوطني ــات التمنوی ــراين يف السـياس ــرتاث العم ــىل ال ــة ع ــاج احملافظ ــة إدم ت اجلامع
 العربية خصوصا.

ـــرتاث  -ز ـــة ال ـــريب، محلای ـــوطين أو الع ـــىل املســــتوى احملـــيل واملســــتوى ال ـــدریب ع ـــز للت دمع إنشـــاء مراك
 العمراين العريب وتشجيع البحث العلمي يف هذا املضامر.

دمع تعـــاون ادلول العربيـــة فـــامي بيهنـــا يف جمـــال الـــرتاث العمـــراين، وتعاوهنـــا مـــع حميطهـــا ادلويل يف إطـــار  -ح
 ملصاحل املشرتكة عىل الصعيد العاملي.ا

 دمع تعاون ادلول العربية مع املؤسسات ادلولية املتخصصة يف الرتاث العمراين. -ط
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 اإلطار املرجعي مليثاق احملافظة عىل الرتاث العمراين العريب

 

 العربية:إن ادلول األعضاء يف اجلامعة 

رد يف ميثاقها واملتضمن تعاون ادلول املشرتكة يف اجلامعة تعاوان اعتبارا الحد أهداف اجلامعة العربية الوا -أ
 ،وثيقا، حبسب نظم لك دوةل وأحوالها يف شؤون عدة مهنا شؤون الثقافة

واعتبارا لالتفاقيات واملواثيق ادلولية املربمة بني ادلول األعضاء يف اجلامعة العربية واملنظامت ادلولية ذات  -ب
 اليونسكو يف جمال حامیة الرتاث العاملي والرتاث العمراين، العالقة وعىل اخلصوص منظمة

وإقرارا بأمهية الرتاث العمراين من حيث إنه إنتاج فرید، جيسد التشكيالت الاجامتعية والثقافية اليت عرفها  -ج
 غرافية،العامل العريب يف تنوعها ووحدهتا وطریقة تعاملها مع خمتلف البيئات الطبيعية اليت تتكون مهنا رقعته اجل

وإقرارا بكون الرتاث العمراين العريب ترااث مشرتاك بني خمتلف جممتعات األمة العربية وشاهدا عىل الثقافة  -د
العربية وتفردها بأصالهتا، وأن احملافظة عليه هو حفاظ عىل جانب همم من هويهتا وعلهيا إیصاهل لألجيال 

 القادمة،

 بيهنا وتعاوهنا مع حميطها ادلويل يف إطار املصاحل املشرتكة عىل وجتسـيدا لرضورة دمع تعاون ادلول العربية فامي -ه
 الصعيد العاملي،

 وجتسـيدا دلمع تعاون ادلول العربية مع املؤسسات ادلولية املتخصصة يف جمال الرتاث العاملي، -و

العمراين يف  وانطالقا من التوصية بإعداد ميثاق الرتاث العمراين يف ادلول العربية اليت تبنهتا ندوة " الرتاث -ز
-7امجلهوریة العربية السوریة خالل الفرتة  -املدن العربية بني احملافظة واملعارصة" اليت عقدت مبدینة محص

 م، 2001سبمترب  27-24هـ املوافق  1422رجب  10

 ومتاشـيا مع الاتفاقيات ادلولية بشأن احملافظة عىل الرتاث العمراين وال سـامي الصادرة عن املنظمة العربية -ح
 للرتبية والثقافة والعلوم ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة،

وبناء عىل مداوالت جملس وزراء السـياحة العرب يف دورته السادسة املنعقدة يف مجهوریة مرص العربية  -ط
م، واليت تناولت موضوع  2004یناير  21-20هـ املوافق لـ  1424ذي القعدة  28-27خالل الفرتة من 

اث العمراين، وقرار اجمللس مضن البند السادس من قراراته اذلي یؤكد عىل أمهية النظر ابهامتم ملرشوع الرت 
ميثاق عريب للرتاث العمراين يف ادلول العربية، ودعوة اململكة العربية السعودیة إىل إحاطة اجمللس علام 

 برتتيبات إعداد املرشوع للنظر فيه من قبل اجمللس،

 ضاء يف اجلامعة العربية تقر ما یيل:فإن ادلول األع
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 تعـریـفات

 األوىل:املادة 

هو لك ما شـيده اإلنسان من مدن وقرى وأحياء ومبان وحدائق ذات قمية أثریة أو معامریة أو  العمراين:الرتاث 
 يل:یمعرانية أو اقتصادیة أو اترخيية أو علمية أو ثقافية أو وظيفية، ویمت جتریدها وتصنيفها وفقا ملا 

املباين الرتاثية، وتشمل املباين ذات األمهية التارخيية واألثریة والفنية والعلمية والاجامتعية، مبا فهيا الزخارف   -1
 واألاثث الثابت املرتبط هبا والبيئة املرتبطة هبا.

العلمية مناطق الرتاث العمراين، وتشمل املدن والقرى واألحياء ذات األمهية التارخيية واألثریة والفنية و   -2
 والاجامتعية بلك مكوانهتا من نسـيج معراين وساحات عامة وطرق وأزقة وخدمات حتتية وغريها.

 مواقع الرتاث العمراين، وتشمل املباين املرتبطة ببيئة طبيعية ممتزية عىل طبيعهتا أو من صنع اإلنسان.  -3

 الثانية:املادة 

ئص احلضارة العمرانية العربية، أو ميثل إفرازا إلحدى هو لك تراث معراين یعكس خصا العريب:الرتاث العمراين 
األمة أبناء وهو تراث لاكفة  ،احللقات التارخيية املتعددة اليت مرت هبا األمة العربية وتوارثته األجيال عرب العصور

 العربية.

 الثالثة:املادة 

 نظام ( قانون) حامیة الرتاث العمراين.  القانون):النظام (

 :الرابعةاملادة 

 .يتهمن ميثاق احملافظة عىل الرتاث العمراين يف ادلول العربية وت  امليثاق:

 

 السجل الوطين للرتاث العمراين 

 اخلامسة:املادة 

مبـــاين ومنـــاطق ومواقـــع الـــرتاث  هتتـــوىل لك دوةل مـــن ادلول األعضـــاء وضـــع جســـل لرتاهثـــا العمـــراين، حتـــدد فيـــ
ســـهتا وتوثيقهــا، مــع أخــذ التــدابري الالزمــة لتــوفري توثيــق عاجــل لكــام العمــراين الواجــب حاميهتــا واحملافظــة علهيــا ودرا

 دعت الظروف الطارئة ذلكل.

 ویمت تصنيف الرتاث العمراين يف السجل إىل :

 تراث معراين تلزتم ادلوةل ابحملافظة عليه. -

ــه  - ـورة حامیت ــدين برضـ ــع امل ــواطنني واجملمت ــزي امل ــة وحتف ــىل توعي ــل ادلوةل ع ــام، تعم ــراين ع ــراث مع ــة ت واحملافظ
 عليه.
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 أنظمة (قوانني) احملافظة عىل الرتاث العمراين 

 السادسة:املادة 

 ابآليت:تقوم ادلول األعضاء 

 ابحملافظة عىل الرتاث العمراين وتمنيته. إجياد تنظمي مؤسيس يف ادلوةل یعىن -

 .إقرار نظام (قانون) يف ادلوةل ملزم محلایة الرتاث العمراين -

ــانون - ــاة خصــائص األنظمــة تضــمني النظــام (الق ــع مراع ــة، م ــع العمراني ــاطق واملواق ــاين واملن ــة املب ) ضــوابط محلای
 الترشیعية اخلاصة بلك دوةل عضو يف اجلامعة.

 تضمني النظام (القانون) حوافز تشجيع املواطنني عىل املسامهة يف احلفاظ عىل الرتاث العمراين. -

 السابعة:املادة 

 ظمة (القوانني) املذكورة عىل اآليت:نألعضاء يف إطار األتعمل ادلول ا

 صدار الرخص املتعلقة حبامیة الرتاث العمراين.إجراءات تطبيقية للمراقبة وإوضع لواحئ و -

ــواحئ و - ــع ل ــدة أو إوض ــان جدی ــاء مب ــا أو بن ــاين أو تغيريه ــدم املب ــاریع ه ــق مش ــمن تواف ــة تض ــراءات تطبيقي ج
ــراين ــرتاث العم ــع ال ــاطق أو مواق ــام ملن ــر الع ــري املنظ ــة مبوجــب تغي ــة امحلای ــع أنظم ــا م ــيط حاميهت ــة أو حم  احملمي

  ي السلطة امللكفة مبتابعة نظام (قانون) حامیة الرتاث العمراين.أ، والالزتام بر )النظام (القانون

اث العمــراين إماكنيــة تلكيــف مــالك ضــامن ختویــل الســلطات امللكفــة مبتابعــة نظــام ( قــانون) حامیــة الــرت  -
 الرتاث احملمي بصيانته، أو القيام ابلصيانة عوضا عهنم يف حال عدم متكهنم من ذكل.

ــل الســلطات امل - ــراين لكّ ضــامن ختوی ــرتاث العم ــة ال ــانون) حامی ــة نظــام (ق ــة مبتابع ــرتاث إف ــة ال ــزع ملكي ــة ن ماكني
 ا.هنبدو  تهاحملمي يف حاةل اسـتحاةل حامی 

 :نةالثام املادة 

عىل ادلول األعضاء يف إطار األنظمة (القوانني) املذكورة منع نقل مبىن محمي لكيا أو جزئيا إالّ إذا اقتضت رضورة 
الزمة لالتدابري والاحتياطات ا ابختاذحامیته ذكل. ويف هذه احلاةل تلزتم السلطات امللكفة مبتابعة النظام (القانون) 

 لشلك املناسب.لضامن سالمة املبىن وإعادة تركيبه اب

 :التاسعةاملادة 

 ابآليت:نظمة (القوانني) املذكورة العمل ألعضاء يف إطار األعىل ادلول ا

ــويم  - ــايل حك ــاملختصــيص دمع م ــيانة  ألع ــة وص ــوق و حامی ــود ف ــراين املوج ــرتاث العم ــرممي ال ــها، وذكل أت رض
 رة والترشیعات املنظمة.ماكانت املادیة املتوفإلوفق اختصاصات اجلهات الوطنية واحمللية ويف حدود ا
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ــيت ختضــع  - ــع ال ــاطق واملواق ــةالعمــل يف املن ـیبية يف تشــجيع  ألنظم ـائب عــىل اســـتغالل التســهيالت الرضـ الرضـ
 .حامیة وترممي الرتاث العمراين

 ىل حامیة وصيانة وترممي الرتاث العمراين.إتشجيع مبادرات القطاع اخلاص الهادفة  -

 العارشة:املادة 

ــل ادلول ا ــاء ألتعم ــن عض ــراين م ــرتاث العم ــع ال ــاطق ومواق ــة ملن ــاهر اخلارجي ــة واملظ ــة العمراني ــاء ابلبيئ ــىل الارتق ع
 مدن وقرى وأحياء وغريها.

 عرشة:املادة احلادیة 

ــوم ادلول ا ــرتاث ألتق ــاطق ال ــاين ومن ــدهور املب ــة بت عضــاء ابلعمــل عــىل تشــجيع البحــث العلمــي يف اجملــاالت املتعلق
 قتصاداي واجامتعيا.  وتطوير أساليب معاجلهتا فنيا وا

 عرشة:املادة الثانية 

جـــراءات تنفيذیـــة إابلعمـــل عـــىل تطـــوير لـــواحئ و ،نظمـــة (القـــوانني) املطـــورةأليف إطـــار ا ،تقـــوم ادلول الاعضـــاء
ــع جتــاوز  ــة الــرتاث العمــراين تصــل أمناســـبة ملن ــىن احلــدیث إىل إنظمــة (قــوانني) حامی ــار اخملــالف عــىل هــدم املب جب

ــةاخملــالف  ــة أو امحل ألنظم ــرايث إای ــىن ت ــادة مب ــزام اإع ــذكل إل ــه األوىل، وك ــة ألىل حالت ــة ذات العالق ــزة احلكومي هج
  ابلعمل هبذه القوانني ومراعاهتا عند تطوير املناطق احلرضیة.

 

 سـياسات احملافظة عىل الرتاث العمراين 

 عرشة:املادة الثالثة 

 تضمن:عمراين وتبنهيا تقوم ادلول األعضاء بوضع سـياسات متاكمةل محلایة الرتاث ال

جعـــل حامیـــة الـــرتاث العمـــراين جـــزءا مـــن أهـــداف التخطـــيط العمـــراين وأخـــذ متطلباهتـــا بعـــني الاعتبـــار،  -
 صالح.إلعطاء رخص البناء والهدم واإطوال مراحل وضع الاسرتاتيجيات والتخطيط، وعند 

ــف و  - ــمي والتوظي ــاریع الرتم ــتاكمةل تشــمل مش ــرامج م ــق ب ــراين وف ــرتاث العم ــة ال ــة حامی ــايف والتمني ـــيط الثق التنش
 الاقتصادیة والاجامتعية.

ــع مــن قميــة الــرتاث العمــراين غــري املســجل أو املصــنف مــن خــالل اســـتخدامه بصــفة مالمئــة جتعــهل يســهم  - الرف
 يف تكوين بيئة مالمئة مضن مناطق ومواقع الرتاث العمراين.

ــاء وتأثيــث واســـت - ــة يف البن ــات التقليدی ــات تشــجيع اســـتعامل وتطــوير التقني ــة كإحــدى مقوم ــواد التقليدی عامل امل
 احملافظة وحامیة الرتاث العمراين.

 و إزاةل مبىن هل قمية تراثية جبهة عليا تكون صاحبة القرار يف ذكل.أحرص قرار هدم  -
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 عرشة:املادة الرابعة 

ــة م  ــا يســهم يف تلبي ــة، مب ــة احملمي ــاين الرتاثي ــف املب ــادة توظي ــل أو إع ــىل تأهي ــل ادلول األعضــاء ع ــات تعم تطلب
الوظيفـــة املالمئـــة للمبـــىن وحـــدود التغيـــري املســـموح بـــه  اختيـــاراحليـــاة املعـــارصة آخـــذة بعـــني الاعتبـــار رضورة 

 لالسـتجابة ملتطلبات الوظيفة.

 

 مشاركة امجلعيات غري احلكومية

 عرشة:املادة اخلامسة 

ــوفري ادلمع  ــىل ت ــل ع ــاء ابلعم ــوم ادلول األعض ــّالزمتق ــة يف  ال ــري احلكومي ــود غ ــراين للجه ــرتاث العم ــىل ال ــة ع احملافظ
 خالل:من 

ــب  - ــواحئ وماكت ــة ول ــع أنظم ــات إوض ــة والقطاع ــات احمللي ــة وامجلاع ــات احلكومي ــامن القطاع ــمن تض ــادیة تض رش
 فراد يف ختطيط وتنفيذ برامج حامیة وتطوير الرتاث العمراين.ألغري احلكومية وامجلعيات وا

ة وتطـــوير الـــرتاث العمـــراين لقطـــاع اخلـــاص يف حامیـــنظمـــة واللـــواحئ الكفـــيةل بتطـــوير مســـاهامت األوضـــع ا -
 ودمعها.

 

 لتوعية والتدریبا

 عرشة: السادسةاملادة 

 عىل:ابلعمل تقوم ادلول األعضاء 

توعية اجملمتع بأمهية الرتاث العمراين، من حيث هو أحد مكوانت اإلرث الثقايف العريب وعنرص من عنارص الهویة 
 ، ومنبع إبداع للمجمتعات املعارصة واألجيال القادمة، وعامل هام من عوامل التمنية.العربية، وبوابة الانامتء العاملي

 وضع سـياسات للتوعية بأمهية الرتاث العمراين وتاكمهل مع خمتلف مكوانت الرتاث الثقايف تسـهتدف: -

 لك املعنيني ابلرتاث العمراين من ساكن وعاملني ومتدخلني وزوار. •

 تدايئ واإلعدادي والثانوي والعايل.خمتلف مسـتوايت التعلمي الاب  •

 خمتلف مسـتوايت متخذي القرار يف العامل العريب وعىل املسـتوى الوطين واحمليل. •

 عرشة:املادة السابعة 

 العمراين.عضاء عىل تشجيع التدریب عىل خمتلف املهن املسامهة يف حامیة وتطوير الرتاث ألتعمل ادلول ا
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 عرشة:املادة الثامنة 

ألعضاء عىل تبين برامج ومواد دراسـية لتعلمي أسس ومفاهمي الرتاث العمراين، وأساليب احلفاظ عليه تعمل ادلول ا
 وصيانته مضن مراحل التعلمي اجلامعي يف ادلول العربية.

 

 التنسـيق بني ادلول األعضاء

 عرشة:املادة التاسعة 

 ابآليت:تقوم ادلول األعضاء بتبادل املعلومات واخلربات يف ما یتعلق 

 تطوير مناجه توثيق وحامیة وترممي وتطوير الرتاث العمراين. -

 تطوير ونرش التقنيات التقليدیة واحلدیثة يف جمال توثيق وحامیة وتطوير الرتاث العمراين. -

 بداع يف جمال توثيق وحامیة وترممي وتطوير الرتاث العمراين.إلتشجيع ا -

 .لرتاث العمراين وتمنيته عىل الصعيد ادلويلاملسامهة يف تطوير املعرفة املرتبطة ابحملافظة عىل ا -

 العرشون:املادة 

 عىل:تعمل ادلول األعضاء 

 تفعيل املؤسسات العربية اليت تعىن ابلرتاث العمراين والتنسـيق فامي بيهنا يف احملافل ادلولية. -

 نرش التجارب العربية الرائدة عىل املسـتوى العريب وادلويل. -

 وتقنيات معاجلة الرتاث العمراين من هجة، والتعریف ابلرتاث جهية يف معرفة املناالاسـتفادة من املؤسسات ادلول  -
 العمراين العريب ومناجه معاجلته يف الوطن العريب من هجة أخرى.
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 جسل الرتاث العمراين العريب

 والعرشون:حلادیة املادة ا

ــريب ــة ( اجمللــس الع ــة العربي ــراين) جســال ل األعــىل تنشــئ اجلامع ــرتاث العم ــه لل ــريب، تســجل في ــراين الع ــرتاث العم ل
 : مباين ومناطق ومواقع الرتاث العمراين، كام هو معرف يف هذا امليثاق، واليت جتسد العنارص التالية

 تراث فرید. -

 یعرب عن حقبة زمنية أو حدث اترخيي هام ابلنسـبة لألمة العربية. -

 حيظى حبامیة ترشیعية يف البدل املوجود فيه. -

 لعرشون:وااملادة الثانية 

 تسجيل الرتاث العمراين العريب أي صبغة سـياسـية عىل وضعه القانوين. يفال یض

 والعرشون:املادة الثالثة 

ــاریع ا ــدد مبش ــواء امله ــدد، س ــريب امله ــراين الع ــرتاث العم ــة لل ــة خاص ــاء أمهي ــربى أو اذلي ألإعط ــة الك ــغال العام ش
ـــة هل يف ـــة أو احلـــروب، وتعطـــى الاولوی ـــة، وعـــىل ر  یتعـــرض للكـــوارث الطبيعي ـــرتاث العمـــراين يف أالعنای ســـه ال

 القدس الرشیف.

 والعرشون:املادة الرابعة 

د لك دوةل عضــو يف اجلامعــة الــرتاث العمــراين اذلي تقــرتح تســجيهل كــرتاث معــراين عــريب جيــب احلفــاظ حتــدّ 
 عليه.

 والعرشون:املادة اخلامسة 

ــ ــرتاث العم ــأن مســؤولية احملافظــة عــىل ال ــر ادلول األعضــاء ب ــاتق ادلتق ــع عــىل ع ــريب تق ــرتاث وراين الع ــة لل ةل املالك
 مر ذكل.ألالعمراين ابدلرجة األوىل، ویطلب من بقية ادلول الاعضاء املساعدة إذا تطلب ا

 والعرشون:املادة السادسة 

ــد لك ادلول ا ــرتاث ألتتعه ــرتاث املســجل يف الحئــة ال ــىل ال ــة ع ــاعدة للمحافظ ــىل املس ــل ع ــاق ابلعم ــاء يف امليث عض
 اين العريب.العمر 

 والعرشون:املادة السابعة 

 يشلك السجل العريب قاعدة معلومات متاحة لالسـتخدام ألي فرد أو مؤسسة.

 املادة الثامنة والعرشون:

هيئــة املرصــد، كــام لهــذه الهيئــة ميكــن ألي دوةل حســب تــراث معــراين مــا مــن جسلهــا بتوجيــه إشــعار بــذكل 
 ساءة كبرية.شطب تراث معراين ما من السجل إذا تعرض إل


